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Gürsoy Solmaz

Hayattayım ve yaşamaya devam...Sağlıkla ve hoşlukla.... Selam olsun
kanaat sahibi gönül yolcularına.....
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13 Şehidimize

Vay kahpe dölü vay
Vay azgın k…k..
Bu, bu kadar kolay,
Sen ettin ben kaldım…
Cüretin var demek,
Öyle mi? Peki sen
Ne ve kimsen?
Neyi hak etmiyorsun?
Ve sen ne diyorsun?
Yok… Bunun çaresi,
Alçaklığını bilmek,
Ve kökünden silmek..

Adi, asalak
Şerefsiz alçak..
Ancak son nefesin,
Son hamlendir;
Gör de bak..

O şehitlerin ahı,
Tutacak vallahi,
Kaypak çakal:!
Sanma ki hep böyle,
Sırtını sığayacak,
Pohpohlayacaklar;
Senin daha görecek,
Ne felaketlerin var…

Bu millet ve bu yurt,
Senin gibilerine duvar;
Benim gibilerine mezar;
Olmuştur..O sebeple
Yüzyıllardır kalmıştır..

Hin sünepe, yapay insan
Pisliksin, şerefsiz mahlûk
Kaybolup, soğulacaksın
O kanla boğulacaksın..

Olsa da acım, hüznüm çok
İntikam alacağım günüm çok
Dağa taşa sor da bak
Çok yakındır; gör de bak…

Aziz şehit rahat uyu,
Allah biliyor;
Onlardaki korkuyu,
Ne bastıracaktır?
Bu millet onları susturacak
Onlara kan kusturacaktır…

Gürsoy Solmaz
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14 Şubat

Sevdalıyım yalan yok; sevdiğimsin doğrudur
Kaç yıldır bekliyorum, hala içimde hatta…
Beyaz karlar kadar ak, küheylanca dorudur..
Ben her gün seviyorum; sanma 14 Şubatta…

Sevdalınım ilk aşkım, sen baharım kışımsın
Dağ çiçeği sevdamsın, hayalimsin düşümsün..
Yeşil renkli gölgende beyaz karlar kadar hür
Aşıkımsın kardelenim,hayal arkadaşımsın…

Gürsoy Solmaz
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14 Şubat 2012

Toplayıp çıkarıyor:çarpıyor bölüyorum..
Her düşüncem seninle doldukça doluyorum…
Sen ki artık ben oldun ben ki artık seninim…
Seni alıp veriyor; ve seni soluyorum..
Bugün için değil yar:ömürlük SEVİYORUM…

İçimde evlek evlek gül  papatya  menekşe
Mevsimler gibisin:bahar yaz sonbahar  kışsın...
Sen yüreğimde sevgi sevgimdeki ilk neşe...
Sevgimin gergefinde aşk emeği nakışsın..
Seni alıp veriyor; ve seni soluyorum..
14 Şubat değil bil:ömürlük SEVİYORUM…

Gürsoy Solmaz
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14 Şubat için

Toplayıp, çıkarıyor:çarpıyor, bölüyorum..
Her düşüncem seninle,doldukça doluyorum…

Gürsoy Solmaz
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15 Temmuz.

Yahudi uşağı, alçak embesil
bu millet neciptir, bu din uludur
Bu vatan uğruna, şunu iyi bil
milyonlar, ölmeye emir kuludur...

arsıza söz yetmez, kokuşmuşa tuz
bizim için destan, her onbeş temmuz

avane şerefsiz, meğer yılanmış
yaptığı düşmanca, sözü yalanmış
bir hayal kurarak çok oyalanmış
coniler, monşerler destek koludur...

arsıza söz yetmez, kokuşmuşa tuz
bizim için destan, her onbeş temmuz

bin yıldır bu millet, Kıble'ye bakar
"bir hilal uğruna" bin salip yakar;
Tevratı,İncili Kur'an'la yıkar
Kelime-i tevhid,dönmez yoludur

arsıza söz yetmez kokuşmuşa tuz
bizim için destan, her onbeş temmuz

bu millet,bu vatan,bu bayrak bu din
Uğruna can vermiş şunca şehidin
yürür arkasından milyonlar... bedbin
bilmez misin? her yan şehit doludur...

arsıza söz yetmez kokuşmuşa tuz
bizim için destan, her onbeş temmuz...

millet egemendir,iktidar milli
çok renkli,ahenkli,demokrat dilli
senin meyli kime,neye meyilli
laik cumhuriyet sağlı-solludur..

arsıza söz yetmez kokuşmuşa tuz
bizim için destan, her onbeş temmuz...

Gürsoy Solmaz
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18 Ekim Kutlu Olsun..

18 Ekim Kutlu Olsun..
Oğuz'un yiğit oğlu, kutlu olsun bu günün...
Yar olsun Yaradanın, mutlu olsun bu günün..
Muktedir ol kendine... kahrolsun cümle yağın...
Ebediyen göklerde dalgalansın bayrağın
Şühedanın yatağı dağların Azerbaycan...
Var uğrunda ölecek sağların Azerbaycan..

Gürsoy Solmaz
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19 Mayıs

-Samsun'dan Erzurum'a-

Artık bundan sonra aydın dimağınız,
Özgür bayrağınız,
Artık bundan sonra dostu düşmanı tanı
Anlat bu yazılan destanı
Ben artık, sizim; bizim
Ben bahtı aklaşmış Karadenizim
Gençliğim bilsin, okusun
İlk adım attığım Samsun…
İlk adım attığım Samsun,
Yetirdi beni bahara yaza,
Bir aort damarı kadar ritmik vurusuyla
O yazın kucak açan sıcaklığı gibi, Havza…
Ve hani Ferhat’ı Şirinle buluşturan kader varya
O vuslat bahçeleriyle dolu Amasya…
Ufukları Bir tan vakti kadar aktı;
O aklık sönmeyen şafak kadar mutlaktı…
Çünki milletin geleceğini yine millet kurtaracaktı
Saçları ağarmış bir dulun;
umudu olan Anadolu’nun,
Yürek evleklerinde dile gelen dualar ve niyaz
Vatan bir bütündür parçalanamaz…
Denilen hemşehriler diyarı Erzurum…
İşte o yazın baharı Erzurum…
Artık mahal yok yeise yasa
Şair sevdası kadar belleklerde sevgi dolu Sivas’a
Yürürken yüreğimdeki haz
Dilimdeki avaz
Merhemi olacaktı o yaranın
Yüreği olacaktı Ankara’nın
Allah’ın lütfüdür bu toprağı vatan yapmak Türklere
Bu hevesi tattırdı bir kere
Yürek verdi, umut verdi; hem cesaret, cesamet
Her yanını hamiyet, her yanını yar köşesi bin kıymet
Yediğimize tat, içtiğimize lezzet
Şeker,bal,kaymak, tuz
Bu sebeple kutludur; Türkiye’me 3 temmuz…
Umut tütmüştür artık her ocakta, her bacada
Bir ihtiyarın sözü rehber oldu; Ilıca’da
Palandöken dikliğiyle ey dikilen Dadaş yar…
Bar oynayan dağların mertliğiyle Dadaş yar…
Seni hemşehri yapan bu diyar hislerine his oldu
O muştulu savaşa Dadaşça kavis oldu
İşte bugün o günün hatıra defterinden
Satırların okunup anıldığı aynı gün
İşte bugün o günün anıldığı övgünün
Söylenip anlatılan sevdasıdır; sesidir
İşte bugün: o günün böylesi ifadesidir….
Tarihi yapmak kadar, elbet yazmak da gerek,
İşte bugün yazılan tarihten imrenerek;
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Yürüyorken ileri; Ey Erzurum’a hemşehri,
ey mazluma dil olmuş, ey burda sivil olmuş
Bu Dadaş diyarında, göz üstüne kaş olan
Bu Dadaş diyarında, Dadaşla Dadaş olan,
Pervane gönüllerin Kemal olan halısı
bu vatan sevgisinin en yaman sevdalısı
bu gün sana, bana ve bize nihayet hepimize…
Zamanın sefasıdır,tarihin vefasıdır…
***
Ey ata ocağının, Ata evladı gençliği,
Sende bulmak ne şeref, bu vefa bu dinçliği…
***
Öğün, çalış ve güven geleceğin senindir
Bu parola ile tükenmesin umudun…

Bu sebeple bu günün yürekten kutlu olsun
19 Mayıs yine, bir yine mutlu olsun

Gürsoy Solmaz
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19 Mayıs Bugün

Bugün 19 Mayıs
Türkeli,Türk yurdunda
Yad yaban olamayız
Tarihin tirendinde
Dizili akın akın
Neler yazar bir bakın
…
Kerkük’te avaz oldum,
Türkü olup çağırdım...
Azerbaycan-Rusya’da...
Şirin dildim bağırdım...
Sibirya’da üşüdüm
Kar oldum, ayaz oldum...
Türk-Eli’nde çiçek açtım.
Bahar oldum, yaz oldum...
Uygur, Kırgız, Özbek’im...
Bir sevdaya naz oldum...
Yedi kat derinlerde...
Kök salmışım, iz oldum...
Medeniyet sattım hep,
Göze geldim, söz oldum...
Avrupa’ya ayak bastım,
Macar, Bulgar, Uz oldum...
Hürriyete iz oldum...
Balkan’da, Trakya’da...
Misal derler dünyada
Türk ruhu,Türklük yolu
Şahittir Anadolu
.....

Tarihte birinciyim...
Türkoğlu Türk genciyim...
Nabzımızda mazimiz,
Bir iksir gibi atar..
Onlar nedir, biz kimiz…
Yazar, tarihler yazar

Kutlu olsun ki bize,
Herkesle kıstastayız…
Mutlu olsun ki bize,
Bugün 19 Mayıs…
….

Gürsoy Solmaz
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19 Mayıs Gençlik Bayramı

19 MAYIS GENÇLİK BAYRAMI

Cumhuriyet yolunda durmadan koşuyoruz
85 yıl aşkına gururla coşuyoruz,
Fikri hür, vicdanı hür neslin gerçek adıyız
Bu ilkeyi yürekte, gönülde taşıyoruz

Nakış nakış işledik göğü, yeri, denizi
Önderimiz Atatürk yolumuz onun izi

Zamana talip olduk, girerken bu yüzyıla,
Yurtta, cihanda barış; budur bize pusula,
Öğrendikçe geçmişi kuvvet dolar içimiz
Milli birlik içinde el-eleyiz, kol-kola

Nakış nakış işledik göğü, yeri, denizi
Önderimiz Atatürk, yolumuz Onun izi

Bu sevinçle, inançla hoşgörünün adıyız
Biz soylu bir ulusun Türk adlı evlâdıyız,
Dalgalansın diyerek rüzgar olduk bayrağa
Temeliyiz bu günün, yarının maksadıyız...

Nakış nakış işledik göğü, yeri, denizi
Önderimiz Atatürk yolumuz onun izi

Her zorda, her kolayda nabzımızı yokladık,
Aydın yarınlar için ufkumuzu akladık,
Yükselen yeni nesil diyen Atatürk’ü biz...
Gönlümüzde yaşattık, içimizde sakladık...

Nakış Nakış işledik göğü, yeri, denizi
Önderimiz Atatürk yolumuz onun izi

Bu vatanın uğrunda al bayrağın alıyız,
Kökü mazide olan bir ağacın dalıyız,
Şanla, şerefle varız; her yanda, her tarafta
Fikri hür, vicdanı hür, irfana sevdalıyız...

Nakış nakış işledik göğü, yeri, denizi,
Önderimiz Atatürk, yolumuz Onun izi

Çizilmiş hedefimiz çağdaş uygarlık diye,
Koşalım arkadaşlar daha da ileriye,
Atatürk’ün kurduğu ilk ve son Cumhuriyet
Sana, bana ve bize hem teslim, hem hediye

Nakış nakış işledik yeri, göğü denizi
Önderimiz Atatürk, yolumuz Onun izi.

Gürsoy Solmaz
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23 Nisan(Milli Egemenlik)  Sİzin

İnanın ki çocuklar,
En güzel bizim ülke..
Güzellikler bizde var;
Borçluyuz Atatürk’e

23 Nisan bizim,
Egemenlik günümüz…
Çocukluk hepimizin,
En yürekten türkümüz.....

Öğünün ki çocuklar,
En derin mazi bizde,
İyilikler bizde var;
Yazılır tarihimizde…

Güvenin ki çocuklar;
En güzel bizim bayrak...
Güzellikler bizde var;
Sevelim inanarak….

Çalışın ha çocuklar;
Çalışmak üretmektir...
Her şey çalışmakta var;
Amaç çağa yetmektir…

23 Nisan sizin..
Çocuklar mutlu olsun,
Bu bayram hepimizin,
Herkese kutlu olsun

Gürsoy Solmaz
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27 Mayıs'ı Anlamadım

.

Menderes - Zorlu - Polatkan anısına

Bayram diye kutladık,matem tutup ağladık,

Sebep: o, bu, şu dendi; şöyle...böyle efendim...

Onlar kadar kimlerdi? hem hızmetkâr, hem sadık,

Falan feşmekan oldu...kim haksızdı? haklı kim?

45 yıldır ben hâla, hiç anlamış değilim...

Gürsoy Solmaz
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29 Eylül

Allahuekber ne duman,
Nuh’a bile dur dedin,
Biz hepimiz Şeyh Senân,
Diledik yol vermedin...

Gazice durmak için,
Çamlar göğe yükseldi,
Tanrıya ermek için,
Şehitler kış bilmedi...

Her metrekaresine,
Bir şehit düşmüyor mu?
İşte böyle bir şeye
Bu alem şaşmıyor mu?

İşte şeref, işte şan,
İşte şöhret, işte ün,
Budur bizde anlamı,
29 Eylül’ün....

Gürsoy Solmaz
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30 Ağustos

30 Ağustos bizim;
Yüce milletimizin,

-Allah diye coştuğu,
-Vatan diye koştuğu,
Bayrağına sevdası,
Görenlerin şaştığı,

Şahlandığı zirvedir;
Yazılan tarihimizin...
x
30 Ağustos zafer,
Komutanı muzaffer,
Her Türkün yurda nefer,
Olduğu kutsal aydır;
Bu ki dile kolaydır,
İnanılmaz olaydır…

Düşmanın nefesinin
Kesildiği,sesinin,
Vatanın yeisinin,
Zafer olan günüdür,
İmanın düğünüdür…
x
30 Ağustos sanki,
Mucizedir inanki,
O ulu komutan ki,
Bir anlatılmaz haldir,
Tam anlamda Kemaldir,
Aslan yürekli Türktür;
Bir adı Atatürk’tür…

O emsalsiz başbuğun,
Çözülmez şifresidir…
-Hedefiniz Akdeniz,
Diyen Davut sesidir..
x
30 Ağustos şandır;
O günkü Mehmetçiğin,
Bugünkü Mehmetçiğe,
Zafer bizim diyenin,
Kuvayi Milliyenin
Bıraktığı destandır…

Bu destanı okuyun,
Bilmeyenlere sunun,
Destanıdır o günün
Şanlı Türk ordusunun..
x
30 Ağustos bize,
Dersi içinde derstir…
O dersi yazan asker
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Mehmetçik,mukaddestir….

Kısaca bunlar bize,
Herkese, hepimize…
Bayrakları alalım
Dikelim tepemize…

Tarihe iyi bakın,
Bugün zafer günüdür…
Anadolu halkının,
Yürek bütünlüğüdür…

Gürsoy Solmaz
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30 Ağustos 1071...

30 Ağustos 1071...

Şaha kalkmış atların nalları parlıyordu...
Üç tuğlu bayrakların alları parlıyordu
Alpaslanın emriyle titreyen koca ordu
Anadoluyu Türkün vatanı yapıyordu....

Gürsoy Solmaz
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40 Yıllık Dost

- Hacı Arif Sungur’a

 Gönül bahçesine, gönül yurduna
40 yıldır hatırdan binalar kurduk
Açtık kapımızı dostun merdine,
Bağdaş kurup sofrasına oturduk…

40 yıldır ömrümüz dostlukla yandı,
Ceberrut olanlar dost olmayandı,
Bizde yürek yürekliye dayandı,
Hakkı bilmeyeni Arif’e sorduk…

Ariflik,arifte yürek sesidir;
Ariflik pâk ruhun ifadesidir;
Ariflik bir yaren güvertesidir;
Kanaat aşında karın doyurduk….

Helali haramla eş görmeyenler,
Sevdayı ne bilir düş görmeyenler,
Gökten  yağan neyse,kabul etti yer
Böyle düşünürdük,böyle okurduk…

Bu dostla gönülden sevdalıyız hoş,
Sevgi ağacının her dalıyız hoş…
Güzel anıların ham-balıyız hoş..
Şerri hayır için fikirler yorduk...

Dairesi:saygı,sevgi çemberi
Doymadık bu hazla yıllardan beri,
Bir hüzzam şarkının son  terennümleri,
O faslı beklerken vuslata erdik...

Gürsoy Solmaz
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Acemi Arkadaş

Bir isim karalayıp,
sonra beni yazmışsın,
O isimi ben için,
adım diye bozmuşsun,

Sitem edip çatmışsın,
unutmuş diye seni,
Unutmuş diyebilmem,
tadmış ise buseni..

Unutmakmış diyorlar
intikamın iyyisi,
Bende öyle yapmıştım,
çoktan bitti yeisi,

Şimdiye dek gelmeyen,
bir gün gelir diyorsan,
YAnılırsın arkadaş,
ne iananma ne de san...

Acemisin çok toysun,
sen aşk nedir bimezsin,
Hep kahredip ağlarsan,
inan bana gülmezsin...

Gürsoy Solmaz
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Acı Söz Söyleme

İnsaf et kerem eyle,
Gel acı söz söyleme..
Yanlış bir hendeseyle,
Eğriyi düz söyleme...

Beş kendini bir eli,
Ne ise söylemeli,
Deli derler bak deli,
Millete yoz söyleme...

Olduğun gibi görün,
Ne çok açıl, ne bürün,
Sonu nolur böbürün,
Her şeyi yaz söyleme..

Arar bulur; insan bu,
Geri kalır insan bu,
Sakar olur insan bu,
Kızarsan kız söyleme......

Kül bulunmaz mı közde?
Makamı ara sazda,
Kış gününde ayazda,
Yemeğe buz söyleme..

İylik yap arşın arşın,
Eylik olsun uğraşın,
Huzurunla ye aşın,
Tuzsuzsa tuz söyleme...

Gürsoy Solmaz
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Açmış Kardelen..

Bir taşın dibinde açmış kardelen
Bahara da müjde yaza da müjde
İşte bana uyan bana hoş gelen
Hem sana hem bana bize de müjde...
*

aşkı dingin deli yel... gün gibi sende eğil
süzülmekte akşamın ışıkları geceye
sevdan gibi sevgi ol; özet şu ki sev sevil
ağlamak yok, gülmek var; bu gerçeği iyi bil…

*
Doğa güzelliğe koymuyor sansür...
Yazın başka kışın başka güzeldir
Mor çiçekler salkım salkım güzükür
Her güzellik bir hoşluğa bedeldir...

Gürsoy Solmaz
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Adalet İstiyorum

Bu yaşta herkeste var olan duygu
Bende kayboldu ya eserinizdir…
Bu nasıl mahkeme bu nasıl sorgu?
Hakiki yeriniz çok berinizdir…

Kanunlar yasalar yazılı ama,
Nerde o adalet o uygulama,
Nedir bu bilmece? bu ne muamma,
Kasıtım sizsiniz, benzerinizdir…

Ayağın topalsa gözün de kör mü?
Yüreğin değilse, elin nankör mü?
Adalet temini bu kadar zor mu?
Her karar sanırım değerinizdir..

Bilmeli bir insan çok şey bilmeli,
Çok lisan, yol, yordam, epey bilmeli…
Bilmeyen ölmeli valla ölmeli,
Ölünecek makam ta yerinizdir…

Ben yazdım bunları yazık değil mi?
Geçirdin günleri yazık değil mi?
Unutsak dünleri yazık değil mi?
Sarrafın bildiği yalnız zeridir…

Gürsoy Solmaz
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Adam Gibi Sevmek

Her sözünde sitem var; her bakışın imalı.....
Öldüreceksin beni, katlim sence vaciptir
neden kalbın yaralı? neden gönlün yamalı?
bil yazdığın her cümle, boğazımdaki iptir...

can çekişiyorum vur; vur ki, çabuk öleyim,
rahat et, müsterih ol, intikam al aklınca...
sanki senin esirin, sanki sana köleyim...
hislerin rehber olup aklına takılınca...

adam gibi sevmeyi sen öğrettin, öğrendim;
güvenim bitik sana, sevgim öldü diyorsun
neden her gün  arayan, sesini duyan  bendim...
neden yine bahçende, güller soldu diyorsun...

şimdi ise  sevgimi tahkir mi ediyorsun?
katilim olacaksın, maktülün olacağım...
güvensizlik içinde sevgim öldü diyorsun
yaktığın, savurduğun son külün olacağım..

rahat etsin yüreğin ve kanat çal göklere
mavilerle dost geçin, mavi denizlere uç
bu gayretten vaz geçip, uğraşmayım boş yere
çünki senin içinde, ölümüm bence korkunç...

ölmüşsem... öldürmüşsen, güvenin yoksa zaten,
bu sevginin meyvesi, zehir olur kalbime.
beni ruhsuz bir ceset...  öyle görüyorsan sen
ne diyeyim sevdiğim, ne diyeyim ben kime......

adam gibi sevmeyi, öğrenmemişsem şayet
ölüyorum bilesin,  can çekişiyor sevgim...
eyle sevdiğim eyle, beni bana şikayet...
sayende ölüyorum; öyle de pelesengim...

Katilim olacaksın, maktülün olacağım
sevgin inamım olsun..... huzurla öleceğim.....

                                                   Gürsoy Solmaz
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Adı Suruç...

Oldu mu yiğidim, oldu mu şimdi
Bir kahpe kurşuna ölmek olur mu?
Kırılsın o eller kimlerdi, kimdi ?
Bu halde biçare kalmak olur mu?

Ölüm oruç tutsun... tutmaması suç
Ölüm niyet ile tutmalı oruç
Gürledi bir hain ağladı Suruç
Bir ömrü kadersiz çalmak olur mu?

Zalimin namlusu sana kitlendi,
Yüreği nakıslar bed niyetlendi,
Kötüler iyiyi bir daha yendi…
Bahar mevsiminde solmak olur mu?
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Adım Fayda İşim Verim (Verimlilik Haftası Sebebiyle)

Adım fayda,işim verim
Yaprak yaprak dal olurum...
Çiçek çiçek gezer arım,
Petek petek bal olurum..

Bir tezgahta dokunurum,
Satır satır okunurum,
Boş zamandan yakınırım,
Sıkılır bihal olurum...

Vakti nakit bilip dene,
Adam sende..sakın deme,
Üşenmeden hedefime
Adım adım yol olurum...

Fayda için gerek merak,
Susuz kalan kurur yaprak,
Bakarsan bağ,bakmasan dağ
Eker biçer bol olurum....

Gürsoy Solmaz

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Adını Güllerle Bir Tutmak

Güllerle adını bır tutmak güzel,
Çiçekler açtığı gelen ilk mevsim...
Sevgimi sevginle oturtmak güzel,
Usuma yer etsin verdiğin isim...

Susarak ilgini vermesen bile,
Fikrini ilgime yormasan bile,
Verdiğim gülleri dermesen bile,
Bak sana yönelik sıcak nefesim...

Sanma ki yüreğim anmadan atar,
Sanma ki ufukum dağlardaki kar,
Baksana hislerim bin katar katar,
Haykırsam  ne diye duyulmaz sesim...
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Adını Yazdığım Kumlar

Karanlık bir gece sular akarken,
Daldırıp düşündüm kafamda hep sen
Mehtapla yükselir uzayan gölgen,
Sessizlik içinde sana doyarım…

Dalgalar mehtabı sularda bulmuş,
Aheste bir tablo ahengi kalmış,
Bir sükut içinde sesler kaybolmuş,
Sezdiğim her seste seni duyarım…

Çakıllar üstüne oturup seni,
Öylece düşündüm seni ve beni,
Bazen hayalimde sıcak buseni,
Tadmak isterim de sonra cayarım…

Adını bir çöple yazdığım kumlar
Bile anladılar; sana sevgim var,
Anlayıp başını sallar zakkumlar,
İşte böyle canım günler sayarım
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Ağa Be.

Karga yüksek uçar kartal enginde
Bu nasıl tezattır şaştım be aga
Bakır para olmuş altın denginde
Öküzle eşeği koştum be aga..

İtibar değişti  hile baş oldu
İnamlı  yürekler neden taş oldu
Liyakat sıfırla arkadaş oldu
Hayretten hayrete düştüm be aga...

Biri hile yaptı biri göz yumdu
Biri koca kaya öteki kumdu
Biri zalim idi biri mazlumdu
Mazlumun elinde taştım  be ağa.."
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Ağa Bey...

Ben neler düşündüm,ben neler umdum…
Boşalttım; doldurdum dolmaz Ağa Bey…
Ben neler işittim; ben neler duydum,
Kulun kula hakkı kalmaz, Ağa Bey…

Adalet, merhamet yarış ettiler,
İyiler, kötüler barış ettiler…
Kimisi mesnetsiz görüş ettiler,
Olmazsa bu işim olmaz, Ağa Bey…

Sizin idareniz, şahsınız güzel,
Her yerde sitayiş bahsiniz güzel,
Bu görev içinse bahsiniz güzel,
Sanırım bir zeval gelmez, Ağa Bey….

Ağa Bey, umarım isteğin olsun,
Dalın, önün, yanın,desteğin olsun
Elbette sen bize kuvvetsin, kolsun
Nankörler iyilik bilmez, Ağa Bey..

Beş yılda, beş beter zulüm gördüm de,
Çok yaman desise, folim gördüm de,
Bir ders alamadım, bin ders verdim de,
Muhbirler hiç vakit ölmez Ağa Bey

Benim şikayetim, hukuk adına,
Cezalar verdiniz; ne inadına?
Çoğunu denedin,çoğunu sına…
Çiçekler bu demde solmaz, Ağa Bey..
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Ağacı Sal yapar,taşı değirmen

yıllardır bir sevda bin dertle beni
sukuta terk etti,kuruttu beni
bilmeden sevdiğim bir güle beni
ağlattı güldürdü avuttu beni,,

cahildim hükmünü verdiği çağda,
büyüdüm o fikir ve o dimağla,
avare dolaştım ovada dağda,
bıraktı bir zaman unuttu beni..

ağacı sal yapar taşı değirmen,
işte böyle gider eğri bir dümen,
bazen bulut olur,bazen bir duman
bilmezdim bu denli,yanılttı beni..

yüzüme her bakan sorunca beni,
şimşekler beynimde çakınca beni,
yanıma yaklaşıp varınca beni,
kör eden o zalim buluttu beni..

hazreti hudanın isteği buysa,
her gafil kuluna köteği buysa,
aradığı şeyi bende bulduysa,
sefildim imanım sersıttı beni... 78
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Ağaç Dikelim

Bin hikmet, bin fayda tek bir fidanda,
Vardır ki,bu yüzden ağaç dikelim...
Bozkırlar kalmasın güzel vatanda,
Zevk ile en tezden, ağaç dikelim...

Ufuklar yepyeşil olunca güzel,
Ağaçlar boy veren dalınca güzel,
Ağaç,faydasını bilince güzel,
Heyecanla özden, ağaç dikmeli...

Hasret bakmamalı gözler yeşile,
El açsın dalları göklere bile,
Ağaç dikmek gerek, budur vesile,
Yamaçlara düzden,ağaç dikmeli...

Ata’nın dediği gibidir durum,
Yeşili görmeyen gözlerdir mahrum,
Bu fikir, inamla yapalım yorum,
Acele ilk yazdan ağaç dikmeli...
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Ağaç incitme der; dal der incitme

Gönül çalmak ister aşkın sazını
Perde dokunma der; tel der  incitme
Çekmeye arzum var gülün nazını
diken dokunma der; gül der incitme

 Ben ise mecnunum bu yolda şaşkın
 Sevdama bağlıyım sevgime düşkün
Yağmursuz vadiler olur mu taşkın
Bulut incitme der; sel der incitme

 Nihayet arzusu bencil olanlar
Kitabı kutsalı İncil olanlar
Lapa lapa düşer yaprağına kar
Ağaç incitme der; dal der incitme

çiçek sessiz kalır arı dolaşır
çiçekten çiçeğe uçar bulaşır
zaman olur insan yola alışır
yolcu incitme der yol der incitme
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Ağarsın Şakağım

Ağarsın şakağım,
Kararsın sokağım,
Ben yine seninle
Sensiz yatacağım.....

Ben seni yürekten,
Ben seni gerçekten,
Ben seni sevmişim,
Sevmiş diyerekten,

Evinde barkında,
Olurum yakında,
Unutma bunları,
Tutuver aklında...

Sığmaz bir kitaba,
Gelmez hiç hesaba,
Doldursan bu suyu,
Dolmaz ki her kaba...

Elimde sazımsın,
Gönlümde nazımsın,
Çiçekler içinde,
Rengi solmazımsın...
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Ağla bu türküye ağla türkiye

Bestesi bozulmuş güftesi silik
Ağla bu türküye ağla türkiye
sesi güzel olan diyor esenlik
ağla bu türküye ağla türkiye

Makamı Kürdili  acemişiran
bir türkü ne kadar verir heyecan
yok babam yok anam bağ olur viran
Ağla bu türküye ağla türkiye

Bestekar hüzünlu, gamlı güftekar
Ud sessiz tamburda  başka düzen var
kopacaksa kopsun kıyamet zaar
ağla bu türküye ağla türkiye

Tezene tutmuyor; yaban, tuttuğu
Ayan beyan oldu; yadla yattığı
Her ana gözünün yaş ıslattığı
ağla bu türküye ağla türkiye

Nerden peyda oldu adem-i akil
Kimi gördüm diyor; kimisi nakil
Ey iman sahibi bunca ehli dil
ağla bu türküye ağla türkiye
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Ağladı Aziziye.

Ağladı tabyalar mazi denince,
Islandı taşları anılarına..
Düşmanın geldiği o meşum gece,
Bir şehir katıldı Dadaş barına....

Yaralı haliyle; en ileriye,
Bahri Bey, düşmanı attı geriye,
İşte şu gördüğün Aziziye de....
Kanları belendi, Kasım karına....

O sabah ezanlar hadin diyordu,
Düşmanın üstüne gidin diyordu...
Neneli-hatunlu kadın diyordu,
Bu diyiş gitmez mi insan arına....
O arla bir destan kaldı yarına..
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Ağlama Sevdiğim.

Ağlama sevdiğim göz pınarların
Boşuna çaglayip damlamasinlar
Bakarsın feleğin hükmüyle yarın
Kulağın telefon sesiyle çınlar...

Ağlama gözünde suyun bitmesin
Ruhumu okşarken sıcak nefesin
Sevgi mi ? sevda mi  sahi sen nesin ?
Yüreğine söyle o beni anlar...

Yıkanıp yuyunsam paklansam senle
Kirimden pasımdan aklansam senle
Körebe oynasak saklansam senle
Ruhunla ruhumuz böyle yakınlar..
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Ağlamak Sessizce..deniz ötesinde Kırım..

Ağlamak Sessizce..deniz ötesinde Kırım..
Cayır cayır yanmakta.amed diyar-bakırım
İsyan devam ediyor; savaş sokağa indi
Alkışladı nadanlar..hoyrat eller sevindi
Cadde,sokak dükkanlar yanmakta okul,bayrak
Sevindirin düşmanı bakalım ne olacak...
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Ağlayacağım

Boğazda düğümlü hatırlarım,
Gözlerim sabitçe ağlayacağım...
Gittiğin yerleri hep hatırlarım,
Sessizce sakince ağlayacağım...

Bir duygu bezeli içimde sana,
Bin sözüm vardı ki her hatırana,
Bundan sonra bilsen ben yana yana,
Her yerde gizlice ağlayacağım...

Demedim gidersen unutma diye,
Mektuplar pullayıp avutma diye,
Gurbette sevgimi soğutma diye,
Hülyana dalınca ağlayacağım...
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Ağlayan Karlar

Hüzüne boğulan kalbime düşer
Beyaz mendiliyle ağlayan karlar
Üşüşür düşerler bak üçer beşer
Gece kandiliyle ağlayan karlar...

Hüsnünü nazardan saklamıyor ki
Boş yere karayı aklamıyor ki
Vuslatı baharla beklemiyor ki
Kendi hal diliyle ağlayan karlar....

O da mevsiminin gereği elbet
Onun da bir yanı ayrılık gurbet
Sabırsız olana diyor ki sabret
Güneşe haliyle ağlayan karlar...
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Ah Gözlerin Gözlerin...

Koyu menekşe tonu
Ah gözlerin gözlerin.
Gözlein başka konu
Ah gözlerin gözlerin…

Elde mi vurulmamak,
Uğruna yorulmamak,
Sen de güzelsin ancak,
Ah gözlerin gözlerin…

Ufkumda kalsa nolur?
İçime dolsa nolur?
Katlime ferman okur
Ah gözlerin gözlerin…

Gözlerin derin kuyu
Kirpiğin kalem boyu
Duy bendeki korkuyu
Ah gözlerin gözlerin…
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Ah istanbul Oy İstanbul

Ah istanbul oy istanbul
bensizliğe doy istanbul
var say ki göğünde bulutunum ben
var sayki vefanın kunutuyum ben....
istanbuldan erzuruma yol gider
erzurumdan istanbula bal gider...
kucağımda sevgi içimde hasretten haz...
ey istanbul,dur istanbul dur biraz..
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Ah İzmirli

Ah İzmirli gözlerini seveyim,
Sen ne güzel, sen ne güzel yazırsen....
aha yüreğimi sana vereyim...
Gizli saklı neyim varsa sezirsen.......
Ah İzmirli gözlerine kurbanım,
Saçlarına meftunum, saçlarına türbanım
Ah İzmirli işte ben.... böyle bir heyecanım
Sen içimi açıkça yüreğinle ezirsen....
xxxx
Ah İzmirli gözlerine kurbanım
Ah İzmirli saçlarına turbanım
Ah İzmirli adınla doldu masam
Ah İzmirli sen ne yaman tak oldun
Ah İzmirli derdime ortak oldun....
Ah İzmirli sen bellisin huyundan
Ah İzmirli içmek için suyundan
Ah İzmirli Karşıyaka koyundan
Ah İzmirli sen karama ak oldun
Ah İzmirli derdime ortak oldun....
Ah İzmirli senle çok dert çekilir
Ah İzmirli senle yola çıkılır
Ah İzmirli hayaller var yıkılır
Ah İzmirli olsa olacak oldun,
Ah İzmirli derdime ortak oldun
Ah İzmirli ne usanmaz sabrın var
Ah İzmirli rastlasam sana tekrar
Ah İzmirli sana doymadan bakar
Ah İzmirli  bak içime..bak oldun
Ah İzmirli derdime ortak oldun
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Ah Kafa Ah...

Kafa ah kafa
Koyayım rafa
Neden durmadın
Karıştın lafa

Sözlerin biz,
Alevin köz,
Dilimi kopar
Almasın haz

Giderken yaya,
Daldım uykuya,
Rüya görmüşüm
Bakarken aya…

Belli bilmezsin,
Hiçte gülmezsin,
Pahadır adım,
Bilsen almazsın…

Gülme kimseye,
Karışma reye,
Dersem inanma,
Yalan hikaye..

Dostlar vefasız,
İnsan hayâsız,
Kanundur böyle,
Anla kafasız..

Düello sözde,
Akıl var kazda,
Atım yokuşta,
İşim çıkmazda..

Yaz destanını,
Bil düşmanını,
Dönme arkanı,
Değil yanını..

Gönlümde vezir,
Gözümde rezil,
Artık kopsun bu,
Kopası bu dil
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Aha Rüşvet Yer İsen

Ben hep neden ezilen
Sen hep neden ezensin..
Ben hep neden çalışan,
Sen hep neden gezensin..

Ben hep neden mülayim,
Sen hep neden kızansın,
Sen ne biçim adalet,
Sen ne biçim düzensin…

Kahkaha at derinden,
Sen kader de yazansın…
Kim oynatır yerinden,
Hem yedikçe azansın..

Keyfin hoş, hemi rahat,
Sen kendine hızansın,
Bana ne biçim hayat,
Yiyen içen tozansın

Aha koltuk, aha sen
Kalem sende yazansın..
Aha rüşvet yer isen,
Nasılsa kör izansın…
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Ahh Anne.

ah anne elbisene sarılıp
kokun diye kokladım
felek deyip darıldım
dolapları  yokladım

bulduğum elbiseni
giyindim o hüzünle
çok özledim çok seni
anılar kaldı dünle

ah anne anlatamam
Kokun meğer ne hoşmuş
kaderin hükmü tamam
dünya bu kadar boşmuş

kokunu elbisen de
hissedince ağladım
sen kalacaksın bende
kalmadı tuzum tadım
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Ahh Yarbayım

Şehıt yarbay Alim Yılmaz’a

O yolların kahpeleri çok olur
Sen kime inandın? kime ne dedin?
Dağ yolunun tepeleri çok olur
Muhbir ölmez derler neden bilmedin?

Ah yarbayım,bilmez miydin? sen var ya,
O şerefsiz, senle düştü korkuya,
O dağlarda vatan,millet angarya,
Nasıl anlamadın, nasıl görmedin...

Bir kandil gününde, şehit olduğun,
Milyonca yüreğe öyle dolduğun,
Şehitler ölür mü? yalan öldüğün,
Huzura, barışa boşa güvendin...

Memleket sevdası yüce bir sırdır,
Kardeşiz diyoruz nice asırdır,
Artık bundan geri ipler hazırdır
Sehpalar kurulsun, kim derse desin...
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Ahım O Yüzden

çoban oldum sürüsüne sevdamın
kurda bile eyvallahım o yüzden
öylece ben oldum, talibi gamın
çektiğim türlü dert ahım o yüzden...

ümit tarlasına ektiğim tohum,
bine bir vermedi bu kadar vahim,
kula minnet etmem zalime ahim,
sana da töhmet yok şahım o yüzden....

dağlara. kar yağsın şanı eksilmez...
yiğidin. mert ise nanı eksilmez...
Sevmekle insanin canı eksilmez...
Yaratan kerimdir; Rahim o yüzden...

gülünü bulanlar gönül yorgunu
boşuna sevenler sevda vurgunu
talihle olmuşum kader kırgını
sıkılır ara bir ruhum o yüzden...
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Ahım Sana da Kalmayacaktır

Ela gözlerini şimdi de görsem,
Diyişim bir başka olmayacaktır...
Nolurdu yüzümü yüzüne sürsem
Bu ahım sana da kalmayacaktır...

Yılları geçirdin hadsiz-hesapsız
Günah mı olurdu veya sevapsız
Sevgimi ne diye  koydun cevapsız
Yüreğim hiç zaman dolmayacaktır...

Öyleki  yıllarca yazdığım şiir
Günahsız gönlümde açmıştı sihir
Sana da kalmadı o güzel devir,
Bu ahla yüzümüz gülmeyecektir...

Ben hala o deli âşık adamım,
Çeyrek asır oldu bitmedi gamım,
Kım bilir nolacak ahir encamım
Sen sanki bu âşık ölmeyecektir...

Yazmaya direncim bitmedi sana
Nedensiz bir mecal yetmedi sana
O kara gözlerle daldım hülyana
Kimse duymayacak, bilmeyecektir...
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Akça-bardak

o koca ovada deve boynunda
Akcabardaklar açardı yelpelenk...
vadilerin serin koynunda
sanki seni arar gibi bakınırdım...
sonra içlerinden biri titreyerek
Rüzgarda işmar ederdi...
Sen gibiydi ve sana benzerdi...
boynu bükük, gülümserdi
gülü ak, teni pak ve ancak
daha yeni açmış akça bardak...
gibi şirin,munis, narin, kibardı
toprak kokardı...

yaratmıştı yaratan,
o haliyle sonradan,
zamanıma an oldu,
bedenime can oldu,
bitmez heyecan oldu,
demem o ki değildi ırak...
kar gülü gibi sevdiğim ve öyle bildiğim.
kar çiçeği diye aklıma gelen...
körpe kardelen...

filizleri baş verirdi tepelerin döşünden
ben onu düşünürüm
taa on beşinden
daha öte, daha beri yaşından
işte bu halde iken duygularım dürterdi
***
düşünüyorum ve diyorum;
olmadık yerde ve şimdilerde
dinle, işit duy,yanındayım işte bak
ya sen? dağımdaki kardelen..bendeki akça-bardak...
ara bir naza çekiyorum
gibi olsam da aslında ceza çekiyorum..

dağ yelleri hoyrattır şiddetinden zar olur
korkarım akıbetin zar'a intizar olur...
sen sevmekte koçak ol, sevgime de ortak ol
artık anla ki sana değilim uzak...
kapındayım bak..
nasılsa kaderin hükmü kısadır
sevmek sevenlere yasadır...
sevilen şey bedelsiz, istenen şey iştiyak
duydun mu akça-bardak...duydun mu akça-bardak

karlarında bahtiyar ol...sen daima var ol
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Akdeniz'in Yıldızı İzmir

Dili dönen şairin kelamınca övdüğü
Tarihin güzellikle vuslat yapıp sevdiği,

Mavi kıyılarında dolaşırken düşündüm...
Akdeniz’in Yıldızı olacak kadar İzmir...
Kucağında uzandım, kucağında büyüdüm
Senin kadar bir sevgi içerimde var İzmir...

Ey efeler diyarı, ey zeybekler otağı,
Bal rengi üzümlerin baldan tatlı peteği....

Güven olmaz dense de imbatına aşığım....
Kızına, kızanına avradına aşığım...
Bereketine kurban, fırsatına aşığım...
Sevgiye susayanlar sayende doyar İzmir...

Cennet meyvelerinin cennet yaptığı İzmir...
Efes’te yüreklerin huzur taptığı İzmir...

Akdeniz’in yıldızı sende doğar her sabah,
Sana sevdalanmışım, seni sevmemek günah....
Gözümde tütüyorsun sevdiğimsin İzmir ah....
Hasretin yüreğime gün be gün koyar İzmir....
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Aklıma Düştün

Aksam oldu yine sıla da bugün
aklımda sen vardın aklıma düştün
bir yanım sevinçli bir yanın üzgün
aklımda sen vardın aklıma düştün....

bir dilek aradım talih kartında
kendimi ölçmeye yürek tartında
Kalmışsam denizde dalga sırtında
aklımda sen vardın aklıma düştün...

yıllarca nemenem şeyle dolmuşuz
sanki bir yitiği yeni bulmuşuz
biz bizim olmuşuz bizim olmuşuz
aklımda sen vardın aklıma düştün

bir dilek aradım talih iş-bu ya
kendimi ölçmeye yetmedi dünya
düşündüm sahilde güzel Alanya
aklımda sen vardın aklıma düştün...

sen sahil şehrinde o bağ kentinde
ben bu vakitte bu dağ kentinde
ben böyle diyorum sen ne dersen de
aklıma sen geldin aklıma düştün...
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Aklıma Neler Gelir

Kız ben seni görünce,
Aklıma neler gelir…
Baksan bile serince,
Aklıma neler gelir…

Yüzünü döküversen,
Kaşını yıkıversen,
Şöyle bir bakıversen,
Aklıma neler gelir…

Suskun dilim dillenir,
Bilmem buna ne denir?
Yüreğim işkillenir,
Aklıma neler gelir…

Düzlerden, yamaçlardan,
Dağlardan, arkaçlardan,
Seni görmediğim an,
Aklıma neler gelir…

Kışımda tipi boran,
Olup karlar savuran,
Şurdan buradan hatıran,
Aklıma neler gelir…
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Aklımız Şaşsın

delice sevelim aklımız şaşsın
 sen bana ben sana öyle yağalım
 dolsun yüreğimiz lebaleb taşsın
 savdamızı o hevesle sağalım...

yan yana gelince havadan sudan
 konuşup gülsekte bende heyecan
 ve bende başkasın hislerimde an
 kovanımda petek balımsın balım...

Sevgiyle haz alsın bizdeki bilinç
Dolsun hislerimiz mutluluk sevinç
Sevenlere haset yakışır mı hiç
Gönlümüze kalbimize sığalım....
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Aklınca Yitiğim

İlkin sarhoş idim sonra bayıldım,
Sevgimi post gibi kalbine yaydım,
O bana zor idi, bense kolaydım

Bakarken içimde yaktığı alev
Şimdi koskocaman sevgiden bir dev...

Aklınca yitiğim öyle sanıyor...
Mecnunu unutur Leyla sanıyor,
Beni o muhannet böyle sanıyor

Ben ise ne heves, ne hazlardayım
Bitmeyen dualar,niyazlardayım..
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Aklını Bedlerle Ülüşme.

Hayat şerbetini içeyim derken
Feleğin zehrine bulaşma nolur?
Bir yoldan bir yola geçeyim derken
kaderi zorlama dalaşma nolur?

aklın var fikrin var levki izanın
ağaçı terk eden  kuru kozanın
hikmeti çok olur kader yazanın
aklını bedlerle ülüşme nolur?

adını koymadan çıkılmaz başa
ayağın incinir değerse taşa,
başına uçacak olduğun köşe
yar olmayan yarla buluşma nolur?
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Akşamlar

Kızıl akşamların hüznü başkadır
Gurbette üzülür; sılada bakar
Aslında her akşam böyle şakadır
Duyguyla bakarsın hepsi o kadar
Bazen bu anlarda ümitler de var
Bu yüzden akşamlar münakaşadır...
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Akşamlar.

Gözlerde ağırlık, yürekte tasa
Hesabı bir başka çözer akşamlar
Dünyadan kalıntı bir şey olmasa,
Gündüzden usanır bezer akşamlar

Güneş zeval bulmuş, ufuk sutrede,
Gülşen endişeli güller katrede,
Bulutlar alaca menzil metrede,
Birazdan mehtabı süzer akşamlar.

Kolları gecede, şafakta eli
Lacivert paltosu yıldız düğmeli,
Hayaller sıkıntı, uykular deli
bu resmi sonsuza çizer akşamlar...

kara karanlıkta kızıl bulutlar,
her gün sonu baksan bu görüntü var;
yanar söner sonra kalkar umutlar,
umutlar sönünce bi-zar akşamlar.

geceye meylini karayla taşır.
sabaha ümidi arayla taşır.
ağrıyı sızıyı yarayla taşır.
Sabırla sukutu dizer akşamlar..

Koca kehkeşanda alemi afak.
seylü seferinde hikmet var ancak.
güneş yine açar ağarır şafak.
öteki kürrede gezer akşamlar..
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Al Bıçağı Vur Kalbime

Al bıçağı vur kalbime,
Soranlara yardım de...
Sevmek nedir? sevgi kime,
Bilmeyene sordum de...

Sevgi ile sevmenin,
Sevgiyle dövünmenin,
Ben seninim, sen senin,
Beni boşa yordum de...

İri yeşil gözlerin,
Bakarken derin derin,
Bensem senin eserin,
Yaktım onu hardım de...

Benki ben olamadım,
Vurmadım vuramadım,
Ecele adım adım,
Gidiyordu gördüm de...
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Al Gülleri BAna Ver

Dikenleri at yere, al gülleri bana ver,
Ömründe geri kalan, son günleri bana ver..
Tutuşalım el ele gidelim bahçelere,
Yad yabanı ayıkla, kalanları bana ver…

Aç gönlünü gönlüme, yüreğine bir söyle,
Ne gerek var zulüme, şu sevgime yer söyle,
Söyle bedel vereyim; verecek değer söyle,
Sevgimin sermayesi, olanları bana ver.
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Al Kalemi Eline.

"Al kalemi eline
ben söyleyim, sen de yaz
bülbül olsam gülüne
yine yaram sağalmaz...

Sen bülbül ol ben gülün
öyle bil-ki adım naz
dalgasız duru gölün
suyu değildir dayaz..

derya sen ol, habbe ben
gönlümüz etsin niyaz...
dua eyle Rab'be sen
senin kalbin en beyaz..."
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Al Ömrümü, Böl Ömrümü

Gayrı artık sana verdim,
Al ömrümü böl ömrümü...
Seni bildim, seni gördüm,
Böl ömrümü böl ömrümü...

İstersen sor, ister sorma..
Ne düşünme, kafa yorma,
Cımbız cımbız haydi durma,
Yol ömrümü yol ömrümü...

Uğruna heba olacak,
Senindir senin kalacak,
Yaktın beni ocak ocak,
Bil ömrümü bil ömrümü...

Kıtım kıtım tükettin sen,
Hesabını yap istersen,
Gün, hafta, ay geri versen,
Yıl ömrümü, yıl ömrümü...

Aramadın ne de sordun,
Atımı yokuşa sürdün,
Ben suladım, sen soldurdun
Gül ömrümü gül ömrümü
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Alacası içinden Olan

Yüreğini sevginin yelkenlisinde açanlar...
Sevgi diyince coşarcasına koşanlar...
Yalan da olsa, biteceğini bilse de,
 Sevgiye sevgisini esirgemeyenler...
Yüreğini evlek evlek sevgi tohumlarına adayanlar...
Şayet o haz ve hissi,
Gönül tezgâhınızda ilmek ilmek dokuyorsanız
Ve bir kalfaya ihtiyacınız varsa ben buradayım...
Arkadaşlarım siz gibileri düşünen hayallerimdir...
Sevginizi dolduracak kalbiniz yoksa
Boşaltacağınız avuçlarım daima açıktır...
Bitmezce dua eder gibi...
Sevginiz ve sevgimiz bitmesin diye...
Böyle duadan anlamayanların,
Seccadeleri sevgi adına hiç açılmasın...
Şayet riyası varsa içinde...
Çünkü
Alacası içinden olan insandan, herkes korkar...
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Al-çal

Üçkağıtçı yalaka
yalan dolan her şey var
evet vardır alaka
güya adam  çok bey var....

alt beyninde feodal
üst beyninde kuru dal
alçal aslanım, al-çal
senin cinsten epey var...
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Alkış Tut, Kahkaha At

Bahçelerde güllerin yaza doğru solduğu,
Günler kadar eskimiş anıların var bende,
Düşündükçe duygular bin bir eder soluğu,
Alkış tut, kahkaha at, ölüyorum sayende...
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Allahekber Dağı İçin

O, karlı dağların en görkemlisi,
Kartaldan başkası uçmaz o dağdan...
Başından, noksansız olsa da sisi
Yad yaban, suyunu içmez o dağdan.....

Kol kola girdiği dağlar bucaksız,
Sanmayın kalmıştır; odsuz-ocaksız
Matemler, sitemler etmeyin haksız,
Bir hoyrat konamaz, geçmez o dağdan...

Heybetli başının sisi eksilmez,
O sisler tarihi kapatmaz, silmez
Bu yüzden yâdlarca biraz sevilmez
Mert yiğit ölür de, kaçmaz o dağdan...

Bin bir çiçek, renkten renge girmiştir...
Mehmetler orada, cenge girmiştir...
Bu dağ yüreğini, Türk’e vermiştir...
Diken çiçekleri, açmaz o dağdan...

Bizimdi, tarihin her devresinde,
Adıyla müsemma, her zerresinde
Senani oturur, tam zirvesinde,
Konan daha göçmez, göçmez o dağdan...

                                      Gürsoy SOLMAZ

                                     1 Ocak 2005 Erzurum
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Allahuekber Dağı

Bir sis çöker tepeden, eteğe doğru,
Bir mistik havadır, aldığın nefes
Görünmez dağların ucu, doruğu,
Gölgeler hisseder, ses duyarsın ses...

Sisler arasında, gezen gölgeler
Konuşur, koşuşur, dolaşır olur
Dikkat kesilir de bakarsan eğer,
Birazdan gözlerin, alışır olur...

Ses duyduğun yöne, gidecek olsan
O sesler kesilir, gölgeler yiter...
İrkilir, tiksinir, korkarsın o an,
Hissiyatın seni, boşluğa iter...

Sonra Enzübillah Besmele çekip,
O alem sırrına, şahit olursun...
Görüp yaşadığın,  anı tıpa tıp
Aklından silmezken, silinir korkun..

Binlerce yiğitten, onca askerden
Fikrinde yer eden, garip sır kalır...
Uhrevi bir alem, Allahekber’den
İnerken, içinde bin tesir kalır...

Şehitler orada böyle görünür;
Böyle işitilir, böyle yaşarlar...
Bu vatan koynunda, böylesine hür,
Böylesine özgür, bar oynarlar; bar...

Hemşehri olmuştur; bu dağlar artık
Bütün Türk eline, Türk ulusuna,
Ağlayıp bir zaman yaşlar akıttık,
Minnet duyduk, yüce Türk ordusuna

Bu dağın bağrında kalmış, Mehmetler
Ölüm için emir almıştı; o gün,
Demeyin onlara, ölmüş Mehmetler,
Şehitlik sırrıdır, orda gördüğün....

Şehidi olmayan dağı kim tanır?
Şehidi olanın,  adı ezberdir...
Şehitsiz dağlara, bakan utanır;
Şehitli dağlar ki, Allahekberdir...

Allahekber Dağı, zirvende Senan,
Allahekber Dağı, dinelsin sisin...
Allahekber Dağı, düşman korkutan,
Sen ki, Türk yurdunun nişânesisin...

                                       2005 Erzurum
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Allahuekber Sisler İçinde

Sis çöker, hislenir Allahuekber
Sisler arasında, ses duyarsınız…
Kulak kabartarak, dursanız eğer,
O sesler kesilir, siz cayarsınız…

Uhrevi bir halde ise içiniz,
Tiksinti duymadan, ordan geçiniz
Öbek öbek karartılar için siz,
Kendinizi biraz, tutup sarsınız…

Bilin ki gezenler, şehit erlerdir
Duyduğunuz sesler, o neferlerdir…
O yana gitseniz, görünmezlerdir…
Onları duydukça, bahtiyarsınız…

Allahekber Dağı öyle bir sır ki;
Öyle bir etki ki, öyle tesir ki,
O sisler içinde, sisler esir ki,
Biraz kalbinize sis koyarsınız…

Her zaman olmuyor; bu hal,bu hâlat
Dualı ağızla iki diz rekât,
Namaz kılıp, sonra bir huzur, bir tat
Alarak,  karayı ak boyarsınız

                       Gürsoy SOLMAZ

                      Aralık 2004 Erzurum
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Allahuekber-Süphan-Ağrı

ALLAHUEKBER- SUPHAN - AĞRI DAĞI

Çakılınca bir zirveye gemisi,
-Allahekber dedi, kurtuldu ol Nuh...
Yola devam etti, şaştı kimisi,
Bir daha takıldı, irkildi ol Nuh...

-Ya Süphan, diyince selamet buldu,
Ne meşakkat çekti, ne de yoruldu,
Tufan denizinde durdu, duruldu,
Günah kefesinde, tartıldı ol Nuh...

Nihayet imanla coşunca bağrı,
Sıtk-ı yürek ile eyledi çağrı,
Bir dağa takıldı, geminin böğrü,
-Ne Ağır dağ, diye sarsıldı ol Nuh...

Rivayeti böyle diyen erenler,
İlk dağın adını Allahuekber,
Ötekine Süphan, son ki Ağrı, der;
Söylerler:- Dediğin tutuldu, ol Nuh...

Bir Kars, biri Van, biri Ağrı’da,
Yükselen bu dağlar, bize çağrıda,
Derler ki:- Doğruyu bulun eğride
Bu sır perdesiyle,örtüldü ol Nuh....

                           Gürsoy SOLMAZ

                     Mayıs 1994 Van
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Aman Be Bitanem

Aman ha sevdiğim, bilmez misin sen,
Baksana kalbimde sevgindir esen,
İlhamım oluyor, sevgi yelpazen,
İçimde dolusun, bir girip görsen…

A man be bi tanem, yaban gülümsün
Aman ha can tanem, canan gülümsün

Aman be can gülüm, ben sana yandım;
Aman be bir gülüm, sana dayandım;
Seni düşünürken, sevip sayandım;
Aman be bi tanem,sana boyandım

Aman ha bi tanem, aman bi tanem
Yüreğimde sevgi, gözlerimde nem…

Aman be bi tanem, martı kuşumsun
Aman be can tanem, aşk yokuşumsun
Sevgice örtümsün, yürek puşumsun
Aman be bi tanem, korkum kuşkumsun

Aman be bi tanem, aman bi tanem
Canım sana yandı; can- can bi tanem….
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Ana Gibi Bahçe var mı? Bar Var mı?

Yar dedikçe yaralanır yüreğim
Ana gibi denk olmaya yar var mı?
Anam ile  aralanır yüreğim
Anasız yüreği yakan kor var mı?

Anamsız içimi yakan har var mı?

Analar bir başka seviyor sahi,
Analar su dolu koca sürahi,
Herkesin anası inan vallahi,
Bir başka oluyor; densiz nar var mı?

Anamsiz bağlarda tatlı  bar var mı?

Sımsıcak bir kucak sıcak bakışlar,
Bitmeyen duası ve yakarışlar,
Ana yüreğini ölçmez karışlar,
Analık en zordur;  ondan zor var mı?

Anamsız dağlara yağan kar var mı?
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Ana-lar

"An'alar;Tatlı ola,an-a-lar
Kutlu ola ana-lar..
He gününüz mübarek
Mutlu ola analar."

x
"hal kızı zahı tutar,
avcılar ahu tutar,
nedense ana ağlar,
babanın ahı tutar..." (zahı:ığdırda lohusa kadınlara denir)
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Anılar

Ben neler hissettim,neler yaşadım,
Yeter artık nolur, durun anılar...
Ardımdan koştunuz siz adım adım,
Gayrı başkasına varın anılar....

Ne zevke, ne hazza doymadım töbe,
Bu sevda uğruna ömrüm bitti de,
Her kes sevdiğini alıp gitti de,
Habire siz beni sarın anılar...

Bu sevda uğrana kaç yıldan beri,
Başıma getirdin neler neleri,
Kalbimin dolmadı boşalan yeri,
Siz dolun içime varın anılar...

Artık bundan geri gamlı yaslıyım,
Kerem öldü,ben keremsiz aslıyım,
Kime ses veriyim kimi sesliyim,
Siz gelin halimi görün anılar....

Birini sevmiştim çok inatçıydı,
İçimi kemiren garip sancıydı,
Tatlıydı,şirindi fakat acıydı,
Ona gidin beni sorun anılar....

Bir an olur sanki sevmek hak olur,
Umutsuz sevdalar ne korkak olur.
İntikam nihayet unutmak olur,
Gelin defterimi dürün anılar...

Amma ve lakin şu kalbim alçak,
Dürtecek içimi, dürtecek gör bak
O zabitan oldu,ben oldum kaçak
Gidin haber verin,verin anılar
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Anılar boğmasın

"anılar boğmasın, hatırlama da...
öyle bilki bu yoldan hiç gitmedik,
levki unut gitsin,düşünme ya da
hatta sanki kelam dahi etmedik..."
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Anılar Gönlümü Berbat Eyledi

Yazarım yanarım o geçen ana
Anılar gönlümü berbat eyledi
Karanlık kabirler gitmez hoşuna
Gözlerim haline feryat eyledi...

Tipiydi, borandı etraf ki kardı,
Böyle gecelerden müthiş korkardı,
İsimsiz kabirde yatan o yardı...
Görünce gönlümü abat eyledi...

Ellerim yukarda, dizlerim yerde,
Yaşlarım boşalır geçen ömürde,
Daha şenlenmiyor, gönlümü gör de,
Yıllardır sabredip, sebat eyledi...
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Anıların Var Bende....

Elini kafana koy, iç geçirmeden düşün,
Faydası kendine yok, sana ne ki düşmüşün...
Boşuna göz gezdirme, bulamazsın beni,
Dedin ya ki git artık, yanıma gelme bir gün...
x
Uzaklara atma sen, yine sevdiğin benim,
Diyemezsin içinde var olan bir şeye yok...
Dökülen yapraklar gibi sararan şu bedenim,
Dedirtir beni sana, söylediğin lafa bak...
x
Bahçelerde güllerin yaza doğru solduğu,
Günler kadar eskimiş anıların var bende,
Düşündükçe duygular bin bir eder soluğu,
Alkış tut, kahkaha at, ölüyorum sayende...
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Ani/anı Ören şehrine...

Ani'de zamanın çarkı bin sene
Bizim adımızla dönmektedir bey...
Burada rastlanır nev'i meskene,
Suizan, yadların sanmaktadır bey...

Hak, edenin olur; o toprak kanla,
Her istek ödenir... bedeli canla,
Bir Alp'i düşünki dengi Aslan'la,
Tilkiler tilkiye kanmaktadır Bey...

Ani'de anılar Malazgirt kadar,
Selçuklu,Şeddadi çok hüneri var,
Albayrak altında sonsuz itibar,
Burda Türk meşalesi yanmaktadır Bey..

Tarihi tarihle görmemek olmaz,
Kılıcın hakkını vermemek olmaz,
Yiğide kefeni sarmamak olmaz,
Tarih bizi böyle anmaktadır Bey..
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Anlamsız Sensiz  Hayatım Neden...

Sen divane gönlüm   sevdiğini bilmedin
Bedbaht  kader ardında yürüdün ki  gülmedin
Ne  garip ki anlamsız sensiz  hayatım,neden

Oturduğum nemli yer,  döktürdüğüm   gamlı  yaş
Konuşmuştuk  burada,  senli  benli  arkadaş

Diyorsun ki  karamsar  duyguyla yazıyorsun
Ne yapayım arkadaş sebebini sorsana
Şu Beraat Gecesi niyet mi bozuyorsun?
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Anlaşmak İşte Budur

Bir dünyayı paylaşmak,
Bir sevgiyi paylaşmak,
Bir yastığı paylaşmak,
Bir lokmayı paylaşmak,
İşte budur anlaşmak............
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Anlatmak kolay mı Yaşamak gerek

seninle olmanın heyecanını,
anlatmak kolaymı yaşamak gerek...
seninle kalmanın güzel yanını,
anlatmak kolay mı yaşamak gerek...

simana bakarak sevmeli seni
şarabı aşkınla içmek neşeni
sarıp bedenini, tadmak buseni
anlatmak kolaymı yaşamak gerek...

sevda kıtabında bu bir numine,
sızıyor insanın en derinine,
hayatın insana gösterdiğine,
anlatmak kolaymı yaşamak gerek...

tadmalı duyguca anı kalmalı,
bu aşkın ölmeyen canı kalmalı,
ne ise nasılsa yani kalmalı,
anlatmak kolaymı yaşamak gerek...
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Anlık Duygular Vardır…

anlık duygular vardır sarmaş dolaş olursun,
anlık duygular vardır: başka, bir hoş olursun,
anlık duygular vardır; çok yüksekte, çok öte
anlık duygular vardır; inan sarhoş olursun…

anlık duygular vardır; yaren, dost, adı neyse,
anlık duygular vardır; rengi, tadı ne ise,
anlık duygular vardır; çölde görüp duyduğun,
Anlık duygular vardır; koştuğundur o sese…

anlık duygular vardır….
anlık duygular vardır….
:
anlık duygular vardır; sarıldığın öptüğün…
anlık duygular vardır; örtündüğün örttüğün…
anlık duygular vardır; işte bu an bitmesin,
anlık duygular vardır; sarmaş dolaş yattığın…

anlık duygular vardır….
anlık duygular vardır….

duyguyu yaşadığın, erdemi hor anlamaz,
duyguyu yaşattığın; bu demi hor anlamaz,
duyguyu yaşayanlar, sen ben gibi ergindir,
duyguyu yaşayanlar,her ateşi kor anlamaz

anlık duygular vardır…
anlık duygular vardır….

anlık duygular vardır; gurbetteki sıladır,
anlık duygular vardır; rastladığın beladır,
anlak duygular vardır; bin besmele okursun
anlık duygular vardır; senin gibi alâdır

anlık duygular vardır….
anlık duygular vardır….

anlık duygular vardır: sus pus olup kaldığın,
anlık duygular vardır; böyle dalıp kaldığın,
anlık duygular vardır; şaşırdığın, şaştığın
anlık duygular vardır; gelip gelıp kaldığın…

anlık duygular vardır…
anlık duygular vardır….
:
anlık…
duygular…
vardır.

29.04.2004
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Anne

ANNE

-şimdiden annelerin günleri kutlu olsun.Tüm annelerin ellerinden öperim.

Sen her şeyden şirinsin
Tatlısın baldan anne
Ver derdın bana gelsin
Güzelsin gülden anne

Doğru ol diye öğüt
Verdiğin kaldı bürüt
Emzirdiğin helal süt
Çıkmadım yoldan anne

Fikrimdeki yadını
Bulunmayan tadını,
Senin güzel adını
Düşürmem dilden anne
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Anne II

Sen her şeyden güzelsin
Tatlısın bana anne
Dertlerin bana gelsin…
Kalmasın sana anne…

Güllerden, çiçeklerden
Güzelsin meleklerden,
Arıyorum gerçekten,
Baktım her yana anne…

Anam ağzı dualı,
Anam oldum olalı,
Dili balların balı,
Dermansın cana anne..

Hâla benle korkusu,
Benle başlar uykusu,
Bir tarifsiz kokusu,
Girsem koynuna anne…
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Anne...

Anne...

Kokun,sesin,nefesin,,,gizliyor; saklıyorum
Anıları düşünüp seni ayıklıyorum.
Ahh anam ki anam ahh yıllar oldu ben seni
Gündüz hayal ediyor; gece sayıklıyorum…
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Annem

Dağda, taşta çiçekten,
En güzel benim annem...
Hurilerden, melekten,
En güzel benim annem...

Doyasıya öpüyor,
İnanıyor tapıyor,
Dediğimi yapıyor,
En güzel benim annem...

Onsuz sevgiler kurak,
Sevgisi sudan berrak,
O içimde hep merak,
En güzel benim annem...
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Anneme

Ellerini doya doya öpmeden,
Sarı saçın kar beyaza dönüştü...
Dizine baş koyup son kez yatmadan,
Mevsimler ne çabuk güze dönüştü...

Babama işleyip verdiğin mendil,
Şimdi sandığında, koynunda değil...
Güneşin ışığı sana bir kandil...
Gözlerin görmeye göze dönüştü...

Kızlık işlediğin o seccadeler,
Takımlar, örgüler ve daha neler,
Şimdi benim ile hep hayaldeler,
Bende de mevsimler yaza dönüştü...

Dünleri unuttuk, gelecek yarın,
Geride hatıra ciğer canların,
Yerini yeisler, heyecanların
Aldı da, hatıran söze dönüştü...
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Apardı seller Saramı...Hazin Hikayesi

Arpaçayı aştı taştı
Sel  Saramı aldı kaçtı
Üç bacının gözü yaştı

Apardı seller Saramı
Bir uca boylu balamı

Arpaçayı derin olmaz
Akan sular serin olmaz
Sara gibi gelin olmaz

Apardı seller Saramı
Bir uca boylu balamı

Gidin deyin Han Çobana
Gelmesin bu el Mugana
Gelse batar na-hak kana

Apardı seller Saramı
Bir uca boylu balamı

Arabalar gelir koşa
Ben kurbanım kalem kaşa
Oğlan elin çıktı boşa

Apardı seller Saramı
Bir uca boylu balamı
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Ara Bul Sev

Sor soruştur; ara, bul, sev
Sevecek insan kalmışsa...
Bir sevdadan alev alev
Yanmayan bir can kalmışsa...

Gülleri destele bağla
Düşün bunu o dimağla,
Yarın için bugün ağla,
Yarına zaman kalmışsa

Benim için bitmez değer,
Bitmeyen bu sevgi meğer,
Gel sevgime meylini ver;
Sende heyecan kalmışsa

Gideceğin en son nokta,
Gönül dağında dorukta,
Yapacağın yolculukta,
Kalacağın han kalmışsa...
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Arabamı Sevirem

Güven duyunca insan,
Kime yaslanmıyor ki...
Hele İstanbuldaysan,
Neye Rastlanmıyor ki..

Kırık dökük külüstür,
Bir kamyonet  yanaştı.
Tıknaz boylu bir şöför,
Sanki tırdan inmişti...

Eğri, büğrü, iğreti,
Bir yazıyla bu kerem,
Yazmıştı kamyoneti,
'Arabamı sevirem'...
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Ararsın

Ararsın....

Bomboş kalan dünyamda, ne iyi ki sen varsın.
Gönlüm çilede, gamda olduğunda ararsın...
Varsın gönül bahçemin çiçekleri sararsın,
Gönlüme sevda derdi dolduğunda ararsın....
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Aras'a

Ağladım  hasrete ağladım yara
Sitem ettim yara, hemi  ağyara
Zamanlı zamansız bu sevdalara
Hâllendim bazen bir büründüm yasa
Boşaldı yaşlarım döndü Aras’a…

Elbette sevdadır sevmenin adı
Elbette hasretin  buluşmak  tadı
Sevdalı hasretin bir tek muradı
Görüşüp birleşmek  buluşmaktırsa
Gelin yine türkü diyek Arasa

Nebinin düşer mi türküsü dilden
Hacer’in düşer mi öyküsü dilden
Düşünüp bir hükme varınca birden
Şerbet şerbet dolmak istedim tasa…
Ve doymadan bakmak giden Aras'a…

Bizdedir bir ucu orda bir ucu,
Arasın o yana akmaktır suçu,
Bir ana yavruya gel gucu gucu,
Dediği nasılsa dese nasılsa
Mende öyle derim giden Aras'a
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Ardından Koşmak Zor

Görmek bişey değil umarsız halde
Esiri olmak var bakışlarının...
Efsunu içinde ayarsız halde
Ardından koşmak, zor; hayat zarının....

Öyleki çiçekler güzelliğine
Sunulmak isteyip boyun bükerler....
Yürekli sevdalar sorsan bir yine
Her yanda adını ezber söylerler...

Sevgilim olmana yazgı mı gerek
İşte söylüyorum gerisi nola
Beni anlamana sezgi mi gerek...
O kadar nazlanma koşma sağ sola
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Arsızın Hayası

Biz neler okuduk, neler işittik
Adaletin şaşmaz mikyası için
Neyi kabul ettik, neleri ittik
Hükümsüz hâkimin sayası için…

Çoğuna bey dedik beyzade sandık,
Kefesi ayarsız kantara kandık,
Biz nasıl insandık, biz nasıl candık,
Ar ettik arsızın hayâsı için….

El öptük hak için, diz çöktük hemi
Çöl çorak toprakta hissettik nemi,
Adalet hukukça hep mahkeme mi?
Düşünün mantıkça kıyası için…

Adalet sorulmuş o şair kimse,
Demiş ki: Ölümdür adil herkese,
Öteki demiş ki: adil ölümse
Hayat adil midir? Sayesi için…

Ben de diyorum ki ayıp ettiniz,
Adalet fikrini kayıp ettiniz,
Nasıl insansınız, hem hâkimsiniz,
Namazı kılmayız riyâsı için…
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Asker Sarıkamışlım...

Damarında saklar asil kanını,
Vermiştir vatana severek canını,
Duyurmuştur cihana şanlı namını,
Namıyla yaşayan asker Sarıkamışlım...

Bulutları parçalıyor Soğanlı Dağı,
Çırpınarak yırtıyor o kapmaz ağı,
Sarılmış yatıyor Mehmet Bayrağı,
Bayrağın sembolü asker Sarıkamışlım...

Çamlar arasında sipere yatıyor,
Damarında bir milletin nabzı atıyor,
Cephede düşmanı birbirine katıyor,
Yurdun kahramanı asker Sarıkamışlım...

Yurda yan bakanın keser başını,
Bitirdi Doğu’da Moskof’un işini,
Dikiyor vatanın mihenk taşını,
Hürriyetin kartalı asker Sarıkamışlım....

Yazdı tarih onu altın yazıyla,
Savaştı top yekûn oğul kızıyla,
Göklerde parlayan hürriyet yıldızıyla,
Yurdun bekçisi asker Sarıkamışlım....

Sarıkamış, 1971
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Aslı Gibidir...

Seni yazmak sana yazmak

Hemi zor hemi kolay

Seni yazmaktır yaşamak

Yaşamaksa büyük olay..

Sen Aslı ol ben Kerem

Sevdikçe sevildikçe

Sevgim olsun testerem

sevdamı sen bildikçe...

Sen güzelsin ben şair

görkemine hayranım

Seninle aşka dair

Ne var ise arayım...

Sen gurbet ol ben sıla

Yandıkça yansın içim

Hiç vermeden fasıla

sana dayansın içim
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Aslında Duygumu Gizliyorum.

aslında duygumu gizliyorum,
doğrusu daha sen kapıdan çıkarken özlüyorum,
sen yoldayken ben okulda sigara yakıyorum
pencereden bakıyorum.
ellerin cebinde o gidişin yok mu
yalan yok ya içimi yaralıyor, fikrimi karalıyor.
ürkek bir ceylan gibisin. artan heyecan gibisin..
bahçeden el sallıyorsun, gülüşünü görüyorum
ne güzel kız diyorum; işte o an bende burada ölüyorum.
ölüp ölüp diriliyorum..
kaç kaç kere
sitem ettim kadere
dedim ki bu nasıl bir denklem..
içimi kavurmakta dem dem, sendeki görkem...
istersen sor, istersen sorma;istersen arama,ister ara
yemin olsun bu dediklerim doğru be
sevgimin hududu hazara kadar...
hatta hatta mezara kadar...
bu yazgıya isyanım yok yok amma bu sevdaya zamanım da yok..
o sebeple biraz durgunum, yorgunum
bu sevdaya, sana verecek kadar zamanım da yok..
dayanacak canım da yok..
aslında günlük öğünlük değil, ömürlük olsaydık.
öylece biz bize kalsaydık.. söz veremiyorum gelecek bahara..ondandır ki
kolay kolay kapanmaz içimdeki bu yara,
kısaca böyle can kız.. deli yürek, beş parçamın tek adı
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Aşık Mevlüt İhsani (Şafak) 'ye

Senki aşık erbabısan, söz ustası, şahısan
Zer halinden sarraf bilir;  bilirsin Mevlüt İhsan
Han diyorsun şu dünyaya, gelen göçer ve gider
Mütevazı ruhun senin,böyle değil çok insan

Bağda meyve.dağda çiçek,sende söz sende şiir,
Doyumsuz bir üslübun var; esrarengiz bir sihir
Haklı haksız şu dünyanın,insanları çoksa da
Onlar için zaman andır; sende zaman bir devir…

Kırk kaç yıllık şairanım, başladım Elif ba’ya
Diyerek çok mütenasip inmişsin muhtevaya
Hakkın dili olmak kadar,halkında olmak gerek
Çünki arzda gerek vardır; elzem olan binaya…

Sen deryasın kulaç atmam; damlan olmak şansım o,
Arzum mudur? kısmet midir? Muallakta şahsım o
Sözlerine bende oldum; Taptuk Emre misali
Sevenlerin,hayranların çoktur, gerçi bahsim o….

Şair dili susmak bilmez,bunu bilirsin tabi,
Enel Hâk söyledi diye,ne olmuştu Arabi..
Sin Şin`e girdiği zaman,onun sözleri çıktı
Mevlüde ihsan pir gibi,İhsanda Mevlüt gibi…
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Aşık Sevdalıyım Ben.

sana gönül vermek başka hangame
gülüşüne aşık sevdalıyım ben
beni hiç bağlamaz bana ne deme
gelişine aşık sevdalıyım ben...

uzaktan görünce titriyor dizim
yanına gelince lalım,dilsizim
içimi görseydin dinmiyor sızım
Bu yaşına aşık sevdalıyım ben

sevgimin harcını sorsan en kaim
kendini ok düşün ben ise yayım
halimi anlayıp kalbimde daim
Kalışına aşık sevdalıyım ben
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Aşıkım Olaydın....

Etrafı güllerle bezeli olan
Bir çeşme  başında aşkın olaydım...
Sen bizim yaylanın güzeli olan
Senin onbeşinde aşkın olaydım...

Bir berrak derenin suları kadar,
İçimde bitmeyen dualarım var;
Bitmemiş takvimler,geçmemiş bahar
İşte o yaşında aşkın olaydım...

Aşıkın olaydım,aşkın olaydım,
Gönül vadisinde köşkün olaydım,
Ömrümü yoluna heba ederdim;
Yarına ümidin, keşkin* olaydım...

Taa yıllar öncesi yolun başında,
Aşıkın olaydım,aşkın olaydım...
İkimizde on üç-on beş yaşında,
Aşıkın olaydım,aşkın olaydım...
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Aşıkın Olaydım Aşkım Olaydın

Etrafı güllerle bezeli olan
Bir göze başında aşkın olaydım...
Sen bizim yaylanın güzeli olan
Senin onbeşinde aşkın olaydım...

Bir berrak derenin suları kadar,
İçimde bitmeyen dualarım var;
Bitmemiş takvimler,geçmemiş bahar
İşte o yaşında aşkın olaydım...

Aşıkın olaydım,aşkın olaydım,
Gönül vadisinde köşkün olaydım,
Ömrümü yoluna heba ederdim;
Yarına ümidin, keşkin* olaydım...

Taa yıllar öncesi yolun başında,
Aşıkın olaydım,aşkın olaydım...
İkimizde on üç-on beş yaşında,
Aşıkın olaydım,aşkın olaydım...

keşki:keşke
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Aşıklar Hu Deyip Yerler

Arayan bulurmuş derler,
İnan Mevla’yı Mevla’yı...
Aşıklar Hu deyip yerler,
Sevda unundan helvayı...

Ben bir garip kulum doğru,
Geçersiz bir pulum doğru,
Bir çıkılmaz yolum doğru,
Gönül buldu bu kolayı...

Gönül şevkin girdabında,
Kalbim o girdap kabında,
Sen ki bana aşık ya da,
Dem der  isen  tut asayı..

Cem eyledim cemalleri,
Dem eyledim çoktan beri,
Bakma bu gönlümün yeri,
Anlatamaz çok detayı...
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Aşk Bir Alev Balam.

Ey aşk hangi kapının arkasında isen çık
Sobe oynayacak kadar vaktim,
Sabır edecek kadar dayanağım yok dercesine yazdıkların yürek heyelanı gibi ikide bir
yaşını öne sürme…
Seçici olmak layığını aramaktır duyguca.
.iyiler iyi evine kötüler cehenneme.
Sen yüreğini eline al o kadarki verdiği sinyaller aradığın sevgi adresleri olsun.
Güzel kız sen sevginin iki yana açılan kanatları arasına adı yazılacak kadar güzel bir o
kadar da hoşsun. Haberin yoksa seni sana muştulamış olayım…

***

"aşk bir alev bal balam,
gönül bir ev bal balam..
adres sor olan yeri,
ara bul sev bal balam..."
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Aşk Dediğin

"Aşk dediğin nedir ki
Bir gizemli sır konak
O bir bahanedir ki
Avutmak, avutulmak.,.

Ask dediğin şudur ki
Yürekte nefes tutmak
Bir ölçülmez kutur ki
Ask değil unutulmak...

Aşk dediğin ne değil?
Cida mı cepe sığsın
Aşk bir duygu bir meyil
Yokluk varlığına kın"
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Aşk Olsun ki Yıllara

Dönüp baktım yıllara
El salladım şöyle bir…
Dalmadan fasıllara,
Baktım ki geçmiş devir….

Yıllar da el salladı,
Göz kırptılar gülerek,
Ve aniden solladı
Hiçbir şey vermeyerek…..

Yıllar böyle birikti,
Tane tane sayarken…
Çoğu sisli-,silikti,
Ben çoğuna dün derken…

Aşk olsun ki yıllara
Geldi, geçti, yittiler…
Zarardır akıllara,
Böyle çabuk gittiler…
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Aşkım Hançer Olur Bilersen...

Aşkım hançer olur; beni bilersen,
Çift yüreğin pekiştiği noktada...
Bir fidanın gölgesini dilersen,
Dallarının takıştığı noktada...

Gönüller, yürek, dil, el-ele güzel,
Doyumsuz ahbaplık dil dile güzel,
Işığın yanışı kandile güzel,
Sevenlere yakıştığı noktada...

Geçici kıymetler yalan dünyanın,
Dostluklar, yarenler kalan dünyanın,
Zaman bizim ancak her an dünyanın,
İkimizin bakıştığı noktada...

İki kere iki, bir dört edermiş,
Ne olursa zaman geçip gidermiş,
Bahtiyar gönüller dal budak vermiş,
Sevdaların çakıştığı noktada...
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Aşkımsın İşte Kızım.

sen menim kadim yarim
ilk göz ağrım kalp sızım
attığım, her adım yarim
benki sensiz ıssızım...

zeytin tanesi gözlüm
gönülden gönül sözlüm
gül tanem gülden özlüm
sensin benim  niyazım..

sen duydukça duy beni
al içine yuy beni
ne sayarsan say beni
aşkımsın işte kızım..
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Aşkın Pembesi

Bak canım insanlar çeşit çeşittir
Onların iyisi olmak ne güzel...
İlahi huzurda tümü eşittir,
Böylesi duyguyla dolmak ne güzel...

Aşkın pembesidir vurmuş yüzüne,
Kördür derler her sevdanın gözüne,
Sevgi köprüsünden gönül düzüne,
Kalbi bir sevdayla kalmak ne güzel..

Sadece sen misin? seven delice,
Gecesi bitmeyen, gündüzü gece,
Dilinden düşmeyen ismini hece,
Etmişsen, mektuplar salmak ne güzel...

Sevgini tartamaz tartıda kefe,
Sevgide kısalır koca mesafe,
O sana, sen ona sevdiğini de,
Vuslata sevgiyle gelmek ne güzel...
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Aşklar Vardır..

aşklar vardır ay üstünde tül gibi
aşklar vardır bir bahçede gül gibi...
aşklar vardır zulüm gibi zul gibi...
aşklar vardır …
aşklar vardır engin denizler gibi
aşklar vardır durmadan sızlar gibi
aşklar vardır kahbece izler gibi
aşklar vardır…..
aşklar vardır beni sana dil eden
aşklar vardır hasreti kandil eden
aşklar vardır hasreti mendil eden
aşklar vardır …..
aşklar vardır ta buradan oraya
aşklar vardır sebep olur yaraya
aşklar vardır bir kara taş bir kaya
aşklar vardır…..
aşklar vardır seni beni sus eden
aşklar vardır hayatı kabus eden
aşklar vardır seni beni küs eden
aşklar vardır…..
aşklar vardır ha hayaldir ha rüya
aşklar vardır seylü sefer bir dünya
aşklar vardır vazgeçilmez şey güya
aşklar vardır….
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Atatürk Üniversiteliyim

-Atatürk Üniversitemizin 50 Kuruluş Anısına-

Sırtıma güneş doğar
Tabya’dan
Karskapı şehitliğinde gözlerim dolar…
Abdurrahman Gazi, Habip Babadan
Çifte Minarelerden, Yakutiye’den
Feyz alırım ben…

Lala Paşa’da iki diz namaz
Üstüne Havuzbaşın’da sular ses verir;
“Vatan bir bütündür parçalanamaz”
Diye nefes verir….
Xxx
İçimdeki aklıkla Palandöken’de karım,
Daha ileriye yürür, ileriye bakarım

Öğrenmenin hazzıyım, öğretmenin diliyim,
Ben Atatürk Üniversiteliyim…
Xxxx

Ben ilmi yitik sayan,
Fikiri etik sayan,
Çalışmaya doymayan,
Güzelliklerin bar oynadığı elli yılıyım

Hoşgörünün sevgi yeliyim,
Ben Atatürk Üniversiteliyim…

Ben birlik, dirlik ilkemi,
Sevgi, esenlik ilkemi
Bayrağımı, insanımı, ülkemi

Ülkü edinmiş bir yüreğin eliyim,
Ben Atatürk Üniversiteliyim…

Çalışmama bulunmaz özür,
Geçmişimle öğünür,
Güvenirim geleceğe….aslında
Bu ilim yuvasında,
Her fikir hür ve özgürdür,
—Bende özgür çalışırım, güvenirim

Kendimi, yurdumu bilgiyle bezemeliyim…
Ben Atatürk Üniversiteliyim..
Xxx
Gömleğim kravatlı,
Pantolonum ütülü,
Çeketi düğmeliyim,

Ben yüreği Atatürk döğmeliyim,
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Ben Atatürk Üniversiteliyim…
Xxx
Ben tohumların fidan,
Fidanların sathı vatan olduğu,
Ben on binlerle can, yüz bin heyecan,
İlimin irfan olduğu,
Ve sevginin yudum yudum
İçildiği bu şehirde okudum….

Bu yanımla ben çok belliyim..
Ben Atatürk Üniversiteliyim…
Xxx
Erzurum’da Cumhuriyet Caddesi,
Atatürk Üniversitesi
Tatlı çağrışımların adıdır
Bunlar her Türkün maksadıdır..

Uzatmayım.... Dahasını bilirsiniz…
İşte Bayrak,işte Atatürk,işte Siz

Daha ne demeliyim…
Ben Atatürk Üniversiteliyim…
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Atatürk'ün Gölgesi

Hanak, Yukarı Gündeş Köyü yaylasında ve Sarıkamış
Karakurut’ta Aras vadisinde her yaz oluşan
Atatürk gölgesine....

Gölgesi vurmuş dağa,
Ulu Türk Atatürk’ün...
Hükmü olur dimağa,
Ulu Türk Atatürk’ün...

Belli kaşının çatı
Bu ne güzel rastlantı,
Bizedir nasihati...
Ulu Türk Atatürk’ün...

Nakış nakış vatanda,
Edirne Ardahan’da,
Resmi dolu her yanda...
Ulu Türk Atatürk’ün...

O ölmedi sağ idi,
O kocaman dağ idi,
Çalış, Güven öğüdü,
Ulu Türk Atatürk’ün...

Kitap kitap yazmışız,
Şiir türkü dizmişiz...
Sevdalısı olduk biz...
Ulu Türk Atatürk’ün....

Kulağımızda sesi,
Biziz onun kimsesi,
İlham oldu gölgesi
Ulu Türk Atatürk’ün...
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Ay Sonam

"YAYLADAN GELENDE BULUTLAR GÖRDÜ
BULAĞLAR KİRİDİ, DURULDU RÜZGAR...
EL ELE TUTUŞTUĞ GÖRENLER SORDU
DEDİKKİ; YOLLARDA, BİZİH BİZE YAR....
AĞLAYANDA AĞLAMIŞTIN BOY SONAM...
ÜREĞİMİ DAĞLAMIŞTIN AY SONAM..."

Gürsoy Solmaz

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ayarsız Saat Gibi

Ne taş oldum duvarda, ne gölgeli bir ağaç,
Yıllar yılı küskünüm, diyemedim kimseye...
Ayarsız saat gib, sormadılar vaktim kaç?
Dertler beni bu yüzden başladı kemirmeye..

Sevmek bende dert oldu, bir sürü sevdalandım,
Sevdalandım gizlice, sevdalandım aleni...
Tek senin sevdan için, pek uğraştım çok yandım,
Değil anlayabilmek, fark etmedin şu beni...
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Aydınlığı Mum Gibim

Ey kara gözlerinin ışığı parıldayan,
Ey ela gözlerimin, aydınlığı mum gibim,
İçimde kıpır kıpır sevgiyle kıpırdayan,
Dağlarımda bekleyen, bitmeyen korkum gibim….

Kapındayım bak bana, davet et de geleyim,
Sevgi penceresinde, çaresizim baksana
Suskunluğun olsa da sevginle sevileyim,
Alev alev yanmışsam, sende seni yaksana…

Yıllara veda edip bir yıl daha yaşlandık,
Yüreğimiz sevgimiz gene aynı güçtedir,
Bir ruh olup biz bizi, bizden gizli de andık,
Baksana kahkahamız bir gene sevinçtedir…

Ver elini tutayım,gel yanıma sarayım.
Seni senle yaşayıp,seni benle bileyim…
Ufku senle bezeli sen adlı manzarayım…
Sanma ki sensiz kaldım; inan hep seninleyim…

Dostum, sevgim, aşkımsın sevdakarın olan ben,
Yüreğime ekmişim, tane tane hissini…
Benim seni içimde, bereketle yeşerten
Ömrümde tanımadım; sen gibi birisini,

Güneşim ol doğ bana, hadi ısıt atsın tan,
Benim seni doyumsuz haz ile arzulayan…
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Ayların Sultanı

- Gönül kubbesi bel verdi
Direk oldun ramazan-

**

Dergahına varmak için
Yola düştük el açmışız
Allah için, yek hak için,
Renk almışız gül açmışız

Sen ayların sultanısın
Gönüller günü,tanısın,
Canana cansın,banisin
İman ile kol açmışız..

İçimiz dışımız paktır,
İman ile dolacaktır,
Ahir senin olacaktır
Olmak için yol açmışız

İlham oldun ibret gördük,
Dilek tuttuk,gönül verdik
Sen erdirdin bizde erdik,
Gönül açmış,dil açmışız..

Gece gündüz serap oldu,
Yandı gönül turab oldu,
İnanmayan harap oldu,
İnanarak fal açmışız

İman lazım gerek elbet,
Külli şeyin kadir ever
İnançla imanla sabret,
Münafığa fel açmışız..
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Aynı Yerde Çalışırdık.......

Sen ellerin yakanda, sakin sakin yürürdün
Düşünür gibi bakar, oh çeker oflanırdın…
Her sabah gelişinde canla selam verirdin
Şakalaşır laf yapar, kendince keyiflenirdin

Gezinmek salonlarda dolu, durgun, dik ve sert
Senin meziyetindi; bize geçen ve duran
Çavdar tonlu saçların ellerini isterdi
Çınlatırdı salonu geniş topuk kunduran

Görkemli varlığınla nispet çalar içime
İç geçirir gülerdin, anlamlı veya değil
Düşüncemi çelmedin, dersem; yalan olur ya
Şimdi o düşler bende, taş yığını bir çeğil..

Her gün bir çeşit giyer, boy gösterir aynaya
Bakışları çelerdin, sen habersizdin güya
Dikkatsiz nazarlarla, göz atarak etrafa
Bir koltuğa ilişir, sohbet tattırırdın lafa...

Lakırdıyla gülüşün, ezberimizde kaldı
Kimi sana göre bey, kimileri çakaldı…
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Ayrı Değiliz

Siz size, biz bize
Demek öyle kolay mı?
Etle kemik gibiyiz...

Dağları engin düze,
Sermek öyle kolay mı?
Sütle, sümük gibiyiz...

Bizi yâdla bir hiza
Görmek öyle kolay mı?
Bir gövde, kök gibiyiz....

Aynıdır hamurumuz,
Aynıdır çamurumuz,
Sürmek öyle kolay mı?
Harman, herik gibiyiz....

Onlar şunlar ne demek
Olmaz bahane demek
Bir dama olduk mertek
Oda körük gibiyiz...
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Ayrılık Anı

Sebat et yüreğim, birazcık dayan,
Sadece sen misin? yare ağlayan....
O dalımı kıran, sende budayan,
Hasretle aradı sıla gözlerim,
Dolsan da ağlama, ela gözlerim...

Ayrılıp gittiniz; gurbet yerinden,
Bir yara deştiniz; daha derinden,
Sis çöken güzelim şen gözlerinden,
Gördüğüm kederi silmek istedim,
Ağlamak istedim, gülmek istedim...

Dedim ki: şu dünya yalan bu denli,
Tadını almalı elbet ki senli,
Ey gözleri kara, yanağı benli
Bir nebze de olsa anlıyor musun?
Ve gözlerim dolsa anlıyor musun?
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Ayrılık Vakti

Nemlendi gözlerin daldı bir ara,
Belli ki ayrılık zordur hemşerim..
İç çekip yutkundun bakıp duvara,
Herkeste o haller vardır hemşerim..

Onca geçen sene inilmez aza,
Kadim dostluk elbet dayanır naza,
Diller susar, lokma inmez boğaza,
O an dünya ne çok dardır hemşerim…

Son toka, son bakış nihayet veda,
Ağızlar duada eller havada,
-Helal et Hakkını- diye bir seda,
İnsanın içine kordur hemşerim…

Özlemi düğümle, sakla sabrına
Neler gelir o son anda hatrına
İnsan doğasına, insan ıtrına
Ayrılık libası dardır hemşerim..

Özlemi düğümle  dağarcığına
Metin ol  kendini kendinle sına
Gönül yaylasına gönül  dağına
Ayrılık zamansız kardır hemşerim..
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Ayrılık Yoldaş Oldu

İlk günler de avunduğum ayrılık
Bir yıl sonra bana yoldaş dert oldu
Kader diye savunduğum ayrılık
İkinci yıl ilkinden de sert oldu
Ah vah çekip dövündüğüm ayrılık
Üçüncü yıl anlamadan dört oldu
5 yıl sonra unuturum sanmıştım
Altı yıla namertten namert oldu

Altı yıldır içerimde yara var
Altı yıldır beyazımda kara var
*
Altı yıldır içerimde yara var
Altı yıldır beyazımda kara var
*
Yedi yıla devr-eyledi yediveren ayrılık
Uzamakta mesafe mevsimler artık ılık
Arılar çiçeklerde yine dolaşır ama
Ballar bile nezdimde ağu gibi tat oldu
Bahar gönlü yazımda Cihan olan ey babam
Gün geçtikçe büyüyen  özlemini tartamam

Ağla gönlüm ağla matem et gönlüm
Karaları bağla matem et gönlüm..
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Ayrılık Yollara Bakmaklığımdır

Uzakta değilsin yakınımdasın,
Hasreti özlemi, senle kalbimi
Hem hal eylemişim dinelmez yasın
Hayalen gülümse dinle kalbimi
Duruşun,gülüşün hoş siluetin
Şöyle bir nebzecik unutmadığım
Erken yolculadım, çok erken gittin

Yangın var yanmakta sırça köşklerim
Varlığıma cevap yanmaklığımdır
Yolcu  menziline ayrılık derim
Ayrılık yollara bakmaklığımdır
Her yanmak bir alev bin alazladır
Her gidiş ayrılık..oysa ayrılık
Ölümden bir dirhem daha fazladır
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Ayrılıkçı Olan

Kürdüm demek mesele mi efendim
Türküm demek müşkül oldu orada
Yaşıyorum onu şahidim kendim,
İsyan için boru çaldı orada…

İsyan nedir artık anlamak lazım,
Tarihi okuyup dinlemek lazım,
Bu oyunu bozup sonlamak lazım,
Ayrılıkçı terör doldu orada…

Barzaninin soyu Bar aşireti,
İsrail onları çoktan halletti,
Önemse… bu gücü, bu dirayeti,
Yapılan, beşinci koldu orada…

Alttan almak ile olmayacak bu,
İnanın bu işin yoktur hududu,
Ayrılık istiyor; bir anla yahu,
Ne kadar taraftar buldu orada…

Bölmek, parçalamak kısaca hedef,
Bunu da diyorlar ve maalesef,
Kerkük, Musul derken işlenen gergef,
Bu tarafa geçen, yoldu orada..

Bir kısım kanunlar hemen çıkmalı,
Gereği ne ise ona bakmalı,
Demiyorum; elbet yıkıp, yakmalı,
Ama civan güller, soldu orada…

Peygamber beddua etmiştir; diye,
Devlet olmadılar yetmiştir; diye,
Olanlar olmuştur bitmiştir; diye
Rahat olma… neler kaldı orada
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Ayrılıkçı Serseri

Serseri, sen kendini sandığın neyse söyle,
İki bomba, bir mayın birkaç cahil leyliyle
Patırtı koparıyor, gürültü ediyorsun
Haksızlık varsa şayet, bırak adalet sorsun
Baş benim, beden benim, senin varlığın benim,
Benim varlığım sensin; ben seninle bedenim

Ben alttan alıyorum; sen anlamış değilsin
Göster gerçek yüzünü, ben gibi herkes bilsin
Parti marti üç beş laf oyunu çağaltıyorsun...
Bilmem neyim diyerek, nağara atıyorsun…
Bir o kadarda çalış, nüfus değil, iş üret
Bu ülkeyi vatan bil, biraz göster basiret
Memlekette kötü çok, bir sen mi kaldın iyi?
Bir sen mi akıllısın? ve bu millet enayi

Bak hemşerim, adam ol! İtliğin gereği yok
Sen benden de zenginsin, bu rejimin beği yok
İnşaat, afyon, esrar, dolmuş, iltica, terör
Sen bu kadar açıkgöz ve bu millet aptal, kör,
Öyle mi sanıyorsun? Bak aldanma! ... Sen kimsin? ...
Sen nesin ve necisin ve sen neye hâkimsin?
Üç beş çulsuz terörist, maşa olmuş satılmış,
Bir şey oldu sanarak, bilmem kime katılmış,
Bağırıp, çağırıyor, yakıyor, yıkıyorsun
Eline bir çul alıp; bir şey sayıklıyorsun.

Ayranı kabarmasın, bu ülkenin, bu yurdun
Şom ağızlı şerefsiz, sen kime sövüyordun?
Kürtlüğüne şüphem var; kanını tahlil ettir,
Yahudi uşaklığı, inan seni kirletir…
Dört bin yıldır Türk olan, bu ülkenin toprağı
Azizdir ve kutludur; senin gibi bayağı
Adi olanı, azdır; duysana şu ezanı,
Yahudi oyuncağı ne diyormuş Barzani

Her gün doğar bir yiğit, her gün gider bir şehit
Kaderidir bu yurdun, yalan uydur, defol git
İltica et aklınca, bir şeyler uydur; güya
İnanacak mı sandın, İngiltere, Almanya!
Bayan Miterland nerde? Fransız misyonerler!
İkisi öldü diye, size küsmüşmüş meğer…

Sanma ki Kuzey Irak, Kürtlere verilecek;
Orda bir Kürt devleti, kurulup dirilecek
Anlasana bu sonun en ilki, en başıdır
Dünyadaki savaşlar, dinlerin savaşıdır.
Yahudi varken sana, kalır derdin beteri
Hava alır, gezersin ve düşmez üçte biri…
Bu yurt, bu ülke bizim; varı yoğu her neyse,
Sarılalım bir yine, yenik düşme şer nefse…
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Dil, ağız, şive bizde, din, yol, yolak ne varsa
Yetmiş milyon kardeşiz Edirne’den ta Kars’a
Bizi biz eden şeyler, saymakla bitmez doğru,
Bizden başka birisi, biz gibi yetmez doğru
Düşünsene bunca yıl, başımızdan geçenler
Seni beni, ermeni kılıcıyla biçenler
Şimdi koltuk veriyor; uyansana kör müsün?
Sen bu kadar şerefsiz, bu kadar nankör müsün?
Sözüm hak edenedir; hâşâ başka kim ola?
Kanı bozuk arsıza, yediği zıkkım ola
“Ayrı kardeş yad komşu” böyle söyler erenler
Kusurundan af dile, gel bu söze kulak ver.
Dinimiz, vatanımız al olan bayrak bizim,
Gocunma, korkma, tırsma; bu huyu kimden aldın?
Seni kim kandırdıysa, sen ona mı aldandın?

Fabrika yok, iş lazım, evet bunlar doğrudur;
İşte bunları söyle, hak vermezsem uzak dur
Konuş, yaz, dinle yaşat, dinin, dilin ne varsa
Dolaş memleket senin Adana, Konya, Bursa
Ülkeni sev ve koru, satılmak nerden çıktı?
Askere ve polise atılmak nerden çıktı?
Geleneğin, geçmişin bu ülke beşiğinde
Başka diyarlar seni, bekletir eşiğinde
Bunca din ulusu var; Kürt, Türk, Arap ne güzel
Karışık su gibiyiz, dolduğmuz kap ne güzel
Maazallah ceza verir; Yaratan bu isyana
İsyan edenler öldü; gelmeden bu vatana
Her birinin ölüsü, garip yerlerde kaldı
Onlarda bu vatana, ihanetçi çakaldı

Yengem Kürt, eniştem de, yeğenlerim çiğerim,
Komşumuzsun, kirvemsin ve verdiğim değerim
Parmağımda yüzüğüm, elimdeki kınamsın
Kardeşimsin, teyzemsin, dayım, babam, anamsın
Komutanım, bakanım, öğretmenim, patronum
Onlarsız ben eksiğim, onlarsız olmaz sonum
Sadakatle, güvenle, aşımızı yiyelim
Başka ne demeliyim? sahi ne demeliyim? …

Haksızlık, hukuksuzluk olmamalı elbette,
Hepimizin umarı, olmalı adalette…
Son pişmanlık faydasız, böyle yazar tarihler
Sürüden ayrılanı, vayla yazar tarihler.
Görüyoruz densizler, aklınca eylem yapar
Terör denen canavar, o densizi yem yapar
                 *
               *  *
Arzı Mevud denilen İsrail’in vatanı
Tevrat’ta yazıyormuş, üç nehirin dört yanı
Fırat Dicle arası, ta Erzurum iline
Yahudi’nin yurduymuş… bak İsrail feline
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O hayalin ötesi ermeni diğasının
Olacakmış, diyorlar; kul musun ağasının
Sen farkında değilsin, veyahut farkındasın
Cenderenin en keskin, en ince çarkındasın…
Bunları hayal deme, uyanık ol uyuma
Vatanını bölecek, elin şerrine uyma
Bir baksana etrafa pusuda çakal, sırtlan
Gaflet uykusundasın, kendine gel bir uyan
Yok mu senin Allahın, yok mu senin vicdanın
Biraz düşünsen inan, kanın donacak kanın

Selahaddin Eyyübi,Haçlı seferlerinde
Ona hekim yollamış,fakat ikide birde
“En leziz et yemeği, Müslüman’ın etidir”
Diyen İngiliz Rişar, tarihin rivayetidir…
Bitmedi o seferler ve hatta bitmeyecek
Hayalde bitmeyecek,hayatta bitmeyecek…
Bir Arap milletini bölmedi mi on il`e
Harita çizmedi mi? O İngiliz cetvelle
Sana madalya verip, taltif mi edecekler
Sanma seni okşayıp, sonrada gidecekler
Bu kadar zevzek olup, onlara taraf olma
Bu kadar lalak olma, bu kadarda saf olma…

Elele tutuşalım, Türkiye’dir yurdumuz
Bizim olsun tasamız, bizim olsun derdimiz
Ona buna güvenme, yâd yabana inanma
Sevgi dol, akıllı ol, bu vatana vatandaş
Çalışan, üreten ol; gerisi boş arkadaş,
Sevgimi al, sevda yap, tarihi bol bol oku
Ben seni dokuyayım, sende beni al doku

Müslüman bu ülkede, dost, ahbap, yaren, eşiz
Bir bayrak gölgesinde, 70 milyon kardeşiz
İyi kötü ne varsa, paylaşıp ülüşelim,
Tasamız, sevincimiz ne varsa bölüşelim…

Kısaca diyorum ki: yapsan senindir; yorum,
Çıkışın yok yolun yok baş bu devlet diyorum..

                                              16.11.2005

Gürsoy Solmaz
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Ayşe Bibi

Çehre kurup yün eğirir,
Mırıldanır çalışırdın..
Koyun kuzuya bağırır,
Süt sağar menzil alırdın

Ayran aşın hoş olurdu,
Senin ninnin düş olurdu,
Peynir, yağın baş olurdu,
İyi, kötü sen bilirdin..

Alnındaki nişan mordu,
Sende ne mürüvvet vardı,
Bütün köy seni severdi,
Herkese nine olurdun…

Onca kaz, kuzu, davarı,
Tamam tanırdın onları,
Tınmadan soğukta karı
Ağzın dualı gelirdin

cehre: yün eğrmeye yarayan alet,çıkrık,
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Ayşe Kız

seni seven benim kız
söylemeye hacet yok
yüreğim değil barkısız
var içinde var yokluk

düşünsene şöyle bir
yüreğini derinden
 yüreğine bin şiir
 yazayım ederinden

 kız ayşe sen varya sen
 içimdeki büyüsün
 kaçamazsın elimden
 içimde sürgülüsün
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Ayşe...

Gönülden hatırdan bir bina kurup,
Kalp çalan gözlerle bakmadın Ayşe...
Hislerin kalbime olurken gurup,
Süzülüp içime akmadın Ayşe...

Kavli karar! işte bende bu emel,
Cayıpta gidersen belki muhtemel,
Yıkılır, yılarım aşınalar el,
Oldu da ağıtlar yakmadın Ayşe...

Gülleri tanımam bana yabancı,
Renkleri pek güzel, tadı pek acı,
Papatya gibiysen biraz yalancı,
Ondan mı fallarda çıkmadın Ayşe.....
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Az Buçuk Bilsen

Seni sevenleri az buçuk bilsen,
Bahtiyar olurdun, mesut olurdun...
Ufkuma gerilip veya çekilsen,
Gökleri terk etmez bulut olurdun...

Bahse girdim güzelliğin üstüne,
Çiçekler küstüler, güller küstüler.
Meftun oldum gerçi sorma sebep ne,
Yarenler sevindi eller küstüler...

Senin gibisiyle tanışmak güzel,
Çevrede çoktur güzeller ancak,
Gözünü kırpmadan gözlerime bak,
Göz göze bakarak konuşmak güzel...

Sana vurulanlar sevdalananlar,
Gam, keder çekerler, çile çekerler...
Ben gibi kavrulan veya yananlar,
Bu güzellik başa beladır derler...

Saçların gözleri ve kirpiklerin,
El ele verip de zevkimi okşar,
Ne nazik ellerin illa ellerin,
Hayalimde yaşar, kalbimde yaşar...

Çiçekler solgundur sana nispeten,
Renkleri kaybolur senin gölgende,
Göklerdir buluta sevdaca yeten,
Bulutlarım artık senin bölgende...
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Aziziye'de

O geceye sabah açılmamıştı
Dadaşlar o vakit tabyalardaydı...
Aklar ki karadan seçilmemişti
Bir anda bin korku düşmanı sardı..

Onlar gülle attı bizimkiler taş
Onlar kol kestiler bizimkiler baş
"izbehat" dediler, bizimkiler marş
Erzurum moskofun bağrını yardı...

Allahını seven dini uğruna
Vuruştu,döğüştü canı uğruna
Can verdi, can aldı kanı uğruna
Kar yağmıştı ama hava rüzgardı...

Sonuçta imanla vuruşan Dadaş
Ders verdi Moskof'a.. farş eyledi farş....
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Baba.

resmini görünce içim kaynadı
koptu içerimde derin bir fizah
özlemin hasretin sen oldun adı
benden başkasına etmedim izah...

gün oldu sıkıldım sen diye baba
gün oldu yıkıldım sen diye baba

senden sonra bende kalmadı düzen
çil saldı gidişin içime den den
o resim elimde bakarım bazen
aklıma takılır bu nasıl mizah

çok oldu takıldım sen diye baba
gün oldu sıkıldım sen diye baba

rahmeti rahmana ısmarım olsun
mekanın cennette nura gark dolsun
adınla dunyada kanatsın kolsun
aklıma geldikçe ahh eylerim ahh

Gürsoy Solmaz

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Babama Mektup

Kara kaşlarını kara gözünü
Öperek selamlar sunarım baba..
En doğru,en güzel müşfik sözünü,
Yad ile söylerim anarım baba…

15 gün oldu da sen sanki bir yıl,
İlk değil ayrılık bize ilk değil,
Bugünler fikrimiz hep sana meyil,
Resimlere bakıp kanarım baba…

Gittin mi diyerek merakla kaç gün,
Beklerken tel geldi,akşam vakti dün,
Biz iyi evimiz düzenli düzgün,
Kuş olsam başında dönerim baba…

Anamın beş vakit sana duası,
Sıladan bir başka gurbet havası,
Bilirsin insanın kendi yuvası,
Başkadır,sıcaktır sanarım baba..

Sağlıkla sıhhatle vardım diyorsun,
Abimi, ablamı gördüm diyorsun,
Bizlerden düşüncen ve levki tasan,
Olmasın yaprağım çınarım baba…

Allah eksikliğin vermesin amin..
Kem gözler bizleri görmesin amin..
Direği kubbesi sensin dünyamın,
Ensiz bir günüme yanarım baba…

Abim, ablam, yengem ve diğerleri,
Gördünya, ne zaman dönersin geri,
Sensiz hiç çekilmiyor dünyanın zoru,
Tez elden gelmendir önerim baba…

Gerçi hava soğuk tipi eksiksiz,
Kardeşlerim, hele annem süreksiz,
Bekleriz yolunu ben ve bendeniz,
Kuş olsam başına konarım baba…
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Babamı Düşlerken

BABAMI DÜŞLERKEN

Yaş elli beş-elli altı işe bak,
Yarım asır hayallerle doluşmuş,
Bir ömür üstünde düşüp kalkarak,
Gezdiğim bu dünya ne kadar boşmuş…

Hani küçücükken, daha çocukken,
Yorulmak bilmezdik, dinmek bilmezdik,
Bayırda, ovada kuzu güderken,
Babam dediğince adam olmazdık…

Her şey bölüşürdük ağabeyimle,
Senin atın. benim kuzum, tayımız,
Horoz, tavuk hatta civcivler bile,
En iyiydi en güzeldi payımız…

Oyuncak yapardık has çamurlarda,
Elimiz çatlardı; ayağımız da,
Derelerde, yamaçlarda, dağlarda
Kaz otardık en iyi çağımızda..
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Bağban İsen dal Olam.

Bu gönül bağimizda
bagban isen dal olam
hatta dimagimizda
hal içinde hal olam

Gökler maviden mavi
o maviden şal olam
hislerim bundan havi
yen içinde kol olam

Sevda köşkümuz sırça
bir oda da lal olam
degilim paramparça
semşir'inde zal olam

Nefesim yettiğince
vahit nara yel olam
bulayım yittigince
yitiğine el olam..

Sen gök isen ben de yer
sen yağdikca sel olam
sen ki bende bin değer
o değerce pul olam..

Biz sevgiye sevdayiz
sen gezdikce yol olam
Bulbule ruveydayiz
bahçem isen gül olam
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Bahaettin Karakoç.

Allah rahmet eylesin..
"Usta desem çırağına... sana diyesim kalır.
Uçmağına  rahmet olsun Bahaettin karakoç
sana dua esirgeyen hangi yan, kesim kalır ?
göçmeğine rahmet olsun Bahaettin Karakoç...

düşünmeyen insan neden, kurtulamaz mihnetten?
koca ömür şiir şiir, güzünde  olmadı çen
Firdevs-i a'lâ'ya konul,kevseri ol cennetten
içmeğine rahmet olsun Bahaettin Karakoç..."
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Bahar Yeli Gibisin

Çevrene şöyle bir bak öyle bir hayal kur ki....
Varlığımi duyuver hislerimi de hisset,
Yüreğim seni, senle öyle duyar, okur ki..
O nadanın yaptığı, işte bu hisse haset...

Mevsimin şartlarıdır; kar yağmada dağlara,
Böyle olsada lakin, kar gülleri açar ya...
Bu hesabın sonunda ödenecek şey  para,
Ödenmeyecek ise: aşk dolu pembe rüya...

Bahar yeli gibisin yaylama doğru es de...
Yasemin güllerinin rengini okşa,ancak
Yazacağım şiirler, adına beste beste
Aleme söylenecek,aleme okunacak...
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Bahtıma Düşen.

Yağmur değdi yarama, acıma  mihman düştü
bade içti erenler bahtıma ayran düştü
Ömrümün safahatı bir bir geçti aklımdan
kulli şeyin kadir aklıma Süphan düştü...
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Bahtiyar Ağaç.

Göklere el açmış bahtiyar ağaç
senin görkemine gıptayla baktım
kim bilir gölgene kimlerdir muhtaç
gölgende sadece ben olacaktım...

iştiyakım arttı hevesim arttı
sevdanı yüreğim sevgiyle tarttı
kader bahtım ile umarsız yattı
bende ümit diye suyuna aktım...
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Bak İşte Yanıyorum.

"yalanı nerde bunun bak işte yanıyorum...
nara har, hara kor, kora kül olacağım...
alevlerin diline daha dayanıyorum....
zara zar, bara bar, bağa gül olacağım.... "
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Bakışın Ömrüme Az Gelecektir

Baygın gözerine hayran kaldığım,
Bir bakış ömrüme az gelecektir…
Hatırını düşünüp, öyle daldığım,
Yüreğim seninle son gülecektir...

Sen ki bende başka renkte çiçeksin,
 Sen ki harikasın tatlı gerçeksin,
Kız sen beni böyle öldüreceksin,
El ver; kol ver, sanki kim bilecektir...

sana aşık olan divane gönlüm,
Diyor ki kalbini dinle ben gülüm,
Kalmasın yüreğim burda kördüğüm,
He desen kadehler sen dolacaktır....
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Bakışın Sevmeme Yeter.

boşuna değilmiş vurgun olduğum
kız senin bakışın, sevmeme yeter
sevdanı yüklenip yorgun olduğum,
iyi ki varmışsın, dememe yeter...

elbette yılların götürdükleri,
alıp verdikleri, ileri-geri
nihayet zaman bu, seneler beri,
ah çekip dizimi dövmeme yeter...
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Bakışını Sevdiğim

aşkımsın sevdiceğim bakışını sevdiğim
içimi hararetle yakışını sevdiğim
bazen olur aniden buralarda bir yerden
gülen gözlerle bakıp çıkışını sevdiğim
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Bal balam..

.
Gülünce şirin tatlı
Hep gülesin bal balam...
Kötü nakıs maksatlı,
Çok..bilesin bal balam...

Zamanını anını
Sıkma sakın canını
Çevreni dört yanını
Gül dolasın bal balam..

Melekler kadar iyi,
Herkes bilmez eyliği,
Gören görsün beyliği,
Şad olasın bal balam...

Güleç yüzün hep gülsün,
Güller güle dökülsün,
Onun beli bükülsün,
Şen kala'sın bal balam...

An Allah'ın adını
O versin muradını
Hak bozmasın tadını
Yol alasın bal balam..
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Bal Gibi Farkındasın...

Yemin ederim yemin,
Seni düşündüm demin,
Sen sendeki görkemin,
Bal gibi farkındasın...

Dalımdan koptuğumun,
Sana kur yaptığımın,
Hayalen öptüğümün,
Bal gibi farkındasın...

Sevenler beri gelsin,
Çiçek gibi güzelsin,
Bir başkasın, özelsin...
Bal gibi farkındasın...

Sen içimde gizli can,
Heyecansın heyecan,
Geleceğim arkandan,
Bal gibi farkındasın...

Saçımdaki aklara,
Bakıp kendini ara,
Sevdam karadan kara,
Bal gibi farkındasın...

Ardından koştuğumun,
Buna alıştığımın,
Görünce şaştığımın,
Bal gibi farkındasın..
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Bala Kız.

hayatın değişik halleri vardır;
sen ise hayatta cansın, bala kız...
ömür güzergahı kısa ve dardır;
ömrümde zamansın ansın, bala kız...

gülüşün, bakışın bitsin istemem,
sevgini isterim; yetsin istemem,
elini bir ağyar tutsun istemem,
yüreğin ben için yansın, bala kız..

girdin sol yanıma, baktın sağıma
gül oldun bağımda, kar-sın dağıma
geceme, yatsıma ve şafağıma
her sabah ağaran tansın, bala kız...

olsa da hissemde müşkilim derd-im
unutsam muhannet, hatta namerdim,
sorsalar bin defa bir seni derdim,
neşeme, tasama hansın, bala kız...
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Bana Gül Benim İçin...

Senin için burdayım
Sende ol benim için
Seninle ayardayım
Sende gel benim için..

Sen ki gülsün azizsin
Sen bende eski izsin
Alacaksan bir izin
Gel de kal benim için

Sen bir başka gül- seren
Sen başka heves veren
Kime açık seccaden
Bana gül benim için
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Bana Resmini Gönder.

bana resmini gönder
daha çocuk olduğun veya gençlik çağından...
istemem şimdilerde telefonlu, taksili, kelli felli pozları
bana çocukluk resmini yolla
yamalı tek tük,
hatta yırtık sökük
kardeşinle ortak giydiğin,
girmemiş metelik, çepleri delik
ortalık çamur, duman, toz
ekmek soğan yediğin...işte öyle bir poz...
duvar diplerinde gölgede
güneşin kamaştırdığı yumuk gözlerinle baktığın
tarlada, tapanda, ormanda çekilmiş resmini yolla

şimdilerde üç beş kuruş koyduğun
kabarık duran, cepleri şişkin olan
aman yaman olmasın...
bana gariban olduğun,
kaldığın, bildiğin resmini yolla...
elinde kazma,başında yazma
bence en karizma...
çok şey eden, hatta yeten...
bana,
çocukluk
resmini yolla...
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Bardız Dağlarında Şehitler Gezer.

Bardız dağlarında şehitler gezer..
Onlardan göklere yıldıza selam...
Şüheda yan yana ellişer yüzer
Şehide fatiha,öksüze selam...

Güllü dağda güller açar Bardız renk
Barut kokar sağda solda bir fişenk
Çakırbaba Güneylerle denk,ahenk
O kıştan sonraki bu yaza selam..

Akmezardan öte biraz bakınca...
Yüreğim titriyor yayla boyunca
Şehitler konuşan sesler duyunca
Hal dili lafzıyla Sonsuz'a selam...

Yiğidi okumuş var Nihanları
Dünyada tanınır pehlivanları
Hasılı kelam şu dediğim yani:
Bardızlılara selam,bardıza selam...
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Bardızın Yaylasında.

kar kürtüğü engeldi
şarapnel kötü değdi
vurdu böğrümü deldi
bardızın yaylasında şehit ettiler beni
kıvrılıp kara düştüm
odlandım nara düştüm
dua ettim kendime
tipide yara düştüm
*
buz tutmuştu dolağım
dondu elim ayağım
boran oldu her taraf
talana döndü bağım
diviğin yaylasında şehit ettiler beni
kıvrılıp kara düştüm
odlandım nara düştüm
o dağların başında
tuzağa tora düştüm

duyarsa anam babam
çekmesinler sakın gam
şehit oldu dıyesiz
ölmemişem men sağam
kızılçubuk dağında, şehit ettiler beni
kıvrılıp kara düştüm
odlandım nara düştüm
o dağların başında
tuzağa tora düştüm
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Barış Güzeldir

Gelin dostlar gelin,el ele tutun,
Üç günlük dünyada barış güzeldir.
Dostluğu besleyin, kini unutun,
Mutlu sonuçlara varış güzeldir…

Güzel söz söyleyen kiminse dili,
Irk, renk, mezhep değil; insan önemli,
Kalmasın kimsenin gözleri nemli,
Olumlu her fikir, görüş güzeldir…

Dostluğu isteyip, özleyenlerden
Bizi kardeş bilip izleyenlerden,
Barış için koşsun herkes her yerden,
Atılan her adım, karış güzeldir..

Sevgiyi sermaye tutmak uludur,
İnsanlar, Allah’ın ortak kuludur;
Ülkemiz Türkiye, Anadolu’dur
Elleri elerle sarış güzeldir…

Hoşgörü, insanın saklar; kirini,
Ne ölçer barışın dolmaz yerini,
Tanıdık birini,tanış birini
İçten bir selamla soruş güzeldir…

Kötülük mü kesilmeyen sakaldı?
Kötülük barışı teslim mi aldı?
Kavga edip barışmayan kim kaldı?
Bu inanç içinde duruş güzeldir.
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Barış Halayı

Bir halay çekelim beyler
Adını barış sayalım…
Bütün ülke, bölge, köyler
Sevgiyi varış sayalım…

Sevgi olsun sermayemiz,
Barışı kurmak gayemiz,
Gayrı kalksın artık siz-biz,
Mesafe: karış sayalım…

Sana da hak,bana da hak
Hukuk böyle olur ancak
En kutsal haktır yaşamak,
Varımız, kuruş sayalım…

Sende gel, katıl halaya
Katkın olsun bu havaya
Bu temenni, bu duaya
Yapılanı iş sayalım…

Yaşanacak olaydır bu,
En iyisi, kolaydır bu,
Katılacak halaydır bu,
Hoşluğu yarış sayalım…
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Başaklar Böyle Sarardı

Ne bir kırılmadan,ne haykırmadan,
Her şey bitsin diyip öyle ayrıldık...
Dediği sözlere karşı durmadan,
“Her şey bitsin” diyip öyle ayrıldık...

Biçmeden başaklar böyle sarardı,
Sırtımda bu yükün büyüğü vardı.
Sadece bir duyan esen rüzgardı,
“Her şey bitsin” diyip öyle ayrıldık...

Bir acı sözünü duymadım ki ben,
Baktım, sevdim ama doymadım ki ben...
Verdiğim sözümden caymadım  ki ben,
“Her şey bitsin” diyip öyle ayrıldık...
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Başına Topraklar

Başına topraklar alnına kirler
Bin türlü belaya müştak olasın
Geçer bu dönemle geçer devirler
Dalların kırıla budak olasın…

Ektiğin ne ise biçeceksin de
Ne buldun töhmette ne buldun kinde
Ne buldun kafamda onun içinde
Kafamın emrinde ayak olasın…

İmkanın olmasın müşkülün olsun
İnşallah olursun her neydiysen dün,
Sevenin kaybolsun sevenin ölsün
Derde ortak ola, durak olasın…

Umarım Allahtan belanı versin
Dertlerden geriye kalanı versin
Dermanı bulunmaz olanı versin
Kötürüm olasın, çolak olasın

Kalemin yazmasın, elin tutmasın
Dertler senin olsun hiç unutmasın
Sevincin kin olsun, umutlar yasın
Verimsiz çöl ola toprak olasın…

Kusurumu bilmem, suçumu bilmem,
Harami konuştun, hemi  baktın kem,
Neden hor görülür, neden sevilmem
Çöl isem sen benden çorak olasın.. 26.07.1986
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Baştan Merhaba

Yılları ard arda geride koyup,
Yeniden merhaba baştan merhaba...
Çok şeyi duymayıp,bir şeyi duyup
Hayalden uyanan, düşten merhaba...

Menzil yaklaştıkça cepe dolan yok,
Yalancı diyorlar lakin yalan yok,
Geriye bakınca elde kalan yok,
Giden yazdan, gelen kıştan merhaba....

Duğruyu doğruca iyi belle,bil
Uğraşı,meşgale,bitmeyen fiil
Hareket, bereket yapılan değil
Elde kalan bunca işten merhaba....

Kafanda dolaşan bunca şeylerin,
İçimde açtığı çukur çok derin,
Şu dünyaya gelen her ferdin,erin
Kabrine dikilen taştan merhaba...
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Bayburt Kalesi...

Tarihin libasını, giymiş koca bir kale
Haykırır gibi durur, Bayburt'un dağlarında...
Şehit Osman destanı zihnindeki meşgale
O destan bize gurur, Bayburt'un dağlarında...

Çoruh'a gerdan olmuş işte Bayburt Kalesi..
Tarihe selam durmuş yaşta Bayburt Kalesi...

Bagarat,Roma,Bizans, Tuğrul Şahla şenlenmiş
Dedem Korkutta Bamsı- Beyrek ile ünlenmiş
Kanuniden haberdar, Çini-maçindir denmiş
Akkoyunlu surudur, Bayburt'un dağlarında...

Çoruh'a gerdan olmuş işte Bayburt Kalesi..
Tarihe selam durmuş yaşta Bayburt Kalesi...
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Bayrağımız

sen maşuksun, ben de senin aşıkın...
gökte siman, yerde gölgene kurban...
al... rengine boyandığın bu ırkın
üstünde örtüsün, başında türban...
gönderine kara bulut sinmesin
rüzgarların eksilmesin,dinmesin...

Bulacağım o kimse
Uçağını kıracak
Başını vuracağım
Bunu herkes duyacak...

o ki gafil ve densiz,
beni koyamaz sensiz
yedi düvel görecek,
kellesini bedensiz....

süzülme... olam, kurban
üzülme... olam, kurban
intikam alacağım
sen huzurla dalgalan..."
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Bayrağımıza.

Senle şadlanır gönlümüz,
Geceler bitene kadar, şafaklar atana kadar
Senle tadlanır gönlümüz,
Sabaha kalkana kadar,akşama yatana kadar....
Senle odlanır gönlümüz,
Ebediyen Karabağ'ı sınıra  katana kadar...
Senle kutlanır gönlümüz...
Uğruna ölmek müjdedir,ölüme çatana kadar"
Senle atlanır gönlümüz,
Olduğun her yerde olmak,gücümüz yetene kadar...
Senle mutlanır gönlümüz...
Yüreğimiz o güçtedir...son nefes son ana kadar...
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Bazen Olur Seninle

Bazen olur seninle,
Hoşluklar içindeyim...
Bazen de hayalinle,
Boşluklar içindeyim...

Tenbihledim kaç kere
Gitme diye bir yere,
İki ara bir dere
Taşlıklar içindeyim..

Niçin yollar değil düz?
Neden her taraf pürüz?
Nihayet gece gündüz..
Loşluklar içindeyim..
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Bazen Yağar,bazen tozarım..

ben hava durumu belli olmayan
bulutlar gibiyim..
 o bakımdan kendimi ihbar ederim
 bazen yağar, bazen tozarım
 kendi kendimedir; ahım da günahım da...
duygu çeşmelerim
dağlardaki  has gözelerden bile gümrahtır;
bazen..kendimce de akarım
sularım nereye denk gelirse gibi akmaz..
bereket vermeyen, yeşermeyen çöl çorak yerlere uğramaz bile
sessiz yağarım kendimce.
Kar gibi...Yağmur gibi gürültülü yağamam.
Sıkılırım nedense
iç dünyamdaki atmosferin katmanları hep bu  düzenledir.
yazdıklarıma, yazdıklarına bile
yorumum aynı minvaldir;
 yazana değil, yazdırana bak; derler ya ha işte o minval..
çöl çorak yerlere asla yağmam
yağışım kar gibi sesszidir de.
Hoş toprağın beni anlayacağı yoktur da ben toprağı anlarım..
o zaman yağmurlarım
sessiz bir kasırganın kırdığı dallara döner
yapraklarım uçar,  içim acır..
iç çekerim
göğsüm  yürek dağlarımın karlarında boranlar koparır...
susana susarım bende.
 Çünki en iyi cevabın susmak olduğunu da bilenlerdenim...
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Beddua

Başına topraklar alnına kirler
Bin türlü belaya müştak olasın
Geçer bu dönemle geçer devirler
Dalların kırıla budak olasın…

Ektiğin ne ise biçeceksin de
Ne buldun töhmette ne buldun kinde
Ne buldun kafamda onun içinde
Kafamın emrinde ayak olasın…

İmkanın olmasın müşkülün olsun
İnşallah olursun her neydiysen dün,
Sevenin kaybolsun sevenin ölsün
Derde ortak ola, durak olasın…

Umarım Allahtan belanı versin
Dertlerden geriye kalanı versin
Dermanı bulunmaz olanı versin
Kötürüm olasın, çolak olasın

Kalemin yazmasın, elin tutmasın
Dertler senin olsun hiç unutmasın
Sevincin kin olsun, umutlar yasın
Verimsiz çöl ola toprak olasın…

Kusurumu bilmem, suçumu bilmem,
Harami konuştun, hemi  baktın kem,
Neden hor görülür, neden sevilmem
Çöl isem sen benden çorak olasın.. 26.07.1986
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Bedirhan Dayı

Senin o sorduğun göze soğulmuş,
Gezdim karış karış Bedirhan Dayı…
Eviniz bakımsız, harap dağılmış,
Şimdi etmez kuruş Badirhan Dayı…

Mihrican,Kızbakan,Karadağ,Sivri
İnsanı götürür yıllara geri,
Selav’da gevenler çıkalı beri,
Yuva yapmaz bir kuş Bedirhan Dayı…

Şornak’ta çimdiğin o serin sular,
Kürünlere akmaz, başka kürün var,
Gijirken,kekikle bir koku salar,
Yenmez olmuş çiriş Bedirhan Dayı…

Napızar dediğin o koca tarla,
Benim gördüğümde kaplıydı karla,
Gökte yalnız uçar alabaş turna,
El etsem yine boş Bedirhan Dayı…

Şırat suyu ile baş yıkanmıyor;
Çoğu kimse köyü böyle anmıyor,
Tandırlar tezekle artık yanmıyor,
Başlamış bir yarış Bedirhan Dayı…

Bir hüzün içinde ayrıldım bende,
Dolaştım o köyü senin sayende,
Üç-beş hane kalmış,hele bir gel de
Kendince bir soruş Bedirhan Dayı…

Artık o dağlarda hasret esiyor,
Herkes kaderine biraz küsüyor,
Çoğu konuşmuyor; çoğu susuyor,
Doğrudur bu görüş Bedirhan Dayı…

İşte benden sana geciken cevap,
Yazsam roman olur,ciltlerle kitap,
Geçmişin günahı olmuyor sevap,
Maziyle gel barış Bedirhan Dayı…
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Bekle Beni Sevgili

Aç Kollarını Öyle Bekle Beni Sevgili
Yüreğine Bir Yere Ekle Beni Sevgili
Ve Hatta Zaman Geçer  Yollar Uzar Bakarsın
İşte O An Kalbine Yükle Beni Sevgili...
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Belin Kemer Tutmasın

Belin kemer tutamasın nede bir elin kına
Neden beni aldattın, gırdın aşk günahına
Ben seni aldatmadım; çünkü ben biliyordum,
Girmedim; girilmezmiş her güzelin ahına....
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Ben

Benki koca yalanım, inandığım epeydir,
Boş inançlar üstüne inatla yürüyorum,
Bana inanmak demek, inançsızlıktan yeğdir,
Bir canım var çekişen, boşuna sürünüyorum...
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Ben aslında… İkimizi Seviyorum..

Adına şiirler yazmayı huy edindim
Daha şimdiden kaç kaç tane yazdım
Al yanaklı, mor örtüklü güzel kız
Bende sevmeyi yürekte yoğuranlardan işittim ama
Sanrım sevmeyi yeni öğrendim..
Sende hissediyorum; Bunu da söylüyorum
Kaşın keman, dudakların kiraz,
Düşünsene biraz…
Deniz dalgaları gibi umarsız kıyıya vuruşum…
Seni görünce öyle mahzun duruşum…
Konuşurken dinlemeni, Yazarken söylemeni,

Katmadan yorum; Vallahi seviyorum…

Ben sevmeyi vermek sevilmeyi almak sayarım ama
Dediğin gibi 6 duyumu da etmeden muamma
Koşturmak için diyarlarında
Bir küheylan dinginliği kadar sermest yüreğim
Seni sevdiğimi diyecek kadar serbest yüreğim
Ve seni sevme gereğim
Bilmeden yağdırdığın yağmurdan, sudan
Ve içindeki sevgi evleklerindeki arzudan
Sana sağılarak gelen
Koçkardaki bir kardelen
Gibi içimde açan yorum
Kısaca söylüyorum..
Seni seviyorum..

ben aslında…
ikimizi çok seviyorum…

Gel dersen gelecek
Git dersen gidecek kadar
İçimde sevginden sıcaklık var
Ey pembe yanaklarıyla içimde hemhal olan!
Ey inci dişleriyle kalbime hayal olan,
Unutursam çık karşıma,
Al neşteri vur beni,
Üç ellere beş kendine meraklıysan sor beni,
Ben ağaçların yeşiline murat derim…
Sen Şirinsin kendime Ferhat derim…

İkimizi sevdiğine kol açar, sine açarım;
Ben sevgimde sonuna kadar varım..
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Ben Beni Bulamadım

Aradım yüreğinde,
Ben beni bulamadım.....
İçinde bir yerinde,
Ben beni bulamadım...

Bir buse bir karanfil.....
Sevgim sevgine kefil,
Dolaştım sefil sefil......
Ben beni bulamadım.......

Ne emare, ne bir iz......
Kalakaldım çaresiz,
Dolaştım dehliz dehliz...
Ben beni bulamadım......

İşte bende bu merak
Diye aradım ancak
Yar sende sokak sokak
Ben beni bulamadım...
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Ben Böyle Deli Sevdim

Ha uzak ha yakında
Ben böyle deli sevdim..
Kalıversin aklında
Ben böyle deli sevdim..

Sevgine, sevgim dedim;
Yüreğimi tekledim;
Başka şey beklemedim,
Ben böyle deli sevdim

Anladıysan az biraz,
Nolur etme itiraz,
Senden başka olamaz,
Ben böyle deli sevdim…

Benim bence tarzım bu,
En geçerli farzım bu,
Yok sevgimin hududu,
Ben böyle deli sevdim…

Erkim geçer erkine,
Türkü derim türküne,
Bin atımın terkine,
Ben böyle deli sevdim…

Sevgim değil maksatsız,
Olunmuyor vuslatsız
Sevgim kaçak, ruhsatsız,
Ben böyle deli sevdim

Günler boyu aç kaldım,
Aç kaldım; muhtaç kaldım,
Sevgisine geç kaldım,
Ben böyle deli sevdim…

Ona göre güç oldum,
Ona göre suç oldum,
Ellere gülünç oldum,
Ben böyle deli sevdim…
Ben böyle seni, sevdim…
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Ben Dağ Kartalıyım...

Ben dağ kartalıyım,yuvam yaylada,
Sen kuğu gibisin, denizlerdesin...
Ben deniz görmeyen yüksek ovada,
Seni soruyorum, sahi nerdesin...

Ben tipi boranım, kar kadar beyaz.
Sen meltem rüzgarı deniz gibi mat,
Ben esen fırtına hırçın ve ayaz,
Sen güleç bir tarla verimli hayat...

Ben dağlar başında kürtük kürtük kar,
Sen içimde biten kardelen gibi...
Ben zamanı geçmiş biraz ihtiyar,
Sen bana misafir, hoş gelen gibi...
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Ben Feleğin Cevri İle Büyüdüm...

ben feleğin cevri ile büyüdüm
hile yaptı her ladeste kazandı
hatta bazen yaz gününde üşüdüm
kar yağdırdı yine siste kazandı

hiç isyan etmedim o külli şeyin
sabrımı besledi bende  alıştım
ömrüme un gibi dert eleyenin
kader olduğuna inandım şaştım

oysaki biz kuluz veren alan o
razıyız hükmünün her maddesine
her şeyden ötede baki kalan o
şükür olsun yine her verdiğine
inamla inançla bize dolan o

Gürsoy Solmaz

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ben İsterim

Ben isterim yar isterim,
Gönlüme diyar isterim,
Alev alev ataş ataş,
Yüreğime kor isterim...

Ben isterem yar isterem,
Sen bağımı ettin İrem,
Bu aşkın sevdası etti,
Seni Aslı, beni Kerem...

Ben isterim aşk isterim
Aşktan yana meşk isterim
Yarı yanıma alıp
Gideceğim köşk isterim
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Ben Kendimin Uşağıyım

"ben kendimin uşağıyım
ondan bundan bana ne
hemi demden aşağıyım
ikrarımdır daha ne

engin ova dolaştığım
engin gönül alıştığım
dağlara yok bulaştığım
daha bulma bahane...

Taşsın Aras, çoşsun Fırat
Rab işine versin sürat...
benim olsun tüm taksirat...
ey yüreği duhan-e..."(duhan:duman)
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Ben Kötülük Berberiyim

Sen bana takılma nolur?
Ben deli bir serseriyim..
Geç karşıma,dinle otur;
Tam bir kurşun ederiyim...

Önce onu aldı yıllar,
Sonra dertle kaldı yıllar,
Hayalini sildi yıllar,
O yılların benzeriyim...

Sevdi gönlüm şunu bunu,
Severken yedi vurgunu,
Değirmenimde aşk unu,
Yüreğimin minberiyim..

Kader deyip sabır çektim,
Ben bana lazım, gerektim,
Ona şunu diyecektim:
-Ben sevgimin hançeriyim..

Söylediğim fazla değil,
Sen, beni yine öyle bil,
Ey ağlayan gözü yeşil,
Ben kötülük berberiyim...
Bu sevdanın tam yeriyim..
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Ben neyim?

Benki koca yalanım, inandığım epeydir,
Boş inançlar üstüne inatla yürüyorum.
Bana inanmak demek, inançsızlıktan yeğdir,
Bir canım var çekişen, boşuna sürünüyorum....
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Ben okusam sen gülsen.

gül diye gülsen diye sana bir şiir yazsam
sonra edip hediye, sana bir şiir yazsam
bakışında afil var; yüreğinde yel esen
gülüşünde sevgiler, yüreğinde bin desen
sana bir şiir yazsam, sen okusan sen-gülsen...

saçlarına el olup dalga dalga tarasam
göğünde bulut olup yerde diye arasam
kendini Kızılırmak, san-ki bende Aras'am
sana bir şiir yazsam, sen okuyup sen bilsen
sana bir şiir yazsam, sen okusan sen gülsen..

sen gül ol ki ben gülşen, bahçivanı duygudur
insan biraz et biraz kemik daha fazlası sudur
insan olmak bir başka biraz ruh biraz Hu'dur
beri gelsen bu yana, biraz benle seçilsen
sana bir şiir yazsam, sen okusan sen gülsen...
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Ben Oldukça Oluyorum

Her gün başka ölüyorum
Ben oldukça oluyorum
Her nefesin zerresinde
Bulduğumu buluyorum.

Ben nefsimin kölesiyim
O uğurda ölesiyim
Bu hayatın çarklısında
İnancımın çilesiyim

Pazarlığım nefsim ile,
Avaz olmuş sesim ile,
Cem olmuş cemaat olmuş
Ve olmayan kesim ile

Ya rab bu sefili  af et,
Sana yakın bir tuhaf et,
Arınmamış gönül yurdu
Sen arındır;  sana saf et..
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Ben Sende Büyük Yalanım...

Düşünde saklıyım, hele bir ara
İçinde bir yerde, illa olanım
Yere göğe bakma, bak yakınlara
Sevgi hanındaki geri kalanım

Bulutlar birikir, arkasında sen
Denizde dalgalar coşar istersen,
Zirvede ak karlar, benim; ben dersen,
Mavili renginle, sendin her anım..

Acının izini silmek ne gerek,
Eğrilmiş doğrular istemez yürek,
Nefreti, şiddeti istemeyerek,
Küllenen geçmişte, tatlı belanım...

Kul, bende gibiysen, istemem olma,
Çiçekler tez solar, aman sen solma,
Gerçek maskelerle girme koluma,
Bilirsin ben sende büyük yalanım....

Ne sen saf değilsin, ne de ben değil
Kimlere ne diye vermişsen meyil,
Bana da kulak ver;  bana da eğil
Dillere destandır sevgi talanım..
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Ben Senin Kalbini Sevdim

Uzakta da olsan bilki,
Ben senin kalbini sevdim…
Sevgim ellerin değil ki,
Ben senin kalbini sevdim...

Sen ben derken biz biz olduk,
Aynı beden ikiz olduk,
Biz bize kimsesiz olduk,
Ben senin kalbini sevdim...

Bakışına hayran hayran,
Sevdalandım baktığım an,
Bu ne bitmez hoş heyecan,
Ben senin kalbini sevdim...

Böyle yazıp andığım sen,
Böyle yazıp kandığım sen,
Neşe diye sandığım sen,
Ben senin kalbini sevdim…
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Ben Sevgine Dairim

Gördüğün bu manzara ve titreyen sularda
Umutlarımı gördüm yeşeren şu dallarda

İnan sevdiğim inan senle dolmak isterim....
Seninle hayal kurup, senle olmak isterim

Uyum yap gözlerinle şu kocaman ağacın,
Kökleri kadar bende olan sevdadır sancın

Seni öyle seviyor; öyle özlüyorum ki
Seni öyle bekliyor; öyle gözlüyorum ki

Diyemem ifadem kıt; Anlatamam acizim....
Ancak yine sen beni, sen anlarsın azizim

Bitmeyecek bu sevgim şiirinle şairim...........
İnan sevgilim inan ben sevgine dairim.....
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Ben Sevginin Sarrafıyım.

Ben sevginin sarrafiyım,
Kaç ayardır bilenlerden...
Kaynayan kazan kefiyim,
Yanıp, pişip olanlardan...
En berragi, en safıyım,
Yürekler de kalanlardan....
Sevdi isen ben kâfiyim,
Sevmediysen ölenlerden..
.Menteşesiz arafıyım,
Günahımı alanlardan...
Ceza neyse ben affıyım,
Yarı- boşa dolanlardan...
Bir cereme masrafıyım
Korkum olmaz talanlardan...
 Sevginin sevda rafıyım...
Ders veririm kalanlardan..
Ben sevginin tarafıyım
Ben olamam bölenlerden...
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Ben Söyleyim sen dinle.

ben söyleyim sen dinle
yüreği güzel insan
ben adlı eserinle
bendeki özel insan...

sen bir gülsün sevdiğim
yüzün gülsün sevdiğim
senle her gün sevdiğim
içimdeki heyecan
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Ben Yanarken Sen de Yan.

Ben yanarken sende yan,
Kül ol sende ben gibi…
Ya unut veya dayan,
Dil ol sende ben gibi...

Sanmıyorum unutup,
Ve gönlümü avutup,
Bu ateşle savrulup,
Yel ol sende ben gibi…

Sen oldun ağrım sancım,
Başka değil amacım,
Açıyorsa ağacım,
Dal ol sende ben gibi....

Bu aşk kocaman taya,
Kara renkli bir kaya,
Bitmeyen bu sevdaya,
Kul ol sende ben gibi…

Bu sevda içimizde,
Kök saldı artık bizde,
Geç kaldık ikimizde,
Öl..... öl sende ben gibi….

Gürsoy Solmaz

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ben Yunus muyum?

Ben Yusuf muyum? ben Yunus muyum?
Sabır istiyorsun, naz istiyorsun…
Ben koskoca derya, okyanus muyum?
Çoğa yok diyorsun, az istiyorsun….

Hoş bakamıyorsun yazdıklarıma,
Boş bakamıyorsun kızdıklarıma,
gözaltı ederek süzdüklerime,
Olamaz diyerek düz istiyorsun

Eyüp’ün sabrı var; taş patlatır yar
Davut’un eliyle, mahareti var
Sevginin adresi yürekte pazar
Papatya denince haz istiyorsun

Rızktır bu sevgiyi atma dediler….
Kaşlarını asıp çatma dediler….
Anamız Aişe Fatma dediler….
Sen benden bir daha söz istiyorsun….

Hisli duygularla, dağlara bir bak,
Tenha yerlerinden, ses gelir; ancak,
Bana bağırarak ve haykırarak,
Aşına katacak tuz istiyorsun...

Gelirsen, dilerim soframa buyur
Sevgiler gerçekse sanma ki soğur;
Al bir hançer, beni yüreğimden vur;
Yanan ateş iken köz istiyorsun...

az istiyorsun
naz istiyorsun
yad yalan değil
öz istiyorsun öz istiyorsun
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Ben..

Gölgesiyim görmediğim görünenin bilirim…
Bilmediğim zamanda bilerek devrilirim…
Bir kaç poz resim çektim eylemim sadece bu
Sen sevdamsın  doğrudur; ben içeceğin tatlı su..
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Bende İsterim

Hummalı gözünün ta göbeğinde,
Kendimi görürüm görmek isterim…
Sen olup,son olup ve gereğinde,
Koluna giripte sarmak isterim

Unutmak olur mu görüpte seni,
Olur mu ellere veripte seni,
Gönlümün ufkuna seripte seni,
Çiçekler misali dermek isterim…

Çift örük saçını atıp sırtına,
Salınıp süzülüp gelsem tahtına,
Sam yeli, meltemdin oldun fırtına,
Bende olsam dalın kırmak isterim…

Şu kalbim göğsümde durdukça bilki,
Bu sevgi gönlümün en sonu,ilki,
Sanırım bakınca bana dedin ki,
Bende seninleyim varmak isterim
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Bende Sevgi Böyledir

Ben böyleyim sevgilim,
Bende sevgi böyledir…
Seni söylüyor dilim,
Sevgi çok az şeyledir…
:
Hayatına tat ve tuz,
Olmazsa olmaz onsuz,
Sevgi aslında sonsuz,
Bir o kadar söyletir.
:
Zirvene konar kalır;
Sevgine kanar kalır;
Bakarsın donar kalır;
Hikâyesi şöyledir…
:
Bir gün Ferhat dağlara,
Kazma çalar her yara,
Düşer Şirin diyara,
Sonu tören, toyladır…
:
Aşk da düşer kıskaca,
Sevgi ile saç saça,
Anla, gönlüm kısaca,
Buluşmağa yayladır..
:
Bitmez bu anlatım yar,
Aşık: hisseder,duyar;
Sevgi yaşanırsa var;
Yokluğu oy- oyladır…
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Bendeki Resminde Babam

-Babalar gününde anarken-

Bendeki resminde duruşun başka,
Elinde tespih, başında külah...
Bendeki resminde olaydın keşke...
Dağ başlarında elinde silah....

Bendeki resminde, kırk yaşlarında,
Dişlerin bem-beyaz, saçların siyah,
Bendeki resminde gülüşün başka,
Kuşağın belinde, üstünde şalvar,
Bıyığın kaytani, çenene kadar,

Başka bir resminde yaşın besbelli
Şöyle böyle derken, kırkdokuz-elli,
Papağın  başında, neşeli gayet...
Körüklü çizmeler, zevkli dirayet..
***
Başka bir resminde anam yanında,
Koluna girmemiş, az yakınında..
Osmanlı kadını belinde kemer,
Öteki yanında, yeğeni Ömer..

Resimde anamın, burnunda hızma,
Kollarında kolçak, başında yazma,
Bendeki resminde başında kofik,
Topuktan üstte, basma eteklik...
***
Şimdi bakıyorum; nerde o günler,
Hatıralar bile, buna üzgünler...
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Benden Sana Senden Bana...

Sıcak bir gülüştür gelen
Benden sana senden bana...
Tatlı bir dalıştır gelen
Senden bana benden sana...

Sen orda ben buradayım,
Hasret değildir kolayım
Varsay sana kul olayım
Senden bana, benden sana…

İçimizde kaynayan su,
Ne durdu ne de duruldu,
Bir his köprüsü kuruldu,
Benden sana senden bana…

Yazarsak üç satır kelam,
Her satırda sensin meram,
Kucaklar dolusu selam
Benden sana, senden bana....
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Beni Anlayan Lazım

Bana bir gülen lazım
Beni bir seven lazım
Bana bir ağlayan
Beni anlayan lazım

Damarımda kan gibi,
Yüreğinde can gibi
Bitmez heyecan gibi
Bana bir seven lazım
Beni bir gören lazım
Bana bir ağlayan,
Beni anlayan lazım,

Yollarımı gözleyen,
Yüreğinden özleyen,
Aşkı ile sözleyen,
Bana bir seven lazım,
Beni bir gören lazım,
Bana bir ağlayan,
Beni anlayan lazım.
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Beni Seven Yürek

Beni seven yürek, ey güzel ceylan,
Sevgini kalbime koyup, sakladım.
Senle bahar olmak ve senle hazan,
Başka mevsimleri ben yasakladım..

Hayalen baş başa seninle olmak,
Seni düşünerek seninle dolmak,
Senin bağ-bahçende seninle solmak,
Böylesi düşlerle gönül pakladım…

Varlığın sebeptir; yazmama sana
Seninle düşerim pür heyecana,
İşte ben böyleyim işte buyum ya,
Saçlarımı sevgin ile akladım…

Ey yayla güzeli alımlı melek,,
Bakışı afili, çalımlı melek,
Senin için atan şu koca yürek,
Senindir…Seni ben orda yokladım..
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Beni Sevmek

Beni  sevmek dağda kar, gün vurdukça eriyen,
Kelepçeli kolların, parangalı ayağın
Zirvelerime çıkmaz, yorulursun gülüm sen,
Gelemezsin gelemez, senin daha toy çağın...

Başkasının olsam da sahibi yok gönlümün,
Ben sana dert veririm, bedbaht olursun sonra
Sonu gelmez benimle olacağın her günün,
Korkarım  ki  kalbine, açılır  kara yara...

Beni sevmen mutluluk, seni sevmek de ancak,
Dediğin gibi bu aşk elbet doyumsuz düştür...
Seni sevmek delice, seni sevmek yaşamak,
Elbette  ki  bakarken, yüce anlam gülüştür...

Sevmedim desem yalan, şahittir yüce Tanrım...
Seni sevmek mutluluk, seni sevmek dilektir...
Sevmekten korkmuyorum, sevmekten utanırım,
Sevse de dilim demez, kalemim diyecektir...

Nihayeti, bu sevda için yaparsan yorum...
Zannederim ki seni, bende çok seviyorum...
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Beni Türkülere Soran Yar

Beni yaban saydı, beni el saydı
Seni türkülere türlü soran yar
O kimdi nerdeydi keşke olsaydı
Beni türkülere türlü soran yar
Hayalen karşımda öyle duran yar

Türküler perdeden feryat edince,
O susmuş dinlemiş dalmış iyice,
Her türkü sevdama gerçek diyince,
Beni türkülere türlü soran yar….
Nedendir sendeki bilinmez esrar…

Her tondan renklerle açan çiçekler,
Her türkü içinde olurmuş meğer,
Aç bana göğsünü; aç, kalbini ver,
Beni türkülere türlü soran yar;
Bak yine bastırdı gönlümü efkar…

Yar diyorum; yar dedikçe titrerim,
Sevgimin emeği anlımda terim,
Ben artık Kerem'den daha beterim;
Beni türkülere türlü soran yar;
Dağınık saçıma sen oldun rüzgar..
:
Türküler dil oldu aşkıma, doğru
Türküler yel oldu köşküme, doğru
Türküler tadına doymadığım su…
Beni türkülere türlü soran yar…
İçimde fırtına tıpı boran yar…
:
Mızraplar küserse sazlar susacak,
Türküler susarsa sahi n'olacak?
Türküler ruhumun ıtrıdır ancak…
Beni türkülere türlü soran yar…
Türkü türkü beni duyup yoran yar…
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Benim Hakkım Yok mu?

Hakta kutsal hukukta; Vicdan da bir mahkeme
Hak yenince yoklukta, Hakkı helal et deme....

Gerçi ispatı vücut,     Sende bir zan olmuştu
Bu hakkı deme unut...  Haksız cezan olmuştu

Aşk hakkında çok ah var; o ahı alan sensin
Üstümüzde Allah var;  bak  o bize güvensin...

Sus pus dil oldum zaten,  kırgınım içim yanık
Hem katil oldum zaten,  Sabrım ondan dayanık…

İsmar ettim Allah’a,  Sevgimi bilmez kulu,
Diyeceğim çok daha,    Zindan olsun her yolu…

Bir fitnei fücürün,   tuzağına düşen sen
Bak ateşten bir kürün, ocağında pişen sen

Ayağın taşa değse,   Kalbini yoklayacak
Kısaca... ama... neyse...,Korkacaksın korkacak....

İki satır şiiri,  Maharet sayan sendin
Neydi suçun miktarı?  Delili koyan sendin

İptal eden, saymayan;  Suç bulan ceza veren
Yan arkadaş sende yan...  Kalmasın yanın çevren

Adalet mi seninki,      Vicdanın neden paslı
Sevdamsın diyenin ki,  Sahi neyle kıstaslı

Yok sayıldı değerler....Onur hani? Ya etik
Ver onları... geri ver....Neden namlusuz tetik....
 Neden  bunca namertlik...
xx
.Şayet bana kendini, İspat içinse; kolay
.Hele yokla kalbini, ses çıkmazsa vay ki vay,
 fakat sana derim ki: varsa sevgin şiar et...
 Beklemeden bir iki, Bu huyundan firar et...
xx
Bir şom ağız muhbirin, huyu nedendir kalleş
Nedir sahi? o kimci? O sazanda aşk beleş...
Sende biliyorsun ki... Bilmiyorsan bir sına...
Onla mı gülüyorsun?  Sizlerden başkasına....
xx
Ben işittim ve duydum;  Sahi duymadınız mı?
Sevgine sevgi koydum...  Duyup aymadınız mı?
yapanlar alkış aldı...   göz yumanlar sizdiniz,
ve onlar kargış aldı...  alanlar da  sizdiniz...
x
Ben havale etmişim    O Yüce Yaratan’a...
Azı çoğa katmışım...  Zamaneyi zamana...
Sen duydun; ben yaşadım;  Şahit olan kalbimdir....
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Kini çoktan boşadım... Elbet Allah Rahimdir...
xx
Hakkım geçtiyse şayet, Yinede helal olsun...
İkrar ettin nihayet... Şeker, kaymak bal olsun...

Meğer  mavi dünyanda, delilik maharetinmiş
Meğer senin kalbine, başka resimler yetmiş

İnan ki çok üzüldüm, inan ki çok şaşırdım
Ben seni bunun kadar, ne üzmedim ne kırdım
İnan bana haksızsın… İnan ahım tutacak
O ki sana kıyacak, inan seni satacak
Ve  sen bana haklısın, haklıymışsın diyince
Vakit çok geç olacak, bileneceksin kince….
Xx

İkinci bir yüreği, sana kelam etmedim,
İkinci bir yüreğe, asla selam etmedim….
Ama senin dilinde, pelesenk olan kimse?
Yüreğinde sevgime, gelip denk olan kimse,,,,

İkinize yürekten, mutluluk diliyorum…
Sonunu görüyorum, sonunu biliyorum….
xx
İyi işit unutma, söylüyorum dinle bak,
Biliyorum sen beni, biraz geç anlayacak
Biraz geç hak verecek, hatta üzüleceksin
Sen gene benim için,bir tanesin ve teksin…
x
Sevgilerim sevgine, başak değil hep denmiş,
O ikinci yüreğe, bulduğun bahanenmiş…
Bu kadar hoyrat olup, hırçın olup kızdığın,
Bu kadar derme çatma, şöyle böyle yazdığın…
Yalan değil  ellerin, yazdığı yolladığı
Bir iki cümle ile allayıp pulladığı…
Yazıları gönderip, muallak yazdıkların,
Bugün senin sevdanın… ama sevgimin yarın…
xx

Karar vermiş Hâkimsin, kalemin çoktan kırık…
Bırak artık içime, sevgim olsun hıçkırık…
Ne yazsam yetişmiyor, ne yazsam kelam yetmez
Benim sana hislerim, bitmez sevdiğim bitmez…
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Benim Kalbim Yorulmaz

Dağların kalbi yorulur,
Benim kalbim yorulmaz...
Yol yürüsen de varılır,
Bana yürüsen varılmaz...

Ne yayla ne ovadayım,
Kendi halimde mülayim,
Sen nerdeysen ben oradayım,
Göz atsam cismim görülmez...

Çiçek  miyim? diken  miyim?
Ben  ben  miyim, ben  sen  miyim?
 Rüzgarlarda esen miyim?
Vursan vurulmaz vurulmaz...

Bir yolum var gelen geçer,
Bir suyum var yanan içer,
Gel elini elime ver,
 Sarsan belimi sarılmaz...

Öbek öbek tarlalarım,
Azından da azdır varım,
Sahipsiz kalmaz diyarım,
Tapusu kimde sorulmaz...

Gündüzleri ayan beyan,
Geceleri benim yanan,
Herkesi  bilen, okuyan,
Bir kalbim var ki kırılmaz...
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Benim Kaşığım Küçük

Aynı kaptan yiyoruz,
Benim kaşığım küçük
Ama hukuk diyoruz,
Burda başlıyor göçük..

Sen yiyorken bakan ben,
Oyun bozan, çıkan sen
Yanan benim, yakan sen
Ateş benim,sen körük...

Çatlamış ar damarın,
Belli olmaz, bak yarın
Beyaz yumurtaların
Çoğu cılk,çoğu çürük...

İhaleyle satanlar,
Yiyip içip yatanlar,
Senden kepçe tutanlar;
Sana tam, bana buçuk..

Bürün türlü kılığı,
Sil süpür ortalığı,
Avla büyük balığı,
Bize de bölük pörçük..
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Benim Sen Olan

Bir serseri duygudur yüreğimde kanat çalan
Bir sevginin nemenem dürtüsüdür; içimdeki sevgi seli
Gönül evleklerimin vadileridir adına ektiğim güllerle bezeli olan
Benim sana yanan, sana kavrulan
Gönlümdür fütursuz sevgine kucak açıp bekleyen
Kısaca benim sen olan...

Sen olmanın ötesindeki hallerimin ifadesizliğidir aczim
Duygularımın bitmez isteğidir senli sevgiler
Adını koyamam ama senlidir her hissim, hazzım
Yüreğimdir hasretinle burkulan
Senden uzaklarda seninle duran, hayalinle oturan
Kısaca benim sen olan…

İçim dışım dolu, sevginin sarhoşuyum
Gönül diyarlarımın bilinmez yerlerinde
Seni duymak, yaşamak, anlamak…
Varlığıma sebep saymam ve sana doyamamam
Öylece hemhal olmak, hayallerindir beni saran
Kısaca benim sen olan…
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Benki Koca Yalanım

Benki koca yalanım, inandığın epeydir,
Boş inançlar üstüne inatla yürüyorum...
Bana inanmak demek, inançsızlıktan yeğdır...
Bir canım var çekişen, boşuna sürüyorum...

Ne taş oldum duvarda, ne gölgeli bir ağaç,
Yıllar yılı küskünüm, diyemedim kimseye...
Ayarsız saat gibi sormadılar vaktim kaç
Dertler beni bu yüzden başladı kemirmeye...

Sevmek bende dert oldu, bir sürü sevdalandım,
Sevdalandım gizlice, sevdalandım aleni,
Tek senin sevdan için, pek uğraştım çok yandım,
Değil anlayabilmek, fark etmedin şu beni....
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Benle Hayat Zor

Benim olan uzaksa,
Senin olan ne fayda,
Mayhoş bir tad bıraksa
Hayat geçsin bir gayda...

Acı, ağır hayatta,
Gönlümde yağmur yağar…
Kalbime sevgi katta,
Sensizlik senlikte var...

Sevgi kalbe ihtiyaç,
Hem dosta, hem yarene…
Sevgi dilimde bakraç,
Gerisinden kime ne...

Benle zor olan yaşam,
Onla kolaydır sanma,
İçim, dışım bitmez gam
Böyle desem de kanma
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Berat Kandili

Her yerde, herşeyde sen
Herşey olur; ol dersen,
Rahman Rahim mağfiret,
Berat et, bendeki Sen..

Şükür sana hamd sana
Doksan dokuz ad sana.
Zikr ile dua ile
Ulaşmak maksat sana...

Kulunum aczindeyim,
Senle gönül düzenim
Gönlüm,Amentu Billah,
Ben senin mucizenim,
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Beş Yıl Oldu.......

Beş yıl oldu saçlarıma ak düştü
 Beş yıl oldu yüreğimde sızı var...
 Beş yıl oldu dağlarımda kar bitmez
 Beş yıl oldu duygularım üşüştü...
 Beş yıl oldu özlem hasrete yetmez
 Beş yıl oldu günüm geceye sığar...
Beş yıl oldu gam doldurdum hurcumu
Beş yıl oldu yolculadım yolcumu
Ağla gönlüm ağla matem et biraz
Yüreğini dağla matem et biraz...
Heyhat ve eyvah hayal düş oldu
Topladım yılları tamam beş oldu...
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Beyitler

ÖMÜR NEVÂLESİNDE ,HUZURUMUN AŞIYIM….
HAYAT AGORASINDA, ADIMIN SAVAŞIYIM…

HAYATA NAZARIMDIR; TEBESSÜMKAR GÜLÜŞÜM…
SEVGİ DOLU BAKIŞIM GÖNÜL ŞİFREM VE ÖLÇÜM…
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Bezek Yaptım Gönlüme

Ey güzeller güzeli, ey sevgisi tan yelim
Ey yüreği sevgimle, aşkımla dolu sevdam
Seni düşünür aklım, seni konuşur dilim…
Seninle meşgul kalbim,seninle dolu kafam

Ey yaban aşk gülünün, güzel renk yanaklısı
Ay yüreğim içinde, benle kalan son sevgi
Ey içimin hoşluğu, kalbimin meraklısı
İçimin son ahengi, tarifsiz solmaz rengi…

Örmedeyim aşkını,durmadan dinlenmeden
Böyle hemhal olmuşken, sevdan için dedim ki:
Emek ver ve yürek ver; ve ayrıca seni ben,
Bezek yaptım gönlüme….Öyle hoş bezedim ki
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Bıraktığın Gibiyim

Bıraktığın gibiyim,
Yandıkça yanıyorum...
Sen ise öyle değil...
Ve öyle sanıyorum...

Gözümde damla yaştın,
Ağlamamak inadım...
Sen o damlayken taştın,
Yine de çağlamadım...

Son baktığın gibiyim,
Bıraktığın gibiyim,
Sadece son gördüğün,
İlk yaktığın gibiyim...

Yüreğini rahat tut,
Benden tasan olmasın...
İstersen vazgeç unut,
Doludur sevgi tasın...
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Bilesin

ey sevgili hasretini yaşadım
özlem diye çentik tuttum bilesin
seni sevmek ve sarılmak muradım
hayalime hayal kattım bilesin

hesapladım eksik gedik ne ise
hesapsıza ne edecek hendese
hele yaklaş, ses verdiğim bu sese
hasretini böyle tattım bilesin

uzaklarda hasret kalmak zor oldu
rüyalarım cismü cana kâr oldu
çoğu günüm hasretine zar oldu
yaşlarımı gizli yuttum bilesin

uzan bana,  yürü bana, gel bana
ne olacak olsa da engel bana
bir adımın bir koca pergel bana
hasret diye özlem sattım bilesin

Hocalık  boynumda bir yafta gibi
Özlemler yaşanır her lafta gibi
Dakıka Saat gün her hafta gibi
Aşıma doğradım yuttum bilesin))

bir elifi bir ayşeye yazarlar
bir kederi bin neşeye yazarlar
Her Özlemi gurbet dıye dayarlar
 Adı sen  olanla bittim bilesin
Kuzuyu kurt ile güttüm bilesin
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Bilirim Seversin

Al yanağa kumral saçın yakışır,
Söylemeye cesaretim yok benim,
Söyler iken dilim dişte sıkışır,
Gülmen için şu halime bak benim...

Geceleri yoldaş edip kendime,
Halimi arz edip sen efendime,
Yoruldum, yıprandım daha neler ve...
Bu hallere düştüğüm çok çok benim...

Gürsoy Solmaz

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bilirsin Başkası Olmaz.

ilk başta sen idin son başta da sen
bilirsin başkası olmaz olamaz
yanlış olur bana ne diyeceksen
bilirsin başkası olmaz, olamaz...

bunalmadım daha çıkmam ayaza
bir dileğim sensin, aşkım ha keza
tek emelim  sensin bakmam her kıza
bilirsin başkası olmaz, olamaz...

yağlı kement ile dara assalar
son sözüm olursun,başka kimim var;
dünyayı verseler, bağışlasalar
bilirsin başkası olmaz, olamaz...

Gürsoy Solmaz

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Biliyor Allah

Yalvar yakar eylediğim doğrudur,
Benim kime yandığımı biliyor……. Allah….
Bir sevda ki beni benden soğutur;
Bir sevdaya döndüğümü biliyor ……Allah…

Herkes yüreğini hoşnut eylesin,
Güzel işler yapsın, güzel söylesin,
Yağmur yağmaz ise toprak neylesin…
Niçin neye dindiğimi biliyor ……Allah…

İçim dışım her kararda kararsız,
Ektiğimi biçmem bile yararsız,
Hayat derdi beni etmez duyarsız,
Benim neye kandığımı biliyor….. Allah…

Ne bir fazla ne bir noksan tas tamam
50 yıldır bir binayı kuramam,
Yükseklerden uçmak ister uçamam,
Kendimi ne, sandığımı biliyor …..Allah…

Zaman kapısını kilit tutmuyor,
Tevekkeli değil idrak yetmiyor,
Unutsam da o beni unutmuyor,
Hep Sığınıp sındığımı biliyor …...Allah
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Biliyor Musun?

Gözlerine bir defacık bakınca
Gönlümden ne geçer biliyor musun
Ara bir içimi özlem yakınca
Seni düşlememi diliyor musun?

Gönülden gönüle yollar vardır ya
Sunası olmayan göller vardır ya
Bülbüle sevdasız  güller vardır ya
Sende onlar gibi oluyor musun

Sevmişsen usulü sen koyamazsın
Sevmişsen daima baharsın yazsın
Sevmişsen vazgeçmez ve ayamazsın
Sevmişsen her nefes soluyor musun?

Ahte vefa her sevgide anahtar
Sevgide ne yok ki sevgide Hak var
Eğrisi doğrusu dengeli ayar
Engeller ne ise siliyor musun

Eşrefi mahlukuz sevdamız içten
Kiminde er olur kiminde geçten
Sevda gönüllerde çıkan sonuçtan
Yürekte kalandır..kalıyor musun?

Bir aşıkın şanı eksilmez lakin
Baksan defterine yazılmıyor kin
Dualar okuyup ederken defin
Uzaktan yakına dalıyor musun?
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Bilmedin

Düşünce tarzımı çok dizelerde,
Halka halka zincir yaptım bilmedin...
İpek ördüm epey mor kozalarda,
Mabet oldun sana taptım bilmedin...

Mevsimlere isyan ettim olmadı,
Çiçekler soldular bir şey solmadı,
Senin fikrin benden yana olmadı,
Dize çöküp eller öptüm bilmedin...

Gönül otağımda yaylam genişti,
Zikzaklı yollarım iniş çıkıştı,
Cenk yaptım sevginle sevgim yenişti,
Söğütte dal iken koptum bilmedin...

Bazen mimiklerin göz kaçışların,
Selamlı selamsız es geçişlerin,
Sonunu bilmezdim bu gidişlerin,
O yüzden yolumu saptım bilmedin...

Senin için aptalım; ben deliyim,
Ağlayım mı, yoksa böyle öliyim?
Sana artık başka ne demeliyim,
Yaptım,taptım, koptum, saptım bilmedin....
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Bilmem Kafan Yatar mı?

Bilmem kafan yatar mı? yatmasa da yap yorum,
İsterdim ki içimde,ağır bir yük olsaydın,
İtiraf ediyorum; samimi söylüyorum
Ya ben küçük olsaydım,ya sen büyük olsaydın...
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Bilmezler

Beni kahreden şeyi duygularda bilmezler,
Yıldız gibi içimde, kayanlar da bilmezler,
Acı söylersem dosta, bilmezlerde bilmezler…
Bunu kendince dostum sayanlarda bilmezler..

Gürsoy Solmaz

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Binbaşım

BİNBAŞIM

 - Şehit Binbaşı Bedir Karabıyık anısına -

Adımından yer titrer,
Bakışından hainler.
Ver elini bana ver,
Yüreğim seni dinler…

Miğferimde aşım var,
Bir sevdalı başım var,
Dağların zirvesinde
Attila binbaşım var…

Düşman pusu kursa da,
Senin canın bin feda,
Sesin dağlara seda,
Al bayrağa renk olur.
Tükenmez ahenk olur,
Tarihe onu sorsan,
O tarihe denk olur…

O yüzüğümde kaşım,
O kaşığımda aşım,
Leşlere kuzgun gerek,
Dağlara sen binbaşım…

Haykır bir daha haykır,
Titresin dizi gene,
O deyyusa kim acır,
O namert o hergele,
Dağlarda çol-çocuğa
Vurup sonra kavuğa,
Kaçar… o piç sinsi. o dığa…

Kaçar gene..çıkmaz karşına,
Derim ona şaşırma…
Ben gene onu derim
Sen adlı binbaşıma…

***
Bir dağın ortasında
kurulu sıra köyler…
Mehmet gönül yasında,
Yanıkça türkü söyler…

Sen var ya, sen binbaşım,
Bir bilsen binbaşım…
Yüreğimde içimde,
Sen bensin, sen binbaşım…
Bayrağımda al olan,
Kelamımda bal olan,
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Ağacımda dal olan,
Göz üstünde kaşımsın,
Sen yiğit, sen yağız binbaşımsın…

Sevdiğimsin sen billa,
Şu bu değil, sen illa,
Komutanım, binbaşım…
İlla sen, sen illa binbaşım…
Dağlardan kar çiçekleri
Yolla binbaşım…

Sen dağ kartalı Bedir binbaşım…
Dağlara erer başım,
Sen çok yaşa emi,
Çok yaşa, sen binbaşım…

                Gürsoy SOLMAZ

                Nisan 2002, Erzurum
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Bingöl 33 Şehit Anıtında...

"Otuz-üç ananın şehit kuzusu
Bayrakla tutulur sonsuz yasınız...
Her asker yüreğin budur arzusu
Vatanın mübarek bağrındasınız...
Şahadet şerbeti buyursun Allah
Mekanınız Cennet, Cennet İnşallah..."
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Bir Akşam Faslıydı Yazdığım

'Ne hasta bekler sabahı
ne taze şehidi mezar
ne şeytan bir günahı
seni beklediğim kadar; ' şair böyle diyince bana sen ilham olursun…
*
 ve 'akşamları olmaya görsün bir kez
gözümde bir somun buğusu gibi tütmeye başlar; '
 nerde o eski arkadaşlar...

yazdan, kıştan
dosttan, eşten
Sarıkamıştan...

Oy oy derim de dalarım,
susarım; düşünür bazen ağlarım,
hâla karlıdır dağlarım...
sevgiler beni alıp götüren, çalıp getirendir
belki senden de aldığım sevgi seccadendir
gamdır; ilhamdır...

***
Yok demişti..
Öylece daldım diyerek
buradayım, der gibi seslenmişti de
boy verdiği aynaları istemeyerek
kırmak isteyen duygu atağım sislenmişti de
*
ve  bir melek endamındaki
adıyla bende  var olan duygu  hazzı
hayali, düşü, yine bitmeyen nazı...
*
İşte bunları alt alta koyunca sana yazasım geliyor....

Özlemle  hasretin hamurunda hayalini yoğurdum gecelere..At koşturdum. duyguca ve
doğruca his küheylanlarım duygu vadilerinde sana koştular...

Başbaşa bir aşk hasbıhalinin gizli ilhamları iç dünyamdaki kavşaklarda seni, seninle
bana anlatan tatlı bir hikâyeyi de düşletti nedense…

Gülümsemeye hazır simandaki tatlı tebessümlerin, kıyılarında çadır kuran
gülümsemelerim ilham oldular bir  gece…

Kâh senden, kâh benden yana türküler söyledim..Bazen acı, bazen hüzün, bazen bir
meyhanecinin sarhoşluğuma göz atmasına da alınmadım değil..

Söz aralarındaki tırnak içi cümlelerini çarptım, çıkardım, böldüm, topladım; hesap
hatası yapmamak adına...Türküler bizi söyledi.Biz bizi söyledik..

Sevdalar bize bel bağladı...Sonra yalan yok ya hayallerimin yol arkadaşlığı ettiği senin,
duygu evleklerindeki gezinmelerimi kendimce fütursuz buldum. Ne de olsa göğe baş
kaldırmış çamların gölgelerinde, gölgelerin dedikleri aklıma hücum etti...Onlara da o
bağlamda hak vermedim değil..

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

O hak ve haksızlığı tarttığım gönül terazimin kefelerinde bana kala-kalan o gecenin
tortusu içindeki sarhoşluğumun hoşluğu idi…

Sen yine  saçlarını ellerinle tarayıp,  öyle bilmiş bakışlarla üzerimde geziniyordun.Ama
ben, o göz gezindirmenin detayları içinde  kelebek gibi kanat çalan bir sevgi yelpazesi
gibiydim… Hani kendi çalıp, kendi söyleyen  hüsnü kuruntu sahipleri vardır ya…

Her halde de zamanın testere dişlilerine çark vurmak misali haller içindeydim...
***
O  suskun, ben yazağan..Öylece bakınıyorduk.. … Sonra... sonra  kadehimden bir
yudum alıp, nedense  çay söyledim...

Bazen kaptırdığım haller olurdu o misal yazmak ve yazmak isteyen ellerim beynimle
bir kerpeten gibi diyalog kurmuştu...
yazmaktan da korkmuyor değildim...
bazen fütursuzca yazabileceğimi de iyi biliyordum ya
yine de ona belli etmek istemiyordum
sonra 'dağlara kar yağdı' türküsünü de ' paramparça ruhumda hissediyorum; ' diyen
şarkı sözleri ona imdat etmez mıydı?

Ey dağlara çöken bulut
Yar dediğim ses vermedi
Onda  feryat bende umut
Canıma nefes vermedi

Ben yaylada  diken diken
O gönlünde beni eken
Sabah sabah erken erken
Yağmuruma sis vermedi

 Suskun kaldı epey bana
Böyle düştüm heyecana
O suskunsa - ki vay bana
Bir ceza hapis vermedi…
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Bir asker selam verse

Bir asker selam verse, birden içim burkulur
Bir asker selam verse, buğulanır gözlerim...
Bir asker selam verse, her vakitte ne olur
Bir asker selam verse, yaş bulanır gözlerim...

Bir asker selam verse bin bir anı canlanır
Yüreğim çarpa durur gönül yurdum sislenir
Vurum artar aniden, duygum heyecanlanır
Bir asker selam verse, daha fazla ne denir?

Bir asker selam verse, şehitliğin başından
Bir asker selam verse, rahatlıyor nefesim
Bir asker selam verse Sarıkamış kışından
Vatan için ölmeye daha artar hevesim..."
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Bir Bedene İkimiz

Kader defterinde gerçekler gibi
Sen benle, ben senle çoktan varmışız…
İki yamaçtaki çiçekler gibi
Sen benle, biz bize hep bakarmışız…

Yaylalar söylese, seni söylerdi
Dağlara sorsaydın, beni eylerdi
Bu garip âşıkı, nider? neylerdi?
Sen olsan, seninle tamam yarmışız..

Şu gönlüm durdukça sevecek seni
Versen yüreğini, versen buseni
Yeni görüyorum; daha ben yeni
Biz senle öteden sevdakarmışız…

İşte aşkım işte sevdam işte ben,
Sana aşık olur bence her gören,
Benim ol, benim kal ve bana güven,
Bir bedene ikimiz sığarmışız…
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Bir Bir Anlat

Gel yanıma otur hele
Geç karşıma anlat bir bir...
Seni üzen şu mesele
Nedir? bana anlat bir bir...

Eksik bade içenleri,
Yürek çalıp kaçanları,
Dost bilmişken geçenleri,
Anlat bana anlat bir bir...

Kötüyü kendine bırak,
Akarı bendine bırak,
Sen usta ol ben de çırak
Anlat bana anlat bir bir...
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Bir Dadaş Gibi...

gözleri kısıktı, kaşları gergin
sertçe tokalaştık, bir dadaş gibi...
sevdaya firari, sevgiye düşkün
önce şakalaştık, bir dadaş gibi...

hal hatır soruştuk çayın deminde,
asalet belliydi, has görkeminde,
çakı gibi vücut, bedeni zinde,
öyle cakalaştık, bir dadaş gibi...

Palandöken seyreyledi ucadan,
Dilek tuttuk, niyazımız Yüce'den
Gündüze şükrümüz, dün ki geceden
Huşu ile taştık, bir dadaş gibi...

ağladık sevindik ne varsa olan
dün gezip dolaşan bu gün kaybolan
dünyayı aymadık bu dünya yalan
ağladık sevindik ne varsa olan
koşa gözde yaştık bir dadaş gibi...
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Bir dağ bir ağaç...

"Kar deryası uzanır
Sis kaynıyor tepeden
Koca dağı seyreden
Bir sen kaldın bir de ben..
Bakıp geçmek olsa da
Görüp göçmek olsa da
Boran tipi bir seda
Ey ağaç..
Sen ki cılız bir beden
Koca dağı seyreden
Bir sen kaldın bir de ben..."
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Bir Garip Atar Döşüm

Seni görmek bir hoşluk, sorma neden bir hoşum
Seni görünce birden  titrer içim,her yanım
Ve seni düşünürken, bir garip atar döşüm,
Levki sen gülsün, gülşensin ben ise bahçevanım

Şairinem sevdalınam gül isen gülşeninem
Bak ki sevgi pazarında elinde ve seninem
Dağlar yüksek olsada gene yol geçer elbet
kol kırılır yen içinde farz say ki ben yeninem

Ey yanağı gamzeli, özge değilsin bana
Ey görkemli nazenin, gül tomurcuk gibisin
Seni sevmek bir başka, hele dalmak hülyana
Kaşın, gözün, kirpiğin daha çocuk gibisin...

Dost yürekli yarenım,sevgimi sunuyorum
Sevgin ile ısındım, sevginle donuyorum
Yüreği öpülesi, gül kadar güzel insan
Kadere kızıyorum, kadere yanıyorum….
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Bir gün bana sen bir selam versen

Bir gün bana sen
bir selam versen
ve nasılsın dersen
kendimden geçeceğim
göklere uçacağım
neşeler saçacağım

sevgi ile gerçekten
en candan en yürekten
ve rastlaşınca yekten
bir gün bana sen
bir selam versen
ve nasılsın dersen
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Bir Gün Olur

Sen adil değilsin şahım,
Halleşiriz bir gün olur...
Sana da döner silahım,
Yollaşırız bir gün olur..

Düşündükçe şunu bunu,
Dosttan yedik son vurgunu,
Gelir elbet hesap günü,
Elleşiriz bir gün olur...

Ben çıktım yüce katına,
Sen indin cüce katına,
Diyeceğim suratına,
Dilleşiriz bir gün olur..
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Bir Halay Çekelim

Bir halay çekelim beyler
Adını barış sayalım
Bütün ülke, bölge, köyler
Sevgiyi varış sayalım..

Sevgi olsun sermayemiz,
Barışı kurmak: gayemiz,
Gayrı kalksın artık siz-biz
Mesafe: karış sayalım…

Sana da hak, bana da hak
Hukuk böyle olur ancak,
En kutsal haktır yaşamak,
Varımız kuruş sayalım…

Sende katıl, gel halaya
Katkın olsun bu havaya
Bu temenni, bu duaya
Yapılanı iş sayalım…

Yaşanacak olaydır bu,
En iyisi, kolaydır bu
Katılacak halaydır bu,
Hoşluğu yarış sayalım…
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Bir İksir Var Sende.

kız ben seni görünce içerim alevlenir
bir düş kaplar gönlümü ve seni düşlenirim
benim düştüğüm hale aşık olmakmış denir
hayal hayal bedenin doyumsuz hoşlanırım...

bir iksir var bir sihir ne varsa bil sende var
yağmurum ol durma yağ şemsiyesiz kalayım
senle ilk bahar güzel hemi güzel sonbahar
bırak beni içine  hararetle dolayım..
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Bir Kaç Dörtlük

sen saf temiz efendi ben uçarı çapkınım
sen deryada bir balık ben ardında zıpkınım
***
antikasın sevdiğim fiyatın paha gider
bir garipsin sevdiğim şöhretin şaha gider
***
gölgesi var tek değil,anlar salkım söğütler
ritmik ayak sesini kaldırımda yürüürken
dudaklarım son sözü demeye peltek değil
midye gibi olamam,güle nisbet çürürken..
****
göze batan dikenin çıksa faydası nedir
bir faydası yok derim çünki derin işliyor
her gören ona bakar her hali sukunedir
inanın anım dertli düşünsem genişliyor..
***
ben sana inandım bütün kalbimle
dediğim sözler yalan değil ki
unutmam ömrümce ölünce bile
unutsan ağlarım ararım belki...

Gürsoy Solmaz
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Bir Kaç İsim Bir Kaç Şiir

Ayşe

Adını duymaya maksat besledim,
Yitik bir sevgimsin buldum ya şükür...
Şeneldi yüreğim seni sesledim,
Eni sonu senle doldum ya şükür...

Arzu...

Ağrı dağı gibisin güzel bir görkemin var
Riyasızdır dediğim bakışından bellidir
Zaten güzel yüzün var sever bütün insanlar
Uzakta kalsan bile onlara tesellidir..

Aslı...

Aslı gibisin sana kerem olan gönlüme
Silinmeyen sevdanın adın gibi iziyim
Lakin terennüm olsun yürekteki türküme
Işıklı bir odada sensizce ışıksızım...

Aslı

ASLISI SENSİN GÖNLÜMÜN KEREMİN OLMAM GEREKİR...
SENİNLE GÖNÜL UĞRAŞIM KALBİNE DOLMAM GEREKİR...
LÜZUMSUZ DERSEN İSTEMEM GÜLŞENİMDEM GÜLLER SENİN..
IRAKSIN DERSEN DÜŞÜNÜP GÜLLERCE SOLMAM GEREKİR

Asude

Asude olmanın hoşluğuyla ben,
Sevgiye ulaşmak koşmak isterim...
Umutla yaşarken ruhumdur gülen,
Densiz kalanlara şaşmak isterim...
Esmersem beyazca coşmak isterim...

Betül...
Bilesin adına aşkım diyorum
Eni sonu  seni  sevdiğimdendir
Tatlı bakışını çok seviyorum..
Ürkek gezişinden  gülüşündendir
Lakin  sözlerime yapıver  yorum

Buket...

Bu kadar israrlı seviyor isem?
Unutma seninde  yüreğindendir...
Kesin bir cevapla ben sana dersem,
Erilmez şu ben ki  bendeki sendir,
Tükenmez sevdalar versen bu sendir...
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*

Birgül kadar güzel hatta güzelsin..
Ufuklar dolduran gözlerin sihir
Kıyam-et gönlüme hoşlukla gel sin..
Ecele bedeldir ettiğin teshir
Tınmadan diyorum bende özelsin..

Burcu

Buğulu gözlerine sevdalıyım ey melek
Uzaklara atma sen yine sevdiğin benim...
Riyasız söylüyorum seni sevdim, seni tek...
Cürümün kadar yansa, yansın körpe bedenim,
Umut gibi ümit ver; amacım seni sevmek...

Burcum

Burcu burcu kokar saçların senin
Usumda canlanır hoş güzelliğin...
Riyasız diyorum çoktur sevenin
Can olur bakışın, gülüşün, kirpğin...
Unutulur gibi değil benzin, tenin
Mutlu ol ki; çoktur BURCUM diyenin

Ceyda

Ceylan kadar güzel ve ceylan kadar narin
Ellerini hayalen içerime yazmışım
Yazılıysa anlıma ondan belki efkârın
Dahasını istersen ben bu sırrı çözmüşüm
Allah bilir sevgiyle sana çalan sazmışım...

Damla

Damla damla düşerim Veysel gibi can diye
Alır sevgi bağlarım... ilmek eder duyguma
Murat dilerim; sonra sevgilime hediye.....
Lakin, Veysel hayali girer tatlı uykuma,
Ardınca bana sevgi, sevgi kalır geriye...

Dilek...

Dilimin ezberi ol..
İlki gibi sevdamın..
Lakin bana beri o...l
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Eller olsun haramın,
Kalbimin eseri ol...

Ebru

En önce gözlerin dikildi bana
Büyüdü kalbimde hissettiklerim...
Riyasızca...düştüm bir heyecana
Umutlu bir sevgi sana dilerim...

Ebru

Eni-sonu insanlar sevgiyle mutlanırlar...
Büyüdükçe sevginin tadına katlanırlar...
Renk renk işlenmiş gibi bir ebru gergefinde,
Ümit sayanlar seni senle umutlanırlar...

Elif...

Ellerinde görürüm gözündeki gülüşü
Lime lime çözülür sevgi dolu yüreğin
İnanki yüreğimin Elifler oldu düşü
Fikri olsa söylerdi seni gören meleğin..

Gülsen

gülüşün gülşen gibi
üzülürüm gülmesen
Lakin sevgim sen gibi
Ey gönül serüveni
Nihayet anla beni..

Gülşah...

Gül gibisin yalan yok güllere de şah gibi
Ürkekçe bir ceylanın gözleridir gözlerin
Lakin seni sevmenin sonrası günah gibi
Şirin bakışlarının ışığındakı serin
Ahı tutmuş bülbülün hasreti sabah gibi
Hazırda bekliyorum gülllere gülşah gibi..

Helin

Hayalini çizerim yüreğime sevdiğim,
Ellerini tutabilmek özlemimi bilsene...
Lale gibi aşladım iliğime sevdiğim,
İlmek ilmek nakşettim; aşk bahçeme gelsene..
Nasıl sevmiş yüreğim,yüreğimin olsana..

Hülya...
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Haykırıp sevgimi söylemek diler,
Ümitler beslerim; habarin var mı?
LAkırdı duyduğum yanlız geceler,
YAkarsam sevgimi kalbin duyar mı?
Anlar mı yüreğin,beni anlar mı?

Kader

Kaderime ismin ile yürüdüm
Azı çoğu mutlu olmak içindi...
Duygularım senin için son hüküm
Eni sonu sevdan içime sindi
Riya yok gülüşün bana esinti...

Kevser...

Kıyamam sevdi isen,
Eni sonu severim
Vakti nakit bilirsen
Sana birgün sen derim
Ey güzel yüzlü kevser
Riyasızsan riza ver...

Mehtap

Menekşemsi gözlerine kanmışım
Ellerini yüreğime göm de bak...
Hayatını hayatımla sanmışım,
Tükenmez bu sevgi tükenmez ancak
Anlıyorsan senin için canmışım...
Pâk duygular mehtabımdır muhakkak

Melek

Meleksin ne yalan o kadar güzel
Esinti gibisin hissediyorum
Lakin melekliğin çok şeye bedel
Elimle kalbimi test ediyorum
Kesin-kes  sevdamsın..yüreğinle gel...

Meltem

Meltem gibi esişine vuruldum
Ellerimi ellerine alsana
Leyla gibi Mecnunuma duruldum
Tek benimle tek benimle kalsana
Ezberimde kalmasa da adın kız
Meltemsin ya seni sevmeyen haksız...

Nilüfer
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Nilüfer çiçeği gibi
İnanki tatlısın hoşsun Nilüfer
Lakin sevenlerin gerçeği gibi...
Uzanan yollarda taşsın Nilüfer
Farz etki yaylalar göçeği gibi...
Erkime sevdasın düşsün Nilüfer
Riyasız bir aşkın kaçağı gibi...

Sema...

Semalar parlayıp karardığınca,
En önce sevmiştim haberin var mı?
Meylini verirsen sarardığınca,
Anlar mı yüreğin beni anlar mı?

Selma...

Sevgili yüzünü sevdim; gözlerine vuruldum
Ellerinle avunup saçlarınla savruldum...
Lakin seni sevmenin hazzı öylebir hoş ki
Mühür bastım kalbime o etkiyle kavruldum
Amansız bu sevgiden içim öyle sarhoş ki...

Serpil...

Serpil-din üstüne yemin ederim...
Serpil-en nadide çiçek gibisin.....
Serpil-sen bilirsin  kemin ederim.....
Serpil-sen,sen serpil melek gibisin…

Sibel

Sır gibi bir hazla yazdığım seni
İlmek ilmek örüp bakmak isterim...
Belki beceremem bu serüveni
Elbette o zaman bir şeyler derim...
Lakin sevgi ile akmak isterim......

Tuba..

Tubasın güllerin güzel belliki
Uzun bir serenat gibi seslen de
Bugünü kutlarım doğdun iyi ki
Adını andığım budur sayende...

Veysel
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Veli gibi düşünür; veli gibi dolanır
Ezber eylerim onu endamiyle,cismiyle
Ya duygu böyle artar veya böyle sınanır
Sezgilerim onunla hatta Veysel ismiyle
Elimdeki kınayı o da benle kınanır...
Lüzum duyar sevgime ve sevgimle donanır...

Yunus

Yunus gibisin dost adından belli.
Usulca dostluğu yeğler gibisin....
Nadide bulunur veren teselli
Umutla sen bunu söyler gibisin...
Sen ki yaylalarda köyler gibisin

Zafer...

Zirvelere çıkmışım... panik içinde kalbim,
Ama bir zafer bulmuş gibi dolu doluyum....
Fırtınasın içimde, yüreğimde sahibim,
Erişilmez sevgimsin....aşkın senli yoluyum...
Riyasız söylüyorum; seni seven ben buyum....

Zehra..

Zehrini sun içeyim yüreğimde yangın var
Erimede içimde olan ne varsa inan
Hesabı yok tutamam kalbime dolar efkar
Riyasız söylüyorum benim buna dayanan
Aklım senle dolanır çoğalır azar azar
*
Aşkımsın ve sevdamsın istersen tavır takın
Hislerimle bendesin, bana benden de yakın...

Zeynep...

Zirveye çıkmışım panikte kalbim,
Eylül gibi mevsimlere çatmışım...
Yakın yürekleri sevmekti  hakkım,
Nasılsa sevgimi çöle atmışım...
Eni sonu  senli sevgidir yarım
Pembe duygularla seni kutlarım...

Gürsoy Solmaz

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bir Kuyu Dibine Düşmüş Gibiyim.

İmdat diyen sesim duyulmuyor ki
Bir kuyu dibine düşmüş gibiyim
Kadersiz bir lokma yiyilmiyor ki
Dolmuşum kabımdan taşmış gibiyim

Yüreğim dağların merali oldu
O avcı namertti hayali oldu
Girdiği bağlarda gül gibi soldu
Ben ise bu işe şaşmış gibiyim…

Sinemde dert olan haller demlendi
Gözlerim ararken andı nemlendi
Olmuş bitmiş artık kader bu dendi
Kaderin yazında kışmış gibiyim

Gürsoy Solmaz
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Bir senden bir benden bir bizden olsun..

bir senden bir benden bir bizden olsun..
çay gelsin ataşı har közden olsun...

Gürsoy Solmaz
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Bir Sevdanın Tortusuyum

Ben ki dağların başında,
Korkuların dürtüsüyüm…
Ara sıra göz yaşında,
Bir sevdanın tortusuyum…

Sevda değil tehlikemiz,
Sevgi geçerli ilkemiz,
Bir yayladan berrak, temiz
Gürül gürül akan suyum…

Sevdalar sermaye bana,
Sevmek, saymak gaye bana,
Ta o yandan ta bu yana,
Ben sevdalar yortusuyum….

Hesap ettim bugün yarın,
Yar olmayan nice varın,
Garip, sessiz sevdaların,
Darasız net tartısıyım….

Aşk çıkmazı değil kolay,
Bunu neye sayarsan say,
Manga,tabur,bölük,alay
Aşk cenginin ordusuyum..

Gürsoy Solmaz
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Bir Tanem

Gözledim etrafı düşündüm tek tek,
Senin gibi olan yok,be bir tanem...
Ceylanlar gibisin alımlı,ürkek
Yüzüme doyunca bak, be bir tanem...

Gönülden gönüle ulaşır yollar,
Senin için bitmez dualarım var,
Çevrede dolaşır insanlar, kullar
Sahtekar olanlar çok, be bir tanem...

Sis çöker gönlüme, bilmem ki neden
İçimde boğulur gerçek, şüpheden
Bu sevgi bitmeden hatta sönmeden,
Ne olur bir ateş yak, be bir tanem...

İşte içimdeki gizil kuruntu,
Sevda mı? Sevgi mi? Sahi nedir bu?
Şu deli yüreğim, şu gönlüm yok mu?
Kötüye yanlışa tok, be bir tanem...

Gürsoy Solmaz
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Bir Türkü Mırıldandım...

Sen ne güzel adamsın, der de başka şey bilmezdi. Bakışlarındaki bilmişlik çok belli
oluyordu. Bakarken gözlerindeki bakış, mühür gibi insanın kalbine basılı haz verirdi.
Felsefesinin hoşlukları haz ve hız kelimelerini koşut etmeye alışıkça, laflar ederdi…
 Suskun kalınca derin derin göğüs geçirir, uzun uzun dalardı.
 Akşamın, gün batımına yakın vaktinde sesindeki hoşluk, bir türkü terennüm etmek
isteyen tavrıyla eşleşirdi sanki...
 Sevgi evleklerindeki renkler hoş bir müzik armonisi gibi ve sanki hoş bir müziğinde
oynanması lazım tarzı gibi dökülürdü dudaklarından… Bazen bir hayatı, aldığı tadı
itibariyle takmayacağını söylese de, kendisine çıkardığı hayat rolünün öz diyebildiği
candan farklılığını da ayırırdı
Körpe bir karanfil yavrusu gibi hoş, bir ceylan yavrusu kadar ürkekti. İri gözlerinin
bakışlarındaki açılar, yalan yok ya yürek diyarlarımın zirvelerine konan serçeler kadar
sessiz olurdu.
 Dellenmez mıydı? ki gönül denen tezgâhtaki tınılar. Oynanmaz mıydı? bu tınıların
yumuşak raks havalarında. Söylenmez miydi? bir iki satır şiir. Yapılmaz mıydı? Hayal
dünyasında pembe sırçalı bir köşk. Tadılmaz mıydı? Hayatın haz veren tatları.
İşte bu ikilemler, üçlemeler, dörtlemler beni, içimdeki benle tezada düşürse de, onun o
kadar düşürmediği belliydi…

*
Kafamı kaldırıp göğe baktım. Güneş batmaya meyletmişçesine eğilmiş, bulurlar gece
laciverdine hazırlanırcasına hareketli, içim geniş bir sevda konağını kurmaya meyilli…
Yüreğim yufka bir incelikle durmadan, beni bana, beni ona yazdırmakta. Derin bir oh
çekip sigara yaktım ve düşündüm
 Dediği kadarıyla hızla geçen hayat, alıp verdikleriyle bende hangi kavşaklarda, hangi
dönemeçlerde, bir hicran denecek yarayı açmamıştı ki?
 Sonra öylece son vardığım yeşil ağaç gölgeleriyle dolu, o sakın akan derenin sulu
kıyısında bir sigara daha yaktım…
Bir türkü mırıldandım
İstanbullla Üsküdarın arası
Öylece dalmışım,
O suskun,
Ben sessiz…
Akşamın olmasını bekleyen, kuşlar gibi kararsız
Ve
Sanki bir hayal konağının misafirleri gibi

*
Öylece,
Bakarken,
Bakışırken,
Gönül türkülerinin
Hasretten yana,
Gurbetten yana,
Sevgiden yana olanlarını, ne kadar düşünüyorduk, bende bilmiyorum; Ama bildiğim şey
o yeşillikler arasındaki bu denli ifadeleri kıtlaştıran güzelliğini birlikte seyrettiğimizdi…
Onun suskunluğu, benim sessizliğimle bar oynarca,
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Gözlerimiz kısık,
Ellerimiz yumuk,
Kalbimiz çarparca,
Öylece,
Sus pus…
Bende sustum…
.
Gel ey akşam,
Bat ey güneş…
Bir yaz gününü akşamından, Selam olsun yüreği bir sevgi çeşmesinin aklığı kadar
berrak olan sana…
Hayatı Gülerek Sevmeye Devam....

Gürsoy Solmaz
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Bir Yol Değilki

Bilirim seversin seversin ama,
Gözlerim gözüne bedel değilki...
Düşüncen fikrimde belli muamma,
İnanıp avunmak, bir yol değil ki...

Kahredip kadere, küssem diyorum,
Sevişip gezseydik bir dem diyorum,
Bir ümit beklemek hissem diyorum,
Papatya diyorlar, o gül değil ki...

Gürsoy Solmaz
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Bir Zaman Ben

Küçük fundalıklar sonra kum,deniz
Oturup öylece seyrediyorsun,
Bir zaman ben-senken şimdi neden siz,
Başka hayallere meyl ediyorsun…

İstemem olmasın yanında kimse,
İstemem kalmasın yanında kimse,
Yabancı bir duygu veyahut hisse
Kaptırıp kendini çok şey diyorsun..

Sevgime noksanlık, sevgime minnet
Etsende, sevgimi sayma muhannet,
Sende benim gibi benle akşam et,
Yelpelenk hevesler mi istiyorsun..

Yelpelenk hevesler yanıltır seni,
Yelpelenk hevesler bunaltır seni,
Bana yazacağın her bir dizeni,
Kendin pişiriyor; kendin yiyorsun…

Gürsoy Solmaz
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Biraz Anla Biraz İşit Biraz Duy.

Seninle uyuşan çok yanımız var;
Biraz dinle, biraz fark et; biraz duy
Şen şakrak bir yürek, bin anımız var;
Biraz dinle,biraz fark et,biraz duy...

Sen hayal, ben gerçek olabiliriz
Biz bize severek kalabiliriz,
Belki er, belki geç solabiliriz
Biraz anla,.biraz düşün,biraz duy...

Bendeki ümitler umarsız mıdır?
Yüreğim sevgine uyarsız mıdır?
Yüreğin bu kadar duyarsız mıdır?
Biraz anla, biraz işit, biraz duy...

Gürsoy Solmaz
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Biri El Tutar Birisi kin.

"biri el tutar,öteki takım,başkası kin..
kimisi yas tutar,leke tutar,kimini kan,
nutku tutulur,kimisinde bel
kimisi yer tutar,kimini yel,
parmak yalar bal tutan...
demirse pas,bedense kir ancak
deniz tutar, sonra araba,uçak
başları ağrı,gökyüzünü bulutlar...
dahası taşlar yosun tutar..."

Gürsoy Solmaz
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Biri Sana Biri Bana

Gökten düşsün iki elma,
Biri sana biri bana...
Dur bu gülleri sulama,
Biri sana biri bana...

Gönlüm sevgi hallacıdır,
Bu sevgi yaman acıdır,
Gelenler iki bacıdır,
Biri sana biri bana...

Bu derdimi bilen olmaz,
Kime desemde anlamaz,
Koca dalda, koşa kiraz,
Biri sana biri bana...

Kâh muhannet, kâh muhabbet,
Özlem olur, bazen hasret
Bazen sevinç, bazen de dert,
Biri sana, biri bana...

Gürsoy Solmaz
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Biz

BİZ

Dikenleri gül sanıp, çirkinleri de güzel,
Hemi yalan söyledik, kandık yalanlara da...
Ne bir selam vermedik, ne de toka için el...
Haksızlığa göz yumduk, çirkin olanlara da...

   1992
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Bize Elveda

Sen bana küskünsün,ben sana kırgın
mademki böyleyiz bize elveda...
yüreğin ne diye yadlara sürgün?
verdiğimiz onca söze elveda...

beddua etmedim, korktum tutarsa
bütün bir bedeni eyledin parsa
dağların tipili, boranlı, karsa
kışlamış kalbinde yaza elveda...

üzülmek ayrılık şiltesi olsun,
kırılmak gururun peltesi olsun,
ayrılmak gerçeğin son sesi olsun,
buna ağlamayan, göze elveda...

nedendir ikrarın isyana çıktı?
feryadı, fizahın dört yana çıktı
son perde açıldı ortaya çıktı,
dağlara varmayan, düze elveda

ifşa oldu gizli kalan serüven,
bana bir hikaye oku güya sen,
ne kendine güven, ne bana güven
biz ki biz değiliz bize elveda...

Gürsoy Solmaz
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Bizi Tarihle Yargıla

Bizleri tarihle yargıla demek
Kolaydır elbette oysa tarihin
Kendisi hakimdir hükmü olur tek
Anlayış bizimdir; paysa tarihin...

Tarihte girmeyen, tarih dolmayan
Ne kaldı geride tarih olmayan
Onlar ki her kimse ödev yapmayan
Kalemi kırılır; duysa tarihin...

Nihayet tarihin tozlu rafları
Şurdan burdan saklar hatıraları
Havada kalmasın hoca lafları
Hikayesi bitmez; saysa tarihin...

Gürsoy Solmaz
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Bizim Bey

Pay dağıttı şu bizim bey,
Bize hiç bir şey düşmedi..
Şehir oldu kimsesiz köy
Buna kimse pek şaşmadı..

Hem amirsin hemi müdür,
Fırsat senin durma sömür,
Bu keyif sürmez bir ömür,
Aras taştı,o taşmadı...

Kalbur neyse, aynı elek,
Neler gördü kahpe felek,
Yemin ettik..bozduk tek tek...
Yorulanlar az koşmadı...

Pazar etmiş işportacı,
Dayısı var sigortacı,
Kendi şu bu ve ortacı,
Kimse sormadı,deşmedi...

Uzay nedir kehkeşan ne?
Kendin nesin ve baban ne? ..
Yoz aklında dolaşan ne?
Elin ele ulaşmadı..

Senin gibi olmaz yetim,
İşiniz ne,şahsınız kim?
Çok şükür ki şahsiyetim,
Ayaklara hiç düşmedi....
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Bizim el-de bitkiler

"seyreyledim bizim elin düzünü
Kımı vardı, yemlik vardı, evelik
Sarı çiçek gün ediyor her günü
Acı-gıcı ,su teresi mezelik...

Buğa-dikenleri,uzamış çoğu
kantaron,pelinler,kuzu-kulağı
Papaya,çifte-gül,tavşan-topuğu
ebe-gümecini toplama çağı...

çiriş,kuş ekmeği,ısırgan otu
ebe-gümeçleri, al al bıd-bıdlar
kaz-ayağı,sinir otu,tavşan topuğu
kara gılik,yarpuz,çiriş,çaşır var.." (bıdbıd:gelincik)
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Bohça Oldum Sevgine

Bohça oldum sevgine
Yamadıkça yamadın
Kıymet bilmedin yine
Sevginle boyamadın…

Sırtında ağır oldum,
Duymadım sağır oldum,
Elinde yağır oldum
Silmedin, yuyamadın

Sevgine soğuyorum,
Sevgini boğuyorum,
Yapacaksan yap yorum
Buna ad koyamadın...

Bohçamı pay eyledin,
Bunu kolay eyledin,
Hatta alay eyledin,
Söylendim duyamadın…

Bohçamı ver; yamama,
Seni gidi şamama,
Sevgi güzel hoş ama
Kavrayıp,ayamadın…
**

Şamama:- erkekler için kerata ne demekse, bayanlar içinde şamama o anlamda
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Bosna'da İslam Zülmüne

-Bosna'da Müslümanlara yapılan Zülme-

Ağlayın Bosna’nın, kızlarına ağlayın,
Dağlarına ağlayın, düzlerine ağlayın...
Zamansız kışa giren yazlarına ağlayın...

Düşman olmaz mı? nadan
Kara yazgı bitmiyor,
Sırpın zulmü Bosna’dan...

Ağlayın Bosna’nın bebeklerine,
Dolu bir imanlı yüreklerine,
Kim bilir neleri gördüklerine,

Parlar atımın nalı...
Hem ecdad yadigârı,
Hemi İslâm Bosnalı...

Ağlayın dostların boş estiklerine...
Kanmayın gavurun isteklerine...
Oğul-kız demeden kestiklerine.

Kanı kanımın alı,
İslâm’ın mazlûmu hem,
Ezileni Bosnalı...

İmdat dedi imdadına yetmedim,
O gidince ben ardınca gitmedim,
Çok geçeler uyumadım yatmadım,

Adan kurbanam adan,
Her yandan ey haber var...
Kara haber Bosna’dan...

Yeni türküler ezip, ağıtları mı yakayım,
Hani dostum,
Yarenim nerede eşim, tayım...
Gavurun ettiğine uzaktan mı bakayım...

Vuruldu yana düştü,
Ateşi cana düştü,
Gavur’un ettiğine
Ağlamak bana düştü...

Ağlayın Allah’a el açanlara...
Ümide ümitsiz fal açanlara...
Ağlayın İslâm’da akan kanlara

Karaya nisbet aktır,
Mümin mümine kardeş
Bir adı da Boşnak’tır....
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Kuvvet çatmaz el yetmez,
Söylemeye dil yetmez
Haram oldu yediğim,
Benim şimdi dediğim,
İçim dışım dolu gam...
Farzdır elbet intikam...
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Böyle Seviyorum Sarıkamış'ı

"Aklıma gelince efkarlanıyor
Tutuşuyor alev alev yanıyor
Dağlarım aklanıp ve karlanıyor
Böyle seviyorum Sarıkamış'ı...

Böyle sevmiş isem hakkım değil mi?
Böyle sevmeyene zıkkım değil mi?
Lavuk seven, benim için değir mi...
Böyle seviyorum Sarıkamış'ı...

Çamlar birbirine özden bakışır
Sular çağlar derelere akışır
Sana, bana, bize sevmek yakışır
Böyle seviyorum Sarıkamış'ı..

Yalansız, dolansız ihlasla elbet
Çalışıp yazarak derim ki sabret
Ölmüşlere şehitlere bin rahmet
Böyle seviyorum Sarıkamış'ı...

Ona daha nice türkülerim var
Yüz binle sayılır öykülerim var,
Hulasa ahbaplar, yarenler, dostlar
Böyle seviyorum Sarıkamış'ı...

Karakurt'tan Karaurgan Zivin'e
Gururlan,heveslen hatta sevin de
Sevgidir maksadım erk bulmam kinde
Böyle seviyorum Sarıkamış'ı...

Mevsimlik sevmedim, güya sevmedim
Desinler, duysunlar diye sevmedim
Gerçekten dururken rüya sevmedim
Böyle seviyorum Sarıkamış'ı...

Yarım asır rotam asla şaşmadı
Namerdi sevmedim işim düşmedi
Merdini bilirim, yana taşmadı
Böyle seviyorum Sarıkamış'ı..."
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Bu düzende bu sevda

Bu düzende bu sevda yürü demez gönlüme,
Utanırım gelemem,  diyemem tek kelime,
Belki sevgim çok yüce, ben layıkın değilim,
Sen imansın, ben dinim taptığın din değilim...
Mabut diye helvayı tapınıp yiyen Ömer,
İbretim olmalıdır...Teselli düşünceler...
Dön iyece geri bak, tekerrür dolu tarih,
Kimin için olmuştur; sonu mutlu bir talih,...
Ve sen hiç bilmiyorsun, adına bedel ahtım,
Olursa korkuyorum; ben ezelden bedbahtım,
Din değiştirmek gibi, akıl mı değiştirsem,
Sevgi diye bir şeye, şekil mi değiştirsem...
Suçlu gibi susturdun, nedense utanırım,
Esef dolu hissini duymazken  de tanırım...
Vicdanınla insaf et, ikram et ki bileyim...
İkrar et, vuslat bildir, kerem etki geleyim...
Oysaki insan garip...fırsata yandığınca
Acılarına yanmaz...Yanar ki... andığınca...
İşte böyle çocukça yazabilirsem  şayet,
“İtaat  ediniz” diyen sevgi dolu bir ayet,
Hatırlar da dolarım, doldurur satır satır,
Hayalimde melekler, uykumu hatırlatır
Uçar giderler  sonra ben uykuda yolcuyken,
Sabahın altısında kaldırır beni busen...

Duyup işittiklerin yanıltır seni gülüm
Sevgimin katmerini, kemirmek sessiz ölüm...
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Bu Gerçeği Bil...

Aşkımsın işte kız.. itiraz etme
Yıllar dahi geçse bu gerçeği bil
Biraz düşün ama yoktan naz etme
Yıllar dahi geçse bu gerçeği bil

Güllerle adını bir tuttum senin
Sevdanı yürekten hep tattım senin
Benim sevdiğimsin olma kimsenin
Yıllar dahi geçse bu gerçeği bil..

Yırtsan, yaksan dahi resimlerimi
Sevmiyor diye mi sevmiş diye mi
Hissinle doldurdum her bir yerimi
Yıllar dahi geçse bu gerçeği bil

Gürsoy Solmaz

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bu gün,bu saat...

şu bu diye şeyle geçti
korku endişeyle geçti
aman yaman az çok derken
altmış beş yıl böyle geçti...

bunun adı hayat imiş,
az berisi bayat imiş,
yaptıklarım iyi amma
bazısı kabahat imiş...

ne bileyim işte ömrüm,
geçti epey düşte ömrüm,
gönlüm daha havalarda,
başka görünüşte ömrüm..

iniş yokuş adım adım,
ara sıra da aksadım,
yürüdüğüm yollar bilir,
iyi olmaktı maksadım...

kol kırıldı yen içinde
benler çıktı ben içinde
anladım ki yaşanmıyor
namertle güven içinde...

kısaca böyle özetim,
hâla hataya namzetim,
diyenler gibi bende,
dünyayı hana benzettim...

yazdım çizdim öz dünyamda,
doğru kaldım düz dünyamda,
helal edin hakkınızı,
mevsim artık güz dünyamda...
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Bu Hisler Sekiz Ayar...

Mukayese ederek, beni biraz tartmanı
Doğrusu hoş görmedim…ve ikinci birini
Söz edip, kelam etmen, neden gerekti yani?
Ne yani, bende sana söz etsem gecelerden,
Görkemi hoş işveli, gerdanı incelerden
Etik ve şık olur mu? sığar mı hiç vicdana
Nispet yapmak,söylemek yakışır yakışana
Ama sana yakışmaz, hislerimi yüce bil,
Bu hisler 8 ayar; öyle düşünme; değil
Yalan yok ki incindim, zaten dağlarım karlı
Zaten içim dumanlı, başım bitmez efkarlı
Zaten ikrar edeli,  zelzele var yurdumda..
Bir   zamandır  saydığım, taşlar başıma düştü
Kutsal saydığım sevgi başka yere üşüştü,
Dağlarımda çığ koptu karlar aşağı indi,
Yıkıldı heykellerim kin bende bana sindi,
Yasamda af yazmıyor bende artık kinliyim...
Sevgiden uzaklaştım sevgiden izinliyim...
İkrarınla yıkıldın; bittin, yittin sen artık
Yolunda tek yolcusun, yoldaşın olsun mantık
Dans et, eğlen…. Geceler, bana benzeyen onla
Gün ağaran vakte dek o anlatsın, sen  dinle
Sana ait var olan güzel şeyler usumda...
Bırak öylece kalsın …..
Sen öylece kutsalsın…
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Bu Kadar Sevmek Zarardır Ayşe

Gönlünde fırtına boran var senin,
Bu kadar gel sevme zarardır Ayşe..
Belli ki onulmaz yaran var senin..
Deşme bu çibanı yarardır Ayşe..

Bu sevda yükünü hamal taşımaz,
Arılar her zaman saf bal taşımaz,
Israrla sevgine etme itiraz,
Düşünki normali karardır Ayşe..

Bilirim desem de sana kâr etmez,
Bu yazgı bizleri bize yar etmez,
Ayrılık daha çok sana zor etmez,
Benim yaprağımı sarartır Ayşe....
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Bu Mısralar Size Dua Gibidir

Geçen gün ben sizi bir tenha yerde,
Baş başa konuşur, halleşir gördüm.
Sevgilin duvarın gölgelerinde,
Seni de açıkta dilleşir gördüm...

Bu sevinç, mutluluk gözlerinizde,
Uzaktan belliydi, görünüyordu...
Rahatsız etmemek zannıyla bizde,
Sessizce geçerken o bizi sordu...

Okul bahçesinde anıda kalan,
Gördüğüm sadece bu manzaraydı,
Bende dua ettim bitmesin o an,
O anki sizlere bin hatıraydı...

Tebessüm doluydu dudaklarınız,
Her şeyden habersiz pek dalmıştınız,
Pembe gül gibiydi yanaklarınız,
O tenha köşede tek kalmıştınız...

Sevinçten parlayan gözlerinizin,
Göreceği ne de gördüğü vardı,
Çevreden geçenler galiba sizin,
Okuldan tanıdık arkadaşlardı...

Bu mısralar size dua gibidir,
Sevilmek, sevinmek, sevmek ne güzel...
Sevdalı bakışlar rüya gibidir,
O rüya sizlerde elbette güzel...

Bana ilham olan bu mısralarda,
Sizleri anarak karalıyorum....
Sizin için sevda bu sıralarda,
Bir duygu, düşünce ve yüce yorum...

Seviniz sevgide sakınmak olamaz,
Sevgiler Tanrı’ya yakınlaştırır...
Sevgide aldatmak, unutmak olmaz,
Ve ancak sevgidir doyumsuz sihir...
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Bu resme bakınca hatırlar mısın?

Bu yolda rastlaşır selamlaşırdık
Bu resme bakınca hatırlar mısın?
Bu yolda üşüyüp yolu şaşırdık
Bu yolda, demiştin kolumda ısın..

Kar yağdı, biz gittik; tipi de çıktı...
Fırtına, boraya güldük çaresiz...
Vuslatın geldiği an azıcıktı...
Öylece kol kola dolaştık sessiz...
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Bu Sevdaya Yazık Oldu

Ses alıp ses verdim, koştuğum oydu,
Mahzun tavırları,gülüşü vardı…
Ardınca baktığım, coştuğum oydu,
Yad sevgi tanımış dağları kardı

Yayla rüzgarınca, ona esendim,
O idi müşkülüm, müşkül-pesendim,
Ben ona aklımca çok şeyi verdim;
O ise ters esen, inat rüzgardı…..

Sesinin tonunda bir ton sezmiştim;
Bir veda bir hüzün bir son sezmiştim;
Desise, bir hile, oyun sezmiştim..
Nihayet, dediği “evet”…. İkrardı….

Bu sevdaya yazık oldu, hayf oldu;
Emekle kuruldu ama mahf oldu;
Bir garip,bir çeşit bir tuhaf oldu;
Nasıl ışıdıysa öyle karardı…

İsterse yüreği yadları sevsin,
Yiyip içmediği tadları sevsin,
İsmi ben olmayan adları sevsin,
Zaten bahanesi ince ayardı...

----------------------------------------
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Bu Sevgi Mezatmış Sende

Yazdığım tek cümle riya değildi,
Geceler gündüzle tezatmış sende,
Eğildi hislerim sana eğildi,
Fikirler düşlerle azatmış sende...

Bir şeyler yazmışsın gerçi şaşmadım,
Hiç kimseye el açmadım, düşmedim...
Ben o kadar alçalmadım, düşmedim...
Kalp kırmak, incitmek tokatmış sende...

Bundan geri yazdığımı söylemem,
Yaylana göç etmem, durup köylemem,
Kalbimi, kafamı kırıver madem,
Doğrusu bu sevda sakatmış sende...

Güzelleri şair bulur yakalar,
Sen güzeldin ben şairdim ne çıkar,
Sana gönül veren,sevdalananlar,
Kıymetsiz pul gibi berbatmış sende...

Sevgi pazarında tellalın oldum,
Ne zaman düşündün, hayalin oldum
Dilim kâr etmedi hep lalın oldum,
Ne yazık bu sevgi mezatmış sende...

Tereddüt ne diye bağnazca tutku,
Tereddüt he için yoku unuttu,
Tereddüt ne için sende umuttu,
Tereddüt sahiden fırsatmış sende...
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Bu Sevgi Soygun mu?

Seyre dal etrafı duyduğun sesler,
Senin içindeki sese uygun mu? ...
Değilse bir ses ver; bir işaret ver
Sana hâkim olan sevgi duygun mu?

Sis varsa etrafta, içine bir bak,
İçinde olduğun ne var korkacak,?
Korkuların neden? Niçindir kaçmak?
Bir sevda yolcusu olmak kaygın mı?

Fark etmemiş gibi bakıp görmemek,
Ne ayıp, ne abes! Buna ne gerek,
Görünce saklanmak, selam vermemek
Tavrın mı? Tepkin mi? veya saygın mı?

Bütün tut kalbini, bak göreceksin,
Sende onun için haksın, gereksin,
Bitsin dağlarında şüpheden sisin
Ne sanki? Bu sevgi değil, soygun mu?
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Bu Vatan; Bu Millet= Biz

Bu millet büyüktür,bu vatan ulu
Şehitler diyarı, şu Anadolu...
Milyonca Mehmet’i olur da kulu,
Vermezler tek karış toprağını bil,
Bu kara sevdaya yürekler meyil...

Bu vatan kutsaldır,bu millet aziz
Bunu anlamayan idraksiz aciz,
Sen-ben,o değiliz; biz ancak biziz
Neden düşünmüyor; anlamıyorlar;
Bizi, biz eden çok kıymetimiz var;

Anamız,bacımız yeğenlerimiz,
Yaylada sürüyü sağanlarımız,
Harmanı sabırla döğenlerimiz,..
Şükürle,kanaat dua olur da,
Nefes nefes umut olur, bu yurda...

Şehitler,erenler,gaziler, alpler
Bu vatanda mekan, onlara her yer,
Bizim özümüzde, atan bu kalpler,
Tümen tümen bir manevi ordudur,
Anadolu, şehitlerin yurdudur......
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Bu yaptığın Oldu mu?

Sevdiğim dostumdun unutmam seni,
Günler,aylar hatta geçsede yıllar..
Felekler arasa, bulsa da beni
Çıkra mı hatırdan o tatlı diller...

Sarardı mı  benzin, çehren soldu mu?
Ölüm şerbetiyle vaden doldu mu?
Söyle şimdi bu yaptığın oldu mu?
Bu kadar çabuk mu ayrıldı yollar..

Ecel peşin hüküm yazıp gelmiyor;
Olmadık zamanda kızıp gelmiyor;
Hayat artık daha cazip gelmiyor;
Ümitler boş çıktı,boş çıktı fallar...

Ule balam! bu ne yaman dert imiş,
Aşk olsun yıllara, derde mert imiş,
Arifin dostluğu muhabbet imiş,
Muhabbet bağında kırıldı dallar..

Artık bundan sonra gamlı, yaslıyım,
Güvenip sırtımı kime yaslıyim,
Kime ses vereyim,kimi sesliyim?
Çarem yok..çaresiz sarardı güller...
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Bugün ki suskunluğum.

Bugün ki suskunluğum
yarınki Cuma için...
"Senin için ne yapmam ki...
"Cihan yansın....
Damarlarımda kansın...
Diyarlarımda cansın..Vatansın...
En sevdiğim nakışsın
Sarıkamış-sın...

Ne zarar ne zeval görme,
Mutlu ol,mutlu yaşa
Gerçeği hayal görme
Kutlu ol, kutlu yaşa
Yazılsın dağa taşa...
Yakış Sarıkamış'a...

Sevdamda kış gibisin
Aklımda düş gibisin..
Kavgamsın,dövüş gibisin..
Sarıkamış gibisin
En sevdiğim nakışsın...
Sarıkamış-sın..."
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Bugünmüş...

Adına yazdığım bunca şiirin,
Birini vermeye nasip bu günmüş...
Görenin aklından çıkmayan şirin,
Yüzünü görmeye nasip bu günmüş...

Seni gören sever, doğrudur bu hal,
Veyahut sevgisi uyanır derhal,
Sırtına dökülen dağınık kumral,
Sacını örmeye nasip bu günmüş...

Bir daha görmemek bendeki tasa,
Sevginle yüreğim boşalıp,dolsa,
Aleni olsa da gizli de olsa,
Halini sormaya nasip bu günmüş...

Bu gün sevgilerim arttı daha da,
Sevgiler yaşanır hatıralarda,
Gizli bir köşede ve tenhalarda,
Belini sarmaya nasip bu günmüş...
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Bulancaklı Kız...

Kız ne kadar güzelsin
Bakışın sevgi dolu
Sanki  sevdalı yelsin
Ne halis raslantı bu...

Denizde koylar gibi
Vadide köyler gibi
Küheylan taylar  gibi
Bakma ürkek korkulu...

Eda,tavır görkemin,
Daha  dün, da demin,
Kendinden kendi  emin,
Aydan aydınlık  yolu...
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Bulutlar Barıştı...

Barıştı bulutlar güneşe koşup
renkler istediler renge girdiler
Yarıştı bulutlar güneşe koşup
güzellik diyerek cenge girdiler..

sarının tonları maviye galip
yerdeki gölgeler görülmez çalı
güzellik olunca çok olur talip
bu yüzden çimenler yeşil bohçalı
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Bulutlar Dağıldı

Bulutlar dağıldı,dolular dindi
Güneş yine doğdu, ufuklar berrak..
Üzüldü nadanlar,dostlar sevindi...
Mümkün mü güneşe çamur sıvamak...

Etrafta binalar,çimenler,çimler
Fırsatı ganimet bildi zalimler,
Üzülen kimlerdi,sevinen kimler..
Yad-yaban yürekler konuştu ancak...

Siz yürek koydunuz; biz gönül verdik,
Bir bayrak açtınız, gönderi dimdik
Biz size üzüldük,sizle sevindik,
Derdiniz dert olur; bize muhakkak...
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Bulutlar...

keyflenir gök-yüzü bulutlar oynar
semada sınırsız resim çizilir...
sonra bulutlardan yağmur,dolu,kar
sağılır, dökülür doğa irkilir...
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Bulutlarım Dua Anlar...

Yağmur gibiyim bulutlarım dua anlar
Damlalarımı bilir çol-çorak kırlar
Sıcak yüreklerin alev körükleri gibiyim de
Dilimden anlayan anlar
Güller ekeneğim, sevgi biçeneğim
Sevdadır emeğim
Oy beni seven deli yürek oy
Al beni anlına koy-kalbine koy-gönlüne koy
Benimle olduğun, sevgimle kaldığın kadardır
Dizginsiz sevda süvarimin dörtnala koştuğudur diyar-ı sinen
Başını sırtıma yasla ve düşün
Gecelere düşmesin adı saklım olan sevgimize ait gülüşün
Al güllerini bana ver;
Al güllerimi senin
Islak dudaklarında busenin
Adı, tadı, maksadı içimdeki kanayan bir kaynak
O duygularla dolarak, o duyguyla bakarak
Sevgin bir bulunmaz değerdir
Sevgine  gönlüm kalacağı yerdir
Sen gönül yaylalarımın, sevda dağlarımın gül kokan sevgi rüzgârı,
Diyeceğim çok gayrı…

Mahpus gibi gün saymak
Sonrasında bir hali pür melal
Hayal,
Yaprak yaprak dolu dal,
Gibi
Açan, açılan his bahçem,
Seninle ve senle olmak olsun neticem…
Kanat çalan martıların
Heyecanlı kahkaha gülüşlerindeki
Sevgi seslerinin çarptığı vapur mendirekleri gibim.
O vapur kaptanlarının karaya yakın ayaklanmış duyguları neyse
Ha işte öyle bir mukayese,
İçimin durmaz senli seslerini,
O kahkaha atan gülüşlerle,
Kanat çalan martılara vererek,
Uzak diyarlardan seni ısmarlıyorum bir tek
Gurbetten, hasretten, sevgiden yana isteklerimle
Duyarak, işiterek bile bile...
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Bulutun akşam penceresi

Bulutun akşam penceresi...

"akşam odasında güneş lambası
yatsıya el atmış mumsu bir umut...
sarı huzmeleri sıla cumbası...
cumbanın bir yanı kararmış bulut...

Akşam penceresi böyle görünür
gece salonunda hayat yavaşlar
birazdan en kara renge bürünür
akşamın evinde bir gece başlar "
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Bunlar Sarıkamışlı

kar yağsın lapa lapa kar topu oynayalım
uzanalım karlara uçan kuşlar sayalım
gel yanıma kuzucuk, şekerim,kaymak balım
dolaşalım el ele olalım içli dışlı..
görenler görüp desin,bunlar Sarıkamışlı

içimizi ısıtsın karın beyaz soluğu
nefesimiz sevgiden havada çizsin buğu
sevdayı iyi bilir Sarıkamış çocuğu
dolaşalım el ele olalım içli dışlı...
görenler koy desinler bunlar Sarıkamışlı

konuşalım doyası, eskiden yenilerden
ben sofrayı kurayım, keteleri ısıt sen
çayımız kesik olsun, tanısın bizi gören
dolaşalım el ele olalım içli dışlı..
görenler görüp desin,bunlar Sarıkamışlı

hançerlinin düzünde çiçekler arayarak
buketler derleyelim saçını tarayarak
kaçırma gözlerini gözlerime derin bak,
dolaşalım el ele olalım içli dışlı...
görenler koy desinler bunlar Sarıkamışlı
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Caceybet Nedir?

caceybet diyorum anlamıyor ki
olumsuz adama caceybet derler
hatta aymaz olur,garip tavırlı
arsız hırsız ama caceybet derler..

ölçemez biçemez şaşarsın bazen
anasından azan babadan tezen
havadan geçinen ortada gezen
o ki bir muamma.. caceybet derler...

akıl noksanlığı belli yanıdır
insanın lal,sağır duymayanıdır
insanı tınmayan,saymayanıdır..
o yarmaca çama, caceybet derler..
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Cadı Kız

mahsunlaşırım

yıllara el sallarım

akşamın alacasında seni bana getirir özlem dolu yollar

gül dolu müzeyyen bahçe gibi

gülşen gibi halinle

gözlerinin nemlerine bakınıp

yılları sorarım

kilit vurulmayan zaman

bizi anlamayan

tebessümü bile yılların geçen tadında

bakışlarındakı ışıklar dem salar gönlüme

süzülürüm bende

 gecenin lacivert paltosu yıldız düğmelerini ilikliyorken

ben

seni ve bizi zamanın içindeki

dostluğumuzu sevgimizi

düşünür hayallenirim

demlenirim işte kendimce

ne dersen de

sana kalmış yorum

cadı kız seni ben çok seviyorum
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Camiler..

Müminin konağı Allah'ın evi
Camiler İslamın mimarlığıdır
Camiler İslama simge bir nevi
Camiler  inancın duyarlığıdır

Sabırın taş ile olan yarışı
İslamın inançla olan barışı
İslam düsturunun dünya görüşü
Cemaat adresi  gönül bağıdır

Sadakayı cariyeden sayılmış
Dört yana, aleme böyle yayılmış
Peygamber burada namazı kılmış
Camiler islamın  şen ocağıdır

Sinanın elinde gökler süslenmiş
Kuran tilaveti ile seslenmiş
Temelleri Türk yurduna yaslanmış
Camiler kültürün bir varlığıdır
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Can Özüm Kızım

Can Özümsün bitanem,bağımda barım
Yüreğim, duygumsun her şeyim kızım
Mutlu ol,mutlu kal,Tanrı saklasın
En güzel duygularla yaş gününü kutlarım...
Sevgimsin bitmeyen,tek sevdamız bizim
Güzeller, güzellikler hep bahtını kollasın...

Şükür olsun Allah'ım, ne büyüktür keremin,
Sen kızımı koru kolla..kötülüklerden sakın..Amin....
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Can Sevdiceğim

Beri gel sevdamın bahçesi burda
Aşkımla sevgimle yan sevdiceğim
hele gel yanıma biraz otur da
canımız can olsun can sevdiceğim

Güllere inat ki dudaklarımız
Saçlarda çoğaldı gör aklarımız
Sevgi diye olsun adaklarımız
Duamız bizimle, an sevdiceğim

Duraladım sevgi olan vesile
Doldur ambarımı ver kile kile
Çekinme yürü gel, gir bu gönüle
Olmuşum sevgine han sevdiceğim...

Hülyamsın doğrudur hayalim senle,
Sevdamsın yüreğim dağlı  dikenle,
Biraz itimam et birazcık dinle,
Dilersen yazıtım son sevdiceğim...
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Canımı Sıktın

Geçerken uğrayıp selam diyerek,
Gülümser gözlerle baktın ne diye
Lafları seçerek teker ve titrek,
Güzelim canımı sıktın ne diye

Biraz oturmadan biraz gülmeden,
Bakmadan yürüdün, yürüdün neden?
İçimde evhamlar çok serpilmeden,
Zamansız bir sevda yıktın ne diye?

Kimlerle konuştun hiç sezdirmeden,
Kimleri üzmeden ve kızdırmadan,
Arkana son defa göz gezdirmeden,
Durmadın gelmişken, çıktın ne diye
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Cano

Hayal hayal hallenirken
Sen aklıma düştün cano..
Bugün yine sabah erken,
Sen aklıma düştün cano...

Sana cano dedim candan,
Bir hatıra bir parçandan,
Ölüyorum heyecandan,
Sen aklıma düştün cano..

Gel yanıma hele cano,
Benzersin sen güle cano..
Sen seni bağa döndürdün,
Beni de bülbüle cano...

Cana cano cana cano
Ben ölürem aman abo...
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Cem OLmaktır Asıl HAz

En sosyal duygu sevgi  sınırı yok sınırsız
Bir çamın en ucunda  kanat çalar kelebek
Çalışan amelenin eli olmaz nasırsız
Her yürek sevgi bilmez, her sevgi dolmaz yürek

Cem olmuş bir sevginin yürekçe aleviyim
Bir  sevgi alevine cem olmaktır asıl haz
Bir olmuş tek sevdanın en sevdalı deviyim
Yüreklere sevgice kilitler vurulamaz
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Ceylanidir Güzelliğin

bir ceylan kadar güzel bir meral kadar alımlı
kibar,içten, hoş,bakışların bir derin yar gibi
bir çağlayan kadar gözüken bakışların ılımlı,
derin, etkili, içten zamana ayar gibi…

takma gitsin gidenler, getirisi dert artık,
benim kalbim bu yüzden daha ağır, sert artık,
geç güzelim  ne geçmiş, ne de  gelecek kaldı
koca yıllar değerce kalbimde namert artık..

ceylanidir güzelliğin; eserse sevdaların,
Bahçelerime uğra, dallarıma dokun,
bak göreceksin böyle daha güzeldir yarın,
hatta  için dinecek,hatta bitecek korkun

aşkı dingin deli yel...  bu duygunla mutlusun
unut gitsin sanırım  şimdiden  umutlusun
adın gibi ol böyle; özet şu ki sev sevil
ağlamak yok, gülmek var; bu gerçeği iyi bil…
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Cırılın Beyler

Sıcak oda, yumşak koltuk,
Kurulun beyler, kurulun…
Ahkam kesin.atın nutuk,
Yorulun beyler, yorulun….

Süslü püslü oda, masa
Ne endişe, ne de tasa,
Yiyin için basa basa,
Cırılın beyler, cırılın….

Korumalar ve kollukla,
Hep yaşayın bu bollukla,
En üst derece yollukla,
Sürülün beyler, sürülün….

Haram dolu kursağınız,
Belli ne olacağınız,
Sönsün hane ocağınız,
Kırılın beyler kırılın….
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Ciri Demek.

"kimisi dem vurur asaletinden
kimisi kimlerin arkadaşıymış
kimisi söz eder kuduz itinden
bir kulüp bir vakıf dernek başıymış...

o şahıs gerçekte olan değildir

ar namus tertemiz sanki melayke
nerdeyse tamamı ideal hırsız
kimisi besbelli benziyor peyke
çoğu ırz düşmanı çoğusu arsız

hele bir araştırın yalan değildir

bakanlar, başkanlar müdürler var ya
çok azı gelmiştir alın teriyle
çalışıp didinmiş uğraşmış güya
müşterisi veya sekreteriyle..

çoğusu gerçekte kılan değildir...

elbette müstesna olanlar vardır
onların adını duyamazsınız
toplantı da denmek başka ayardır
toplantı toplantı sayamazsınız

bu plan aslında plan değildir...

bir anket yapılsa cevaplar gizli
siz bakın neler ve  neler yaşanmış
o ağır müdürler  yaşıyor hızlı
meğer gözükmeyen asıl bu yanmış

gerçek kel, saçını yolan değildir...

futbolcu sporcu taciz ustası
iş bulmak va'dıyla umut taciri
din devlet diyerek kurmuş kumpası
işte bütün bunlar ciridir ciri...

Atı yoran asıl kolan değildir..."
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Cirit Yarışlarında Bayburt.

cirit yarışları olunca... Bayburt....

Gönül yılkılarında yelesi gür küheylan
Dolu dizgin koştuğun yaylalarda izin var
Tozu dumana kattın yüreklendi bu ozan
Süvari değil sana, lazım olan şehsuvar..
Nasıl Kop dağlarına sessiz çökerse ayaz....
Çoruhun kucağında Ruhun ıslansın biraz...
Ey şehsuvar, ey dor at... alnının kaşgasına
Bir zeval düşleyerek... paç verme başkasına...
Bir acziyet yazılmaz defterine Bayburdun..
Çünki zeval yakışmaz, kaderine bu yurdun...
Rakip vurmadan atın sağrısına sin de
Çift çatallı yüreğin Ciritin kavisinde
Hedef olmak vurulmak gazi olmaktır yani
Ciritte kaderine razı olmaktır yani...
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Cumhuriyet Öncesi

Cumhuriyet öncesi
Başka Kılık kıyafet
Giyinirken nicesi
Değiştirdik nihayet

Ne varsa çarşaf, peçe
Atıldı cübbe, sarık
Çağdaş olduk netice,
Aydınlandı karanlık…

Şapka, etek, elbise,
Giyildi bu vesile…
Armağan oldu bize,
Atatürk’ün emriyle…

Medeniyet çağında,
Artık açan güneştik,
Cumhuriyet bağında,
Dünyayla bütünleştik…

Çağdaş değildi bir şey,
Bilinmezdi marketler,
Özgür değildi birey,
 Büyük değildi kentler…

Bir tarım toplumuyduk,
Saban, çift  zordu ama
Dünyaya hızla uyduk,
Geçtik çağdaş tarıma…

Elektrik,kamyonet,
Tren, vapur çoğaldı
Bunlara dedik -evet
Milletimiz yol aldı…

Cumhuriyet kuruldu;
Nihayet Çağdaşlaştık;
Cehaletler duruldu;
Zorluğu böyle aştık…
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Cumhuriyet Yolundayız

Cumhuriyet yolunda durmadan koşuyoruz
88 yıl oldu  gururla coşuyoruz,
Fikri hür, vicdanı hür neslin gerçek adıyız
Bu ilkeyi yürekte, gönülde taşıyoruz

Nakış nakış işledik göğü, yeri, denizi
Önderimiz Atatürk yolumuz onun izi

Zamana talip olduk, girerken bu yüzyıla,
Yurtta, cihanda barış; budur bize pusula,
Öğrendikçe geçmişi kuvvet dolar içimiz
Milli birlik içinde el-eleyiz, kol-kola

Nakış nakış işledik göğü, yeri, denizi
Önderimiz Atatürk, yolumuz Onun izi

Bu sevinçle, inançla hoşgörünün adıyız
Biz soylu bir ulusun Türk adlı evlâdıyız,
Dalgalansın diyerek rüzgar olduk bayrağa
Temeliyiz bu günün, yarının maksadıyız...

Nakış nakış işledik göğü, yeri, denizi
Önderimiz Atatürk yolumuz onun izi

Her zorda, her kolayda nabzımızı yokladık,
Aydın yarınlar için ufkumuzu akladık,
Yükselen yeni nesil diyen Atatürk’ü biz...
Gönlümüzde yaşattık, içimizde sakladık...

Nakış Nakış işledik göğü, yeri, denizi
Önderimiz Atatürk yolumuz onun izi

Bu vatanın uğrunda al bayrağın alıyız,
Kökü mazide olan bir ağacın dalıyız,
Şanla, şerefle varız; her yanda, her tarafta
Fikri hür, vicdanı hür, irfana sevdalıyız...

Nakış nakış işledik göğü, yeri, denizi,
Önderimiz Atatürk, yolumuz Onun izi

Çizilmiş hedefimiz çağdaş uygarlık diye,
Koşalım arkadaşlar daha da ileriye,
Atatürk’ün kurduğu ilk ve son Cumhuriyet
Sana, bana ve bize hem teslim, hem hediye

Nakış nakış işledik yeri, göğü denizi
Önderimiz Atatürk, yolumuz Onun izi.
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Çağlayanken Duruldum

saçlarının kumralına vuruldum
gözlerinin elasına yanmışım...
çağlayandım çağlayanken duruldum
yüreğimi yüreğinde sanmışım...

Elif'i sen oldun gönül yaramın
güzergahı sensin sevda kürremin
sen aslı misali bende keremin
bu sevdaya kavrulmuşum yanmışım.

İhtilal oluyor içimde sanki
sevgi mi ?sevda mı nedir bu kanki?
kalbimden geçenler budur inanki
Sen canmışsın,ben de canda canmışım...
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Çamların Aşkı

Dal budak, sarmaş dolaş, baş başa iki ağaç,
Aynı günü yaşamış, kaderi paylaşmışlar...
Büyümüşler yıllardır, bilinmez yaşları kaç
İki sevdalı gibi, görünür halleri var...

Bir asır öncesinden başlayan bir sevdanın,
Manzarası görünmez ne ilhamlar doğurur,
“Çamların aşkı” diye zaman içinde anın…
Çektiği bir resimle, bu aşk kalbimde durur...

Mübarek o gözler ki belgelemiş bu aşkı,
Mübarek o eller ki çekivermiş resmini,
Öylesine sevseydik, öyle sevseydik keşki...
Şimdi hep kardeş olur, bilmezdik kara kini...
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Çaresi ne?

Ey bakarken gözleri sevgime tesir eden,
Ey gülerken gönlümü  gönlüne esir eden,
Bilirsin ki sevdanın oku yaydan fırlıyor
Sen ki okun yayısın, sevgimi kesir eden…

Yalan yok ki aşıkım… söylesem çaresi ne?
Anlamadım diyerek;  bakmadın çaresine,
Sitem etme sinene bir sorsan diyecektir..
Onulmaz bir sevdaya bir yine çare sine…
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Çaresiz Kalmışsak

Sevsen ne olacak sevmesen nolur,
Sen beni bırakıp gittikten sonra..
Seviyorum desen ne demesen nolur?
Gecelerle garip yattıktan sonra…

Bir film şeridi vefasız yıllar,
Dön geriye bir bak; geride ne var,
Gözden ırak düştük uzadı yollar,
Güneşi nedeyim battıktan sonra….

Düşündüm, her şeyi düşündüm bir bir,
Geçti o dönemler geçti o devir,
Çaresiz kalmışsak elden ne gelir,
Siyahı beyaza kattıktan sonra,

Sahibi sen idin, sahi sen idin.
Kalbimin, içimin ve iliğimin,
Hükmü ne olacak kardeşliğimin,
Sevdamı gurbete attıktan sonra
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Çay Demi Gibi

"Sizi düşlüyorum; düşünüyorum
Bir bardak çay demi gibi hasretle
Nihayet insanım yapılsa yorum
Hayat süremez ki dertle kasvetle

Yıldız halesiyiz ayla da denen
Böyle yaşamalı olmayacak ne...
Hayat yaşanmalı ve böyle diyen
Zevkini almalı düşünmeli de........
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Çeçen Kızı

Başına bağlamış yeşil örtüyü
Soğuk gecelerde yollara düşmüş...
Çeçen kızı vermiş onca ölüyü
Tekbir çekmiş şehitlerle döğüşmüş..

Çeçen kızı ayrı kalmış mülküne
Çol-çocuğu gelmez olmuş aklına
Moskof sürüleri hoyrat mı hoyrat
Ateş vermiş diyarına barkına...

Elden çıkmaz elbet dinin devletin
Senin iman senin inanç kuvvetin,
Kar-boranda kızıl kurşun yağsada
Vatan olsun senin bitmez nimetin..

Çeçen kızı haydi Allahuekber
Şeref için namus için bu değer,
İbret olsun dosta düşmana cehdin
Gir koluma ver elini bana ver..
                                      3.10.2000
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Çeçenistan Dadaşları

Gene “göç göç oldu” gaza günüdür,
Çeçen Dadaşları haydin Allah bir.
Duyduğun Moskof’un çirkin ünüdür...
Ya Allah-Bismillah getirin Tekbir...

Hilâl’i söndürüp dikmek için Haç,
Önümüzde düşman bir değil birkaç...
İslâm’ı bitirmek nihai amaç,
Çeçen Dadaşları haydin Allah bir,
Ya Allah, Bismillah getirin Tekbir...

Onlar ki bilirler Şamil İmam’ı
Onlar ki Kafkas’ın obur yamyamı
Bizim bildiğimiz alem nizamı
Ya Allah, Bismillah getirin tekbir,
Çeçen Dadaşları haydin Allah Bir...

Bu fırsat doğmuşken söndürmeyelim,
Bir talih gelmişken döndürmeyelim...
Bir bütün, bir birlik için diyelim...
Ya Allah, Bismillah getirin Tekbir,
Çeçen Dadaşları haydin Allah bir...

Sömürmek Moskof’un ağzının tadı,
Onların öldürmek asıl maksadı,
Hatırla Hamzet’i, Hacı Murat’ı
Çeçen Dadaşları haydin Allah bir,
Ya Allah, Bismillah getirin Tekbir,
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Çelenkler Anneye Gelsin

İlahi mucize analık sırrı,

Toplansın melekler anneye gelsin

Sığmaz gönüllere ana hatırı,

Vefalı yürekler anneye gelsin…

Analık Havvadan kalu-beladan,

Bu hissin tadını vermiş Yaradan,

Alınmaz olunmaz bu his sonradan,

En güzel dilekler anneye gelsin...

Analık duygusu zor tariflenir;

Analık cennete her mekân denir,

Yazılan yazılar ve bunca şiir,

Çiçekten çelenkler anneye gelsin….

Bizimle ağlayıp, bizimle gülen,

Sıcak kucağında ninniler diyen,

Daha doğar doğmaz ona yürüyen,

Her kimse bebekler anneye gelsin
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Çevrede bir devam, bir sürek vardır...

çevrede bir devam, bir sürek vardır....
her şeyde bir anlam, bir gerek vardır...
her varlık şifreli, baksan görürsün
her şifrede bir his, bir yürek vardır...
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Çevrilisin Sevgimle

Kız, sen ne kadar beter,
Ne ne kadar cazgırsın,
Adın öyle değilmiş,
Hâla bilmedik sırsın

Bakışın çakır alev,
Gülüşün anlam dolu,
Seveceksen yine sev,
Bakma öyle korkulu…

Bitmez arzu, tatlı his
İçindeysen bileyim…
Yine öyle bak munis,
Sevginle sevineyim…

Saçlarını sırmala,
Hafiften dalgalansın…
Kirpiğini arala,
Benimle oyalansın…

Hâla ateş,hâla kül,
Gönül bilmez durulmak,
Benimle açıl, dökül…
Derdim senle savrulmak,

Bırak gönlün sevilsin,
Yaklaşmadan kafile,
Sevgimle çevrilisin,
Ne yaparsan nafile,
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Çırpınıp Duruyorum

Bu sırrı söyleyemem, unutsam da olmuyor,
Çırpınıp duruyorum, çaresizim acizim...
Ne boşalmaz bir yere, ne doldursam dolmuyor...
Gönül çölüme yağan yağmur odur azizim...
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Çiçekler Var ya...

Burada gördüğün çiçekler var ya
Seni onlar kadar renkle severim..
Hani sular bazen hırçın akar ya
Sevgini o denli cenkle severim...

Çiçekler yolladım mor mor dağ yeli
YAprakları yeşil sarı düğmeli
Sevgimi sevginle bulma zır deli
Ben seni bir ölçü denkle severim...
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Çiçekten Güzelsin

Çiçekler güzel ama
Sen onlardan güzelsin...
Kendini sorgulama,
Sen ki bana özelsin...

Güllerin rengine bak,
Olmuş simana uğrak,
Kalbine uğratarak,
Sen gönder bana gelsin...

Melekler kıskansın kız,
Seni sevmeyen haksız,
Sende her şey noksansız,
Bilenler böyle bilsin…
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Çiğdemisin Gönlümün...

Çiğdemisin gönlümün
 Bende seni seviyorum
 Özlüyorum günbe gün
 Bende seni seviyorum...

İçimdeki his sana
 OLmasın yeis sana
 Diyeceğim duyana
 Bende seni seviyorum...

İkimiz bir ikiz ruh
 Sen tufansın bende Nuh
 Kadere yüzbin yuh
 Bende seni seviyorum

İstiyorum bizbize
 Oturalım diz dize
 Ben diyorsam sen de de
 Bende seni seviyorum....
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Çiğnemek Kolaydır...

çiğnemek ne kolay, zor olan çiğnenmektir...
emeği inkar etmek ve emeksiz denmektir...
çiğnenmektir zor olan,çiğnemek daha kolay
emeği inkar etmek,hatta zay etmektir zay...
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Çoban ateşi...

Koyunlar meleşir yayla belinde
Çoban ateşinde ümitler tüter..
.Kepenek sırtında kaval elinde
Sürüsü yayılır o sürü güder

Korku dağı bekler; öyle dense de...
Ey çoban bu dağdan olmasın korkun
Kokular yayılır otta çemende
Ama bir derdi var kara koyunun..
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Çoban Çadırına..

Bir yayla koynunda çoban çadırı
 Güneşin gölgesi arkaca vurmuş
 Çadırın beyazı cezbetmiş kırı
 Bir renk armonisi akşamı sormuş...

Çobanın tasası kaybolan kuzu
 O yüzden terk etmiş ovayı düzü
 Güneşin dağlara dönmüşken yüzü
 Renkler desen desen yere oturmuş...

Koyunun kuzusu ardından gider
 Sanmayın çobanı yurdundan gider
 Çok yürek sevdanın derdinden gider
 Giden gelenleri bu sırla sarmuş..
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Çocuklar

Çocuklar, hayatın her günü bizim,
Görmeli, gezmeli dolaşmalıyız...
Her ağaç, her yaprak ürünü bizim...
Biz bizi sevmeli alışmalıyız....

Çocuklar bu doğa, bu dünya bizim.
En önde gidene ulaşmalıyız...
Bu hayal, bu ümit, bu rüya bizim...
Tükenmez azimle çalışmalıyız...

Çocuklar, bu günler, yarınlar bizim.
Severek, sayarak gülüşmeliyiz...
Çocuklar, zorluklar, sorunlar bizim...
El-ele, el-ele buluşmalıyız.
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Çocukluğumda

çocukluğumda
bahçemize buğday ekerdik
sulaktı toprak...hemencecik yeşerirdi
boy verirdi adam boyu.
abimle saklambaç oynardık,
ne de güzel yeşil kokardı
hele o başaklar
bire bin,bir sır
firik yapardık
ellerimiz kapkara...
varsın olsundu,
tadı karalığa değerdi
ve
başaklar olgunlaşıp sararınca,
buğdayın güzü derdim...
Babamın yüzü gülerdi...
şimdi adını anımsamıyorum;
yaşlı bir adam vardı.
her yıl gelir;
orakla biçerdi...
bahçenin ortaca yerinde
harman olurdu.
koca bir yığın
sanki küçük ali tepesi
dövenle sürerlerdi...
Allahım!
dövencinin gönlüyle
sırayla binmek,
en büyük tutkuydu.
ne de güzel fır dönerdik...
bazen ağlardım.
buğday tanecikleri, altımızda
ağlıyor diye...
sonra;
bayramoğlu osman'ın
harman makinesi gelir.
osman başında,
ne de çalımlıydı mübarek...
koca kasabada
tek makine,
üzerinde boncuğu,süsü
gelin kız gibi...
başlanırdı
tak tuk tuka tuk
savururda savurur...
gece başında beklerdik.
rüzgarın sesiyle ortaklaşa
annemin getirdiği,
yemekleri yerdik.
sabah olunca
babam,
buğday yığınına yaklaşır,
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elini daldırır
her taneye iştahla bakar:
“çakmak çakmak” derdi.
hepimiz maşallah çeker,
hesabını yapar,
bire kırk derdik...
bana afarasını süpürtürlerdi.
toprakla buğday sarmaş dolaş...
kokusuyla olurdum sarhoş...
her nedense,
hoşuma giderdi
ve...
eve yolculuk...
buğdayım
elenir,yıkanır,ayıklanır
doğru değirmene
ordan un oluşumuyla,
yeniden eve...
beş -altı kırat unla,
hamurlar yoğrulurdu geceden...
teyzem yardıma gelirdi...
tandırda pişerdi...
sanki; buğdayın çilesi,günahı...
ve tandır ekmeğinin her lokmasında
buğdayın masalı
hayal olurdu....

                                      _Alıntı-
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Çocukluk Çiçeğim

ne zaman görsem köydeki çocukluk yıllarım aklıma gelir...
dantelli perdesi, ortadan bağlı saç örüğü gibi
erken saatlerde güneş vurunca ışıyan pencereden
bakınca içimin aydınlandığını hissettiğim..
çocukluk çiçeğim...
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Çoçukluk Diyerek Yazdıkların

Ben çözmüş değilim yıllardır daha
“Çocukluk” diyerek yazdıklarını
Okudum, düşündüm yorumladım da,
Toplayıp çıkardım kızdıklarını

Yılların hesabı kolay olmuyor,
Süresi bilinmez ömür yolunda...
Hayatın her faslı olay olmuyor,
Yapraklar her zaman olmaz dalında...

Ama gerçek olan, bu hatırada,
Senin de, benim de katkımız vardı...
Hatta o çağlarda, o sıralarda,
Bir şeyler yapmaya hakkımız vardı...

Anıları bırak öylece dursun,
Gönül raflarında durduğu yerde,
Bilmem ki ne zaman ve nasıl nerde
Kalmışsa mektuplar belki okursun…

Sen bensiz öksüzsün, bensiz yetimsin..
Böyle olmasını isteyen sendin..
Her yerde her zaman şikayetimsin,
Neden evet değil, hayır demedin….

Şimdi yıllar sonra ne düşündün ki,
Bir şeyler söylüyor, laf atıyorsun...
Artık bundan sonra nolacak sanki,
Pişmiş aşa neden su katıyorsun...

Sana bana düşen artık susmaktır,
Çol çocuk duyarsa rüsva oluruz…
Kızılcık şerbeti diye kusmaktır
Yalancı huzuru böyle buluruz…
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Çoğa Az Görüldüm Ağam.

Yine hatıralar depreşti gör ki,
Kâğıda, kaleme sarıldım ağam…
Hasret buram buram çekilmez zor ki,
Sılada sılama darıldım ağam…

Sen gideli beri sırdaş tutmadım,
Çok geceler uzanmadım, yatmadım,
Ağladım, aradım hiç unutmadım,
Unutmam, ömrümce vuruldum ağam…

Sen halden anlardın, halden bilirdin,
Gittin ama bize bizliği verdin,
Düşmanı tanırdın, dostu tanırdın,
Ben ise eğildim, kırıldım ağam….

Yazsam bitmez, desem olmaz hayalim,..
Durulamam ne de olmam mülayim,
Sağır oldum; dilsiz oldum ben lalım,
Aza çok çoğa az görüldüm ağam…

Yüreğimde efkârım yok ne gam yok,
Etrafımda dertleşecek adam yok,
Hevesim kalmadı hiç alakam yok,
Kitabım okundu, dürüldüm ağam…
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Çok Dil Bilirim

Çok halden anlarım çok yol bilirim...
Oyunlar,hileler çok fel bilirim...
Zarifim,kibarım söylenir ama
Çok lisan bilirim çok dil bilirim...
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Dağ Gibimsin.

İnsan insana küser, bir dağ bir dağa küsmez
Sessiz durma Köse-dağ dertleş,konuş benimle
Su da bardağa küsmez: bağban da bağa küsmez...
Sana ben anlatayım; sen, seni benden dinle...

Farkındasın değil mi? Dağ gibimsin dalımsın
Başımdaki duman sen,karları eksilmeyen
İşim sensin,peşem sen, aklımda masalımsın...
Taşında bir yaprağım...rüzgarınım esmeyen...
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Dağ Gülü...

dağların gülü sen yeli ben olam
bittiğin dağların beli ben olam
gidersen o elin yolu ben olam
dağ gülü bir tanem kar çiçeğim ol..
gönlümün bildiği yar çiçeğim ol...

yüreğin erkeği, dişisi olmaz
bir yürek  kış olur; ötekisi yaz
her yürek sevgiyle sevdayla dolmaz
dağ gülüm bir tanem kar çiçeğim ol....
solmasın kalacak yar çiçeğim ol...

Sorana  adını gül diye dedim,
bu gül ki yıllardan hediye dedim,
benli yanağına buse ekledim,
dağ gülüm bir tanem kar çiçeğim ol…
solmasın kalacak yar çiçeğim ol…

Hayalen  içimde açılan dehliz
senli güller ile bende dahi giz
Düşledim acaba aşık mıyız biz
dağ gülüm bir tanem kar çiçeğim ol…
solmasın kalacak yar çiçeğim ol…
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Dağları Mecnuna Verdi,

Beş yıldır dağları mecnuna verdi,
Bağrımı dağlayıp hep kana verdi,
Bakmazdı, gelmezdi ama severdi,
Karların tipiyle estiği vakit...

Tipide,soğukta etraf -ki kardı,
Göz göze gelince gene korkardı,
Bilmem ki içinde ne kini vardı,
Soğuğun iflahım kestiği vakit...

Defterler dolusu adını yazdım,
Sen sen diye esen deli rüzgardım,
Sevdiğini desen inan kızmazdım,
Elveda celladın astığı vakit...

Kırlarda adına çiçekler derdim,
Kuruttum,süsledim ama vermedim,
Demedi var Ali, ne de Mehmedim,
Yüzüme bakıp da sustuğu vakit...
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Daha Dün Gibi

Sevdamın heyecanıyla güldüğüm
                                       Düşlerde, hayale gömüldüğüm
,   Dirildiğim, öldüğüm...

       Sevdalar boy verdi bir sürgün gibi...
                                        Hesapta mazisi  hala dün gibi...

                                           Karlı ayaz günlerin kucağında
                                         Bir tandır başında,
                                            aş ocağında
        Çatlamış ayaklarımı kaymakla kremlediğim
                                            Gaz lambasının gölgeleriyle oynadığım
        Diyardan diyara bir sürgün gibi
        Toplasam çıkarsam daha dün gibi

                                         Sıcak, taze tandır ekmeğine sürdüğüm
               Sarı yağlı, tuluk peynirli dürüm
                                         Aşık denen kemik oyunundaki kadar ne özgürüm,
          Ne mutluyum.....
                                         Kırlarda rastladığım kuzu mantarlarını
       Tezek ateşinde pişirdiğim,
                                          Kuzumu kurda verdiğim,
            Gidi günler.....
                                          Has çamurdan yaptığımız
          Çeşit çeşit şeyler
                                          Bana has, özgün gibi
                                    Bir hesapla dün gibi...

                     Kırlardan topladığım iri
                                              Gülleri
                                                 ve saplarıyla yaptığım oyuncak atlar
                                                 Güya üzerine binmiş gibi
                    Deh..dehleyip koştuğum divane
                                               Günler
                      Gidi dünler....
                                                Bostanlardan  günebakanlar
               Kuzu güderken evden çaldığım yumurtalar...
                                                Dost bildiğim cici hayvan arkadaşlarım
                     Şelli isimli köpeğim ve beyaz tiftiklı keçi
                                                   Hey gidi hey
              Depreştirme allahısın geçen  günleri
                                                 bırak dünleri

    geleceğe bak...
                                                 şaşırıyorum...
                        sabrımı taşırıyorum...

                   şiir yazdığım güzel kızlar...
                                                  sevdalarım ne kadar sabırsızdılar
               o sabırsızlıkla var olan  sevdalarım

                              içimde hala oynayan barlarım
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                                      ne yorulmuyorum ne dinmiyorum,
              yarım asırlık içimdeki o çocuk
                                                 gene sevdalı, gene uçuk...
                   kim ne derse desin,
                                                 şimdi sen içimdeki kimsesin...
                                           çünki sevdanı, saygımla belemişim
                                                   çünki sevgini, sevgimle elemişim...

                                                    yüreğimin hala çok hanesinde boşluk var,
                                                      oralarda uçuşur sevgin olan kanatlar
     İşte böyle..Dünlere ait  aklımdan geçen yorum...

                                                      bende anlamıyorum;
                   ama hayat seni çok seviyorum.....
                                                   sevdamın karasısın, anlımında yazısı
                   işte böyle ömrümün ilk  yarısı
                   senin başına olsun bu sevginin darısı...

                                                  seninle sevdamız bu ara sürgün gibi...
                  gel olalım, dün gibi

Gürsoy Solmaz

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Dalaşırım

Benki koca bir yalanım,
Dilden dile dolaşırım..
Kendi bağımda talanım,
Olanlara alışırım...

Yüreğimde zemheri var,
Geçen kışın benzeri var,
Dostun dostça çok yeri var
Düşmanlara bulaşırım...

Hakkı haksız hak edene,
Haklıyı na-hak edene
Harami helal yiyene
Gece gündüz dalaşırım...
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Daldan Dala

Döküldüm yaprak yaprak
Sarardım kuruyorum..
Elini sür iyi bak
Senin olsun son yorum…

Kaderini yaprağın,
İstemezdim paylaşmak,
İçindeyim bir ağın,
Çırpınmakta bulaşmak…

Güneşe de bakamam,
Yıldızlar da çok parlak..
Her şeye kabul… Tamam,
Bu, değil teslim olmak…

Ne güneye kuzeye,
Yakınlarda çok uzak,
Ben alıştım her şeye,
Bu da başka bir merak..

Kanaatle her şeye,
İstiyorum yaklaşmak,
Ne şehire ne köye,
Bana yeter bir bucak…

Daldan dala bu şiir,
Beni ne anlatacak
Her satırım bir sihir
Her şiir, sihir ancak…
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Dalların Sudaki Gölgelerinde

dalların sudaki gölgelerinde
bir gizli, gizemli sohbet hissettim..
bu ıssız, bu sessiz, bu tenha yerde
bende sustum; susmayı tesis ettim..
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Dayan Hasan Be...Lösemi Hastası Öğrencim Hasan Gençdoğan'a

.(Bu öğrencim için  dua isterim)

Bir Hasan oğlanın efkarı çöktü
Ağlasam olmuyor ağlamasam da
Felek yine çirkin yüzünü döktü
Çağlasam olmuyor çağlamasam da...

Ölümün her yanda kıştır iklimi
Belli değil gerçi ne lam-ı cim-i
Küssem,kızsam açsam görün içimi
Dağlasam olmuyor dağlamasam da

Uyuma ay Hasan haydı uyan be
Karşı koy ve diren, sinme dayan be..
Haydi Hasan haydi,haydi Hasan be..
Söylesem olmuyor söylemesem de...
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Defterim

Gün oldu sırdaşım hem yarenimdin,
Satır satır benle dolan defterim...
Dostça arkadaşça içime sindin,
Ölürsem hatıra kalan defterim...

Her şeyin tadını tanıdım tür tür,
Elimden tut beni geriye götür,
Yarım asır geçen şu koca ömür,
Sen doğru ben yalan yalan defterim...

Gün oldu haz ile bin heves ile,
Yazmışım, yanmışım bin bir vesile,
Ayrılık olsa da ayrılsak bile,
Dost yüze bakarken gülen defterim...

Sevgiler gönlümün harman yeriydi,
Çok dosttan daha dost daha iyiydi,
Düştüğüm sevdalar, dağdan iriydi,
Solmazdın diyordum solan defterim...

Bir zaman sevdalar bana hakimdi,
Hayal oldu yazık gerçekler şimdi,
Mektuplar saldığım o güzel kimdi,
Benimle teselli bulan defterim...
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Değirmenci Değilim

değirmenci değilim  üzerim un olsa da
sevdamla nadanlara pervaz çatanlardanım
sevgimi sunmuşluğum aleyhte ün olsa da
ben beni biliyorum...ahı tutanlardanım
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Deli Yürek Sevdiğim.

deli yürek sevdiğim bende deli yüreğim
ya gidipte gelmemek ya gelipte görmemek
bu kaderin cilvesidir iyi dinle meleğim
umarsız sevdaları  unutmalıdır gerek..
sevdamıza hesabı çıkarmışım bölmüşüm
hesap yanlış çıkarsa bil mutlaka ölmüşüm...
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Delikanlı Demek

-
Delikanlı
yüreği elinde,eli yüreğinde
olarak
karasız,ap-ak
konuşmak...

delikanlı...
dağlara o heybetle
sevgi dolu bağırmak...
dağdan gelen yankıyı
en yakına çağırmak

delikanlı...
sevgi sağmak sevgiyle
doğal olmak
hakka hak
hak değilse çalmamak...

delikanlı:
düşünen baş,
yolda yoldaş
kadir bilmektir;
yürekten,
yürek dolu gülebilmektir...
sevebilmektir...
olabilmektir
kalabilmektir...

Gürsoy Solmaz

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Denizi Seyrederken.

Gün batmaya meyil zeval halinde
efkarla denize, bakmalardayım...
Biraz düşlerdeyim, hayal halinde
Gereksiz şeyleri, takmalardayım...

Denizin rüzgarı yüzüme vurur
 saçımı dağıtır yele savurur
dalgalı sularda yakamoz durur
Üstüste sıgara yakmalardayım...

Efkarı beledim çiğer bohçama
Fikrimi düğledim gönül bahçeme
Gözlerim büründü yaşlara neme
Yine yakmalarda yıkmalardayım...

Son ışık hüzmesi yakamozlara
Dalmışım ummanda  çıkan tozlara
Kıyıda sükunet denizde bora
kasırga önünde sanki yardayım...
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Denizin Kumları Hasret Taşından

Denizler durgundur göz yaşlarından
Yürek haresini bilir hasından
Denizin kumları hasret taşından
Hasreti özlemle verir tasından...
Deniz mütevazi dost bildiğine
Saman parçaları en üstündedir
tevazu denizde bilinir ilkten
umman gönüllülük bu benzerlikten...
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Derdini Bin Eder Felek

Güvenme zamanın zembereğinden
Seninde daneni un eder felek..
Esvabın dökülür,  düşer eğininden
Gününü bugünden dün eder felek...

Baksana çevrede olup bitenler
Kendine yetmeyen veya yetenler
Üç günlük dünyaya isyanlar eder
O yüzden derdini bin eder felek...

Vakayı çevrede olanlar duysa
Kirli vicdanları yıkasa yuysa
Bu mizah bir mizan bu yanda oysa
Keyfine gününü gün eder felek...
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Derin Hoca

Senin o dediğin gazoz ağacı
Yenilir içilir sıkma mı hoca!
Bu garip intikam ücret aracı,
Eline kınalar yakma mı hoca...

Sen bencil, hem hasis, hem muhterissin,
Bir engel, mania, hemi kasissin
Seni emeline erdirmez hissin,
Yiyeceğin kolay lokma mı hoca.....

Bak Hoca namussuz olduğun belli,
Bilirim; dediğin çok şey şüpheli,
Kendince ne olur sana teselli,
Aklınca yaptığın takva mı hoca...

Kendine dert yanki erdemin olsun,
O zaman ıslık çal herdemin olsun,
Beleş yediklerin dert, semin olsun,
Oynaş güreş sence, yıkma mı hoca...

Ne kadar alçaksan o kadar korkak,
Ne kadar namertsen, o kadar ürkek,
Adalet bilmeyen sendeki yürek,
Sahte mi? yapay mı? takma mı hoca...

İyi dinle beni dile düşersin,
Ne yaptım ne ettim diye şaşarsın,
Duygusuz ve katı taştan da taşsın,
Kem dolu bakışın, bakma mı hoca...

Kiminle hoş beşsen belli ki sürüm,
Mutlaka sen ondan yiyorsun dürüm,
Miden-ki şimdiden olmuş kötürüm,
Çoğu aperatif yakma mı hoca...

Timsahın gözyaşı gözünde gölet,
Vaktin dolar elbet çatar da mühlet,
Çok yaman çalıştın verdiğin hizmet,
Söktüğün çiviyi sökmemi hoca...

Terledin, gerindin barda yoruldun,
Çok yaman çalıştın harda yoruldun,
Duruldun ne çabuk niye duruldun,
Niyetin oyundan çıkma mı hoca...

Bendeki hakkını hesap ettim de,
Bana borçlu çıktın sen ne dersen de,
Çok şeyi beleşe aldın hediye,
Yıllarca biçtiğin ekme mi hoca...

Şunu bunu sana haber verenler,
Benim için bilmem ne söylediler,
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Yüzüne diyorum namertsin eğer,
Yapmazsan.. attığın, tekme mi hoca...
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Devlet Malı Deniz

Devlet malı deniz yemeyen domuz,
Domuz çiftliğimi memleket ulan
Soydukça soyuyor soyuyorsunuz,
Siz ki başımıza felaket ulan

Baklava çalanda,banka soyanda
Hırsız diye ceza yediği anda
Hukuku tartışır; hukuk sayan da
Kalmadı ne verim, bereket ulan

Şerefsiz, çalmayı huy edinmiş ya
Doğrudan yanadır sorarsan güya,
Aç tavuk darıyı gördüğü rüya,
Ne kadar sürecek, rezalet ulan
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Devriye Saldım Gönlüne

Devriye saldım gönlüne

Devriyeler yoldadır

Sevgimdir günden güne

Artan ve artmadadır

Susmak nafile artık

Sussanda anlıyorum

Sevgin sevgime katık

İster isen yap yorum

Bir çiçeksin sevdiğim

Okşamak sevmek gerek

Sana sensin dediğim

Sevgimi göstererek...

Gözlerim de yoruldu

Yollarına bakarak

Bu sevdanın adı bu

Sevmektir; seni ancak
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Dikkat Et

Sözü anahtar bil, dil kilididir,
Söz incidir, konuşurken dikkat et
Gülmek yüzün, söz ki dilin zekatı,
Dostlar ile sınaşırken dikkat et...

Diliyle çok günah işleyenler var,
Söylerken herkesi eşleyenler var,
Kötülük ekenler, aşlayanlar var,
Onlar ile tanışırken dikkat et...

Susmak ikrardandır, konuşmak değil
Nerdeysen ve kimsen birazcık eğil,
Susmak da cevaptır; iyi öğren, bil
Dost bağına yanaşırken dikkat et
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Dilenci..

Dilenci...
Arala göreyim kirpiklerini
Tanrının göz diye verdiklerini
Dilenci olmanın suçu yok fakat
Bir anlat o gözle gördüklerini...
-Kapat gözlerini kimse görmesin...-
***
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Dilleşelim Kız

Aşkımsın yalansız yürek telimsin,
el ver sevdiceğim elleşelim kız...
hayali sevdamsın, tek güzelimsin,
başbaşa oturup dilleşelim kız...

sen ordan bakınca, ben burda yanam
sevgine ilhamca kanam, inanam
bütünümsün bütünümde her parçam
petek petek tatla ballaşalım kız...

biz artık bir beden tek ruh olmuşuz,
tufan kopmuş tufanda Nuh olmuşuz,
bir belde bir oba güruh olmuşuz,
duygu duygu bizle delleşelim kız...
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Dilsizlerin Dilcisi

Ben hakirin,
Ben zakirin,
Ben fakirin,
Dilcisi....

Ben balların,
Ben yılların,
Ben yolların,
Yolcusu....

El beyinin,
Dağ köyünün,
Ben iyinin,
Elçisi....

Ben senlerin,
Ben benlerin,
Sevenlerin,
Falcısı...
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Dinle Yüreğini

dinle yüreğini, duyduğun sesin
tonuna kulak ver; aç seccadeni
içine doğmuyor o ses herkesin...
o duygu içinde dolaş sen seni..
çizgisi yitmeden şu silüetin...
bu seylü seferde yolcu gibi ol
halis duygularla neyse niyetin
kalbinde o hisler olmalı sembol...

Gürsoy Solmaz

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Diriyken Ölmüş Gibi.

Diriyken ölmüş gibi..
"Fatiha okumuşlar,helvamızı yemişler..
üstüne ayran içip, çayı da demlemişler...
gadasını aldığım sağız daha ölmedik...
öldü saysanız bile toprağa gömülmedik... "
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Diyebildiğim

Kızıl saçlarının efsunudur bil,
Böylesi yazdığım, yazabildiğim...
Bu efsun bir heves, bir gaye değil,
Bu yüzde n yüzüne bakıp güldüğüm...

Saçların sırtında sırmalı dursun,
Rüzgarlar okşasın, eller kudursun
Şu gönlüm delirsin, delirsin varsın,
Böylesi bir cilve deli olduğum...

Saçların en güzel bakır kızılı,
Bir resmin kalbimde çoktan kazılı,
Bilsen ki gönlümde neler gizili,
Diyemem, bu kadar diyebildiğim...

Üç yıl mı,beş yıl mı takıldım işte,
Saçların çok güzel ve gösterişte,
Saçınla kalbimi tek bir çelişte,
Arattın Leylayı, Mecnun kaldığım...

Kıvrılsın, dökülsün, bende bu merak
Serilsin omzuna, serilsin bırak,
Hoşuma gidiyor hoşuma ancak,
Senin düşüncendir gerçek bildiğim...

Saçını okşayan el olmalıydım,
Onları süsleyen gül olmalıydım,
Söyleyen müzeyyen dil olmalıydım,
Her zaman hülyana böyle daldığım...
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Diyordu Öğretmenim...

-yeğenim Sefa YAZICI`ya-

Okumak, yazmak güzel
Diyordu öğretmenim…
Öğrenmek daha özel,
Diyordu öğretmenim…

Bir harf öğrenmek için,
Yorulsun akıl, zihin
Sorulsun neden niçin?
Diyordu öğretmenim…

Ne boran, ne kış bilin
Her şeyi bir iş bilin,
Gelişi gidiş bilin,
Diyordu öğretmenim…

Bu ülkenin, bu mülkün,
İzinde Atatürk’ün,
Yürüyün bütün bütün,
Diyordu öğretmenim…

Çağ olun; çağdaş olun,
Sevin arkadaş olun,
Dört bir yanda baş olun,
Diyordu öğretmenim…

Ben sevgili ben yarim,
Siz bütün,parçam,yarım
Sizinle bahtiyarım
Diyordu öğretmenim…
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Doğduğum Yer Sarıkamış

Alev alev gençliğimin
Geçtiği yer Sarıkamış
Sevda sevda benliğimin
Uçtuğu yer Sarıkamış…

Caddeleri sokakları
Yeşil örtü beyaz karı,
Gönlümün soğuk suları,
İçtiği yer Sarıkamış…

Türküm oldu dönmez dile,
Anlattım şu bu vesile,
Yüreğimin bile bile
Göçtüğü yer Sarıkamış…

Emek kutsaldır diyerek,
Umutları emek emek,
Bedenimin bunu tek tek,
Saçtığı yer Sarıkamış…

Benim bitmez heyecanım,
Arkam, dalım, yönüm yanım,
Sıkılınca ruhum, canım,
Kaçtığı yer Sarıkamış…
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Doğru Değil mi?

Nerdeyse ruh gibi ruhum gibiydin
Şimdi olmadığın doğru değil mi?
idam elbiseni sen seçtin giydin,
ölüp ölmediğin doğru değil mi?

kendince folimler, kendince roller
öldürdün...helvamı götür ele ver;
iç deniz sahanı basmış troller,
yola gelmediğin doğru değil mi?
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Doldur Ver İçeyim Şarabı Aşkın

Doldur ver içeyim şarabı aşkın
Nolacak içimde harabı aşkın
Olmuşum bak gör ki türabı aşkın

Doldur ver şarabı sarhoş olayım
Sevdayı aşkından bir hoş olayım

Gölgeler simanda şekil çizmesin
Görenler aldanıp vekil çizmesin
Bir gören bin defa maşallah desin

Doldur ver şarabı sarhoş olayım
Sevdayı aşkından bir hoş olayım

  Sevdanın zehrini sunsa da elin
  Razıyım hükmüne gelen ecelin,
  Yine gönlü hoş bu, aklı-evvelin…

  Doldur ver şarabı sarhoş olayım
  Sevdayı aşkından bir hoş olayım

Bu yürek sevdasi bir garip duygu
Değişik bir sevgi çoğusu saygı
 Benden yana duyma endişe kaygı

Doldur ver şarabı sarhoş olayım
Sevdayı aşkından bir hoş olayım
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Doldursam dolmuyor...

akşamları olmaya görsün
 doldursam dolmaz boşaltsam boşalmaz
 iki dağ arasında kalmış gibiyim
 kime yaklaşsam alevlerini aniden çakıyor
 zamanı ilaç gibi bekliyorum
rengim soluk sesim kısık
 varsın olsun...
 tek başıma da kalsam yürümeye devam
 tek bir dost bile olsa yeter
 hoş, dost dediğim içi boş bir yürek taşıyan değil
 kalbi sessiz de kalsa dolu bir yürek
kim ve kimliği fark etmiyor
 son günlerde bir hoca tanıdım;
 iyilikten yana şeyler söylüyor
 yalan yok ya bazen beni benden  iyi biliyor
 uzakta da olsa içimdeki rahatlığı
yüreğimdekei dinginliği sezebiliyor
 hatta söylüyor
 hasılı son günlerde uzaklaştı benden bazı dert gam
 ha o dediğim hoca mı?
 galiba iyi adam...
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Dora Dora...(azerbaycan ağzıyla)

baharda yarpağa hal düşen kimi
düştü saçlarıma, den dora dora...
üreğim köğreldi, süt pişen kimi
yandım usul usul men dora dora....

kayboldun aniden yittin bir vakit,
ürekten sevmeğe eyledim ahit,
o günner ölmüştüm hazırdı lahit,
aklıma düşürdün, sen dora dora...

kurudu bet-benzim döndüm yarpağa,
desdursuz girilmez dost olan bağa,
dermen içtim, döktüm; dem dem bardağa,
içime çil saldı, çen  dora dora...

Sustukça, derdimi deşme sen Allah,
öyle bil-ki içim dışım dolu ah,
ne gecem geceydi, ne günüm sabah
üzüldü yıprandı, ten dora dora...

Dora: bir şeyin zirvesi. 4 aralık 2017
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Dost Dediğin Dost Değil

Dost değilse boş ver geç,
Söz etmek doğru değil..
Eğri geçmişse süreç,
Düz etmek doğru değil…

Dost dediğin nasıl şey?
Az bulunur asil şey,
Şaşırdığım asıl şey,
Naz etmek doğru değil…

Dost dediğin kaç günlük?
Bazen böyle düşündük,
Şu dünya ki üç günlük,
Yüz etmek doğru değil…

Gerçek dost sahi nedir?
Bilmedim kime denir?
Bilinmez mahkemedir,
Cüz etmek doğru değil…
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Dostça Dost Olmak

Sana şiir yazmak, yürek işidir;
O işi başaran yürek azizdir...
Dostluğun sebebi dost gidişidir;
Saygı o gidişin derin izidir...

Tükenmez insanın içinde hazlar,
Dolanır dolaşır olmadık nazlar,
Bahar geçer elbet yaklaşır yazlar,
Bir dost bile çiçek çiçek dizidir…

Yaylada çeşmeler sakın aksa da,
Yâdlar yaban görüp karşı çıksa da,
Birisi dostluğa eğri baksa da,
Dostluğun dinmeyen şeyi sızıdır…

Ben yazdıkça sen dinlersen hoş elbet,
Dostlukta her telden olur muhabbet,
Dostlukla yürekler olmaz muhannet,
Dostça dost olmayan, kalp hırsızıdır…
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Dostluk İçin Bir Bakış...

Gülümseyen bir bakış sevgi için emektir...
Dostluk için o bakış bin kelâm söylemektir..

***

Hayat, yağmurca dökülmektir
Maksat,  karanlığa gülmektir....
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Dostluktur Güzel Olan

Dostluktur güzel olan,
 iyilikle anılmak
Her yürek erbabının
hedefi olmalıdır….

Yürekten inanılmak,
gönülden dayanılmak
İşte bizi dost kılan
bu iksir kalmalıdır…

Gönül değirmenine
sevgiyle akar suyum..
Hoşlukla gülümserim,
hayatın sungusuyum...

Gülümsemek bakarken,
inanarak çalışmak,
İşte ben işte hayat,
Ve hayat budur ancak...
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Doyamam Ayşe

Neler düşünürüm, neler umarım
Yazık ki diyemem diyemem Ayşe...
Bu günler seninle doldu bir yarım,
Bakarken yüzüne doyamam Ayşe...

Yüz yüze gelince heyecanımdan,
Titreme duyarım dört bir yanımdan,
Sever mi sevmez mi bir evham, bir zan,
Kum saati gibi kayamam Ayşe...

Ne kadar güzelsin doğrusu bu ya,
Bence sana değer görmeye dünya,
Seninle olunca, gerçekle rüya
Karışır fakat ben duyamam Ayşe...

Yüz yüze gelince hoşlanıyorum,
Yanıp kavruluyor, haşlanıyorum,
Ardınca çok fena düşleniyorum,
Azı çok, çoğu az sayamam Ayşe...
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Doymadım Anne

Beni duyan hissine,
Sıcacık nefesine,
Yavrum diyen sesine,
Doymadım sana anne,
Bu hoşluğu bir başka,
Duymadım  anne…

Sen eyledin bal beni,
Ağacına dal beni,
Kucağına al beni,
Doymadım sana anne…
Başka tatlı bir seda
Duymadım  anne

Kınalı yavrum, kuzum,
Diyen sesindir arzum,
Ömrümsün,derdim,nazım,
Doymadım sana  anne…
Başka tatlı bir seda,
Duymadım anne…

Başımı koy göğsüne
Kınalı kuzum diye
Sev, okşa beni yine
Doymadım sana anne
Kınalı kuzum benim
Yavrum körpem demene….
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Doymam Sevdiğim

Varsın olsun okyanuslar arada,
Sevmemeye sebep saymam sevdiğim...
Ha ben orda, ha sen varsın burada
Ne dersen de, sana doymam sevdiğim...

Kanat takıp geliversem yanına,
Giriversem yüreğine, canına,
Boyun bükme kaderin oyununa,
Umarsızca senden caymam sevdiğim

İki kalbin bir olmuşsa ahidi,
Açan olur zamanla bu kilidi,
İlmeklere senle vurdum kirkiti,
Yâd yerlerde seni koymam sevdiğim

İşte benim hayal ile düşüm bu,
Seni sevmek, sana yazmak işim bu,
Bu aşkın bendeki haddi hududu,
Yüreğinde kalır; oymam sevdiğim…
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Dökülür Yapraklar...

ağacın emeği hazana kadar
sonrası mevsimin çatı katında........
dökülür sırasız sarı yapraklar
ezilenler olmuş ayak altında......
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Dua

Sevgi ile muhabbet olduğunda bilin ki,
Yürek için gökteki bulutlarca dua var...
Sizde sevenler için, dua edin diyin ki:
Mutluluk yağmurunda, şemsiyesiz kalsınlar...
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Dua Çiçeği

Sana dua çiçeği,
Bende olmak isterim...
Yalanı yok gerçeğin,
Sende solmak isterim...

Sabah göğe el açan,
Sağa sola dal açan,
Gül yüzünde gül açan,
Öyle kalmak isterim...

Sevgine olmaz bedel,
Bilmek için yakın gel,
İstiyorsan ne güzel,
Senle dolmak isterim.

Baksana bir çevrene,
Birde sevmeyi dene,
İstiyorsan desene,
Mektup salmak isterim...
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Dua Unutma.

"ola ki kaderin hükmü olursa
ara bir dualar yollarsın hemi
yüreğin duyarak bana okursa
bir sıra selamlar pullarsın hemi

iş buya duyarsan sonradan sonra,
sessizce gitmişsem bakma kusura,
bu yandan o yana derin çukura,
o dilde bir mendil sallarsın hemi..."
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Duacıyım Sağlığına

Delikanlım, yiğidimsin ve gönlümde tek direk
Umut umut filiz veren, dal oldun yaprağıma...
Deli dolu bir gençliğin tarlasından geçerek,
Pembe pembe bulut oldun,çömeldın kırağıma....

Bakışından dizi titrer hin oğlu hin hainin,
Gülüşünden ferah bulur; mahsun olsan da insan
Kalenderlik vasfın senin,kimseye de yok kinin,
Bunlar senin özelliğin,Allah'tan sana ihsan...

Mahsunlaşır üzülürüm,birgün ayrı kalsak da
Varlığına güven duyar,dayanmam yokluğuna
Direnemem,burkulurum başka yerde olsak da
Ağlasaydım kıskanırdı, şayet duysaydı Tuna...

Rüzgar dokunsa teline,evham dolar içime
Bastığın taş olayım,içtiğin bardakta su
Rengini soluk görsem,karlar yağar içime
Aç gibiyim varlığına, doyamadım doğrusu...

Güzel balam,şirin balam yakışıklım,civanım
Yüreğini sevgimize kucak açtığın belli
Bir tanemsin,sevdiğimsin sevgim,dünyam,cihanım
Duacıyım sağlığına ve gerisi teselli.....
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Dualarımız

Allah’ım Sen bu devlete,
Allah’ım Sen bu millete,
Vatana,memlekete,
Zeval verme, Allah’ım...

Yalancıya yalana,
Hırsızlığa, talana,
Bölük bölük çalana,
Çuval verme, Allah’ım...

Gön ettik derimizi,
Muhkem et yerimizi,
Bölmeye sürümüzü,
Kaval verme, Allah’ım....

Van, 1994
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Dur Anla Az Biraz....

Dur anla, az biraz,  duy biraz beni
İçimde en çılgın duyguları duy
Hisset yüreğinde az biraz beni
Elini kalbine, vicdanına koy….

Gündüzleri gece, geceyi gündüz
Adımla anarak, öylece bir  süz
Değilim bu kadar nankör ve sütsüz,
Öyleysem kalbimi  oyduğunca oy…..

Mazide yaşayıp, başından geçen,
Olaylar içinde yoğrulmuş sen,
Güveni yitirmek, olmuş  neticen
Geçmişi bir yana bir kenara koy
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Durmuş Zaman Gibisin

değil misin? farkında,
sen gönlümün çarkında,
sarayında, barkında,
tüten duman gibisin

bak zoruma gidiyor,
bak arıma gidiyor
sahi kalbin ne diyor
ancak yaman gibisin.....

dilimin döndüğü bu,
yok sevgimin hududu,
hu diyorum artık hu
durmuş zaman gibisin......
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Duyarak Yazdım...

Duyarak yazdım; anne, İster kabul ister ret,
Zatı şahanen bilir el pençeyim huzurda...

Mutluluk yollarına süreklerdi bir evet,
Değilse fikrin öyle mahcubum bu kusurda...

Kelimeler yetersiz meramı kıt olana
Anlar mısın koyarsam hep üç nokta yan yana...
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Duyulmaz Sesim

Güllerle adını bır tutmak güzel
Çiçekler açtığı gelen ilk mevsim
Sevgimi sevginle oturtmak güzel
Usuma yer etsin verdiğin isim

Susarak ilgini vermesen bile
Fikrini ilgime yormasan bile
Verdiğim gülleri dermesen bile
Bak sana yönelik sıcak nefesim

Sanma ki yüreğim anmadan atar
Sanma ki ufukum dağlardaki kar
Baksana hislerim bin katar katar
Haykırsam ne diye duyulmaz sesim
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Düğün Davetiyesine...

Sevda ile sevginin düğününde bilin ki,
Onlar için gökteki bulutlatca dua var;
Sizde şahadet edin, dua edin diyin ki
Mutluluk yağmurunda şemsiyesiz kalsınlar…
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Dünya

Oysaki dünyanın yalanı vardır,
Yalanı diyorum, yalanından mı?
Aslında biz neyiz? Biz kimiz sahi,
Yalancı zaman mı,zamanda an mı? ..

Yıllar geçse umut, unutulmamak,
Rahatça bir gönül eğlencesiyle,
Dallara kuşların konması ramak...
Vazgeçer yaprağın düşen sesiyle...

Lüzumsuz zamana bakıp merakla,
Deriz ki oyalan, ey gönül unut...
Uzunca serenat dolanır akla,
Küçülür dünyalar, ufalır umut...

Bizler hala üç beş hesap içinde
Bocalayıp akıl yormalardayız
Birimiz hiddette, birimiz kinde
Hatta göklerdeyiz semalardayız

Oysaki dünyanın yalan yanları
Yalan hevesleri, şöhreti vardır
Baki bir kubbede kalan yanları
Sonunda bir gerçek ahreti vardır.
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Dünya Han Olsa N'olur?

Bana da kalmayacak, dünya han olsa nolur?
Duyduğum, işittiğim suizan olsa nolur?
Madem samimiyet yok, yalan dolan at oynar,
Bu dünya yalan olsa, imtihan olsa nolur?

Her gün neler işitip ve neler yaşıyoruz,
Farkında da değiliz, ağır yük taşıyoruz…
Sahi biz neredeyiz? nereye koşuyoruz?
Yazdığım ikrarımdır; bir duyan olsa nolur?

Sılamda pazarlık var; hoyrat sinsi tüccarlar,
Cüzdanları şişkinler harcarlarda harcarlar…
Kalbi kansız, kanunsuz bu ülkede adam var,
Onların dillerinde vicdan olsa nolur?

Şarkı, türkü tiyatro adları yılmaz olmuş,
Bilmem daha ne ise vasfı bulunmaz olmuş,
Hele bakın millete işi gücü saz olmuş,
Oynaşı çok olanın adı can olsa nolur?

Bir kişi ki desise, fitne, hile doludur
Bir kişi ki gittiği münafıklık yoludur,
Bir kişi ki menfaat için kulun kuludur,
Ha babam olsa nolur? Ha hakan olsa nolur? ...
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Düşlerin Sabahı...

kızıl akşamlar, sizin geceye meyliniz var.
dağlara, tak kurmuşca fıyakanız çok belli
her tonda boyalarla bu tabloyu kim yapar
düşlerin sabahına, şafağınız teselli..

*
Bir şey kutluyor ama inan farkında değil
Onun için bu fasıl müptezelce ilginçlik
Şenaati diyor ki ey şecaatim eğil
Bir kısmı iflas etmiş ve kıblesiz bir gençlik...

**
Pembelenmiş bulutlar sevda bulutlarıdır
Yağmurunda şemsiye taşımasın sevenler
Bu bulut sihirlidir; buna kucak açar kır
Bu rengin efsunudur; gıpta eder göğe yer..

****
Göz okşayan akşamlar renklere bar oynatır
Sessizlik ilham olur; gönülde yar oynatır...
Minareler seyreder bu uhrevi deseni
Ben ise özlem ile özlerim son buseni...

***

efkar kovar bu güzellik gönülden
sevinç sağar açılır aşk seccaden..

**

Akşam oldu yine gurbette bugün...
Hüznü kadehlere sığınmak sandım
Düşler elem,elemler demden üzgün
Sarhoş hayallerden bende usandım..

***

Aras'ın suları bulanık akar
Yeşil yamaçları zümrüt yeşili
Aras'ta özlem var; ve ayrılık var
Aras bende girdabı çok sevgili...

***
Hiç yok mu bir haber Sarıkamışlı
Diyerek sıladan haber sormuştu
Saçları omzunda ceylan bakışlı
Gönlümde kendine bir yer sormuştu..

**
Yüklü bulutların özlemi gibi
Bende yağmak için sana gelmiştim
Vuslatın her anı her demi gibi

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Zevkle cana, heyecana gelmiştim..
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Düşman Çok Demiştim

Pireyi büyütüp deve yaparlar;
Düşman çok demiştim  size efendim..
Kötülüğü seve seve yaparlar;
Laf anlatmak zordur yoza efendim…

Küçük bir cürümü olay yaptılar,
Siyaset yaparak kolay yaptılar;
Namertçe, nadanca haktan saptılar;
Çoğu konuşmuyor yüze efendim..

Hırsızlar kapıyı sesli çalmıyor;
Üç lafla beş imza hüküm olmuyor,
Boş laf ile heybe-torba dolmuyor;
Dağ konulmaz engin düze efendim…

Biz alkış tutmuşuz liderimiz siz,
Sizinle değişti üniverstemiz,
Siz adil, çalışkan kalbi tertemiz,
Gelmeyin nazara göze efendim..

Yapay gündem; hince olan tuzak bu…
Samimi olmaktan epey uzak bu,
Kim işitti? kim duymadı? kim duydu?
Sürü böyle gelir tuza efendim…
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Düşmüşüm Ocağına

Düşmüşüm ocağına,
Gelsene kucağıma,
Balık gibi ağına,
Gelmişim farkındasın...
Bana çok yakındasın

Sunarım dikkatine,
İnan imana,dine,
Günün bu saatine,
Kalmışım farkındasın...
Sevgimin çarkındasın...

İçimde büyüyen sen,
Baldan tatlıdır busen,
Sen Allah'ı seversen,
Ölmüşüm farkındasın..
Az değil kırkındasın...

Hasret çektim kaç gündür;
Gel yüzümü sen güldür;
Kalbimdeki yükündür;
Dolmuşum farkındasın...
Bendimin arkındasın....
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Düşünce Özgürlüğü

Düşünce var; müşkülden en kolay çıkmak için,
Düşünce var; dünyaya ilimce bakmak için,
Bizde düşüncebazlar ne hikmetse düşünür,
Vatanı parçalamak,ülkeyi yıkmak için...
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Efendi Arkadaşım

Arkadaşım Efendi,
efendinin kölesi,
Kölenin efendisi,
efendinin böylesi
Midir? Diye düşündüm,
vardım gittim yanına
Yüz sürdüm ayağına,
 oturdum divanına,

Dedi: Sen ermiş değil
 derviş değilsin konak,
Yanakların kızarmış,
 kalbin belli çarparak…

Ne dileğin var senin?
Etsem sana hediye,
Bir kölem var efendim,
 köledir efendiye…
Dedim, ama demesem
 bildim derdim artacak,
Gösterdiği kapıydı,
 dediği gayri ahlak

Sen insanlığı duymuş insanlıktan bihaber,
İnsan desen bana bak, hayvanı aynada gör…

Gürsoy Solmaz

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Egemenlik

Türk çocuğu ATA’N sana,
Bıraktığı vatan sana,
Egemenlik ruhu ile,
Verdi vücut, kan, can sana...

Vatan kutsal uçtan uca,
Erdi mutlu bir sonuca,
Egemenlik milletindir,
Gerek yoktur gayri güce...

Ne bir zümre, ne de bir fert,
Egemenliğe kurmaz set,
Atatürk’ün isteğiyle,
Kalktı zulüm, güldü millet...
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Eğilse de Kirpiğin........

gözlerine bakarken...

güller güzel ama sen onlardan güzelsin,
 güller de özel ama sen onlardan özelsin,
 gözlerine bakarken, aklımdan neler geçer,
 gözlerin ışık ışık, içimi deler geçer,
 sen nazlan ki nazan ol, bir nazenin sevelim
 gözlerim gözlerinde ellerinde ellerim
 öyle kalsın sevdamız, durulsun kalbimizde
 yaşadık, sevdik, olduk, diyelim ikimizde
 görüyorsun ki bende, nemenem bir yürek var
 demeyesin ki şimdi,  bunlara ne gerek var
 işte  buyum noksanım,eksiğim var fazlam yok
 ve seni unutacak, vefasız hafzalam yok
anla, işit, benimse, duy önemse, ben buyum
adım sanım neyse de, bir ömürdür bu huyum,
birileri adını sevdası  diye saysa
sakın ola meyletme, sevmek öyle kolaysa
bir çırpıda ihlasla böyle mısralar yazsın
gerçi biliyorumki ele ilham olmazsın..
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El Çektim Etek Çektim

El çektim etek çektim
Bu kahrı ben tek çektim
Sitemim yok kimseye
Bunu bilerek çektim..

Sen kendin olamadın
Efendin olamadın,
Ne bana huzur verdin,
Ne de sen bulamadın..

Söylemiştim en baştan,
Vazgeçelim bu aşktan,
Bittim yoruldum artık
Usandım bu savaştan…
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El Kızı- I

- I

Kendimi sanırdım ama değilmiş,
Benden daha yaman yaman el kızı…
Meyveli dalları yere eğilmiş,
Koparsam kızar; o, zaman el kızı.....

O da benle bağlarda gül derdi de,
Sevgimi mislice bana verdide,
Ara bir tenhada, beni gördü de,
Gelmedi yanıma bazen el kızı.

Bakarken gözleri ümit saçardı,
Bir ceylan misali durmaz kaçardı
Bir zaman konaklar, sonra göçerdi,
Vermedi ne yazık güman elkızı...
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El Kızı- II

Bugün gene efkârlısın, gamlısın
Haydi gül, Biraz gül, gül be el kızı...
Belli ki gamınla serancamlısın,
Haydi gel, bir az gel, gel be el kızı.....

Okudum; yazdığın satırlarını,
Bugünün olsa da olsun yarını,
Dağların yolladım ıtırlarını,
Haydi bil, biraz bil, bil be el kızı...

Sevgice sevginle kandil gibiyim...
Kalbime, gönlüme adil gibiyim...
Adınla nakışlı mendil gibiyim.
Haydi al, bir az al, al be el kızı...
.
Sevgini içime doladın; yaydın,
Neşeyi, hayatın çerezi saydın...
Sende ben gibisin; hatta olsaydın
Haydi ol, biraz ol,.ol be el kızı....

Sevdiğim dostumsun, bir tanem gülüm
Sevginle doluyum, yaman meşgulüm
Senin olsun işte ortada gönlüm
Haydi çal, biraz çal,çal be el kızı...

Yüreğim coşmuşken bir daha desin,
Sende benim gibi iyi seversin,
Sevgice kalbimin ta içindesin,
Haydi kal,.biraz kal, kal be el kız
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El salla yeter

dertlensem kemanım,sazım,udumsun
Sensiz ne günüm var; sensizlik beter...
Aslında neşemsin,tek umudumsun
ansızın gidersem, el salla yeter...

Yalancı dünyanın halleri vardır;
Bir yanı boşalmak, bir yanı dolmak
Hayat ki mutluluk ve intizardır...
olması istenen, umutla kalmak...

ümit dükkanları peşin çalışmaz
çok zaman kapsayan vade verirler
aklı kesen insan derde alışmaz,
ben kula kul olmam, hayat benim der...

hayatın inceden incedir yolu
dengeli yürürsen zevalin olmaz
yarısın yarıya gecedir yolu
ağacın olsa da tek dalın olmaz
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El Salladım Yıllara

El salladım yıllara,
Göz kırptılar gülerek,
Girmedim fasıllara,
Girmiyorum; bilerek…

Bıyık altı geçtiler,
Kederdi, sevinçtiler...
Düşündüm; birer birer,
Göz yaşımı silerek…

Gezindim adım adım,
Çoğunu anlamadım,
Tadı kaldı, bir tadım,
Severek sevilerek…

Islık çalan rüzgarda,
Zaman olmadı fayda,
Yüzümü aynalarda,
Seyr ettim irkilerek..
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Ellerini Tutasım Geldi

Uzat ellerini tutasım geldi;
Nerdesin sevgili nerdesin sahi,
Sevgini sevgime katasım geldi;
Seninle Senleyim inan vallahi...

Kaldır kirpiğini gözleri belam,
Hasretim içimde, adın müptelam,
Diller sussun artık denmesin kelam,
Özlemle ben seni yoğurdum dahi...

Gönül denizimde yelken açanım,
Sevgide gündüzün, aşkta gecenim,
Unutma her yarım, hatta her yanım,
Adına çektığım sevda günahı...

İçimde fırtına boran var şimdi,
Gönlümde seninle duran var şmdi,
Bilmezce açtığın yaran var şimdi,
Sevgimin amansız feryadı ahı...
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Elli Yılımsın.

sen bende kök salmış sevda dalımsın
sen benim balımsın baldan balımsın
ağlarım yalan yok yas tutarım kız
sen bende bir ömür elli yılımsın
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Elveda (ihtimal Yoktur)

Elveda (ihtimal yoktur)
"Sen bana küskünsün,ben sana kırgın
mademki böyleyiz bize elveda...
yalanlar kalbini eylemiş sürgün,
verdiğimiz bunca söze elveda...

beddua etmedim, korktum tutarsa
ah alma... kim verir ? günaha parsa
dağların tipili, boranlı, karsa
kışlamış kalbinde yaza elveda...

üzülmek ayrılık şiltesi olsun,
kırılmak gururun peltesi olsun,
ayrılmak gerçeğin son sesi olsun,
buna ağlamayan, göze elveda...

nedendir ikrarın isyana çıktı?
feryadı, fizahın dört yana çıktı
son perde açıldı ortaya çıktı,
dağlara varmayan, düze elveda...

ifşa oldu gizli kalan serüven,
bana bir hikaye oku güya sen,
ne kendine güven, ne bana güven
biz ki biz değiliz bize elveda..."  31 Ekim 2018
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Elveda Hasan

Elveda Hasan...(El-Hükmü-Lillah)

Feleğin israrı yerini buldu
Gül benzin al rengi vakitsiz soldu
Dediler ki: Hasan bu sabah öldü
Ah Hasan var mıydı isteğin arzun
Vile balam demek böyleymiş yazın...

Her ölüm erkendir mühletsiz olur
İnsan bu, uçarken kanatsız olur;
Feleğin icrası senetsiz olur
Ah Hasan ah susmalı artık...
Feleğe bir zaman küsmeli artık....
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Elveda.

"artık ne sen sensin ne de ben benim
bastığın her yere, taşa elveda
bırak zulüm çeksin ruhum,bedenim
ağlamayan gözde yaşa elveda...

yıllarca aylarca hatta günlerce
özlemle, hasretle çok gündüz gece
geçirdik...ne yazık işte netice
sensiz geçen hayal düşe elveda...

ayran gönüllerde ayran taşıyor
aklım bulanıyor fikrim şaşıyor
denizde dalgalar kıpırdaşıyor
yol almaz hal bilmez işe elveda

ben ıssız çöllerde su aradım su
sen ise bigane kaldın doğrusu
ben uzun yolların yorgun yolcusu
geçen yazdan gelen kışa elveda...

rahat ol, rahat kal çekinme artık
gelirim diyerek yekinme artık,
yorulma, yıpranma dökünme artık
göğümde uçmayan kuşa elveda...

yanık olur sevenlerin türküsü
zaman alır, vakit alır öyküsü
helal et hakkını olmasın küsü
bir lokma ekmeğe aşa elveda..

Gürsoy Solmaz

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Emanet Senin Allahım

Emanet senin Allahım,
Veren de sen alan sensin…
Hem Rahmansın, hemi Rahim,
Baki olan kalan Sensin..

Zerre sensin zerrede sen….
Bunca alem kürede sen...
Habire sen, habire sen…
Her şey gören bilen sensin….

Biz kulunuz dünya bir han,
Uzak dursun bize şeytan,
Bunca canlı, her canda can,
Rahman Rahim olan sensin…

Hikmetinden sual olmaz,
İstemezsen gül al olmaz,
Sensiz hayal hayal olmaz,
Kalbimize dolan sensin…
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Eminem

Sıla elden sağ selamet binice,
Sarıkamış’a öğlen vardım Eminem...
Ayrılık gözyaşı durup dinince,
İçtimâya geçip durdum Eminem...

Erimişti Soğanlı’nın karları,
Pek dumandı Allahekber Dağları,
Hayatımda görmediğim yerleri,
Ağlayı ağlayı gördüm Eminem...

Ormanları yeşil bir baştan başa,
Ağlama sevgilim ağlama, boşa,
Saçı kesip teslim alan Çavuş’a
En önce ben selâm verdim Eminem...

Bu dağlar ne yaman şehit kokuyor,
Bu dağlar yüzüme ferman okuyor,
Sarıkamış beni senle yakıyor,
Rüyamı hayıra yordum Eminem…
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Emirhan

Küheylanlar kişner, yılkıda oynar
Şen can anasından, doğar Emirhan…
Toplanır yiğitler, kımızlar kaynar
Dokuz kat buluttan, yağar Emirhan…

Bir tutam ak saçı görenler şaşkın,
Yüreği, bileği olandan taşkın,
 Sevgisi kılıcı,  sevgilisi kın,
Her yüreğe böyle sığar, Emirhan…

 Emirler emiri olmanın adı,
Gönüller fethetmek oldu maksadı,
Yağı saydı  yurtlarını taladı,
 Düşmanı sevgiyle boğar Emirhan…
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En Güzel Bayrak Bizim

Gökte aydan yıldızdan
En güzel bizim bayrak…
Bunca gelinden kızdan,
En güzel bizim bayrak…

Galu beladan beri,
Göğe bakar gönderi,
Başka yoktur benzeri,
En güzel bizim bayrak….

Sen yaşarsan o yaşar
Onda asil görkem var
Göz okşar gönül okşar
En güzel bizim bayrak…

Hilal yıldız bakışır,
Elbet bize yakışır
Görenler şairleşir,
En güzel bizim bayrak
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En Güzel Benim Annem

Dağda,taşta çiçekten
En güzel benim annem...
Hurilerden, melekten,
En güzel benim annem...

Doyasıya öpüyor,
İnanıyor tapıyor,
Dediğimi yapıyor,
En güzel benim annem...

Onsuz sevgiler kurak,
Sevgisi sudan berrak,
O içimde hep merak,
En güzel benim annem...
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Engeller Kalbimizde Olmasın...

Eni- sonu hayat bu her şekilde yaşanır
Arzu edilen şudur; güller asla solmasın
Ama engel çıkarsa kim engelden utanır
Yeter ki o engeller kalbimizde olmasın....
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Engelliyi Korumalı

KORUMALI ENGELLİYİ

Herkes her an olabilir
Ve engeli kalabilir,
Kimse neyi bilebilir,
Korumalı Engelliyi

Engellilerde insandır,
Elbet onlarda bir candır,
Asıl engelli vicdandır,
Korumalı engelliyi

Engel histe olmamalı,
Hem herkeste olmamalı,
Kurumasın ağaç dalı,
Korumalı engelliyi

Kader, yazgı doğru evet,
Engelliye olmaz diyet,
İnsanız bizde nihayet,
Korumalı engelliyi…

Otobüste, yolda, evde
Korumalı,  saymalı ve
Sevmeliyiz her çevrede,
Korumalı engelliyi..

İnsan olmak sevmek demek,
Engellide taşır yürek,
Onları sayıp görerek,
Korumalı engelliyi…
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Erciyes Gibiyim....

Unuttum dediğin  her gecede ben
Uyanıp sesine  koşasım gelir
Kapında şakıyan dertli bülbülden
Daha beter olup coşasım gelir

Dalgalı ummanda destur sormadan
Rüyalar görmeden görüp yormadan
Hasret özlemimi yel savurmadan
Sel olup bendinden taşasım gelir..

Erciyes gibiyim zirvemde sis var
İçimde sen dolu kocaman his var
Duysun hislerimi dağlar dalgalar
Her dağı denizi aşasım gelir..

Sakin ol ey gönül geçer bu günler
 Sağlık selamete erdi ya dünler
Kurulsun halaylar çalsın düğünler
O hazla yollara düşesim gelir.....
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Erzurum

Şahanlar dolaşır; kartallar uçar,
Göğü, yeri inletirken narası...
Cirit oynar, at üstünde Dadaşlar,
Mertliğin o vakit gelir sırası...

Medreseler ile türbe, kümbetler,
Kabirlerde yatan nicesi bekler...
Camilerde ezan ile rahmetler,
Çifte Minareler,Dadaş tuğrası

Cenk gününde cengaverce kuşanır.
Düşmanın canına yaman döşenir.
Bu yiğitlik anlatılmaz yaşanır,
Seçilmez gözünün ağı karası...

Yaman olur sert gözünde bakışı,
İlmek ilmek kız gelinin nakışı...
Gökten yere karın beyaz döküşü,
İşitirsen bir sevdanın curası.....

Bar oynar dağları ova başında
Güzellik var barı oynayışında...
Tarih ile ölçüt, onun yaşında...
Tarih dolu dağ, taş, mekan burası
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Erzurum'a

Dört kapıdan yedi diyar menzile
Yollarda vuslatı bulduran şehir.....
Destanlar yazarak düşmana bile
Destanlar okutan ey destan şehir...

Minareler seda, kubbeler yankı
Yaparken, Erzurum canlanır sanki
Yüreği titriyor buna inan ki
İnsanda bitmeyen heyecan şehir...

Elinde kınası delikanlılar,
Bir dadaş tavrıyla dadaş şanlılar...
Tarihler anlatır, dinleyen anlar...
Kendini tarihte anlatan şehir

Ey Erzurum sisli dağlar gibisin,
Ey Erzurum süslü bağlar gibisin
Ey Erzurum sesli çağlar gibisin
Bu Erzurum yaman en yaman şehir...

Tos vurur koçları yaylalar şenlik,
Benden önce gelmez gelmeyen benlik
Her zaman şen diyar, bitmez esenlik
Bu şehir bir başka, başka can şehir...

Yer altında yatan nice ulular
Abdurrahman Gazi,Habib Babalar,
Ulu Türk, Atatürk hemşehrisi var;
Her Türk’e türküce kol açan şehir...

Türkülere ilham olan Erzurum
Ecdattan yadigar kalan Erzurum
Gelsin bana derdin belan Erzurum
Görenin içinde balacan şehir...

Türkülere ilham olmuş burası
Tartıyla ölçülmez ağır darası,
Her şanda ilk başta onun sırası
O yüzden zirvesi hep duman şehir
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Eski Çeşme

kalenin dibinde bir garip çeşme
kurnası akmıyor, tası çalınmış
ne oldu diyerek derdini deşme
taşına zamanın isi çalınmış..

koca bir kalenin suru dibinde
aman yaman, şu bu, ne diyorsan de
tarihin kalemi onun cebinde
yazısı silinmiş sesi çalınmış
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Eşeğe Dayı Diyen

Koyun yoksa keçiler,
Abdurrahman çelebi
Eşeğe dayımsın der,
Köprü geçeriz tabi…

Büyük küçük fark etmez,
Haris malın terk etmez,
Hem Müslüman Türk etmez,
Ağlattınız çok sabi…

Sözüm geçmez yok canım,
Bir sigara yak canım,
Oldu olacak canım
İç rakı ye leblebi…

Bozuk düzen ayarın,
Belli olmaz bak yarın,
Sözüdür ihtiyarın,
Çevir dengi dolabı….

Gürsoy Solmaz

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Eşin Melekler Yıldız

Melekler Eşin

Sen ne kadar güzelsin,
Melekler eşin yıldız...
Görenler doğru desin,
Gözlerin kaşın yıldız...

Çok düşündüm gıyaben,
Küçüktür yaşın yıldız...
İsterim seni senden,
Dilersen düşün yıldız...

Görünce titrer dizim,
Gönlüme taşın yıldız…
O kadar da fersizim,
Görünür kışın yıldız….

Sev dersen seveceğim,
Duymaz kardeşin yıldız...
Senin olsun her şeyim,
Olsam sırdaşın Yıldız…
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Eşkiya Yol Kesti.

-bugun eşkıya Sarıkamışta yol kesti,adam öldürdü--

Eşkiya Yol Kesti.
-Bugün Eşkıya Sarıkamış’ta Yol Kesti, Adam Öldürdü--
Sarıkamış Dağlarını Eşkıya Sarmış Aman Yar...
Sus Pus Olmuş Garip Halkım, En Acısı Bu Zaman Yar
Rus İle Ermeni Kırk Yıl, İyi İdiler Bunlardan
Bunlar Kim Diye Sorarsan, Bunlar Dağlarımızda Kar...
Her Sözün Bittiği Yerdir, Öldürmek Meziyet Olmuş
Valla Kirve Buralarda, Yaşamak Eziyet Olmuş...
Terki Diyar Etmeliyiz, Göç Göç Olsun İstiyorlar
Ata Yurdumuza Sövüp- Sıçıyorlar Pis Diyorlar...
Sonra Ahkâm Kesiyorlar, Yasak-masak Varmış Gibi
Koca Ülkede Hak Yokmuş, Onlara  Yer Darmış Gibi
Onlar Ve Biz... Valla Kirve Müşkil Haldeyiz Yalan Yok
Artık Millet Çekiliyor... Buralarda Pek Kalan Yok...
Dilim Varmaz Olacağa, Ama Olacaklar Belli,
Kanmayalım Yalan Yere Vermeyelim Hiç Teselli...

2015
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Etrafta Yar Kokusu Var.

içim perelendi ürperdi tenim
belliki bu yanda yar kokusu var
hayat perdesinde her serüvenim
seslendi bağlarda nar kokusu var...

karanlık yollarda korku aradım
feleğin elinde çarkı aradım
elli altmış derken kırkı aradım
sisli dağlarımda kar kokusu var

sağa sola sual ettim olmadı
boşalttım doldurdum levki dolmadı
şirin,aslı,zühre değilmiş adı
oynadığı neyse bar kokusu var..

uzatmak gerekmez ifade iş-bu
sevgi icazeti değil ki tabu
imdat istiyorum; imdat et Ya Hu
namert sofrasında mar kokusu var..
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Ev Yıkan

Dağılasan tesbih kimi dört yana
Ağlayasan ağlattığın kadar sen
Doğru menem eğriyi anlayana
Zaman seni budayacak bilesen...

Öv yığan olupsan, övün yıkılsın
Sende dara düşe feryat edesen...
Urvatsız üzüne ele bakılsın...
Yıkık ocağında, rahat edesen..

Hem zalımsan, hem betersen ekesen..
İnniyesen, inim inim ses olan
Sende zulum göre, zulum çekesen
Cehennemde sen olacan kavrulan..

Yağ çekenin, yağı biter görecen...
Görmedin mi koca adam puç oldu,,,
Güvendiğin kimse onu soracan,
Ahı niye bele demek suç oldu...

Ne hayıf ki sende para, pul dedin
Oğurçusan oğru olmak hoş değil...
Emr-elleden, emir-bere kul dedin
Her baş kıran bilesen ki taş değil...
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Ey Dil Sahibi

Canımsın diyen sen, ey dil sahibi
 Sesini duymaya özlemlerim var
 Gönlümde nakşetmiş mendil sahibi
 Sana esecek bil, bu deli rüzgâr

Sen ki bak yüzüme ne yaman estin
Sen ki içerimde dinmeyen sestin
Kimleri özledin kimi görestin
Benim seni seven, benim bahtiyar

Es deli rüzgar es burdan uzağa
Bana özlem ile bakan yanağa,
Dokunma dalında kalan yaprağa,
Kış olsa da gönül olmaz ihtiyar..
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Ey Kuş.

Ey kuş...! gerekir mi sevdaları dert saymak,
Rahat ol...gereksizdir derdi felaket saymak.....
Sende biliyorsun ki açacak kardelenler
Sitemini duymasın; seni sevda bilenler..."
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Ey Mavi Sevdalısı

Koskoca bir okyanus mavisini sildin de
Enginden daha engin göğe niçin bakmadın.
Yüreğimi bir gölet hatta bir ark bildin de,
Hislerimi gök kadar sanıp şimşek çakmadın.
Ey ela gözleriyle ufkuma kara çizen,
Ey elinde hançerle içime yara çizen,
Ey ruhumun yoldaşı,ey ikizim olan sen!
Ey haksız hisleriyle ey cismimi öldüren,
Ey geceler boyunca, gelen gündüze umut
Öldürdün madem beni, öylesine de unut.

Gün geçtikçe basamak basamak bana çıkan,
Çıktığı basamakta beni öyle bırakan
Yık,yak,unut ve öldür, kanım hissine sızsın.
Ama bil ki, inan ki, sınırısızca haksızsın.
Vicdanında bu karar rahat ettirecekse,
Ve bu karar başını göklere erdirecekse,
Sil bir daha sil hatta cismimi unut gitsin,
Bu menzilde bu karar bırak ortada yitsin.
Ne acıdır hayatta, şu kocaman hayatta
Tek bir ikiz bulup da, kaybetmek için hatta,
En keyfice davranıp yarı yolda bırakmak,
Ve başı boş su gibi gayrı çöllere akmak.
Ey yüreği evhamla işkillenmiş yar seni,
Bu sevginin vebali vallahi boğar seni.
Hislerimden eminim,duygularım hâlâ dik,
Kim bilir sevgimize hangi sevgi beğendik.

Kar yağmış dağlarıma,artık boran olsa ne,
Yaram ki sağalamaz, derman soran olsa ne.
Gez,toz,eğlen,aldırma,bu sevgiye katil ol.
Nasılsa sevgi affı,gönül meclisinde bol.
Ey ilham perisinin, güzel yürekli kızı,
Ey sevgi pınarının, sen haksızdan haksızı.
İçimi boşaltası, boşalmadım iyi bil,
Bu sevgiyi pelesenk eden hislerim değil.
Sil, at, yırt,dağıt; öldür galibi ol bu cengin.
Bağır, kız, hırslan; yâdların olsun sevgin.
Unut, git, saklan, müsterih ol, rahat ol.
Kahkaha at, heveslen, hayatına hayat ol...

Elveda etmiyorum,ne veda etmiyorum...
Yazdıklarım benimdir,şahsına çatmıyorum.
Sitemim yok,saygım var; günahım yok töhmet var.
İnan ki vicdanını, boğacak bu son karar.
Ben artık bundan geri haramiye teslimim
Bundan geri ömrümde sorma beni, ben kimim.
Ama yazık oldu, ey; bu kararın hâkimi! !
Farkında mı değilsin bak öldürdün, bak kimi
Sevgi,saygı,yarenlik,dost,arkadaş ve hisler
Bundan sonra yoldaşlık etsin bize yeisler.
Müsterih ol, rahat ol, madem sence bitmeli
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Kararına saygım var, sevgim bana yetmeli.
İsterim ki seni ben, tutacak kadar yaklaş,
Hayır olmaz diyorsan ebediyen uzaklaş.
Ama dostluk adına üzülürüm,kızarım
Ama sevgi adını, ben sevgime yazarım.
Ve yine bilki canım içimdesin...bıkmadım
Ve yine bil ki, sevgi.... kalesini yıkmadım..

Sevgimin sınırını hesap etmeyeceğim,
Sevgimi bir sevgiye isbat etmeyeceğim.
Ama sen hâla içimde,gönlümde,beynimdesin.
Ve sen hâla dostumsun, üstümde, eynimdesin.
Ben masumum sen haksız; ben mahkumum sen hakim.
Olmadım alakasız...bu iddiada ben tekim...
Sevgin bana çok gelmez, içtikce hararetim,
Çoğalıyor,artıyor,artıyordu hasretim.
Sen bitirdin hunharca,sen bitirdin nâdanca
Ben hâla yaşıyorum; sevgini heyecanca.
Ne veda ne elveda.... negatif kasıt gibi
Bir hissim olmamıştır; bari olsak dost gibi...
Bir ölümün duası döküldü dudağından.
Ve gülşenimi yıktın, söktün, attın bağından.
Hiçbir şey demiyorum saygı duyarım ancak,
Müflis bir duygu ile bu sevgiyi harcamak,
Ne vicdan, ne yüreğe sığmaz hesap kitaba.
Seni senle bırakıp çekildim bir tarafa.

Öldürülmüş duygumun hezeyanı bitmiyor.
Bu haksızlık içimde uyanmıyor,yatmıyor
Yüreğimi gemleyip, hislerimi dört-nala
Bir süvari misali sürüyorum bak hâla.
Artık günler benimle ayla vayla geçecek.
Ömrüm sevgine olan pür saygıyla gececek.

Ne diyeyim canparem, yeter ki sen hep sağ ol.
Ayrılmayız diyorken ayrılığa çıktı yol.
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Ey ömür parem Sefam...

Ey ömür parem ey yüreği berberim
Ey ala gözlü bey ey yakışıklı yeğenim
Ey gülünce gözleri içimde çiçek açan
Ey sevgimle hayal hayal yürekçe tokalaşan
Ey zamanın bana sunduğu tatlı balam
Can parem azizim yağız kınyas hoş sefam

Sefamsın ömrümde güvendiğim dalım
Sefam ol ömrümde ey peteğim ey balım..
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Ey Sevgime İksir OlAn

ey gözünde gölgesi uğur olan sevdalım,
sevdanı ümit bildim; sevgi çiçekli dalım

ey deniz koylarının mavi sevdalısı sen,
mavi sevgilerimi, böyle silip süpüren

geceler boyu gecem, gündüzümdeki aşksın
bırak yüreğim senle, sevgin ile uğraşsın

ey dünyamın gül rengi, ey kalbimin yadı yar
sevgisi ile bende, açan taze ilk bahar

Anlatamam, diyemem, söyleyemem, yetim yok,,,
inan bence bir zuldür, bırakmak niyetim yok,,,

ey kap-kara bakışlım, heyecanlı yüreğim
ey sevgime iksir sen,sen ki benim gereğim

özlemimsin, aşkımsın, anla artık duy beni
seni gördükten sonra, sardı böyle huy beni

sana yazan ellerin, ilham kuvveti nedir
seni sevmenin adı, tez bitmez hikayedir

seni böylesi sevdim; kutsalımsın ulusun
sevgim ve içim senle,bırak böyle büyüsün
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Ey Yürek Erbabı

ey günül sahibi yürek erbabı
sana yazmak için mecal ver bana
istekler bitmiyor haklısın tabi
sarılmaya  güman bir dal ver bana

bu gönüle dem vuranı yazaydın
gönülsüzce şu duranı yazaydın
ağlayıp kendini pür yoranı yazaydın
bir dem bir hangem  hayal ver bana

dalma derinlere dalma  uzağa
dertlerin içine düşme tuzağa
destursuz girilen desdurlu bağa
bilirsen bir düzen bir yol ver bana
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Eylül Böyledir Bende...

gizli sevdalar ayıdır
durduk yerde aşık olursun
gitmiş yaz, gelmiştir ya güz
gece gündüz..
hallenirsin, durduk yerde
aslında duygularının doru taylar gibi
koştuğudur...
oksuz gerili yaylar gibi
düşlerde, hayallerde taştığıdır...
duygularınla barıştığın
onunla yarıştığın
Eylül gizli sevdalar ayıdır..
aslında var ya... aşkın en kolayıdır...
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Eylül Böyledir.

Renkler bile karıştı mavi, sarı, yeşil mor...
Bu manzara artıyor; bitmiyor kaybolmuyor
Sağım solum bu biçim etraf yöre böyle,tüm
Bu manzara içimde hüzün besteli türkü'm...."
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Eyvallah

Şükürler ediyorum
Verdiğine eyvallah
Gözümün baktığına
Gördüğüne eyvallah…

Hayırlı maksadımın,
Elbet ağız tadımın,
Sağlıkla hayatımın,
Sürdüğüne eyvallah…

Kanaatim hazine,
Bir’in verdiği bine,
Canımın sahibine,
Erdiğine eyvallah

Gürsoy Solmaz

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Eyvallah Kalemi Sarıkamışlı.

"Eyvallah kalemi Sarıkamışlı
Hepimiz kardeşiz o diyardanız
Çok var ol, kelamı Sarıkamışlı
Biraz soğuk, biraz boran, kardanız

Tipi eser, ruhumuzda ondandır
Boran olur, ahımızda ondandır
Sarıkamışlılık, candır; candandır
düğünlerde aynı halay bardanız...

İçimiz coşkundur, sakiniz dıştan
Ahdimiz, sözümüz bellidir baştan
Herkese bir selam Sarıkamıştan
Aynı harstan, aynı kültür, ardanız

Seven eller kına gibi yaksınlar
Sevmeyenler gitsinler bıraksınlar
İsteyenler okusunlar, baksınlar
Yavuz Selim gibi şerefyardanız..."
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Eyvallah Yayla Yelim

eyvallah deli sevdam
yayla yelim eyvallah
bahtı teğeli sevdam
ne diyelim eyvallahh

Derler susmak ikrardan
Sussan dahi eyvallah
Vazgeçip her karardan
Küssen dahi eyvallah

Payı olmaz küsenin
Kırık kolun, kol yenin,
İpim elinde senin
Assan dahi eyvallah

Aşkın, aşkım diyerek,
Aşkın aşkıma gerek,
Bilerek isteyerek,
Kessen dahi eyvallah....

Kapı dibi, çakçaktan,
Yukarıdan, alçaktan,
Ara sıra uzaktan,
Pussan dahi eyvallah

eyvallah deli yürek,
gözü karam eyvallah
seni düşündüm tek tek,
onmaz yaram eyvallah.......eyvallahhhhhhhhhh
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Ezanlara Niyet Tut

Ezanlara niyet tut....
Yüreğini dos-doğrult
İnan dualar tutar;
İçini öyle soğut....

Ezanları dinlerken,
Tekrarla yüreğinden,
İhlasla şükür etsen,
Çok olur gereğinden...

Bu sevgiyi sağlıkla,
Allah’ım bize sakla...
Söyle sevgilim söyle,
İçimiz bu aklıkla...
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Ezel Usta

EZEL USTA...
-rahmetle anarken-

OMZUNDA PALTOSU ELİNDE TESPİH
 KAYTAN BIYIKLARIN BUR EZEL USTA
 İNSANIN HAYATI BİR ZAMAN BİR BİH
 FELEKLE BİR BAHİS KUR EZEL USTA

Oy oy ezel usta vay ezel usta
 yanakların benli ne güzel usta

EKMEK FIRININA GELİR GARİPLER
 USTA BE HAYRINA SICAK EKMEK VER
 EKMEĞİ DE VERİR HATTA OTUR DER
 SEN YİNE YOKSULU SOR EZEL USTA

Oy oy ezel usta vay ezel usta
 yanakların benli ne güzel usta

İNSANIN ÖMRÜNDE GÜNAHLAR VARDIR
 GAFLETE DALDIĞI AH-VAHLAR VARDIR
 AKŞAMA YÜRÜYEN SABAHLAR VARDIR
 BU DÜZEN BİLİNMEZ SIR EZEL USTA

Oy oy ezel usta vay ezel usta
 yanakların benli ne güzel usta

RAHMANI RAHİME YÜRÜR NİHAYET
 O SÜPHAN EMRİNDE HERŞEY HER AYET
 SEN DE YOLCU OLDUN SANA DA RAHMET
 SENSİZ KALMAK GERÇİ ZOR EZEL USTA.....

Oy oy ezel usta vay ezel usta
 yanakların benli ne güzel usta
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Falcılara baktır dediler…

Huriler,periler rüyamda bana
Ondan sana zarar yoktur dediler...
Anana,halana ve  komşulara
Birde falcılara baktır dediler…

Bu demde bu rüzgar onda çok eser,
Bakışı çok üzgün, sanki naz eder
O da senin için kabulse eğer
Alıp da kaçırman haktır dediler…

Duygulu, güzide çok güzel  huylu
Romantik, sevecen,narin ve soylu
Yedi kat göklerde nehar ve leyli
İçi dışı  temiz paktır dediler…

Bir dilek taşına dilekler dile
Adaklar adayıp dualar ile
Bir türbe başına mum ve kandille
Uğrayıp bir buhur yaktır dediler…
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Fallara Baktırdım...

acep bir dağ varmı başı dumansız
 bir sevda varmıdır dertsiz amansız
 o sevda beterdir erksiz gümansız
 dağlara çıkmalı gezmeli artık
 kadere küsmeli kızmalı artık

fallara baktırdım umut yok dedi
 umarsız bu aşktan derdin çok dedi
 düşündü içlendi sonra demedi
 ondan sonra ben mecnuna dönmüşüm
 ben bu aşka senelerdir yanmışım

.
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Fallara Sitem

Seni sevdiğimi bilirsin doğru,
Haber beklediğim, yollara sitem…
Ömürlük sevdama sen oldun korku,
Ömürsüz sevdamda, fallara sitem…
*
Bahtımla küskünüm, kırgınım şansa,
Yüreğim sevginle yunsa, yıkansa
Bedenim yanında, sana yakınsa,
Vadilerden akmaz, sellere sitem…
.*
Gönül mabedinde dua desteğin,
Aldı benliğimi, ruhuma değin,
Var ise sen söyle, var mı isteğin,
Sana şiir yazan, ellere sitem…
*
Sevdanın gönlünde kulaç atanım,
Sevgilim diyerek ilaç satanım
Sen bende zamansın, ben sende anım,
Bağda yeşermeyen, güllere sitem…
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Fanilik Bize Huda'dan

aziz dostum can sevdiğim
fanilik bize Huda'dan
hem sevdiğim hem övdüğüm
vefa bulunmaz sonradan...

kim ne derse bence o kim?
senin olsun her şiirim
ben seni aziz bilirim,
şahit olsun ol yaradan...

ruhum başka kimde değil
eğil biraz bana eğil
ben seninle bütünüm bil
asır geçse de  aradan...

yıllar geçse zaman geçse
dağ başından duman geçse
felek vurup yaman geçse
duy sesimi duy buradan...

sular gider kalır kumu
senden aldım çok gücümü
ramazanda orucumu
senle açtım ay can, ey-can
❤ ❤ ❤
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Farit Farad Ve Kemanına...

sende keman, bende efkar; sen çaldıkça dinleyim
ben kemana ne söylesem, o der -bırak inleyim..
efkar böyle dillenir, sefa böyle ballanır
onun bana dediği : sanki ben seninleyim...
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Farkındayım...

sessiz akan sular gibi
aktığının farkındayım
yabani bir asu gibi
baktığının farkındayım

duru ve berrak gözüken
iki adım atsam ürken
her akşam gec, sabah erken
çıktığının farkındayım

ben görmesem asla görmez
ve selam vermesem vermez
hiç kelam etmesem sormaz
bıktığının farkındayım...
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Faruk.

Gönlünde belli ki sevdalar meskûn.
Bellidir anlarım, bellidir Faruk.
Bir sevda uğruna insan gün be gün,
Düşünse delidir delidir Faruk.

Senin unutamadığın bakışımı ne?
Ansızın karşına çıkışımı ne?
Bir sevda peşinden koşmadan önce
Gür gümrah gördüğün çalıdır Faruk.

Sanırım sevdanın karadır tonu.
Bu yaşta sevginin gelmiyor sonu.
Senden başkası da severse onu.
Unutmak bu işin yoludur Faruk.

Gönlüne dur de ki yanılmayasın.
Bir deli divane sanılmayasın.
Sevmişse mazide kalmasın yasın.
Hatıra gönüller yelidir Faruk.
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Fasıl Artık Kapandı

Belli değil bugün yarın gelmemiz
Mümkün değil vaktiimizi bilmemiz...

Emir haktan vade gelip çatmıştır,
Kim dünyayı tapu alıp satmıştır?
Kimisinde ömür altmış, yetmiştir
Ömür iskeleye demirleyince
Elhükmilillah... vakit gelince

Acı haber tez duyulur; yayılır
Duyan ağlar,kimi düşüp bayılır,
Gurbet elde ölen şehit sayılır;
Ölüm arifliğin bir vuslat adı...
Arif olan o vuslatı sormadı..

Sesler sustu, fasıl artık kapandı,
Gurbet elde gözler açık kapandı,
Yürekler acıyla tutuştu yandı,
Bende yandım; bu dediğim duadır;
Geldiğimiz,gittiğimiz O'nadır...

Belli değil bugün yarın gelmemiz
Mümkün değil vaktimizi bilmemiz...
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Fayda Üstüne (Verimlilik Haftası Sebebiyle)

Verimli olmanın gerektiğini,
Vakti nakit bilip çalışmalıyız...
Bin almalı insan bir ektiğini,
Bu kıstas dengine ulaşmalıyız...

Bir tohumla başak,ondan bir tarla
Nihayet zenginlik ölçülür varla,
Aı fayda olan bu anahtarla,
Didinip,uğraşıp gelişmeliyiz...

Yararlı olmanın yolları vardır;
Ağacın kökü var; dalları vardır
Güllerin arıyla balları vardır,
Bizde çiçek çiçek dolaşmalıyız...

Doğmuşuz, adımız insan madem ki
Faydalı bir yurttaş böyledir levki,
Birşeyler yapmanın olmalı zevki,
Buna inanmalı alışmalıyız...

Tohumlar yeşerir,düştüğü yerde
İnsan zihni gerçi buna benzerde,
Biçmek isteyenler elbet eker de,
ekmeli,biçmeli ülüşmeliyiz...
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Fayda Üstüne II (Verimlilik Haftası Sebebiyle)

Faydalı olmanın yolları vardır,
İlmek ilmek halı örmesi gibi
Böylesi düşünmek elbet yarardır;
Bilenden birşeyler sorması gibi...

Halletmek güzeldir işin zorunu,
Birlikte çözmeli işin zorunu,
Müşkile düşmeden,gelen yarını,
İnsanın bugünden görmesi gibi...
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Fayda Üstüne III (Verimlilik Haftası Sebebiyle)

Faydalı olmanın yolları vardır,
Vakiti nakitle bir bilmek gibi..
Böylesi düşünmek elbet yarardır,
Bir ieken çoğalıp bin olmak gibi...

Verimli olmanın gereği şudur:
Damla damla yağmur,giderse sudur.
Tutarsan barajdır..bu doğrusudur...
Bu ise hedefe yol almak gibi..

Faydalı olmanın yolları vardır;
Çiçek çiçek gezip bal yapmak gibi..
Bylesi toplamak elbet yarardır
Damla damla yığıp göl yapmak gibi...
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Fayda Üstüne IV (Verimlilik Haftası Sebebiyle)

Faydalı olmanın yolları vardır;
Bir tohumun başak olması gibi...
Böylesi düşünmek elbet yarardır;
İnsanın iyiyi bilmesi gibi..

Gayret gerek,biraz emek ve çaba,
Herşeyi fikirce vurmak hesaba,
Çeşmenin altına tutulan kaba,
Damla damla suyun dolması gibi..

BAkarsan bağ olur; bakmasan da dağ
Bunu kabul etmez insanda dimağ,
Susuz ne yapacak menekşe,zambağ
Güllerin zamansız solması gibi..

Çeşit çeşit fikir olur kafada,
Görmesi sorulsa yanlış ama'da...
Üç günlük hayatta,yalan dünyada,
İnsandan bir eser kalması gibi..

Bir şeye bakmada önemli açı
Bir şeyi açmadan bilinmez içi,
Güzel bir şey yoktur hayatta gerçi,
Zararı yararla  bölmesi gibi...
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Fayda Üstüne V (Verimlilik Haftası Sebebiyle)

Faydalı olmanın yolları vardır,
İlmek ilmek halı dokumak gibi..
Böyle düşünmesi elbet yarardır,
Satır satır kitap okumak gibi..

Verimli olursa düşünce güzel,
Güzellik çirkinden en önce güzel,
elele çalışmak,imece güzel,
Dirlik, birlik ile bir yumak güzel...

Bal tutanın parmağında bal olur;
Tembele gidecek epey yol kalır,
Hesap yapmayana elde pul kalır,
Bu da israf için yuz-yummak gibi...
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Fesleğenim Gibisin

Zaman felek çemberi, sen feleğim gibisin
Gönül bir değirmen -ki sen eleğim gibisin...
Gönül zeval bulmadan; gel, biz bizle olalım
Evlek evlek sevdama, fesleğenim gibisin...
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Fırsatı Ganimet Bilenler

Bulutlar dağıldı,dolular dindi
Güneş gene doğdu ufuklar berrak
Üzüldü nadanlar,dostlar sevindi
Mümkün mü güneşi çamur sıvamak..

Etrafta binalar,çimenler,çimler
Fırsatı ganimet bildi zalimler,
Üzülen kimlerdi,sevinen kimler
Yad-yaban yürekler konuştu ancak

Siz yürek koydunuz bizde rey verdik,
Bir bayrak açtınız gönderi dimdik,
Biz sizle üzüldük,sizle sevindik
Derdiniz dert olur bize muhakkak..
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Filistin'e İmdad

İşim Allah’a kaldı, takatimin son haddi,
Üçü-beşi bir olup yıktılar imdad eyle...

Avrupa’nın silahı, ne varsa füze, bomba
Yurdum, evim, barkımı yaktılar imdad eyle...

Köprü, cami, imaret; ne kalmışsa maziden,
Ecdad’ın varlığını söktüler imdad eyle...

Beş vakit yıkadığım kollarıma, boynuma,
Esaret zincirini taktılar imdâd eyle...

Bihaç, Bosna, Kerkük`te Osmanlı yadigarı,
Bu mübarek yurduma çıktılar imdad eyle...

Namusum paymal olur, yağı elinde levki,
Hilal yerine Haç’ı diktiler imdâd eyle...

Barbaroğlu barbarlar kin ile garaz ile,
Harem-i ismetime baktılar imdad eyle..

Tamam öldürmek için keferenin piçleri,
Top yekûn boğazıma, çöktüler imdad eyle...

İmdad Allah’ım -Bi Hürmete ismikel Bâsir,
Ezan-ı Muhammed’den bıktılar imdad eyle...
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Filozoflar Ülkesi

Sen karıştır haltları
Sonra insan hakları,
Seni gidi soytarı,
Düşün olacakları

İşle kötülükleri,
Demokrasi adına
Sonra rejimi kına,
Bunun nerde benzeri.? ..

Çuvaldızı kendine,
İğneyi bana batır,
Sığın imana dine,
Sonra da gönül hatır...

Sonra devlet millete,
Attığınca at kazık...
Vatana memlekete,
Yazık aslanım yazık...

Hem beleş, hem parazit,
İstiyorsun yaşamak,
Fikrin zikrin ile zıt,
Seni fitne asalak...

Bir insanın aynası,
Çalışmaktır çalışmak,
Helal ise mayası,
Hakkı hakça konuşmak..

Düşünce elbet özgür
İfade edilmeli,
Bizde düşünce bir tür! ! !
Buna ne söylemeli...

Hepsi ilim hırsızı,
Bazen de düşman sesi,
Duyanda sanır bizi,
Filozoflar ülkesi...

Elbet ilimde fende,
Düşünen de olmalı,
Bu bizde adam sende,
Denir-ki, olmamalı...

Fakat bizde nedense,
Düşünenler hep asi,
Konuşanlar ne dese,
Siyasidir siyasi....
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Firari

Aklıma geldikçe bazen şaşarım,
Hayalin aşkıyla yola düşerim,
Denmesin yürekçe sensiz yaşarım,
Bu aşkı bir türlü yenemiyorum...

Yüreğime kilit vurdum bir zaman,
Hasret kaldım naz diyerek an be an,
Dedim yüreğime birazcık dayan,
Adını korkumdan anamıyorum...

Adını duyunca kalbim tekliyor,
Sevdasını yaylasına yüklüyor,
Belki unutmadı, belki bekliyor,
Güvenip geriye dönemiyorum...

Yüreğim tekleşir onui görünce,
Bir buket çiçeği gizli verince,
Emeğim zay olur diye gizlice,
Yürekten ağlayıp yanamıyorum...

Firaridir; firar olmak gerekçe,
Ne mavzer, ne kurşun, ne de kelepçe,
Ona firaridir, seven yürekçe
Ne kadar dese de sınamıyorum
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Fuzûli

Gamı sevinçle yoğurmuş,Mecnun’a Leyla gibi,
Dörtyüz senedir bizimle yaşıyor hâla gibi,
Bina etmiş mısraların sevgiye kal’a gibi,
Binbir gönül bahçesinin, hoşluğudur Fuzûli….
Bir tek gönül meydanının, boşluğudur Fuzûli…

Sevgi ile her zerreyi, nakşeylemiş habire,
Her beytini ilham ile, döndürmüşüz tabire,
O yazınca kelimeler, kıyam etmiş şiire,
Sevgi aşı yiyenlere, kaşık olmuş Fuzûli,
Bu anlamda Türkeli’ne, beşik olmuş Fuzûli….

Hayranıyım okudukça, zevk alırım usanmam,
Ocağına düştüm lakin, o yakmasa ben yanmam,
Sevgisine boğulmuşum, beyit beyit oldum ram,
Gönül kubbelerine ilk,Sinan oldu Fuzûli,
Gönül diyarlarına son,sultan oldu Fuzûli….
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Gaggoş Be.

hayatın değişik halleri vardır
sen ise hayatta cansin gaggoş be
ömür güzergahtır kısa ve dardır
ömrümde zamansın ansın gaggoş be

gülüşün bakışın bitsin istemem
sevgini isterim yetsin istemem
elini bir ağyar tutsun istemem
yüreğin ben için yansın gaggoş be..

girdin sol yanıma bakktın sağıma
gül oldun bağımda kar-sın dağıma
geceme yatsıma ve şafağıma
her sabah ağaran tansın gaggoş be...

olsada hissemde müşkilim derd-im
unutsam muhannet hatta namerdim
sorsalar bin defa bir seni derdim
neşeme tasama hansin gaggoş be...
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Gamzeli- I

GAMZELİ -I

Öylece karşıma geçti
Durdu gamzeli gamzeli
Bana baktı beni seçti,
Sordu gamzeli gamzeli

Anla dedi sevdim seni,
Bilmek istedim bilmeni,
Anlaşılan beni yeni,
Gördü gamzeli gamzeli…

Doldurdu dolmaz yerimi,
Yüreğimi, ciğerimi,
Yavaş yavaş defterimi,
Dürdü gamzeli gamzeli…

Bakışında sihir vardı,
Gülüşü başka ayardı,
Teni sanki beyaz kardı,
Sardı gamzeli gamzeli
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Gamzeli- II

Işıl ışıl gözleri var,
Bakar gamzeli gamzeli…
Güller gibi güller kadar,
Kokar gamzeli gamzeli….

Diyormuş ki başkayım ben,
İşitmiş ki benim seven,
Ben geçerken en köşeden
Çıkar gamzeli gamzeli…

Görkeminden nevrim döndü,
Çağım,vaktim, devrim döndü,
Sanki ateşe büründü,
Yakar gamzeli gamzeli….

Sindi artık her yerime,
Bedenime, yüreğime,
Sağnak sağnak içerime,
Akar gamzeli gamzeli…

Ağır ağır telesmiyor,
Bakıp yüzüme esniyor,
Yollarına güller diyor,
Döker gamzeli gamzeli...
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Gamzeli Kız.

Gamzeli kız yüreğine al beni
Gönül kahvesinde eyle fal beni
Sen bana şiir ol,ben sana aşık
Yaz aklına olursam masal beni

Gamzeli kız sınır çizme sır olma
Ay, günüm ol, uzatıp asır olma
sevdam ol ben zaten aşıkınım
bütün ol içerimde kesir olma

Gamzeli kız bir sevda yaşayalım
Gamzeli kız dediğime kulak as
Gamzeli kız dertleri boşayalım
Dertleri zevk ile edelim takas..❤
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Garipler İç Çeker Sarıkamışta..

garipler iç çeker; sarıkamış da
çamların sırları düşletir dünü
es geçer susarsın; sus gerek burda
suskunluk yormaktır; bu gördüğünü..

gün batar sakince dincelir yürek
sarıkamış böyle sessizce susar,,,
öylece seyredersin veda diyerek
bu bedelsiz şehri karanlık basar....

her akşam ormanda yangınlar çıkar
tütmeden yandıkça yürek burkulur
bu yayla kentinde kalp başka atar
sevenler burada kendini bulur......
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Gece Dostlukları Uyku Bozandır

gece dostlukları uyku bozandır
uzun gecelerde dostluklar yoldaş...
ömür mizanında hayaller  zandır
dostluklar her gece, hayalle sırdaş...

sonra ümitlerin sağnağa  başlar,
o sağnak yarının yağmuru olur...
yarınlar, ümitle ümidi taşlar;
yokluklar hasretin, son turu olur...

hasret, özlem, ümit kol kola gezer
sonrası bir ezgi, hüzüne başlar
dinleşiriz sessiz..yüreğini ver
sende yüreğimi ellerinle kar...
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Geceler Duyacak

sus artık konuşma, gece duyacak
yıldızlar duyarsa rüsva oluruz...
üstelik, karanlık tekin değil bak
gece selamları, olur korkusuz...

karanlıklar, tarlasıdır pusunun
el alem keyfindedir nasılsa...
içimde var olan yad korkusunun,
ayağı uzundur, kolları kısa..

Gündüzün hesabı gece yapılır;
Gecenin diliyle sır konuşulur
Duygusal gönüller hüzne kapılır
Öyleki hüzünler hüzünü bulur…
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Geceler Şahittir Ağladığıma

geceler şahittir ağladığıma
sessizlik içinde bu halim çoktur
sen bakma zamanca geçen çağıma
çığlıkla boğuşan hayalim çoktur
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Geceler Uzun.

geceleri neden bu kadar uzun
uyumasam olmaz uyusam olmaz
yapraklar dökülmüş gelmişse güzün
yuyumasam olmaz yuyusam olmaz...

uzaktan uzağa biri severmiş
kendince kalbini kalbime vermiş
bende sevsem diye haber beklermiş
duyumasam olmaz duyusam olmaz..

alışık değilim sevdaya aşka
özlemde değilim konağa köşke
ne olur ne olur yüreğin keşke
utanır diyemem ne olur olmaz...
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Gecelere Aşıkım

Gecelere aşıkım, seni sunduğu için
Gündüzlere küskünüm, seni görmediğimden...
Sevgimde israr vardır; sevgimi sanma hırçın......
Sitemim ancak sana, bir buse vermediğinden...

Yüzü güleç olanın, gönlü elbet şen olur
Şence olan adının, ilhamı var içimde
Sana yazmak adına, hediyen busen olur;
Adın bende bir başka... anlatılmaz biçimde...

Gecelere aşıkım, beni sakladığından
Karaları çoksa da aklığını bilirim..
Sevdamı depreştirip ilham verir bağından
Gecelerde aranır; geceler sevilirim...

Gürsoy Solmaz

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Gecelere Teslim Olan Yüreğin

gecelere teslim olan yüreğin
gündüzlerde hiç oralı olmuyor...
gündüzlerde bende kalan yüreğin
neden böyle ve kuralı olmuyor..

kalıba sığmayan ruhun töbesiz
neden böyle pirizmatik söbesiz
şuna inadım ki şeksiz şüphesiz
insan gönlü tek yaralı olmuyor..

doğrudur eserse poyraz üşütür
O gibi insana dur sende tükür
bir insan her yerde hür olmalı hür
ruhu esir insan turalı olmuyor
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Geceleri Gurbetin..

Gece olur özlem kalkar uykudan
Hasreti duyarsın içtiğin sudan
Sesli türkülerde sessiz korkudan
Çare olur geceleri gurbetin...

Gönül ile  gurbet olmuş ayarsız
Hangi yürek kalır bundan hasarsız
Sağa sola göz atarsın umarsız
Pençesinde  niceleri gurbetin

Dertlerin yığılır derken bir iki
Sıkıntı bırakmaz halin her günki
Çekinir sinersin garipsin çünki
Devasadır cüceleri gurbetin
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Geceme mehtap ol

Geceme mehtap ol gündüzüme gün
Öylece sev beni yürekçiğinden
Birimiz sılada birimiz sürgün
bir sayfa aç yeni yürekçiğinden...

duygular konuşsun, hisler yatmadan
desise yapmadan hile katmadan
Ben seni, sen beni hiç acıtmadan
göreyim ben seni yürekçiğinden..
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Gecikti Gözlerin

Bakınız gözlerim dikilmiş size,
Bitmez meramımı söyler gibidir...
Sevdalı şiirler gözlerinize
Kimleri ve kimi söyler gibidir...

Ufkuma yerleşti geciktin artık,
Çekme gözlerini karşımda dursun,
Öylesi gözlere biz göz yaşarttık,
Görenler kıskansın hatta kudursun...

Gözlerin bir büyü, bir sihir senin,
Gözlerin felaket, bir bela ancak,
Gözlerin doyumsuz bir şiir senin,
Ben Mecnun olurum, sen Leyla ancak...
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Geciktin Artık

Bakınız gözlerim dikilmiş size,
Bitmez meramımı söyler gibidir...
Sevdalı şiirler gözlerinize
Kimleri ve kimi söyler gibidir...

Ufkuma yerleşti geciktin artık,
Çekme gözlerini karşımda dursun,
Öylesi gözlere biz göz yaşarttık,
Görenler kıskansın hatta kudursun...

Gözlerin bir büyü, bir sihir senin,
Gözlerin felaket, bir bela ancak,
Gözlerin doyumsuz bir şiir senin,
Ben Mecnun olurum, sen Leyla ancak...
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Geç Kaldın

yeminle diyorum uğraşma artık
geç kaldın dağlarda mekan bulmaya
biz nefes tükettik bin nüve kattık
yürekçe biz bizle bizim olmaya

işkillenme neden sakın düşünme
ahımın zarında iflah arama
saklanma gizlenme ve artık sünme
yokluğumda mutlu felah arama...

kalbini sağlam tut mutluluk odur
Ayran gönülüllük nasıl bir dürten
benimle hayal kur benle düşler kur
o tür gönüller ki ciğer öksürten...

fakat sen ne de ben hiç sanmayalım
başka bir yüreğin sicimi ince
boşuna odlara  hiç yanmayalım
bilirsin her girdap olur derince

sözlerin altında gizlenmiş niyet
anlaşılmaz değil şifresi kolay
medeniyet başka başka denniyet
kendini kandıran yüreklere vay...

kararsız bedbinlik dürter insanı
o insan kendince karar veremez
sevginin anlamı: adı.. ıhsanı
çok sıksan, sıktığın sana eremez

VAzgeçmek umarsız olanda olur
VAz geçmek dengesiz ruh haletidir
VAz geçmek tur dağında tur
VAz geçmek bir yanın hürriyetidir..
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Geç Onları Güzelim

Tebessüm ediyormuş kendi ile dört köşe
 Desinlerki amanın ne arlı, ne namuslu
 Boy boy fotolarını kendi asmış afişe
 Uzaktan ahkam kesip oluvermiş gülayşe

geç onları güzelim, boşa gözükme uslu
 dosdoğru teşhircisin hatta biraz fahişe...
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Geçer mi Bu Hayat

Yazık ki bir defa görüşemedik,
El-ele tutuşup sarışamadık,
Geçti koca ömür barışamadık,
Gülmedim sevgilim gülemiyorum,
Geçer mi bu hayat, bilemiyorum...

Ben seni sevmekle ömür geçirdim,
Susayan gönlüme sevgi içirdim,
Çok fırsatlar geçti,ben de kaçırdım,
Gülmedim sevgilim gülemiyorum,
Geçer mi bu hayat,bilemiyorum...

Çok seneler hayal edip yattım da,
Seni düşünerek hayal sattım da,
Tükendi sermayem, gerçi bittim de,
Gülmedim sevgilim gülemiyorum,
Geçer mi bu hayat,bilemiyorum...

Diyeceğim bitti usandım artık,
Boşuna sevgimi eyledim katık,
Neyi başarmadık neyi başardık?
Gülmedim sevgilim gülemiyorum,
Geçer mi bu hayat, bilemiyorum....
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Geçmiş anıların telaşındayım...

yaylanın sağında bir dere vardı
iki yanı çiçek çemen kokardı
bazen sakin akar bazen azardı
şimdi o derenin tam başındayım
geçmiş anıların telaşındayım...

bir ara düşündüm nerdesin diye
bizden kalan noldu aşktan geriye
ben mecnuna döndüm sende deliye
şimdi o derenin tam başındayım
geçmiş anıların telaşındayım....
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Gel Beraber Yüzek Dedim

Gel beraber yüzek dedim,
Dedi gidek göle göle,
Hayal kurup gezek dedim,
Dedi düşek yola yola..

Korku dağı bekler dedim,
Dedi olsun ola ola,
Yoncalar çiçekler dedim,
Dedi topla yola yola…

Kaçsak nider Mevla dedim,
Dedi acır kula kula,
Nerde Aslı,Leya dedim,
Dedi döndü küle küle…

Ayrı düştük kader dedim
Dedi bende lüle lule,
Noldu çiçeklerim dedim,
Dedi durur sola sola
Bir ömür beklerim dedim,
Dedi artık güle güle

Buluşmaya dua dedim,
Dedi namaz kıla kıla
Hayat bize rüya dedim,
Dedi bana ç,ile çile..

Hal hatırı nerden dedim,
Dedi yazdım tele tele
Geçiyorum serden dedim,
Dedi bin kez öle öle

Şimşek çaktı, yağmur dedim
Dedi gözüm öyle öyle
Ne sev,ne gel ne vur dedim,
Dedi oldu bile bile..

Yandı içim yandi dedim,
Dedi kolay dile dile
Yürek zehir bandı dedim,
Dedi yazma ele ele

Allah seni bana dedim,
Dedi nasip kıla kıla,
Allah beni sana dedim,
Dedi keşke ola ola
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Gel Sevelim

Katlanmadan bu acıya,
Kahrolmadan gel sevelim…
Ağlamadan bu sancıya,
Hiç korkmadan gel sevelim…

Ömrünce beni sevseydin,
Tutar mıydın bu kadar kin?
Madem sevdin bir deseydin,
Bana inan gel sevelim…

Bilmeceler çözülmez mi?
Sevenler hiç üzülmez mi?
Ayrılışın bunca tez mi?
Sevgimle yan gel sevelim…

Ey bilmeden çile çeken,
Ne dediysem fele çeken,
Seviyorum duy istersen,
Dursun zaman gel sevelim…

Bu sırrımı iyice duy,
Seni sevmek bendeki huy,
Duysun şehir,mahalle,köy
İşte bu can gel sevelim…
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Gel Sevgini Esirgeme

İçimde bir his uyanır,
Büyür kar yumağı gibi..
Kıvam bulur ve uyanır,
İpeğin sumağı gibi...

Gönlünün barkına girdim,
Yaşımın kırkına girdim,
Feleğin çarkına girdim,
Kaderin çomağı gibi...

Gel sevgini esirgeme,
Bu duaya hayır deme,
Aramızda bu hangeme,
Gönlümün yemeği gibi...

Neden kalbin, niçin sormaz?
Neden bana gelmez? varmaz,
Bende sevgi açar durmaz,
Dalların yaprağı gibi...
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Gel Yanıma

Uzaklarda durma nolur,
Gel yanıma, gel yanıma...
Başımda hocalar okur,
Gel yanıma, gel yanıma...

Dağlardaki kardelenler,
Sevmezken de sevilenler,
Ver elini... elime ver...
Gel yanıma, gel yanıma...

İnanmak şart ulu Han’a,
İnanma, yada yabana
Ayan beyan sözüm sana,
Gel yanıma, gel yanıma...

Ne çıksa dağarcığımdan,
Paylaşalım varcığımdan,
Üleşelim kârcığımdan,
Gel yanıma, gel yanıma...
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Gel Yanıma Otur HEle

Gel yanıma otur hele
Geç karşıma anlat bir bir
Kafandaki şu mesele
Nedir bana anlat bir bir

Eksik bade içenleri
Yürek çalıp geçenleri
Dost bilmişken kaçanları
Anlat bana anlat bir bir

Kötüyü kendine bırak,
Akarı bendine  bırak
Sen usta ol bende çırak
Anlat bana anlat bir bir

Anlat bana anlat bir bir
İnsanlık kolay değildir
Kötülükten maksat nedir
Anlat bana anlat bir bir..
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Geldi Geçti Koca Ömür

Geldi geçti koca ömrüm,
Harç içinde borç içinde,
Sarsılsa da metanetim,
Yol buldum inanç içinde...

Yetti gerçi devlet varım,
Boşta kaldı çok tasarım,
Yitirmedim namus arım,
Kalmadım utanç içinde...

Emeğimle çalışarak,
Kanaatle alışarak,
Mert olarak,mert kalarak
Yaşadım kıvanç içinde..
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Geldi Geçti Seneler I

Dert üstüne dert ekip,
Biçti geçti seneler...
Yudum yudum ömrümü,
İçti gitti seneler..

Hayal oldu; düş oldu,
Bahar oldu; kış oldu,
Bir yalancı kuş oldu,
Uçtu gitti seneler...

Ateş yakıp köz koyup,
Her gününden iz koyup,
Zamanı dikiz  koyup,
Geçti gitti seneler..

Andıkça ara sıra,
Her gününden hatıra,
Bir anından bin yara,
Açtı gitti seneler...
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Geldi Geçti Seneler II

Dertlerim küme küme,
Ağlarım güldüğüme,
Bu körpecik ömrüme,
Kıydı geçti seneler...

Titretiyor elimi,
Peltek etti dilimi,
Aşağıya belimi,
Eğdi geçti seneler...

Hem hüzün, hem heyecan,
Düzden yokuşa akan,
Bir deryaya boşalan,
Çaydı geçti seneler..
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Geldi Geçti Seneler III

Vakit daha çok erken,
Diye oyalanırken,
Hatta üç beş sayarken,
Geldi, geçti seneler...

Çizgi çekip yüzüme,
Perde gerip gözüme,
Naz etmeden nazıma,
Güldü, geçti seneler...

Göründü kuş biçimi,
Hem ağarttı saçımı,
Bir sevdayla içimi,
Deldi, geçti seneler...

Çok yalan oldu gerçek,
O arıydı, ben çiçek,
Kır kovanında petek
Baldı, geçti seneler...

Gül gibi katre katre,
Yüreğim hala körpe,
Aklımı sere serpe,
Aldı, geçti seneler...

Ceza buldu suçuma,
Ak ak kondu saçıma,
Bin bir dertle içime,
Doldu geçi seneler..
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Gelen Kıştır Artık Gelen Yaz Değil

Bu gün doğusundan gün batısına
Elini kalbine koy hele sına,
Her aşık yaktığı el kınasına
Yürekten dualar okumaz değil,
Sevgi bilmeyene uğramaz değil…

Erguvana döndü renkler aniden
Nerden başlamalı neye yeniden,
Böylesi düşlerle irkilirim ben,
Kimse sevdiğini anlamaz değil
Gelen kıştır, artık gelen yaz değil…

Şurdan burdan hatıralar canlanr,
Biri başlar, ötekisi sonlanır,
Kimi usandırır,kimi dinlenir
Sivrisinek ötse çalan saz değil,
Gelen kıştır artık gelen yaz değil…

Gıcırdıyor artık gönül çatısı,
Anılar depreşir işin kötüsü,
Dümen kırık,hedef günün batısı,
Kulların bunları anlamaz değil,
Gelen kıştır artık gelen az değil…

Gün batacak geçen zaman geçmiştir
Kim sevgiyi dolu dolu içmiştir,
Sevgiyi sevgiyle bilmek zor iştir,
Sevgi bilmeyene uğramaz değil,
Gelen kıştır artık gelen yaz değil.
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Gelincik

Yağmur vurmuş garibim gelinciğe,
 Kaşı gözü ıslak körpe kız gibi...
 sürme çekmiş sanki güzelliğine
 bir başına kalmış sahipsiz gibi...
 üzülme gelincik ben varım sana
 bir yine gelirim uğrarım sana...
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Gelirdim

Bu kadar uzakta olsak ne yazar
-Gel, desen yollara düşer gelirdim...
Albümde mazide kalsak ne yazar,
Tek celse ağyarı boşar gelirdim....

Mazide kalanlar albümde ise,
Demek belenmemiş dumana, sise
Sararmış olsa da; mevzu bahise,
Ölsem de toprağı eşer gelirdim...

Ey gönül ustası, sevgilim olan,
Olduğu o yerde anımla dolan,
Bir inat uğruna, böyle kaybolan,
Nice sevdalara şaşar gelirdim...

Gelirdim yalan yok, gelirim gene,
Kaç yıldan sonrası bilmem kaç sene,
Çok defa düşündüm, bir düşünsene
Koşar,coşar,birer,üçer, beşer gelirdim
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Gelmiyor

Gözlüyorum yolunu,
Gelmiyor, gelmiyor....
Koklamaya gülünü,
Gelmiyor, gelmiyor...

Görünmüyor nazara,
Rastlar diye kazara,
Sanki girmiş mezara,
Gelmiyor, gelmiyor...

Gel elini bana ver,
Yürüyelim beraber,
Haber üstüne haber
Gelmiyor, gelmiyor...

Sevmiyorca sezdiren,
Beni benden bezdiren,
Ardı sıra gezdiren,
Gelmiyor, gelmiyor...
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Gelsen Ne Olacak?

Bıktırdım galiba gel diye diye,
Gelmesen ne olur? Gelsen ne olur? ...
Bu aşktan geriye kalan hediye,
Olmasan ne olur? olsan ne olur?

Çalmayan telefon gelmeyen haber,
Mahcup yüreğimi virviran eder,
Sendeki sevdalar yalanmış meğer,
Bilmesen ne olur? bilsen ne olur?

Baharı getirdik, bitirdik kışı
Bu sevda gönlümün oldu nakışı,
Gözümden akmayan sebepsiz yaşı,
Silmesen ne olur? silsen ne olur?

Adi yüreklere asil el nitsin?
Dengesiz sevgiye sen güzel nitsin? ,
Sen benim adıma, bu sevda için,
Ölmesen ne olur? Ölsen ne olur?

Bu kadar sitemkâr olduğum kime?
Hayrete düşersen, ne oldu deme,
Mehtaplar misali şu yüreğime,
Dolmasan ne olur? , dolsan ne olur?

Kafama takıldın bu sıralarda,
Kendini bulursun bu mısralarda,
Bir mektup verirsem al tenhalarda,
Almasan ne olur? alsan ne olur?
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Gelsene Der Karapınar

-Sarıkamış'ın şirin bir köyüdür-

Aras’tan, yamaca kıvrılır yollar
Burdayım gelsene der Karapınar
Çimende oynaşır sümbüller, güller
Birkaç gün kalsana der Karapınar

Şirin yuvaların güler yüzlerin,
Bey torunu yiğitlerin kızların,
Kamışlıda gölge eden sazların,
Düşüne dalsana der Karapınar...

Bağrında doğmuşum; yiyip, içmişim,
Hüseyin Ağadan başlar geçmişim,
Halil Beyle şehitliğe uçmuşum
Arayıp bulsana der Karapınar...

Geyikli babadan, Yoğulhasan’a
Başını kaldırıp şöyle baksana...
Şeker pınarından iç kana kana
Benimle dolsana der Karapınar..

Söğütlü,Gırnavuk suları serin,
İçimde bir başka, bir başka yerin,
Kaleden bellidir önem, değerin
Yüzüme gülsene der Karapınar...

Kutsaldır hem; yatanları bellidir;
Yazanı var, okuyanın dilidir;
Karapınar sıradan köy değildir.
Çehremi silsene der Karapınar….
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Gençlere

Deriz ki dolaşıp eğlenmeliyiz,
Gençliğin bitmeyen hevesi vardır...
Baş tacı edilip yeğlenmeliyiz,
Gençlerin yarınla takası vardır...

Gençlikte delilik, cahillik tattır,
Gençlik ki ömürde başka fırsattır,
Türk genci çalışkan ve hamarattır,
Büyük imtihanı, davası vardır...

Gençlerde -şuracık-adı uzağın,
Gençlikte tüm renkler pembeye yakın,
Bırakın onları, serbest bırakın,
Gençliğin bir başka sevesi vardır...

Yorulmak bilir mi! hatta yorulmaz!
Kırılmak bilir mi hatta kırılmaz!
Sellerin misali hırçın, durulmaz,
Gençlik pınarının gür sesi vardır...

Ata’sı inandı emanet verdi,
“Öğün, çalış, Güven” nasihat verdi...
Okşardı, yeğlerdi tabi severdi,
O yüzden Ata’ya duası vardır...
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Gençlik İstekleri

Eğlenmek istiyorum, dolaşmak istiyorum
Laboratuarlarda hatta fabrikalarda,
Göğe yere hükmetmek ve taşmak istiyorum,
Elektronik bilip, denemek oyuncaklarda...
Yer altı, yer üstü okyanuslar ve uzay,
Bir kafa yorumuyla yaratmalıyım olay,
Madenler bulmalıyım, fabrika kurmalıyım,
Motor parçalarına kafamı yormalıyım...
Ve doymak istiyorum, gençliğim silinmeden,
Problemler çözmeli, olmasın niçin neden?

Öğünmek istiyorum yerlere bakmak değil,
Büyüklerden azar işiten ahmak değil,
Tarihin sayfaları ki Türk medeniyeti,
Karalanmış yerleri Avrupa deniyeti...
O karayı aklamak görevliyle Türk genci,
Çabuğa ulaştırır, şayet kalmışsa geçi...
İlhamını bulacak eğer geri bakarsa,
Kadınları iffetli erkekleri vakarsa,
Çalışıp öğünecek, güvenecek yarına,
Çünki kutsal emanet, onunun omuzlarına
Kondurulmuş, konulmuş; o hazla ve hasletle
Günlerini geçirmez, boş düşünce kasvetle
Engelleri zor ama, bizden ne kurtulur ki....
Tarihin her sayfası böyle yazmıştır Türkü...

Vatan için çalışmak faziletim erdemim,
Tarihim pusulamdır ve bu rotada gemim,
Manen doymak da lazım, istiyoruz mutlaka
Çünki böyle bir gıda zeval vermez ahlaka,
Evvel gelip geçenler unutulmadı bir an,
Yıllardır ruhlarına Fatihalar okunan
Ulular, padişahlar, erenler, evliyalar
Alimler, ulemalar bizim mazimizde var...
Bütünü bir Türklüğün geleneği, örfü de
Bunları bilmek gerek, susuz büyümez fide...
Meseleler, olaylar sorun işte bunlardır...
Şayet bunlar çözülse şehirde bir, köyde bir...
Kütüphaneler bomboş, kahvehaneler şaşı,
Avrupa gençliğinin çoğu esrar sarhoşu...

Uyanıktır Türk genci, daha da uyanacak,
Aydınlanacak gece çünki odur yanacak,
Bu çağ, bu dem, bu mevsim yılıdır gençliğin her yıl....
Dolaşıp eğlenmeli, kırda bayırda değil...

Araştırıp öğrenmek, laboratuarlarda,
Eğlenmek istiyoruz, şu bilgisayarlarda...
Dolaşmak istiyoruz, deneyler yaparaktan
Yıldızlar izleyelim, gerçi bizde uzaktan...
Gençlik boşa harcanan hovarda zaman değil,
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Gençlik zaman durduran-ki çürüyen can değil...

Spor evi olsaydı, kahvehaneler artık,
Biz vardık bu karara, bu karara biz vardık...
Seven ve de sevilen, başımız eğilmesin,
Çalışalım durmadan, varsın beğenilmesin...

Biz Türklerde gençliğin, bir başka anlamı var,
Çünki bizim toplumda gençlik güzele mazhar...
Kırılsın hoyrat eller, harami düş, kem gözler....
Artık bize de yakın kehkeşanda yıldızlar...

Ata’nın emaneti bize değil mi sahi....
“Cumhuriyet Sizindir” var mı? diyen kaç dahi...
Diyebilmiş değil, çünki dünya gençliği,
Türk gencinde bulmuş, sağlamlığı, dinçliği...
Beynimiz uyuşmasın esrardan, eroinden
Geliriz, çalışarak her işin üstesinden....
Yokuşta çıkış vardır, inişler sonra başlar....
Tiksinmeden, korkmadan çalışın arkadaşlar...

Kar yağar; olabilir, yine çıkarız kıştan,
Temenni dolu bu ses size Sarıkamış’tan...
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Geniş Yüreklim

geniş yüreklimsin dar yola düşme
sevdana ihtiyaç duyarın oldum
uğra yüreğime sağ sola düşme
ustalık ne çare sevdana öldüm
seninle boşaldım seninle doldum

varlığa bin şükür gönül aymıyor
sevdana müptala kanıp doymuyor
umarsız kalsan da yine caymıyor
çaresiz kalmışım sevdana daldım
sevdana sevgice kınalar çaldım

ah desem olmuyor imdat desem ne
gör bak ki meftunum geçen her sene
sende haykırsana sende desene
yılları peş peşe sıraya koydum
sevdanı ben böyle içime yaydım

ne yaman sevgisin ne yaman şeysin
kocaman bir yürek koca ayşesin
yazsam beceremem ha ayın ha sin
kısaca ben sana dolo doluyum
seninle kalayım senle oluyum... 08.12.2011
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Geri kaldık demeyelim-Vergimizi Ödeyelim.

Geri kaldık demeyelim

Güzel şey helal kazanmak,
Avrupa’ya, dünyaya bak,
Çok kazanmak güzel ancak,
Vergimizi ödeyelim
Geri kaldık demeyelim…

Düşünene vergi kutsal,
Gelişmeye vergi emsal
Devlet arı, vergi de bal,
Vergimizi ödeyelim,
Geri kaldık demeyelim..

Fakire yoksula bakmak,
Vergi ile olur ancak,
Yakışmaz vergi kaçırmak,
Vergimizi ödeyelim
Geri kaldık demeyelim..

Ödeyerek gelişelim
Vergi verip buluşalım
Zengin olup ülüşelim
Vergimizi ödeyelim
Geri kaldık demeyelim..

Elektirik baraj yol su
İstiyorsak doğrusu bu
Vergi en kuvvetli ordu
Vergimizi ödeyelim
Geri kaldık demeyelim..
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Geriye Kalan

Veda ettim sahte yalan dostlara,
Benim ile bir ben, görüşen kaldı...
Selam olsun geri kalan dostlara
Ne veda eden, ne gönlü şen kaldı...

Zenginlik sandılar dünya malını,
Kırdılar gönlümün zümrüt dalını,
Uydurdular ömre son masalını,
Yüreğim günbegün perişan kaldı...

Zaman geldi sıra bize erişti,
Gizliler  aleni,açık görüştü,
Doğru ile yanlış birden karıştı,
Kötüyü iyiyile yarışan kaldı..
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Gıgılagu Dedi....

Dolaştık çarşı Pazar
O gıgılagu dedi…
Bana göre her şey var,
O gıgılagu dedi…

Ne aldıysam çarşıdan,
Beğenmedi karşıdan,
Şaştı duyan işiten,
O gıgılagu dedi…

Ucuzlar yakışmadı,
Parası çıkışmadı,
Sonradan görme adı,
O gıgılagu dedi..

Her şeye bir laf diyor,
Her şeye tuhaf diyor,
Duyanlar ne saf diyor,
O gıgılagu dedi

“Taze kız, ince gelin”
Derler ya bir meselin,
Siz onu öyle bilin,
O gıgılagu dedi…

Kanaati yok bire,
İsyanlarda habire,
Kısaca bu tabire,
O gıgılagu dedi…
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Gibidir Şair

İnsanın içinde bir derin kuyu
O misal oyuklar gibidir şair
Anlatır sevgiye ait arzuyu
Denizde kayıklar gibidir şair

Yazanlar vurgundur hatta divane,
Kimisi kendince bulur bahane,
Kimisi sarhoştur; kimi bilmem ne,
Yinede ayıklar gibidir şair…

Aşıklar bilirler iyiyi iyi,
Arzuyu,hiddeti ne ise neyi,
Ve hatta yürekçe bitmez sevgiyi,
Durmadan sayıklar gibidir şair

Hayal eder gerçeği dimağından,
Her meyveyle ürün verir bağından,
Ayranı yoğurttan,sütü yağından,
Ayıran yayıklar gibidir şair...

Denir ki kalp gözü açıktır ama,
Şuara Suresi o kalbe yama,
Kulağına bir ses,okur muamma,
Dili keskin ya, zar; gibidir şair….

Satranç oynar kelimeler beyninde,
Üstten baştan ne var ise eyninde,
Şurda,burda,,dağda,ovada inde,
Gönlü halayıklar gibidir şair…
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Gibisin

değil misin? farkında,
sen  gönlümün çarkında,
sarayında, barkında,
tüten duman gibisin

bak zoruma gidiyor,
bak arıma gidiyor
sahi kalbin ne diyor
ancak yaman gibisin.....

dilimin döndüğü bu,
yok sevgimin hududu,
hu diyorum artık hu
durmuş zaman gibisin
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Gibisin.

"sen var ya sen bende kalın kitaplar
yazısız defterde yaprak gibisin..
sen bende virajlar, uzak etaplar
bir yolun sonunda sapak gibisin...

son demde karşıma çıkmış divane
odu, ocağımı yakmış divane
senden başka sanki yokmuş divane
sırtıma serili çaprak gibisin...

gibisin diyorsam doğrudur inan
benim sana yanan, sana kavrulan
veyahut yelinde tozup savrulan
dalımda tek kalmış yaprak gibisin...

gül açmış olsa da dallar iğreti
ömrümün zamana yok dirayeti
feleğin benimle belli niyeti
uçsam da ruhuma ortak gibisin..

bu gerçek değişmez duyanlar duysun
kim neyi ne ile sayarsa saysın
kimisi öldürsün, kimisi yuysun
elimde bir avuç toprak gibisin.."
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Gideceğim Gör de bak.

"dediğime kulak as, gideceğim gör de bak
bildiklerin senindir ; bilmediğin olan ben
sessizce gideceğim, haberin olmayacak
çıkacağım aklından,ağlayacak seccaden..."
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Gidiyorum Çocuklar

-
Bilirsiniz 400 km. dir
Erzurum yolu
Özleyeceğim yalan yok
Gözüm dolu, içim dolu,
Ne garipki benimle bir gelen yok...
Ara bir sesinizi duymak isterdim...
Gerçekten size doymak isterdim...
Ama gel görki mevsim hazan,
Göç vaktidir çocuklar...
Bende göçüyorum...
Lakin sanmayın sizden geçiyorum....

Unutmak mümkün mü?
Özlem, Seyyit, Banu, Ebubekir
Ali, Tülay, Rezan ve sair..
Bekir, Çimengül, Cengiz, Senayi
Fadime, Olcay, Hamdi,
İsmail, Önder, Gülendam
Mehmet,Lütfi, Servet, Elif...
Nasıldır şimdi o güzelim sınıf...
Erdal, Ceylan, Faruk,Neşe, Baba Talat
O kadar ki..
Hatıralarım sanki
Haraç-mezat...
Parça parça, liyme liyme...
Şimdiden çullanmış iliğime
Dağınık ve perişanım...
İnanın sizinle her anım...

Kime ne diyeceğimi bilmiyorum.
Ve gittiğime gülmüyorum.
Gidiyorum. Allah’a ısmarladık.
Çocuklar gidiyorum.
Sizi emanet ediyorum; Ol Gani Süphan’a
Taş değil sevginizle dolu çeğilim...
Sizi asla unutmuş değilim.
Çocuklar, her zaman yeisi bırakın
Hoşça kalın ve kendinize iyi bakın....

Gürsoy Solmaz

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Gitme Aşkım

gitme aşkım dur hüsnüne bakayım
zaman dursun o zamana uzan sen
geçen geçti gelen güne bakayım
fark ettim ki yüreğimde nazan sen...

gitme aşkım bir kaç kelam edelim
gönlümüze kıyak selam edelim
sevdamızı neden dert gam edelim
sitem etsem sitemimde bazen sen....

gitme aşkım aşkı şarap içelim
gecelere perde çekip geçelim
ellerini arar ise ellerim
 olmaz dersen yüreğimde hazan sen....

gitme aşkım biraz vakit biraz dem
bakışalım sevişelim dem madem
yazarmıydım aşkını istemesem
anlasana hislerimi çözen sen
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Gizem

al kalemi yaz beni
kalem küsmesin gizem
gör ki seni seveni
dilin susmasın gizem

bir ceylan kadar güzel
san ki esen sıcak yel
al kalbini bana gel
vehim basmasın gizem

sen bendeki heyecan
bir başkasın başka can
ben yanmışsam sen de yan
rüzgar esmesin gizem

gönlüme sahip gibi
derdime tabip gibi
sevdamızı ip gibi
bıcak kesmesin gizem...
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Gizli Kalmış Hislerim...

Gizli kalmış hislerim adını destan etti

Aleni olan sevdam gönlümü bostan etti

Uzak değil, yakınız  serseridir sevgim bak

Seni sevmek bir başka,seni sevmek hoş ancak

Ne sıkılma gücenme ne de bana ayıpla,

Pervasız yüreğimi sende okşa sayıkla,

Yıllar yılı susmakla elime ne geçti ki,

Seni sevmek bir başka,başka hazdır halbuki...

*

Hayatta nazarımdır; tebessümkar gülüşüm…

Senin gibi bakışım gönül şifrem ve ölçüm…

Ne söylersen söyle sen, ben yine seviyorum

Hasretle ve özlemle yolunu bekliyorum..
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Gizli Sır Gibiyim

Ben bir gizli sır gibiyim
Arar isen bulacaksın...
Sırlarımı der gibiyim..
Sorar isen bulacaksın....

Dağ misali yüreğim var;
Ses verirsen o sedalar
Ben bağbanım,bendeki bar
Girer isen bulacaksın...

Kendim sakit ve sessizim,
Sormasa da beni hiç kim,
Ben konuşmam, dönmez dilim
Sen var isen bulacaksın...

Ben diyemem buyum diye,
İyiliğim huyum diye,
Çoraklara suyum diye,
Dolar  isen bulacaksın...
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Gökler

Gökler

Göklerin karanlık mavilerinde,
Gazaplar şimşekle çakıvermez mi?
Allah’ın emrinin olduğu yerde,
Kader bir cilveyle çıkıvermez mi?

Şimşekler çakınca, gök gürleyince,
Titremez mi için inceleyince...
Karanlık bastıran gündüzler gece,
Olunca bağrını korku yarmaz mı? ...
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Göklerden Renk Seçtim

Mehtabı her zaman görüyordum da,
Gökte olduğunu yeni fark ettim...
Fark ettim zamansız son bir yudum da,
Yanınca yüreğim pek merak ettim...

O mehtap göklerden iner mi yere,
Diz koyup el açtım mavi göklere,
Başaklar vermedi bire bir bile,
Tarlamı üç günde çöl-çorak ettim...

Sevdalı saçına dolanmaktayım,
Her gün biraz daha çok yanmaktayım,
Hasta oldum ama hep ayaktaydım,
Sevdalı gönlümü yatalak ettim...

Göklerden renk seçtim karışıktılar,
Tüm renkler pembeyle barışıktılar,
Gündüzün her renge müptelası var,
Gündüze geceyi ben durak ettim...

Düşündüm sırrımı kim gizler diye,
Bir sevgi sunarsam kim özler diye...
Gündüzler siyahı sevmezler diye,
Karaları birer birer ak ettim...

Böylesi bir sevda yamandır şimdi,
Alev alev gönlüm yanandır şimdi,
Kandır ve usandır, inandır şimdi,
Ben seni kendime tapınak ettim...
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Gökte Yıldız Göz Kırpıyor Bahtıma

gökte yıldız göz kırpıyor bahtıma
el sallasam beni gören olur mu
karanlığa gülümsemek boş ama
sebep nedir diye soran olur mu

yasak diyor şarap içmek men sana
feleğin kurduğu bu dümen bana
ver elini o geçeden bu yana
bana gelen senli tren olur mu

kız ben seni çoktan en çok sevmişim
sevdan için veli, molla, dervişim
işçin oldum, sevdan benim tek işim
sesim yüreğinde siren olur mu...
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Gölgeler Aksetmiş Durgun Sulara

Gölgeler aksetmiş durgun sulara
Dağların dağlığı sır değil artık...
Tonları bozulmuş renkler fukara
Dengi düzenleri bir değil artık...

Mevsim belli artık düş gerekmiyor
Kaderin hükmünde dakka sekmiyor
Kimi biçmek ister ama ekmiyor
Karalar aklarda kir değil artık...
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Gönlüm Sevginin Yeridir

Gönlümü sevginin yeri ettim ben,
Kendimi uğruna çeri ettim ben,
Vücudumu kemik, deri ettim ben,
O ise umrunda olmayan biri,
O ise gönlümde hâla bir peri...

Bekledim hafta,ay, sene demedim;
Kırıldım, incindim gene demedim;
Tavrına şaşırıp bu ne? demedim;
Sabırla koşuldum nefis atına,
Ağyarı o aldı; şen hayatına....

Ben haksız, o ise haklım değildi,
Sırrım, gizlim hatta saklım değildi,
O zaman aklım, bu aklım değildi,
Yağmur damla damla dönüştü sele...
O sular sonradan oldu şelale...
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Gönlüme Çırak OLdum

Bittim bittim tükendim
Çöl oldum çorak oldum
Kendime yandım kendim
Od oldum ocak oldum

Düşündüm onu bunu
Yedim dosttan vurgunu,
Diyeceğim işte bu,
Kel başa tarak oldum...

İçildim yudum yudum,
Yazdım yazdım okudum,
Kendim ördüm dokudum,
Gönlüme çırak oldum...
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Gönlüme MAksat OLan

ey yıllar gerisinden yıllarıma ad olan
ey güllerin içinde gönlüme maksad olan
yazdığım düşündüğüm hayalimdeki varlık
ey gönül diyarıma hoş lezzetle tad olan

elbette  bu sevgiyi  böyle ifade ettim
yıllar sonra rastlaşmak ve sevmek ihtirasla
ben seni yüreğimde yoktan ziyade ettim
bunu sende iyi bil unutmayacağım asla
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Gönlüme Nolur Dedim

Diyemedim kimseye,
Ar ettim; haya ettim,
Biriktirdim sevdanı,
Kocaman kaya ettim…

Sen ektin evlek evlek,
Ben ekildim diyerek,
Bu sevdanı bilerek,
Kendime rüya ettim…

Sevdanı yudum yudum,
Şiir yazdım okudum;
Kendim ördüm dokudum;
Gönlüme oya ettim…

Gönlüme nolur dedim,,
Israr ettim dur dedim,
Bu sevda soğur dedim,
Duamı zaya ettim…

Demedin olur diye,
Yanımda kal dur diye,
Bu sevdayı gönlüme,
Taş ettim,kaya ettim…
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Gönlümün Özlemi

Can hiraş sadalar özlem olamlı,
Aydınlık yolların gölgelerinde...
Veyahut kuruyan kurumamalı,
Güneşin üstüme doğduğu yerde...

Yalnızken sevdamı görmedim tekin,
Ürperdim gecenin yarılarında,
Gölgeler görünce tiksindim lakin,
Bunaldım hayalin yoğu-varında...

Gönlümün yaylası özlem diyarı
Dolaş ki göresin yaylalarında,
Sevdamın sen oldun tek şehsuvarı,
Kem göze nur olduk nicelerinde...

Dökülen yaprağa anlam vermeli,
Bu geçen yılların mevsimlerinde...
Anlayan birine bir söylemeli,
Natıkam sıfırdır, hafzalam inde...

Sitem var, özlem var dizelerimde,
Anlamak olur, anlamamakta
Dedim diyeceğimi, gerçi derim de,
Anlamamak beni bunak sanmakta...

Gürül gürül akar sevdalı çeşmem,
Dudağı değenler giderdi özlem,
Yokluğa değişmem, vara değişmem,
Özlemim göklerin kubbelerinde...
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Gönlümün Paşasıyım

Hoşluğa tutkum  benim
 Meftunum güzelliğe
Kötülüğü gömenim
 En dipsiz derinliğe

Gönlümün paşasıyım
Keyfimin kâhyası ben
Dolu sevgi tasıyım
Benim benle öğünen

Ben kendi sarayımda,
Kendi çeri başıyım,
Hoşluk var olayımda,
Bu hoşlukla yaşayım..

Sade bir yüreğim var;
Sanmayın  kargaşayım….
Ben dostlukla bahtiyar
Yaşayan bir paşayım…
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Gönül  ufkuma  düşen    gözlerin yeşildi

Gönül  ufkuma  düşen  o  gözlerin yeşildi
Enginler kadar derin fakat uzak değildi…
Seni  arar gözlerim hep isteyen gönlümdü
Bilsen ki o bakışlar ölümlerden ölümdü….
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Gönül Heybesi

Topladım derdi gamı,
Doldu gönül heybesi
Düşünmedi encamı,
Soldu gönül heybesi

Bir ekti bin bir eken,
Sabırla sabır eken,
Bunca dert meşakkatten,
Yıldı gönül heybesi…

Sığmadı göğe yere,
Doldu doldu kaç kere,
Bohça gibi ellere,
Oldu gönül heybesi…

Benzerdi koca hana,
Bazen sahte sultana,
Nihayetinde bana,
Kaldı gönül heybesi

Sevdi sevda gereği,
Sıralandı tereği,
Anlayacak gerçeği,
Buldu gönül heybesi..

Her telden söyler türkü,
Yanılsa da bir-iki
Arılar gibi yükü
Baldı gönül heybesi
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Gönül İle Gönülleştik

Gönül ile hasbıhale tutuştum,
Bir o bana, bir ben ona söyleştik
Sevgi efsunuyla durdum yatıştım
Bir o benle, ben bir onla eğleştik…
:
Oturduk baş başa, yıl hesabıyla
Ayları, günleri bul hesabıyla
Zamanı unuttuk, yol hesabıyla
Bir o benle, bir ben onla toylaştık…..

Gönül idi gönlümdeki tumturak,
Gel şuraya, biraz dincel oturak,
Ben sana bakarken, sende bana bak
 Bir ben onla, o bir benle ağlaştık….

Gönül çaresini gönlünde sakla,
Ara bir soruştur ara bir yokla,
Gönlüne örtülmüş beyaz duvakla,
Bir ben ona o bir bana bağlaştık…….
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Gönül Savaşında Cenge Tutuşsam

Gönül savaşında cenge tutuşsam,
Okların gönlümü sitem edecek...
Terk etsem meydanı denge tutuşsam...
Bilirim ağlayıp matem edecek...

İçerime bir ses düşerken tıp tıp,
Terk etmek olur mu seni bırakıp,
Süzülen gözünden yaşların akıp,
Dökülse bademe zemzem edecek...

Dağılan saçların bir buket bana,
Tanrı vermiş seni bir afet bana,
Çiçekler gönderip selam et bana,
Bir anda hatırım bin dem edecek...
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Gönül Yaylasına Yağanlardanım

Sevdayı sevgice sağanlardanım,
Her kalbe sevgice sığanlardanım...
Yağmur gibi sesli, kar gibi sessiz...
Gönül yaylasına yağanlardanım....
..
İlmek ilmek dokur sevdayı elim,
Sevip de unutan cinsten değilim,
Sevgi diyarında koca çeğilim,
Her kimsen -gel, diyen o canlardanım...

'Bir garip' denilse, doğru kimliğim,
Kendimden gayrıya olmaz kemliğim..
Sevgiye susamış kanım, iliğim.....
Adı, sanı meçhul Ozanlardanım..
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Gönülden Ağlayıp Gönülden Gülen

Gönülden ağlayıp, gönülden gülen,
Kimleri ararsın hatıralarda...
Sevdayla yaşayıp, sevdayla ölen,
Sevdamı uyarttın bu sıralarda...

Çiçekler misali yüzün var senin,
Bedenin bembeyaz, tenin kar senin,
Sevdama ağlarsan işin zor senin...
Seni seven benim duy buralarda...

Kar çiçeği diye hep bundan geri,
Sana yazacağım neler neleri,
Gönlümde sevdanın müstesna yeri,
Besteni çalarım tel curalarda...
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Görenlerle Görmeyenler

- Görme Engelliler Haftası Sebebiyle-

Görenlerin görmeyenden farkını,
İlimde gör, irfanda gör sözde gör…
Gönüllerde taht kuranın barkını,
Çöllerde gör, dağlarda gör, düzde gör…

Biz insanlar erkeklere, kızlara,
Kim ne yapar gönülden hırsızlara,
Çok şey diyip bir şey için gözlere,
Her hikmeti soruyorsan gözde gör..

Görmeyenler gören kadar zekidir,
Görmek ancak bu dünyanın zevkidir,
Hangi insan ebedidir, bakidir,
Bilmek için görmeyenle gezde gör…
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Göye Göy Demişem

"ömrü süren men gara gün
ax demişem vax demişem" şehriyar

bala ceylan ne yazıpsan
yazdığına boy demişem
sözderi gözel dizipsen
hevesdenip toy demişem
ulduz göyde gün göydedi
buluttara can göydedi
üreğinnen bunu dedi
mende göye göy demişem
bulut desem olmaz sene
ürek desem dolmaz sene
beynamazdar kılmaz sene
men şehere köy demişem
layla oku mende yatım
sene gelim sene çatım
yağıları da çattadım
günü güne say demişem
kaynayır kalbimin demi
sen deryasan mende gemi
sür yarama sür merhemi
kaşdarına yay demişem
sen deyipsen men demişem
bu eşke dümen demişem
men sene güman demişem
Oy demişem loy demişem tey demişem
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Göz Ağlar...Gönül Ağlar..

göz ağlar, gönül ağlar, aklaşır da saç ağlar..
acı iner köküne, dayanmaz ağaç ağlar....
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Göz atalım

taşıma suyla dönme dönecek çarkın nedir
aymazlığın katlıam katılden farkın nedir?
xx
unutmak mümkünse dene bakalım
o kadar kolaysa diller şaşırır
ne dıyecek bunca sene bakalım
onca gün hafta ay yıllar şaşırır/şaşacak

boşa mı çıkacak bunca yaşanan ?
neden hayıflanan, neden yanan ben?
sen yolcu olmuşsun ben olayım han

senin olsun dünya şöhret, şeref, şan
cismime dönmeyen yollar şaşırır...

hayal ile özlem olup döşenen
içimizde kalmış kalmıştır denen
kurumuş yapraklı dallar şaşırır
sene bakalım
onca hafta ay
akşama benzemez feyzi sabahım
bilirsen sevabim, bilmezsen ahım
yemin olsun billah tutar günahım
gülşen tınmaz belki güller şaşırır...

boşa mı yaşandı yaşanan şeyler
özlemle sevinçle taşınan şeyler
hatıra kabili aşınan şeyler
kurumuş ağaçta dallar şaşırır.. vs vs

unutmak mümkünse dene bakalım
o kadar kolaysa duyan şaşırır
ne dıyecek bunca sene bakalım

xxxx
Dursun çavuşun oğlu
karayağız yiğit biri
gözlerini kısıp baktı
suratını asıp baktı
çekemedi çektiğini
derdini derde bıraktı
o söyledi ben ağladım ben söyledim o ağladı baktı ki kanım durmaz çıkartıp mendil
bağladı

durmadı geldi peşime
şaşırdı kaldı işime
kırılmış altın dişime
durmadı geldi peşime
ara sıra dağa karşı
o söyledi ben ağladım
ben söyledim o ağladı
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dağınıktı saçı başı
dert-bela olmuş uğraşı
ara sıra dağa karşı
o söyledi ben ağladım ben söyledim o ağladı baktı ki kanım durmaz çıkartıp mendil
bağladı
onüç-onbeş belki yaşı
düşmüş derdin ortasına
ortak aramış yasına
el attı baş tahtasına
üstüm başım perperişan..
xxx
"hesabı görülmüş, sonra dürülmüş
defterinden israrımdır, sil beni...
helvası yiyilmiş, kırkı verilmiş
göç etmiş, sessizce ölmüş bil beni..."
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Gözel balam,şirin balam Necesen?

içimdeki gece sensin gündüz sen
gözel balam, şirin balam necesen
yedim içtim aklımda bir- birce sen
gözel balam oralarda  necesen
gözel balam, yağız balam nerdesen
yattım kalktım, aklımda bir- birce sen.....

kınyas balam,tatlı balam,bal balam
ver elini olnan mene dal balam
gözel balam, şirin balam nerdesen
getme sakın, üreğimde kal balam
yattım kalktım, aklımda bir- birce sen..

göyçek balam,iğit balam,hoş balam
keyif senin haydi oyna coş balam
men ki sene bak açmışam döş balam
görmeyeli oralarda necesen
gezip tozdum aklımda bir-birce sen...

menki sene hem hesretem, kurbanam
göyçek balam,keşenk balam, hoş balam
seni mene gardaş doğuftu anam
görmeyeli oralarda necesen
gezip tozdum aklımda bir-birce sen...
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Gözleri Afilli Sevdam

Zaman avucunda gönlüm su içti,

Sırrımı bilirce sitem edenim…

Yıllarla aşk olsun ne çabuk geçti,

Senin tanıdığın ben değişmedim….

Kimseyle konuşup bir görüşmedim…

Vaktidir diyorsan ilham ol bana,

Aşına tuz eyle, katık çorbana,

Sitemler ettiğin günden bu yana

Senin tanıdığın ben değişmedim….

Kimseyle konuşup bir görüşmedim…

Bakarken gözleri afili sevdam

Aşkımın katili faili sevdam

O zaman yol göster gelsin bu adam

Senin tanıdığın ben değişmedim….

Kimseyle konuşup bir görüşmedim…
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Gözlerim Dikilmiş Size

İyice bakınız dalgın gözlerim,
Bir gizli özleme karar gibidir…
Bir sevda arayan çılgın gözlerim,
Kendini kendiyle duyar gibidir…

Bakınız gözlerim dikilmiş size,
Bitmez merakıyla arar gibidir…
Meramlı gözlerim gözlerinize
Kimleri ve kimi sorar gibidir…

***.
Alıp götürdükleri, verip aldıklarıyla,
Düşlerimde düğümlü, zamanı düşlüyorum...
Hayatı sevmek güzel; bağ, bahçesi, barıyla,
Ümitler sakladığım, gözlerim size yorum…
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Gözlerim Gülüyor Size

Bakarken bir efsun sunan gözlerim,
Tebessüm içinde gülüyor size.
Dostluk hoş diyerek kanan gözlerim,
Bir sevda umarak kalıyor size …

 Derya ise yüreğin,Yüzülmez mi deryada..
Hayalinden güzel yok, bence yalan dünyada…
Hüzün dolu baksan da hüzne sakın verme yer
Seni düşünmek inan, inan dünyalara değer…
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Gözlerim resmine daldı

Ağlasam bir türlü sussam bir türlü
 Olmuyor desem ne oldu desem ne...
 Kadere kahredip küssem bir türlü
 Küsmesem gözlerim daldı desem ne...

Kırk tane seneyi düşündüm tek tek
Bazen şöyle böyle bazen de ürkek
Kaderin herşeyi sürükleyerek
Alıp gittiğini çaldı desem ne?

Geçti artık geçti demem nafile
Bölük bölük olmuş nice kafile
Çırpınsam döğünsem haykırsam bile
Geriye anılar kaldı desem ne?
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Gözlerim Yollarda Ben Seninleyim...

Saatler geçmiyor an girmiş kına
Düşünki günlerdir hayalinleyim...
Nerdeysen bir gözük Allah aşkına
Gözlerim yollarda ben seninleyim...

Bir ses ver duyayım bu sesin diye
Farkında olayım nerdesin diye
Sevgimi sevginle ettim terbiye,
Sırf seni düşünüp seni bileyim..
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Gözlerime Uyku Çöker Birazdan..

Akşam oldu gene silada bugün
Gözlerime uyku çöker birazdan
Bir yarım sevinçli bir yanım üzgün
düşlerim vehmini döker birazdan.

Akşamdan öteye yerleşti gece
odama karanlık doldu iyice
sabaha ne kaldı derken netice
gün ışır şafak da söker birazdan...

cumadan ne kalır cumartesine
düşlerim uyanır hayal sesine
gönül hançeremden yar bahçesine
yaşlarım sessizce akar birazdan

dünya bu fırıldak, o düzen döner
zaman değirmeni zamanı eler
tan atar gün doğar yıldızlar söner.
kaybolurlar teker teker birazdan...
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Gözlerin

Gözlerin gözlerin, illa gözlerin,
Başına çok açar; bela gözlerin,
Bakınca sağa ve sola gözlerin,
İçimden dedim ki bu kız ne güzel,
Bu kızı şiirde ifade güzel...
Her şeyden azade, ziyade güzel...

Gözlerin gözlerin illa gözlerin,
Başına iş açar valla gözlerin...

Gözlerin kararan bulutlar gibi,
Gözünde bir sevgi,ilgi var gibi,
Gözlerin söz veren umutlar gibi,
Gözlerini hayal hayal dokurum,
Gözlerini şiir şiir okurum...
Gözlerin müşkülüm,gözlerin zorum...

Gözlerin gözlerin illa gözlerin,
Bak seni düşürür dile gözlerin...
Gözlerin gözlerin hele gözlerin,
Getirir çoğunu yola gözlerin...
Benziyor menekşe güle gözlerin...
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Gözlerini Nemli Gördüm

Gözlerini nemli gördüm sevgilim,
Ağlamaya niyet etmiş gibiydin..
Yüreğini demli gördüm sevdiğim,
Bardak bardak dolup, bitmiş gibiydi…

Bilmem ki adını nedir o bela,
İsimsiz hangi dert olmuş müptela,
Demiyorsun ama gördüm; mesela
Sen sende kaybolmuş, yitmiş gibiydin..

Hayatın kendisi benzer okula,
Kulun öğretmesi ne garip kula,
Yıkık bir yüreğe,kırık pusula,
Sanki pusulasız, batmış gibiydin..

Gibiydin diyorum çünki öyleydin,
Ne seni sormadım ne sen söyledin,
Başka gönüllere konup yayladın,
Yad-yaban kollarda, yatmış gibiydin…

Artık bundan geri ağlasan nolur?
Ağlamasan nolur? nedir bu onur?
Konuş,anlat,söyle bir dakka otur,
Sen benden usanıp, gitmiş gibiydin…
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Gözükmüyor

sevgiye, inanmaz olur muyum hiç ?
fakat bu sevenler, hoş gözükmüyor...
boy boy resimler var; ne kadar ilginç
bunlarda kirpik var; kaş gözükmüyor...
bilsem ki gönülden, bilsem gerçekten
güya seviyorlar candan, yürekten
samimi gelmiyor; söyledim yekten
bunlar, hin-cin bunlar, boş gözükmüyor...

hepisi sustular, çoğu saklandı
allem kullem etti, tamam aklandı
biri ötekine sahte eklendi,
bunların hayali, düş gözükmüyor...

valla reis, anladığım bu benim
sağdan soldan dınlediğim bu benim
dost-doğrusu danladığım, bu benim
dek dubara toplam, eş gözükmüyor...

sakal, bıyık, umre, düş peşindeler
yemek, içimek hatta iş peşindeler
tamamı nasılsa, iş işindeler
biri diğerine, keş gözükmüyor...

şaşırıp kalmışım, suratlar pişkin
çoğunun göbeği, ensesi şişkin
keyfine de düşkün, size de düşkün
ağlıyorlar ama yaş gözükmüyor....
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Gözünü Kırpmadan Gözlerime Bak

Gözümün içinde gördüğün resim,
            Kirpiğim kaparsam esir olacak...
            Çok mahzun bakarsın gelir gülesim,
            Hüzünün gönlüme nasır olacak...

            Gelmişim huzura sana uyarak,
            Ruhum bunalıyor, saçlarımda ak,
            Gözünü kırpmadan gözlerime bak...
            Dirilen gönlüme tesir olacak...

            Geçen günler başka yara, açmasan,
            Denizde ölürsün kulaçlamasan,
            Neşeye gel nolur kalmasın tasan...
            Sükûtun yüzüne kusur olacak...
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Gurbetin Libası Kolay Dikilmez..

Uzak diyarlarda gurbet çekilmez
 Kuşun özgürlüğü güzel desen de
 Gurbetin libası kolay dikilmez...
 O libas dar gelir kolay giysen de..

Yaralı kuş gibi kanadı kırık
 Özlemin kalmışsan araf yerinde
 Sılada gurbetlik tutmaz hıçkırık
 Gurbetlik kuşların yaş gözlerinde...
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Gül Gibisin…

Beyaz karlar yağarken güzelim erzurumda
Sen aklıma gelirsin olası her durumda…
Yürek evleklerimde açan  bir gül gibisin…
Gönül diyarlarımda  gerili tül gibisin…
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Gül Goncası

gül goncası daha levin tutmuşken,
İnanır kendince açar olur ya...
Ona göre vakit geç değil erken
Bu yüzden kışlara düçar olur ya...
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Gül gülü Yarim..

ahdinde vefa yok gül gülü yarım
sevmenin hükmüne bu mu uyduğun
yürek penceremin ilk tülü yarım
sessiz kalman için nedir duyduğun

istersen haber sal istersen salma
bir selam verirsem istersen alma
dilerim gönlünde sevdasız kalma
canım olsun kıyım kıyım kıydığın

nihayet yazdığım çoğa varmadan
çekilip susayım kan kusayım kan
minnet duymak başka mihnet olmadan
nemenem duygudur yiyip doyduğun
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Gül İsimlim

Bir ilmekle başladı sıra sıra ördükte
Nakşettik taa bugüne,  mazide kalan sesi
Yıllardır eteğinde topladığını dökte,
Gürünsün gül isminin,  bu sevgi seccadesi...

Gül isimlim, gül gözlüm, gül yüzünde gül açar
Zamana bak ibretle,geçmiş bunca gün,ay,yıl
Sen gülmeye layıksın, güle benzer adın var;
Hoş bende güleceğim,sen mutluysan bunu bil....
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Gül İsterim Solmayan

Gül isterim solmayan, severek sunacağın,
Dem isterim duyarak, sevgime kanacağın...
Saydığım sevdiğimsin, öylece andığımsın,
Daha önce arkadaş, şimdi kıskandığımsın...

Gölgem gibi ömrümde, gönlümde sandığımsın,
Senelerin içinden ayırıp kandığımsın...
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Güldükçe Gülerim

Ben berrak su gibiyim
Dökersen yaşa gülerim..
Sözün doğrusu gibiyim..
Eğilen başa gülerim..

Kervanım var fikir fikir,
Ovada kışa gülerim
Gece gündüz içim zikir
Etmese boşa gülerim..

Çoktur daha duygularım,
Ham- hayal düşe gülerim
Hayat kumarında zarım,
Şeş gelse şeşe gülerim..

Kibirden arınmış duru
Savrulan taşa gülerim,
Bence insanlık unsuru,
Sayılan düşe gülerim..

Tuttuğunu becermeyen
Yapılmaz işe gülerim,
Kalbi çorak yeşermeyen,
İnsana..haşa..gülerim..
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Güle Güle

Güle güle anam...
Güle güle bacım...güle güle.....
Sen içimde bir gam
Sen içimde acım güle güle

Dökülsün yapraklar
Sevinsin topraklar... güle güle
Yaşarsın gözlerim
Islansın yanaklar... güle

Güle güle anam
Güle güle bacım... güle güle
Sen içimde bir gam
Sen içimde acım... güle

İçimdeki saraydın,
Keşke burda olaydın... güle güle...
Yaz günümde kış oldun
Çabuk geçen gün- ay’dın...güle güle...

Sen içimde bir ses
Sen içimde nefes...güle güle
Ağladı senin için,
Ağladı inan herkes...güle güle
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Güle Kalsa Naz Kalır.

"mesafeler uzasın sevmiş isen az kalır...
hile çıksa fikirden en geriye öz kalır...
sen orada ben burda, sıkıntı yok sorun yok
güllerine gül diyim, güle kalsa naz kalır..."
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Gülendam

alev alev yaktın beni gülendam
su yerine döktün beni gülendam
işte geldik gidiyoruz rahat ol
yüreğimden söktün beni gülendam

sen kendince tavır koydun başardın
hayalimle yattın doydun başardın
hatta hatta vurdun kıydın başardın
ve aklınca yıktın beni gülendam...

dostlarına söyle alkışlasınlar
hala kulaklarım sesinle çınlar
kendince huyların vehimlerin var
hoyrat vuran oktun beni gülendam...
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Gülerim

Yeşersin yüreğin, dinsin yağmurun,
Kaskatı kuşkunu sezer gülerim...
Bu aşk değirmeni ömrümüzü un,
Ederse ben buna kızar gülerim...

Ömrümün bütünü ay olsa nolur?
Bağlarım bozulup zay olsa nolur?
Dostlarım el olsa, bey olsa nolur?
Bunları düşünüp, gezer gülerim...

Şüpheli hayatın bir kulpu sende,
Acılar ömrümde bir törpü bende,
Bilirim derdini söylemesen de,
Beyazı siyaha dizer gülerim...

Ellerim yukarda, dizlerim yerde
Yaşlarım boşanır geçen ömürde,
Daha şenlenmiyor gönlümü görde,
Ölmeden ömrüme yazar gülerim...

İşte hayatımın muallak tonu,
Bendeki tasalar bir başka konu,
Hisseder ardımda ölüm okunu,
Kendime bir mezar kazar gülerim...
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Güller Yolladım Sana

Güller yolladım sana
Sen gülden de güzelsin
Güllere bir baksana
Sen onlardan özelsin

Pembe, mavi, mor, sarı
Sen çiçek ol ben arı,
Gönlümün son baharı
Bırak gönlüne gelsin
:
Onları koy kenara,
İçinde beni ara,
Kaçsan da uzaklara,
Her çiçeğe bedelsin

İşte bende bu duygu
Ben bağ olsam sen dudu
Sevgimin yok hududu
Bilenler böyle bilsin…
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Güllere Nispet Olsun

Papatyadan taç yaptım güllere nispet olsun,
Geleceğim yanına görmeye kısmet olsun,
İçim içime sığmaz, heyecanım tartılmaz
Bana karşı hislerin yeter ki müspet olsun

Sevda dalgalarına kulaç olmak isterim,
Gönlüm hasta diyorsan, ilaç olmak isterim,
Yüzüme dalgın dalgın bakarken anlıyorum;
Bende senin fikrinde, amaç olmak isterim…

Tutkum olan sevgini, güller bile kıskandı,
Duruldu gönlüm artık, yüreğine yaslandı,
Yama tutmaz yüreğim, bohça olsun sevgine,
Bundan mıdır gözlerin bulut bulut ıslandı…
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Güllere Sitemim Var

Güllere sitemim var; gene sen takacaksan,
Fallara töhmetim var; falımda çıkacaksan
Gönlümü kapatıyor,kalbimi kitliyorum;
Bendim sana dayanan; Ben yandıysam sen de yan...

Aşk olsun ki sinende nemenem bir yürek var,
Konuşmaya ne lüzum,ne ihtiyaç, gerek var,
Sen bilirsin arkadaş, böyle beleş kim sever,
Deniz dalgasız olmaz her dalgaya kürek var...

Berhava olsun gönlüm, sen şahit ol ey deniz
Adını da bilmem ya, bırakmıyor hiçbir iz,
Diyor ki ben şımardım, duygulandım ne garip...
Ve benim bildiğim şey, biz artık biz değiliz...
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Gülleri Tanımam

Yeşil gözlerini ufkum sanarak,
Her akşam kalbime dolacağımdın...
Nazik bir kelebek gibi konarak,
Sevgisi kalbimde olacağımdın...

Bu demde gönlümde dalgalar sakin,
Sevdalar yalnızken olmuyor tekin,
Bazen tutun onu,bazen bırakın
Diyerek öylece geleceğimdin...

Gülleri tanımam bana yabancı,
Renkleri çok güzel, tadı pek acı,
Papatya gibiyse hepsi yalancı,
Bitmeden ardımdan solacağımdın...
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Gülllere...

Papatya...
Yalancı diyorlar ama değildir..
 Seveni de bilir sevmeyeni de..
 Çember etrafına dizilip bir bir
 Seni de bilirler bende seni de..
 Sarı papatyalar ak papatyalar
 Onun da bir dili bin duygusu var...

Pepmbe gül

Duygular bu renkte dile gelmiştir
 Hislerin bu renkle dostluğu vardır
 Pembede sevdalar sonsuz geniştir
 Pembede sevdanın soluğu vardır...

Damdaki Ay..

Binanın üstünde ay çırağ olmuş
 Ay gibi yar,gibisin ay gibi yar
 Yarımın benleri çok merak olmuş
 Ay gibi yar,gibisin ay gibi yar
 Salla bana mendilini kaşları yay gibi yar..

Yaşlı Adam

yaşlılık eski duvar
 görmüş ömrün hasını
 üç kuruşluk keyfi var
 anlatır ihlasını...

Şehirde İlk Işıklar..

Koca şehir uyanınca o sabah
 Bulut çökmüş, kar yağmıştı dağlara...
 erken kalkan etmiş olmalı siftah
 ve mutlaka halka olmuş katara
 inam ile başlanmışsa gündüze
 o belde de gerek yok fazla söze...
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Gülmen İçin Şu Halime Bak

Al yanağa kumral saçın yakışır,
Söylemeye cesaretim yok benim,
Söyler iken dilim dişte sıkışır,
Gülmen için şu halime bak benim...

Geceleri yoldaş edip kendime,
Halimi arz edip sen efendime,
Yoruldum, yıprandım daha neler ve...
Bu hallere düştüğüm çok çok benim...
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Gülsem Ne Olacak? Gülmesem Nolur?

Bunca dert tasayı çektikten sonra
Gülsem ne olacak gülmesem nolur?
Canı cevherimden bıktıktan sonra,
Ölsem ne olacak, ölmesem nolur?

Çok malımı merde eyledim hibe,
Çok niyaz eyledim yüce Habibe,
Yolumu çevirdi hâkim, hekime
Gelsem ne olacak, gelmesem nolur?

Su idim döküldüm her türlü kaba,
Ölçüldüm biçildim yanlış hesaba,
Boşuna gidiyor verdiğim çaba,
Bilsem ne olacak,bilmesem nolur?

Bir sükût bulmadı bu deli başım,
Hep dertler, kederler oldu uğraşım,
Ağlayan gözümden sel olan yaşım,
Silsem ne olacak, silmesem nolur?

İsyan ettim yoğa, azlığa, vara
Katlandım epeyi zorluğa, dara,
Zamanlı zamansız ben hülyalara
Dalsam ne olacak, dalmasam nolur?
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Gül'sün

Sen bence sevgiden yana içerimdeki teksin...
Sen sevilesi bir yüz ve doyumsuz yüreksin....
Sen  usumdaki aşk kalbimdeki sırlı tül...
Sen gülşen olan bağrımda solmayan en asıl GÜL...
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Gülümsemene gülümserim

gülümsemene gülümserim
ama içten canı gönülden
hallenirim
gerilere bakarken gördüğüm siluetler içinde
bende
kalan izi sözü
olan ve olacak kadar
kalan sensin
ve geçmişteki anların bir adı
unutmadığım sen cadı
ve uçmaya kanat çalan kalbimin
muradı…

aslında değil kaderin hükmü
yazgıyı biz yazmadık ama
derin bir muamma
gibi
kalbimin içi ve en dibi
o neşeli
o bitmez yürekli tavırlarındı
değilse yalan
aklımda, içimde kalan
o mektep yollarındaki gülümseyen yüz
o şirin kız
ben seni o hallerinle saklamışım
anılarda yoklamışım
ve inan çok defa o düşlerle dolu yarım,
o düşlerle seni anlarım…
hatırlarım
ve sana yazdığım bilmem hangi şiirde,
sence ve şence şeyler belirirde,
içimin derin vadilerinde,
diyemem, susarım
öylece saklarım bir köşede
belerim bir bebek imtinasıyla hallendiğim o halleri
dedim ya diyemem...
utanırım, sıkılırım, susarım
ben o anılarda
kalmışım
ve mazideki anlarla bunalmışım
anlarsan sen anlarsın..
sen sevensin, sen cansın
duymasın kimse
sen daima gülümse
dualarım böylesine ve budur
 içimdeki sevda yıllar beri korkudur

küsme, kızma, konuşma
ama
sende olan neyse, kimse
aldırmam, sende öyle aldırma,
kaşlarını çatıp, yüzünü  kaldırma
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dualarımdır sana, duymasın kimse
sen daima ve hep gülümse

dileğim dileğinin olduğu yerlerde kalsın
sen bende böylesi bir anısın,
 hikayesin, masalsın
dost, sevgili, arkadaş adı neyse
duymasın kimse
sen daima gülümse
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Gün Akşama Döndü

gün akşama dönse bile
bir selam ver akşam olsun
şafak söküp sönse bile
bir selam ver akşam olsun

ta yürekten çağır beni
fizah ile bağır beni
sesin etsin sağır beni
bir selam ver akşam olsun...

Zaman, zaman içinde giz
Saat çıngırağı titiz
Bak guruba sesız sessiz
Bir selam ver akşam olsun...

Yazmamak olur mu seni
İki kalbin bir üçgeni
Üşengeçlik bastı beni
Bir selam ver akşam olsun
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Gün akşama dönse bile

gün akşama dönse bile
bir selam sal sabah olsun
şafak söküp sönse bilee
bir selam sal sabah olsun

ta yürekten çağır beni
fizah ile bağır beni
sesin etsin sağır beni
bir selam sal sabah olsun
bu sevdaya ferah olsun.

benim türküm böyle türkü
buram buram yayla türkü
kereme dil leyla türkü
bir selam sal sabah olsun
bu sevdaya ferah olsun

endezeyle eğirsende
bana koşup seğirsende
ben sendeyim sende bende
bir selam sal sabah olsun
niye bize günah olsun..
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Günahı Ne Orkide'nin

Yollar yolları gidenin,
Sürü sürüyü güdenin,
Güllerin içinde yoksa
Günahı ne orkidenin?

Her ananın kuzusu var,
Kuzusuna sızısı var,
Ciğer yakan ey nadan bil,
Her kuzunun arzusu var…

Gönlüm artık hafif değil,
Yüküm arttı çeğil çeğil,
Üstelik başıma açtı,
Bin bir olay, bin bir nağıl…

Yüreğime sabır dendi,
Sabır sabrımı delendi,
İçerimde hırs dağları,
Sabır ile rendelendi…

Sen gülmeme aldanma yar,
Gülüşümde bir anlam var,
Sevgi-hasret-gurbet neyse
İçerimde bar oynarlar
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Gündüzden Ay Utanır

gündüzden ay utanır geceye meyli vardır...
kim elemden mutlanır? mutlanan hayli vardır...
Mehtap gözükmez değildir dallar engel olsa da
Leyla'sı solan lalenin güldüğü leyli vardır...
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Gündüzler Gevezedir

Gündüz geveze sesler, olmayan münakaşam
Fakat anlattıkları, konuğumdur; her akşam
Ben hayatı bu denli sürpriz sunar bilmezdim,
Şansın değirmeninde bu kadar sevilmezdim…

Gecenin ışığından, süzülüp gelen sendin
Sen: içimdeki sestin, -beni anla diyendin,
Bir yine gecelerin, konuğudur yüreğim...
Bir yine sevgilerim, konuğundur meleğim...

Gündüzden aldığını, geceler dinle sende,
Ben bu huya alıştım; seninle ve sayende…
İkrarım budur sana, gecelerim senindir,
Seslerin seni bana, getirip götürenindir.

Geveze gündüzlerle her gecem böyle dolar...
Hayalinle baş başa, hayallerim bar oynar...
Alıştı gecelerim, geveze gündüzlere
Düz yolda incinirmiş, dağda gezen ayaklar,
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Gün'e Kar mı Dayanır..

Kar yağsın seyredeyim hayalimde yar ola
 Güne kar mı dayanır; zaman durmaz bir teşi
 Kaderin cilvesine olmaz ki, ayar ola
 Kar sessiz, ölüm sessiz birbirinin kardeşi
 İyilikle anılmak gerisi ne olacak
 Süleymana kalmayan bizlere mi kalacak....
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Güneş Batarken...

güneşe şube olmuş, birer çerağ camlarda
 gürül gürül yanmakta, hanelerde yangın var
 kuşlar kanat çalıyor; kararan akşamlarda...
 zaman dursun isterim; keyfime bıraksalar....
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Güneş Battı Sılada..

güneş battı yine sılada bugün
 efkarı beledim neşe tasında
 sıkıldı yüreğim illa da bugün
 bunaldım akşamın tam ortasında...

Gün döner dağların ardına düşer
 Akşamlar gurbetin derdine düşer
 Gurbette olanlar sılada yaşar
 Yürek kalır gurbet ile yasında.....

akşamın alaca karanlığında
dağlar sise, dağlara sis yakışır...
yürekler kalmışsa sevda bağında
kış olsa da yüreğe his yakışır...

Gürsoy Solmaz

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Güneş Yangınları Romantiktir.

"her akşam böyle batar, her sabah böyle doğar
güneşin yangınları, dumansız alevsizdir...
zaman durmak bilmeden, takvimden zaman sağar
vakit, medet anlamaz; umarsız,ülevsizdir..." (ülev:hak,pay)

**

yolcuya akşam olur...
"akşam olur, şehir susar; yolcuya han vaktidir..
gün zevale dönük bakar; artık ezan vaktidir...
sini, sofra beklemez; uhrevidir niyyeti,
huşu ile dua eder, sabrına tan vaktidir..."
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Güneşle Dolmak İstedim...

güneşin bu akşam huzmelerinde,
şu ova misali gönlüm duruldu
olmak istediğim ufkun yerinde,
güneşin son tahtı böyle kuruldu...

dağların seçilen çizgilerini
bir bahtın kapanan perdesi sandım
bir hüzzam şarkının ezgilerini...
ağyar yüreğinden tar sesi sandım...

griye dönüşmüş akşamın rengi,
alaca karanlık belirmiş artık
bugünle yarının bu sessiz cengi,
zaman denkleminde ana maşatlık..

bir yine güneşin huzmelerinde,
şu ova misali olmak isterdim...
olmak istediğim ufkun yerinde,
güneşle dolaşmak, dolmak isterdim...
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Günümüz kara bugün

Yas var,hüzün var; yandı ocaklar
Kadere kahredip küsme vaktidir..
Merak bu... ne oldu? ne olacaklar?
Tek kelam etmeden susma vaktidir..
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Güya.

Güya...
bir hüzün çökünce sislenir yürek
allanıp pullanmak çare olmuyor
öylece kalırsın tek yürüyerek
varmak istediğin hedef kalmıyor

susmayı yeğlersin için buruktur
dostlarım dediğin meyve çürüktür
dertli söyleyendir dertli yörüktür
güya dostlar böyle kapı çalmıyor..
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Güz Güneşi

Isıtır içimi üşüsem bile
Yıldız yıldız batar güz güneşleri
Hayretle geceye sorulsa bile
Söner katar katar güz güneşleri...

Düşlerle baş başa bırakır sessiz
Zamana şikayet elbet gereksiz
Dallar arasında seyredersiniz
Şafakta tez atar güz güneşleri

Saçları dağıtan rüzgarlar ılık
Hüzün kokar zirvelerde ayrılık
Fasıl son mevsimdir; akıbet artık
Uykulara yatar güz güneşleri...
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Güz Sancısı...

Güz Sancısı...
yar dudağı benzeri bir yaprağın
çimenler üstünde ahını duydum
bunu hissetmeyen nice pampağın
sevgi vadisinde vuslat suyuydum...
bön, hoyrat ve nadan cümle lalağın
fakir yüreğini duyguyla yuydum...
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Güzel bir şey yok dalmak kadar hülyana...

Sen ellerin koynunda enginleri seyre dal
Ben  ardından bakayım bir engine, bir sana
Düştüğün hallere bak, nedir  sende bu hayal?
Bence güzel bir şey yok dalmak kadar hülyana

Xx

İhtiyari bakarken anlayış sunuyorsun
Sohbetin muhabbetin eksik kalmasın senden
Canansın ve içtensin,herkes bir sanıyorsun
Eksiğin var diyemem, bellidir ifadenden…
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Güzel Güzel Olanın

Guzel güzel olanın
Onu veren mevlanın
Suçu yok ki leylanın
Mecnunca seven menem
Özünü döven menem

Semira olsa bahtim
Som altınlardan tahtım
Her hoşluğa sabahtim
Zamana zaman menem
Aşkına yanan menem

***
Yolumuz sevgi yolu
Heybemiz böyle dolu
Rehberdir Hu ...haktır ya-hu
O yaratan biz de kulu
Budur ömür okulu..

Biz beraber..  elini ver..
ver bir haber
 yandım su... yandım su...
Allah hu..Allah hu

 Var misin benimle..
bile bile... hu diyelim...
bu vesile..varım senle...
beni dinle...ben sevginle..
yandım hu yandım hu...
budur doğru
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Güzel Herşeysin

sen var ya melekler kadar güzel
Huriler kadar saf
 bir o kadar iyisin
sen var ya  sevgice esişen yel
 pazarımdaki kavaf
sevgimdeki ekin ve sen  sevgimdeki beysin
sen bence güzel herşeysin
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Güzel Olacak

Gözümün içinde gördüğün resim,
Kirpiğim kaparsam esir olacak...
Çok mahzun bakarsın gelir gülesim,
Hüzünün gönlüme nasır olacak...

Gelmişim huzura sana uyarak,
Ruhum bunalıyor, saçlarımda ak,
Gözünü kırpmadan gözlerime bak...
Dirilen gönlüme tesir olacak...

Geçen günler başka yara, açmasan,
Denizde ölürsün kulaçlamasan,
Neşeye gel nolur kalmasın tasan...
Sükûtun yüzüne kusur olacak...
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Güzel sevdam

Yine dalmış gözlerin, birini arar gibi…
 Bende yanan közlerin, yandıkça yanar gibi…

       Yeşil gözlerinde ben, beni ararken kaldım;
       Bana açık seccaden, ben o hayale daldım

                         Güzel sevdam, ey sevdam, uzat elini bana…
                        Tatlı aşkım, oy sevdam, beni de al hülyana…
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Güzeldi O

Güzeldi yüzü, gözleri öyleki,
Yılların el verip aradığıydı,
Koşardı, gezerdi yorulmak bilmez,
Felek bu, zamansız ona da kıydı...

Körpeydi sevdası karardığı dem,
Konuşur, koşardı bilmezdi sitem,
Silinmez hayali zaten dembedem,
Kalbimin sevdiği, yaradığıydı...

Sıcak nefesiyle, nazik ve titrek
Bir tonla konuşur, gülerdi ürkek
Gördüğüm gözleri, yüzü ve gerek,
Kahküllü saçını taradığıydı...
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Güzelliğin Var Olsun

Sen ne kadar güzelsin,
Güzelliğin var olsun...
Ver derdin bana gelsin,
Düşmanların kör olsun...

Sevgimi sakla kında,
Geleceğim yakında,
Yer almışım safında,
İster yerim dar olsun...

Gel desen gelecektim,
Kal desen kalacaktım,
Öl desen ölecektim,
İster sonum zor olsun...

Sanki sana hayranım,
Nedense kaynar kanım,
Etrafım, dört bir yanım
Varsın ateş, kor olsun...
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Güzellik Baş Belasıdır

Güzellik  baş  belasıdır,
Sonra  belan  ben   olurum...
Dediğim  pek  olasıdır,
Gizliden  hülyan  olurum...

Uğruna  adanmış  gibi,
Sevginle  pek  yanmış  gibi...
İlgini  aşk  sanmış  gibi,
Sana  meftun  can  olurum...

Yazabilmem   karşılıksız,
Sevgi  denen  olmaz  şıksız,
Hülyalandım,   gene  haksız,
Sevmeyene   kan   olurum...

Kara  gözlerinin   teki,
Hülyama  bedeldir  belki,
Saçların  az-boz  değil ki,
Kalbine  şeytan  olurum...

Düşün  beni   gündüz  gece,
Bu  duygu  büyüktür  bence,
Diyeceğim  şu  netice,
Sabahına   tan   olurum...
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Güzellik Bir Başka Mecraya Gitti...

Sevginin bağında iflas görmüşüm
Maşukun elinde icraya gitti
Kendi yüreğimde ihlas görmüşüm
Güzellik bir başka mecraya gitti...

Yarın sermayesi sevdamdı güya
Yalancı sözleri gitti hay-huya
Gölgesi aks eden derin kuyuya
Ben düştüm o kaçtı ücraya gitti...

Beyaz bir lalenin aklığı kadar,
Kalbimde bin şükür, niyaz, dua var;
Ummadık dağlara, umman oldu kar,
Eridi sel oldu; sel suya gitti...
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Güzellik Güzel Usta

Söz ola beri gele
Sende beri gel usta
Dediğin o mesele,
Sahi ne mesel usta..

Girmem nakıs yarışa,
Gönlüm hasret barışa,
Beş köfte üç kuruşa,
Bana mı bedel usta

Dilin zekatı sözdür,
Zekatsız dil öksüzdür,
Güzel konuş,rahat,hür
Güzellik güzel usta

Sözün çoğu farklıdır,
Sözün azı haklıdır,
Kişi sözde saklıdır,
Dil ona engel usta...

Geçti artık nafile,
Dil olur engel dile,
Lades tut bile bile,
Şahit olsun el usta...
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Güzler Yazla Başlıyor

Laf atıldı söylendi,
Duymadım sağır gibi…
Çoğu makam dilendi,
Kurbanlık sığır gibi

Dert doldum dert yüklendim,
Set oldu sele bendim,
Bir yara sürüklendim,
Yarıldım bağır gibi…

Son perde aralandı,
Görenler bir şey sandı,
Her yanım yaralandı,
Bak sırtım yağır gibi..

Güzler yazla kışlıyor,
Başka bir dem başlıyor,
Ve nabzım yavaşlıyor
Bedenim soğur gibi..
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Haberin Var mı?

Göklerde süzülen ey koca kartal
Çalağan kuşundan haberin var mı?
Ebrehe1 üstüne kanat çal derhal,
Ebabil taşından haberin var mı?

Leyleğin laklakla ömrü geçer de,
Bülbüller dağların mazlumudur be,
Biri geldi fakat öteki nerde?
Turnanın eşinden haberin var mı?

Yuvayı dişi kuş yapar öğünür,
Kuzguna yavrusu kartal görünür,
Ala karga yavru çıkarmaz ölür,
Karganın yaşından haberin var mı?

Tavuklar su içer Allah’a bakar,
Zamanlı zamansız öten horoz var,
Beyliği ekini biçene kadar,
Bıldırcın kışından haberin var mı?
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Hacı Bayram Veli Müridleri Gibilere..

"İnanma diyorlar kime sordumsa
Sarıkamış diye ananlar varmış...
Su çekilir, geri kalanı kumsa
O kumu, topraktan sananlar varmış...

kimi derman diyor; kimisi ilaç
kimi ilkesine eylemiş miraç,
bazısına kavuk, bazısına taç
Sarıkamış soğuk, donanlar varmış...

kimisi yürekten ah ediyor ah
birinin riyası birine mübah,
kimisi gurbette, her akşam sabah
Sarıkamış diye yananlar varmış...

Kimisinin ata- dede mezarı
Burada yatarmış o imiş zarı,
Kimisi özlemiş üç metre karı,
Uzaktan uzağa cananlar varmış...

7 şubat 2019

Geç hemşehrim bunlar hikaye oldu
Sahte duyguların pak paye oldu,
O memleket kime, ne gaye oldu?
Yiyene bakanlar kananlar varmış...

Hangi taş, taş üste konmuşsa söyle,
neyin,kimin nerde donmuşsa söyle,
mukayese eyle sıradan köyle
Kendini bal gibi sunanlar varmış..."
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Hak Vermiyorsun

Kendi mantığınca doğrusun ama
Sen bana ne diye hak vermiyorsun?
Gizemli ben miyim? sen mi muamma
Yüz desem yüz asıp pek vermiyorsun...

Anlarım düşünüp şey demeğinden,
Kendinden,gönlünden ve emeğinden,
Sevgi çöreğinden. aşk yemeğinden,
Tadımlık veriyor; çok vermiyorsun...
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Hakkım Geçti

Hakta kutsal hukukta; Vicdan da bir mahkeme
Hak yenince yoklukta, Hakkı helal et deme....

Gerçi ısbatı vücut,     Senin imzan olmuştu
Bu hakkı deme unut...  Haksız cezan olmuştu

Kul hakkında çok ah var; o ahı alan sensin
Üstümüzde Allah var;  bak  o bize güvensin...

Sus pus dil oldum zaten,  kırgınım içim yanık
Hem katil oldum zaten,  Sabrım ondan dayanık....

Ismar ettim Allah’a,  Rızkımı kesen kulu
Diyeceğim çok daha,    Zindan olsun okulu

Bir fitne-i fücürün,   Tuzağına düşen sen
Bak ateşten bir kürün,ocağında pişen sen

Ayağın taşa değse,   Kalbini yoklayacak
Kısaca... ama... neyse...,Korkacaksın korkacak....

İki satır kararı,  Maharet sayan sendin
Neydi suçun miktarı?  Delili koyan sendin

İptal eden, saymayan;  Suç bulan ceza veren
Yan arkadaş sende yan...  Kalmasın yanın çevren

Adalet mi seninki,      Vicdanın neden paslı
Paşamsın  diyenin ki,  Sahi neyle kıstaslı

Yok sayıldı değerler....Onur hani? ya etik
Ver onları... geri ver....Neden namlusuz tetik....
 Neden  bunca namertlik...

.Şayet bana kendini, İspat içinse; kolay

.Hele yokla kalbini ses çıkmazsa vay ki vay,
 fakat sana derim ki: Adaleti şiar et...
 Beklemeden bir iki, Bu huyundan firar et...
xx
Bir şom ağız yardımcı, Dünyaya şehla bakar...
Nedir sahi? o kimci? İşi dünyada mezar...
Sizde biliyorsunuz... Bilmiyorsan bir sına...
Sizde gülüyorsunuz,  Sizlerden başkasına....
xx
Ben işittim ve duydum;  Sahi duymadınız mı?
Ücrete rüşvet koydum...  Duyup aymadınız mı?
yapanlar alkış aldı...   göz yumanlar sizdiniz,
ve onlar kargış aldı...  alanlar da  sizdiniz...
Ben havale etmişim    O Yüce Yaratan’a...
Azı çoğa katmışım...  Zamaneyi zamana...
Sen duydun; ben yaşadım;  Şahit olan kalbimdir....
Kini çoktan boşadım... Elbet Allah rahimdir...
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xx
Hakkım geçtiyse şayet, Yinede helal olsun...
İkrar ettin nihayet... Şeker, kaymak bal olsun....
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Hakkımı Veresene Lan..

Hakkımı versene lan
Haramzade pezevenk
Bura sana mı külhan
Sen akıllı biz gerzek...

Tatlı tatlı bölüyor
Sinsi sinsi gülüyor
Para için ölüyor
Şom ağızlı pis zevzek...

Çık pazara şeref satI
Aklın sıra maslahat
Vicdanınla rahat yat
Gemilerde mendirek

Anlıyorsun bu küfür
Geçmişine de üfür...
Dek dubara defter dür
Yüzüne de maske çek
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Hakkımı Versene

Ne inayet, sadaka
Sen hakkımı versene
Kula kuldur yalaka
Olmuyorsam sürsene

Önce hukuk önce hak
Sonra ceza ve ancak,
Nemiz kaldı korkacak,
Defterimi dürsene…

Sizi de boşluyorum,
Söz ile haşlıyorum,
Sesli alkışlıyorum,
Kalemini kırsana…
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Hakkın Divanına Böyle mi Gideceğim

Zevki güzel,havası loş
Nefsin gözünde dünya hoş
Elim bomboş, kalbim bomboş…
Yarın Hakkın divanına
Ben böyle mi gideceğim…

Zenginliğim yoksulluğum
Dünya malına kulluğum
Olmadı yola yolluğum
Yarın Hakkın divanına
Ben böyle mi gideceğim…

Değilmiş dünya payesiz,
Dünya değildir gayesiz,
Hiçbir şeysiz, sermayesiz
Yarın Hakkın divanına
Ben böyle mi gideceğim…

Ne ibadet, ne de takva,
Kursağımda haram lokma,
Bunu düşün gel de korkma,
Yarın Hakkın divanına
Ben böyle mi gideceğim…

Bitti ömrün altın çağı,
Gözüküyor son durağı,
Belli bir şey olacağı
Yarın Hakkın divanına
Ben böyle mi gideceğim…

Erimekte damla damla
Geçti ömür dertle gamla
Bunca suç bunca hatamla
Yarın Hakkın divanına
Ben böyle mi gideceğim…
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Hakkın Geçti

Zemheride ıslık çalan
Tipilerde düşündüm
İnadınla kapanan
Kapılarda üşüdüm

Sırlar çözüldü madem,
Sen neden oldun meryem,
Sevgin olur sermayem,
Sevgisizsem züğürdüm…

Evet hakkın geçmiştir…
Sevgide gecikmiştir.
Sevgime sürdüğün kir
İçin böyle öksürdüm…

İçimi titretiyor,
Sevgimi eritiyor,
Kısaca delirtiyor,
Verdiğin yanlış hüküm...

Gürsoy Solmaz

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Halıcı Kız

Başında yazması, elinde kına
Halı dokur,kilim dokur, şal dokur
Gelir uzaklardan, gider yakına
Her kirkit vurdukça, bir hayal dokur...

Her ilmek bir anlam, her anlam desen
Yalandır sanılır bakıp, görmesen
Sevgi rüzgarıdır; gönlünde esen,
Bir yürek sesini iki el dokur...

Her duygu işlenir; hayret mi hayret
Her nakış, ilmekte doyumsuz ibret
Sabırla verilen bunca bin gayret,
Heybe, keçe, cicim, cuval, çul dokur...

Buram buram sevgi dolu sinesi,
Ömrüne motifler olmuş kimsesi,
Renklerle konuşur; renk olur sesi
Her renkle bir motif, gülde al dokur...
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Halil Bey

Dağlar onun o dağların oğluydu
gecesi gündüzü devleti için
adını duyanlar hasisce duydu
yolculuğu vardı daveti için

bugün yola çıkma etme halil bey..
patika yollardan gitme halil bey

iki kardeşini yağı vurmuştu
kendine bu işi durup sormuştu
acısı kalbinde yollara düştü
bedeli yok idi hayatı için...

bugün yola çıkma etme halil bey..
patika yollardan gitme halil bey

canhiraş bir gayret olur ya gülde
düşman yaman olur zulumde zulde
33 yılında son güz eylülde
eşkiya yol kesti dor atı için...

bugün yola çıkma etme halil bey..
patika yollardan gitme halil bey

şehit eylediler köprü başında
daha gençti kırk beş, elli yaşında
onun derdi vatan millet işinde
ilham oldu nice bayatı için...

bugün yola çıkma etme halil bey..
patika yollardan gitme halil bey

ateş söndü artık, kalmadı tütsü,
namı kaldı orda kanıyla süsü
o yere diyorlar Halil Köprüsü
geçen dua okur hayratı için..
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Hallenir Seni Düşünürüm.

Hallenir seni düşünürüm;
öylece bir masal başlar...
öylesine rahat öylesine hürüm
ki zaman bile sanki yavaşlar...
sessizce güneş doğar aniden,
gülümser papatyalar...ve sen
sen orada hayalimde gerçeğim
gibi kokarsın...bahar çiçeğim...
o hevesle içimde senli her diyar
o hasretle burnumun ucu sızlar...
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Hallerin Çözülmez..

Ne kadar durusun sulardan berrak,
Gözlerin sevmeme ısrar gibidir...
Seni sevmek başka severim ancak,
Hallerin çözülmez esrar gibidir..

Bendeki sevginle bir başka yerin,
Küllenmez içimi yakan közlerin,
Sağa sola bakıp dalan gözlerin,
Benden başkasını arar gibidir...
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Hani Küçükken

Yaş elli bir-elli ikiı işe bak,
Yarım asır hayallerle doluşmuş,
Bir ömür üstünde düşüp kalkarak,
Gezdiğim bu dünya, ne kadar boşmuş…

Hani küçücükken,daha çocukken,
Yorulmak bilmezdik,dinmek bilmezdik,
Bayırda, ovada kuzu güderken,
Babam dediğince adam olmazdık…

Her şey bölüşürdük ağabeyimle,
Senin atın.benim koçum,tayımız,
Horoz, tavuk hatta civcivler bile,
En iyiydi en güzeldi payımız…

Oyuncak yapardık, has çamurlarda,
Elimiz çatlardı; ayağımız da,
Derelerde, yamaçlarda, dağlarda
Kaz otardık en iyi çağımızda...
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Har gibisin.

akşamların vakitsiz,yüzün geceye dönük
yad dağların ardında,sabaha yar gibisin...
tebessümün yapmacık,yorgun gözlerin sönük
doğru saydığın yalan,yalan sandığın doğru
kendi ateşinde kül,külünde har gibisin..
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Har vurup Harman Savurma..

yarası saklıyım sen sen ol sorma
sevdalar yürekte kanla çağlarmış...
har vurup canıma  harman savurma
yarası saklılar gizli ağlarmış...

ben sana aşığım dahası nedir
aşkın öteleri sahası nedir
Şems'in dedikleri hoş bahanedir
Korkunun mekanı  karlı dağlarmış...

gönüller denk ise gerisi boş laf
kim kimin kalbini bulacak tuhaf
sevgiler yüreği ederler tavaf
yürekteki sağlar seven sağlarmış...

işte içerimden gelen ikrar bu
sevgimin çizilmez haddi hududu
kumrular sevişir,konuşur dudu
bülbülün mekanı sessiz bağlarmış..
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Hasbihal

Bahtının yıldızı doğmadan önce,
Gün güne denk edip aramadın mı?
Yollar aşınadır geri dönünce,
Ne diye avundun, soramadın mı?

Zaman mevhumunu biz böldük deme,
Mutluluk diyorduk esen melteme,
Bazen de kaderi dert ve siteme,
Bezetip sunmuştuk varamadın mı?

Yıllar, mevsim, ay geçerken tek tek
Ölümü duyunca korkulu ürkek,
Bir tavır takınıp, garip gülerek,
Yanıma gelmişken duramadın mı?

Kendine münasip, huyuna uygun
Toplumda yer bulmuş, birazcık saygın
Ekabir şahsiyet, mizacı sakin
Buldun da sen ona yaramadın mı?

Altın bir halkanın özlemi şimdi,
Nedendir gönlünde daim daimdi,
Kalbinde ne duygu, sevgi hakimdi,
Bir hayat vaat edip giremedin mi?

Ziynetler takınıp süslendiğinde,
Çocukken bir zaman ve gençliğinde,
Gün oldu ses alıp seslendiğinde,
Mektuplar aldın da veremedin mi?
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Hasılı Kelam..

O kadar güzelki gözlerin senin...
Sevmesem olmuyor; sevsem olmuyor...
Herhalde bu yüzden çoktur sevenin.
Bana ne diyerek savsam olmuyor.
Demesem olmuyor; desem olmuyor..

Velhasılı kelam şahanesin sen
Gel gör ki ne yanda sevgi seccaden.
Sana böyle yazan ve böyle diyen.
Hırslanıp kalbimi dövsem olmuyor..
Sevdamı kapıdan kovsam olmuyor..
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Hasret Yolcusuyum.

hasret yolcusuyum, el salla bana
gözlerine bakıp, ağlayasım var...
içim viraneye, gözlerim kana
bulandı...o yüzden çağlayasım var...

kalbinin katmerli sevgisi vardır;
o sevgi nedense derttir; efkardır
neden yükseklerin zirvesi kardır?
dağları o yüzden dağlayasım var...

 işte balım, ben ki yolun yolcusu
el eyle ardımdan, serp bir bardak su
helal et hakkını,   kalmasın küsü
senle güldüm sanma, sana  yasım var..
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Hasrete Yüreğimi Yaktım

İçimde tarifsiz sıkıntılar var,
Ağlasam olmuyor; gülsem olmuyor..
Bir garip, anlamsız takıntılar var,
Bilmesem olmuyor,bilsem olmuyor....

Bir liman arıyor; gemim muğlakta,
Kendim buralarda, gönlüm ırakta,
Olanlar olmuyor,iş olacata,
Gitmesem olmuyor,kalsam olmuyor...

Ağaçlar dallara,dallar yaprağa
El verip,sırt verip döndüler bağa,
Damla damla boşaldığım bardağa,
Dolmasam olmuyor,dolsam olmuyor...

Ne bileyim, kaldım; rüya içinde,
Kendimi aradım dünya içinde,
İki diz namazı riya içinde,
Kılmasam olmuyor,kılsam olmuyor...

Yüreğimi yaktım hasret oduna,
Bende ayrı kaldım; baba yurduna,
Ortağım, kalbinde hasret korkuna
Hasrete gül gibi solsam olmuyor...

Serçeler,kargalar, martılar,kuşlar
Görünce içimde bir özlem başlar,
Hasretle örülür, hayaller düşler,
Nemli gözlerimi silsem olmuyor...
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Hasretin Yanışım Olur

Deli dolu seni arar düşlerim,
İçimdeki resmin kanışım olur..
Senlidir kahkaha ve gülüşlerim,
Gönlümde hasretin yanışım olur....
..........

Aklıma gelirsin pür güzellikle,
Gördüğüm güzelsin; ve özellikle
Menfaat düşünmem, maddiyat ile
Sevgiyi düşünmem sanışım olur....
..........

Umudum yıkılsa bittim; demektir.
Öksüzü yetime sattım; demektir.
Acıyı sevgiyle tattım; demektir.
Bu ise mum gibi sönüşüm olur....
..........

Sen benim içimde, yüreğimdesin,
Ben senin; sen benim kim derse desin,
Olmuşuz... olmuşuz; sesimde sesin,
Değiliz diyorsan dönüşüm olur...
.......

Sevgime, sen; sahte diyecek isen,
Namertsin bir daha bakıp görmesen,
Menfaat diyorken ne diyorsun sen....
O kadar belliysem ne işim olur….
...........

Mutluyum sevmekle ağıt istemem,
Sevgimi yazmaya kağıt istemem,
Bol verir sevgiyi, nakit istemem....
Öyleyse... bulutlar anışım olur...
........

Elbet uzak değil çok yakındasın......
Baktığım ufukta bir akındasın......
Berimin bir beri, ırakındasın
Değilim diyorsan dönüşüm olur...
..........

Aklımda fikrimde olduğunu bil,
Ve fikrim bir başka sevgide değil,
Sanırım sevdiğim sendeki meyil,
Bir başka yürekse, göz yaşım olur......
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Hastahane Önünde Biri

Nasırlı ellerine bir sigara tutturmuş
Sol elinin içini sağıyla didiyordu..
Sabit bir kaya gibi bir kenarda oturmuş,
Belli ki düşünüyor; dalgın düşünüyordu..

Kırlaşmış saçlarını örten bir fesi vardı,
Bezgin bir hali belli,yüzü de değişmişti...
Sanırım ki dokunsan hık demeden ağlardı,
Veya ağlamıştı ki, göz altları şişmişti...

O beni görmüyordu,farkında da değildi
Öksürünce aniden, irkilip geri döndü,
-Saat kaç oldu? yeğen,deyip gözünü sildi;
-Onikiye biraz var,diyince de döğündü...

Endişeliydi hemi üzünülü,ürkekti
Sordum ki:hastan mı var? -Evet,yeğen hastam var;
-Kaç gündür kızım hasta,deyip içini çekti,
-Biraz bekle şurada,öyle dedi doktorlar
+
O üzgün,ben de üzgün, hemi düşünceliydik,
Kime ne diyecektik,kime ne demeliydik...
+
Anladığım oydu ki,o değil başka biri
Heleki varlıklıysa, mayane edilirdi...
+++
Ey memleket evladı,senin değil hakkın bu
Seni böyle görenin yüreği burkulurdu,
Babamız belli bizim,anamız değil metres
Üvey evlad değiliz,üvey olmak bize ters
+
Ne farkeder Hakkari,Iğdır,Van veya Tatvan
Allah'ın verdiğini kurtarmaktır büyük şan,

İşte bir örnek beyim,daha binlercesi var;
Çoğu sen gibi yapar,azı ben gibi yazar...

Gürsoy Solmaz

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Hastalar Korkuyla Yaşarlar

Burada hastalar burada sağlar,
Korkuyla yaşarlar zanla yaşarlar...
Kaderin hükmüyle şaşkın dimağlar,
İlke daha yakın sonla yaşarlar...

Güzellik, çirkinlik aramaz gözler,
Hayretle dolarda soramaz gözler,
Yaşlara belenir duramaz gözler...
Kadere yaş döküp, dünle yaşarlar...

Doktorun gözünde gözü hastalar,
Bir umut, bir medet bekler sorarlar,
Kiminin kalbinde fırtınalar var,
Kimi de bir damla kanla yaşarlar...

Sevinçler, tasalar ihtimal düşler
Bitmeyen ziyaret bitmez görüşler,
Ebedi ayrılık, geri dönüşler
Zamandan bir parça anla yaşarlar...
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Hayalimiz Düşlerimiz Sen ve Ben.

deniz kıyısında bir aş evinde
iftar açtığımız sır alevinde
mutlan umutlan hatta sevin de
hayalimiz düşlerimiz sen ve ben

alaca karanlık  deminde çaylar
içilen bir kahve dengi saraylar
kalacak içimde, geçse de aylar
hayalimiz düşlerimiz sen ve ben

birkaç resim kaldı günler ardından
selam söylüyorum gönül yurdundan
bir makam çalınan telli tamburdan
hayalimiz düşlerimiz sen ve ben...

alaca karanlık çaylar deminde
asalet kalbinde ve görkeminde
Okudum her şeyi şen gözlerinde
hayalimiz düşlerimiz sen ve ben...
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Hayalinden Güzel Yok

Derya ise yüreğin,yüzülmez mi deryada..
                           Hayalinden güzel yok, bence yalan dünyada…
                           Hüzün dolu baksan da, hüzne sakın verme yer;
                           Seni düşünmek inan, inan dünyalara değer…

                            Alıp götürdükleri, verip aldıklarıyla
                            Düşlerimde düğümlü, zamanı düşlüyorum
                            Hayatı sevmek güzel, bağ_bahçesi, barıyla,
                            Ümitler sakladığım, gözlerim size yorum…
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Hayalini Çizerim

Hayalini resim resim çizerim,
Sanma ki hayalim sensiz kalandır...
Gönül diyarında gizli gezerim,
Ve bilki yüreğim senle dolandır...

Sen ki saçlarını lüle tarayan,
Seni ki bana başka heyecan,
Benim seni böyle bilip tanıyan,
Ellerim sevdana cura çalandır…

Seninle tanışmak hem heves, hem haz
Böylesi bir duygu sevdasız olmaz,
Ben Şahbaz olayım sen ise Şahnaz
Yüreğinin etrafında dolandır….

Yaylalar dumanlı, içim karanlık,
Sevginsiz kalamam budur ozanlık,
Ben bir ağaç isem, sende ormanlık,
Al beni bölgene, yaktıkça yandır..
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Hayat  Yaşamaktır...

Kim  diyor  siyah  aktır;
Hayat: her şeye rağmen hayatı yaşamaktır….
Aşk bir kelebek bir hu'nun uhreviyeti kadar paktır
Sevgi has duygu sevda hoş rüzgar sevgi bir veli
O hazla ve hoşlukla herkesi ayrmadan  sevmeli...

Hayat kavşaklarında selamsız bir yürek varsa  duygunu kır...
Selam verme, konuşma, yazma, en kısa yazım noktadır...
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Hayat Tam Yaşamaktır..

Gecelerde güzellikler cem olur
Güzellikler gecelerde dem olur...
*
Hayat tam yaşamaktır; ne varsa sırasıyla...
Herşeye rağmen güzel akıyla karasıyla...
*
Ömür nevalesinde huzurumun aşıyım...
HAyat agorasında adımın savaşıyım...
*
Bir gönül ipoteği bir yürek sıcaklığı…
Dostluktur bu dediğim olduğu olacağı...
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Hayat Tam Yaşamaktır..Beyitler

Gecelerde güzellikler cem olur
Güzellikler gecelerde dem olur...
*
Hayat tam yaşamaktır; ne varsa sırasıyla...
Herşeye rağmen güzel akıyla karasıyla...
*
Ömür nevalesinde huzurumun aşıyım...
HAyat agorasında adımın savaşıyım...
*
Bir gönül ipoteği bir yürek sıcaklığı…
Dostluktur bu dediğim olduğu olacağı...
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Hayatı Gülerek Seviyorum

Güldükçe gülüyorum; öyle de istiyorum...
Karşı çıkan kim varsa,ona da gül diyorum...
Kocaman bir hayatın her faslı bizim ancak,
Ben hayatı gülerek daha çok seviyorum...
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Hayatı Sevmek Demek

Hayatı sevmek demek dilsiz muhabbet olur...
Hayatı sevmeyene,hayat daha sert olur...
Gizlidir yavrusunda bir annenin bakışı
Bir çocuk bakışıdır, çok bakıştan mert olur..
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Hayatın Cilvesi

Hayatın cilvesidir tek şansta levrin döner
Zarı senden yanadır pulu da senden yana
Tek şansta şayet felek senleyse devrin döner
Harı da senden yana gülüde senden yana
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Hayatta Görmedim.

"kuyular gördüm ama bir dipsizi görmedim,
insanlar gördüm ama pek ipsizi görmedim,
40 yıldır eğitmenim; şöyle böyle gördüm de
teki gibi hayasız, edepsizi görmedim..."
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Haydi Durma Be Aşkım

Bu sevdanın adına, ne diyorsan de Aşkım
Buyur gönül yurduma, haydi durma be aşkım

Sen aşıkım, sevdamsın gönlün biraz sabırsız
Sevdan sevgimle bende, bir tatlı gölge aşkım…

İki dakika görmek yetiyormuş seversen
İstiyorsan işte bak bu ona belge aşkım…

Sen ki güzel bir yürek sen ki deli sevdamsın
Anlasam da seni ben değilim bilge aşkım….

Anla işte sevgimsin ve sevdamsın doğrudur,
Yok’u unut durulma, diyeceksen he aşkım…

Yer gök duysun duyarsa, ben sevdayı yaşarım..
İşte sana ifadem; diyeceğin  ne aşkım....
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Haydi Durma Çabuk Gel

Haydi durma çabuk gel,
Burdayım bekliyorum...
Olmasın başka engel,
Seninle tekliyorum..

içmişim kadeh kadeh,
Dilimde şarki segah,
Ah sevgilim ah ki ah,
Kalbimi yokluyorum...

Sen sevgimi kutsal bil,
Bu sevgi boşa değil,
Eğil bir bana eğil...
Seni sayıklıyorum....

Ben cesurum sen korkak,
Bak gözüme iyi bak...
Gitti isen nolacak?
Son sözü saklıyorum..
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He Demiyorsun

Bir türlü  düşünüp karar vermedin,
Sen bana ne diye he demiyorsun...
Faydanı görmedim,yarar vermedin,
Derdimi bir sorup ne demiyorsun.....

Ben senin meftunun, ben senin tavın,
Sen bilmiş avcısın,ben güya  avın,
İşte budur düşün,hayal pilavın,
Gel otur soframa ye demiyorsun...

Yüksekten çıkıyor,avazın,sesin
Kendince doğrusun,haklısın kesin,
Hesabı çok yanlış sence herkesin,
Haksızım,yanlışım ve demiyorsun...
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Hedef Yakın

Hedef yakın ramak kaldı,
Birkaç menzil konak kaldı,
Felek ile son bir defa,
Tek oyun oynamak kaldı….

Bu cismimin son şeklidir,
Dünya küçük ölçeklidir…
Hayat zarı çift teklidir,
Onu da sınamak kaldı…

Ben pişmişim yana yana,
Veda olsun bu cihana,
Bu dünyadan öbür yana,
Bir adım atlamak kaldı…

Hayat bu tek düzelidir,
Gönlüm sevgi bezelidir..
Sevgi gönül güzelidir,
Onu da koklamak kaldı…

Gönlüm kaynar deli deli,
Aşkla yandı çok evveli,
Sevdiğim gonca güzeli,
Etraftan toplamak kaldı…
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Hediyemdir Yazdığım

Seni yazmak sana yazmak
Hemi zor hemi kolay
Seni yazmaktır yaşamak
Yaşamaksa büyük olay

Sen hediye ben hediyen
Sen oldun haydi yaz diyen
Benden şiirler isteyen
Gel gönlünü gönlüme yay..

Ey görünce sevindiğim
Varlığıyla övündüğüm
Sevgisine dövündüğüm
Yüreğindir bana saray
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Hele Dur

Ne ettiysen biçeceksin
Biçeceksin hele dur,
Biçtiğinden geçeceksin,
Geçeceksin hele dur..

Sen vicdanı sıfır olan,
Hem korkak aklı zır olan,
Kötülüğe hazır olan,
Göçeceksin hele dur…

Sizin için neymiş meğer,
Sizin için kim baş eğer,
Kendin için elbet bir yer,
Seçeceksin hele dur…

Adam ettik iti kurdu,
Cebi boş, kendi züğürdü,
İmza atıp defter dürdü,
Uçacaksın hele dur…
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Her Aşıkın Bir Ahı Var

-'öyle ya her aşıkın bir ah var'-

Her aşıkın bir ahı var
Bendeki olan ah sensin…
Sevabı var; günahı var
Varsa bana günah sensin….

Baktım gönül mahfilinden,
Korktum kulun gafilinden,
Gecenin yalan dilinden,
Kurtulduğum sabah sensin…

Kenarımda, kırağımda
Alev oldun çırağımda,
Yakın durdun ırağımda,
Sevda denen silah sensin…

Hoşluğun yakını olmuş,
Aşkın sevgi kını olmuş,
Türkülere tını olmuş,
Şarkılara segâh sensin…

Dolusun her bir yerimde,
Sebebini sorma kimde,
Hayalimde, düşlerimde
Vallah sensin, Billâh sensin…
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Her Hazan Yaprak Döker.

ne yazık ki hayatta şu kocaman hayatta
"her bahar bir dal açar, her hazan yaprak döker..
inerken basamaklar, çıkarken basamaklar
güzeli yaşlandırır, yaşlıda iflah söker..."
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Her Ömrün Kışı Başkadır

Tadına varmadan baharın, yazın
Zamanın her demi, yaşı başkadır
Güllerin  toprakla vuslatı hazin
Olsada toprağın taşı başkadır...

Alimin hayali yüz bulsa makbul,
Cahilin sohbeti son olsa makbul,
Arının peteği bal dolsa makbul,
Yüzük değil belki kaşı başkadır...

Güzellik adınla müsemma senin,
Bakışın bir başka muamma senin,
Rüyana girseydim her cuma senin,
Senli kaldığımın düşü başkadır...

Dalı kırık ise ağaç bitiktir,
Sevgi silinmişse artık yitiktir,
Sevdayı yaşamak daha etiktir,
Yaşansa her ömrün kışı başkadır...
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Her Şey Gönül Hoşluğudur

Hem ibadet hem kabahat,
Her şey gönül hoşluğudur….
Acı,tatlı olur fakat
Her şey gönül hoşluğudur….

Lokma zehir olsa bile,
Onu yemek güle güle,
İyi iyiye vesile,
Her şey gönül hoşluğudur…

Perakende bir bakkaldan,
Aldıkları mordan aldan,
Tatlı söz tatlıdır baldan,
Her şey gönül hoşluğudur…

Yeter ki gönül hoş olsun,
Sevgiye kalbi boş olsun,
Tüm insanlar kardeş olsun,
Her şey gönül hoşluğudur…
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Her Şeyde Sen

Her nefis gibi bende ölüm için adayım,
Kim bilir ki nerede kaçıncı sıradayım...

**
Her yerde, herşeyde sen
Herşey olur; ol dersen,
Rahman Rahim mağfiret,
Berat et, bendeki Sen..

Şükür sana hamd sana
Doksan dokuz ad sana.
Zikr ile dua ile
Ulaşmak maksat sana...

Kulunum aczindeyim,
Senle gönül düzenim
Amentu Billah derim,
Ben senin mucizenim,
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Hergün

Her sabah, her öğle gizli bir selam
Veririz göz göze gelirken her gün...
Varlığın dilimde bitmeyen kelam,
Vuslatta vermezsin ölürken her gün...

Yeminler bitmeyen vaati bizde,
Telefonda sesler son haddi bizde,
Bir hayat yoludur bak önümüzde,
Görürüz biz bize olurken her gün...

Sahiden bazen bir düşündün mü hiç,
Böylesi bir sevgi alır mı bilinç,
Dillere düşmeden, olmadan gülünç,
Unutma; gecikme gel erken her gün...
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Heyecansız Gibisin

yazdığın güzel amma
heyecansız gibisin..
her sözün bir muamma
bana yansız gibisin...

neden arttı yokların
saçlarında akların
sararmış yanakların
biraz kansız gibisin.....

hemi gadar, hem hoyrat,
bende buldun kabahat
çok insafsız ve rahat,
ve imansız gibisin.....

yakışmıyor bu tavır
sebepse ıvır zıvır,
geçti o dem,o devir
hala cansız gibisin....
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Hiç İşte

Nana nino nano
Dana dino duno
Cana cino  cano
Fana fino fano

Nana nino nuno
Kana kıno kuno
Zana zino zuno
Pana pino puno..

Dana dino duno..
Hana hino huno
Bana bino buno
Şana şino şuno...
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His  Diyarında Kaybolmak...

gurbet
hasret
şimdi orada olmak vardı
şimdi yanında sağında solunda bir yerlerde
tatlı bir müzik
serin ve hafif bir rüzgar
yudumladığımız bardakların keyfinde
eskiden yeniden
şundan bundan
hayattan
sonra kabarmış duyguların hoyrat dürtülerinden
kanatlanmış yürek tınılarından
hoş bir müzik terennümünün dilimizde pelesenk oluşundan
bir sıcaklık arayan ruhlarımızın aradığı sıcaklığına sığınıp
öylece kala kalmak…

an bu, heyecan bu diyerek

öylece el ele diz dize
baş başa, biz bize
bir resim yapmak,
his diyarında kaybolmak vardı..

gerekmiyor ki yorum;
bunları hayal ediyor; istiyorum…

Böyle olunca da aşağıdaki dizeler akıveriyor, hızla  ve hazla kalbimden kalemimin
ucuna doğru…

***

Geceler pek  tekin olmuyor valla
içimden gelenler böyle be aşkım
gönlümün boşları dolmuyor valla
sende bir şeyleri söyle be aşkım

sen orda ben  burda mesafe uzak
kaldır gözlerini beriye bir bak
güzeldir bir olmak  hatta buluşmak
sohbetimiz bitmez çayla be aşkım

geceler olunca yürek ahlanır
duygular kabarır sevgi pahlanır
sevenler olmasa dünya yuhlanır
geçer mi şu hayat  vayla be aşkım

kaderin hükmünde sana yazmak bu
yazmamın içimde yok ki hududu
ben dinlesem seni, sen olsan dudu
Dudu kuşum olup  yayla be aşkım

işte bu kısaca yazdığım sana
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nedense kapıldım pür heyecana
bakma sağa sola bir bak bu yana
sonra yüreğini toyla be aşkım
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Hislerim Katar Katar

Güllerle adını bır tutmak güzel,
Çiçekler açtığı gelen ilk mevsim...
Sevgimi sevginle oturtmak güzel,
Usuma yer etsin verdiğin isim...

Susarak ilgini vermesen bile,
Fikrini ilgime yormasan bile,
Verdiğim gülleri dermesen bile,
Bak sana yönelik sıcak nefesim...

Sanma ki yüreğim anmadan atar,
Sanma ki ufukum dağlardaki kar,
Bak-sana hislerim bin katar katar
Haykırsam ne diye duyulmaz sesim...
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Hukuka Kurşun

Bir bakın şu şahsın yaptığına ki,
Fütursuz tavrıyla insan öldürdü…
Bir bakın doğrudan saptığına ki,
Güya bilmem niçin güller soldurdu…

Devlete, nizama kurşun sıkmanın,
Pire için yatak yorgan yakmanın,
Adı asiliktir karşı çıkmanın,
Böyle yapmak ile düşman güldürdü…

Kime ne faydası, adı ne bunun?
Hesabı ne olur, kalan tortunun,
Hedefi devlettir; böyle kurşunun,
Bu olay fikrimi yaman daldırdı…

Kan dökmek katillik kul işi değil,
İslam’da ikrarı eyleyendir dil,
Bu gençlik bu denli değildir; rezil,
Bu töre,düzeni kimler kaldırdı
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Huyuna Bayılıyorum

Mutluyum kendimce, şükürler buna
Artık seviliyor; sayılıyorum…
Yârin yüreğine, gönül yurduna,
Serpilip, saçılıp, yayılıyorum…

Mekânca bu kadar olsak da ırak,
Yaşıyorum seni, senle duyarak,
Aşkını sevgime yuva sayarak,
Gönlümü avutup,oyalıyorum….

Sevginle etrafa şöyle bakıyor,
Seni sana yazıp, sonra okuyor;
Seninle yatıyor, senle kalkıyor;
Sevginle uyanıp, ayılıyorum...

Bezen sakinleşir, durulursun ya
O zaman başıma yıkılır dünya,
Hatta küser sonra, sarılırsın ya,
İşte bu huyuna bayılıyorum….
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Huzur Dağıtır Lala-Paşa, alana bedavadır

bir ustanın elinde murçun verdiği şekil
taşlarda anlam olur ve o anlam sessiz dil
o sebeple sanatta sonsuz sevgili vardır
taş diyerek geçme sen taşların dili vardır..
***

huzur dağıtır Lala-Paşa, alana bedavadır
gerisi şöyle böyle, sonu gelmez davadır...
bir mabet herkese yeter
herkese bir mabet beter..
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Hüsnüne Şiirler Yazmalı...

hüsnüne şiirler olmalı senin
 bakıp gözlerine dalmalı senin
 kalbine bir iksir salmalı senin
 adını anmalı fatma diyerek
 geceler sevdamsız yatma diyerek...

sırsıklam bir sevda çekmeli senle
 dağlarda gezmeli sekmeli senle
 ara bir verdiğin tatlı busenle
 adını anmalı fatma diyerek
 nolur kaşlarını çatma diyerek...

öyle olmalıki senle olmalı
 seninle boşalıp senle dolmalı
 senin hayaline girip dalmalı
 adını anmalı fatma  diyerek
 gayrı sevdaları katma diyerek.
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Hüzzamlı Şarkılar

Hüzzamlı  şarkılar nemenem neyse
insanın içine işliyor aşkım
dalıyor derine biniyor hisse
bir garip efkardır başlıyor aşkım

bu sevdalar yaşar hazana inat
sevgiler yüreğe oluyor murat
bir yoldan geçilir sanki bin sırat
insan başka şeyler düşlüyor aşkım

insanın yüreği sevda istiyor
Gezmek turalamak şekva istiyor
evet sensin aşkım takva istiyor
günler hızla kışlıyor aşkım

aşkım olman için bir şart mı gerek
seni anmak başka ve sevmek demek
işte seni seven sana gelerek
sevdalar insanı haşlıyor aşkım

ne deli yüreğiz ne deli canız
aslında bir başka hoş heyecanız
dosdoğru söylersem aşkı bulanız
insanı çok hisler boşluyor aşkım

işte benden sana sunak bir şiir
okuyan diyecek bunak bir şair
kim kime aittir kim kime dair
düşünsek kim kimi dışlıyor aşkım
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Isırlık Yaylası

Isırlık’in yaylası, kara duman leğeni,
Isırlıği görenler hayran olup beğeni,
Deden anlatmış doğru, Çavuş Nene yaşamış
O anılar gönlünde -haydı yaz, demiş seni...

Zirvesi karlı ama çam ağacı yakası,
Isırlık başka hoştur, başkadır fıkayası...

Kaçkardan güneş çarpar Isırlığin döşüne,
Renklerin tonu beni sarmalar günden güne,
Bu yaylada yaşadım ve ayrıca şahidim;
Hafta,ay,yıl zamanın, yıllara dönüşüne...

Karadenizde yüzer yanlızlığın takası..
Bu yüzden kara duman Isırlığın şakası...

Oy Isırlık zirvende bulut, duman, kar senin,
Uhrevi bir sevdayla, el açmış çamlar senin,
Kaçkarlar alev olur; gün batımı zamanı
Saklı kalmış anılar ve nelerin var senin...

Seccade sermeliyim gönlümün yokken yası...
Yuymalıyım ruhumu yitmeden alakası..

Isırlık Yaylası:Rize Çayeli'nde meşhur bir  yayladır.
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İbrahim Tatlıses'e

Oldu mu  yiğidim, oldu mu şimdi
Bir kahpe kurşuna  ölmek olur mu?
Kırılsın o eller  kimlerdi kimdi
Bu halde biçare kalmak  olur mu?

Zalimin namlusu sana kitlendi,
Yüreği  nakıslar bed  niyetlendi,
Kötüler  iyiyi  bir  daha yendi…
Bahar mevsiminde   solmak olur mu?

Kuvvet versin Allah imdat eylesin,
Namerdin elinden    bir mert  neylesin,
Dualar dilinde seven   herkesin,
Bir ömrü kadersiz çalmak olur mu?
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İç  Dünyamda Düzendin

Dal uçları tomurcuk yeni açmada henüz
Mavi sular dalgalı,pek romantik görseniz

Çiçekler raks ederken sanki dünden sevdalı
Çeşit çeşit kuş sesi türkü dinler her çalı

Yanımda olsan diye,hayal ettiğim sendin
Sen gönlümde ümittin,iç dünyamda düzendin…
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İç Geçirmeden Düşün

Elini kafana koy iç geçirmeden düşün
Faydası kendine yok sana ne ki düşmüşün
Boşuna göz gezdirme bulamazsın beni
Dedin ya ki git artık yanıma gelme bir gün

Uzaklara atma sen, yine sevdiğin benim,
Diyemezsin içinde var olan bir şeye yok...
Dökülen yapraklar kadar sararan şu bedenim,
Dedirtir beni sana, söylediğin lafa bak
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İçimde Rüzgar Sensin...

“Ya seni tutabileceğim kadar yaklaş...
Yahut unutabileceğim kadar uzaklaş...”

Rüzgara bırak beni,
Eseceğim yar sensin...
İstemem serüveni,
İçimde rüzgar sensin...

Aç bağrını serinle,
Yüreğimde var sensin,
Ben mutluyum seninle,
Yanıma duvar sensin…

Gecemin arkadaşı,
Sevgime akar sensin...
Donmadan tek göz yaşı,
Sessiz yağan kar sensin...

Unuttum mu sanırsın,
Gönlümde bahar sensin..
Gir içime gir ısın...
İçime ayar sensin...

Esiyorum hisset bak,
Sermayeme kâr sensin...
İçerimde bir merak,
Sonuna kadar sensin...
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İçimdeki Işıksın

Sen nur gibi içimde ışık
Serpilen nadide çiçek gibisin...
Aşkımsın sevginle kalbimde tek şık
Sevilen gül gibi yürek gibisin...

Sizin yüreğiniz sizin tavrınız
İçimde sevgiden bir kale oldu
Güleç yüzünüzle hoş insansınız
İlginiz sevgime vesile oldu

Sağlık esenlikle umutlu kalın
Mutluluk dilerim sevgi hasından
Hoş kalın sevgice ve mutlu kalın
Hayır dualarım sevgi tasından...
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İçimi Parçalama

Ne sorma ne arama,
Diyeceksen de ama,
Körpe serçeler gibi,
İçimi parçalama...

Diyeceksen he artık,
Diyeceksen de artık,
Sonra pişman olursun,
Bu lokmayı ye artık....

Yazacaksan yaz artık,
Etme bunca naz artık,
Düğümlendi bu sevda,
At elini çöz artık....
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İçindeki ÇOcuk

İçindeki çocuğu,
bırakma büyümesin…
Alsın versin soluğu,
Büyüyüp yürümesin…

Tatlı, şirin, afacan
Can olmuşum ona can
O, yüzünde gül açan
İçindeki çocuğu
Bırakma büyümesin

Sevsin sevsin durmasın,
Sen onunla dünyasın,
Bırak rahat oynasın,
İçindeki çocuğu
bırakma büyümesin…

Keder öğretme ona,
O küçücük o daha,
İçten diyor merhaba,
İçindeki çocuğu
Bırakma büyümesin
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İçiyorsan Ortak Eyle

İçiyorsan ortak eyle
Bir kadeh şaraba beni
İçimde aşk hevesiyle
Sardı bak bir çaba beni…

Sevgimi görmedim tekin,
Yalnızım, yalnızım lakin,
Sıradan diyerek sakın,
Dökme türlü kaba beni…

Yüreğime girdin erken,
Belki birini severken,
Kim bu diye düşünürken,
Gel eyleme heba beni…
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İçtiğin Su Gibi

Şiirlerle hayal hayal sar beni,
Şiirlerin nefesce yakar beni,
Yar diyerek seslemişsen yar beni…

Mısra mısra senli anılmak güzel
Yüreğinde sevda sanılmak güzel....

Güller ile sana deste olmuşum;
Senin ile aynı seste olmuşum;
Duymasam sesini hasta olmuşum;

Sevgi sevgi içerimde perçinlen
Sevgini ağyardan olmasın bilen....

İçtiğin su gibi sana yakınım,
Sevgin ile doldu gönül çıkınım,
Yaman sevdalınım ve aşıkınım,

İsterdim ki kollarımda yataydın,
Aşkını aşkımla bana sataydın…
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İdam Etmişsin Belli

İdam etmişsin belli
Verme artık teselli
Bu işin sonu acı,
Hem değil tevekelli.....

At içine derine,
Al birini yerine,
Usul yerini bulur;
Çekil artık serine...

Her yazdıkça horlayan,
Beni benle zorlayan,
Sen artık anılarla,
Duymuyorsun heyecan...

Silmişsin ki... izim yok
Artık o ikizim yok,
Ne diyeyim canısı
Var içinde, zor yokluk.....

Ama bence sen hâla,
Bir sevgisin pir billa,
Etmedim ben inanki,
Etmedim, katakulla...

sevme unut istersen
Gene sevdiğimsin sen
Ne yapsan seveceğim,
Sensin içimde esen......

Ne yaparsan yap yorum
Sevsen istemiyorum,
Benim sevdiğim yeter.....
Ben gerçek söylüyorum.......
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İhlassız Olmak

ihlassız davranış sahte süsenler
duyunca gözlerim dolacak size...
Sarıkamış diye ahkam kesenler..
katmerli sözlerim olacak size...

şurda burda sükse ile dolaşır
ta nereden taa nereye su taşır,
güya bir şey yapar, güya uğraşır
Sanma bu meydanlar kalacak size...

kuruş hesabını siyasetiyle
yaptığı besbelli yapacak yine
kulak verin hele söylediğine
Şeytan duysa valla gülecek size...
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İki mısrada Ben

Gölgesiyim görmediğim görünenin bilirim…
Bilmediğim zamanda bilerek devrilirim…
Bir kaç poz resim çektim eylemim sadece bu
Sen sevdamsın  doğrudur; ben içeceğin tatlı su..
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İkimizin Bildiği

İkimizin bildiği,
Gizli bir gerçek var mı? ...
Yeşeren bu sevgiyi,
Demeye gerek var mı? ...

Gel unut şunu, bunu
Sevmenin bu kanunu…
Düşündüm Allah günü,
Bal dolmaz petek var mı?

Hesapsız hesap işte,
Bu deli sevda başta,
Etrafta dağda,taşta
Dikensiz çiçek var mı? ...

Aşkını aşkı sanan,
Aşkınla içi yanan,
Seni görüp tınmayan,
Sevmeyen erkek var mı? ...
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İkizimsin

Sen benim için birsin,
Yüreğimde şiirsin,
Sevgiyi de bilirsin,

Ruh eşim,ikizimsin
Alnımda son izimsin...

Seni yazdım silmiyorum,
Başkasını bilmiyorum,
Artık sensiz olmuyorum,

İkizim, ikizimsin...
Alnımda son izimsin...

Bizim oldu her yarımız,
Sevgiyle dolu barımız,
Bu işte yok zararımız,

Ruh eşim, ikizimsin...
Alnımda son izimsin...
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İletişim

Zaman teknik bilgi çağı,
Bu bilgiye ulaşmalı,
İnsanın çözmüş dimağı,
Bilgileri üleşmeli…
Bir zihniyet oluşmalı…

İletişim gerek bize,
İletişim hepimize,
Gerek olmaz çok krize,
Bilgileri bölüşmeli…
O zihniyet oluşmalı …

Ülke, millet, çağdaşlığa
Erişmeli bu sağlığa,
Bilgileri yığa yığa,
Bilgilerle bilişmeli…
Bir zihniyet oluşmalı…

Her faydalı şeye evet,
İletişim gerek evet,
Son sözümüz bu nihayet,
Bir zihniyet oluşmalı…
O zihniyet buluşmalı…
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İlk ağrı derler ya...

Çimenler de biter, güzlerde gelir
Sana beyler bana kızlar da gelir
Sen iste ben diyem yüzlerde gelir
Yalnız ilk sevdiğim sen olmasaydın..

Sevda kömürünü sürdün yüzüme
Bir ağrı kalktı da kalpten dizime
Geçti yüreğime geçti gözüme
İlk ağrı derler ya son olmasaydın…

Gürsoy Solmaz

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İlla sarıkamış

Tek yeri özledim biliyor musun?
İlla Sarıkamış ve Sarıkamış
Sevgimle sözledim biliyor musun?
Valla Sarıkamış ve Sarıkamış....

Özlem özlem ektim biçmedim daha
Yığdım hasret hasret saçmadım daha
Sorana diyorum valla billaha
Yolla Sarıkamış ve Sarıkamış...

Yeşilin en güzel tonu olurdu
Yarenlik herkese konu olurdu...
Her yanı çiçekle bezendi durdu
Gül'le Sarıkamış ve Sarıkamış..
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İlla Sarıkamış...

Tek yeri özledim biliyor musun?
İlla Sarıkamış ve Sarıkamış
Sevgimle sözledim biliyor musun?
Valla Sarıkamış ve Sarıkamış....

Özlem özlem ektim biçmedim daha
Yığdım hasret hasret saçmadım daha
Sorana diyorum valla billaha
 Yolla Sarıkamış ve Sarıkamış...

Yeşilin en güzel tonu olurdu
Yarenlik herkese konu olurdu...
Her yanı çiçekle  bezendi durdu
Gül'le Sarıkamış ve Sarıkamış..
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İmam Demek

İmam
 dini bilen yaşayan
 Örnek insan olandır
 inancında kalmayan
 Daha Muhsin olandır

İmam
 cemmatle baş başa
 Bir saf tutan yürektir
Müminle ortaklaşa
Toplum için gerektir

İmam:
   inanç düstur disiplin
    Barış sever  biridir
    Haset bilmez, duymaz kin
    Toplumun değeridir

İmam:
  aydın okuyan yazan
  Zamanı anlayandır
   Sorun duyunca çözen
    Nefsini oklayandır

İmam:
  doğru,ağzı dualı
   Güleryüzlü  sevecen
   Güzelliktir hayali
  Hoşluğa gönül veren

İmam:
 toplumu iyi bilen
 tahlil eden tanıyan
 Sayılan ve sevilen
 Sevilen ve sayılan
İmam:
  birliği dirlik  saymış
   Din vatan bayrak tanır
   Barışı halka yaymış
    Zorluklara katlanır
İmam:
 özce idol adamdır
 Kişiliği kuvvetli
 Karakteri sağlamdır
  Ahlakça meziyetli

İmam
Araştıran okuyan
 Gönlü hoş da biridir
Bu tariflere uyan
Bir  güzel espiridir
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İmdat İsterim

Bu aylar mübarek bu günler kutsal,
Bu günler aşkına imdat isterim…
Ya beni def eyle, ya eline al,
Bende herkes gibi rahat isterim…

Bir insan bu kadar zalim olamaz
Değil insan olmak alim olamaz,
Yüreğim dellenir halim olamaz
Nolur bu işime sürat isterim….

Diyorlar maaşın kesilir bu ay,
Çol çocuk neyleriz aman beyim vay,
Benim işim müşkül, onunki kolay
Bir ders verilmezse maksat isterim

Siz adalet seven, büyüğümsünüz,
En güzel işlerle arttı ününüz…
Ona bir haykırın bir öykününüz
Ay, hafta, gün değil, saat isterim

Dersimi ver, cezamı sil imdat et,
Ancak böyle olur; olsa adalet,
Bana zaman değil; ne vakit mühlet
Vermeyin, işimde sıhhat isterim
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İnan Aşkımız Bitmez

Böyle giderse şayet
İnan aşkımız bitmez
Aşkımıza yok diyet
İnan aşkımız bitmez
Yanan aşkımız bitmez...

Uzaklarda olsak da,
Ayrı ayrı kalsak da,
Sevgimi iyi sakla,
İnan aşkımız bitmez…
Yanan aşkımız bitmez...

Sevgim serserin gibi,
Sevgim eserin gibi,
Yüreğim yerin gibi,
İnan aşkımız bitmez…
Yanan aşkımız bitmez...

Farkındayız aslında,
Aşkımız hala kında,
Görüşürüz yakında,
İnan aşkımız bitmez..
Yanan aşkımız bitmez…

Bir sevgi yağmuruyla
Daldığım derin rüya,
Diyor dalma korkuya,
İnan aşkınız bitmez…
Yanan aşkınız bitmez…
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İnandım Allah'a

Ol diyip oldurur,
Gül diyip güldürür,
İsterse soldurur,
İkrarım bir daha,
İnandım Allah'a…

Ayet’te Sure’de,
Koca bir kürede,
Her zaman her yerde,
İkrarım bir daha,
İnandım Allah'a…

Gülüsün gönlümün,
Ufkudur önümün,
Varlığım ölümüm,
İkrarım bir daha,
İnandım Allah'a…

O duyan işiten,
Kuluyuz sen ve ben,
Münezzeh yer gökten,
İkrarım bir daha,
İnandım Allah'a…
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İnanıp Avunmak

Bilirim seversin seversin ama,
Gözlerim gözüne bedel değil ki...
Düşüncen fikrimde belli muamma,
İnanıp avunmak, bir yol değil ki...

Kahredip kadere, küssem diyorum,
Sevişip gezseydik bir dem diyorum,
Bir ümit beklemek hissem diyorum,
Papatya diyorlar, o gül değil ki...
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İnsanlar Çeşit Çeşittir

Biliriz insanlar çeşit çeşittir,
Onların iyisi olmak güzeldir...
İlahi huzurda tümü eşittir,
Böylesi fikirle dolmak güzeldir...

Kötüye nasihat Mevla değil mi?
Kötüye iyilik evla değil mi?
Mecnuna sevdiği Leyla değil mi?
Çok zaman düşünüp dalmak güzeldir....

İyi kötü neyse, insanız özet...
İnsan ki hataya anbean namzet,
Böylesin esirge böylesin gözet,
Yüreği yürekle çalmak güzeldir...

Bir makam tanırız yüceden yüce,
Kimsenin kuvveti yetmez o güce,
Bir gönül engindir, birisi cüce,
Doğrusu bir karar kalmak güzeldir...

Kimseye makamca secde edemem,
Allah'tan korkarım, başkaca demem,
Doğruyu bir türlü eğip, bükemem
Doğruyu eğriyle bulmak güzeldir...

Gürsoy Solmaz

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İnsanları Düşündüm

Düşündüm etrafı,tüm insanları
Çoğu insan şaşkın kendinde değil…
Kimisi şans ile bulmuş başarı,
Azgın sular gibi bendinde değil…

Kimisi keyfinde alem yapmakta,
Dünyalar yıkmakta, köşe kapmakta,
Tanrısı para, pul ona tapmakta,
Gerçek Yaratan’ın indinde değil…

Ne malım, ne mülküm sağlıktan başka,
Sermayem olmadı eylikten başka,
Gelirim n’olacak aylıktan başka
Vicdanım haramın kündünde değil…
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İrdele Kalbiini

İrdele kalbini hele irdele,
Adıma bir şeyler bulursun belki...
Seviyorum demek neden mesele,
İstersen sevgilim olursun belki...

Deme ki: hisleri ne yufka bir şey...
Deme ki: bu yollar patika bir şey...
Sendeki güzellik harika bir şey,
Gönlümde kurulur, kalırsın belki...

Sevmektir en güzel fani hayatta,
Bu zevki bir yaşa, bu hazzı tat da...
Düşünür dalarım, şaşarım hatta,
Umarım imana gelirsin belki...

Senin hançerende yüreğin yok mu?
Sevmeye ihtiyaç, gereğin yok mu?
Sevdiğin tek insan, tek şeyin yok mu?
Bir vicdansız için ölürsün belki...

Duyup işittiğin gördüklerine,
Sevgiye almadan verdiklerine,
Saçların, gözlerin, kirpiklerine
Bırak yüreğimi delirsin belki...

Dağılmış saçların bir yanı çözük,
Yok ise sevgilin ne kadar yazık,
Bir şiir, bir resim hatta bir yüzük,
Birinden hatıra alırsın belki...
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İsimsiz Şair

O dağlar bilirler kara sevdamı
Duyan dinler gibi isimsiz şair…
Binlerce şehidin yok; adı-namı,
Sende onlar gibi isimsiz şair…

Ad olmak, ad vermek yalan dünyada,
Yapılan eserler kalan kalan, dünyada
Kimi okur beni, başlar feryada,
Kimi anlar gibi isimsiz şair…

Yılların anılar dolu tasından,
Doldur ver içelim; kalan hasından,
Şusundan, busundan, hatırasından,
Anlat, dünler gibi isimsiz şair…

Aşk olsun yıllara daraldın demek,
Kocaman gövden de bir yufka yürek,
Bir varmış, bir yokmuş böyle diyerek,
Geçen günler gibi isimsiz şair…

Bir yaman yürek var; belli ki sende,
Biz neler okuduk senin sayende,
Zamana kilit yok, zaman bir rende,
İlkler sonlar gibi isimsiz şair…

Yüreğin sevdanın şirin beldesi,
Dilinde pelesenk, sesinde sesi..
Bu sevda ne yaman… Bu neyin nesi?
Kalbin inler gibi isimsiz şair…

İsimsiz şairlik, bir yanık duygu,
İsimsiz şairlik, bilmez hududu,
İsimsiz şairlik.. Mühim olan bu…
Canda canlar gibi isimsiz şair..
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İsimsiz Şehitler.

"şehit mezarının olduğu yerde,
başında bir çeşme sessiz akarmış..."
dağlarda güllerin solduğu yerde,
zirveler tipiymiş boranmış karmış...

isimsiz şehitler isim vermişler
bu vatan uğruna göğüs germişler
ne sefa sürmüşler ne gün görmüşler
kara bahtlarında bağları harmış...

dua bekliyorlar vatan koynunda
kiminin kimliği hala boynunda
ölmüş diyemeyiz işin sonunda
şehitler ölmezmiş, şehit yaşarmı
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İster Misin?

Tutmak ellerinden bakmak gözüne,
Sarılmak beline sen ister misin?
Sevgi ışığıyla akmak gözüne,
Sevgilin olayım ben, ister misin?

Sen sevdim dedin de olmaz mı dedim?
Sen sevgi verdin de ben az mı dedim? .
Sitem mi eyledim, bir söz mü dedim?
Kolun kırık ise yen ister misin?

Türküler yazmışım sana bildiğin,
Doğrudur sevdiğin ve sevildiğin
Beyazlar içinde duvaklar giyin,
Beraber olmaya gün ister misin? ...
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İster Sev İster Sevme

İster sev ister sevme,
Benim sevdiğim yeter...
Peçe çek, yüz gösterme,
Sanma sevgim tez biter...

Kaç gündür bekliyorum,
Bu zandır bu ne yorum,
Ben yandım horum horum,
Sende yan benden beter...

Fikrimi zır deli buldum,
Sevdamı işveli buldum,
Yalan ifadeli buldum,
Fakat... sözün kurşun değer...

Anlamadın...vuslat dedim,
Bu bulunmaz fırsat dedim,
Gözlerimi ıslat dedim,
Kervan sürdün katar katar...

Amacında sevgin basit,
Ölçülerin bilmez fasit,
Görünmeden bekleme git,
Sevmesen de sevdan tüter...

Sende sevgi riyalıdır,
Çiçek değil pür çalıdır,
Senin kalbin parçalıdır,
Al gülünü, gülümü ver...
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İsteseydin şu ben...

kalbimi verdiğimi bilmiyormuş gibisin...
 yıllar demedi ama ben söyledim sanırım...
 sanırım yüreğime seni sormuş gibisin...
 sevdamı ben bilirim; birde yaratan Tanrım...

madem  ki aradığın değil bu can bu beden
 isteseydin- ki şu ben,  olurdum merkez şuben...
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İsteyene El verdik.

"istediler el verdik, isteyene sırt verdik
üstelik her verdikçe,helali hoşun derdik
alan alana oldu;talan talana oldu
bazen de denk getirdi;çalan çalana oldu
hatta yiyip içtiler, çöplerini topladık
çuvaldızı durmadan kendimize sapladık
sonra tüyüp gittiler;bazısına ar oldu
kimisi şair oldu; kimisi yazar oldu..."
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İsyanım Kervan Olacak

Dudağın, gözlerin hep sözü birlik,
Edip de bir anda dalga geçerse,
İsyanım sonsuza kervan olacak,

Ve sen kısmetini başka yerlerde,
Arayıp sorduğun bana gelirse,
Bilesin yavuklun kan revan olacak...

Bilmeden, etmeden aradığın ben,
Engelse dağları eder merdiven,
Gelirsem yanına devran olacak...

Ah çekip, yok deyip kurtulman bile,
Ölümden kaçmak kadar nafile...
Aradığım rakip, o can olacak...

Vurmadın temeli, kurmadın bina,
En kötü duygular bil hesabına,
Takmadan duvağı, sürmeden kına,
Tuttuğun mekânlar duman olacak...

Bir sevda, bir bulut sarmış her yanı,
Düşmüş geziyoruz yeri, asmanı,
Duygular yıpratmış bu yerde canı,
Bir gelsen viranem bin han olacak...

Sevgimi, duygumu meylimi verip,
Başıma geçirdin uzun yağlı ip,
O hangi deliyse çıkacak sahip,
Bir kurşun sebebi şeytan olacak...

Şimdi bilmiyorum hangi yerlerde,
Hiç takat kalmadı gözde, ciğerde,
Dileğim sözünü gel bana ver de,
Bir anda şu kalbim vatan olacak...
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İşte Böyle...

bilesin ki sen orada, burada da ben olsam
içimdeki kıpraşan, duygularım seninle.....
istiyorum seninle,aşkın,sevginle dolsam,
İstiyorum yalan yok, ben ki varım seninle..

senin yüreğin benle, belli ki dolup taşan
öyle bilki sen benle, bir olmuşsun bir tek can
aklıma düşen zamani sende beni böyle an
gülüm sensin,gülşenim; yansam…harım seninle...

haziran güllerimsin rengin kokun öyle hoş
öylesine güzelsin bende öylesi serhoş
durma artık sevdiğim durma kollarıma koş
dağlarımda dumansın, yağan karım seninle
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İşte Sen

duman öbekli başımdan, sis dağıtan işte sen....
hayal hayal arıyorken, rastladığım düşte sen....
ağrı dağı toros oldum; denk gelmişim kışta sen...
sen göğe bakan çamlarda dallarımda kar olan,
kırık dökük düşlerimde, sevgime efkar olan...."

sen dağlarımda kar olan, sevgime efkar olan....
izmir'in limbatı gibi sevdama ayar olan....
hayalimde sınırsız sıcak heyecan sensin....
benim tam sıcak bulduğum bir sevgi bir can sensin....
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İşte Yüreğim Sana

Yalan yok seviyorum
Şu halime baksana
Tekrar tekrar diyorum
İşte yüreğim sana

Akşam çabuk çöktü yar
Seninleyim sen kadar
Yüzüme esse rüzgâr
Ben senden sanıyorum
:
Değilim senli bedbin
Ne verdiysen sen verdin
Bende paha değerdin,
Yapacaksan yap yorum
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İtimat Bilmiyor

Yanımda bir çeşme akarken bile,
Susuzum içmeyi denemiyorum...
Beyhude aptallar gibi nafile,
Çöllerde çiçekler sanamıyorum...

Tebessüm imadır, bakışlar lügat,
Bir yol ki seçemem,müjdedir sırat,
Toplayıp çıkarsam elde küsürat
Kalırki, korkumdan sınamıyorum...

Korku dağda, sevgi bende mekancı,
Olmayan bir dertten çıkan bu sancı,
İtimat bilmiyor, ama inancı
Olur mu, olmaz mı kanamıyorum...
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İvçin İvçin.

ala gözlüm dön mene bak
üzüne hasret kalmışam
bir baktın dön bir gene bak
gözüne hasret kalmışam...

sen ceylansan bende avcın,
sen davalı bende savcın,
süslensene ivçin ivçin,
nazına hasret kalmışam...

elimi tut, al sağına
etrafa bak,kabağına
yolumu sürme dağına,
düzüne hasret kamışam...
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İyi ki doğmuşsun,iyi ki doğdun

yılların içinden ayırdığım sen,
iyiki doğmuşsun iyi ki doğdun...
gönül açlığımı doyurduğum sen,
iyiki doğmuşsun iyi ki doğdun...

zaman değirmeni öğüttü evet,
lakin aşkımızı büyüttü evet,
sevdamız dal-budak söğüttü evet,
iyiki doğmuşsun iyi ki doğdun...

sevdana gönlümü eylemişim han,
beden diyarımda sevgimle doğan,
ben yine o benim,seninle olan
iyiki doğmuşsun iyi ki doğdun

güller sunmak gerek, her renkten sana
muhabbet sunmalı, yürekten sana
her zaman sadıkım her hatırana,
iyi ki doğmuşsun iyi ki doğdun
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İyi ki Doğmuşsun.

İYİ Kİ DOĞMUŞSUN...
gözel balam ne iyi ki doğmuşsun...
şükür olsun, senin doğduğun ana...
sağlıkla mutluluk yoldaşın olsun
nur olsun seni de doğuran ana...
esenlik, yediğin kut aşın olsun...
ne iyi ki, ne iyi ki doğmuşsun...
ad günün yıllarca, yıllarca daha
andığın gün olsun...bir bütün olsun..
yürekten ısmarladım Allah'a...
tatlı balam, ne iyi ki doğmuşsun...
şükür olsun, senin doğduğun ana...
nur olsun kız seni,  doğuran ana...
bal balam bitmeyen duam odur ki;
bütün güzellikler adresin olsun.
hayatın içinde mutlu otur ki
esenlik bitmeyen nefesin olsun...
şükür olsun, senin doğduğun ana...
nur olsun kız seni,  doğuran ana...
göklerde bulutlar olduğu kadar,
mutlu ve esen kal hep diliyorum;
içimde bitmeyen dualarım var,
iyiye layıksın sen biliyorum...
şükür olsun, senin doğduğun ana...
nur olsun kız seni,  doğuran ana...
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İyi ki Varsın Sevdiğim.

iyiki varsın sevdiğim sıkılsam yanımdasın
üşüsem ellerin var darlansam yakınımdasın
iyiki varsın bir tanem hayal etsem hayalimsin
düşünsem düşüm baktıracak falımsın
hani denizde dalgalar olur ya martıların oynaştığı
hani dağlarda güller açar ya çobana gülen
hani yetimler olur ya  derinden iç çekerler
hani sarhoşlar olur ya sorhoşken çok şey bilen
ayıkmak için dolaştıkça sekerler
hani kumrular varya güvercinler turnalar
işte sen bende böylesin dağımda rüzgarsın
gönlüme yarsın  baharsın
kısaca can yarim sen iyiki varsın...❤
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İyiki doğmuşsun.

Yüreğime sağnak yağmur olan sen
İyiki doğmuşsun, iyiki doğdun…
Gülerek sevilen, severek seven
İyiki doğmuşsun, iyiki doğdun…

Duygu erlerine yüreğin kışla,
Gülümse hayata öyle bakışla,
Çiçekler yolladım bitmez alkışla
İyiki doğmuşsun, iyiki doğdun…

Bahçende gülüm ben,bağında barım
Güftene haz-ım ben,bestene tar-ım
Bitmez duygularla seni kutlarım…
İyiki doğmuşsun, iyiki doğdun…
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İyiki doğmuşum...

Mutlu olunmuyor ama güzelmiş
İyiki doğmuşum bend einandım...
 Dostluk iyi ama dostluk bedelmiş
Dostun suyu ile yundum; yıkandım..

Tüm dostlar! doğumum yani miladım
Olduğu bu günde içime dolun
Bir günlük hatıra olmasın adım
Alkışla sevgiyle çok çok sağ olun

Birlikte yıllara dikkat ederek
Kederden payımız almasın siftah
Huzurla yaşayıp hayat diyerek
Bir imanı keder vermesin Allah..
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İzmir Denizi Gibi

Kaç gündür yüreğimi irdeleyen güzel kız,
İzmir denizi gibi,çakır bakar gözlerin....
Seni görüp sevmeyen; sevip, övmeyen haksız...
İki İzmir`e değer, yürek yakar gözlerin......

Meftunu oldum diye yüklendim şu sevdanı,
Gönlümün sırtına bin,yüreğime konak ol.
Seni gören aşıkın,nedendir kaynar kanı...
Nedendir heyecanı ve sevgisi neden bol....

Ey mavi gözleriyle, ak-pak bakan sevgili
Bir sevda özlemiyle, yüreğime koş derim...
Bir sevgi ateşiyle beni yakan sevgili,
Bu sevgi halayında gel benimle coş derim....

Yosun kokulu beden,  kelebek gibi yürek
Sevgisi arzu ile boyalı nadir tual,
Yüreğimde o resmi senin gibi görerek,
Bir kadah rakı ile kurabilmektir hayal...

Ey gavur izmirli kız! bağdaş kurup guruba,
Başbaşa oturmalı, öylece demlenmeli,
Sonra muhabbet diye başlamalı şuruba,
İçmeyene içirip, sonra gavur demeli....
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İzmir Gözlüm

Gözlerinin karası,
İzmir zeytini gibi...
Şimdi geldi sırası...
Ey kalbimin sahibi...

Sevgin ile sevdamı
Buluşturdum; bak, dinle
Ve doldurdum masamı,
Nakış nakış isminle...

Günbegün artar bu his,
Ve artar heyecanım...
Bakışların ne munis,
Ondan mı? kaynar kanım...

Güzellikler dilerken,
Sevgiler sunuyorum...
Ve daha neler derken,
Aşkınla yanıyorum....
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İzmir Yüreklim

ey yüreği İzmir’in koylarınca mavilik
estetik çizgileri çizili sevgili yar
ey gözleri içimde ufuk açan güzellik
limbat serinliğiyle içimde esen rüzgar....

ey bakarken sevgisi gözlerinden fışkıran
zeki olduğu kadar, akıllı olan yürek
ey geceler mehtabı göğümde öyle duran,
muhterem ve mümtazsın,hatta sanki ey melek

yüreğimde müstesna bir yer ayırdım sana
gelen giden olsa da orda olan yanlız sen
halay halay seninle,hülya kurdum hülyana
oradaki görkemin bir başkadır bir bilsen

işte seni ben böyle, hayallerle sevmişim
işte seni ben böyle, rüyalarda görmüşüm
sağlık sıhhat dilerim; sevgim kopmaz ibrişim
hayallerle düşünmüş, seni öyle sarmışım...

bu sebeple içimde böyle aşkın ilki sen...
bu sebeple içimde daim kalan bil ki sen....
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İzmir Zeytini Gibi

Gözlerinin karası,
İzmir zeytini gibi...
Şimdi geldi sırası...
Ey kalbimin sahibi...

Sevgin ile sevdamı
Buluşturdum; bak, dinle
Ve doldurdum masamı,
Nakış nakış isminle...

Günbegün artar bu his,
Ve artar heyecanım...
Bakışların ne munis,
Ondan mı? kaynar kanım...

Güzellikler dilerken,
Sevgiler sunuyorum...
Ve daha neler derken,
Aşkınla yanıyorum....
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Kaç On Sene Geçti..

Kaç on sene geçti farkında mısın
Yaşlandık sevdiğim zaman kalmadı
Sen daha kaçmada naz etmedesin
Bende ise ümit hiç azalmadı...

Kırağı bağlamış dallar suskundur
Çömelmiş soğuklar yaza küskündür
Geçen geçti artık gün ki bu gündür
Yazlar kışı, kışlar yazı almadı...
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Kaç Sonbahar Geçti...

Kaç sonbahar geçti saymadım yazık
Yapraklar döküldü aymadım yazık,
Sıcak bakışınla ısındı içim
Sevdana o hazla doymadım yazık...

Artık sonbaharlar kışa geçiyor;
Katar katar kervan kalktı göçüyor...

Kervan başı dikkat çekti bu sabah,
Gözüme perdeler çöktü bu sabah,
İsyanın sesini duyan olmuyor,
Zamana da ah kadere de ah...

Artık sonbaharlar kışa geçiyor;
Katar katar kervan kalktı göçüyor...
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Kaç Sonbahar Kaldı Kışa

Haydi sevgili gezelim,
Kaç sonbahar kaldı kışa...
El açmışım boşta elim,
Kaç sonbahar kaldı kışa...

Akşamın ufku karardı,
Yapraklar daha sarardı,
Geriye neyimiz kaldı,
Kaç sonbahar kaldı kışa...

Ömrümüzde yığa yığa,
Ne koymuşsak dağarcığa,
Güvenme vara,varlığa,
Kaç sonbahar kaldı kışa...

Yamaçlar, çiçek örtülü
Soldu gayrı ömrün gülü,
Bir sevgi sevdanın külü,
Kaç sonbahar kaldı kışa...
Veda artık dost tanışa...
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Kaçmak Kolay Oluyor

Takvimlerle aramda duygu yüklü bahis var.
Vuslata az kalmışken içim neden ürperir…
Senden kalan sessizlik, anılar, hatıralar
Yüreğime özlemler ve olmaz korku verir
.
Bahaneler uydurup, kaçmak kolay oluyor;
Neden sevgi yürekte, dinmez olay oluyor;
Neden zaman geçmiyor; her gün, bin ay oluyor;
Böyle tutkun sevdamla başladı böyle devir

Kar yağsa da dağıma aklığı yüreğimden
Kanat çalan kar kuşum! Senle, senim çünkü ben,
Boşalmıştım kendimin, gönül zembereğimden
Al güllerim senindir; almasan pembelenir…

..
Bedenime can veren varlığına bin şükür,
Seni duysa yüreğim sevdan ile köpürür,
Sanmam ki gönlün sağır, zannetmem ki kalbin kör
Alev alev yansan da küllerin tepelenir
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Kaçmak Olmazdı Senden

Aşıkların şarkısının fısıldandığı yere,
Çağlayan su sesinde,şarkıya mı dönen ben…
Açık söyle nolursun,çözülsün şu bilmece,
Senden kopan alevi neden içen yine ben…

Senin kimsesizliğin ışıkla mı sarılı?
Sen mı ışık istedin? Işık tutanlar mı var?
Böyle olmak yanlıştır; olmamamak başarılı
Sılada özlem dolu, açmayan tonlar mı var?

Titremeler duymayan, taşlaşmış avuçların,
Titresin istiyorum, istiyorsan titresin,
Vuslat bildir an bildir bugün de veya yarın,
Güneşi gündüz sandım, geceymiş affedersin!

Seni seyreden güneş veya güneşler neden?
Yağmur olup yağsan da kaçmak olmazdı senden..
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Kaderin Kimseye Özürü Olmaz

Umut dağlarına yağan kar oldum;
Sevgilim inanki: yıkılmışım ben...
Sarardı bet-benzim, bir duvar oldum;
Paslı çivilerle çakılmışım ben...

Bir yarım gündüzdür,bir yarım gece
Fikrimde şüpheler inceden ince,
Anlamsız bir zanla neden herkesce,
Kem gözle tartılıp bakılmışım ben...

Durağı olmuşum nice acının,
Kalbimde izleri,  var; bir kaçının,
Kökleri kurumuş şans ağacının,
İğreti dalına takılmışım ben..

İyi, kötü neyse sağ iken canım,
Onulmaz sevdalar oldu isyanım,
Anlamsız bir aşkla doldu dört yanım,
Bir sevda uğruna yakılmışım ben..

Durma...bu sevdayla sen durma yürü,
Kaderin kimseye olmaz özürü,
Bulunur derdimin çeşidi, türü
Sanırım batağa takılmışım ben...
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Kadir Gecesi

Kanatlandım da uçtum,
Bu Kadir Gecesinde...
Niyetliydim, oruçtum,
Bu Kadir Gecesinde...

Herkese sağlık dedim,
İman, inan diledim,
Kötülük söylemedim;
Bu Kadir Gecesinde...

Öldür artık nefsini,
Terk eyle garez, kini,
Ver kötünün terkini,
Bu Kadir gecesinde...

Gönlünü dök bir kaba,
El aç yalvar ol Rabba,
Kıl, oku, göster çaba,
Bu Kadir Gecesinde...

Var bugünde bin hayır;
Bugünü sana ayır,
Gönlünü yare savur,
Bu Kadir Gecesinde...

Fırsat burdur nefise,
Alabilmektir hisse
Dualarım herkese,
Bu kadir gecesinde...
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Kafamda Sensin Meşgalem

Bir elde sigaram, birinde kalem,
Şu anda kafamda sensin meşgalem...

*
Gönül savaşının cihangiriyim,
Aşıklar içinde aşkın piriyim,
Kalbi sarhoş, gönlü kırık olanın,
Belki birincisi, belki biriyim...

***

Bin nazla sevdiğin şu gönül şahı,
Gün olur bedbahttır derbeder olur...
Gün olur sevmezsin tutar günahı,
Vuslatı beklerken sabreder olur...
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Kafir

11 Temmuz 1995 katliamı yıldönümüne

Srebrenitsa ve Bosna’da Sırp
Çeçenistan’da Rus
Karabağ’da Ermeni vahşetine

***
Kafir, nedir bu kinin, hiddetin, şiddetin...
Değil kemiğin belki; fakat, Osmanlı etin...

Kafir, nedir bu ateş, barut, kan; bağnazlığın...
Neden bu nadan vahşet, sebep iman azlığın...

Kafir, eğer bu şanssa, zannetme ki sürecek,
Kanla zulüm yapanın, kendi kan öksürecek...

Kafir, Sen ektiğini biçeceksin görürsün...
Değişmemiş suratın, gene böyleydin dün...

Kafir sende bilirsin, rehberdir bize Kur’an...
Bil ki sana orada fayda vermeyecek Çan...

Kafir bugünlere dek gelmen benim sayemde,
Oysaki kandan, kinden her şey var sermayende...
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Kahvenin Telvesidir Umudum

Ne haber yollamıyor ne beni sormuyorsun,
Unut sende sevgilim...kaderin cilvesidir....
Belli... fikir vermiyor, kafanı yormuyorsun....
Ümidim kahvelerin fincanda telvesidir....

2002
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Kalayım Gönlünde Kaldığı Gibi

"Bir gurbet yurdunda gönül sesimin
Sılama ulaşıp geldiği gibi
Sıcağı ki sensin,her nefesimin...
Hisset yüreğimi olduğu gibi...

Gurbetin adını bile anmadan,
Seni düşünürüm hiç usanmadan,
Sana ulaşmadan,sana kanmadan
Kalayım gönlünde kaldığı gibi...

İsterim şu güller bahtına açsın,
Gönlümün takısın, başımda taçsın
Nedir ihtiyacın? neye muhtaçsın?
Bırak felek çalsın çaldığı gibi..."
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Kalbimdeki Kumrumsun..

yağdıkça yüreğine,
 nevrim döner tersine,
 mutlanırım seninle,
 sen sevda yağmurumsun...
 kalbimdeki kumrumsun...

ikiz bir ruh gibiyiz,
 tufana Nuh gibiyiz,
 işte böyle güzel kız,
 sen sevda yağmurumsun...
 kalbimdeki kumrumsun

Gürsoy Solmaz

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kalbimdeki Melek

Bu düzende bu sevda yürü demez gönlüme,
Utanırım gelemem, diyemem tek kelime,
Belki sevgim çok yüce, ben layıkın değilim,
Sen imansın, ben dinim taptığın din değilim...

Mabut diye helvayı tapınıp yiyen Ömer,
İbretim olmalıdır...Teselli düşünceler...
Dön iyece geri bak, tekerrür dolu tarih,
Kimin için olmuştur; sonu mutlu bir talih,...

Ve sen hiç bilmiyorsun, adına bedel ahtım,
Olursa korkuyorum; ben ezelden bedbahtım,
Din değiştirmek gibi, akıl mı değiştirsem,
Sevgi diye bir şeye, şekil mi değiştirsem...
Suçlu gibi suskunum, bakarken utanırım,
Esef dolu hissini duymazken de tanırım...
Nolur sanki insaf et, ikram et ki bileyim...
İkrar et, vuslat bildir, kerem etki geleyim...

Oysaki insan garip...fırsata yandığınca
Acılarına yanmaz...Yanar ki... andığınca...
İşte böyle çocukça yazabilirsem şayet,
“İtaat ediniz” diyen sevgi dolu bir ayet,
Hatırlar da dolarım, doldurur satır satır,
Hayalimde melekler, uykumu hatırlatır
Uçar giderler sonra ben uykuda yolcuyken,
Sabahın altısında kaldırır beni busen...
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Kalbime Eklerim Onu

Gönderdiğin kırmızı gül..
Koklayıp saklarım onu
Koyduğun noktayı virgül,
Sayarak paklarım onu..

Neden güller elde kalsın,
Neden boynu bükük solsun
Uzakta da olsa olsun
Uğrayıp yoklarım onu

Yad ellerde yaban olur,
Korkulu heyecan olur,
Severse cana can olur,
Kalbime eklerim onu
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Kalbime Sordum Seni.

Kalbime sordum seni
Sende onu sev dedi
Vermiş isen güveni
Sen de onu sev dedi
Sevmek bir alev dedi

Sen onun yüreğine
Giriver sine-sine
Gereksin gereğine
Sende onu sev dedi
O sevgiden ev dedi

İtirazım olmadı
Buna mahal kalmadı
Senin olsun adı tadı
Sende onu sev dedi
Lazımdır velev dedi

kalbini sana açtı
Ask pınarından içti
Zaman zamanı biçti
Sende onu sev dedi
Başka şey söylemedi..
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Kalbimi Korku Doldurdu.

Kalbimi doldurdu korku ve fizah
Hep seni düşündüm yine düşündüm
Halimi görenler etmedi izah,
Hep seni düşündüm, yine düşündüm..

Sanki bir çöldeyim ıssız mı ıssız,
Sevmişim dosdoğru şeksiz,fakatsız
Bu halden değilim fazla rahatsız,
Hep seni düşündüm, yine düşündüm...

Dost yüreğin var olsun... ki güleyim
Sen iyiysen ben bahtıyar,ben eyim..
Gel diyorsan bir nefeste geleyim...
Hep seni düşündüm, yine düşündüm...

 21 ağustos  2017 erzurum
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Kalbine Tan Olmak

Kalbine vatan,
Sevgine şeytan,
Sabahına, tan;
Tan, olmak gerek....

Tek mısra şiir,
Senle benzeşir,
Kalbine sihir
Can, olmak gerek

Severken ancak,
Olamam korkak,
Yaylana konak
Han olmak gerek....

Diyarlarında,
İki yarında
Damarlarında
Kan olmak gerek…

Düşün ve deki:
Aşktır sendeki
Düşlerindeki
An olmak gerek

Beni bir dinle,
Bütün sevginle,
Hatta seninle
Son olmak gerek
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Kalbini kalbinde duyanlardanım...

Benden sana kalan üç beş satırın
Adını adınla sayanlardanım
Bende de bir başka kalmış hatırın
Sevgini içime yayanlardanım

Bir yürek düşünki vurusu sensin
Bir beden düşünki yarısı sensin
Bir ömür düşünki gerisi sensin
Kalbini kalbinde duyanlardanım...

Doldur şarbını içeyim gitsin
Şarabı aşkınla geçeyim gitsin
Sen bende durağan bende sabitsin
Bağrını aşkınla oyanlardanım...

Hayal hayal böyle düşün sen beni
Saklama usunda bir tek gün beni
Böyle döner sevgimin değirmeni
Hayali aşkınla doyanlardanım
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Kalp ustası yorulmaz....

Dilim der dilim durmaz
Kalbin kırıksa yazık
Sevgin neden oturmaz?
Kalp ustası yorulmaz....

Karamsar olma derim;
Anlık his içindeyim,
İşte böyle beterim,
Akan çeşmem durulmaz....

Yüreğim koca fanus,
Hislerimle okyanus,
 Sen bir gülsün ben Yunus
Bana varsan varılmaz....

Sevgiden içeriyim..
Sevginin hançeriyim
Pir sultana çeriyim
Suyum akar durulmaz....
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Kanat Çalan Kar Kuşu

Senin dünyan bomboş da, dolu mu benim dünyam?
Çilemi gam yapmışım, derdimi sen yapmışım
Gönül bahçende güller, hangi beste için gam?
Sevda dertli gönlünün her gülüne tapmışım...

Kanat çalan kar kuşu açmadı kardelenler
Sitem edip durdular; seni sevda bilenler,
Dil kemiksiz kabul et, güya tarif ettiler;
Sevdaları tatmayan, tanımadan gelenler

Ey Sen...! . yüreğindeki sevdaları dert sayan,
Rahat ol...solan gülü,dertle felaket sayan.....
Adın gibi sevdanla, dağlarımdaki karsın,
İnan bana sen bence, çoğundan bahtiyarsın....
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Kandığımsın

Gül isterim solmayan, severek sunacağın,
Dem isterim duyarak, sevgime kanacağın...
Saydığım sevdiğimsin, öylece andığımsın,
Daha önce arkadaş, şimdi kıskandığımsın...

Gölgem gibi ömrümde, gönlümde sandığımsın,
Senelerin içinden ayırıp kandığımsın...
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Kandil'i Söndür.

" KANDİL'İ SÖNDÜR BAKAN,
KANDİLİ SÖNDÜR YAKAN...
KANDİL?! HALA YANIYOR,
SENİN YERİNDE ÇAKAN..."
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Kapıdaki Gül

Koskoca bir salonda,
Sondan ikinci oda
Kapısında yapraklı,
Kocaman bir gül vardı...
Dalları arasında
Küçük parça bir kağıt,
Ve üzerine yazılmış,
Altı satır bir ağıt,
İçimi parçalardı...

x
“Veda etmeden size, ayrıldığım doğrudur.....
Allah rızası için bir Fatiha beklerim.....
Ebediyen dünyadan göçtüğüm duyurulur........
Hayırlarla anılıp hayır dua beklerim.......

Sevenlerim isterse cismimi hayal etsin,
Yaren,yoldaş kim varsa hakkını helal etsin...”

O kapının önünden geçenler duruyordu
O küçücük kağıtta bir veda okunuyordu...

Satırlar tükenmişti... bu gelen mevsim kıştı
Bu elveda, şu beni; içerimden yıkmıştı....
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KAr

Çaresiz vedalar dağlarda yeis
Karlar zirvelerde yırtık kürküyle
Bu akşam bulutlar sanki muhteris
Şehirin üstüne çökmüş haliyle...

xxx
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Kar Çiçekleri.

dağa el sallıyor erisin kar'ın
tomur tomur açmış, kar çiçekleri...
kışın bitsin diyor gelsin baharın,
mekanını seçmiş, kar çiçekleri...

levin değil goncasına bir bakın,
yaprağının incesine bir bakın,
güzellikte sancısına bir bakın,
kıştan öyle kaçmış, kar çiçekleri...

şenlik var ovada, dağlara sitem
zamanı gelmişse... karlara matem,
sazak eser, erir karlar dem-bedem
karlardan su içmiş, kar çiçekleri..
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Kar Kardeşliği

Kar kardeşliği...
"Olsan ne olacak ? olmasan nolur ?
Adamlık vasfını bulamamışsın...
Yalaka zihniyet, bu yaptığın kur
Kendince maharet, ama bana tın...

İki hırsız, bir arsızın verdiği
Paye, adamlığa kıstas mı sandın...
Bir şeyin değeri, ne ederliği
Öyle mi ? şimdi sen güya adlandın..."
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Kar Yağdı Menekşeye

kar yağdı menekşeye ansızın
ne mor'un, ne al'ın hesabı kaldı..
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Kara Kış

"Kara düş oldum
Kara kış oldum
Kar yağsın diye
Sarıkamış oldum...

Bembeyaz karlar
Durmaz yağarlar,
İçerimde var,
Garip duygular...

Karlar bembeyaz,
Karlar kışta yaz,
Kar temiz örtü,
Kârça kar yağmaz...

Yağarken sessiz,
Mutlanırız biz
Olmuyor aşkım,
Olmuyor sensiz..."
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Kara Kız

Karasın diyerek takılıyorum,
Aslında kalbinde beyazlar vardır...
Karalık sevginde olmasın yorum...
Bilirsin bahardan hoş yazlar vardır...

Bir dostluk, latife, yarenlik gerek,
Tek yürek olalım, sade bir yürek,
El-ele gezerek bakıp gülerek,
Görenlere nisbet ne gözler vardır...

Karasın diyorken gülme yerinde,
Kara diye bir renk, var gözlerinde...
Ben kara diyorum; sen değilim de...
Karayım karada pek nazlar vardır...

Gülüşün, gözlerin öyle şirin ki,
Karayı aklatan huyundur belki,
Ben seni severdim, severim bilki
Oğluma laf atan çok kızlar vardır...
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Karabağ Diyince

Karabağ diyince kuşan yiğidim
O diyar uğruna ölmek gerekir
O vahşi mahluka döşen yiğidim
Üreğine korku salmak gerekir...

Ödü kopsun bin dehşete sal onu
Madem öyle o düşünsün sonunu
Vatan savunması vicdan kanunu
Uğruna gül gibi solmak gerekir...

Düşün Hocalıda yaptığı vahşet
Tarifi yapılmaz dehşet mi dehşet
Karış karış olsun topraklar meşhet
Tarihte o namla kalmak gerekir...

Sakın ha inanma sümsük o alçak
Her zaman namertti yine olacak
Sühsünü pattasın, dümsühle ancak
Kurt kimi sürüye dalmak gerekir...

Ölmek vatan için müjdedir lakin
Kartallar yurdudur Kubatlı Laçin
O eller azizdir dinimiz için
Karabağ'da namaz kılmak gerekir...
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Karabağ'a

ÖLüm müjdedir bize, şehitler ölmez balam
Toprak vatan olmadan çiçeği bilmez balam
Şehitlere yoldaş ol, yürü Cennet köşküne
İşte o vakt Karabağ, Haylara kalmaz balam
Vurun Allah aşkına... Vurun Allah aşkına...
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Karacaoğlan'a

Gönülden hatırdan binalar kurdun
Öylece yaşadın bil Karacaoğlan
Sevenler tahtına geçip oturdun
Sevenler ağzında dil Karacaoğlan

Çukurova engin, sen daha fazla,
Güzelleri sevdin bitmeyen hazla,
Bir ömür sevdiğin ol Karakız’la
Elif’le kar yağdır, gel Karacaoğlan

Seninle inliyor Adana,Niğde
Seni rehber bildik ve gereğinde
Sevenler kalbinde ve yüreğinde
Bir mabed misali kal Karacaoğlan…

Sözünde düzen var; hiç eksilmeyen,
Şiirler dizmişsin, hiç dizilmeyen,
Memleket görmüşsün hiç gezilmeyen,
Bize de izlerin yol Karacaoğlan..

Güzeller nazına katlanmışsın da,
Kimisi vefasız ki, anmışsın da,
Böylece yücelip adlanmışsın da,
Üç yüz sene sanki yıl Karacağolan…

Türkiye elleri,Çukurova+da
Şimdi seni söyler; eren murada,
Bizlerin dilinde bâki bir seda,
Sevenler közünde, kül Karacaoğlan…

Kadir kıymetini bilmemek olmaz,
Güzeller uğrunda ölmemek olmaz,
Senin dergahına gelmemek olmaz,
Olmuşuz yoluna kul Karacaoğlan..

Sana “kara” demek suç Karacaoğlan,
Sevenler derler ki: taç Karacaoğlan,
Sana emmi demek güç Karacaoğlan,
Sensin hiç solmayan gül Karacaoğlan..

Sözünü hak bildik ezber eyledik,
Sır sayıp,baş koyup kader eyledik,
Sevmeyen güzeli nider eyledik,
Sevmeyen kalplere dol Karacaoğlan…

Gülleri tanıdın güzelleri de,
Sevgiden bir dünya koydun geride,
Dünlerden bugüne ve ileride,
Sevenlere oldun kol Karacaoğlan…

Yaşayıp gezersin yalnız yine de,
Bayburt,Silifke,Muş ve Mardin’e de,
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Mut’ta üstelik her geçen senede,
Anılır yaşarsın bil Karacaoğlan…
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Karadeniz Doğası

Yeşilin tonları kucaklaşarak
Gönül oyalıyor; göz okşuyorlar
Üç-beş evin eğri yamacına bak
İlahi bir tual mucizesi var...

Açıktan koyuya yeşilin tonu
 Bu vadi koynunda ilham veriyor
 Düşünmek, tefekkür bir başka konu
 İnsanın içine perde geriyor...

Yeşile yurt olmuş bu güzel bölge
İnsan yüreğine ilaç oluyor
Gülleri güzellik, dalları gölge
İnsan hissediyor,huzur doluyor
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Karanlıktan Korkanlar.

karanlıktan korkanlar
körler size gülmez mi?
herkesin bir canı var
canı olan ölmez mi?

boş ümitler beslenen,
gereksiz heveslenen,
imdat deyip seslenen,
rüyaları bölmez mi?

herşey yalan o doğru,
olmaz doğruya eğri,
seğri gözlerim seğri,
hayal hayal kalmaz mı?
            Mayıs 2018

Gürsoy Solmaz

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kardelen

şimdi fasıl senindir
açıl haydi kardelen
sevenler sevenindir
duyan duydu kardelen....

Sendeki bu zarafet
Bir güzellik bir afet
Kopardılar kabul et
Kimler kıydı kardelen
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Kardelen Kar Çiçeği

Hem zarif, hemi güzel,
Kardelen kar çiçeği…
Gönülde demi güzel,
Kardelen kar çiçeği…

Kardelen dağ çiçeği,
Gönlümün beğ çiçeği,
Başka ne desem olmaz
Güllerin bağ çiçeği,

Tutulmuşum koluna,
Yürür oldum yoluna,
Al beni kat balına,
Kardelen kar çiçeği…

Sevgimi sana sundum,
Seni sevdamla yudum,
Sana seni okudum,
Kardelen kar çiçeği…

Kardelen kar çiçeği,
Gönlümün yar çiçeği,
Sevgimizi gönlümüz,
Eylesin bar çiçeği…

Kardelen çiçeğimsin,
Hayalde gerçeğimsin,
Seni sevmemek olmaz,
Yaylamda köçeğimsin
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Kardelen Ve Kelebek

kardelen ve kelebek işte bunlar gibiyiz
bu sebeple biz bizi dostca anlar gibiyiz...

sen vadimde çağlayan göğümde yıldız gibi
sen baharın gülüsün yaz olsaydı gülşendin
seni sevmeyen deli ve hatta haksız gibi
sen neden sonra gönlüme serpilendin

kardelen ve kelebek işte bunlar gibiyiz
bu sebeple biz bizi aşkca anlar gibiyiz...

Gürsoy Solmaz

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kardeşin Duymasın Yeter....

var say bu ağacın gölgelerinde
ele ele göz göze söze dalmışız
sen bana yaslanmış bende berinde
biz bize öylece kala kalmışız

var say ki sarılıp uyumuşuz kız
sarılıp öylece uyumuşuz say
kim bizi töhmetle görecek haksız
baksın yukarından gece doğmuş ay

sere serpe uzanalım fütursuz
dedikodu falan olsa da boş ver
eller görecekse olma huzursuz
sadece kardeşin duymasın yeter....
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Kârımızdır Sevildiğimiz

Hayatın cevridir bazen bir yıldığımız
Hayatın hoşluğudur  mutluluk bildiğimiz
Kârımız olsun artık gönül erbabı yaren
Kârımızdır o gönülce sevildiğimiz

Gönül sensin gönül olana gönül
Sevgi sensin sevgi dolana gönül
Al birini vur birine tekleme
Gönül bende sevgi kalana gönül

     Susmak kar gibi konuşmak yağmur
      Sesli değil sessiz yağmaktır huzur
      Levki akibet aynı ne yağarsa yağsın
      Toprak benim bereketim bir ömür
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Karlar Zirvelerde Yırtık Kürküyle

Çaresiz vedalar dağlarda yeis
Karlar zirvelerde yırtık kürküyle
Bu akşam bulutlar sanki muhteris
Şehirin üstüne çökmüş haliyle...

xxx
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Kars'a Özlem.

KARSA NOSTALJİ

Kağızman’da güller açmış koklaşır,
Iğdır’da meyveler vuslat bekleşir,
Kars diyince yüreğimiz tekleşir,
Şimdi bizim orda yeşiller başka,
Şimdi bizim orda olsaydık keşke...

Daha karmış Allahuekber Dağları
Kuzularla dolu harman yerleri,
Aladağ’dan öte Yahni’den beri..
Koyun kuzu melem-melem meleşir,
Deli gönlüm oralarla söyleşir...

Dağların başında öbek öbek kar,
Paşaçayırı’ndan Selim’e kadar,
Envai çiçekler, çayır çemen var...
Çıldır’ın gölünde pırıl pırıl su,
Ilgıt ılgıt eser çiçek kokusu...

Susuz’dan, Ardahan, Göle, Hanak’a
Digor, Sarıkamış, Selim’den sağa,
Döşkaya, Kızbakan, Kumru’da daha..
Katmer katmer,
Kürtük kürtük kar varmış,
Biz de oralarda olsak nolarmış...

Geçen gün anamla konuştuk gene,
Dedi ki gelmedin, oldu kaç sene..
Şimdi bekliyoruz nolur gelsene,
Neyliyorsun orda gel diyor bize..
Ağlıyor ara bir hem sövür bize...

Anamda haklıydı, babamda elbet,
Dağıldık dört yana, bitti muhabbet,
İçimize yara olmuştur gurbet

Şimdi yana yana türkü diyoruz,
Gideriz İnşallah belki diyoruz...

Bizim kürünlerde ne soğuktu su,
Gözümde tütüyor işin doğrusu,
Tezeğin, ahırın, otun kokusu,
Dolu dolu ciğerime çekseydim,
Ben orada hem ağaydım,
Hem beydim...

İtibar var idi, saygı var idi,
Ne geçimden yana kaygı var idi,
Herkesten herkese ilgi var idi...
Kim kime, dum-duma buralar bitti...
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Yetti yüreğime, buralar yetti...

           İstanbul, 1992
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Kars'ta Sarıkamış'ta

Buz sarkıtları oyuncağımız olurdu...
İsteyen tüfenk gibi omzuna koyar,
İsteyen havuç gibi ısırır doluverirdi avurdu...
Hatta bu yemekten karnı doyar
Sonra kılıç yaparak sağa sola savururdu...
Çocukluğumuz böyle geçti karda kışa..
Doğuda,Karsta..Sarıkamış'ta....
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Karşımda Düşünüyordun

Karşıma geçipte düşünüyordun,
Üstüme dikmiştin şen  gözlerini...
Ne ben söylemedim ne de sen sordun...
Çok nemli görmüştüm dün gözlerini...

Ben sana yazarken müşküle düştüm,
Ne yazsam bir türlü  beceremedim,
Duygumla cenk kurdum, hisçe dövüştüm,
Duygumu sevgice pek diyemedim...

Ah  gönlüm  ne  diye  seni  gösterdi,
Dur, dedim  durmadı, durmayacakta....
Bin güzel olsa da  seni  isterdi,
Ben  sana  yakınım, sen  çok  ırakta

Hayalen  seninle  çok  konuşurum,
Her  zaman  dersin ki  bırak  bu  hissi,
Yazıyorsan neyse...hatta  okurum...
Ne  yapsın  sen  gibi  güzel   birisi...

Güllerin  açmayı   sevdiği  kadar,
En  güzel  bir  zevkle  seviyorum  duy...
İçimde  en  güzel  duygularım  var,
İster he,  ister  yok; ben  diyorum  duy...

Şu  kalbim  göğsümde  durdukça  bilki,
Ayrılık  olsa  da, ölüm  olsa da
Bu  sevgi  gönlümün  ne  yazık  ilki,
Oldu  ve  olacak  ümit  vefada...

Biri  sihir  var  sende  çözemediğim,
Anlar  mısın  bilmem, farkında  mısın?
Bilmece  gibisin  dizemediğim,
Gülmezsen  ben  gülmem, farkında mısın?
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Karşındayım İyi Bak

Karşındayım iyi bak
uzaklarda degilim...
ne var benden kaçacak
senle dolu çegilim...

Sen asli ol, ben kerem,
sen yaktıkça yanayım
aşık maşukuz madem,
çevrende dolanayım

Sevmek ve de sevilmek,
degil mi bu arzumuz
sevdamız bu diyerek,
bize aksin suyumuz..

Kucak dolusu sevdam,
seninle senin için
kendimle kendi kavgam,
özlemim bana bedbin...

Yaşayalım en dobra,
madem ki hayat bizim
zaman geçer ve sonra,
denmesin nasipsizim...

Hulasa şunu derim:
gel sevdama aşık ol...
sevdanla bes-beterim,
dol içime, haydi dol..."
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Kayakçı

Kayakçı süzülür, yumulur piste
İçinde kaynayan bir heves vardır...
Kayakçı her zirve çıkıp, inişte,
Onda tükenmeyen, bir nefes vardır...

Kayakçı kıvrılır, düzelir kayar,
Dağ yeli olurda tipiyle oynar,
İçinde bir heves, bir ateş kaynar,
Bitir şu yarışı, diyen ses vardır.

Kayakçı, yamaçtan yamaca doğru.
Kayakçı, en güzel amaca doğru,
Kayakçı, bir uçtan bir uca doğru,
Kalbinde, gönlünde karlı süs vardır.
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Kayakçılara

Beyaz bir sineden boylu boyunca,
Kayıver, yuvarlan heyecanlıdır..
Uçuver bıkmadan, eğlen doymadan
Zirveler tipili, kar, boranlıdır...

Dalgalı duygular kaynarcasına...
Bitmesin istersin aylarcasına...
Yamaçtan yamaca kayıver, sına...
Sanılır bu menzil, çok varanlıdır...

Üşümez, bunalır sıcak nefesle...
Sevecen olmalı diye herkesle...
Düşünür, yaşarsın o zan, o sesle...
Dost olan insanlar, hep yarenlidir...

Bir katmer, bir inci ve de sim gibi...
Aranır bir zaman, bir mevsim gibi...
Hevesler artırır hevesim gibi...
Bu yüzden duygular, heyelanlıdır...
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Kaz'a Sen Şahinsin dersen

"Kara kaz-a sen şahinsin derseniz,
Gidip kızıl güle, ben bülbülem der..."
Çingeneye padişahlık verseniz
Önce babasını keser mi keser...
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Keklik Deresi

"Güzel bir vadinin tatlı koynunda
Serince bir dere akıtır Keklik...
Sarıçamlar sıralı iki yanında
Sevene sevecen bakıtır Keklik...

Doyumsuz manzara bir tablo gibi,
Cennetin bir yanı, bir kolu gibi,
Çiçekler bir başka kokulu gibi,
Şaire şiirler okutur Keklik...

Alabalığına olmuyor doyum,
Deseni, tablosu gözlere uyum,
Onu yazmak için ben dopdoluyum,
Taçlara çiçekler takıtır Keklik...

Kız-Kale yamacı, tarifsiz belli,
Yeşili, havası ormanı güllü,
Görenin yanında olsa sevgili
Zanneder gözünün tekidir Keklik..."
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Kelebek Ve Diken

bak kelebek ve diken,
menzili belli değil..
aşk değil bu gözüken,
hatta teselli değil...

kırmadan kalbimizi,
yol yakınken dönelim...
silinmez değil izi,
boşa neden yanalım...

cilve cilve üstüne
kader sunar kime ne?
felek almış kastına,
ve gerisi bahane..
***
yolun açık haydı git,
el sallarım çar-naçar...
bir kalp birine ait,
olmalıdır o kadar....

suya düşmüş gölgesi
baharı yakın dağlar
martılar neyin nesi
dalmayın bakın dağlar..

Gürsoy Solmaz

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kemik Yaşı

Kemik yaşını geçin
Siz daha çok gençsiniz...
Sevda için rol biçin
İnan dinçleşirsiniz....

Zamana kilit vurun
Kahkahalar savurun,
Bir yaban gülü gibi!
Gelin yakamda durun..

Siz hem güzel, hem şirin,
Siz tatlı bir şiirin,
Hoşluğuyla hoş olup
Bir yüreği devşirin..

Gözünüzün rengini,
Bulmak zordur dengini,
Yaşamın tadı için,
Unutun hırsı kini..
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Kendime Ağlıyorum.

düşündüm onu bunu
dosttan yedim vurgunu
gönül sevda yorgunu
kendime ağlıyorum
ağlayıp çağlıyorum
bu yüzden yüreğimi
çağlayıp dağlıyorum...

dost aradım boş yere
dolaştım ova dere
el açmışım göklere
kendime ağlıyorum..
ağlayıp çağlıyorum
bu yüzden yüreğimi
çağlayıp dağlıyorum...

yürekciğim yanıyor,
damla damla kanıyor,
uykudan uyanıyor,
kendime ağlıyorum...
ağlayıp çağlıyorum
bu yüzden yüreğimi
çağlayıp dağlıyorum...

sermaye böyle bitti
bulmadım ömür gitti
gerçek canıma yetti
kendime ağlıyorum
ağlayıp çağlıyorum
bu yüzden yüreğimi
çağlayıp dağlıyorum...
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Kendini Ben göreceksin.

serseri sevgimin tadına bir bak
mutlaka kendini ben göreceksin
yakınsın içimde değilsin ırak
beni kendin bilip sen göreceksin

olsa da hislerim  yularsız azgın
gönül tereğimde sıralı düzgün
kadere küskünüz talihe kızgın
her neyse beni se-ven göreceksin..
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Kendini Mutlayan Sensin

ey güzeller güzeli
                                                                      al eline kalbini
                                                                      beni sor en evveli
                                                                      benle doldur içini
  Artık güneş doğsa ne doğmasa nolur?
,Zamanın kilidi kırıldı bende
         Sevginin yağmuru yağmasa nolur
   Yağsa ne olacak...soldum sayende...

Yılları şarapla kutlayan sensin
                                                       Silip atan sensin mutlayan sensin
                                                        Herşeyi bir yana katlayan sensin

                                     İnan seni benim ahım boğacak...
                                                      Ve sanma güneş gene öyle doğacak
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Kerkük

KERKÜK..
Uğruna ölmek için milyonca insan varken...
Senin sesin neden tiz, lakırdın neden tek tük
neden davudi değil...el, elini savarken
Misak-i Milli varsa, niçin ağlasın Kerkük...
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Kerkük..

Uğruna ölmek için milyonca insan varken...
Senin sesin neden tiz, lakırdın neden tek tük
neden davudi değil...yad, elini satarken
Misak-i Milli varsa, niçin ağlasın Kerkük...
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Keşke

Bilmem kafan yatar mı? yatmasa da yap yorum,
İsterdim ki içimde,ağır bir yük olsaydın,
İtiraf ediyorum; samimi söylüyorum
Ya ben küçük olsaydım,ya sen büyük olsaydın...
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Kıblesiz bir gençlik...

Dağarcığı CEP'inde.. eyni cübbe, başı kep
Öz kültürden çok uzak, pop kültürle mürekkep
Bir şey kutluyor ama inan farkında değil
Onun için bu fasıl müptezelce ilginçlik
Şenaati diyor ki ey şecaatim eğil..........

Gürsoy Solmaz

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kıldıksız.

Özlem tarlasına döndü yüreğim,
Özleminle öleyim mi? Kıldıksız...
Nerden çıktın? Neden oldun gereğim,
Ağlayım mı? Güleyim mi? Kıldıksız...

Kenarlarda pusar gibi olsan da
Sessiz kalıp susar gibi olsan da,
Surat asıp küser gibi olsan da
Seni benle bileyim mi? Kıldıksız...

Fizahımı işit, vebalimi duy,
Ahımı gözünde yaşlarınla yuy
Ben, yetim sevmeyi eylemişim huy
Yola çıkıp geleyim mi? Kıldıksız.
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Kıpçak Güzeli Kız

Sen ela gözleriyle kalbimi irdeleyen,
Ey Kıpçak güzeli kız, Seni sevmeyen haksız…
Ve sevgi sözlerimi gülerek erteleyen…
Sen ne kadar güzelsin, sende her şey noksansız
Bilirim ki pervasız, dilimin söylediği
Kalbimin tasdikiyle,ikrarım olan sensin,
Sevgi bulutlarımın dinelip köylediği
Kaç gündür içerimde öylece kalan sensin...

Sevmenin sevilmenin bendeki sınırsızlığı,
Bilirim ki senin de hak verdiğin fikrimdir
Sevgide senin gibi sevmedim bağnazlığı
Bu sebeple ifadem yazdığım  şiirimdir
Bahara nisbet açsın içimizde filizler,
Yeşerip donanmalı yüreğimiz o hazla
Kısacası can yarim iyice seviyorum
Gerisi sana kalmış,isteğince yap yorum
Fakat şunu unutma,sevgim aziz ve kutsal
Bir eline kalbini,bir eline beni al
Öylece değme dursun gönlünde bir kenarda
Bu deli sevdakarın sana böyle yazar da
İçlenir duygu duygu seni çizer içime
Seni anar gün boyu seni düşler delice
Bu sevgimin içinde yer olmaz asla kine
Hep seninle süslüdür görürsün ince ince
Daha çok şiirime ilham olacaksın hey
Sen benim yüreğimde hep kalacaksın hey
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Kırk Yıllık Hoca.

kırk yıllık hoca ben, fetva veren sen
biraz ayıp, biraz abes değil mi ?
diyorum ki biraz saygı göstersen
seninkisi biraz heves değil mi

mesleğini seçmemişsen bana ne
mesleğime saygısızlık nedendir
ben saygı duyarım mesleğin neyse
haddini bilmezlik sermayedendir..

kendine bakmıyor adam beğenmez
ukala aklınca millet kekliyor...
senin gibilere adamdır denmez
adamlık meydanda sıra bekliyor...

akıllı tavsiyem şu olur sana
haddini bil sınırları zorlama
işin neyse sen işini yapsana
haksız mıyım ? az biraz düşün ama.."
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Kırmızı

Sana çok yakışır giyin,
İlla kırmızı, kırımızı...
Belli ki çok beğendiğin,
Bile kırmızı kırmızı...

Üstünde cici eteğin,
Hızlı hızlı, yeğin yeğin,
Güller ektim geçeceğin,
Yola kırmızı kırmızı...

Anlamadım ne hal, iştir
Sevenler onu demiştir,
Allah bile renk vermiştir...
Güle kırmızı kırmızı...
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Kırmızı Gül Sevdalım

Kırmızı gül sevdalım ölüm hak ve muhakkak
Benim, seni düşünüp ahlayıp, ağlayacak
Ama bilki sevdana doymak mümkün olmuyor
Senin ölümün bende, dirilişin olacak…

Emin ol, itimat et sana doymayacağım
Sakin ol ve inanki sana kıymayacağım,
Ölüm mukadder ama bence yitmek değildir
Senden önce ölürsem kabre sığmayacağım…

Şayet erken gidersen, ara sıra geri bak...
Toprağına yaşlarım, müzeyyence akacak...
Vasiyetin aklımda, mezarına hatıram...
Koyacağım bir demet kırmızı gül olacak...
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Kırmızı Yapraklar

mevsim boyu rüzgarlara dayanmış
zaman gelmiş kırmızıya boyanmış...
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Kız Aşkım Sen Var ya..

kız aşkım sen var ya sen bende allar içinde
kız aşkım sen var ya sen bende ballar içinde
gülsün çiçeksin hatta külül menekşe fulya
kız aşkım sen var ya sen bende sanki rüya
sen bende dağlardaki yel gibisin
sen bende  elimde el gibisin
kız aşkım sen var ya sen bende ta yıllar beri
kız aşkım sen var ya sen bende kara zemeheri
kız aşkım sen var ya sen bende bir kovan yeri
sen bende çöllerdeki gül gibi
o gülde bülbül gibi
aşksın.. sevgısın.. nergiz renginde
Şulansın bir ömür ahenginde
sevdamın karası yıkandığım aşk suyundaki sıcakk el
seni sevdiğim öyle hoş öyle güzel
kısaca  bir yine söylüyorum...
deli,salak,aptal,aşk,acı tatlı,ekşi,biber,domates vsvs SENİ SEVİYORUM..
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Kız Ayşe...

seni seven benim kız
söylemeye hacet yok
yüreğim değil barkısız
var içinde var yokluk

düşünsene şöyle bir
yüreğini derinden
 yüreğine bin şiir
 yazayım ederinden

 kız ayşe sen varya sen
 içimdeki büyüsün
 kaçamazsın elimden
 içimde sürgülüsün
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Kız Karslı Mısın?

Trenin ylları demir diyorlar
Orduya verilen emir diyorlar
O yarin kaşları kömür diyorlar
Beni Kerem eyledin sen Aslı mısan?
Söyle Allah'ı seversen kız Karslı mısan?

Kars'ta çok ağladım, görenler şaştı
Vurgun yemiş gibi içerim pişti,
Marşandiz, Selim'de makas değişti
Beni Kerem ettin sen Aslı mısan?
Allah'ı seversen kız Karslı mısan?

Tren güzergahı orman manzara,
Kız kurban olurum gelme nazara,
Ola ki dönmezsem iş bu kazara,
Beni Kerem eyledin sen Aslı mısan?
Söyle Allah'ı seversen kız Karslı mısan?

Treni değiştik Sarıkamışta
Üşüdüm titredim ayazda kışta
Gurbete gidirem bu körpe yaşta
Beni Kerem eyledin sen Aslı mısan?
Söyle Allah'ı seversen kız Karslı mısan?
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Kız Sarıkamışlı.

kız Sarıkamışlı ne yaman baktın
içimde bir alev bir ateş yaktın
kalbimde bir yerde sanma ıraktın
kız senin gülüşün bakışın başka
kız senin içimi yakışın başka...

kız Sarıkamışlı yanağında ben
gamzeli simanda güzel görünen
sırma saçlar örük salınırken sen
kız senin gelişin bakışın başka
kız senin kınanı yakışın başka

kız Sarıkamışlı sahi ne adın?
şekerden tatlısın bal kaymak tadın
iyi ki geçerken bize uğradın
kız senin gelişin bakışın başka
kız senin köşeden çıkışın başka

kız Sarıkamışlı aşıkın olsam
dolsam yüreğine öylece dolsam
konağın,sevdiğin sevdalın olsam
kız senin gülüşün bakışın başka
bardağa ayranı döküşün başka...

kız Sarıkamışlı yüreği asil
seni sevdiğimi bilesin hasıl
yazdım yazacağım dediğim asıl
kız senin gelişin bakışın başka
kız senin içimi yakışın başka.."
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Kız Senin Sevdan

Ey hürmet besleyen, kıymet besleyen,
Sevgiyi saygıyla birleştiren kız...
Yıllar evvelinden beni sesleyen,
Yıllar sonrasından sırlaştıran kız...

Her zaman arayıp, beni yoklayan
Durmadan, dinmeden içime akan,
Nihayet yıllardır beni bekleyen,
Saçımı aşkıyla kırlaştıran kız...

Unutan nicesi unutulanlar,
Bu hissi yaşayan, yaşatan anlar,
İçimde kocaman duygu seli var,
Sönük bir ilgiyi varlaştıran kız...

Kız senin sevdana ne yaman düştüm,
Göz göze gelince o zaman düştüm,
Şöyle böyle değil tastamam düştüm...
Ümidi ümitle zorlaştıran kız.
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Kız Senin Yüreğin...

Kız Senin Yüreğin...
ölçmeye tartmaya mahal yok bende
kız senin yüreğin aleme değer
hayata tutundum senin sayende
kız senin yüreğin aleme değer

düşündüm sevenler hep böyle olsa
her seven ikraren sen gibi kalsa
bir gönül boşalsa öteki dolsa
kız senin yüreğin aleme değer

kim meyil verecek ikrar bozana
kim rıza gösterir böyle olana
dünyalar bir yana sende bir yana
kız senin yüreğin aleme değer…

Gürsoy Solmaz

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kibar Yarim

geceleri yoldaş oldun yoluma
gündüzleri misafirsin içimde
bir kuş gibi konup yanlız dalıma
sevdalandım kusrun yoktur suçumda

ey susarken beni dinleyen güzel
düşünürken beni anlayan güzel
sen güzelsin yüreğim de can güzel
yüreğimde varlığın en hoş biçimde

kibar yarim senle olmak  bir hoş ki
aşkım aşkım diyor iken bir koş ki
gir içime gir durma hiç bir coş ki
ellerini hissedeyim saçımda
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Kim Diyor Siyah Aktır

Maskeni indirde, ne isen öyle görün
Yok öyle vatan sevmek..  kim diyor siyah aktır...
Vatanı ucdan uca kıble bilir gördüğün
Şu can, beden, şu bende  gerisi çalışmaktır...

Sahte, beleş sevdacı; maskeni indir artık
Biz boşuna mı dövündük, boşuna mı  ağladık..
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Kimi bakar seyreder..

sararmış yaprakların akibeti var bende
yanımda olmalıydın bu mahalde bu yerde...

AŞK OLSUN Kİ YILLARA GELİP GEÇİP GİTTİLER…
ZAMAN AKAN SU GİBİ YILLAR İÇİP GİTTİLER…
KANAT ÇALDI UFUKTA KONDU MÜHLET TAHTINA
TUTMAK MÜMKÜN OLMADI ÖYLE UÇUP GİTTİLER...
Kimi bakar seyreder..
Kimi sever meyleder...
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Kimseye Olmam Esir

Umutla bakıyorum; hayat böyle gerekir
Bulduğun fırsatları  ganımet say, sen sensin
Hürriyetim benimdir; kimseye olmam esir...
Kimse bana dikelip, dillenip söylenmesin...

Kendi dünyamda tekim, uğraşamam kimseyle
Ne de mutlu olamam; bir kaç  sahtekâr reyle...
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Kinine Mil Çekeceğim

Bir gün elbet hesap için,
Boğazına çökeceğim
İçin neden doludur kin?
Kinine mil çekeceğim…

İşin gücün kumar,zina
Dini dolama ağzına,
Rüşvet yiyen boğazına,
Zehri zıkkım dökeceğim…

Kendin geri kafan geri,
Sarraf neden bilmez zeri,
Doğru sende neden eğri,
İflahını sökeceğim..

Beyazı da sandın kara,
Sen doğruyu bende ara,
Ekmediğin kafalara,
Biçtiğini ekeceğim…

Artık senin pilin bitti,
Fitnen bitti,felin bitti,
Yetti artık yetti yetti,
Budur en son diyeceğim…
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Kiramen Katipleri

Yüreğinde kalmalı
Hiç kimseler bilmesin
 hatta öyle olmalı...
serzenişler sır kalsın
 yazsa da ilmi kalem
 dil olsun sahipleri
şahittir elbet dem dem
 kiramen katipleri
 gerçek bu imiş meğer
 Kaf süresi böyle der
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Koca Seyit Onbaşı

Kınalı ellerle vardı cepheye
Allaha sığındı, Seyit onbaşı…
Gazilik, erdiği muhteşem paye
Çabuktu, yeğindi, Seyit Onbaşı…

Gülleden titredi koca tabyalar,
Yıkıldı, bozuldu; her taraf, her yar,
Niğdeli Ali’yle oldular ayar,
Bir ara döğündü, Seyit Onbaşı

Gidecek vatanı, bitecek dini
Diyerek, sırtladı top mermisini
Allah a bıraktı en gerisini,
Kurşunlara sindi, Seyit Onbaşı

Ocean, denizle yaptı balayı,
Gururla şenlendi onun alayı,
Bir zafer kazandık, bundan dolayı
Sütü helal dendi, Seyit Onbaşı…

Kemalin askeri olmaktı bu güç,
Tarihe mal olmak; hem şan, hem övünç
O şanlı Mehmetçik! O kolları tunç!
Kılıcında kındı, Seyit Onbaşı…

Hayda koca yiğit! Hay Berek- Allah
İman dolu vermiş bir yürek Allah
Sana rahmet etsin, mübarek Allah
Bir fedakâr candı Seyit Onbaşı…

Ey iman sahibi! Koca Mehmetçik,
Erdik o zafere güce Mehmetçik,
Şerefin var olsun, yüce Mehmetçik
Bak tarihler, andı Seyit Onbaşı…
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Kokun Sinmiş Odana

Kokun sinmiş odana seni anarak girdim
O koltuk, masa, dolap bir hasretle baktılar
Zamana dalıp şöyle iç çektim, iç geçirdim
Bundan sonra kim bilir? Kimin olacaktılar

Yalan yok ya hislerim bir dostun yokluğuna
Bir damla yaş nemiyle ağlamaklı oldu ya
Ayrılık sessiz kalış, sessizliğin okuna
Yüreğim yine hedef, sensin gelen korkuya

Aziz dost öyle bil ki bendeki sen daimsin,
Dostluk seccadeni sen, yüreğime rahat ser
Sen bende koca yürek, kısaca İbrahimsin
Günler, aylar mevsimler geçse bile seneler
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Komşum Kızı

Ta yıllar öncesi hatırımdasın
O taşlı yollardan gidiş gelişin
Şimdi hayalimin ortasındasın
İri gözlerinde tatlı gülüşün...
Kitaplar göğsünde dayalı halde
Bir yavru ceylanın ürkek halleri,
Siyah önlüğünün kemeri belde
Saçların kısaydı ve kahkülleri...
Körpedin tazeydin hatta nazenin,
Belki de çektiğin sevdalar vardı...
Komşu kızı bende resmin bu senin,
Kirpiklerin kaşlarınla ayardı...
O mahalle, o yokuştan inerken
Ve çıkarken, tek bir kelam etmedik
Aşk olsun yıllara hayal ederken,
Hala yüreğimiz geçmişle ezik...
Ve hala heyecan sinmiş gönlümüz,
O günlerin hayaliyle yanmakta...
Nerdeyse zamana kaldı öykümüz,
Anılar ard arda hüzün sunmakta...
Aşk olsun yıllara, komşu kızıma,
Aşk olsun gönlüme, vaz geçmez yine
Anılar koşmakla ermez hızıma,
Anılar gitmiyor  bilmediğine...

**
İşte bende hâlâ bitmeyen heves
Komşum kızı, yüreğime ses ver ses...
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Konuşmadan Gül

Göz göze gelince irkilip bana,
Dikme gözlerini konuşmadan gül...
Bilesin doyamam, dalsam hülyana,
Hülyana dalmışsam, konuşmadan gül...

Tebessüm dolarken dudaklarınız,
Bir adım yürüsün ayaklarınız,
Giriniz koluma, girip sarınız,
Yüz yüze gelsek de konuşmadan gül...

Kol kola sımsıkı yürürken bile,
Anılar içimde açar velvele,
Sitemle bakarım kokuşan güle,
Geçmişi sormadan, konuşmadan gül...

Kalbimin sırtına bindiğin günü,
Sanırım ömrümün toyu, düğünü
Ufukta seçtiğin ve gördüğünü,
Düşünme sadece, konuşmadan gül...

Öyle mesudum ki, öyle bahtiyar
Bu yüzden hem sever, hemi de yazar,
Dualar ederim sabaha kadar,
Sende böyle isen konuşmadan gül...
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Kop Dağı Şehitliği....

Burada da destanlar, kalemle yazılmadı
Onbin şehit ses verdi, Sisli Kop dağlarına,,,
İkinci bir Plevne, Kop dense de bir adı
Şehitler nefes verdi; Sisli Kop dağlarına...
Şehidi olmayan dağ, dağ olsa da kim tanır?
Şehitsiz dağlar bize, bu yüzdendir utanır...
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Korkmamalı Gerçekten

Her zaman her şey için, korkmamalı gerçekten,
Günlerimiz var daha, gezip göreceğimiz...
Çok şeyler var dostlar, geçmişten gelecekten...
Hesap soracağımız, hesap vereceğimiz...
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Korkudur Balam.

Demekle olmuyor yaşamak lazım
Yaşarken bir fasıl bir ramak lazım
Aslında korkmadan oynamak lazım
Yolcusu olmayan yol bize kaldı
Issızlık içinde olmak masaldı..
Bu yolda yolculuk korkudur  Balam...
O korku feleğin çarkıdır Balam....

Sislerin içinde aranmak acı
Gölgeler içinde gerçeklik neci
Gerçeğe sorarsan... gerçek fitneci
Doğruyu bu yolda bulmaksa amaç
Kalk artık bu yollar yolcuya muhtaç..
Bu yolda yolculuk korkudur Balam...
O korku feleğin çarkıdır BAlam...
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Korkum,kuşkum

Sevdamsın yalan yok korkum kuşkumsun
Sevdalım körpemsin, sevda köşkümsün
kendini esirgeme sen artık bendeki sen
Bana ilham olacak verdiğin gizli busen
Senki koca yüreklim,benim kocaman sevdam..
 yüreği koca sevdam, hayalim deli hülyam
..
Sen uzakta da olsan içim kadar yakınsın
Yüreğim kadar içten, sevdama kılıf, kınsın
Ey yazarken içini bana döken deli yar
Bende sana eseyim olayım sana rüzgâr...

Sakinleştin mi bari duyguların dindi mi?
Unut demek kolay mı senin dediğin gibi
Yüreğine bir nebze sükûnet edindin mi?
Feryat figan ve gitmek hangi gönlün nasibi
Biliyorsun sevmenin iksir dolu kimyası
Anlıyorsun sevdamın sensin deli sevdası
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Kovanımda Petek

İstersen yanıma gelme uğrama
İstersen unut git düşünme anma
Hatta tavır takın şunu bil ama
Burada seninle kalan benim kız
Ruhunda seninle olan benim kız.

delice sevelim aklımız şaşsın
sen bana ben sana öyle yağalım
dolsun yüreğimiz lebalep taşsın
savdamızı o hevesle sağalım...

yan yana gelince havadan sudan,
konuşup gülsek de bende heyecan,
ve bende başkasın hislerimde an,
kovanımda petek balımsın balım... 27 aralık 2011
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Kör Geceler

Korkuya kapılır ürperir insan,
İrkilir aniden kör gecelerde...
Her saat bir başka, her an nasılsan,
Böylesi benzerlik var gecelerde...

İçine yumulur çiçekler neden,
Kalbine bir damla düşer şüpheden,
Aklına takılan hayal, hasretten,
Ayrılık daha da zor gecelerde...

Yorulur, dincelir, yutkunur gezer
Aklına üşüşür neler ve neler
Soğuk bir elekten aheste eler,
Tipiye dönüşür kar gecelerde...

Güller sessiz kalır, karanlık kara
Düşler elçi olur karanlıklara
Dostluk sofra açar yokluğa vara
Sohbet ilaç olur dar gecelerde
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Körebe Diyorum

Uçarı yazarım diyorum ama,
İtiraz etmeden he he diyorsun...
Fikrimin yorumu meçhul muamma,
O yüzden yanılıp hibe diyorsun...

Hayalen yaklaşıp sana dedim ki,
Seni çok sevmişim, kabul et belki,
Olursa olacak kalbimin ilki,
Yalancı diyorsun, töbe diyorsun...

Küçükken bıkmadan oynadığımız,
Bir oyun oynasak aşk sandığımız,
Kaybedip ara bir kazandığımız,
Körebe diyorum, sobe diyorsun...

Nedir bu sevdanın sebebi nedir?
Anlamsız diyorsun ne bahanedir,
Israrla diyorum birkaç senedir,
Sen daha durmadan ne ne diyorsun...

Yaylada büyümüş oralı isen,
Sevdayı bilirsin yaralı isen,
Hele de ayrıysan aralı isen,
Sanırım,..viyorum Se... Se... diyorsun..
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Köy Çeşmeleri

Eskiden olurdu, yine var mıdır?
Gürül gürül akan köy çeşmeleri…
Gizli aşıklarla sır saklar mıdır?
Sessiz sessiz bakan köy çeşmeleri…

Bir yayla böğründen gelen suyunu,
Çömertçe dağıtır, bilmez şu-bunu,
Boynuna asılmış tasın kulpunu,
Yıllara bırakan köy çeşmeleri…

Oyalı başmağı örtük başında,
Tokaç vurur kibar kızlar taşında,
Kanaat şükürdür yakarışında,
Yayla tadı kokan köy çeşmeleri..

Bir mektup saklanır gizli yerine,
Verilir sevenden bir diğerine,
Türküler yazılır sevenlerine,
Yaşar bunu an an köy çeşmeleri…
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Köy Öğretmeni

Öğretmenim olan rahmetli   Babam Mustafa Solmaz'a

Öğretmen olarak gittiğim köyde,
Hayali hatıra olan seneler,
Her biri bir başka olaydır bende,
Andıkça başıma gülen seneler…

*
49 yılında Köy enstitüsünden,
Mezun olduğumun eylül ayında
Hayaller kurarak yola düştüm ben
Kendim ise yirmi yaş dolayında

Bir yayla köyüydü kır ortasında,
Ayağımda lastik, elimde bavul,
Piyade gitmiştim; zordu aslında,
Tahta çatısıyla belliydi okul…

Köpek sesleriyle kuşkum artmıştı,
Şu taraftan gelen şahısa sordum
Evet, bu köydenmiş benle tanıştı
Sevindim yalan yok ve korkuyordum…

Muhtar köyde miydi? ya yoksa diye,
İçimde endişe, tiksinti vardı.
Mümkün değil artık dönmek geriye,
Karanlık birazdan köyü basardı…

Nihayet muhtarın güleç yüzüyle,
O gece tanışıp, sohbete durdum,
Sabahın erinde görev hazzıyla,
Eski, taş yapı okula vardım…

Okulda ilk günüm düşlerle geçti,
Daha sonra gelen günler ümitle…
Bin gayret içinde işlerle geçti..
Şimdi o anılar kaldı benimle…

Adı İrfan olan en zeki çocuk
Adı Dilek olan kızla gezerdi
Adı Ülkü olan akıllıydı çok,
Okuyup öğretmen olacam derdi..

Mehmet’in bitmeyen İstanbul aşkı,
Cumhuriyet sever Kemal kadardı…
Egemen, mutlaka yüce Türk halkı,
Her söze başlarken, böyle başlardı…

*
Zamana aşk olsun zamanla bende,
İçimi özlemle buran seneler…
Şimdi metruk olan o koca köyde,
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Beni izlerimle  soran seneler…
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Kulpu Sende Kaldı; sevda Tasının

Kulpu sende kaldı; sevda tasının,
İzi bende kaldı; bu aşk yasının,
Olmadı hislerim bir başkasının,
Senindir; ellerin değil, sevgilim...

İçimde dışımda seni duyarım,
Seninle varlığım, sevginle varım,
Düşlerim, hayalim hem duygularım,
Sevdana yüreğim çeğil, sevgilim...

Senindir sevgilim bunca şiirim,
Adın olacaktır bildiğim isim,
Bir başka mutlanır, neşelenirim,
Verirsen bir başka meyil, sevgilim...

Ben sana koştukça hoyratlaşırsın,
Ne beni seversin, ne katlanırsın,
Seni yücelere çıkarmaz hırsın,
Kaf dağından inde, eğil sevgilim...
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Kur’an Allah Kelamıdır

Müminlerin baş kitabı
Kur’an Allah Kelamıdır
Ahiret için tek kapı
Kur’an Allah Kelamıdır
Kur’an Nebi Selamıdır

Hak  kitap olmuştur bize,
İnayeti kalbimize
Kur’an İlahi mucize,
Kur’an Allah Kelamıdır
Kur’an Resul Selamıdır

Peygamber hak, Allah birdir,
Kur’an mucizedir,sırdır
Okuduk onbeş asırdır,
Kur’an Resul Selamıdır
Kur’an Allah Kelamıdır

Ayet Sure düzeni var,
İnce ayar mizanı var
Bilir alemde varlıklar
Kur’an Resul Selamıdır..
Kur’an Allah Kelamıdır…

Kur’an gönül ilacıdır
Kur’an  müminin tacıdır
Kullar Kur’an muhtacıdır,
Kur’an Allah Kelamıdır
Rabbin kula selamıdır

Başımız Kur’an’a bağlı
Alemi kurana bağlı
Ömür zaman-ana bağlı,
Kur’an Allah Kelamıdır
Rabbin kula selamıdır
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Kurt Ol.it Olma

"Asil Ol,Ne Kolay Ne Basit Olma..
Ağır Ol..Her Şeye Müsait Olma...
Adam Ol..İnsan Ol,İnsanlıklı Ol..
Aslan Ol,Kurt Ol..Çakal Olma,,İt Olma....".
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Kutlu Doğum Haftası

Nur oldu; nurdan oldu;
Kutlu doğum haftası…
Ol fahri cihan oldu,…
Müminlere sefası,
Kutlu, Doğum haftası…

Kalplere dolan nurun,
Etrafında oturun,
Allaha zikre durun,
Gayri yoktur dahası,
Kutlu, doğum haftası…

Âlemlerin sahibi,
Ol Muhammet Habipi,
Yeniden doğmuş gibi,
İnsanlığın en hası,
Kutlu, doğum haftası…

İnananlar saf tutun,
O nur olsun tek sütün,
Vahdet ile bir bütün
Muhammed Mustafa sı
Kutlu, doğum haftası…

Yeri, göğü yaratan,
Doğ,diyince doğar tan
Âlemlere renk katan,
Şahlara kul yaftası,
Kutlu, doğum haftası…

Müminlere şen ola,
Gülleri Gülşen ola,
Gönüllere pusula,
Yüreklerin taftası,
Kutlu, doğum haftası…
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Laileheillallah

Şeytan git içerimden
Laileheillalah
Defol ücra yerimden,
Laileheillallah

Şeytan girdi aklıma,
Dedi ki duraklama,
Müslüman’ım ben ama,
Laileheillallah….

Nefsimle oldu zorum,
Gerçi düzeliyorum,
İman tazeliyorum,
Laileheillallah….
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Laleler menekşeler

sana bir şiir yazsam ona da hayat versem
tad versem ehat versem sevmeye fırsat versem
sana bir şiir yazsam ve ona maksat versem
Sana bir şiir yazsam güneş gibi ay gibi
Sana bir şiir yazsam yazması kolay gibi...

Laleler menekşeler itirlar manolyalar
Sana bir şiir yazsam destesinde her şey var
Sana bir şiir yazsam beni benle oyalar
Sana bir şiir yazsam kaşta hilal yay gibi
Sana bir şiir yazsam bir büyük olay gibi...

Sana bir şiir yazsam kıskansın kardelenler
Akça bardak renginde seni bilsin bilenler
Sana bir şiir yazsam şaşırsa sevilenler
Sana bir şiir yazsam demli koyu çay gibi
Sana bir şiir yazsam  yazması kolay gibi..
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Lanet Olsun

O kimse… Ve neyse… Ve de neciyse,
Allahın kuludur; nihayet insan…
Öldürmek olur mu? Katillik ise
Kulluk iş değil ne düşün ne san…

O da bu memleket evladı idi,
Onunda yüreği barışa türdü...
O hangi insanın beynine girdi,
O insan ne hakla onu öldürdü…?

Töremiz, örfümüz evet demiyor,
Bir kulu katletmek ağır günahtır…
Biz değil bu katil, hiç benzemiyor.
Terörün mantığı nasıl felahtır…

Lanet olsun… Huzurumuz bitiyor,
Böyle ölüm yaşamaktır; gerçek bu…
Bir ülkenin değerleri yetmiyor,
Değerleri yaşatmaktır; gerek bu…

Bir şefkat kucağı olan bu yurtta,
Bir aydının sonu kurşun olamaz…
Ne ise, kim ise neciyse hatta
Bir ülkede güller böyle solamaz…

Hiçbir sebep, hiçbir neden, hiçbir şey,
Cinayete haklı sebep değildir…
Ve insani ifrit eden hiçbir şey
Ne kafası, ne fiziği ne dildir…

Şurdan burdan güllerimiz çeşittir,
Ama yayla, ama ova bırakın
Yetişsinler; her gül Hak’ca eşittir;
Bitsin nefret, bitsin garez, bitsin kin…
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Lay lay Lom

Okulları yakalım lay lay lom
Seyredelim bakalım lay lay lom
Sonra şak şak alkışlar lay lay lom
Öylece bırakalım...lay lay lom...

Bayrakları indirin lay lay lom..
Yasak diye kandırın lay lay lom
Eğer polis gelirse lay lay lom....
Molotofla sindirin lay lay lom

Yemek varsa girişin,
emek dense sıvışın,
mahsun,mazlum rollerı lay lay lom
Tenhalarda gülüşün lay lay lom...
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Leylalık Bu muydu?

Leylalık Bu muydu?

Geçen gün yüzünü soluk görmüştüm
Sevgiyle sarılıp hatrın sormuştum;
Yıllardır sevgine emek vermiştim,

Leylalık bu muydu ya sevdiceğim,
Böyle mi gidilir a sevdiceğim...

Bir sekteye kurban gitti gençliğin,
Neydi derdin? neydi onmaz güçlüğün
Zamansız tükendi ömür harçlığın

Leylalık bu muydu ya sevdiceğim,
Böyle mi gidilir a sevdiceğim...

Leylaydın aşkına Mecnun olduğum,
Derdiyle gönlüme acı çaldığım,
Duyunca şaşırıp öyle kaldığım,

Leylalık bu muydu ya sevdiceğim,
Böyle mi gidilir a sevdiceğim...

Bir nazen ağaçtan düşen son yaprak,
Sana da elveda, gerçek bu ancak
Sevenler ağlasın,sevinsin toprak

Leylalık bu muydu ya sevdiceğim,
Böyle mi gidilir a sevdiceğim...
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Makam Heveslisi

Kutsaldır o makam, mescit değildir,
Ne kadar kutsalsa secde edemem…
O makam ahrete geçit değildir,
Kâbe’de değildir, Hac da edemem…

Bir makam tanırım yüceden yüce,
Ebedi, bakidir iyi öğren bil,
O makam sahibi malik her güce,
Ben ondan korkarım ben senden değil…

Sizin kampanyadan ne düştü bize,
Haşa ki beklentim maddi değildir,
Ben hayret ederim hayretinize
Zoruna gideni başına bildir..

Bir soran olmalı noluyor size,
Nedir bu acele,nedir bu koşmak..
Hayran kaldım epey hasletinize,,
İnsana hak mıdır böyle alçalmak…

Ne kula kul olmam, ne boyun eğmem
Hele de bir makam heveslisine,
Dünyada bir makam bilip beğenmem,
Hakiki makamlar bağlıdır dine…

Şenaat içinde şecaat gördüm,
Geçen gün ben sizin makamınızda,
Merak sardım, kafa yordum ve sordum
Vurulan çok imiş encamınıza…

Makamlar geçici kuruntu ise,
Bir kısım kulların imanındandır,
Sizdeki kuruntu böyle değilse,
Azgın bir iştahın yalanındandır…
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Makas Değiştir

Benim sevmem yetmiyor;
Senin sevmende gerek
Sevgi kolay yitmiyor;
Anlasana mübarek…..

Sevgiye lades tuttuk,
Ve sevgiyi unuttuk,
Sonra sevgi gidince
Sevgiye attık nutuk….

İdam eyle,öldür,as
Nedir bitmez ihtiras,
Gönlünün raylarında,
Makas değiştir makas...
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Maksadım Öpmek Değil

Bu sevdadan tek muradım,
Birleşmektir kopmak değil...
Tenhalarda çok aradım,
Bil maksadım öpmek değil...

Bir mabet herkese yeter,
Herkese bir mabet beter,
Sevgime iman ver, din ver,
İman illa tapmak değil...

Sevgiler bilmez yokları,
Adem Havva çocukları,
Oldularsa koca, karı
Anlamı pek sapmak değil...

Amaç gerek maksat bana,
Sevgin neyse gel sat bana,
Zaman bildir, vuslat bana,
Gayem bir şey yapmak değil...
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Maksadımız

Sevgi, saygı ve seven, bir yürek çalmaktır; maksat...
Dünü bugün anarken, anı olmaktır maksat,
Duygu duygu örerken, beşeri ilişkiyi....
O hazla ve duyguyla, senli kalmaktır; maksat...
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Maksat Yaşamaktır...

Kim bilir kaç gemi daha var
içinde olmak isteyipte el sallayacağımız
Kim bilir neler göreceğiz
Nelerle dolacak kucağımız....

Hayat bir kaç nota sol-la-fa-re
Maksat yaşamaktır kirve..
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Mâna (Yaş Günün İçin)

Mânalı bir bakış çok sözden çok evladır
Mânalı bir gülüş çok gülüşten beladır...
Mânalı bir tavırla kalbimdeki yerdesin
Mânalı adın olsun her mâna bir leyladır...

Güzel kız, tatlı çocuk; sen, bende bu mânasın
Uzum ömür dilerim;  bendeki heyecansın...

Kutluyorum gününü sensin beni sen eden...
Yaş günün kutlu olsun,nice yıllar dilerken
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Mani

Ümit kırık bir saptır...
Hayat delik bir kaptır
Unutma: eken biçer
Dünya dönme dolaptır....
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Matem

Gönül savaşında cenge tutuşsam,
Okların gönlümü sitem edecek...
Terk etsem meydanı denge tutuşsam...
Bilirim ağlayıp matem edecek...

İçerime bir ses düşerken tıp tıp,
Terk etmek olur mu seni bırakıp,
Süzülen gözünden yaşların akıp,
Dökülse bademe zemzem edecek...

Dağılan saçların bir buket bana,
Tanrı vermiş seni bir afet bana,
Çiçekler gönderip selam et bana,
Bir anda hatırım bin dem edecek...
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Mavi Gömlekli Adam

Seni anlatsam şayet yetişömez fasıllara
Bir yarımda sen vardın,seninle de bir yarım;
Sitemim olacaktır,unutursa yıllara,
Seni böyle hisseder,seni böyle duyarım...

Milyonlarca yürekte kanat çalan güvercin,
Sen, gönül evlekleri sevgi dolu şairdin,
Mavi gömlekli adam,dualar senin için,
Cennet mekan olasın,sen halkına dairdin...
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Mavi Kardelen.

gözüme ilişir gönlüm şenlenir
sevgime haz olur; mavi kardelen...
hislerim bar oynar ,kalbim dinlenir
sevdama naz olur; mavi kardelen...

mavisinde ömür, kısa onun da
açar yaylalarda tatlı tonunda,
zaman çarklısında,  yiter sonunda
bu yüzden az olur mavi kardelen...

altı köşe açar, tek çanak olur,
görkemi sevdaya  kaynanak olur;
nadide bir sungu, bir anak olur;
aşkına saz olur mavi kardelen..."
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Mechul Vanlı Kız

Sen Van’ın en güzeli, sen Van’daki en güzel,
Bellisin gelişinden, bellisin bakışından...
Sende kaş, göz, saç, dudak; Sende eda,ten güzel....
İçten içe tutuşmuş, yanmışım yakışından...

Haberin de yok benden, zaten olmayacak da
Uzaktan takip eder; ardın sıra yürürüm,
Görünce dizim titrer, kalırım oracıkta
Bir şey de söyleyemem, bu bence büyük zulüm...

Şiir yazacak kadar, sevdalandım gör de bak...
Sende beni görünce, belki de meraklandın...
Ayrı şehirlerdeyiz, şimdi aramız uzak,
Meraklanıp dururum, sahiden neydi adın...

Ey güzeller güzeli, konuşsaydık o zaman,
Kim bilir belki şimdi tanışmış olacaktık...
Sen benim... bende senin mekanımız da Van...
Geçinip gidecektik ve Van da kalacaktık...

Gürsoy Solmaz

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Meçhul Nehire Sorunca

Ovada durulur hızlanır yarda,
Kol kol buluşurum akanım dedi,
Hissemi alırım; yağmurda karda,
Semaya sabırla bakanım dedi…

Kıvrılır,dökülür yorulmam gene,
Barajlar önümde olur mengene,
Sende gönlün ile bu işi dene,
Hırçınlaşsam setler yıkanım dedi…

Buluşur,birleşir bir’e giderim,
Sabırla ova,dağ, dere giderim…
Bir emir verilen, yere giderim,
Bu dünya,o dünya mekanım dedi…

İçimde bin alem,bin hayat vardır,
Türlü yaratıklar ve maksat vardır,
Bende ayrılık yok, hep vuslat vardır,
Tükenmez hatıram ve anım dedi…

Benden geçen oldu; sultan,.er, çoban
Durgun durgun akar,azarım bazen,
Tarihle aramda, gerçek olmayan,
İlginç bir akışım,bir yanım dedi…
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Meğer  Herşey Masalmış

O  elleri koynunda başı yerde dinlerdi
Ben bıkmadan söylerdim; gülmemeye direnir
Pembenin her tonunu yanağında toplardı
Arada bir sorardı diyemezsem anlardı

Ayağıyla çizdiği şekillere bakardım
Sonra bir yabancı gibi uzaklaşır giderdi…
Etrafıma bakınır    ne şarkılar söylerdim…
Yaslandığı ağacı, dayandığı duvarı
 Gidip okşar, oturur yapayalnız  gezerdim

Şimdi  her şey mazide, her şey  geride kalmış,
Ben benle  baş-başayım,   meğer  her şey masalmış
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Mehmet Akif Ersoy'a

Yüreği sade ama fikirleri;  girifttir
               Önce yağmur, sonra kar yağıyorsa Akif’tir…

Milli dini ahlaki toplumcu şair sensin,
İslami düşünceye İslam’a dair sensin..
Bireyi kabul ama toplumculukta gerek
Diyerek, isteyerek, yaşayarak, görerek

Şehir şehir gezerek cephe cephe dolaşan
Tükenmeyen heyecan yorulmadan konuşan,
İslam’a hayıflanan mütefekkir filozof..
…..
Kaleminin ucundan bu serzeniş bitmedi,
İman dolu yüreğin halkı Hakka kitledi
İslam’ın kubbesine şayet direk lazımsa,
Islama düşman olan o milletler her kimse,

Ey İstiklal şairi; Ey  islamın pâk eri,
Tefrika olmamalı diyen İslam neferi
Koca İslam denizi bir derya bir ummandır
Söylenecek bir yanın ummanı savunmandır
Ahlaka miğfer olan mısralara üstat sen
Azgın iştihasıyla saldırana tokat sen
İlhama inanmayan bağlanmayan hayale
Kaleminin gücüdür alınacak kaale
Milli mücadelenin ve Milli uyanışın
Fikir akidesiydin… Çırağıydın yanışın

Tevhidi emel sayan kuvvet dolu yüreğin..
Bir mücahit ruhuyla gördüğün göreceğin
Senin vaazlarının içi dolu imandı,

Şuna buna ne hacet bizi biz eden dindir;
Bu kavrayamayan hem bedbindir, haindir
Tek dişli canavara kurban olmayacağız
Asımın nesli olup oyuna gelmeyeceğiz..
Senki vatan şairi, iman fışkıran volkan
Ey mazlumun sesiyle zalimlere haykıran

Korkma sönmez dediğin o ocak başındayız,
Tek dişli canavarın hala uğraşındayız..

Tohumları sen ektin, bereketi hasatta
Her sayfası böyledir yazdığın safahatta
Vatan senin dilinde, şühedanın beşiği
Toprağının şehitler kanıyla bileşiği
Bir cennet beldesidir, ezanları susmayan
İmanlı yürekleri iman ile sulayan
İstanbul-Balıkesir-Ankara –Kastamonu
Dolaştığın illerde söylediğin tek konu
Tefrika girmemeli..  tefrika giren yerde
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Değerler  iflas eder, anlam olmaz değerde.

Hayatı sanat saydın hayat sence azizdi
Yediğin lokma helal emdiğin süt temizdi
Mücahit bir yürekle insanı kamil idin,
Bir hilalin uğruna  güneşleri değiştin
O hilalin uğruna yandın yakıldın piştin

Ey Asımın nesliyle dil olan Akif adam
Ey devrin dertlerini bir bir sayarak yayan,
Ey Hakkın seslerini kürsülerde haykıran
İslamın beşiğinde kem gözlü düşmanları
Bir bir haykırıp yazan memleketi uyaran
Ey şahitler ey gaziler şairi ey kanaat önderi
Ey İslamın gür sesi, mücahidi neferi
Başını kaldır da bak hilal yine cehdedir
Birliği dirlik sayan fikir yine nerdedir?
Diyerek başka fikir başka hisle değilim
Serzenişin olsada tek yeiste değilim
Diyecekliğin olur lakin yeise düşme,

Bir daha bu millete istiklal marşı asla
Yazılmasın, sözüne bağlıyız ihtirasla...
İlmin fennin yanında, önünde, ardındayız
Biz vatanı yarına taşımak derdindeyiz..
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Mehmet Akif'e

Hürriyet tutkunu mücahit bir ruh,
Islama ses olan üstat Akif’tir…
Tufanlar yaşayan gemilerde Nuh,
Azgın dimağlara tokat Akif’tir.

Din vatan mevzususu olunca konu
Değişik çıkardı sesinin tonu,
Balıkesir sonra Tüm Anadolu,
Şirindi…Şirine Ferhat Akif’tir..

İstiklal şairi, vurgun bir yürek,
Dün bugünü, dün yarını görerek
Tarih tekerrürdür; aman diyerek,
Toplumcu ahlaka maksat Akif’tir…

Tevhit istiyordu tefrika asla,
Dinine bağlıydı en ihtirasla,
Biçti kefenini kesti makasla
Milli uyanışa irşat Akif’tir…

İslam’a bayraktar olmuş on asır,
Bu millet necipti olmazdı esir,
Asımın nesliydi nefsinde tesir..
O neslin bulduğu fırsat Akif’tir..

Şehitler şairi insanı kâmil
Önce din diyordu sonra gelir dil,
Biz olmalı herkes sen-ben-o değil,
Benlik güdenlere dikkat Akif’tir..

Âlim, mütefekkir toplumcu şair,
Vatan millet bayrak bilmedi sair,
Safahat içinde eğriye dair
Tek cümle yazmadı rikkat Akif’tir…

O Yüce Yaratan eylesin rahmet,
Toprağın bol olsun mekânın cennet,
Çanakkale oldu vatana ziynet,
Şiirde şehide vuslat Akif’tir…

Korkmadım sönmedi işte ocağım,
Tütüyor her dağda taşta ocağım,
Asımın nesliyle bir olacağım
Bu vatan uğruna pusat Akif’tir
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Mehmet Nedir?

-Mehmet (Muhammed)  adından kinaye MEHMETÇİĞE-

Mağrur, vakur göğsünde çarpan kalbin sesiyle
Dalgalanır al-bayrak, Mehmed’in nefesiyle...
Dağlar sana eğilir, başındaki sisiyle...
Sana Mehmed diyenler, bilirler Mehmed nedir?
Azametin destandır, varlığın efsanedir...

Adımından yer titrer, bakışından dağ çöker...
Hatta karşı durulmaz, çağ açarsın çağ çöker...
Sana düşman kafalar, melül olur sağ çöker...
İçli içli destanlar hep sana yazılmıştır,
Senin kanınla vatan, yoğrulmuş çizilmiştir...

Sana karşı duranlar, çürür, erir yok olur...
Seni gören düşmanın yüreği korkak olur..
Dizi titrer korkudan, beti benzi ak olur...
Peygamberin övdüğü milletin evlâdısın...
Kökü mazide olan Türk’ün başka adısın....

Çelik beliklerinde Türklüğün nabzı vardır...
Bir TÜRK dünyaya bedel, ATA’dan yazı vardır...
Senin için tarihte kahraman sözü vardır..
Düşmanı mahvedersin, Allah Allah diyerek
Menzile yol alırsın, dönmem Billah diyerek....
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Mehmetcik Sarıkamış'ta

-I.Dünya Harbinde Sarikamis Harekatimiz Anisina-

Ölüm pahasını hiçe sayarak,
Diz boyu karlarda yürüdük gene...
Dönmedik, yılmadık hatta donarak,
Göz yumduk, ölümün siluetine...

Kar yağdı, biz gittik; tipi de çıktı...
Fırtına, boraya güldük çaresiz...
Ölümün geldiği an azıcıktı...
Ölümle kol kola dolaştık sessiz...

Soğanlı yüceydi, daha yüceldi...
Kumru’da şehitler zirveleşmişti...
Allahekber, bize karalar giydi,
Mehmetçik, yine efsaneleşmişti...

Kar yağdı durmadı, kaç gün kaç gece...
Sularda donunca kar suyu içtik...
Karları erittik nefesimizle...
Sarı sessizlikte, ölümü seçtik...

Tipiler karları savurduğunca,
Çamlara sarıldık, sorun şahittir...
Analar Mehmetler doğurduğunca,
Vatana kurbandır, gazi, şehittir...

Kimi mektup yazdı akdan, karadan...
Kimisi bir dua dedi aklınca...
90 bin kişiyi aldı Yaradan,
Hücum boruları emir çalınca...
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Mehmetçiğe

Al bayrak elinde, iman göğsünde
Vatan düşmanını vurmadan gelme...
Haini takip et; kalmasın inde,
Millet hesabını sormadan gelme...

O kahpe asalak, kâfir maşası
Senin görkemine âlem şaşası,
Kim ise, ne ise onun paşası,
Onu da çarmığa germeden gelme...

Sen şahinsin, sen bilirsin işini,
Nefesi tükensin koyma peşini,
Teker teker kargaların leşini,
Sıra sıra düze sermeden gelme...

Sen şehit torunu, şahit evlâdı
O veledüzzina ermeni adı,
Düşman kıskıladı, o da havladı,
Haykır-ki ödünü yarmadan gelme...

O aklı cılızın beyni de cüce,
Kim karşı koyacak sen gibi güce,
Bu vatan azizdir, şehitlik yüce,
Küstaha bu dersi vermeden gelme...

Allah kılıcını keskin eylesin,
“Türküm” diye yankı yapıyor sesin,
Tarihler bir daha seni söylesin...
Biraz bekle... orda, durmadan gelme...

Benim bir ordum var Türk, denen diye,
Bu Hadis’e mazhar olman hediye,
Sen Mehmetçik oldun, vatan Türkiye...
Düşman defterini dürmeden gelme...
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Mehmetçik Sarıkamış'ta

Mehmetçik o kışta Sarıkamış’ta
Mehmetçik o düşte Sarıkamış’ta
Mehmetçik en başta Sarıkamış’ta

Destanlar yarattı destanlar işte,
Yirmidokuz Eylül’de Sarıkamış’ta...

Moskof’la Ermeni kavli kararda,
İngilizler Milli Şûra’yla darda,
Soğanlı-Kumru’da ve Akmezar’da

Yeniköy-Zivin’de ve Sırataş’ta
Karabekir önde Sarıkamış’ta...

Bırakmaz Türkoğlu düşman yanına
Dünya mı dayanır galeyanına,
Yakışır şahlanan ölmez şanına,

Adımız inledi dağ ile taşta,
Bir daha şenlendik Sarıkamış’ta....

Koyar mı Mehmetçik pusuda düşman,
Boşalttı Selim’i Karsı’da düşman,
Aldı hak ettiği dersi de düşman,

Bizler bu sözlerde sizler alkışta,
Mehmetçik ebedi Sarıkamış’ta...

Aleni sinsince düşman olsa da
Mehmetçik sağ koymaz öyle bir kafa
Mehmetçik dendi mi yayılan seda

Ses alır, ses verir, soğukta kışta,
Mehmetçik tarihtir Sarıkamış’ta...

Kutlu olsun sana ey Sarıkamış,
Çalınsın davullar, toy Sarıkamış,
Bugünün ne mutlu şey Sarıkamış,

29 Eylül gönülde, başta,
Bir başka anılır Sarıkamış’ta...
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Mehmetçikten Mektup

Bu vatan köşesi şehit yurdunun,
Bir adı da sana ayan annecim...
Mehmetçik olarak her bir ferdinin,
Günün bekleyen sayan annecim...

Bugün bizim tabur bir emir aldık,
Hiza olup, kışlaları boşalttık,
Vadeleşip, vade verip yollandık,
Düşman olur bize kıyan annecim...

Karşı tepelere taarruzdayız,
Çavuşla teğmenle aynı hazdayız,
Bir sancak altında kavli sözdeyiz,
Bu ikrar herkese beyan annecim...

Ormanın içinde, karın üstünde,
Bilmeyiz soğuğu, kar ne tipi ne?
Sağlık, selam olsun Allah gününde,
Geliriz sılaya dayan annecim...

Mehmetçik demedin boşuna bana
Bin canım olsa da, olsun vatana
Bu sırdır, bu sırrı bilirsin ana,
Her yeri kutsaldır vatan annecim,
Bu vatana olmaz doyan annecim...
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Mektep Bahçesi.

"mektep bahçesinde bir yaşlı söğüt,
hocalar bıkmadan verirler öğüt,
söğüdün gölgesi serin oluyor
nedendir hocalar derin oluyor..."
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Melekler Eşin AYşe

Sen ne kadar güzelsin,
Melekler eşin Ayşe...
Görenler doğru desin,
Gözlerin kaşın Ayşe...

Çok düşündüm gıyaben,
Küçüktür yaşın Ayşe...
İsterim seni senden,
Dilersen düşün Ayşe...

Görünce titrer dizim,
Gönlüme taşın Ayşe...
O kadar da fersizim,
Görünür kışın Ayşe...

Sev dersen seveceğim,
Duymaz kardeşin Ayşe...
Senin olsun her şeyim,
Olsam sırdaşın Ayşe...
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Meni sen öldürecen

Aklımdasan bilesen
Ceren gözdü gözel kız
Bir dediğim birce sen
Şeker sözdü gözel kız

Muhabbetin var olsun
İster dağım kar olsun
Has üreğin yar olsun
Ataş közdü gözel kız..

Serpilesen içime
Denk olasan göçüme
Gel otur sen içime
Sevmek nazdı gözel kız...

Sen gözelsen men şair
Men yazanda en şair
Bir de olsan sen şair
Olsa..hazdı gözel kız...
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Merhaba

Ilgıt  ılgıt coşarda sana gelirim dinle,
Sevdan ile doluyum o yürekle merhaba…
Yüreğim çarpar doğru; bana, gelen sesinle,
O ilham dolu hisle, o dilekle merhaba…

Bulutlar arasından ışıyorum üstüne,
Sağnakca yağıyorum yarı dolu testine,
İkinci baharında, sevdan isem daha ne,
Bin bir zahmet çekmişim o emekle merhaba…

Seni görmek arzumun tükenmez hazzı bende,
Dostluğu dostluk ile yeğlemek tarzı bende…
Güller ile sevmeyi başarmışım sayende,
Güllerdeki renk kadar,  o istekle merhaba…
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Mevlana

Ocağına geleceğim
Yandır beni, yandır beni…
Semazenin olacağım,
Döndür beni,döndür beni…

Aşkın ile aşıkınım,
Sevgin ile sevda kınım,
Sana düşkün, hem yakınım,
Dindir beni,dindir beni…

Enginlerden daha engin,
Olduğundan yoktur dengin,
Yüzyıllardır bitmez sevgin,
Kandır beni, kandır beni…

Ya Mevlâna Ya Mevlâna,
İçmek için kana kana,
İçim dışım dönük sana,
Söndür beni, söndür beni…

Gel gel diye bitmez çağrın,
Hak sevgisi dolu bağrın,
Yola yolcuysa burağın,
Bindir beni,bindir beni...

İlham almak furkatından
Maksat gerek maksadından
Bindiğim kibir atından,
İndir beni indir beni...
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Mevlid Kandili

Kalmayalım küsülü
Ahmet Mustafa geldi
Hoş geldi sefa geldi
O Allah`ın Resulü

Ahmet Mustafa geldi
Hoş geldi sefa geldi..

Alemler efendisi,
Hak Resulün kendisi,
Cehlin silindi sisi,

Ahmet Mustafa geldi,
Hoş geldi sefa geldi..

Nefsimi vurdum geme,
Bitmiyor bu hangeme,
Şefaat esirgeme,

Ahmet Mustafa geldi
Hoş geldi sefa geldi...

Allah bir, Resülu hak,
Takvadır kılıp tutmak,
Kurtuluş bu olacak

Ahmet Mustafa geldi
Hoş geldi sefa geldi

Kilididir dillerin,
Gönülde menzillerin,
Mubarek kandillerin..

Hoş geldi sefa geldi
Muhtar Mustafa geldi...
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Mevsimden sonbahar, ay-dan Ekim-im,

Mevsimden sonbahar, ay-dan Ekim-im,
Demem o ki ömrüm kadar varımsın...
Vallahi her zaman kıskançken kanlım,
Yazarken ilhamım, tek efkârımsın...
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Mevsimlik Seviyorum

Yazdıklarıma şayet yapacaksan yap yorum..
Düşün kendini dinle...kararını ver ilkten
Anlayacağın ben seni, mevsimlik seviyorum.
Bu sevdanın sebebi bendeki şairlikten..

Sevmeye alışkınım,sevmemek niçin? neden?
Sende seversen beni, diyiver çekinmeden....
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Milli Atlet Mehmet Yurdadön

Göğsünda bayrakla önde koşardı
Gurur kaynağımız oldu Yurdadön
Tükenmez bir azmi daima vardı
Her yarış en önde geldi Yurdadön

Aldığı verdiği tertemiz nefes
Dört yandan kırk elden ses getirdi ses
Gönlünde yaşatır ülkede herkes...
Halkını baş tacı bildi Yurdadön

elinde yükseldi al bayrağımız
Mehmet diye doldu dur-durağımız
Seni  örnek aldı genç dimağımız
Kısaca bir ekol yoldu Yurdadön... MArt 2021
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Milli Egemenlik

Türk çocuğu ATA’N sana,
Bıraktığı vatan sana,
Egemenlik ruhu ile,
Verdi vücut, kan, can sana...

Vatan kutsal uçtan uca,
Erdi mutlu bir sonuca,
Egemenlik milletindir,
Gerek yoktur gayri güce...

Değil zümre değil ferdin,
Egemenlik öz milletin,
Atatürk’ün dileğiyle
Yüzü güldü hürriyetin...
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Miraç Kandili

Bu gecenin hürmetime,
Gönüllere vuslat Ya Rab…
Tüm Muhammed ümmetine,
İmdat Ya Rab.. Ruhsat Ya Rab...

Sen büyüksün; Allahekber,
Kullarına mağfiret ver,
İhsan eyle teker teker,
Eyle bizi esat Ya Rab...

Mağfiret et günahkârız,
Sen yarattın; bizde varız,
Eşrefi mahlûkatlarız,
Her lütfün, bir fırsat Ya Rab...

Gözlerimde bitmez yaşla,
Sen esirge sen bağışla,
Miraç, Mümin için kışla,
Sana ermek maksat Ya Rab…

Göçenlere eyle rahmet,
Kullarına sen yardım et,
Şefaat ya Muhtar Ahmet...
Kalmayalım kesat Ya Rab…

Cümle inanan mümine,
Sana aşık bu mübine,
Günahkârız sen af eyle,
Ekenlere hasat Ya Rab…

Miraç elbet bir mucize,
İbret olmalı acize,
Doğru yolu göster bize,
Eyle bizi rasat Ya Rab…
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Mor akşamlar..

mor akşamlar..

mor perdede kanat çalan ak kartal
güneşe dağlarda sınır çiziyor
karanlığa sessiz söylenen masal
zamanı ayarsız zamansız diyor
böylesi bir dille zordur akşamlar
bir masal diliyle mordur akşamlar...
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Mubarek Şehir Van

Mübarek bir belde neredir dense,
Akılma takılır birden Van gelir...
Dağların kol-kola bar oynadığı,
Nuh’a durak olmuş, şu Süphan gelir...

Göl, nazar boncuğu Anadolu’nun
Yiğit insanları,duru gölünün
Tarifi gerekse peynir, balının,
Dilime en önce Yaratan gelir...

Kalender yiğitler delikanlılar,
Tarihe mal olmuş anlı şanlılar,
Bu memleket bizim, bizim Vanlılar...
Tarihin yâdına Çaldıran gelir...

Bu şehitler yurdu,şeyhler ocağı
Bir iman şevkiyle açmış kucağı,
Erek’ten, Süphan’a gülü zambağı
Şeyh-i Abdurrahman,o insan gelir....

Güzellik donanmış dağınan taşı,
Uşkun’u,çemeni,gülü,haşhaşı
Ganiyisipinin çağıldayışı
İnsana haz verir cana can gelir....

Kadir kıymetini bilmemek olmaz,
Adını duyup da gelmemek olmaz,
Gelip de üç-beş yıl kalmamak olmaz,
Yazmaya aklıma çok destan gelir....
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Muhtar

köydeyiz
iki odalı evim
dört etrafı bahçe
bu yıl diktim
salkım söğüt
gerisinde selvi kavaklar
güllerim de var
beyaz,pembe,kan kırmızı
uyanınca,
bahçemdeyim
güllerimin  başında
komşum muhtar
hoca hanım günaydın diyor
çay yapmış
hemen çitten uzatıyor
sağ ol deyip,alıyorum
soruyorum
ortanca tohumu var mı? diye
olmaz olur mu,fide bile var
bak şu tenekede
hemen üç kök çekip
çitten atlayıp
boş yerdeki toprağı
elleriyle eşeleyip
dikiyor
her sabah
ben uyanmadan
erkence gelir
ortancalarımı sular
onlarda bir büyüdüler ki
sorma
hele pembesi
daha bir güzel oldu
okşarım bir bir
adını da
muhtar koydum.....
1.12.2005
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Mutlu ol sevdiceğim

Mutlu ol sevdiceğim
Senin hakkın olan o
Tek bir şey diyeceğim
Senden bana kalan o

Sevmek elbet varlığı
Varlıkta duyarlığı
İşte gönül dirliği
Bu sevgide olan o
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Mutluluk Limanı

Mutluluk limanında, buluşan iki gemi
Sevenlere el sallar, sevenleri müjdeler
BİGE, ÖMER'i arar; Ömer de Bige de mi?
Yok olsun onlar için, mutsuz olan gölgeler...
Göklerde bulutların olduğu kadar dua
Edelim en yürekten...ersinler mutluluğa...
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Nakit sevgiler.

Nasılsa derdin değil...Git gidebildiğin kadar git...
Veresiye sevgim yok ; bende sevgiler nakit...
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Namerdin Aşı

Tarif etmek zordur öyle namerdi,
Selamı alınmaz, aşı yiyilmez…
Öldürdü, katletti duamı verdi,
Adam olsa elbet bu söz diyilmez…

Adam olmak zordur, başarmak gerek
Çiğ ise yoğurmak pişirmek gerek,
Bazı insanlarda kocaman yürek,
Kırılır, ezilir ama eğilmez…

Bazısı muhteris doymak bilmiyor,
Büyüğü, küçüğü saymak bilmiyor,
Aldığını geri koymak bilmiyor,
İtibar da bilmez, kıymette bilmez…
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Nankörün Sözleri Yalanmış Meğer

Nankörün sözleri yalanmış meğer
Her fırsat buldukça hançer sapladı
Duyup işittiğim doğruysa eğer
Sarrafın zerini o hesapladı..

İnanmış gözüktüm o öyle sandı
kim bilir kimlere meyletti,kandı
ve hatta kendince öyle inandı
zılgıt zılgıt bar oynadı hopladı...

şimdi dağlarıma yağan kar odur
düşümde yer eden itizar odur
şu koca dünyayı dar eden odur
Sözüm o ki: - o çıkarttı, topladı...
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Nazara Geldim

Ellerim yukarda dizlerim yerde
Af dıye kapına yalvara geldim
Yaşlarım boşalır geçen ömürde
Ateşten kaçarken od-nara geldim

İÇimde bir körük körükler durur
Dağımda duygular yörükler durur
Bir sahra içinde biri oturur
Acaba diyerek nazara geldim

Ey benim içimde sır padışahım
Ey benim gönlümde bir padişahım
Ey benim gönlümde yar padişahım
Bir nakkaş elinde ahhara geldim..

Mansurdan beterim ikrarım belli
Çoğuna  dert olan bana teselli
Kırılmış yenim var gerek teğelli
İdris diyarına kazara geldim..
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Nazın Bana mı?

gönül dağlarına gönül koyanım
 baharın ellere yazın bana mı
bir ferman gibisin ey gönül hanım
şerbetin yadlara tuzun bana mı

 ruhuma yerleştin GÜLlerin yeter
 o yüzden olmuşum ferhattan beter
 sanmaki el olur kaybolur yiter
 gam cüra çaldığın sazın bana mı

 doldur ver içeyim zehri şarabın
 nadanı olayım kalbi harabın
 sevgilin sevdalın hatta türabın
 sefanı el sürmüş sızın bana mı

Ey adına gülleri kıskandığım sen
 Yıllardır aşkına yaslandığım sen
 Adına aşkına pür yandığım sen
 Ateşin yellere közün bana mı
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Nazlı Nazlı

Ben ararken yoruldum;
Sen baktın nazlı nazlı..
İnan senle duruldum,
Sen yaktın nazlı nazlı...

Yıllara sitem ettim;
Fallara matem ettim;
Gözlerimi nem ettim;
Sen aktın nazlı nazlı...

 Nazına nazım olmaz
Fikrine sözüm olmaz
Şiirim lazım olmaz
Sen yıktın nazlı nazlı...

Ey yılların ytiği,
Ey gönlümün betiği,
Vur öldür..çek tetiği..
Ve yaktın nazlı nazlı...

Gönlüm, hala sen diyor
Şu beni görsen diyor;
Bir haber versen diyor;
 Bıraktın nazlı nazlı...
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Ne  Ağa Değilsin.. Ne Bey Değilsin

Ne ağa değilsin ne bey değilsin
Ne isen sen söyle sahi sen nesin…
Adamda değilsin bir şey değilsin,
Ne isen sen söyle sahi sen nesin…

Deki ben müdürüm biri sorarsa
Anlat bir bilene anlat duyarsa,
Hükmün geçerliyse ve hükmün varsa,
Ne isen sen söyle sahi sen nesin…

Deki ben insanım,deki ben kulum,
İnsanın hasıyım,haslet doluyum
Sermayem rüşvettir,iltimas yolum,
Ne isen sen söyle sahi sen nesin…

Deki ben zalimim kullar emrimde,
Kullara baş eğmem baş eğerim de
Şahsiyet pazarı tekelimde de,
Ne isen sen söyle sahi sen nesin…

Bu ülke bu vatan bir baştan başa,
Ün saldın her yerde ününle yaşa,
Sana giden emek verilmiş boşa
Ne isen sen söyle sahi sen nesin…
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Ne ay ne güneş gibi tutulmam

Civanım köylü kızları...

ben tutulmam ay giibi güneş gibi
 bendeki tutulma akıl şaşırtır
 tutuşur yanarım har ateş gibi
saçımın telleri gönül yaşartır

 dünyayı unutur bakmam dünyaya
 dağda kardelenim kırda nergizim
 kimi almam ne kimseyi araya..
 ben anadoluyum onun kızıyım...

kanaat içinde yar sevenim ben
yüreğim sevdanın sadık bekçisi
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Ne Diye Ahımı İşitmiyorsun

kara gözleriyle kara sevdalım
ne diye ahımı işitmiyorsun......
bir zaman ağacım ağaçta dalım
neden pazarımda gül satmıyorsun...

ben sevgimi kendim ile sakladım
ben sevgimi sevgin ile akladım
yalan yok çok geceler bekledim
bu vadeyi neden uzatmıyorsun...

sevgini dağlarca yaylalarımda
sevgini aylarca ahu zarımda
sevgini bitmezce gel gör yarımda
fakat ki gönlümü bezetmiyorsun...

ey sevgili beni, sen gibi, sen bil...
sevgimin sahibi eller hiç değil...
görmek için biraz, az biraz eğil
mağrur yüreğinden söz etmiyorsun......
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Ne Gibiyim

Gönlü tutsak aşıkların,
Çektikleri gam gibiyim,
Durgun, cılız ışıkların,
Sızdıkları cam gibiyim....

Böyle garip halim ile,
Sana söyler dilim ile,
Yalan çıkan falım ile,
Söyle artık kim gibiyim...

Mecnun gibi hiç ermeyen,
Sağır, dilsiz ve görmeyen,
Bir baharda yeşermeyen,
Hep kurumuş çam gibiyim...

Bir çeşmeyim gelen içer,
Kimi okur kimi geçer,
Vefalıyı zaman seçer,
Vuslat görmüş dem gibiyim...

Gölet yapan yağmurum var,
Sevda denen kamburum var,
Bir inleyen tamburum var,
Çok içmişim, zom gibiyim...

Bir bereket daim artan,
Bu dileğim ey Yaratan,
Kök dibinden renk sarartan,
Poyraz değil, sam gibiyim...

Artık gerek, sana duvak
Söylüyorum haykırarak,
Ağlıyorum gözüme bak,
Yanıp biten mum gibiyim...
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Ne güzel

mehtap hüzme olup girer odama
o vakit senınle olmak ne güzel
rüzgar el uzatır perdeden cama
o hazla sevginle dolmak ne güzel

sağa sola bakıp seni aramak
hayalen saçını elle taramak
isterim öylece isterim ancak
o halle kalbini çalmak ne güzel

doldur maşrapayı ayran ikram et
bu heves bir başka bir başka işret
zamana kilit vur bitmesin muhlet
bana koşacaksan bilmek ne güzel

niyet tazeleyip dualar etsem
o hisle ben sana ben bize yetsem
eğer samimiysem öyle niyetsem
o duygu içinde kılmak ne güzel

nolacak bu sevda sinmiyor tadı
sevgi ki sevdanın en ilk maksadı
madem ki vermektir almanın adı
türlü hediyeler almak ne güzel
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Ne Güzel İnsansın

sen ne güzel insansın
doğru, özü, sözü bir
başkansın başka cansın
sanki gümrah bir nehir

sen sevdasın gül gibi
şeker kaymak bal gibi
hıkaye masal gibi
bu yüreğe panzehir

sen ki asil bir yürek
seni düşünürüm tek
hem aziz hem mübarek
kız neylesin bu fakir..
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Ne İdüğü Belirsizle İşin Ne?

Ne kadar asilsin ne kadar güzel
Ne idüğü belirsizle işin ne?
Yüreği elinde bahtiyar güzel...
Daha gençsin senin yaşın,başın ne...?

Terbiye,asalet, huyun yetmez mi?
İnsan kendisini biraz satmaz mı?
Haksıza bağırmaz hatta çatmaz mı?
Beklentin yok mudur veya düşün ne?

Gönlün gani, için ak pak doğrudur
Her şeyden çok, insan olmak doğrudur...
Doğrulukla taşıp dolmak doğrudur
Yemek midir ? içmek midir? tasındaki aşın ne?
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Ne kaldı ağlamadığım.

nemlendi gözlerim nemlendi yine
nedensiz olanlar ağlamadığım
eyvallah feleğin gösterdiğine
kalbimde kalanlar çağlamadığım

sükunet,sessizlik ürkütür beni
sevdamla değilsen dağa sür beni
insan olan anlar böyle seveni
adınla şenlenir bahçede bağım

duygular şahlanır uca çıkarlar
güllerle bülbüller niçin bakarlar
sevenler ne diye sevda yakarlar
geriye ne kaldı söylemedğim..
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Ne Sayarsan Say Ayşe

Dün bir şeyler söyledin,
Ne sayarsan say Ayşe...
Daha fazla olmadan,
İstiyorsan cay Ayşe...

Oysa düşündüm ki ben,
Bir ilham kapıp senden,
Ve verseydin busenden,
Alacaktım pay Ayşe....

Gönlümde bir duygu var,
Sana göre ihtiyar,
Ne vazgeçer, ne cayar,
Geçse sene ay Ayşe...

İster asıp, kessen de,
Naz etsen de küssen de,
Kalbimdeki hissende,
Etme beni zay Ayşe...

Yürüyelim he dersen,
Yapalım her ne dersen,
Sen Allah’ı seversen,
Ol okuma yay Ayşe...

He diyorsan bekleme,
Yok diyorsan hiç deme,
Gönlümdeki müzeme,
Koy kendini koy Ayşe...
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Ne Seviyor Ne Geçiyor

Bu günlerde bir sevdanın
Ardı sıra koşmadayım
Ve verdiği heyecanın,
Hazzı ile coşmadayım…

Üzerimde şık bir setre,
Yürüyorum metre metre,
Bir ümitle belki katre
Akmayacak çeşmedeyim…

Ne seviyor ne geçiyor,
Ama ekmeden biçiyor,
Beni görünce kaçıyor,
Hala buna şaşmadayım…

Sorma artık şunu bunu,
Kendim ısıttım suyumu,
Hatta ben kendi kuyumu
Bile bile eşmedeyim….

Yemek içmek artık haram,
Seğiriyor sol yan; şuram,
Kabuk tutmuş kara yaram,
Durduk yerde deşmedeyim…
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Ne Varsa Sende Var

Sen ceylana benzersin,
Kaş, göz, saç, el sende var...
Ceylandan da güzelsin,
Burun,diş, dil sende var...

Sende var güzellikler,
Kime sorsam öyle der,
Gönlümü şair eder,
Saçında tel, sende var...

Gözlerin derin kuyu,
Kirpiğin kalem boyu,
Bende bitmez arzuyu,
Bilen akıl sende var...

Sen kederi bilensin,
Sen kadere gülensin,
Benim sevdiğim sensin,
Ne varsa bil, sende var...

Beni böyle anlayan,
Beni duyan an be an
Sevgi dolu deli can,
Elde değil, sende var
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Ne Yazıyım..Biliyorsun..

Yaz diyorsun ne yazıyım,
Biliyorsun... biliyorsun...
Sen ne desen ben razıyım,
Gülüyorsun... gülüyorsun...

Seven sevmeli seveni,
Bu bir gönül serüveni,
Kara gözlerinle beni,
Deliyorsun... deliyorsun...

Bedelsin saraya, köşke
Perisin masala, aşka
Her geçen gün daha başka,
Oluyorsun... oluyorsun...

Arkadaşın, sözlün varmış
Sırrın, sözün, gizlin varmış,
Mahmur gözlerin dalarmış,
Dalıyorsun... dalıyorsun...

Beni boş ver; bir hoşum ben,
Sevgim ile, sarhoşum ben,
Sözü yalan bir boşum ben,
Biliyorsun... biliyorsun...
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Ne Yazlığım... Ne Evim

ne yazlığım ne evim
gariban yaşıyorum...
az buçuk bir görevim
çöle su taşıyorum...

namertle işim olmaz
mert aradım koca yaz
ben kış oldum o ayaz
estikçe üşüyorum....

birazcık düşününce
fırıldak olmak nice
gece gündüz gizlice
kuyular eşiyorum...

neyse, kimse, naz etti
etti, az biraz etti
üç kağıda namzetti
şaştıkca şaşıyorum...
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Necip Üstad Kısakürek...

-Üstad Necip Fazıl’ı anarken-

Kaldırımlar geceden,
Kirmanda eğrilen ip,
Yıllar geçse bende sen,
Yaşamazsan ne garip..

Sana olan tutkusu,
Zapt edilmez rüzgarın
Sen ki son uğultusu,
Son sesiydin efkarın…

Ne geceye bir sabah,
Ne hastaya ilacım,
Çeşmeden akan gümrah,
Suca sana muhtacım…
***

Seni yazmak sana yazmak,
Hemi zor hemi kolay,
Seni yazmaktır yaşamak,
Yaşamaksa büyük olay….
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Nedir Gizli Hikayen?

Sevginin hasretiyle ben,
                                Yanıp yanıp kavruldum...
                               Şimdi oldun gül beden,
                               Güllerinde yoğruldum.
                               Yad yabanı unut sen,
                                 Ben yolunda yoruldum...
                               Gir içime istersen,
                              Senle sensiz duruldum..

                              Bir başakta biz, bir den,
                              Gayrı yere savruldum...
                               Nedir gizli hikâyen?
                               Bir yazında okudum;
                               Yanılıp yanma diyen,
                               Sen değil miydin? dudu’m
                               Bağnaz korkunu bir yen,
                               Bak çizili hududum...
                               İşmar etme, hediyen
                               Sevgimdir; yudum yudum...
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Nefis Yemek İstiyor

Cem olmuş sevgilerin mehtapca aleviyim
Bir sevgi alevine cem olmaktır asıl haz
Bir olmuş tek sevdanın en sevdalı deviyim
Yüreklere sevgice kilitler vurulamaz
Kuşlar süzülür sessiz, mesafeler bellisiz
Günler var neşe ile,günler var tesellisiz..

Yolcuya yol gerektir menzile takat lazım
Şen olsun evin barkın bereket dolsun sofran
Hızı durmaz ayazın cefasına avazım
Yüreğine ferahlık...kış geldi durmaz boran
Kar yağar haber verir hatta derki bilin siz
Günler var neşe ile günler var tesellisiz...

Zamanı zaman ile toplayıp çıkarmakla,
Vakit geçti ayarsız, yaş üstüne yaş aldık
Şimdilerde bir uğraş bin şey takılır akla,
Gökte kuşlar süzülür, kıvrılır suda balık
Kumaş eğin üstüne durmuyor teğellisiz
Günler var neşe ile, günler var tesellisiz...

Hece kelime derken oluşur dilde satır
Düşler odası dolar hayal dirilir birden
Şuurda bir tiksinti çok şeyler hatırlatır
Hayatin değirmeni hızla düşer devirden
Gözlere fer kola güç, gelmedikçe kalkmaz diz
Günler var neşe ile günler var tesellisiz...

Tefekkür inam inanç her ölçüde mizandır
Söz" Külli şeyin kadir" anahtar olur dile
Gönül kendine benzer bir gönüle izandır
Arınmış ruhlar dilden dile olur vesile
Nefis yemek istiyor durmuyor fesellisiz..
Günler var neşe ile günler var tesellisiz
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Nelere Şahidim

Ben, güllerin bir nevi
Bakışına şahidim..
Suyun koca alevi,
Yakışına şahidim…

Sessiz yağan karların,
Kayaların, yarların,
Kocaman çınarların,
Çöküşüne şahidim…

Kıldan daha incenin,
Yol verdiği nicenin,
Dağları karıncanın,
Söküşüne şahidim…

Böceğin kozalağı,
Yaparak ipek bağı,
Sonra zardan yaprağı,
Dikişine şahidim…

Çalışarak her işin,
Sona hızla gidişin,
Her çıkışta inişin,
Yokuşuna şahidim…

Güzel, güzel diyenin
Yeraltından danenin,
Baş verip kardelenin,
Çıkışına şahidim..
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Nemli Görmüştüm Gözlerini

Karşıma geçip de düşünüyordun,
Üstüme dikmiştin şen gözlerini...
Ne ben söylemedim ne de sen sordun...
Çok nemli görmüştüm dün gözlerini...

Ben sana yazarken müşküle düştüm,
Ne yazsam bir türlü beceremedim,
Duygumla cenk kurdum, hisçe dövüştüm,
Duygumu sevgice pek diyemedim...

Ah gönlüm ne diye seni gösterdi,
Dur, dedim durmadı, durmayacakta....
Bin güzel olsa da seni isterdi,
Ben sana yakınım, sen çok ırakta

Hayalen seninle çok konuşurum,
Her zaman dersin ki bırak bu hissi,
Yazıyorsan neyse...hatta okurum...
Ne yapsın sen gibi güzel birisi...

Güllerin açmayı sevdiği kadar,
En güzel bir zevkle seviyorum duy...
İçimde en güzel duygularım var,
İster he, ister yok; ben diyorum duy...

Şu kalbim göğsümde durdukça bilki,
Ayrılık olsa da, ölüm olsa da
Bu sevgi gönlümün ne yazık ilki,
Oldu ve olacak ümit vefada...

Biri sihir var sende çözemediğim,
Anlar mısın bilmem, farkında mısın?
Bilmece gibisin dizemediğim,
Gülmezsen ben gülmem, farkında mısın?

Gürsoy Solmaz

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Nene Hatun

Salâlar verildi minarelerden,
Ahali toplandı duyulan yerden,
Yaşlı, genç,çol-çocuk en öndeydin sen
İş başa düşmüştü... koş Nene Hatun...
Yanında Dadaşlar, baş Nene Hatun..

Yavrusu sırtında, dilinde dua
Göz kırpmadan baktı çakan namluya
Moskofun gördüğü olmamış rüya
Gözlerin buğulu yaş Nene Hatun...
İş başa düşmüştü...koş Nene Hatun...

Topdağı'nda destan şanla yazıldı,
Şahadet yolunda canla yazıldı
Bu vatan uğruna kanla yazıldı
Silah balta,bıcak taş Nene Hatun
İş başa düşmüştü...koş Nene Hatun...
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Nerelerde Kimin Var..

Düşün burda evin var; memlekette emin* var
Nolursun söyle bana,nerelerde kimin var?
Her zaman sana açık,gönlümde bir zemin var
Nolursun söyle bana nerelerde kimin var?

Yaşlarına baktığın,gözlerimde nemin var
İçimde sana bağlı deeğişmez bir yemin var;
Bil hastayım,halsizim; senin bende semin var;
Nolursun söyle bana nerelerde kimin var?

Yelken açıp yüzdüğün gönlümde bir gemin var;
Sana karşı duramam, bana geçen kemin var;
Yosun tutmuş hülyamda otuz yıllık demin var;
Nolursun söyle bana nerelerde kimin var?

emi:Amca
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Nereye Gittin?

Söyle şimdi bu yaptığın oldu mu?
Sen bizi bırakıp nereye gittin?
Vakit tamam; zaman, mühlet doldu mu?
Sen bizi bırakıp nereye gittin?

Kumral çehren, nurlu yüzün, gülüşün
Hayalimde hasret ile kalışın
Bayram günü haber oldu ölüşün,
Sen bizi bırakıp nereye gittin?

Feleğin cevrinde çizgi eğridir,
Ölüm haktır, Hak gönülde bir Hu’dur..
Adın gibi arif idin doğrudur
Sen bizi bırakıp nereye gittin?
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Neşet Etraş Usta'ya...

Girin gönlünüze bakın
Açmış gül gül Neşet Usta....
Sevgi duyduk akın akın
Söyler dil dil Neşet Usta...

Ermiş gönül eri gibi
Dolmaz sanki yeri gibi
Kovan kovan arı gibi
Tadar bal bal Neşet Usta...

Türkü türkü bizde yaşar
Bilenlere selamı var
Gönülleri diyar diyar
Gezmiş yol yol Neşet Usta...

Mecnun olmuş leylasına
Duyanlar gider yasına
Gitti ahir dünyasına
Rahmetin bol Neşet Usta.
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Nevruz

Takvim Martın dokuzu,
Kutlar iken Nevruz’u
Cemre düşer acele,
Güler toprağın yüzü...
Şenletir gönlümüzü...

İşte ekmek işte tuz,
Barış demektir Nevruz,
Sevgi paylaşıyoruz...
Ta milâtdan evvele
El-eleyiz el-ele...

Kazak, Kırgız ve Özbek,
Oğuz, Türkmen, Peçenek,
Bir göbekten gelerek,
Dağılmışız dünyaya,
Nevruz’la yana yana...

Her bahar alazlanır,
Türkü söyler sazlanır,
Kar kadar beyazlanır,
Bar tutar, halay çeker,
Oynarız teker teker...

Demir döver tavında,
Dolanır etrafında,
Gençler gönül avında
Alazlanır alazda
Her yılın Nevruz’unda...
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Nevruz Birlik Demektir

Sevgi tarif edilmez,
Yaşanırsa var olur
Kıymeti nadan bilmez,
Nevruz’da bahar olur...

Cemre düşer toprağa,
Deli kan tazyikleşir,
Kardelen açar dağa,
Nevruz diye bekleşir....

Takvim Mart’ın dokuzu,
Cemre düşer can gelir...
Kutlar iken nevruzu,
Cana heyecan gelir...

Nevruz yaşam sevinci,
Nevruz birlik demektir.
Nevruz bahar övüncü
Nevruz dirlik demektir.

Kardelenler ibretle,
Kar altından el sallar;
Anılsın muhabbetle,
Nevruzda barış da var..
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Neyim Ben

Hak etmedim sitemini nazını
Hak etsem gam yemem inan gam yemem
Sevginin sen ile ver ayazını
Deli miyim? aptal mıyım? neyim ben..?

Bana demediğin laflar mı kaldı
İçimde bozmadık saflar mı kaldı...
Çalıp oynatacak defler mi kaldı
Hikaye mi? ... masal mıyım? ..... neyim ben...?

Ne diyeyim sana, istedin madem,
Öldürdün ne yazık tutmadın matem
Hak etmedim hakkım değil bu sitem
Gerçek miyim? hayal miyim? neyim ben..?
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Nidem?

Ahuzar mı, ah mı alam
Vebal mi, günah mı alam
Bir kuduz asalak için
Mevzer silah mı alam

Nidem dostlar sahi nidem
Ben mevzer silahı nidem
Haksız yere alacağım
Ahuzarı ahı nidem

Nidem dostlar nidem nidem
Adam olmak adam gibi
İnsan sevmektir felsefem

Canımı çok sıkıyor o
Bazen iğrenç bakıyor o
Sabır sabır diyorumda
Canımı pek yakıyor o

Nidem doslar sahi nidem
Çaresizim yani nidem..
Adam gerek adam gibi
Ben mavzer silahı nidem

Nidem nidem nidem nidem
Diyin doslar nere gidem
Düşüp gidem dağa taşa
Başka kalmadı ifedem

Bunalıma gireceğim
Defterini düreceğim
Korkuyorum korkuyorum
Birgün hesap göreceğim….

Nidem doslar sahi nidem
Ben mavzer silahı nidem
Haksız yere alacağım,
Ahu zarı ahı nidem

Nidem nidem nidem nidem
Adam olmak adam gibi
İnsan sevmektir felsefem…..
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Nideyim İstanbul'u?

Dağıma kar olmadı,
Derdime yar olmadı,
Bir denk ayar olmadı

Verseler
Nideyim İstanbul’u
Bırakıp
Gideyim İstanbul’u
Unutup
Atayım İstanbul’u
Avutup
Satayım İstanbul’u

Vermeden alan şehir,
Yüreği talan şehir,
Tarihler yazar ama
Bende kaybolan şehir,

Verseler
Nideyim İstanbul’u
Bırakıp
Gideyim İstanbul’u
Unutup
Atayım İstanbul’u
Avutup
Satayım İstanbul’u

Bu İstanbul olmuyor;
Durmuyor durulmuyor;
Kim ne derse desin
Bir kararda kalmıyor....

Verseler
Nideyim İstanbul’u
Bırakıp
Gideyim İstanbul’u
Unutup
Atayım İstanbul’u
Avutup
Satayım İstanbul’u

Birine aslı kerem,
Birisine dert verem,
Nihayeti muhterem

Verseler
Nideyim İstanbul’u
Bırakıp
Gideyim İstanbul’u
Unutup
Atayım İstanbul’u
Avutup
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Satayım İstanbul’u

Bir efsundur çakası
Güzel iki yakası...
Ben çekemem arkadaş
Çekilmez fiyakası....

Verseler
Nideyim İstanbul’u
Bırakıp
Gideyim İstanbul’u
Unutup
Atayım İstanbul’u
Avutup
Satayım İstanbul’u

İşte ben buyum agam
Bazen dertlenir adam
Geceleri sönmedi
Sönmemişti sigaram

Verseler
Nideyim İstanbul’u
Bırakıp
Gideyim İstanbul’u
Unutup
Atayım İstanbul’u
Avutup
Satayım İstanbul’u

Bir aşağı yukarı,
Bet benzim oldu sarı,
İçime hüzün serper
Martı kahkahaları....

Verseler
Nideyim İstanbul’u
Bırakıp
Gideyim İstanbul’u
Unutup
Atayım İstanbul’u
Avutup
Satayım İstanbul’u
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N'olur? I

Bıktırdım galiba gel diye diye,
Gelsen ne olacak gelmesen nolur? ...
Bu aşktan geriye kalan hediye,
Olsan ne olacak olmasan nolur?

Çalmayan telefon gelmeyen haber,
Mahcup yüreğimi vir-viran eder,
Sendeki sevdalar yalanmış meğer,
Bilsen ne olacak bilmesen nolur?

Baharı getirdik, bitirdik kışı
Bu sevda gönlümün oldu nakışı,
Gözümden akmayan sebepsiz yaşı,
Silsen ne olacak, silmesen nolur?

Adi yüreklere asil el nitsin,
Dengesiz sevgiye sen güzel nitsin,
Sen benim adıma, bu sevda için,
Ölsen ne olacak, ölmesen nolur?

Bu kadar sitemkâr olduğum kime,
Hayrete düşersen, ne oldu deme,
Mehtaplar misali şu yüreğime,
Dolsan ne olacak, dolmasan nolur?

Kafama takıldın bu sıralarda,
Kendini bulursun bu mısralarda,
Bir mektup verirsem al tenhalarda,
Alsan ne olacak, almasan nolur?
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N'olur? II

Gönlünde açsam ne,açmasam nolur?
Sonunda fikrince el olacaksam...
Bu aşkın zehrini içmesem nolur?
İçsem ne olacak? pul olacaksam...

Sevgime bir isim bulduysan söyle,
Sitemle,töhmetle yürümez böyle,
Senin dediklerin olacak diye...
Yazıktır dönmeyen dil olacaksam....

Bağımı budayan dalımı eğen,
Gönlümde bir yer seç orayı beğen,
Küserim kadere,bu yazıya ben
Sen için yadlara yol olacaksam..

Dincelsin yüreğin,dinsin yağmurun,
Kaskatı kuşkumu bilmez umurun,
Bu aşk değirmeni ömrümüzü un,
Ederse ne olur? çöl olacaksam...
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O Bahtsız Benim

Unuttum diyerek hiç bilmediğin,
Göz göze gelince pek gülmediğin,
Söz alıp, söz verip ve gelmediğin,
Bin bir naz ettiğin,o bahtsız benim...

Sevenler sevgide bulmuyor nasip,
Sana benzemiyor kimse tıpa tıp,
Bir köşe başında yüzünü asıp,
Bakmadan gittiğin, o bahtsız benim...

Sevdanın karanlık olur yarını,
Sevdanın bir bakış, yıkar varını
Bir zaman aldığın mektuplarını,
Yüzüne attığın, o bahtsız benim...

Sevdalar çok defa bulmuyor emsal,
Birine hikaye birine masal,
Çöllerde güllerin bittiği misal,
Gönlünde bittiğin, o bahtsız benim...

Sevginle içimi hep donatınca,
Sevgiler kutsaldır Tanrı katınca,
Geçmişi aniden hatırlatınca,
Kaşını çattığın o bahtsız benim...

Nihayet bu mazi anılsa tek tek,
Hayalin gözümde korkulu, ürkek,
Bana mal-mülk, para lazım diyerek,
Üç pula sattığın o bahtsız benim...
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O Bana Gelecek...

O bana gelecek çabuk ol sabah
Gece çabuk bitsin güneş ağarsın
Heyecan içinde yüreğim günah
Zaman durmuş gibi zamanı sarsın..
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O Dediğin Var ya...

Geçende öldüler dediğin var ya
Gariban gönlümün tercümanıydı...
Boğulmuş fark etmez, tipide karda,
Ölecekti zaten, o bir faniydi..

Beraber okurduk dağlara meydan,
Kolkola yürürdük onla durmadan,
Aklımdan çıkmayan hatta an be an
İçimde dolaşan onun kanıydı...

Aşıklar bilmezdi badeyi suda,
Tarihler fi`deydi,gönüller hu`da,
Bazen de yan yana derin uykuda
Yatarken canıma değen canıydı...
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O dilekle merhaba

ılgıt  ılgıt coşarda sana gelirim dinle
                   sevdan ile doluyum o yürekle merhaba
                   yüreğim çarpar doğru; bana, gelen sesinle
                   o ilham dolu hisle, o dilekle merhaba

                  bulutlar arasından ışıyorum üstüne
                  sağnakca yağıyorum yarı dolu testine
                 ikinci baharında, sevdan isem daha ne,
                 bin bir zahmet çekmişim   o emekle merhaba…

Gürsoy Solmaz

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

O Gecenin Sabahındayım

Düşmana doğrulmuş nişan alınan,
Bir kurşun gibiyim silahındayım…
Yıldızlar kaybolmuş atmadadır tan,
İşte o gecenin sabahındayım…

Bu sevgiler yazık, neden yıkılsın
İstiyorsun boynum sana bükülsün,
Beyazları tek tek yere dökülsün,
Saçının aklaşmaz sihayındayım..

Sevgimi bu dille söylemem suç mu?
Gönül diyarına yaylamam suç mu?
Senin için garip hatta gülünç mü?
Neden affedilmez günahındayım…

Karçiçeği gibi karlar altında,
Kalmışım ne yazık yerler altında,
Heyelan gelecek yarlar altında,
Gene mi tükenmez ah-vahındayım…
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O Gün

Güneşin ışığı karaydı o gün
Yürekler sağalmaz yaraydı o gün
Ağlamaya gelen sıraydı o gün...
Yıkılan o saray Günay`dı o gün.......

Örtüldü toprağı düzlendi o gün...

Başıma daraldı koca Erzurum...
Kar tipi borandı gece Erzurum......

Ebeden yatmaya uykusu vardı,
İki körpe cici yavrusu vardı...
Tarihe bağlıydı tutkusu vardı,
Onunda yakılmış türküsü vardı...

Yavrular seslendi seslendi o gün......

Bir evlat yitirdi başta Erzurum...
Binlerce yürekle kışta Erzurum...

Kış günü şimşekler çaktı da birden
Soğuklar alevi yaktıda birden...
Kem gözle felekler baktı da birden...
Yaşlar buram buram aktı da birden...

Palandöken daha sislendi o gün...

Yürekler acıdı yaşlar döküldü,
Erzurum`da ümit böyle yıkıldı

Vadesi yetmedi veda etmedi...
Ocağı yandı da duman tütmedi..
Bilmedi dünyayı, hatta tadmadı
Gitti ama ışıkları batmadı.....

Bezendi,büründü süslendi o gün..

Yaş döktü ardından dağ-taş Erzurum,
Yitirdi bir Dadaş, Dadaş Erzurum..
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O Gündür

Yapraklar sarardı sen yine yoksun,
Yeşiller sarıya döndüğü gündür...
Bırakma dallara rüzgar dokunsun
Ağaçtan yapraklar indiği gündür...,

Yeşilin sarıya dönen her tonu,
İçimde bir mesel, bir derin konu,
Kuşlar da terk eder bu mevsim sonu,
Dalların rüzgara kandığı gündür...

Her hazan çizilen böyle bir desen,
İnanmak ne kabil gelip görmesen,
En güzel duygular bile beslesen,
Yaprağın her sabah donduğu gündür...
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O Sen Miydin?

Olgun güllerdeki kader izleri,
Acısı yüzünde olan sen miydin?
Rengini kaybetmiş sönük gözleri,
Sabit noktalara dalan sen miydin?

Gün oldu bir acı hatıra oldun,
Gün oldu dinmeyen bir yara oldun,
Ne derdime derman ne çare oldun,
Neler gerçek oldu, yalan sen miydin?

Ekili güllerim destelenmedi,
Yazdığım şiirler bestelenmedi,
Hep iyi denildi, kötü denmedi,
Kötüler yaşadı ölen sen miydin?
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O yer gündüz.

.
Bu yolda rastlaşır selamlaşırdık
Bu resme bakınca hatırlar mısın?
Bu yolda üşüyüp yolu şaşırdık
Bu yolda, demiştin kolumda ısın..
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Ola ki ayrılır Gidersem

olaki ayrılır gidersem bir gün
etrafa bakarak unutma beni
istemem üzülme ve olma üzgün
ağıtlar yakarak unutma beni...

sahimi demiştin o çiçeklere
söyledim işittin beni kaç kere
bakma denizlere bakma göklere
dağlara çıkarak unutma beni

beni unutursan tutuşur ahım
öğlene varmadan biter sabahım
bir dua yollarsın rahmandır Rahim
karalar takarak unutma beni

sen gülsün başımda bir buket gibi
sen aşksın içimde bin afet gibi
Tanrının bağışı lütufet gibi
sel gibi akarak unutma beni...
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Olacaksa...

"serseri ruhluyum şiir yazsam ne ?
seni mutsuz etmek, korkum olacak...
meramım bellisiz bilirim yine,
bu sevda, kendimi terkim olacak...

istersen veremem diye yüreğim,
alçakça kaçarsa, neylemeliyim ?
verenin kalbi sen, ben de eliyim
özveri, kırdığım çarkım olacak...

senin beklediğin yolcu ben isem,
kime haber versem ? kime ne desem
gönlüm çulsuz, dibi deliktir kesem
sana, geçemeyecek erkim olacak...

nihayet sevmenin adı bir yarış
hedefi bellisiz ama bir karış
bilir mi ? bilmez mi ? şu Sarıkamış
umut bahçeleri, barkım olacak...

bildiğim.. listende kara yerdeyim;
bir Araf, bir menzil, ara yerdeyim
ne bileyim ben de böyle bir şeyim
sana, çok yazacak türküm olacak...

yaşamak bir başka birde böyle bak
dert oluyor zor sevdayı yaşamak
sonradan yüreğin usanır ancak
buna üzülmeyen her kim olacak...
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Oldu Mu?

Gözlerine derin derin bakıp da,
Bir çırpıda şiir yazan oldu mu?
Gönül sarayını yakıp yıkıp da
Külleri üstünde gezen oldu mu?

Oldu mu sırrını gizlediklerin?
Oldu mu arayıp özlediklerin?
Gönlünde yaylayıp, yazladıkların,
Anlık duyguların bazen oldu mu? ...

Uzaktan izleyip, uzaktan bakıp,
Veyahut ardından bir süre takip
Yanında olsaydım diye iç çekip,
Dediğin oldu mu, bir an oldu mu? ..

Niyet tazeleyip, niyet tuttuğun
Tuzlu ekmek yiyip öyle yattığın,
Kalbini tam tutup, niyaz ettiğin,
Murat dilediğin Ezan oldu mu? ..

Hiç soran oldu mu ihtiyacını,
Hiç soran oldu mu büyük bacını,
Omzuna dağılmış kumral saçını,
El atıp hevesle çözen oldu mu? ...
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Olmalı Olmalıyım...

O el attı kârıma,
            Dokundu efkârıma,
            Müşterisi olup da,
            Girmedi dükkânıma....
***
Yarim senin yanında,
Olmalı olmalıyım...
Damarında kanında,
Olmalı olmalıyım...

Olmalı olmalıyım
Yanına gelmeliyim,
Yarim senin yanında
Elinde solmalıyım…

Sigara yaktığında,
Uzanıp yattığında,
Her adım attığında,
Olmalı olmalıyım...

Olmalı olmalıyım
Yanına gelmeliyim,
Yarim senin yanında
Elinde solmalıyım…

Saçlarında siyahın,
Gecelerde sabahın,
Zor anında silahın,
Olmalı olmalıyım....

Olmalı olmalıyım
Yanına gelmeliyim,
Yarim senin yanında
Elinde solmalıyım…

Bir sigara yakanda,
Gözlerinle bakanda,
Yürüyorken arkanda,
Olmalı olmalıyım...

Olmalı olmalıyım
Yanına gelmeliyim,
Yarim senin yanında
Elinde solmalıyım…
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Olta Attın Beleşe

Bundan sonra yerin biraz dar olsun,
Bu olay bize ders, hemi ar olsun,
Sana helal, bana yazıklar olsun,

Tükendi yolumuz sona mı düştü
Kimlikten bahsetmek sana mı düştü?

Şu talih, şu kader, şu şansa bir bak,
Sen adam oldun da veya sayarsak,
Engin saygı, sevgi beslerdim ancak,

Bundan sonra bitti görmezsin daha,
Demek adam oldun, ben olmadım ha…

Yalan dünya, kahpe dünya boş dünya,
Bana neden böyle, sana hoş dünya,
Kiminin zarında şeşi beş dünya,

Kimide uğraşır dubara dekle,
Sende düşeceksin zamanı bekle..

Lehte ve aleyhte, çok tuttum boşa,
Sende ayırımcı kuzgunsun leşe,
Zaman zaman olta attın beleşe,

Avlandın, avladın… Ya bundan sonra,
Sana da gelecek sana da sıra…
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Omzuma Ağırlık Çöktü

Pembeler çoğaldı dallar bezendi
Hevesle bakarak hoşlanıyorum
Güzellik bir yine çirkini yendi
Doğru bu; diyince taşlanıyorum..

Her bahar doğanın saçtıklarını
Dalların gül verip açtıklarını
Duyarım feleğin seçtiklerini
O zaman evhamla düşleniyorum..

Baharın hazana sırtı dönüktü
Pembeler bu yüzden rengini döktü
Her bahar omzuma ağırlık çöktü
Kabul etmek gerek yaşlanıyorum...
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Ona Yazmışım

Kaldığı o şehir şahit olsun ki,
İlk pembe kağıdı ona yazmışım...
O sevda şu benim sevdiğimdi ki,
Kaybettim ağıtı ona yazmışım...

Gözünün elası yaşlarla ıslak,
Olduğu günlerde ona yazmışım...
Pembeye değişen gözlerim çanak,
Bildiği günlerde ona yazmışım...

Ey yaşım durma, sen gözlerimden ak,
Hep böyle gülünce ona yazmışım...
Buğulu gözlerim yola bakarak,
Kaldığı olunca ona yazmışım...

Sebat et, gönül hey! sağ olsun başın,
Gülen gözler yalan ona yazmışım...
Ondan gayrı artık yoksa uğraşın,
İşte bunlar kalan...ona yazmışım....

Gözümün çeşmesi akmadı sana,
Neyleyim zor gelir ona yazmışım...
Düşman olup kurşun sıkmadı sana,
Söyleyim ar gelir, ona yazmışım...

Saçları vardı ki kumral telleri,
Hoşuma giderdi ona yazmışım...
Görkemli çiçekler, beyaz gülleri,
Ne aldı, ne verdi, ona yazmışım...
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Onlar Takye Yapıyor

Sen görev yapıyorken
O siyaset yapıyor
Sen gül verdin o diken,
Gerçek böyle sapıyor…

Değişti bu çevrenin,
Yanı yönü çehresi,
Emeğin çoktur senin,
Bu mudur semeresi?

Şu kocaman ülkede,
Odaklanan şeye bak,
Sudan kalan lekede,
Suiistimal muhakkak…

Kanunlar uygulanır,
Vicdan gene kilitli…
Çoğusu sizi tanır,
Bunlar, takye inilti…

Üçyüz altmış beş günün,
Ay’ı var; haftası var;
O resimde gördüğün,
Çoğunun yaftası var…

Takmayın geçin gidin,
Kervan yoluna devam,
Hasatı biçin gidin,
Hoşluktur gene encam..

Bu çevrede olanlar,
Hazımsızlık yapıyor,
Hiledir duyulanlar,
Çoğu haktan sapıyor…

Kanunsuz olan nedir?
Sahi bu nasıl furya?
Bu neye bahanedir?
En doğru onlar güya…

Sanki koca ülkede,
Her şeyi siz yaptınız;
Onların suçu yok! ! Ve de
Onlarda hesaptınız.

Görev kutsal, hizmet de
Yaptığın doğru ancak,
Ne aranır namertte
Onun güreşi kaçak….

Siyaseti bilmeyiz,
Hizmet aşkı sevdamız,
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Bu yere yad olmayız,
Bir o kadar saydamız…

Bu çevreye baksınlar,
Her yan ümran, her yan şen,
Vicdana bıraksınlar,
Onlar rantı bölüşen….

Ben sizi alkışlıyor,
Kalbim sizle diyorum…
Ve hep sizi düşlüyor,
Ve sizi seviyorum…
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Orman Kesen Müdür.

kestin kestin götürdün fidanları bay müdür
bini, on bini aştı teker teker say müdür
bu yaptığın vahşetin kanun mu ? usul müdür ?
az kaldı vakit geldi daraldı vade gör bak
ahı tutacak seni  zamanı gelsin ancak...

istiyorsun ki millet yerinde durup sussun
zaten öyle oluyor öyle avutuyorsun
birkaç siyası parya verdikçe yutuyorsun
sana da yedirirler üç elmadan birini
bu halk öyle yapacak bilmezsen değerini...

Sarıkamış, silkelen kimseye  koyma bunu...
Kutlandır koynundaki şehitlerin ruhunu,
Vicdanı yok vicdansız  tanımıyor kanunu
Karar ver kesin olsun, yarınlar esin olsun
Senin de ağzın, dilin, nefesin, sesin olsun...
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Orman Kesenlere.

"90  bin şehit verdin ve oturdun tahtına
Bugünlerde onlarla  ağla bahtsız bahtına...
Gazi çamlarındaki kurşunlar durur halâ
Birileri umarsız hatta hatta ukala
Takatin yetiyorsa sık dişini az dayan
Sahibin çıkacaktır seni senle anlayan..."
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Orman Yakanın

Orman yakılır mı? Orman yakanın,
Sevdiği, seveni ölsün İnşallah…
Milli zenginliğe hain bakanın,
Bahçesi, bostanı solsun İnşallah…

Sizin, bizim değil; Orman inanın
İnsanlığın, ortak malı dünyanın.
Utanmaz, şerefsiz böyle insanın
Yediği burnundan gelsin İnşallah…

Çöl, çorak bir ülke olur mu? Alçak,
Senin gibi bir kelp var mı? İyi bak,
İdam edin; kimse, böyle bir yasak
Meclis gündeminde olsun İnşallah…

Bu nasıl insanlık, nasıl adamlık
Bunların tamamı şaşmaz idamlık,
Yandı şuradaki kavaklık, çamlık
Yakanlar dert ile dolsun İnşallah…

Onca bitki, hayvan onca ağaç, can
O güzel kıyılar, ne kaldı kalan?
Yakanlar kim ise, hayvandan hayvan
Onları bin bir bela bulsun İnşallah…

Aynı hızla orda, ağaç dikmeli,
Çimen, çiçek neyse yine ekmeli,
Suçlular şiddetli ceza çekmeli,
Katiller kör, topal kalsın İnşallah….
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Ormanda Yaangınlar Çıkar

her akşam ormanda yangınlar çıkar
tütmeden yandıkça yürek burkulur
bu yayla kentinde kalp başka atar
sevenler burada kendini bulur......
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Ortayerde Kalmış Yüzük..

Orta-yerde kalmış bir çift yüzüğün
Vefasız sevgiye suskunluğu var
Belli ki hayaller olmamış düğün
Birinin birine  küskünlüğü var...

İç çektim benim de içim burkuldu
Ulen yüreksizler madem ayrılık
Medem ki vefasız olmak makbuldü
Her kimseniz size hakmış gayrılık..
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Oy Ceren Gözlüm

Kaşların, gözlerin felaket senin,
Bu bakış ne yaman oy ceren gözlüm,
Sabrım son kertede son mühlet senin,
Kalbime sevdanı koy ceren gözlüm…

Dudakların ateş alev sunuyor;
Yüreğim sevdana düştü yanıyor;
Beni gören başka biri sanıyor;
Gönlümü gönlünce yay, ceren gözlüm…

Anlar mısın beni, yahut kalbimi,
Sende sever misin? sevdiğim gibi,
Son sevdam, ilk aşkım kalbimin simi,
Günler bana olur toy, ceren gözlüm…

Aylar oldu görüşmedik yüz-yüze,
Sırlara karıştı gerek yok söze,
Hangi sevgi tesellidir öksüze...
Herşeyi maziye say ceren gözlüm..
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Oy Sarıkamış

Kar yağar serince, serince birden
Aklıma gelirsin ey Sarıkamış...
Her lapa bir yara açar derinden
Haykırıp derim ki; vay Sarıkamış...

Bir kahve köşesi bulursam eğer,
Kafama üşüşür gör neler, neler
Hayaller, hasretler ve düşünceler,
Bin bir demin ile oy Sarıkamış....

Soğuk Su, Acı Su, Albay Çeşmesi,
Aklına insanın neler demesi
Dağlarda kuzuların meleşmesi,
Keklik’te günlerim toy Sarıkamış...

Çamurlu sırtında hep kayakçılar,
Karınca misali, inip çıkarlar,
Hatırda, hayalde bak nelerin var,
Bendeni bir parçan say Sarıkamış...

Hançerli Düzü’nde, Kop Çayırı’nda
Şirşir ile Kom-Dere’nin ininde,
Yazında, kışında ve her gününde
Gözümde tütersin tey Sarıkamış...

Kalender yiğitler, delikanlılar,
Şehitli bağrında, kaç nüfusun var?
Uğrunda ölenler ve sevdalılar,
Senin için derler loy Sarıkamış...

Sarıkamış, 1984
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Oy Sevdiceğim

Kar yağar serince serince birden,
Aklıma gelirsin ey sevdiceğim
Her lapa bir yara açar derinden,
Haykırıp derim ki vay sevdiceğim

Yürürken karlarda seni düşlerim,
Senli türkülere böyle başlarım,
Yürürken ses veren kara, yaşlarım
Düşerken, ben sana tay sevdiceğim

Üşürsem, şu beni al konağına
Bir kar tanesiyim bak yanağına
Beline kemer tak, eline kına
Sürüver, yüreğim toy sevdiceğim

Bir kahve köşesi bulursam eğer,
Aklıma üşüşür gör neler neler,
Hayaller hasretler ve düşünceler,
Elini nabzıma koy, sevdiceğim.......

Gözlerim sevginin akan çeşmesi,
Hislerim gönlümün bir meleşmesi,
İnsanın aklına neler demesi
Gelirde...derim ki oy sevdiceğim...

Seninle tükensin takatim, ferim
Kar yağsın, biz senle tek yürüyelim
Beynime, kalbime ben şöyle derim:
Kar kara, biz bize loy sevdiceğim.....
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Öğrencilerime

Ben gök isem, siz yıldızlarım...
Oğullarım kızlarım...
Ülkemin ufuklarında ağaran tanlarsınız...
Siz canıma can katan canlarsınız...
Siz ümit, siz ışık, siz ey yarınlar...
Siz gözümü geride koymayanlar...
Ülkemin ağaran tan yerleri...
Sevdakâr gönlümün en güzelleri...
Yeriniz, sevginiz kalbimde tek tek...
Bu sevgi hiç bir zaman silinmeyecek...
Atatürk yolunda, Onun izinde
Emeğiniz olsun sizin de...
Sevgi dedikçe artan gam gibisiniz...
Aklıma yer eden hülyam gibisiniz...
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Öğretmen Azarlayan Vali

öğretmen azarlayan---
senin baban muhtar mı
maşallah işler tıkır
alın-verin hep kâr mı?
sen zenginsin biz fakir...

parsel parsel arazı,
bu duyduğum essah mı ?
deden sahi, farazi,
paşa mı? padişah mı?

belli olur encamın,
ne hikmetsin ? veli mi ?
Yalova'da makamın,
kaymakam mı ? vali mi?

Nisan 201 de vali öğretmeni azarlamıştı.sonuçta öğretmen intihar etti.
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Öğretmen Demek

Saçları kırlaşmış birini gördüm
Adını sorunca öğretmen dedi,
Öğretmen ne demek yanılıp sordum
Bir toplum gemiyse, o dümen dedi…

Dedi ki en küçük dimağlar benim,
Yedi bölgedeki bucaklar benim,
Nesiller benimdir,hem çağlar benim
İşte mesleğim bu... ya sen, sen dedi…

Dediki öğretmen tanrı mesleği,
Yerlerin irfanı göğün meleği,
Türk öğretmeninden Ata dileği,
Çocuğum öğün,çalış ve güven dedi…
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Öğretmen Sevgili İsmail Kartal'a

-Genç öğretmen Sevgili İsmail Kartala-

Öğret mene,
Öğrenim öğret mene
Saygı minnet duyulur,
Siz gibi öğretmene

Öğret meni,
Öğrenim öğret meni
Atatürk’ü seçmişiz
Milletin öğretmeni…

Öğret mende,
Öğrenim öğret mende,
Vatanın kalbi atar,
Münevver öğretmende

Öğret menim
Atamı öğret menim,
Dilim,tarihim neyse
Öğretti öğretmenim...
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Öğün Sevdiğim Öğün

aklar düştü saçlarıma
öğün sevdiğim öğün
halay çek sevgi barıma
düğün sevdiğim düğün

dert olmayım yar derdine
güven yiğidin merdine
gidiyorum düş ardıma
yeğin sevdiğim yeğin

sevda için olmaz peyim
ben seni mutlu göreyim
senden önce menzildeyim
söğün sevdiğim söğün...

Toprağımdan taze taze
Doldur küçük mendil beze
Mezarımda geze geze,
Döğün sevdiğim döğün...
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Ölsem Gerekir.

Görev kutsal... ayrılık zor... işbu ya
Karlarda,çığlarda kalsam gerekir...
Vatan için millet için bu rüya
Uğrunda, uğruna ölsem gerekir...

Bir rahmet bin zahmet olur vesile
Uğruna baş verem boynum kesile
Calanıp dört yana dükülsem bile
Bir yine bir daha dolsam gerekir..

Gerekirse ölmek yemin şeklimiz
Başka şeyle asla dolmaz aklımız
Bu vatan uğruna yoktur saklımız
Şehit olsam yine gelsem gerekir..
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Ölüm Başka Bir Bahar...

Ölüm başka bir bahar, kapanmış hesap sanma...
Yokluktaki varlıktır; dengeler öyle hassas
Dünyalık ne olacak! !  Ne güvenme inanma...
Yollansa bize  yeter...bir  Fatiha, üç İhlas....
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Ölüm Hak (Muhsin Yazıcıoğlu Merhuma)

Ölüm hak ve muhakkak,
Ölüm acı.... ve ancak,
En acısı ölüme,
Siste,boranda,karda
Dağ başında kavuşmak....

Yazgı..evet..Eyvallah
Kader...Eşedübillah...
Fakat günah...ah ki ah...
Bir feryada,imdada
İki günde ulaşmak....

Beş duyulmaz avazın,
Dondukları ayazın,
Adına türkü yazın,
Yanık,mahsun ve muhsin
Böyle ölüm yaşamak...

.........

-O dağlarda sis kaldı,
 İçimde yeis kaldı,
Gönlümüzde enginde
Bir muhsin reis kaldı....
.
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Ölüm Müthiş Bir Gerçek

Ölüm müthiş bir gerçek fani olana hastır
Her nefis tadacaktır; gelenekçe bu yastır...
Bize rahmet okumak hayır hasenat neyse,
Ve duyarak okumak bir Fatiha, İhlas’tır
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Ölümlü eser ölümüdür kişinin…

Süzgün bakışlarının imaları derindi
Ufuklarım dolardı bahtına bakışının
Bu yıkılan gördüğün ben adlı eserindi
Oysa ölümlü eser ölümüdür kişinin…

Xxxx

Ben her gece kahveye  avunmaya giderim
Şans çeker pineklerim  kısır döngü içinde
Sebebini sormadın ey talihli kaderim
Senin mutluluğundur pek anlarsın geçinde…
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Ömrüm..

ben diyorsam sen kulak as
ömrüm senle geçti ömrüm
sevgime arama kıstas
seni senle seçti ömrüm

o kadarki sen bendesin
sen bendeki beden-desin
duyanlar ne derse desin
kalbim sana göçtü ömrüm

sen böylesin bende ömrüm
bende sende sende ömrüm
ömürüm desende ömrüm
kanatlandı uçtu ömrüm
sınırına geçti ömrüm...
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Ömür Artık Emekliyor

Ömür artık emekliyor
Kar yağmaya başlar artık
Göz kıyısında bekliryor
Düşmek için yaşlar artık

Felek felekle barıştı
Yıllar yıllarla yarıştı
Aklar karaya karıştı
Pembe değil düşler artık

Ey ömür sen yine de sev
Sevgi olsun bitmez ödev
Yüreğimi alev alev
Vefa yakar; haşlar artık

Felek kurmuş barikatı
Geçen geçti kalan ati
Zamanın durmaz saati
Ağır aksak işler artık
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Ömür Tanın Tez Atacak

aha bir not düşüyorum buraya
zaman seni ağlatacak bilesin
melhem değil tuz bastın sen yaraya
ömür tanın tez atacak bilesin..

başının dikine yürü bakalım
dağında karları kürü bakalım
keyfine kaderi bürü bakalım
alıcısı bal satacak bilesin...

vermediğin sunmadığın ne kaldı
duymadığın sanmadığın ne kaldı
zehir zıkkım banmadığın ne kaldı
hayat mumun tez bitecek bilesin..

bela arıyorsun bulacaksın da
ve hatta bulmuşsun bir daha sına
hayatı değişmek yok pahasına
bir deliye yetmez ancak bilesin..
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Öyle Bil ki...

Öyle bil ki....

Sevgine eyvallah kabulüm evet
Bende yanmış,kavrulmuşum, pişmişim..
Yazgıya sevgice ödenir diyet,
Demek midir yüreğinde düşmüşüm..

Kahretsin unutmak mümkün olmuyor;
Sevdanın ayarı düzgün olmuyor;
Seni anmadığım bir gün olmuyor;
Hayalinle eğlenmişim coşmuşum...

Gidersen küserim hayata artık
Bu hissi anlamaz sevmeyen mantık
Ömrümün tadı ol gel karşıma çık
Senin nazarında neye eşmişim..,

Öle bilki sensiz gezen ruhum ben
Öyle bilki tufanında nuhum ben
Sevabım, günahım, bitmez ahım ben
Öyle bilki mezarında taşmışım...
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Öyle Bir Sarıldı Bende Şaşırdım

Öyle bir sarıldı bende şaşırdım
bir buse kondurdum al yanağına
geriye çekildik ikişer adım
hafifçe dokandım gül yanağına

dediki buralı değilsin belli
buralıydım dedim daha evveli
dediki değildir bu tevekkelli
usuldan uzattım  el yanağına

nihayet ayrılık demi bastırdı
Zaman özlem ile vuslar kıstırdı
kem sözü olmadı ne beni kırdı
yaşları olmuştu sel yanağına
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Öyle Bir Sevda ki...

Öyle bir sevda ki adı yok bunun,
Öyle bir duygu ki izah edemem...
Verdiği endişe hatta korkunun,
Hissine kapılıp fizah edemem...

Nazlandı kayboldu günün birinde,
Yutkundum sevdamın güneşliğinde,
Üzüldüm, söylendim söz eşliğinde,
Ne şikayet etmem, ne ah edemem...

Çaresiz izledim sonuçlarını,
Kabul ettim töhmet ve suçlarını,
Adağım dediği oruçlarını,
Düşünüp yorsam da mizah edemem...
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Öyle Hoş ki Gözlerin

Nazların dinazların
Yakar beni alazların
Aklımdan çıkmaz hala
Öyle hoş ki gözlerin...

Öyle bir hoş ki,
Öyle hoş ki gözlerin.....

Gözlerinde sevgi var
Gözlerinde sevdalar
Gözlerin ufuk ufuk
Gözlerin derin bakar...

Öyle hoş ki gözlerin........
Öyle hoş ki gözlerin.....

Gözlerinde nağmeler
Gözlerin dünya değer
Usanmadan bıkmadan
Gözlerinle ümit ver

Öyle hoş ki gözlerin...
Öyle hoş ki gözlerin....

Gözlerimden korkuyu
Gözlerine al uyu....
Gözlerin uyarıyor
Bende bitmez arzuyu..

Öyle hoşki gözlerin....
Öyle hoş ki gözlerin....
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Özgür Kuş Gibi

özgür kuş gibiyim kanat çalarım
sevgiyle hallenip uçanlardanım
özgür kuş gibiyim, sevgiyle varım
sevgiyi sevgiyle ananlardanım

Özgür kuş gibiyim engin yerlerde
Özgür kuş gibiyim gel beni görde
Özgür kuş gibiyim ve özgür bir kuş
Sevgiyi şiirde yazıp okuyuş

Hissetmek, yazmaktır; hatta demektir...
sevgiye verilen koca emektir...
onu demektir...ve emeklemektir...
Sevgiyle büyürken, renkli ahenktir..
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Özledim çabuk gel...

Özledim çabuk gel...

İşte şu ağacın altında seni
Bekliyorum aşkım haydi çabuk gel
İstiyorum beni burda görmeni
Nerdesin sevdiğim haydi çabuk gel...

Alıştım hatrını sormaya senin
Alıştım yüzünü görmeye senin
El atsam saçını örmeye senin
Nerdesin sevdiğim haydi çabuk gel.
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Özledim Seni

Bir tanem sevgilim özledim seni,
Tanınmaz ozanlar,sevdasındayım.
Aylara yıllara sözledim seni,
Sensiz geçen anın, ilk yasındayım…

Özlemler,hasretler bar oynadılar,
Talihler şansımla zar oynadılar,
İçimde gurbete isyanlarım var;
Sılanın bir perde arkasındayım…

Koca bir semanın enginliğinde,
Kalbimin sevgice zenginliğinde,
Ozanca ağlarım, yar dendiğinde
Gizemli hislerin, yakasındayım…
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Özlem Nedir Bilir Misin?

Özlem nedir bilir misin?
Dolam dolam yol gibi…
Özlem evlek evlek ekin,
Petek petek bal gibi…

Özlem:sevgin ile coşmak,
O sevgiyle sana koşmak,
Başucunda mendil,yaşmak,
Bir bulunmaz şal gibi…

Bir akşam vaktinde seni,
Düşünmek tatlı buseni,
Hatta sevgi serüveni,
Bir dümensiz sal gibi…

Bir çiçeğin arısıdır,
Bir yüreğin yarısıdır,
Beyaz,yeşil,sarısıdır,
Rengi tatlı gül gibi…

Yürümek tipide karda,
Yüreğim sana koşar da,
Gel yanıma, beni sar da,
Ağacımda dal gibi…
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Özlemle Seni Beklemek

Erzurum  istasyonunda seni beklemek
Özlemle o anı yaşamak
Sana hoş geldin demek ve sana sarılmak

O taş  kaldırımların karasında
Sevginin yüreğimdeki darasında
O kalabalık arasında
gölgene bakmak
bi şey demek
Sana bakıp sen  demek

Erzurum  istasyonunda seni beklemek
Özlemle o anı yaşamak
Sana hoş geldin demek
ve sana sarılmak

Anıların en güzeli, vuslatın zirvesidir
Sana olan sevgim a kız
acep neyin nesidir?

O taş  kaldırımların karasında
Geldiğinin sonrasında,
O kalabalık arasında
Gölgene bakmak,sana sarılmak

Aşkımın, yüreğimin en deli ifadesidir
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Özleniyorsa

Özleniyorsa özlenen
Özleniyorsa gözlenen
Deli yürektir közlenen

Gülüm diye gül çağırır
Gülüne bülbül çağırır

Yürek közlere alışır
Yollar gözlere alışır
Seven nazlara alışır

 Gülüm diye gül çağırır
Gülüne bülbül çağırır

Yanar gönül ahesteden
Sevda bulur sevda eken
Güle engel olsa diken

Gülüm diye gül çağırır
Gülüne bülbül çağırır
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Padişah Babam

-Babama hep 'padişah babam',derdim...İlk okul öğretmenimdi..Sonunda kader ona da
kıydı..

Ağzın dualarda namaz niyazla
Ömrünü doldurdun padişah babam..
Helleştin dostlarla bitmeyen hazla
Garipler güldürdün padişah babam.

Oy benim, ah babam, benim şah babam
Eyvah babam benim padişah babam…

Senin yüreğinde bitmeyen iman,
Tükenmez sevinçler bitmez heyecan,
Seni hancı olmuştun hanemiz de han,
Düşeni kaldırdın padişah babam..

Oy benim, ah babam, benim şah babam
Eyvah babam benim padişah babam…

Binlerle öğrenci senin eserin,
Yıllarca çalıştın dolar mı yerin,
Her yanda emeğin ve emeklerin,
Bize çok şey verdin padişah Babam..

Oy benim, ah babam, benim şah babam
Eyvah babam benim padişah babam…

Yüz gündür hasretin dağlıyor beni,
Gözlerim özlemle ağlıyor beni,
İnancım,kadere bağlıyor beni
Benzimi soldurdun padişah babam..

Oy benim, ah babam, benim şah babam
Eyvah babam benim padişah babam…

Ağla gözüm ağla matem vaktidir,
Kadere yazıya sıtem vaktidir,
Sende hazır ol- ki, son cem vaktidir,
Beni de oldurdun padişah babam…

16.06.2007 Erzurum
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Padişah mısın?

Padişah mısın?

Düzenin bozulsun, hanen dağılsın
Bu kadar zulumü yapan müptezel...
Kırılsın tespihin tanen dağılsın
Tarumar eyledin, ne kaldı güzel..

Sen nasıl insansın, nasıl bendesin
Rüşvet,haram,hile,sende her sanat
Sende asabiyet,sende nefret,kin
Padişah değilsin, bu ne saltanat

Herkes suçlu ama suçsuz olan sen
Ve sende bitmeyen, bencil arzuydu.....
Ve seni yazacak, tarih denilen...
-Sanki firavunun amca oğluydu.....
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Palandöken'de Sis Var

Palandökende sis var,
İçerimde yeis var,
Yüreğimde bitmeyen
Sana karşı bir his var...

Söyle sevgilim söyle,
Derdin neyse bileyim...
Hayat geçmiyor böyle,
Gel diyorsan geleyim

Palandökende kar var;
İçerimde efkar var;
Erzurum’un içinde,
Ela gözlü bir yar var...

Söyle sevgilim söyle,
Derdin neyse bileyim...
Hayat geçmiyor böyle...
Gel diyorsan geleyim...

Oy Erzurum Erzurum...
Çekilmez böyle zulüm,
Ben yarimi yitirdim,
İçerimde bu zorum...

Söyle sevgilim söyle
Derdin neyse bileyim...
Hayat geçmiyor böyle...
Gel diyorsan geleyim
Öl diyorsan öleyim...
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Payıma Düşen Duygu

Payıma Düşen Duygu

Sen sevgi yüreklerinde bir tatlı sızı,
Sen yüreğinin vardığı yere kadar gel
Sen kara gecelerin ak yüzlü kızı,
Sana koşarım kimse olmadan engel..

Payıma düşen duygu sislerini,
Gecelerin ayazlarına inat düşünürüm;
Yüreğinin nakışlı sevgi gergefinden,
Alınmasan isterim..bana ver hislerini..

Ve güleç yüzündeki sevgi çizgileri
Aklıma nakşeder öyle düşünürüm
Sen güzel kız, hoş, tatlı sen güzel peri
Seni sevmektendir yüreğim iki büklüm

Kara gözlerinin ışıltısında kala kaldım
Bakışların dudaklarınla ortak olmuşta
Sanki okunmamış masaldın gördüğümde
Ve ben o masalda senli kalan bir düşte

Sana aşık gibiyim, öyle gibiyim
Gülüşündeki rahatlatan sıcaklığı duyarım
ve içim kıpırdanır; Lakin sevgine ne dayanır;
Böyleyim işte ben işitir ben duyarım

Sen kara gecelerin ak yüzlü kızı
Sen sevgi yüreklerinde bir tatlı sızı
Sen yüreğinin vardığı yere kadar gelsen
Ben koşarım yüreğimi bir bilsen
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Pazarlığım Nefsim İLe

Her gün başka ölüyorum
Ben oldukça oluyorum
Her nefesin zerresinde
Bulduğumu buluyorum.

Ben nefsimin kölesiyim
O uğurda ölesiyim
Bu hayatın çarklısında
İnancımın çilesiyim

Pazarlığım nefsim ile,
Avaz olmuş sesim ile,
Cem olmuş cemaat olmuş
Ve olmayan kesim ile

Ya rab bu sefili  af et,
Sana yakın bir tuhaf et,
Arınmamış gönül yurdu
Sen arındır;  sana saf et..
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Pembe

Duygular bu renkte dile gelmiştir
Hislerin bu renkle dostluğu vardır
Pembede sevdalar sonsuz geniştir
Pembede sevdanın soluğu vardır...
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Pencereden Bakarken...

Sen aklıma gelirsin pencereden bakınca,
Lapa lapa karların manzarası ısıtır...
Hayalimde ellerin elimi bırakınca...
Sızlansam yüreğimi aşk yarası ısıtır...
Hatırla yıllar önce o tipili günlerde
Pencereden bakarken, duyguca yüklü candık
Gizlice buluşurduk karlı bir tenha yerde,
Anlatılmaz bir aşka olanca heyecandık.........
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Pişkin Hırsız

Sana göre ben yok muyum hiç miyim?
Anasız babasız yetim piç miyim?
Sen temel taşısın ben kerpiç miyim?
Düşünsene hak hukuku yiyen sen,
Suç işleyen ve suçsuzum diyen sen…

Utanmadan sırıtarak pişkince,
Ensen kalın göbeciğin şişkince,
İşin zulüm, maharetin işkence,
Doğru benim helal benim diyen sen,
Halt işleyen türlü nane yiyen sen…

Sen haramı bina eden harami,
Çalıp çırpıp zina eden harami,
Doğruluktan gına eden harami
Çalan, çırpan fukarayı soyan sen
Memlekete yılan, akrep çıyan sen

Doğrucu geçinip millet kandıran
Gelecek seninde, gelecek sıran,
Hesap vereceksin, yanacak çıran
Çalan, çırpan fukarayı soyan sen
Suç işleyen türlü haltı yiyen sen…
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Polis

Haksızlar secde eder,haklının da tacıyız,
Vatandır vatanımız halkla oğul bacıyız,
Güven verirken halka huzurun amacıyız…
Elimiz kalbimizde, kalbimiz elimizde...
Vatan için amade,hizmet için varız biz…

Anam yaktı elime kınamı anam yaktı,
Yaş deryası gözleri geri bakmayacaktı
Yüreği hasret ile yanan koca çanaktı...
Uğrun uğrun dualar aheste çıktı dilden
Kokusunu duyarım verdiği bez mendilden.....

Görevi kutsal sayıp ölüme yemin ettik,
Toprağı sadık bilip bedene zemin ettik.....
Ne ettiysek bu vatan, bu vatan için ettik
Nefes tutup sessizce, girdik ölümle bahse
Şehit olmak müjdeydi, müjdeydi müjde ise
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Polis Diliyle

Binlerce şehidin yemini gibi,
Bizde yeminliyiz vatanımıza,
Boran olsa levki tozsa da tipi,
Vatan için kıymet yok canımıza...

Bu kutsal yaylalar bizim ezelî,
Şu yüce tepeler şehit bezeli,
Nur olsun yerleri, rahmet demeli,
Minnet borcumuz var yatanımıza...

Satılmış hainler göreceklerdir,
Başlarını taşa vuracaklardır,
Nihayet hüsranla duracaklardır,
Kudretimiz sinmiş Türk kanımıza...

Kurbanlık KOÇlarla YÜCELir vatan,
Öldü demeyiniz, vardır yaşatan,
Haine düşün de yürek karartan,
Döktüğü kanıdır; attığı imza
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Polis Meslek Yüksek Okullarına

Yurdumuzun her yanında biz,, Polis
Meslek Yüksek Okul, Mensuplarıyız...
Toplumun huzur, güven bekçisiyiz...
Sevgiyle şefkatle halkın varıyız...
Meslek Yüksek Okul, Mensuplarıyız...

Yolumuz aydınlık, ATA’nın yolu,
Hizmet aşkı ile içimiz dolu.
Hukukun diliyiz, haklının kolu,
Devletin emrinde,hizmetkarıyız
Meslek Yüksek Okul, Mensuplarıyız...

Sevgiyle, bilgiyle güleç yüzümüz,
Hukuk sınırında, hukuk izimiz,
Haklının yanında, meslek görgümüz
Yaşamı hak sayar, kutsal sayarız
Meslek Yüksek Okul, Mensuplarıyız...
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Polisimiz

Halk ile elele Hakkın yolunda,
Doğruyu, yanlışla bulan polistir…
Yurdun dört köşesi,dört bir yanında
Gece gündüz görev alan polistir…

Zorluklar olsa da yılmaz olandır;
Bir başka yürektir; bir başka candır…

Bizim polisimiz bir başka yürek,
Bir başka güzeldir; başka bir örnek
Arlıyı arsızı, görüp, bilerek
Halkın sevisiyle gülen polistir…

Güven ve huzura mihenk olmuştur…
Hakka layık, halkına denk olmuştur;

Kapısı hukuktur, hak penceresidir,
Hukukun içinde, hak ilkesidir,
Halkın vicdanında, hakkın sesidir…
O sesle yüreği dolan polistir…

Ülke birliğine, simge isimdir;
İnsan haklarına, vicdan sesimdir…

Şehit olur; gazı olur; sağ olur,
Dostu gibi düşmanı da çoğ olur,
Huzur verir; başımıza tuğ olur,
 Mangal yüreğiyle kalan polistir.

Müşfik duyguların,şefkat tasıdır…
Vatan, millet, bayrak parolasıdır;
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Polistir

Atatürk yolunda onun uğrunda,
Vatan namusuna bekçi polistir...
Bir acil vakada aczin yanında,
Görülen personel bil ki polistir...

Gece gündüz görev yapar durmadan,
Kimseler gitmeden hatta varmadan,
Namussuz iş yapan ve yapanlardan
Hesap soranların ilki polistir...

Haklının haksızı ezdiği yerde,
Polisi görürüz her bir seferde,
Eli silahında, canıdır serde
Susmuşun ağzında dil ki polistir...

Polistir vatanın her köşesinde
Polistir kötünün hep peşesinde
Duamız var olsun ve yaşasın da
Yüzümüzün artan akı polistir....

Albayrak altında,namusuyla da,
Canıyla,kanıyla ulusa feda,
Olmuştur,olur da ve de maada
Şehittir, gazidir levki polistir

Güvencimiz,gururumuz,nabzımız
Onunla sağlıklı atar kalbimiz,
Onunla yan yana onunlayız biz,
En yakın dostların teki polistir.
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Regaip Kandili

-kandiliniz mübarek-

Bu gecenin hürmetine,
Af-mağfiret diliyorum..
Cümle İslam ümmetine,
Kapı açık biliyorum…

Kula kulca sevdalıyız,
İnsanlığa faydalıyız,
Bir gövdenin her dalıyız,
O niyazla kılıyorum….

O mübarek o mukaddes,
İçerimde bitmeyen ses,
Adı ile nefes nefes,
Nefes alıp soluyorum…

Bir filiz, bir nüve ilktir,
Regaip de böyleliktir,
Bir tarifsiz iyiliktir,
Ben oldukça oluyorum…

Namaz, niyaz ve abdestim,
Olsun diyerek, söz kestim,
Pişer hala gönül testim,
O piştikçe doluyorum

Beş gecenin biri budur;
Her biri böyle uludur,
Giden mümine yoludur,
Ben bunlara dalıyorum...
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Resmime.

saçımı dağıtan rüzgara sordum;
Dedi ki : dağınık saç daha şıktır...
olmadı çevremde dostlara sordum;
dediler: saçlara rüzgar aşıktır...
sonra dediler ki : evhamlı olma,
asl-olan: iç dünyan, iç yakışıktır...
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Resmimim Arkasına

Dalmışsa gözlerim düşünüyorsam,
Aklımdan geçenler pek meçhul değil…
Bir sevgi arıyor ve aranıyorsam,
Onun ifadesi pembe gül değil..

İyice bakınız dalgın gözlerim,
Bir gizli özleme karar gibidir…
Bir sevda arayan çılgın gözlerim,
Kendimi kendime sorar gibidir…
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Resmini Yapmak İsterim

Hayalen seninle yalnız kalınca,
Gönlüme resmini yapmak isterim...
Sabit noktalara bakıp dalınca,
Serseri sevgimden sapmak isterim...

İsteğim, düşüncem pek hayret değil...
Sevgine cevabım, evet; red değil...
Dediğim o kadar ihanet değil...
Seni tenhalarda öpmek isterim...

Sana esen rüzgar ve ıtırlarda,
Sana dua ettim çok yatırlarda,
Sana şiir olan bu satırlarda,
İnanmak isterim, tapmak isterim...

İçinde bir asi duygu varsa, yen
Sendin düne kadar seninim diyen,
Rüzgarsan dalıma esen, yönelen...
Yapraklar misali kopmak isterim...

Yük olurum sana yete bilmezsin,
Aşkım ağır basar, yata bilmezsin...
Sen benim yaylamda bite bilmezsin...
Sevgilim içimi gel yak isterim...

Ne umut olamam, ümit veremem,
Ne yemin edemem, akit edemem,
Beni sever isen, gözlerinden nem,
Eksik olmaz...Az verir çok isterim...
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Reyhani'ye

-Geçen günlerde Hakk`ın rahmetine kavuştu..

Pılını pırtını topla Reyhani,
Bu dünyada sana, mekan kalmadı..
Yıkıldı feleğin hanı, meydanı
Al-ver edeceğin, dükkân kalmadı…

Düğüştün, çatıştın, laflar eyledin,
Söz söze ekledin saflar eyledin,
Ozandın, böyleyken gaflar eyledin,
Silkinmedik elin, yakan kalmadı…

Sazının perdesi ezik derlerdi,
Yüreği yufkadır; nazik derlerdi…
Ölüyor; ölecek, yazık derlerdi,
Dost diye tuttuğun, tokan kalmadı.

Sen gittin memleket yas mı tutacak?
Yazdığın o dağlar sis mi tutacak?
Kim anacak? bilmem ansa da ancak,
Sağ iken elini, sıkan kalmadı…

Artık mezarının kar var üstünde,
Gönül koydun gittin; hatta da küstün de,
Bulutlar ağlaşır Alvar üstünde,
Kaldırıp başını, bakan kalmadı…

Bak ki şu garibi tanımazdın sen,
Yağıyı yağıyla yanımazdın sen,
Bir reyhan kokusu dünya üstünden,
Geldi geçti yazık, eken kalmadı…

Sağ iken kırıldın öyle örtüldün,
Anlamlı sözlerle durup tartıldın,
“Ne ey oldu gardaş ölüp kurtuldun”
Ağlayıp boynunu büken kalmadı…

13.12.2006,Erzurum
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Ruhu Şen Bedeni Keş.

ruhu şen bedeni keş,sabaha doğmak için
batacak artık güneş,zamanı sağmak için...
güneş gibi doğmayan,zamanı ayarsız sen
kendini bulamadın,yok oldun bucaklarda
dillere düştü adın,def çaldın kucaklarda..."
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Ruhumda Heyelanım Var.

her yanımda zelzele, her yanım başka deprem
gönül askerlerimin şehadeti sembolüm
tahammül tespih çeker; bitmiyor ki badirem
çığ kopar dağlarımda, ölüm üstüne ölüm
evet amma nedendir? girdap bitmez kuyumdan...
bunca telef olduğum... tedbirsizlik huyumdan..."
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Rüşverçi Bey

İşimiz düşen er kişi
Rüşvet dedik yok demedi,
Gidip gördük müfettişi
On desteye çok demedi…

Yedi içti tıka basa,
Yediren şu bu, piyasa
Acıkmanız bize tasa,
Hayır; tokum tok demedi…

Grant tuvalet fiyaka,
Aldığı sanki nafaka,
Huyu caka, düşmez faka
Kimse cebin dök demedi…

Evi,yatı,katı varmış
Dairesi, iti varmış
Kene gibi biti varmış,
Kan emdi de hık demedi…

Üçe aldı beşe sattı,
Beşe sattı, üçe kattı,
Yedi, içti beleş yattı,
Bir kul oğlu çık demedi..

 1984
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Rüzgara Bırak Beni

Rüzgara bırak beni,
Eseceğim yar sensin.
İstemem serüveni,
İçimde rüzgar sensin.

Aç bağrını serinle,
Yüreğimde var sensin.
Ben mutluyum seninle,
Arkamda duvar sensin.

İçerimde bir merak,
Sonuna kadar sensin.
Esiyorum hisset bak,
Sermayeme kâr sensin.

Gecemin arkadaşı,
Unuttum mu sanırsın,
Donmadan bir göz yaşı,
Gir içime gir ısın...
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Sabaha karşı sevdim.

öyle dolmuştum ki efkar zirvede,
içimde sıkıntı kıvranıyordum...
ortalık alaca şafak zirede,
kendime hoyratça davranıyordum...
küllenen közlerde, sönmüş alevdim
karşımdaki gölge o sanıyordum
sabaha karşıydı ve onu gördüm...
Kendime üzüldüm,kendimi sevdim..

aslında o günün öğlen vaktınden,
güneşin battığı ana kadar ben,
düşündüm; nihayet gece yatarken,
onunla uyumuş ve donuyordum...
sönmeyen ateşte, yanan alevdim
Acıkmış sevdama aş banıyordum;
sabaha karşıydı yorganı sardım...
Kendime üzüldüm kendimi sevdim..
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Sabahına Tan Olurum

Sevgine vatan olurum;
Fikrine şeytan olurum,
Sabahına tan olurum,
Tan olurum sevgilim,

İçimde dinmeyen ses,
En mübarek,mukaddes,
Alıp verdiğin nefes,
Can olurum sevgilim…

Sevgime sarılıp yat,
Öyle güzeldir hayat,
Sana yirmi dört saat,
An olurum sevgilim…

Sana ruhça ulaşan,
Sana sence alışan,
Damarında dolaşan,
Kan olurum sevgilim..
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Saçlarımız Şaşırdı

Rastlayınca aniden, tutundum ellerine
Bir busecik kondurdum; sıcak dudaklarına,
Bakıştı gözlerimiz, dalıverdik derine
Saçlarımız şaşırdı, çoğalan aklarına...

İkimizde olgunduk, kalplerimiz küçücük,
Bir iksir oldu bizde, ilk bakış ilk öpücük....

Sıcaktı tenlerimiz sarhoş olmak gerekti,
Bu sevginin vuslatı sevgi, isteyerekti,
Uzak değil hayaller,yakın değil gerçekler,
Çizildi gönül ufku, yürekler artık tekti...

İkimizde olgunduk, kalplerimiz küçücük,
Bir iksir oldu bizde, ilk bakış ilk öpücük....

Sevginin alfabesi ezbere hatırımda,
Ara bir tekrarlıyor yokluyorum yine de
Seninleydi bir yarım, Sen varsın bir yarımda,
Ümidim bana bakan sevdalı gözlerinde...

Kocaman sevgimiz var, kalplerimiz küçücük
Bir iksir oldu bizde, ilk bakış ilk öpücük....
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Saçların El İster...

Serin  rüzgara karşı beni düşün  yürürken,
Dalga dalga saçların okşanmaya el ister...
Kızarmış yanakların pembe güller gibiyken,
Görkemli papatyalar doğru çıkan fal  ister…
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Saçlarının Sarısına Vuruldum

Saçlarının sarısına vuruldum;
Gözlerinin elasına kanmışım...
Çağlayanım, çağlıyorken duruldum;
Yüreğini, yüreğimde sanmışım...

Çılgın bir sevgidir, beni kemiren,
Beynimden fışkırıp, beynine giren,
İstersen karşı koy,istersen diren...
Öyle bilki sabahına tanmışım...

Bir yaz sevdasıdır; bulutları ak,
Tutkusu yamandır; değildir korkak...
Tereddüt içinde kalsan da ancak...
Bu sevgiye kavrulmuşum,yanmışım...
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Sadık Yarın Dediler (Aşık Veysel Anısına)

-Aşık Veysel Anıısına-

Dost dost diye sarıldığım insanlar
Sadık yarın kara toprak dediler
yalvardım yakardım beyler ağalar
Sadık yarın kara toprak dediler

İç çekip haykırdım iç çekip durdum
Çalıştım gayretle durdum yoruldum
Nihayeti bir güzele vuruldum
Sadık yarın kara toprak dediler

Kazma kürek elim ile ödeşti
Kan sağıldı bağrım gene eyleşti
Kimi vurdu geçti kimisi deşti
Sadık yarın kara toprak dediler

Kara toprak kara talih kara yel
İçi kara olmak ölmeye bedel
Seni seven bensem, sende beri gel
Sadık yarın kara toprak dediler
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Safmıyım Neyim?

Dem dem kuruyorum dallarıma bak,
Baharı da bilmem, yazı da bilmem,
Gıpta ediyorum ele güne bakarak,
Gülmeyi de bilmem, sözü de bilmem...

Bir hüsnü kuruntum şairsin diyor,
Sevgili de bilmem, sazı da bilmem...
Bir çağa zamana dairsin diyor...
Naz edeni bilmem, nazı da bilmem...

Bilmiyorum işte saf mıyım neyim?
Eğriyi de bilmem, düzü de bilmem…
Şükürü tespihte bulan taneyim,
Çoğunu da bilmem, azı da bilmem….
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Sağı Solu Nolacak...

Sağı solu nolacak, yakma seni narlara
ver elini tutana uçup gidin buradan
sizi siz yapmış olan ellere diyarlara
bilirsin ki pişmanlık fayda etmez sonradan..
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Sağlığım Devletimdir.

"Kar yağsın seyredeyim, içim öyle ısınır
malı,mülkü parası kimin varsa bana ne
açılmış seccadeyim,gönlüm tanımaz sınır...
sağlığım devletimdir,devletim var; daha ne..."
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Sakın Ağlama

Gidiyorum anacığuım
Arkamdan bakın.. ağlama,
Hasretinle yanacağım,
Seversen Hakkın ağlama...

Gurbet hasretin hududu,
Anlatamam gerçi bunu,
Ayrılırken arkamdan su,
Döksen de sakın ağlama...

Biçer elbet tohum eken.
Yolcudur bu yolda giden,
Bana bakıp boyun büken
Karalar takın..ağlama
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Sakın Kendini Yavrum

Dünyaya gözünü açtığın ilk an,
Kulağına ezan, okunur yavrum,
Bir fidan dikilir; olur hatıran,
Annen seni senden, sakınır yavrum…

El bebek, gül bebek günler geçerde,
Bir sevda ateşi dert olur serde,
O fidan misali dal ver yeşer de,
Dal vermeyen ağaç, yıkılır yavrum…

Kime güvenirsen, onla oyna bar,
Güvendiğin dağlar, gün olur karlar;
Çünki dostların var,düşmanın da var,
İnsan sağa sola bakınır yavrum…

İyilik dilerim; uysan arzuma,
Namazın, niyazın hele her Cuma,
Geçmiş geçenine dua unutma,
Bir ucu sana da, dokunur yavrum..

Namertle konuşma, mertten çekinme,
Muhtaca yardım et, saklanma sinme,
Yükseğe baksan da, alçağa inme,
Eller bin-bir tavır, takınır yavrum..

Duyup bildiğimiz gerçeğe göre,
Gelenek gerektir, emirdir töre,
Garibe, şaşkına kızma boş yere,
Garipler sebepsiz, sıkılır yavrum…

Bir insan olarak dünyaya ve de,
Vatana borcunu gecikme öde,
Sümüğün hükmüne, sütün hükmüne,
Her yerde kıstasla, bakılır yavrum
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Salkım Söğüdümsün

Sen salkım söğüdümsün,
Sakin dalını kesme...
Umduğum, küstüğümsün,
Ben küssem de sen küsme...

Kök saldın içerime,
Çil saldın her yerime,
Sakin söyleme kime,
Durma sakin hiç susma...

Aşkınla teksin bana,
Gül olmalı yakana,
Gölgendeyim baksana
Nolur yüzünü asma...

Gürsoy Solmaz

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Salkım Söğüdümsün...

Sen salkım söğüdümsün,
Sakin dalını kesme...
Umduğum, küstüğümsün,
Ben küssem de sen küsme...

Kök saldın içerime,
Çil saldın her yerime,
Sakin söyleme kime,
Durma sakin hiç susma...

Aşkınla teksin bana,
Gül olmalı yakana,
Gölgendeyim baksana
Nolur yüzünü asma...
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Salkım Söğüt

Salkım söğüt bezenmekte bugünler
Dalları yeşiller sarmada artık...
Kışa kaldı geçen mevsimli dünler
Yaza hazırlık var mühlet adımlık...

Gürsoy Solmaz

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Salkım Söğüt Bezenmekte..

Salkım söğüt bezenmekte bugünler
Dalları yeşiller sarmada artık...
Kışa kaldı geçen mevsimli dünler
Yaza hazırlık var mühlet adımlık...

**
sen bende bir iksir ilaç gibisin
sabahıma tan, akşamımda ay
gölgesi içimde ağaç gibisin
sen gönlümdeki nadide saray
yüreğime bağlaç gibisin
bende herşeysin ne sayarsan say...

**
Çiçekler yine açtı; o hislerle merhaba..
Kuşlar kuşlara uçtu; o seslerle merhaba..
**
Bir taşın dibinde açmış kardelen
Bahara da müjde yaza da müjde
İşte bana uyan bana hoş gelen
Hem sana hem bana bize de müjde...

**

Biliriz feleğin tuzağı çoktur
Bel büken rüzgarı sazağı çoktur...
Dayan balam felek fırsat peşinde
Nevruz kalmayacak kış güneşinde.......
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Samsun'dan Erzurum'a

Samsun'dan Erzurum'a

Artık bundan sonra aydın dimağınız,
Özgür bayrağınız,
Artık bundan sonra dostu düşmanı tanı
Anlat bu yazılan destanı
Ben artık, sizim; bizim
Ben bahtı aklaşmış Karadenizim
Gençliğim bilsin, okusun
İlk adım attığım Samsun…
İlk adım attığım Samsun,
Yetirdi beni bahara yaza,
Bir aort damarı kadar ritmik vurusuyla
O yazın kucak açan sıcaklığı gibi, Havza…
Ve hani Ferhat’ı Şirinle buluşturan kader varya
O vuslat bahçeleriyle dolu Amasya…
Ufukları Bir tan vakti kadar aktı;
O aklık sönmeyen şafak kadar mutlaktı…
Çünki milletin geleceğini yine millet kurtaracaktı
Saçları ağarmış bir dulun;
umudu olan Anadolu’nun,
Yürek evleklerinde dile gelen dualar ve niyaz
Vatan bir bütündür parçalanamaz…
Denilen hemşehriler diyarı Erzurum…
İşte o yazın baharı Erzurum…
Artık mahal yok yeise yasa
Şair sevdası kadar belleklerde sevgi dolu Sivas’a
Yürürken yüreğimdeki haz
Dilimdeki avaz
Merhemi olacaktı o yaranın
Yüreği olacaktı Ankara’nın
Allah’ın lütfüdür bu toprağı vatan yapmak Türklere
Bu hevesi tattırdı bir kere
Yürek verdi, umut verdi; hem cesaret, cesamet
Her yanını hamiyet, her yanını yar köşesi bin kıymet
Yediğimize tat, içtiğimize lezzet
Şeker,bal,kaymak, tuz
Bu sebeple kutludur; Türkiye’me 3 temmuz…
Umut tütmüştür artık her ocakta, her bacada
Bir ihtiyarın sözü rehber oldu; Ilıca’da
Palandöken dikliğiyle ey dikilen Dadaş yar…
Bar oynayan dağların mertliğiyle Dadaş yar…
Seni hemşehri yapan bu diyar hislerine his oldu
O muştulu savaşa Dadaşça kavis oldu
İşte bugün o günün hatıra defterinden
Satırların okunup anıldığı aynı gün
İşte bugün o günün anıldığı övgünün
Söylenip anlatılan sevdasıdır; sesidir
İşte bugün: o günün böylesi ifadesidir….
Tarihi yapmak kadar, elbet yazmak da gerek,
İşte bugün yazılan tarihten imrenerek;
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Yürüyorken ileri; Ey Erzurum’a hemşehri,
ey mazluma dil olmuş, ey burda sivil olmuş
Bu Dadaş diyarında, göz üstüne kaş olan
Bu Dadaş diyarında, Dadaşla Dadaş olan,
Pervane gönüllerin Kemal olan halısı
bu vatan sevgisinin en yaman sevdalısı
bu gün sana, bana ve bize nihayet hepimize…
Zamanın sefasıdır,tarihin vefasıdır…
***
Ey ata ocağının, Ata evladı gençliği,
Sende bulmak ne şeref, bu vefa bu dinçliği…
***
Öğün, çalış ve güven geleceğin senindir
Bu parola ile tükenmesin umudun…

Bu sebeple bu günün yürekten kutlu olsun
19 Mayıs yine, bir yine mutlu olsun

Gürsoy Solmaz
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Sana bir şiir yazdım...

Sana bir şiir yazsam çiğdem diye gül diye
 Sana bir şiir yazsam uzaktaysan gel diye
 Sana bir şiir yazsam olmasın engel diye
 Sana bir şiir yazsam..

Sana bir şiir yazsam gül diye bahar diye
 Sana bir şiir yazsam leylime nehar diye
 Sana bir şiir yazsam beni yakan har diye
Sana bir şiir yazsam....

Sana bir şiir yazsam gelişin güzel diye
 Sana bir şiir yazsam gülüşün güzel diye
 Sana bir şiir yazsam kalışın güzel diye....
 Sana bir şiir yazsam...

Sana bir şiir yazsam ben sana aşık gibi
 Sana bir şiir yazsam aşkına maşuk gibi
 Sana bir şiir yazsam gönlündeki köşk gibi
 Sana bir şiir yazsam...

Sana bir şiir yazsam deli vurgun divane
 Sana bir şiir yazsam sevmem için bahane
 Sana bir şiir yazsam diyiversem daha ne...
 Sana bir şiir yazsam..

Sana bir şiir yazsam güllerin gülü güzel
 Sana bir şiir yazsam saçının teli güzel
 Sana bir şiir yazsam dudağı dili güzel
Sana bir şiir yazsam...

Sana bir şiir yazdım divane olmuş gibi
 Sana bir şiir yazdım seni zor bulmuş gibi..
 Sana bir şiir yazsam yolunda ölmüş gibi..
 Sana bir şiir yazdım...
 Sana bir şiir yazsam....

Gürsoy Solmaz
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Sana Bir Şiir Yazsam

Sana bir şiir yazsam; sevgi,sevda nakışlı,
Sana bir şiir yazsam; ceylan göze bakışlı,
Sana bir şiir yazsam; çiğdem çiçek kokuşlu….
Sana bir şiir yazsam….

Sana bir şiir yazsam; mavi deniz koyundan,
Sana bir şiir yazsam; sevdaların toyundan,
Sana bir şiir yazsam; yüreğimin vayından,
Sana bir şiir yazsam….

Sana bir şiir yazsam; , gözlerin kara diye,
Sana bir şiir yazsam; gözlerine hediye,
Sana bir şiir yazsam; dönüp baksan geriye,
Sana bir şiir yazsam…

Sana bir şiir yazsam; tipi,boran,kar gibi,
Sana bir şiir yazsam; tükenmez efkar gibi,
Sana bir şiir yazsam; bir yarenim var gibi,
Sana bir şiir yazsam…

*
Sana bir şiir yazacağım; gözlerini anlatan,
Bir beste yapacağım; hislerini hoplatan,
Hayalinle yatarak, düşünle kalkacağım.
Sen geceme mehtap ol; bende sabahına tan…

Gürsoy Solmaz
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Sana da Ters Baksın Felek

"Allah'a tavşırdım zulumkar adam
kazanda  suyuna od yaksın felek...
bu kadar ümidi çur ettin madem
dilerim bahtına ters baksın felek...

senin de bayramın  adlansın kara
yolun sapa düşsün karanlıklara
hoş günün olmasın muhtaç ol vara
kalbini darlarda bıraksın felek...

yağmur ne? hanene hışırlar yağa
mecalin kalmasın düş sola sağa
neyin var, kimin var, düşsün ırağa
gidiş  yollarına hep çıksın felek...

yolunun gerisi çöker inşallah
tahtını başına yıkar inşallah
nahleti üstüne döker inşallah
kırsın dallarını tez döksün felek..."

Gürsoy Solmaz

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sana Geldim

dolaştım tebrizi dolaştım şamı
idrakim bunaldı ben sana geldim
sabahı bilmeden gördüm akşamı
mum iken güneşle yanyana geldim

gönül değirmenim tahıl istiyor
natıkam feveran akıl istiyor
sellerim durmadan çakıl istiyor
dincelmiş yürekle furkana geldim..

Dağlarda keçiydim akraçta koyun
feleğin her faslı bir garip oyun
yediğin içtiğin hatta doyduğun
ne ise sofranda yek nana geldim

esmam semra lakin aktır düşlerim
temkin ile şer-hatayı  kışlerim
sarsılsam dediğim.. Allahtır Kerim
sana geldim.. döndüm, ben bana geldim..

Gürsoy Solmaz
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Sana Gönül Duam

Çevrede çoktur insanlar, kullar
Senin gibisiyle tanışmak güzel...
Çirkinler, güzeller, dikenler, güller,
Gülleri adınla bir tutmak güzel...

Bulutlar göklerde olduğu kadar,
Mutlu ve esen kal, hep diliyorum.
İçimde en güzel dualarım var...
Güzele layıksın sen, biliyorum.

Gürsoy Solmaz
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Sana Gönül Veren

Sana gönül veren, seni sevenin
Elbette yüreği şairan olur...
Kız senin yok mudur? İmanın dinin,
Sevmezsen şu gönlüm vir-viran olur...

Sana güvenenin vay haline ki,
Sana gönül vermiş, seni sevmiştir...
O şairin yazık, hayaline ki
Sana yazmış, çizmiş seni övmüştür...

Sana gönül veren ruhtan farksızdır,
Sen ki yüreklerin ilhamısın yar...
Sana gönül veren dur-duraksızdır
Seni öyle sever ve öyle duyar...

Sana gönül veren, seni sevenin
Elbette yüreği şairan olur...
Sana bel bağlayan, inan ki senin
O hoyrat sevginle perişan olur...

Gürsoy Solmaz
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Sana Kim El Uzatacak.

düşün ki yokum ben, yitirdin düşün
hangi dostun sana el uzatacak ?
tükettin, sonuçta bitirdin düşün
kim sana yanacak ? kim ağlayacak ?...

görüşmeyeceğiz düşün bir daha...
soruşmayacağız düşün bir daha..
barışmayacağız düşün bir daha...
yapraklar ve parklar bizi anacak..

Gürsoy Solmaz
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Sanatcı Kayahan'a

-sussun orkestra tek çalsın gitar-Kayahan

hüzzamdan okuyun, sesler nemlensin,
gözlerden yaşların akma günüdür....
yaslansın gönüller, yasla demlensin,
hayata şöyle bir bakma günüdür...

türküler, şarkılar, besteler kaldı
güllerden solmayan desteler kaldı,
kimisine hikayeydi, masaldı
kimine siyahlar takma günüdür...

gitar çalsın nağmeleri sayadan,
ömür sergüzeşti bitti dünyadan,
bir gönül adamı idi Kayahan,
ona da ağıtlar yakma günüdür...

4 nisan 2015 de yazmışım..

Gürsoy Solmaz
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Sanki Bilmez Gibisin...

sanki bilmez gibisin
 sana vurgun yüreğim
 sevdamla dolsun için
 senle yorgun yüreğim....

üzülmedim boş yere
 bakıp durdum göklere
 ve yazıya kadere
 bundan kırgın yüreğim...

işte bende sen busun
 bir çeşmesin bir susun
 nazarlaardan korusun
 sana sürgün yüreğim....

Gürsoy Solmaz
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Sanki Hırsın Gibiyim...

sen ceylansın, bende avcın gibiyim
kalbimizi sevgimizle vuralım
sanki hırsın, sanki hıncın gibiyim
tenhalarda vuslat diye duralım

ellerin arzuyla tutsun elimi
lal olsun laflara dönmez dilimi
bir ceylan anlarsa anlar halimi
dilerse geceyi aşkla yaralım

sen suskun kalınca bende susarım
sazımı gönlüne öyle asarım
sanma ki kızarım veya küserim
kalbimizi güzelliğe yoralım…

yetiş sevdiceğim beklerim seni
ara bir gönülce yoklarım seni
verirsen bir küçük tatlı buseni
teşekkür ederım ceylan maralım

buseler içimde bir kaynar kazan
içimde duygular etmede isyan
biraz sarıl biraz dokun ey ceylan
başı duman ey  yüreği boralım

Gürsoy Solmaz

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sarı Kardelen..

Beyaz,mor,mavi, sarı renkleri
Zarafet içinde bürün kardelen
Başkaları alsın gayrı renkleri
Bu görkemin ile görün kardelen..

Çiğdemle kardelen sensin kar gülü
Gönüllere ferah olan yar gülü
Kırmızıyı almış ise nar gülü
Bahara müjdeyi veren kardelen..

Gürsoy Solmaz
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Sarıkamış Anıları

Aşk olsun yıllara geçip gittiler;
Şarabı sevdamı içip gittiler;
Kuş oldu aniden uçup gittiler;
İşte o yıllardan anılar düşte,
Çoğunu yaşadık Sarıkamış’ta...

Şimdi düşündükçe ne anlar kaldı;
Çoğundan çok parça çok yanlar kaldı;
Cananlar ve daha ne canlar kaldı;
İşte o yıllardan anılar düşte,
Çoğunu yaşadık Sarıkamış’ta...

Herkeste intizar, herkeste özlem,
Nice hatıralar nice devri dem,
Bazen gönüllerde ve gözlerde nem,
işte o yıllardan anılar düşte,
Çoğunu yaşadık  Sarıkamış’ta...

Gürsoy Solmaz
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Sarıkamış Dağları

Bakın dağlardaki kürtük karlara
Şehitlere örtü sarmış gibidir...
Şehit olan, ulvi bahtiyarlara,
Kefen aklığıyla varmış gibidir...

Şehit kanlarıyla mümtazdır dağlar,
Bağrına yadları koymazdır dağlar,
Sanmayın dağları aymazdır dağlar
Tufanlar yaşamış görmüş gibidir...

Kucak açmış konaktır şehitlere
Dağ diyerek dağlamayın boş yere
Toprağında ele gelen her zerre,
Allah, Allahekber; dermiş, gibidir...

Sis, bulut eksilmez cakası başka,
Kötüye, iyiye takası başka,
Duman duman tüter yakası başka
Kucak açmış, göğüs germiş gibidir...

                        Gürsoy SOLMAZ

                       24.Aralık.2004 Erzurum

Gürsoy Solmaz
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Sarıkamış Garında.

Sisli bir gecede Sarıkamış'ta
bu tren garında seni aradım...
titredi bedenim soğukta kışta
zemheri karında seni aradım...

benzettim birini sen misin diye
o kimse yaklaştım meğer nafile
sonra katar katar gitti kafile
gecenin köründe seni aradım...

bakakaldım arkasından trenin
acısını ümit saydım sirenin
ne geldi aklına beni görenin
içimin zarında seni aradım

Sarıkamış istasyonu ağlasın
Yoksun ya bir yere sığmıyor yasın
Dilimde pelesenk Vedduha,Yasin
Gaflet pazarında seni aradım

sis çarptı bu gece hayalim sükun
neredeydin diye yakınma sakın
ne ağlama, ne döğünme, ne sökün
vefa nazarında seni aradım..."

Gürsoy Solmaz

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sarıkamış Mahsun Olunca

sarıkamış sessiz mahsun olunca
usuldan dökülür kar yavaş yavaş
bır tenha köşede yanlız kalınca
aklıma takılır yar yavaş yavaş

bazende insanın içinde huylar
depreşir olmadık hayaller şeyler
bir şölen yerinde kurulur toylar
kol kola oynanır bar yavaş yavaş

Ayrılmak zor olur hayalden düşten
Özlemle boşalan gözdeki yaştan
yanan alevlerden çıkan ateşten
kavurur içimi kor yavaş yavaş

Gürsoy Solmaz
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Sarıkamış Oy Oy

Sarıkamış oy oy oy…
Bu ne yaman kar kış oy
Yolları yokuş oy oy,
Sarıkamış oy oy oy...

Şahittir sarıçamlar
Dağdan yukarı çamlar
Gelin gibi bezenmiş
Sanmışım yâri çamlar

Sarıkamış oy oy oy…
Çamları nakış oy oy…
Bu ne yaman kar kış oy
Sarıkamış oy oy oy…

Kışı böyle bilmedik
Ölmemeye gelmedik
Bizi öldü demeyin
Yaşıyoruz ölmedik

Şehitler tanış olduk
Yaz çağında kış olduk
Bu dağlar mekân bize
Biz Sarıkamış olduk

Allahekber doğrusu
Bu dağların ulusu…
Yaşasın Türk milleti
Yaşasın Türk ulusu

Soğanlı, Çambar, Kumru
Olduk vatan onuru…
Allahekber Dağının,
Biz bereket, biz nuru…

Sarıkamış ne duman
Sarıkamış kar boran
İsimleri bilinmez
Kimlerdi şehit olan

Sarıkamış oy oy oy
Bu ne beter kar kış oy
O ne yaman kargış oy
Sarıkamış oy oy oy

                 Aralık 2004 Erzurum

                 Gürsoy SOLMAZ
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Sarıkamış oy..

Sarıkamış Sarıkamış
bu ne yaman duman  kar kış
göklere çıktı yakarış
Sarıkamış oy oy oy Sarıkamış

karlar yüklü şu tepeler
ölüm tuzağıymış meğer
şehitlik dünyaya değer
Sarıkamış oy oy oy

Gürsoy Solmaz
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Sarıkamış Sevdalısı.

"Hasret libasında sıkılmış ruhken
sarıkamış deyip yollara düştüm
dağlarında kopmuş tufanda Nuh'ken
karlı gözlerinde en kara kıştım..."

Gurbetteki hoşluk teselli değil
Sarıkamış  böyle felaket tutku
Bir sevda... karası pek belli değil
İnsanın bu aşka tutulur nutku...

Hükümsüz kalıyor çok defa suçlar
Sarıkamış buna sessiz kalmıştır
Terk edip gittiler gerçek suçlular
Sonra her feveran Sarıkamıştır...

Sevdama hiç kimse yoktur; diyemez
sevgimi duymayan, belki de vardır...
sevda sarhoşları sendeleyemez
Gerçek sevdakârlar en bahtiyardır...

Gürsoy Solmaz
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Sarıkamış sus pus

SuS-puS olmuş...
"bu şehir suskundur konuşamıyor
dilini verdiği ağızlar yaman...
talihle bir daha sınaşamıyor
şu resim anlatır.... anlar okuyan..."

Gürsoy Solmaz

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sarıkamış Şehitlerini Anarken

Tipinin hızına ayak uydurup,
Boranın içine dalmıştık oğul..
Karların üstüne konup oturup,
Kardan adam gibi olmuştuk, oğul...

Erzurum’da bölük bölük bakıldık,
Köprüköy,Azap’da yıktık,  yıkıldık
Soğuk ateşlere yandık yakıldık,
Ara-bir çaresiz kalmıştık, oğul...

Sağdan soldan asker gayret gösterdi,
Kim bahtını böyle bahtsız isterdi?
Kader ağlarını tipide gerdi,
 Karakış’ta kına çalmıştık, oğul....

Yeniköy,Handere,Çambar Dağı’nda
Çakırbaba-Bardız yolu sağında,
Kimin ne var ise dağarcığında
Parça parça azık bölmüştük, oğul...

Allahekber sisli, soğuktu o gün,
Benizler donuktu, soluktu o gün,
Şehitlik çıkılan doruktu o gün,
Son rekât namazı kılmıştık, oğul...

Yürürken ayakta donanlar vardı,
Çok gece, gündüzü sis, tipi sardı,
Her taraf borandı, her taraf kardı,
Çoğumuz donarak ölmüştük, oğul...

Biz bize sarılıp öyle ısındık,
Soğanlı, Çamurlu, Kumru’ya sındık,
Yalvardık Allah’a, ona sığındık,
Biz bizle cenneti bulmuştuk, oğul...

Elbette paşalar memnun değildi,
Şehitler orduda yekun değildi,
Aslında gökyüzü yere eğildi,
Yere göğe öyle dolmuştuk, oğul...

90 bin hikâye, 90 bin hayat,
Tarihin talihi oldu kabahat,
İzzet’li Enver’in suçu yok fakat
Dört yandan ölmeye gelmiştik, oğul...

Nihayet bahara çevirdik kışı,
Biz olduk dağların solmaz nakışı,
Bir yürek yaparak Sarıkamış’ı
Bu vatan uğruna solmuştuk, oğul...

Bugün o dağlarda çiçekler gâni,
Şahitler diyor ki: vallah, billahi,
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Şehitler konuşur, dinler Senani,
Ölüme her defa gülmüştük, oğul...

Duyup işitenler hayret dediler,
Bu nasıl cesaret,gayret dediler,
Tarihe şan verdi,şeref verdiler,
Ölmeyi bilmiştik, bilmiştik oğul…

                              Gürsoy SOLMAZ
                             24.12.2004

Gürsoy Solmaz
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Sarıkamış Tepe Mahlesi

tepe mehlesine kar yağar gibi
özlem özlem içimdesin sevdiğim...
kalbimde sevgine meylim var gibi
yaylak kışlak göçümdesin sevdiğim...

kolorduda o pınarda su gibi
bendesin bitmeyen tek arzu gibi
yadlarda kul gibi, bende Hu gibi
günah vebal suçumdasın sevdiğim...

sarıkamış destan okudu ancak
zamanı kesmeye gerekti bıçak
fakat zamansızlık sebep olacak
bitmiyor özlemin yasın sevdiğim...
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Sarıkamış Toprağım.

Gurbet elden sağ selamet binince,
Sarıkamış'a öğlen vardım toprağım...
Ayrılık gözyaşı durup dinince,
Bir bardak çay diye sordum toprağım..

Göz attım etrafa bir baştan başa
Kendime dedim ki ağlama boşa
Diyordun ya gitsek Sarıkamış'a
Senin de yerine gördüm toprağım...

Dilimde sözcükler dolaştı çoktan
Diyemem çok şeyi yokluktan yoktan
Sarıkamış şimdi güzel uzaktan
Kısa kararımı verdim toprağım...

Gürsoy Solmaz
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Sarıkamış'a

Ağızlara dil,
Çamlara yeşil,
Yakışmaz değil,
Gök kuşa,
Kar kışa,
Yakışır elbet
Sarıkamış’a...

Bembeyaz kar,
Doyana kadar,
Yağar ha yağar...
Dağ taşa,
Kar kışa,
Yakışır elbet,
Sarıkamış’a...

Gürsoy Solmaz
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Sarıkamışlı Demek.

Sarıkamışlı Demek...
Sarıkamışlı demek: sıcak yayla yürekli
Berrak gözelerdeki, gümrah su gibi akan
Sarıkamışlı demek: zinde,erkli,sürekli
Kanaati, kanaatle Yüce Hak'ka bırakan...
Sarıkamışlı demek:
Dağları şehitlere,dinmez vefası halka
Bakışı sevgi dolu, kendisi öyle kişi,
dert-tasası memleket,varlık meyli ahlâka
asalet gelişinde, öyle vakar gidişi...
Sarıkamışlı demek:
kalbindeki sevgiler , bitmez vatan adında
okuduğu dualar ve kıldığı her namaz,
inşallah ki kabuldür; Ulu Allah katında
riya değildir; asla, ötesi de olamaz...
Sarıkamışlı demek:
birliği dirlik bilen, dirliği öyle sayan
hatta öyle yaşayan, insanı hatırlatır...
Gönülleri gül gibi seven öpen, okşayan
iyilikle anılır; sunduğu engin hatır...
Sarıkamışlı demek:
yüreğinde kocaman, deli sevda izleri
dertleşir insanlarla, saklı gizlisi yoktur
halleşir ve konuşur; bellidir durduk yeri,
Sarıkamışlı demek, özet kısaca budur...
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Sarıkamışlı.

"içimde damlayan sevgi suyundan,
gönlümde çağlayan sele dönmüşsün...
sevgi değirmenim eminim şundan,
dağımda esişen yele dönmüşsün...

serseri sevgimin aslolan şeyi,
senli bu sevdanın çok süreceği,
sevdana dokudum şalı ipeği,
o yüzden sen bende güle dönmüşsün...

adını duyunca çınlar kulağım,
hayalin olunca şenlenir bağım,
dahası seninle aklım dimağım,
tatmak istediğim bala dönmüşsün..."
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Sarıkamış'ta Aşık Olunur

Bir gelenek var Sarıkamış’ta
Aşık olunur bir bakışta,
Sarıkamış’ta...
Karlar sim gibi,
Bir isim gibi,
Dört mevsim gibi...
Soğukta kışta,
Aşık olunur
Bir bakışta
Sarıkamış’ta.
Şu sarı çamlar,
Gelin gibi
Bezenmişte,
Soğukta, kış’ta
Sarıkamış’ta
Bir başka güzel,
Güzellik...
Dağda, taşta
Sarıkamış’ta...
Çam kokusu
Acı-su...
Kucak dolusu
Sevgiler var...
Sevgiler var
Gönülde, başta;
Sarıkamış’ta
Genç aşıklar
Sükûn dolu
Bir gece de
Evlenmişte
Sarıkamış’ta,
Sarıkamış’ta...
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Sarıkamış'ta Biçki-dikiş Kursuna

Sarıkamış’ta
DİKİŞ-NAKIŞ SERGİSİNE

Türk kızının aşka düştü sinesi,
Bir nakış öğretti büyük annesi,
Bohçalara işlendi ÇİN İĞNESİ,
Sevdalı gönüller soğukta kışta,
Katmer güller açtı Sarıkamış’ta...

İnci dizdik güzelliğin üstüne,
Biçtik, diktik öğrendik günden güne...
ATA’nın Çalış, Güven öğüdüne
Biz bize yemin etmiştik başta,
Elele, biz bize Sarıkamış’ta...

Puanlı,valanlı-kareli  desen,
Ceketli, dar-geniş, ceketsiz diken,
Çeşit, tür, hem moda; başka dilersen
Sipariş alırız, dikeriz düşte,
Sevgiler sunarız Sarıkamış’ta...

Seccadeler, ceyiz oldu ne güzel,
Mendillerde, güller güldü ne güzel...
Bu sergiye, gayrı bahane güzel...
Emeklerin izi görünür taşta,
Söylenir bu sevgi Sarıkamış’ta...

Masalara dantel ördük şiirce,
Gönüllere tezgah kurduk sihirce,
Nezihce, narince, hem ince ince,
Mahir eller gene türlü nakışta
Sergilendi bakın Sarıkamış’ta...
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Renklerden renk seçtik severcesine,
Çoğunu mal ettik iki-üç bine....
Tutumlu üretim bu dercesine,
Huzura getirdik bakınız işte,
Grup grup sergi Sarıkamış’ta...

Masa örtüsüne Sarma işledik,
Boncuklar, inciler dizip eşledik,
Bizde artık ustalığa başladık,
Gergeflere gül işledik bakışta
Öğretmen öğrenci Sarıkamış’ta...

Sabredene, çalışana tek örnek...
Öğrenmek, daha başka görerek,
Sizi düşünerek, sizi bilerek
Sevenlere, gül ekilir kumaşta
O gül budaklanır Sarıkamış’ta...

                                     1987
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Sarıkamış'ta Rüzgar

Serin rüzgârlar eser güzel Sarıkamış’ta
Aklıma sen gelirsin, okula her bakışta…
Artık mevsim sonbahar, veda vakti yaklaştı,
Sararmış yaprakların sesi bu yakarışta…

Toyluğum, gençliğimin sesidir bu yakarış,
Sende kalan geçmişim, seninle Sarıkamış…

Kundak yaptım; beledim,kalbime anılardan
Sarıçam sevdalarım, beyazdı beyaz kardan
Daha ne kaldı sana, düşlerden yazmadığım
Kaç gülün kaldı bana elli yıllık bahardan...

Toyluğum, gençliğimin sesidir bu yakarış,
Sende kalan geçmişim, seninle Sarıkamış…
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Sarıkamış'ta Sis Var

Sarıkamış’ta sis var;
İçerimde yeis var,
Kara  kaşta bilinmez,
Yüreğimde bir his var...

        Söyle Mehmedim söyle,
        Arzun neyse bileyim,
        Hasret geçmiyor böyle,
        Gel diyorsan geleyim,
        Öl diyorsan öleyim...

 Allahuekber’de kar var,
 İçerimde efkar var,
 Şehitlerin içinde,
 Kınyas  boylu o yar var...

         Söyle Mehmedim söyle,
         Arzun neyse bileyim,
         Hasret geçmiyor böyle,
        Gel diyorsan geleyim,
       Öl diyorsan öleyim...

Bardız’da yara düştüm,
Kumru’da kara düştüm,
Sarıçamlar içinde,
Tipide dara düştüm...

           Söyle Mehmedim söyle,
           Arzun neyse bileyim,
          Hasret geçmiyor böyle,
          Gel diyorsan geleyim,
           Öl diyorsan öleyim...

Çift satır mektup yazdım,
Canı unutup yazdım,
Boran vurdu dalıma,
Dalımı tutup yazdım...
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Sarıkamış'ta Şehidin Üzerinden Çıkan Şiir -Dur Dağı

Arz eder sılâyı divâne gönül
Sılâda zinnetli çamlar görünmez,
Nice nazlı gelin, sefil analar
Giyinmiş karalar, allar görünmez.

Seyreyledim Dur Dağı`nın taşını
Zalim avcı avlar keklik kuşunu
Lavu ümrân, Poyraz aşmış düşünü
Her gelen avcıya ağlar görünmez.

Ezelden yazılmış, bu kara yazı
Zehirden acıdır düşmanın sözü
Felek bize mesken kurdu Sıvazı
Laleli, sümbüllü bağlar görünmez.

Bülbül de ah çeker, güle de kalmaz
Sivas`ın çevresi askeri almaz,
Acemi askerler talimi bilmez
Karışmış, ağalar beğler görünmez.

Kamil`em der bende tutum bu destanı
Gider kalmaz bu dağların dumanı
Bizlere okundu seferberlik fermanı
Hani yeşil sancak, tuğlar görünmez.
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Sarıkamış'ta Şehit

taşıma suyla dönme dönecek çarkın nedir
aymazlığın katlıam katılden farkın nedir?

sarıkamış dağında,
eline gülün oldum...
tipinin sazağında,
gittiğin yolun oldum...

uzaktır gitme derem,
içimi etme verem,
yüreğin aslı oldu,
beni eyledi kerem...

çamların uğultusu,
canlara oldu pusu,
Diviğin yaylasında,
karlara oldum nusu...

uzaktır gitme derem,
içimi etme verem,
yüreğin aslı oldu,
beni eyledi kerem
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Sarıkamış'tan Çanakkale'ye...

Şehitler bar oynar Çanakkale koyunda,
Şehitler konuşur Allauekber’de...
Şehitler vatanın sıcak bağrında,
Şehitler her Fatiha ve Tekbir’de
Anıyoruz onları torunları olarak
Ebediyen şehitler bizimle yaşayacak...

Şehit şerbetini içip el-ele
Meydan okumuşlar tipiye,
Borana,kışa
Allahuekber’den, Çanakkale’ye...
Çanakkale’den Sarıkamış’a...

Bugün sizin bizim hepimizin
Anmak dün,bugün ve yarın
Ve bugün şehitler diyarı ülkemizin
Ve bugün...
Adı Mehmetçik olan bahtıyarın....

Gürsoy Solmaz
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Sarıkamıştan.

"Neyi silmeli sondan,neyi yazmalı baştan....
Kimin dili dönüp de, bir kelam söyleyecek
Selam Sarıkamış'a, selam Sarıkamıştan...
Kimin içinden gelip bir selam söyleyecek...."
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-Sarikamis Sehitlerini Anarken-

Tipinin hızına ayak uydurup,
Boranın içine dalmıştık oğul*...
Karların üstüne konup oturup,
Kardan adam gibi olmuştuk, oğul...

Erzurum’da bölük bölük bakıldık,
Köprüköy,Azap’da yıktık,  yıkıldık
Soğuk ateşlere yandık yakıldık,
Ara-bir çaresiz kalmıştık, oğul...

Sağdan soldan asker gayret gösterdi,
Kim bahtını böyle bahtsız isterdi?
Kader ağlarını tipide gerdi,
Karakış’ta kına çalmıştık, oğul....

Yeniköy,Handere,Çambar Dağı’nda
Çakırbaba-Bardız yolu sağında,
Kimin ne var ise dağarcığında
Parça parça azık bölmüştük, oğul...

Allahekber sisli,soğuktu o gün,
Benizler donuktu,soluktu o gün,
Şehitlik çıkılan doruktu o gün,
Son rekât namazı kılmıştık, oğul...

Yürürken ayakta donanlar vardı,
Çok gece, gündüzü sis tipi sardı,
Her taraf borandı,her taraf kardı,
Çoğumuz donarak ölmüştük, oğul...

Biz bize sarılıp öyle ısındık,
Soğanlı,Çamurlu,Kumru’ya sındık,
Yalvardık Allah’a, ona sığındık,
Biz bizle cenneti bulmuştuk, oğul...

Elbette paşalar memnun değildi,
Şehitler orduda yekun değildi,
Aslında gökyüzü yere eğildi,
Yere göğe öyle dolmuştuk, oğul...

90 bin hikaye, 90 bin hayat,
Tarihin talihi oldu kabahat,
İzzet’li Enver’in suçu yok fakat,
Dört yandan ölmeye gelmiştik, oğul...

Nihayet bahara çevirdik kışı,
Biz olduk dağların solmaz nakışı,
Bir yürek yaparak Sarıkamış’ı
Bu vatan uğruna solmuştuk, oğul...

Bugün o dağlarda çiçekler gâni,
Şahitler diyor ki: vallah,billahi,
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Şehitler konuşur, dinler Senani,
Ölüme her defa gülmüştük, oğul...

Duyup işitenler hayret dediler,
Bu nasıl cesaret,gayret dediler,
Tarihe şan verdi,şeref verdiler,
Ölmeyi bilmiştik, bilmiştik oğul…

                             24.12.2004
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Sebepler Düşündüm

Sebepler düşündüm; neden aradım
Bana alıp, geri verdiklerinde…
Şans zarı gelmedi; tutturamadım;
Dediğim sen oldun, sorduklarında…

Dünya bu, elbette dönme dolaptı,
Vicdan girdabında vicdan azaptı,
Sefil ve düşkündüm halim haraptı
Beni bir kenarda gördüklerinde…

Riyaca boyadım renk tuvalini,
Sinsice bekledim dost zevalini,
Kim sorarsa sorsun, ön sualini
Son sözüm… ipimi gerdiklerinde

Ne kadar fütursuz, katısın bana,
Oysa ağlıyorum; sensiz her ana,
Baksana, duysana bir anlasana,
Kim olsa ağlardı senin yerinde…

Kim ekti ki biçmez oldu ektiğin,
Kim diyormuş? senin sevda çektiğin,
Gerek oldu işte duy, gerektiğin,
Defterimi oku, dürdüklerinde….
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Sefa Geldin

nice gündür hasret kaldım
ey can gülüm sefa geldin
sevdana sevgice daldım
petek balım sefa geldin

göğe baktım seçemedim
ufuk ufuk uçamadım
nasıl sırsa açamadım
sevda falım sefa geldin

uzun uzun yazmak benden
duygu sarar görünce ten
daha daha ayrıyeten
gidi zalım sefa geldin...

bak ki gene pöhrelendim
sevdan ile möhrelendim
çıktım düştüm kalktım indim
 binbir halım sefa geldin

sen ayşesin adın  böyle
bir doyumsuz tadın böyle
ben dinlerim sende söyle
tatlı dilim sefa geldin

Gürsoy Solmaz

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Selam Sarıkamışlım..

Yırtıyor bulutları haykıran sesin
Selâm sana selam Sarıkamışlım
Dağılıyor göklerde dumanlı sisin
Selâm sana selam Sarıkamışlım...

Zaferler peşinde karlı dağlar aşardın,
Allahuekber’de kükreyip, Soğanlı’da taşardın
Allah, Allah sesleriyle Meydanlarda coşardın,
Selam sana selâm Sarıkamışlım...

Şahittir sarı çamlar dökülen kana,
Hürriyet senindir ne mutlu sana,
Barışta bir görev düşerse bana,
Selâm sana selâm Sarıkamışlım...

Gir askerim gir, çekinmeden gir...
Görülmez Türk oğlu, görülmez hakir,
Şahlandı doğuda er Karabekir,
Selâm sana selâm Sarıkamışlım...

Selâm şanlı orduya, selâm şanlı askere,
Selâm şanlı şehide, selâm şanlı makbere,
Selâm şanlı vatana, selâm şanlı her yere,
Selâm Sarıkamış’a,
Selâm sana Sarıkamışlım...

     Sarıkamış, 1972

Gürsoy Solmaz
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Sen

Seni yazmak sana yazmak ;Hemi zor hemi kolay....
Seni yazmaktır yaşamak..Yaşamaksa büyük olay......
  Sen, buram buram terlerde
  başak başak ekinlerde
  Sen,deste deste güllerde....
  Sen yığın yığın düşlerde
  yol kanerlarında,
  sokaklarda,
  taşlarda, dağ yellerinde
  yaban güllerinde,
  denizlerde, dalgalarda...
  sen....
  Sen,yürek yürek gönüllerde,
  sevgi sevgi bulutlarda,
  umutlarda,
  Sen, şans gibisin sevgime...
  ilhamsın, erdemsin....
  Sen, zamansın, demsin....
  Sen sevgi sevgi kollarımda...
  uzun kısa yollarımda....
  Sen sevgilisin, yarsın sokaklarda
  taşlarda dağlarda
  Sen sevgilisin yarsın
  Sen sevgimle mesut ve bahtıyarsın
  Sen dudakları öpülesi
  Sen gönlüme gömülesi
  Sen gül gül dağlarda
  mavi mavi gökte, denizde
  Sen yürüdüğüm her izde....
  Sen sadece sen
  bakışın,
  gülüşün,
  gözlerin,
  güzel sözlerin,
  sadece bunlar yeter,
  Sen elini elime ver....
  sadece bunlar yeter
  ve
  Sen dünyalar değer....
  bir gün gelirsen bana
  bağrın açık gel.
  dinleme engel...
  ve sadece senin,
  ruhun ve bedenin....
  xxx
  Sen gelişinden bellisen
  Sen gülüşünden bellisen
  Seni sevmeyen haksız
  Sen ey.. kara gözlü kız
  Sen sevdiğimsin,
  sevgilimsin....
  sevgimce desen desen kilimsin
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  Sen elim kolum, dilimsin....
  hasılı sen başımda taç,
  içimde ilhamsın....
  Sen bir tanesin..
  gül tanesin....
  Sen bana dertsin gamsın....
  sevinçsin, kıvançsın
  Sen her şeysin....
  sen gönlümdeki tek eysin....
  al senin olsun diyarlarım,
  ve senin olsun ömrüm.... varım....
  düşlerimsin, dilimsin......
  Sen benim biricik sevgilimsin....
  bu hep diyeceğim diyorum......
  SENİ ÇOK SEVİYORUMMM

Gürsoy Solmaz
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Sen Bağışla Allahım...

dergahında el açan
gülşeninde gül açan
karanlıkta yol açan
hikmetinden bağışla
kurdetinden bağışla
eyle en halis kulun
nedretinden bağışla
başığla yüce Rabbim
şefaat ya Habibim
senden başka yok hakim
inayet istiyorum
hidayet istiyorum
sen bağışla Allahım
sana kaldı gümanım
Lailehe illalah
tazelendi imanım
sen bağışla ey Halik...
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Sen Bahane Arıyorsun

Üzerime kusmak için
Sen bahane arıyorsun
Ve benimle küsmek için
Yanlış yere soruyorsun...

Başında aklın dolanır
Belli ki miden bulanır,
Yemeğe ağzın sulanır
Yesene ne duruyorsun...

Hayran kaldım cemaline
Ermemişsin kemaline,
Ne geçecekse eline,
Hesap kitap dürüyorsun...

Müştak ol binbir belaya
İşin kalmasın kolaya
Sen rüzgarsın ben de kaya,
Boşa kürek kürüyorsun

Gözünü aç be ey aptal,
Senin için benlik zeval,
Haydi durma ifade al,
Sen gölgeme ürüyorsun....
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Sen Başkasın

Sen başkasın canda can,
Sen benimle an-be- an,
Ve bitmez heyecandan,
Sana gelen olmuşum…
Beni senle dolmuşum…

Ey gözleri muamma,
Ey güleğen şuh sima,
İçimdesin daima,
Sana gelen olmuşum…
Beni senle dolmuşum…

Ey kahkaha atarken,
Kalbime ok olan sen,
Dermandır bil ki busen,
Sana gelen olmuşum…
Beni senle dolmuşum…

Sevgime geçmez erkim,
Bu yüzden pelesenkim,
Sevdan dolu tüfengim,
Sana gelen olmuşum…
Beni senle dolmuşum
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Sen- Ben

Sen güller gibi taze,
Ben o kadar değilim..
Sen talihe yelpaze,
Ben yıpranmış bir kilim...

Sen gelişinden bellisin
Ben gidişimden, ancak
Sen seversen delisin,
Ben seversem nolacak..

Sen daha taze gül gibi,
Ben harla-harman oldum,
Sen meyveli dal gibi,
Ben zamanda an oldum...

Sen haklısın seversen,
Ben seversem gülerler,
Sen illada sen dersen,
Ben he desem ne derler..

Sen durmadan çağlayan,
Ben yorgun boz-bulanık
Sen yaşayan,yaşatan
Ben suda kaçan balık

Sen yaşça küçük körpe,
Ben topladım göçümü,
Sen daha sere-serpe
Zamanın böyle hükmü
x
Sen avuç avuç susun,
Ben yanmışım doğrusu,
Sen içersem korkusun,
Ben,içersen ağu-su
*
Sen verirsen bir selam,
Ben alırım gönülden,
Sen dilimde bir kelam,
Ben ne isem söyle sen..
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Sen Bende  İksir İlaç Gibisin

sen bende bir iksir ilaç gibisin
sabahıma tan, akşamımda ay
gölgesi içimde ağaç gibisin
sen gönlümdeki nadide saray
yüreğime bağlaç gibisin
bende herşeysin ne sayarsan say...
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Sen Bende Azizsin

sen benim zühremsin gönül yıldızım
sen bende azizsin al güller kadar
sen benim hasretim içimde sızım
içimde sen için dualarım var

sevmek bir başkadır ya sevdalanmak
sevilmek bir başka birde bana bak
seni sevmek başka  ve sevmek ancak
püfür püfür esen  sevdali rüzgar

 aşıkım ben sana vurulmuşum kız
özlemile yanmış  kavrulmuşum kız
uzayda kehkeşan  sen bende yıldız
seni göreceksen içerimi yar
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Sen Bende Dönmeyen Dil

seni sevmek ibadet
seni sevmek hak olan
 sen bitmeyen muhabbet
 tanıma şafak olan

sen bende dönmeyen dil
 bende sönmeyen kandil
 ne bilirsen böyle bil
 sevdası mutlak olan

seni sevmektir güzel
 seni demektir güzel
 varlığın tektir güzel
 aşkıma mutfak olan.....

seni bilmektir olay
 senle olmaktır olay
 senle kalmaktır olay
 sesime kulak olan
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Sen Bende Ne Çokmuşsun...

aranırken baktım, rastladım, gördüm;
sen bende ne kadar çoktan çokmuşsun…
kendime danıştım gönlüme sordum
ne zaman kalbime böyle akmışsın

kahve gözlüm sahi şimdi sen söyle
ne yapsam yapmasam isyan mı etsem
kahretsem küssem mi  görürken söyle
sevmesem olmuyor sahi ben nitsem

sen bende çokmuşsun  şimdi farkettim
ne silsem yetecek ne de unutsam
çentik çentik çizdim tamam kırk ettim
ben, beni ne ile nasıl avutsam…

deste deste resimlerin odamda
saklasam bir türlü saklamasam da
görürüm diyerek gözlerim camda
bir resmin her zaman durur masamda

gözünü seveyim  devan yok mudur?
çaresiz değilsen çare ol bana…
nihayet hayatta sevda korkudur;
korku sensen  korkun ile dol bana…

Çare nedir çare sensen çare ol
Sonu gelmez bu sevgide döğüşün
Bütünüme bir parça ol pare ol..
Sevdama kara çalma bir düşün
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Sen Beni Bırakıp Nereye Gittin?

Aradım olmadı, sordum olmadı
Sen beni bırakıp nereye gittin?
Sevginin, vefanın bu mudur adı?
Sen beni bırakıp nereye gittin?

Kayıpsın, yitiksin bende değilsin,
Sen sende değilsin,sende değilsin,
Sorduğum adreslerde de değilsin
Sen beni bırakıp nereye gittin?

Yarını bugünden yitirdik madem,
Adını koymadan bitirdik madem,
Boşuna mı bunca şüphem,endişem
Sen beni bırakıp nereye gittin?

Duygu vagonları katar oldular,
Yolcular yoruldu  beter oldular,
Nemenem bir huyun,meziyetin var,
Sen beni bırakıp nereye gittin?
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Sen beni sevme.

"ben seni seveyim, sen beni sevme
öylece bir şeyi yaşamak  güzel...
hattaki yazarsam asla evirme
kalbini sevgiyle döşemek güzel...

alışık değilsen boşa gitmez mi ?
yüreğin gönlünü aşka katmaz mı ?
sevgi çobanlığı sevda gütmez mi ?
sen sus ben yazayım  söz demek güzel..."
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Sen Bitmeyen Heyecan

sen bilmediğin kadar can
ve bitmeyen heyecan
sen
çiçeklerde renk
sevgime ahenk
sen bendeki bensin
bırak gönlüm sana böyle güvensin

Sen bazen yazamadığım
Ama hep andığım
Sen bendeki sensin
Sen yayla yellerinde
Gönlümde en derinde
Sen sevgilisin yarsın
Sen bendeki bahtiyarsın
Sen tarlalarda başak
Bereketsin sevgimde
Şarkımsın dilimde uşşak
Kınasın elimde
Aslında sen su gibi
Hasret olduğum
Düşünürken öyle kaldığım
Dedim ya sen bendeki ben
Sen içimdeki sen
Sevdiğim saydığımsın
Öylece andığımsın.
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Sen Ceylan Gibisin

Sen ceylan gibisin ben ise avcı
Sevginle mecnunum takibindeyim
Suçum sevgin olsun sen ise savcı
Elinde zanlıyım bir suçlu şeyim

Bilirim sevdanı sunum şeklini,
Çelmedim, çelemem süper aklını,
Kılıç keskin ama değilsin kını,
Kim bilir ne çeşit nasibindeyim…

Ne ölme, üzülme, kadar yazgı bu,
Sevgime ser çekme bende çizgi bu,
Bu tarz bana ait, bana özgü bu,
 Ben daha  geçmişte, biraz dündeyim..

İstemem, geç kaldın bu yarışta sen,
İsteksiz davrandın, bu barışta sen,
Haklısın kendince her görüşte sen,
Bir selvi altında ve dibindeyim…

Sunası olmayan göldü diyesin,
Ömrünü sevdamla böldü diyesin,
 Bu şevkle yaşadı, öldü diyesin,
O zaman ebedi son izindeyim….
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Sen ceylansın

sen ceylansın bende avcın gibiyim
tenhalarda vuslat diye duralım
dur dediğin yerde söyle biliyim
kalbimizi sevgimizle vuralım

ellerin arzuyla tutsun elimi
lal olsun laflara dönmez dilimi
bir ceylan anlarsa anlar halimi
dilerse geceyi aşkla yaralım

suskunca kalınca bende susarım
sazımı gönlüne öyle asarım
sanma ki kızarım veya küserim
kalbimizi güzelliğe yoralım…

yetiş sevdiceğim beklerim seni
ara bir gönülce yoklarım seni
verirsen bir küçük tatlı buseni
teşekkür ederım ceylan maralım

buseler içimde bir kaynar kazan
içimde duygular etmede isyan
biraz sarıl, biraz dokun ey ceylan
başı duman ey  yüreği boralım
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Sen çal türkülerimi…

Ben gidersem ola ki,
Sen çal türkülerimi…
Onlar kalacak bâki,
Sen çal türkülerimi…

Her sözü senle sana,
Her mısra HU divana,
Getirir heyecana,
Sen çal türkülerimi…

Yanık içli dertlidir;
Sevginle kenetlidir,
Bazen dirayetlidir,
Sen çal türkülerimi…

Soğuksuz ayazının,
Hasretinle nazının,
Tellerinde sazının,
Sen çal türkülerimi…

Sen al türkülerimi,
Dal dal türkülerimi,
Tat bal türkülerimi,
Sen çal türkülerimi…
Sen çal türkülerimi…
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Sen Daha Naz Et.

şunca kadar sene ne çabuk bitti
sen daha dinaz et, sen daha naz et
o yara üstünde bir kabuk bitti
kendine bahar et, bana da güz et

kararın hükümsüz almam kaale,
kim duysa şaşırır bu garip hale,
kala kala bana kaldı ihale,
dağla yüreğimi, gönlümü düz et...

ne edam olacak, ne de tek tavrım
bu benim içimde, kaynayan devrim
sen yine gül oyna, dönsün bu nevrim
dönersem namerdim, beni ters yüz et

kimlere kandıysan bir daha inan
şenelsin yüreğin şenelsin dünyan
bende gerçek değil, bence suizan
sen gene işve et sen gene naz et.
.kar olsun yağdığın, her yanı buz et...
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Sen de Samsunlusun..

Mavi dalgalarıdır usumda,
Narin bedenleridir baktığımız,
Şiirleri sevgi tortusunda,
Sevdaları türküler yaktığımız,
O güzelim Samsun’da,
Sevgiler var; Çarşambadan,Bafra’dan
O sevgiler değil öyle tafradan…

Biz o yosun kokulu tenlere,
Asu güzelliklere şairiz…
Ama sen gibi dostların, sevgisine de dairiz

Bir efsun,bir aysun gibi
Ender bir yüreğin,sevgi teraslarında
Fındık bahçelerinde,tütün tarlalarında
Erenliğin hoşluğudur sevdalar,

Bir selciğin akışı,sevgice yakarışı
Evlek evlek sevgilerde saklanır…
Yüreklerden alınan,gönüllerde paylaşılan
Sevdaların yükü, gönülde yasaklanır.

Engin ufuklar öyle bakılır;
Öyle sevilir,öyle yaşar
Sende de, bende de böylesi sevgiler var.

Sen-ben,siz-biz yılların kucağında büyüyen dostluk,
Samsun kıyılarındaki dalgalara eştir;
Sınırsızca kardeştir…

Bu sevgi, yitik yüreklerin değil,
Bildik gönüllerin sevgi müjdesidir.
Sevginin Samsun’daki sesidir…

Sen içimdeki türkü,gönül tasımdaki susun
Sen sevgice içimdeki dolusun
Sen o diyarın,
Adı has,sevgi bahçelerinin yolusun,
Bir o kadar ulusun,
Çünkü Sende Samsunlusun...
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Sen Gelişinden Bellisin...

sen gelişinden bellisin
sen gülüşünden bellisin
seni sevmeyen haksız
sen ey kara gözlü kız
sen sevdiğimsin,
sevgilimsin....
sevgimce desen desen kilimsin
sen elim kolum, dilimsin....
hasılı sen başımda taç,
içimde ilhamsın....
sen bir tanesin...
gül tanesin....
….
sen gül gül dağlarda
mavi mavi gökte, denizde
sen yürüdüğüm her izde....
sen sadece sen
bakışın,
gülüşün,
gözlerin,
güzel sözlerin,
sadece bunlar yeter,
sen elini elime ver....
ve
sen dünyalar değer....
bir gün gelirsen bana
bağrın açık gel.
dinleme engel...
ve sadece senin,
ruhun ve bedenin....
…..
buram buram terlerde
başak başak ekinlerde
deste deste güllerde....
sen yığın yığın düşlerde
yol kenarlarında,
sokaklarda,
taşlarda, dağ yellerinde
yaban güllerde,
denizlerde dalgalarda...
sen....
yürek yürek gönüllerde,
sevgi sevgi bulutlarda,
umutlarda,
sen şans gibisin sevgime...
ilhamsın, erdemsin....
sen zamansın, demsin....
sen sevgi sevgi kollarımda...
uzun kısa yollarımda....
sen sevgilisin, yarsın sokaklarda
taşlarda dağlarda
sen sevgilisin yarsın
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sen sevgimle mesut ve bahtiyarsın
sen dudakları öpülesi
sen gönlüme gömülesi
…
sen bana dertsin gamsın....
sevinçsin, kıvançsın
sen her şeysin....
sen gönlümdeki tek eysin....
al senin olsun diyarlarım,
ve senin olsun ömrüm.... varım....
düşlerimsin, dilimsin......
sen benim biricik sevgilimsin....
bu hep diyeceğim diyorum......
Seni çok seviyorum…
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Sen Gibi İnsana Eğiliyorum..

İnsanlar konuşur ikrar ederler
çok defa birinin dediği sözü
Bir duyan öteki birine söyler
Her insan nasılsa anlar öksüzü

eski tanıdığım arkadaşımsın
yüreği bütünsün öyle tanıdım
yüzüğüm duygumdur yüzük taşımsın
uzakta da olsam size yakındım

nihayet böyleyim değişmem de zor
hayatı doğayı çok seviyorum
görselim insanlar bin çeşit dekor
sen gibi insana eğiliyorum..
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Sen Göksün Ben Yıldız Gibi

Mavi gözlerini senin
Sanarım ki deniz gibi..
Bende senin bir sevenin,
Sevgin içimde giz gibi…

Bakışırken tebessümün,
Tesiri olur  gönlümün,
Seni görmediğim günün,
Izdırabı bir iz gibi…

Uzaktan şöyle bakarsın,
İçimi alevce yakarsın,
Ben susuzum; sen akarsın,
Kuyu gibi dehliz gibi..

Yüreğimde başka yerin,
Başkadan başka değerin,
Bilsen demezsin aferin,
Sana sevgim hırsız gibi..,

Konuşunca dönmez dilim,
Farkında da pek değilim..
Söylenme ki sakın bu kim?
Ben o ben ki.. yalnız gibi…

Tut elimi desem olmaz,
Kal yanımda desem kalmaz,
Anlıyorsan beni biraz,
Sen göksün, ben yıldız gibi..

Bu sevginin alevine,
Yaklaşırsın sine sine
Bu sevdayla bunca sene,
Yanmışım yanan köz gibi..

Kemalindesin yaşının,
Esmalı yok ki kaşının,
Hayalinde çok kişinin,
Güzelsin taze kız gibi…

Gürsoy Solmaz

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sen Gurbet Ol Ben Sıla

Düşünsene birazcık
Seni seven benim kız
Telefon aç, cama çık
Olma bu kadar haksız

Sen gurbet ol ben sıla
Türkü tutalım bize
Sevgime yok fasıla
Sevgim var sevgimize

Naz gerekir doğrudur
Sanma ki usanırım
Sevgim aşk doruğudur
Senide denk sanırım

Sen gurbet ol, ben sıla
Türkü tutalım bize,
Sevgime yok fasıla,
Bu sevgi ikimize.

Benim, senle sevinen,
Ve kalbim seni bekler.
Baksana böyle seven,
Nice mutlu yürekler.

Deşilmiyor deşmeden,
Olanlar içimizde
Sevgi akan çeşmeden,
İçmiyorsak tadı ne?

Sen gurbet ol, ben sıla
Türkü tutalım bize,
Sevgime yok fasıla,
Bu sevgi hepimize....
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Sen Hep Var Ol...

sevgisini saklamayan
aziz yürek sen var ol
ve canımdan daha can
sevgimi de ayar ol...

senin kalbin bir fanus
hatta koca okyanus
şu bu değil bir yunus
gibi kalsam duyar ol....

sevgini sevgi bilir
hatta yazarım şiir
sevmek kolay değildir
bağban isem sen bar ol...

sesine yankı olur
gönlüne kanki olur
olsa bu can ki olur
şans denesem sen zar ol...
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Sen Karışma

Dilim kürtçe, ama Türküm
Sen kaşma ey yabancı...
Fitne ekip, etme kem küm,
Sen kaşıma ey yabancı...

Benim “kunt”um, onun kenti
Benim bendim, onun bendi
Kurtardık bu memleketi,
Sen karışma ey yabancı....

O babadır, bende evlat
Sitem etsem, nazdır maksat,
Benim için etme feryat,
Sen karışma ey yabancı...

Senin kastın, kinin benle...
Uğraşıyor, dinin benle...
Ne işin var, senin benle
Sen karışma ey yabancı...
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Sen kendin gel,yar kendin gel

Gelenlere mektup verme,
Ne verme, ne de gönderme,
Ne olur ipe un serme,
Sen kendin gel, yar kendin gel...

Dertler içime sığmadan,
Ecel canımı yığmadan,
Dağlara karlar yağmadan,
Sen kendin gel,yar kendin gel...

Dediğime yapsan yorum,
Aha işte söylüyorum,
Daha daha seviyorum;
Sen kendin gel,yar kendin gel...

Güller derdim deste deste,
İstiyorsan sende iste,
Yemin et başının üste,
Yar kendin gel, sen kendin gel...
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Sen Leyla Ol

Sen Leyla ol ben mecnun,
Aradıkça seveyim…
Sen koyun ol ben kuzun,
Ardın sıra meleyim…

Sen arzu ol ben kamber,
Sen sordukça sorayım…
Ver gönlünü bana ver;
Gönlünde oturayım…

Sen aslı ol ben kerem,
Sen yaktıkça yanayım…
Sen tabip ol ben verem,
Sevginle ısınayım…

Sen sevgim ol ben sevdan,
Adı neyse sevelim…
Ben yanarken, sen de yan;
Sevelim sevilelim…
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Sen Ne Kadar Güzelsin

Ne pencereden bakar,
Ne balkona çıkarsın,
Ne bize gelmiyorsun,
Ne bir türkü yakarsın...

İçimde bir duygu var,
Karman çorman dengesiz,
Artıyor azar azar,
Duramıyorum sensiz....

Sen ne kadar güzelsin,
Hanım, hanımcık cici,
Dertlerin bana gelsin,
Sanma sevgim geçici...

Sevmeye kıyamıyor,
Bakmaya doyamıyor,
Seni düşünüyorum,
Seviyorum, seviyor...
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Sen Nişanlı Ben Bekar

İçmişim yudum yudum, içime doldu sıcak,
Bakarken gözlerime, olgun, kibar, içtendin...
Bir şiir yazman beni daha da ısıtacak,
Düşündüğüm, sevdiğim, güvendiğim ki sendin...

Sen bilmedin veyahut hiç bilmek istemedin,
Delice kıskandığım, inandığım,yandığım...
Sende sevdin mi bilmem, gerçi bir şey demedin,
Galiba sever diye, zannettiğim sandığım...

Ukalayım, deliyim,  kabul  ama  naçarım,
Seni  sevmeyen  deli, seni  seven  de  deli
Seni  kolay  seçmedim, sanma  kolay  geçerim,
Sevdamın  karasıydın  çoğundan  çok  evveli...

Demedim, diyemedim sen nişanlı ben bekar,
Sonrasını  bilirsin, günler günü  izledi.
Sana  dediklerimi  sevdayla çarp ne yapar,
Sonunda  anlar  mısın? Kalbin  neyi  gizledi...

Baştan  sona  kaç  defa  tahlil  ettim  bilmezsin,
Şimdi  artık  bilesin  sana  tapan  ben  varım,
Bende  sevdim,  desen  de  hayalime  dalmazsın...
Dalmazsın  ben  bilirim, bilmesem  de  duyarım...
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Sen Ona Benziyorsun

Anlatmam gereksiz bir hikayedir,
Sen ona ne kadar çok benziyorsun...
Sorma ki benzemek suç mudur, nedir? ...
Sen ona ne kadar çok benziyorsun...

Gönlümde sonradan kalmadı düzen,
Saçın, gözün, boyun ona benzeyen,
Suskunca gülümser, dalardı bazen,
Sen ona ne kadar çok benziyorsun...

Ve sanki yüzünde sevgiden nakış,
İnce bir tebessüm, gizli bir bakış,
Belliydi, saklıydı, sanki yakarış
Sen ona ne kadar çok benziyorsun...

Saçları sen tonda, solaktı sahi
Göz rengi, saçları biraz siyahi,
İnan bana inan, inan vallahi,
Sen ona ne kadar çok benziyorsun...
Al işte resmini bak benziyorsun...
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Sen Ona Çok Benziyorsun

Anlatmam gereksiz bir hikayedir,
Sen ona ne kadar çok benziyorsun...
Sormayın benzemek suç mudur, nedir? ...
Sen ona ne kadar çok benziyorsun...

Gönlümde sonradan kalmadı düzen,
Saçın, gözün, boyun ona benzeyen,
Suskunca gülümser, dalardı bazen,
Sen ona ne kadar çok benziyorsun...

Saçları sen tonda, solaktı sahi
Göz rengi, saçları biraz siyahi,
İnan bana inan, inan vallahi,
Sen ona ne kadar çok benziyorsun...
Al işte resmini bak benziyorsun...
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Sen Orada Ben Burada

SEN ORADA BEN BURADA

Hoyrat olsan yaban gülü deseler,
Sırrım sayar yüreğime saklarım...
Neye yarar kalpte olmayan değer,
Bu yüzdendir saçlarımı aklarım...
:
Sen orada ben burada ne yazar;
Yüreklerde olmayanı kim bozar,
Sende bana, bende sana sevgi var;
Bu yüzdendir seni sık sık yoklarım...

Sen kıyıda ben yaylada doğrudur;
Sen Mecnunda ben Leylada doğrudur;
Bu sevdamız bu dünyada doğrudur;
Gayrı şeyden yüreğimi paklarım...
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Sen Oyna Balam...

Duyulan davul sesidir?
Sen oyna balam sen oyna…
Sorduğun kimin nesidir?
Sen oyna balam, sen oyna…

Ben fikrimi karıştırdım,
Seni duydum soruşturdum,
Ben gönlümü barıştırdım,
Sen oyna balam, sen oyna…

El çalın elize kurban,
Kol çalın koluza kurban,
Oynayın hamıza kurban,
Sen oyna balam, sen oyna

Sana kurban, size kurban,
Bu ne güzel hoş heyecan,
Aha düğün, aha meydan,
Sen oyna balam, sen oyna

Dik oyna ki barda başsın,
Dik oyna ki gören şaşsın,
Unutma ki sen Dadaşsın,
Sen oyna balam, sen oyna…
xxx
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Sen Sarıkamışlı MIsın?

Sen yağız, sen esmer
Sen er oğlu er..
Sen kalender...
Be birader...
Sen yaz bilmez kışlı mısın?
Sen Sarıkamışlı mısın?

Sen şehit oğlu,
Sen şehit torunu
Sen Doğulu, gözleri buğulu
Sen yaz bilmez kışlı mısın?
Sen Sarıkamışlı mısın?

Sen sayan, seven
Hem centilmen
Bu memleket bizim diyen
Sen yaz bilmez kışlı mısın?
Sen Sarıkamışlı mısın?

Sen yüreği çift çatallı
Sen anlı, şanlı, delikanlı
Ha Yağbasan, ha Şadvanlı
Sen yaz bilmez kışlı mısın?
Sen Sarıkamışlı mısın?

Sen Soğuk Su kadar berrak,
Sen alnı ak...
Sen mülayim, sen yumuşak,
Sen ancak ve muhakkak,
Sen yaz bilmez kışlı mısın?
Sen Sarıkamışlı mısın?

Sorma beni kim bu, kim o...
Ama Mehmet, ama Memo,
Ben ölürüm aman abo,
Sen yaz bilmez kışlı mısın?
Sen Sarıkamışlı mısın?

Sen gelişinden bellisen,
Sen gülüşünden bellisen,
Sen baba sen diyirsen,
Sen Allah’ı seversen,
Sen yaz bilmez kışlı mısın?
Sen Sarıkamışlı mısın?

Sen sevdaya düşlü müsen?
Hem bahar hem kışlı mısan?
Söyle Allahı seversen,
Sen Sarıkamışlı mısan? ...

Seni sevmeyen haksız,
Sen de her şey noksansız,
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Sende ela gözlü kız,
Sen yaz bilmez kışlı mısın?
Sen Sarıkamışlı mısın?

Gürsoy Solmaz
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Sen Senle Kal.

"sen sana kal; dinle seni, sen senle...
elemlerin yoldaş olsun,küsülü kal neşenle..."

Gürsoy Solmaz
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Sen Sevmeyebilirsin...

Sen sevmeye bilirsin, sevmemen de muhtemel,
Bunlar hiç sebep değil, olsa dahi bir emel,
Çünkü aşkın yıpratmış, çünkü gönlüm harabe,
İşte o zaman bil ki, sana değmesin bir el...

Zaman sana gösterir vefasız dostluğunu,
Nasıl bir ateş Ya Rab işte göster buğunu,
Ne güzel saçların var, ne güzel gözlerin ah,
Meğer kalbin boş imiş doldursan boşluğunu...

Gürsoy Solmaz
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Sen Üstümde Eski-yenim

Nice zaman hasret koydun
Yar delisin sen delisin
Gurbet gibi oydun oydun
Sen ki sevgime velisin

Sana yazıyorum bak ki
Sana kızıyorum bak ki
Başkasına yazamam ki
Sen sevdamın son yelisin

Susma orda bana bakıp
Sevdan ile beni yakıp
Ve şimdi karşıma çıkıp
Bana işve etmelisin

Sana yandım sana yazdım
Sensiz esen bir poyrazdın
Ben telinim sende sazdın
Bilmelisin bilmelisin

Sevgim işte böyle benim
Ben ki seni pir sevenim
Bak üstümde eski yenim
Sende böyle olmalısın

Gürsoy Solmaz
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Sen Var Ya...

Sen var ya: Güzel, hoş, yüreği temiz
Sen var ya: yaylada güller gibisin…
Sen var ya: bilmeyen kalpte sevgisiz
Peteklerde, kesek ballar gibisin…

Sen var ya; ha köylü, ha şehirli ol
Böyle kal-böyle gel- böyle kalbe dol
Sen var ya: Yürekçe kocaman bir göl
Göllerde dalgalar, sallar gibisin…

Sen var ya: uzakta tatlı bir rüzgâr,
Bu tatlı hoşluğun içimi yalar,
Sen var ya: ne varsa, inan sende var
Gezip göreceğim, yollar gibisin….

Sen var ya, yeşerdiğim, göverdiğim,
Gönlümü açtığım,sefa sürdüğüm,
Sen var ya sevgisin, meyil verdiğim,
Ümit beslediğim,fallar gibisin

Gürsoy Solmaz
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Sen Yaktın Ben Yandım

Güzel kız bilirsin, ben deli yürek
Sana yıllar önce gönül vermiştim…
Seni düşünerek, seni bilerek
Kurumuşta olsa, bir gül vermiştim

Bilirsin kalbimin pervasız dili,
seni kendi için seçti sevgili,
Sendin benim için en güzel, iyi
Seni seven bana, ödül vermiştim….

Gönlünü bir yine fetheden benim,
Bil ki ben, aslında benimle senim
Yıprandi, yoruldu koca bedenim,
Sen yakmış, ben yanmış; çöndül vermiştim…

Çöndül:emek,gayret

Gürsoy Solmaz
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Sen yelken ol ben deniz.

Sen yelken ol ben rüzgar
Kalbimiz olsun deniz
Sen güneş ol ben buhar
Neler olur görseniz
Sen diyar ol ben ilgar
Barış olalım sessiz
Sen çiçek ol ben bahar
Kalmayalım neşesiz
Sen leyli ol ben nehar
Görüşelim peşesiz
Sen sevda ol bende yar
Sorana bir şey deriz
Sen yelken ol ben rüzgar
Biz olalım bence biz
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Sen Yine Bendesin

Sevmiştim dediğin şu koca yürek
Sana diyar diyar yer vermedi mi?
Sen orda huriydin,sen orda melek
Gene sen ordasın, çıkmadın ki hiç
Bunu aklı almaz, ne almaz bilinç...

İlhamım olmasan, esin olmasan,
Sen bende, sevdaca kesin olmasan,
Hatta sevgi sevgi sesin olmasan,
Gene kalbimdesin, çıkmadın ki hiç
Bu yüzden değil mi bendeki sevinç...

Yaylama esmeyen rüzgarı nidem?
Adı sen olmayan efkarı nidem?
Yaren, ahbap hatta yad yari nidem?
İnan kalbimdesin, çıkmadınki hiç
O yüzden tükenmez bendeki sevinç...

Bu yolda yolcuyum, haydi sende gel
Neden çaresizsin? neden bu engel?
Misina değilsin,  koca bir çengel,
İnan kalbimdesin,çıkmadın ki hiç
Doldur kadehine, haydi doldur iç....
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Sen Yine Yoksun

Yapraklar sarardı sen yine yoksun,
Yeşiller sarıya döndüğü gündür...
Bırakma dallara rüzgar dokunsun
Ağaçtan yapraklar indiği gündür...,

Yeşilin sarıya dönen her tonu,
İçimde bir mesel, bir derin konu,
Kuşlar da terk eder bu mevsim sonu,
Dalların rüzgara kandığı gündür...

Her hazan çizilen böyle bir desen,
İnanmak ne kabil gelip görmesen,
En güzel duygular bile beslesen,
Yaprağın her sabah donduğu gündür...
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Sen, O Sen Değilsin....

Uzaklaş bakalım sonu nolacak,
Benim bildiğim sen, o sen değilsin…
Bu sevdanın rengi, tonu nolacak,
Benim bildiğim sen, o sen değilsin
Söz verip caydığım en son değilsin…

Bende ben değilim; değiştim inan,
Kendimle savaştım; döğüştüm inan,
Seninle ben seni, sayıştım inan,
Benim bildiğim Sen, o sen değilsin
Söz verip caydığım, en son değilsin…

Bende artık sağa sola bakıyor,
Ayarlarsam biri ile çıkıyor,
Görenler: vay anam, ne çapkın diyor;
Artık bildiğin ben, o ben değilim,
Biliyorum; sende, en son değilim…

Bir yarış içinde kaybolduk yittik,
Biz bizi bitirdik, biz artık bittik,
Yolları ayırdık gittikçe gittik,
Sende sen değilsin bende ben değil,
Bende ben değilim, sen de sen değil…
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Sendeki Güzelliğe

Sendeki güzelliğe
Kafamı taktım yine
Alevler sardı beni
Kendimi yaktım yine…

Kaşın, gözün, yanağın
Saçın yüzün dudağın
İçimde yığın yığın
Gölgene baktım yine

Tatlı eda tavrın var
Güzel çiçekler kadar
Kalbimle azar azar
Ben sana aktım yine…

Bu dünyanın gamından
Eğik köhne damından
Her sevdanın hamından
Gerçekten bıktım yine

Gürsoy Solmaz

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Senden Gayri Gücüm Yok

Aşkınla yanıyorum,
Seni,ben sanıyorum
Seni kıskanıyorum
Günahım yok,suçum yok,
Senden gayrı gücüm yok....

Denizlerde dalgamsın
Kaptanımsın takamsın
Gerçeğimsin, şakamsın
Senden başka gücüm yok,
Günahım yok,suçum yok....

Ele atamayacağım,
Yad’a katamayacağım,
Ve unutamayacağım,
Günahım yok,suçum yok
Senden gayrı gücüm yok...

Şiirsin satır,satır
İçimde bin bir hatır
Gülüşün hatırlatır,
Senden gayrı gücüm yok,
Günahım yok,suçum yok....

Yaprak,yaprak dallara
Petek,petek ballara
Perisin masallara,
Senden gayrı gücüm yok,
Günahım yok,suçum yok....

Sabahıma tan oldun,
Sevgime vatan oldun,
Yüreğime can oldun,
Günahım yok, suçum yok
Senden gayrı gücüm yok...

Gürsoy Solmaz
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Senden önce yoktum ben

Bala bala ballı kız
 Yanakları allı kız
 Ben seni hoş tanırım
 Eteği bindallı kız...

hayalimde düşümde ne varsa o sende var
bu sebeple sanırım senden önce yoktum ben
senle güllerim açtı senle mevsimim bahar
senle ben beni buldum başladı bu sevüven..

sevgi kadehlerimde yudum yudum içtiğim
sevdanla boşalmışım hasretinle dolmuşum
umit sayıp kalbini gökten göğe uçtuğum
ben seni duygularla yüreğimde  bulmuşum...

güzel kız, hoş yüreksin bende seni özledim
umut saydım sevdanı, sevgim ile sözledim...

.
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Seni Anlarım

Ah ah, var ya
diyemem, dilim dönmez
alacası çökmüşse akşamın,
gurbette bir kadehtir bana yeten
yüreğim pır pır eder,
uçmaya meyilli, kanat çırparca
susarım kendimce
yudumlar kadehimi
çekerim sigaramdan
sonra
okunan ezanlara niyet tutarım
gurbetin olmayan sabahlarına
demlenir kalbim ve dalarım
inan inan seni, o halinle anlarım
nemlenmiş gözlerini silişine bakar
gülmeye hazır, gülümseyen gözlerine şiirler yazasım gelir
bakışıma tebessüm eder,
gülersin şen yanınla,
gülmeyen öteki yanını sakladığını çok hissederim de diyemem
bir mavi benzerliğidir ikimizde de var olan
lakın bendeki mavi yayla
sendeki mavi liman tonlarında sarmıştır
bedenimizi sarmal bir sarmaşık gibi
söylenmiyor bazen
bir söz,bir lakırdı
suskun, küskün
avane bir aşık gibi
selamlar yollarım buradan
semalarına parisin
ve palandökenden yağan o koca
o anlatılmaz hissin
demindeyim
ve ben senin,yanında,içinde
yüreğindeyim gibi
sanar,yazar, söyler, susarım
gelsin çay,
gitsin kahve
yak bir sigara

*
mahzun bakıp içimi dağlama
durgun gözlerinle nolur ağlama
ben senin tabirinle
Yemeğe katılmayan bir tuzum
hatta ve hatta huysuzum
lakin
dalmış gözlerinde odaklanmış
hasretin, gurbetin tadıyım
Ve ben senin,
Yüreğinin bir yerinde, yarenliğin adıyım
***
Sev sevme, bil bilme
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Ama şu var ki;
Sen bendeki sevginin, sevdanın, dostluğun
Ve garip hislerin adısın
Çünkü sen bence,
tatlı şirin bir cadısın….
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Seni Anmayacağım

Seni aramayacak,
Seni sormayacağım.
Seni anmayacağım...
Bunları biliyorsun....

Bitmeyen sefa sende,
Dinmeyen cefa bende,
Ağlayan kafa bende,
Bunları biliyorsun...

Elleri güldüren sen,
Gülleri solduran sen,
Sevgimi öldüren sen
Bunları biliyorsun...

Yıllara inadım var,
Sevgine muradım var,
Aşkına bir ahtım var,
Bunları biliyorsun...

Kanımı donduran sen,
İçimi yandıran sen,
Kalbimi kandıran sen,
Bunları biliyorsun....

Asla bakmayacağım,
Asla görmeyeceğim,
Asla sevmeyeceğim...
Bunları biliyorsun..
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Seni BAna Beni Sana Getirir

Derin bakar gözlerinde anlam var
Benı sana senı bana getırır
Yayladan sahıle esen rüzgarlar
Beni sana seni bana getirir...........

Bu sevdaya ateş yakmak, yaşatmak
Kalbinde yok ise vazgeç ve bırak
Bulutlara dikel, biraz iyi bak
Beni sana seni bana getirir
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Seni Dervişten Saydım

seni dervişten saydım
gönül tesbihine geç
yaydım öylece yaydım
sen gönülden gönül seç

gülsün bir gül renginde
bir gonca ahenginde
hem yorgun hemi zinde
şerbetinim haydi iç

Bir kelam ilhamıyla
bağlan gönül ramıyla
bu aşkın encamıyla
kanat çal kalbime uç

seni dervişten saydım
seni kalbime yaydım
seninle sana doydum
yüreğimde bu amaç
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Seni Duyarım

İçmişim yudum yudum, içime doldu sıcak,
Bakarken gözlerime, olgun, kibar, içtendin...
Bir şiir yazman beni daha da ısıtacak,
Düşündüğüm, sevdiğim, güvendiğim ki sendin...

Sen bilmedin veyahut hiç bilmek istemedin,
Delice kıskandığım, inandığım,yandığım...
Sende sevdin mi bilmem, gerçi bir şey demedin,
Galiba sever diye, zannettiğim sandığım...

Ukalayım, deliyim, kabul ama naçarım,
Seni sevmeyen deli, seni seven de deli
Seni kolay seçmedim, sanma kolay geçerim,
Sevdamın karasıydın çoğundan çok evveli...

Demedim, diyemedim sen nişanlı ben bekar,
Sonrasını bilirsin, günler günü izledi.
Sana dediklerimi sevdayla çarp ne yapar,
Sonunda anlar mısın? Kalbin neyi gizledi...

Baştan sona kaç defa tahlil ettim bilmezsin,
Şimdi artık bilesin sana tapan ben varım,
Bende sevdim, desen de hayalime dalmazsın...
Dalmazsın ben bilirim, bilmesem de duyarım...
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Seni Düşlediğim Doğrudur

seni düşündüğümü seni düşlediğimi
bilemezsin elbette ama bil ki doğrudur
Şu vakitte aklımda, hayalimde fikrimde
elbette kalbimdesin ve gerçek olan budur...
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Seni Hissetmek..

Seni hissetmek bir yaprakta kar gibi
Seni hissetmek doyumsuz efkar gibi
Seni hissetmek bir ateş bir har gibi
Kış gününde ısınmak....

seni hissetmek ruhunda bir ruh gibi
seni hissetmek tufanında Nuh gibi
seni hissetmek olmaz şeye yuh gibi..
Sensizliğe de sınmak.. ….

seni hissetmek bakışına vurulmak
seni hissetmek yüreğinde durulmak
seni hissetmek ateşinde kavrulmak
Sevdan ile göz kısmak…..

seni hissetmek bir fincan çay sımsıcak
seni hissetmek bir deli dil bir kucak
seni hissetmek seni sevmektir ancak
Zorluklarda savunmak…..
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Seni Sana

Seni yazmak, sana yazmak,
Hemi zor hemi kolay..
Seni sevmektir yaşamak....
Yaşamaksa büyük olay....

Gürsoy Solmaz
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Seni Sana Soruyorum

Ben ki koca kar gibiyim
Gün vurdukça eriyorum
Seni seven yar gibiyim
Sana doğru yürüyorum

Sen gül ol ben de gülşenin
Sen benim ol bende senin
Vereceğin tek busenin
Hasretini örüyorum

Kız beni sev benle uğraş
Olalım gel sarmaş dolaş
Sende yüz, sende göz kaş,
Saçlarını tarıyorum…

Geldi yine akşam vakti
Sevenlerin olsun aktı
Kim sevindi kim bıraktı
Seni sana soruyorum

Gel beni bir anla derim
Seni seninle severim
Yarınlara Allah kerim
İyiliğe yoruyorum
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Seni Seven

Bir   sevdi  seni   seven,
Pir  sevdi   seni   seven...
O her gördüğün sevmez,
Zor sevdi seni seven...

Seni seven hem deli,
Hem divanedir belli,
Çünki o seni sevdi,
Çoğundan çok eveli...

Seni seven o yürek,
Seni sevdiği gerçek,
Seni sevdiği için
Kıskanır huri melek.....

Sen sevgisin o seven,
Sen o gibi, o da sen,
O kapında bekliyor,
Al  içeri  istersen...

Gürsoy Solmaz
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Seni Seviyorum

Hiç kimseler bilmeyecek,
Ölsen seni seviyorum,
Gönlümden gelen bu  istek,
Gülsen seni seviyorum...

Gitsen uzak beldelere,
Kalsan seni seviyorum...
Ateş yaktım ateşlere,
Külsen seni seviyorum...

Bu tutkuyu artık sorma,
Pulsan seni seviyorum...
Saçlarını sırma, sırma
Telsen seni seviyorum...
Gürsoy Solmaz
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Seni sevmek...

İster kabul, ister red et,
Bilsen seni seviyorum.
Benim için bir tek evet,
Olsan seni seviyorum....
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Seni Sevmemek Kusur

Seni, bir sana yazmak
Hemi zor, hemi kolay…
Seni yazmak; yaşamak
Yaşamak, büyük olay…

Seni tek, sana sormak
İşte bende bu emel…
Seni, senle yaşamak…
Saadettir muhtemel…

Ne sarhoşum, ne ayık
Kadehlerim boşsa da
Ol gönlüme halayık
Yüreğin sarhoşsa da....

Deyeceğim çok daha,
Duyacağın çok laf var;
Seni, senle vallaha
Sevmemek kusur ey yar..
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Seni Yazmak

Seni yazmak sana yazmak,
Hemi zor hemi kolay.....
Seni yazmaktır yaşamak,
Yaşamaksa büyük olay....

Savaşıdır bu deyiş..
Senle olan yapımın,
Sevdasıdır en geniş…
Kanadında kapımın.....
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Seni Yazmak Sana Yazmak

Seni yazmak, sana yazmak,
Hemi zordur hemi kolay…
Seni yazmaktır yaşamak,
Yaşamak ise büyük olay

Çok yakınsın can gibisin…
Beni de ne sayarsan say,,,
Sanki benle an gibisin,
Yay kendini içime yay....

Sevdasıdır bu en geniş,
Gözükmeyen çapımın…
Savaşıdır bak bu deyiş,
Senle olan kalp yapımın…

Sen gidersen senle gelmek,
Ömrümün tek duasıdır…
Neye yarar engellemek,
Engel aşkın cıvasıdır…

Senli olmak, senle olmak,
Hemi güzel, hemi hoştur;
Yaşamaktır; senle solmak,
Senle olmak, var oluştur…
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Senin Derdin Benim Derdim

Senin derdin benim derdim
Paylaşalım, ülüşelim...
Sen dinlerken, ben de derim
Gir koluma gülüşelim...

Anlıyorsan bu demeğim,
Sevgine çoktur emeğim,
Aha bir lokma ekmeğim,
Kardeş kardeş bölüşelim..

Beyaza boya karayı,
Sevgin olsun gönül payı,
Uzatmadan bu arayı
Ara sıra buluşalım...
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Senin Dünyan Bomboş

Senin dünyan bomboş da, dolu mu benim dünyam?
Çilemi gam yapmışım, derdimi sen yapmışım
Gönül bahçende güller, hangi beste için gam
Sevda dertli gönlünün her gülüne tapmışım

Ey Sen...! . yüreğindeki, sevdaları dert sayan
Rahat ol...solan gülü,dertle felaket sayan.....
Adın gibi sevdanla, dağlarımdaki karsın,
İnan bana sen bence, çoğundan bahtiyarsın
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Senin Ey Çağın

Gerçi senin ey çağın,
Benimki fana değil...
Bana açık kucağın,
Benimki sana değil...

Yazsam durmadan yazsam,
Fikrini bozamam ki,
Adınla dolu masam,
Daha da yazamam ki...

Bende sevgi bire on,
Ürün verir bilesin,
Ne ilkidir ne de son,
Bilki belki gülesin...

Zamanın öldürdüğü,
Bir şey değil ki sevgi...
Oysa sıkça ördüğü,
Bir şeydir belki sevgi...
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Senin Hükmündür.

Bir selam vermemek, veda etmemek,
Benim layıkımsa, senin hükmündür.
Beni bir bilmemek, bana yetmemek,
Benim layıkımsa, senin hükmündür...

Durma artık beni içinden süpür,

Bu sevgi başlıyor, bitecek sanma...
Bu sevda gönlüme yetecek sanma...
Bu ilgi kalbimde yitecek sanma...
Benim layıkımsa, senin hükmündür...

Taşlara sevdamı, kanınla tükür..

Kızgınsın kim bilir acep sebep ne,
Bilmem aramızda nedir mesele,
Bin pişman olsan da,olmasan bile,
Benim layıkımsa, senin hükmündür...

Seni böyle yapan, o kara gündür…

Beni usandırdın, ben artık baydım,
Kendini aklınca bilmem ne saydın,
Sen şöhret olurdun,benle dursaydın…
Benim layıkımsa, senin hükmündür...

Talihin, talihsiz bulduğun ündür…

Onla bunla mukayesen şık değil,
Bağrım ile bağrın yapışık değil,
Yüreğim ne vurgun, ne aşık değil,
Benim layıkımsa, senin hükmündür...

İnan her yaptığın, bitmeyen züldür..
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Senin İçin

Kör olsun gözlerim ters ters bakmışsa,
Şiirler döktürdü bak senin için...
İçindeki sevgi taşıp akmışsa,
Üstüne diyecek yok senin için...

Sevmemek ne demek Kerem gibiyim,
Dilekle sunulmuş zemzem gibiyim...
Sevdanla hallendim verem gibiyim,
Bende de sevgiler çok senin için...

Sevgiler topladım gönül bahçeme,
Gözlerim bulandı yaşlara, neme
Sevdiysen gel söyle, ne olur dene,
Gönlümde kurmuşum tak senin için...

Sevgilim demeye dilin mi varmaz,
Kalbini bölmeye elin mi varmaz,
Herkes beni sorsa,sevgilim sormaz,
Kalbime bir ateş yak benim için...
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Senin Kalbin Bembeyaz

Senin kalbin bembeyaz,
Bugün yağmış kar gibi...
Bu soğukta az-biraz
Beni yakan har gibi..

Senin kalbin tertemiz,
Göze suyundan berrak,
Senin kalbin bir deniz..
Mesele kulaç atmak...

Senin kalbin bir melek,
Benimki öyle değil..
Kanat çalan kelebek,
Hoşluğa mütemayil...

Senin kalbin güllerden,
Gül dolu evlek gibi…
Sevgiye sevgilerden,
Bezeli çelenk gibi....

Gürsoy Solmaz

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Senin Şarkın

Baharda boynu bükük gezdiğim bu yerleri,
Sen hazanda gezersin,yaprakları ezerek,
Elin koynunda kalır,sayarsın adımları
Söylersin haldaşına söyler beni gezerek,

Baş aşağı yapraklar düşer omuzlarına,
Ve sen böyle gezersin pek üzgün baharına...
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Senin Yüreğin Yeter

Senin yüreğin yeter
 Ellerin hükmü nedir
 Ver elini bana ver
 Gerisi bahanedir

Aşkımsın kar çiçeğim
 Huri, peri, meleğim
 Sana olur gereğim
 Hüsnün ki şahanedir...

Bilirsinki ben seni
 Kıskanırım seveni,
 Duyduğun değil yeni,
 Dediğim on senedir...
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Seninki  Sevda Değil

Seninki  sevda değil,  bir kuru söz ve istem
Benimkisi acizlik, halli  sevda ve sitem
Bahtını zorlamadan, beklesene meraksız
Gönlün  zaten rızasız,dilin söyler dem-be-dem…

Sevgi  nedir bilmezsin, bellidir  ifadenden,
Düşünceyi  zevkine,zevkini de zamandan,
Koparıp çalıyorsun,bu  da maharet tabi
Farkında bile olmaz can koparırsın candan....
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Seninle Olmak Hoş

Sevmek ve seninle iyi olmak hoş
Seninle düşünüp öyle dolmak hoş
Serin havalarda öylece dalıp,
Seninle hayal etmek, senle kalmak hoş
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Senle Aklımı Bozdum

Gece gündüz kalmadı,
Senle aklımı bozdum.
Kalbim gene dolmadı,
Senle aklımı bozdum...

Yolda gezerken bazen,
Aklıma gelir bir an,
Şurdan burdan hatıran,
Senle aklımı bozdum....

Uzanırsam,yatakta
Uyumazsam ayakta,
Farkındaysan bir bak da,
Senle aklımı bozdum...

Denileni anlamaz,
Edemem de itiraz,
Anlıyor musun biraz,
Senle aklımı bozdum...

Anla beni, duy beni,
Ne sayarsan say beni...
Kemirir bu huy beni...
Senle aklımı bozdum...

Sanma bu sevgim biter,
Ne ay, yıl, ömür yeter,
Gel gönlünü bana ver,
Senle aklımı bozdum...
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Senli Olan Bayramlara

Yar bayramım sensiz geçti,
Senli olan bayramlara…
Hem sensiz sevensiz geçti,
Senli olan bayramlara...

Hava soğuk içim sıcak,
Senle dolu kalbim bir bak,
Seni düşünüp anarak,
Senli olan bayramlara...

Uzak olsa da aramız,
Seni sevmek hoşluktur; kız,
Sen haklısın bende haksız,
Senli olan bayramlara....

İçerimden gelenleri,
Sana yazdım epey beri,
Sevgimin sevgin ederi,
Senli olan bayramlara…
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Serseri Sevgimin Hükmüdür

Serseri sevgime ilham olan sen
İçimde çiçekler güller gibisin…
Sevgime açık mı sevgi seccaden
Değilse sen bende eller gibisin …

Ey güller tadında renginde yarim
Sevgisi sevgimin denginde yarim
Bir nadan yüreğin cenginde yarim
Sevgimi sevginle kollar gibisin…

Serseri aşıkın, ozanın benim
Bu hazla fütursuz yazanın benim,
Hayal gergefinde her anın benim
Ben arı sen  petek ballar gibisin…

Sen beni boş geçme, bende sevgi has
Ki bende sevginin eğrisi olmaz
Ey gülleri nazen, ey yüreği naz
Gönlümden gönlüne yollar gibisin…

Serseri sevgimin hükmüne göre
Sevmezsen gerek yok nedene, özre
Seversen yıkılmaz, bozulmaz töre
O zaman susmayan diller gibisin…
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Ses Vermelisin

Bırak, saçlarını dağınık kalsın
Hevesler arzular, bitmek üzredir
Hüsnüne hayalim fütursuz dalsın,
Düşlerin kalbime, yetmek üzredir...

Geçti artık zaman, gelmesen nolur?
Veyahut bakmasan, gülmesen nolur?
Rahat istiyorum birazcık huzur,
Vakte veda artık, çatmak üzredir....

Bıktırma, usandım; yaptıklarından,
Benim için bugün, iyi yarından,
Destursuz girilen, bağın barından,
Nemenem insanlar, tatmak üzredir.

Yürek tınıları uyarsa şayet
Sevgini sevgimle mukayese et,
Sonuçta bir sözüm şudur; nihayet,
Kaptansız gemiler batmak üzredir..

Ses versene artık duymak isterim,
Sesinle içimi oymak isterim,
Kalbimi yıkamak, yuymak isterim,
Sabrım, sebatını atmak üzredir..
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Sessiz Kalmış Bayburt

boz rengine vurulmuştuk bir zamanlar bu yurdun
ak rengine döndük, tadı ekşi, kerti yoğurdun
anlamayın da anlayın,riya girdabındayız..
kısaca hikayesidir;sessiz kalmış Bayburdun...
***

"şehit osman dağında üç hilal selam durur...
Secde eder bedenler,Fatihalar okunur..
akşam şafak renginde, abide konuşmakta
şühedanın destanı yüreklere dokunur..."

çoruhun sessiz sessiz çağıldayan sesinden,
selam olsun görene, şen bayburt kalesinden....

***
"Tarih çağlarından Türk'e olmuş yurt
Çoruh secde eder burdan geçerken
Nam vermiş İslam'a vecd ile Bayburt
Şehit olmuş "Osman" surdan geçerken."

***

Kop Şehitliği...
"burada da destanlar, kalemle yazılmadı
Onbin şehit ses verdi, Sisli Kop dağlarına,,,
İkinci bir Plevne, Kop dense de bir adı
Şehitler nefes verdi; Sisli Kop dağlarına...
Şehidi olmayan dağ, dağ olsa da kim tanır?
Şehitsiz dağlar bize, bu yüzdendir utanır..."
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Sessiz Süzül Gel

Tut ellerimi, sessizce süzül gel,
İçimde adınla, olanları gör…
Olmasın bir sebep başka bir engel,
Seninle kalbime, dolanları gör…

Bakmasan, gelmesen, duymasan bile
Almasan, mislince koymasan bile
Gönlümü gönlüne yaymasan bile,
Sensiz günlerimde, olanları gör…

Sevgini titrekçe, korkarak deme
Bedeller düşünme deli sevgime,
Sarıl bedenime, bak ellerime
Ümitle beklerken, solanları gör…

Gelmeni isterim; bir gün habersiz
Saklanmak gereksiz, ne kadar yersiz
Ben ki sen dedikçe, sen diyorsun biz
Bendeki bu hale, gülenleri gör…
:
Sendeki sözlerde görsem de esrar,
Yok.. artık kararım, sevgimde ısrar
Bir çare bul; beni, yüreğimi yar;
Yüzüme söylenen, yalanları gör...

Duyduğum şarkılar, türküler arttı,
Sensiz gözlerimi sanma ki yattı,
Bu sevgi ufkumu böyle kararttı,
İçimde tarumar, talanları gör.
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Sevda Şöminemsin

sevda şöminemsin üşüdükce ısındığım..
Sıcacık özlemimsin sığındığım, sındığım...
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Sevdadan Usanmam

Bilki ben usanmam ve hatta bezmem
Konuş,haykır, söyle, bağır ve çağır
kaybolmam,saklanmam ne gizli tezmem,
İçimde varlığın dağlardan ağır...

Kelamin bal olur tadarım elbet
Bu halle çoğalır bitmez muhabbet
Ben seni seveyim sen bana meyl et
Sesini duyarım olamam sağır...

Tatlı balam, körpe kuzum sevdiğim
Böyle görüp,böyle bilip övdüğüm
Öyle bir sevdim ki sanki kördüğüm
Şarkılar söyleyip türküler çağır...
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Sevdakâr Şairim

Bir sevda, bir kabul, bir vuslat bana,
Bir evet bin hayır yerine geçti…
Bir ısrar, bir rica, bir selam ona,
Demedin, yaralar irine geçti…

Çürüdü bir anda tuttuğum dallar,
Hepsi yalan çıktı dediğin fallar,
Asırlık ağaçlar bile baş sallar,
Ümidim köklerden derine geçti…

Saflık inandırdı, beni herkese,
İbret alamadım, değil ki hisse,
Ne yaptı, ne etti gönlüm, o kimse
Hiçte bilmediğim, birine geçti…

O günler inceden karlar yağardı,
Gönüller yeşermiş sevda arardı,
İçimi bilinmez duygular sardı,
Demlerim, bu günden yarına geçti…

Karıştı duygular hislerle bir bir,
İçirip badeler eylesem sihir,
Sahtekâr aşığım, sevdakâr şair,
İlhamım güzeller pirine geçti…
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Sevdalı OLduğum Ses

Erenler yurduna yolum uğradı,
Baktım,gördüm şaştım ocaklarında
Kimi sual sordu,beni anladı
Yandım yandım piştim ocaklarında…

Gönül hoşluğuyla bar oynadılar,
Beni de gönülden oynar sandılar,
Alevden sevdalı yananları var;
Baktım,sordum düştüm ocaklarında…

Hal olmuş halleri gönül yerinde,
Sır olmuş aşkları aşk çemberinde,
Onların düşleri çok çok derinde,
Yandım,biştim,taştım ocaklarında..

Sevdalı olduğum sesti diyerek,
Aha dergah aha postu diyerek,
Anlamaz tavrıma küstü diyerek,
Gezdim,durdum koştum ocaklarında
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Sevdalım

Söylesem peşimden gelsen ne güzel,
Kimseye töhmetim olmaz sevdalım …
Düşünme ve durma gel arkamdan gel
Bu çiçek pek kolay solmaz sevdalım ..

Kulaç atsam deryalara sen diye,
İsmini kazıdım ta içeriye,
Sen bana sevgimden olan hediye,
Başka şeyle içim dolmaz sevdalım ..

Sen orda ben burda kaderin hükmü,
Bu sevgi içinde zahmet mi ? yük mü?
Deseler şu kıza sevgin büyük mü?
Demesem olmaz ki, olmaz sevdalım …
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Sevdamsın eyvallah

eyvallah yayla yelim eyvallah
eyvallah  gönül dilim eyvallah
 dağ çiçeğim kardelen
gönül gülüm eyvallah...

eyvallah sen yüreği yaralım
eyvallah sen ceylanım, maralım
ince fikrim merakım
eyvallah ham hayalım eyvallah...

gider isem eyvallah
senle her dem eyvallah
olmak kalmak yaşamak
budur merhem eyvallah.
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Sevdan Öyle Bir Zor Ki

Bahçelerde güllerin yaza doğru solduğu,
Günler kadar eskimiş anıların var bende,
Düşündükçe duygular bin bir eder soluğu,
Alkış tut, kahkaha at, ölüyorum sayende...

Üşüyorsan sevgilim söyle üşüdüğünü...
Yorgan olup sarayım yatağındır yüreğim...
Bilmiyorum hakkımda neler düşündüğünü...
Söyle ki öğreneyim ardınca yürüyeyim....

Sevgi sevgi açmışım gönül bahçelerinde
Bir arsız sarmaşığın akıbeti var bende
Senin sevgini ise gönül kubbelerimde
Adın ile yazmışım böyle sevdim sevende.....

Hislerimi yanılt ki evhamlarım tükensin...
Bazen içim sızılar nedense irkilirim...
Aniden çınlatıyor kulağımı nefesin...
Bir bilmek istiyorum; bende birsin bilirim....

Sevgimin şifresisin hislerimin teknesi
Yoğur sevgimi yoğur pişir sevgi odunda
Nedir içimde bir ses; sahi bu neyin nesi
Kemirir bir kuruntu.. sanki gelmişim punda....

Ah sevgili sevgilim, ey İzmir tadında gözlüm
Mavi elbiselerin süsü bedenlim seni...
Ey şifreli sevgilim ey sevdakâr tek sözlüm....
Sevdiğimi iyi bil duy artık bu seveni.....

Vurgunuyum; vurduğun yüreğimden vurgunum.....
Serserisiyim; senin sevgi ağyarlarının....
Sevginle dop-doluyum sevgin ile yorgunum....
Sevdalısıyım; senin sevgi diyarlarının.....

Acemiler gibiyim sevdan öyle bir zor ki
Tutuşmuş yanıyorum; sevdan ile vallahi...
Sevgin öyle bir girdap,sevdan öyle bir tor ki....
Yanımda olmalıydın; şimdi nerdesin sahi?
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Sevdana Alışacağım

Saçların, gözlerin ve kirpiklerin,
Sevgice hoşluktur bu verdiklerin,
Dünyamdır; sevdaca şu verdiklerin,
İçinde ruh gibi dolaşacağım…
Hasretle sevdana alışacağım…

Sende alış bana, alışalım yar,
Tenha köşelerde buluşalım yar,
Görüşüp, anlaşıp,  üşelim yar,
İçinde ruh gibi dolaşacağım…
Hasretle sevgine alışacağım…

Sevdakarım doğru, yobazın değil,
Girdaplı sularım dayazın değil,
Sıcağım ısıtır, ayazım değil,
İçinde ruh gibi dolaşacağım…
Hasretle sevgine alışacağım…

İstersen unutur geçer gidersin,
Öylece yurdumdan göçer gidersin,
Veyahut o adam: - sevdamdı dersin,
İçinde ruh gibi dolaşacağım…
Hasretle sevgine alışacağım…
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Sevdana Küsmem

Ne sevdandan usanır, ne sevdana küserim
Bende sevgi böyledir; bildiğim de bu derim
Karlı kış yollarında ne kırılmam, alınmam
Ben bu yollara gezer,bu dağlarda eserim...

Kar beyazı taç yaptım bakana nispet olsun,
Geleceğim yanına görmeye kısmet olsun,
İçim içime sığmaz, heyecanım tartılmaz
Bana karşı hislerin, yeter ki müspet olsun ........
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Sevdanı Kaya Ettim

Diyemedim kimseye,
Ar ettim haya ettim...
Biriktirdim sevdanı,
Kocaman taya ettim...

Sen ektin evlek evlek,
Ben ekildim diyerek,
Bu sevdanı bilerek,
Kendime rüya ettim...

Sevdana yudum yudum,
Şiir yazdım okudum,
Kendim ördüm, dokudum,
Gönlüme oya ettim...

Gönlüme nolur diye,
İsrar ettim dur diye,
Bu sevda soğur diye,
Duamı zaya ettim...

Demedin olur diye,
Yanımda kal... dur diye,
Bu sevdanı gönlüme,
Taş ettim, kaya ettim...
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Sevdanla Oruç Tuttum

SEVDANLA ORUÇ TUTTUM

Ey gözleri ışık ışık
Bana doğru bakan güzel
Sen eyledin beni aşık
Yüreğimi yakan güzel

Aşk olsun ki yıllara sor
Ummaz isen yollara sor
Kahve kahve fallara sor
Hep karşıma çıkan güzel

Böyle isen dileğimsin
Sevdiğimsin, meleğimsin
Atan durmaz yüreğimsin
Burcu burcu kokan güzel

Sen anlarsın kardan kıştan
Sen anlarısın yakarıştan
Ne gerek var sor en baştan
Aşk curama dokan güzel

Yazdığımdan çıkan sonuç
Böceğimsim adı uç uç
Ben sevdanla tuttum oruç
Sen içime  akan güzel..
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Sevdayı Okumak Lazım.

sevdiğim bilirsin sevgi pek olur
sevmekte gönülde teke tek olur
sevgiyi nakşeden bir yürek olur
dedim ki: sevgiyi dokumak lazım
gönülde sevdayı okumak lazım...

sevdiğim bilesin sevdam fütusuz
çölde ne yapılır  susuz uykusuz
sensiz geçen günler yaramdaki tuz
dedim ki sevdayı dokumak lazım
gönülce adını okumak lazım

adına çizikler çizdim tenimde
aşkını su ettim değirmenimde
sevdayı seninle öğrendiğimde
dedim ki sevdayı dokumak lazım
gönülce adını okumak lazım...........
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Sevdayı Yaşamak

Tadına varmadan baharın, yazın
Zamanın her demi, yaşı başkadır
Güllerin  toprakla vuslatı hazin
Olsada toprağın taşı başkadır...

Alimin hayali yüz bulsa makbul,
Cahilin sohbeti son olsa makbul,
Arının peteği bal dolsa makbul,
Yüzük değil belki kaşı başkadır...

Güzellik adınla müsemma senin,
Bakışın bir başka muamma senin,
Rüyana girseydim her cuma senin,
Senli kaldığımın düşü başkadır...

Dalı kırık ise ağaç bitiktir,
Sevgi silinmişse artık yitiktir,
Sevdayı yaşamak daha etiktir,
Yaşansa her ömrün kışı başkadır...
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Seveceğim kız

Bilirsin sevginin lisanı yoktur,
Ellerin olsan da seveceğim kız,
Yüzüme bakıver, karşımda otur,
Sevme başkasını, beni sev yalnız...

Yakınım, yarenim ne isem bilmem
Ben senin sevgili yüreğini sevdim,
Gizlice severim, aleni demem
Düşmanımdır seni severse her kim...

Sen güzel, ben şair isabete bak
Güzele yazarım dediğin kadar,
Gerçi yollarımız değildir uzak
Gizliden gizliye görüşmek de var....
GÜRSOY SOLMAZ
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Severdim Bilirsin

Dünyalar bir yana, sende bir yana,
Severdim bilirsin delicesine...
Doyumsuz bir şeydi, dalmak hülyana,
Hülyan ki gönlümün yolucasına...

Severdim bilirsin, kimden hoşnutsan,
Severdim bilirsin, hoyrat da olsan,
Severdim bilirdin, katre katre,an
Geceydim gündüzün kulucasına...

Severdim bilirsin,seviyorum da
Sevilmek ne güzel tek bir yorumda,
Bende sevdim desen gerçi ne fayda,
Gönlün ki sevdamın çölücesine...

Severdim bilirsin, diyebilmezdim,
Severdim bilirsin, yeminler bozdum,
Sende sevdin belki, ama demezdin,
Yaşayan sevgiler ölücesine...

Severdim, hem nasıl? Severdim bilsen,
Sevilmek ne çare sen sen değilsen,
Kırılmak bir başka, demem eğil sen...
Sevgiler sevdamla dolucasına
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Sevgi

Sevgi kutsal bir ağaç,
Balta vurmam köküne,
Sevgi başka bir amaç,
Onda yer yoktur kine...

Sen sevgi ağacısın,
Bezeyip süslemeli,
Sen sevginin tacısın,
Başımın bu emeli...

Sevgi sende ne kutsal,
İşte budur en güzeli,
Sevgi başka bir masal,
Duymak için yakın gel...
GÜRSOY SOLMAZ
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Sevgi Bilmeyene Uğramaz Değil

Bu gün doğusundan gün batısına,
 elini kalbine koy hele  sına,
 her  aşık yaktığı yar kınasına,
 yürekten dualar okumaz değil…
 sevgi bilmeyene uğramaz değil…..

 erguvana döndü renkler aniden,
Nerden başlamalı, neye yeniden,
Böylesi düşlerle, irkilirim ben,
Kimse sevdiğini anlamaz değil,
Gelen kıştır artık gelen yaz değil..

Şurdan burdan hatıralar canlanır
Biri başlar ötekisi  sonlanır,
Kimi usandırır, kimi dinlenir
Sivrisinek ötse çalan saz değil
Gelen kıştır artık,gelen yaz değil

Gıcırdıyor artık gönül çatısı,
Anılar depreşir işin kötüsü,
Dümen kırık, hedef günün batısı,
Kulların bunları anlamaz değil
Gelen kıştır artık gelen yaz değil..

 gün batacak, geçen zaman geçmiştir;
  kim sevgiyi dolu dolu içmiştir?
  sevgiyi sevgiyle bilmek  zor iştir ….
  sevgi bilmeyene  uğramaz  değil…
  gelen kıştır artık gelen yaz değil…
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Sevgi Gerektir

İnsanlar düşünüp söz söylemeli,
Üç kuruş, beş köfte demek ne usta...
Çok düşünüp hatta az söylemeli,
İnsana bu gerek.gerek be usta...

Aklından her geçen söylenir olsa,
Her güzel yaylası yaylanır olsa,
Dilsizle dilleşen yeğlenir olsa,
Taşlara üfürek diyek be usta

Usta bak: bu dünya heryer sen olsan,
Altından kıymetli bir değer olsan,
Hatta hatta adın muammer olsan,
Sende aradığım yürek be usta
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Sevgi Kini

İdam etmişsin belli
Verme artık teselli
Bu işin sonu acı,
Hem değil tevekelli.....

At içine, derine,
Al birini yerine,
Usül yerini bulur;
Çekil artık serine...

Her yazdıkça horlayan,
Beni benle zorlayan,
Sen artık anılarla,
Duymuyorsun heyecan...

Silmişsin ki... izim yok
Artık o ikizim yok,
Ne diyeyim canısı
Var içinde, zor yokluk.....

Ama bence sen hâla,
Bir sevgisin pir billa,
Etmedim ben inanki,
Etmedim, katakulla...

sevme unut istersen
Gene sevdiğimsin sen
Ne yapsan seveceğim,
Sensin içimde esen......

Ne yaparsan yap yorum
Sevsen istemiyorum,
Benim sevdiğim yeter.....
Ben gerçek söylüyorum.......
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Sevgi Kutsal Bir Ağaç

Sevgi kutsal bir ağaç,
Balta vurmam köküne...
Sevgi başka bir amaç,
Onda yer yoktur kine...

Sen sevgi ağacısın,
Bezeyip süslemeli,
Sen sevginin tacısın,
Başımın bu emeli...

Sevgi sende ne kutsal,
İşte budur en güzel,
Sevgi başka bir masal,
Duymak için yakın gel...
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Sevgiler Var

Sevgiler var baktığın bakış gibi,
Sevgiler var Erzurum’da kış gibi,
Sevgiler var yürekte nakış gibi...
Sevgiler var...

Sevgiler var....
Elif elif okunur,
Gönül tezgahında durmaz dokunur...

Sevgiler var; engin denizler gibi,
Sevgiler var; kahpece izler gibi,
Sevgiler var; durmadan sızlar gibi...
Sevgiler var...

Sevgiler var...
Güller ile arıdır,
Dünyalar güzeli gönül yarıdır..

Sevgiler var; çiçek çiçek bal olur...
Sevgiler var; ümit  dolu fal  olur...
Sevgiler var; olmadık hayal olur...
Sevgiler var...

Sevgiler var..
Düsturları kırdığın
Diline dolayıp ve haykırdığın...

Sevgiler var; satır satır şiirdir,
Sevgiler var; şu bu değil senindir,
Sevgiler var; ferhat ile Şirindir,
Sevgiler var....Sevgiler var..

Sevgiler var.....
Yüreğine ad olmuş
Hayal olmuş,hayat olmuş, tad olmuş...

Sevgiler var; bir ceylana tuzaktır,
:Sevgiler var; kaçan kurtulacaktır,
Sevgiler var; şakaklardaki aktır

Sevgiler var....
tükenmeyen bitmeyen,
İstedikçe istediğin yetmeyen....

Sevgiler var,unuttuğun kaçtığın,
Sevgiler var zehir zıkkım içtiğin,
Sevgiler var maldan-mülkten geçtiğin,

Sevgiler var...
Verdiğin zaman gider,
Sen sevdikçe can verirsin, can gider,
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Sevgiler var; kanat çalan kuş gibi,
Sevgiler var; bakırdan kuruş gibi,
Sevgiler var; kaya gibi taş gibi...

Sevgiler var.....
Sevda gözlüm sevgiler,
O sevgıden, kalanları geri ver....
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Sevgiler Var Dilektir.

Sevgiler var dilektir
Sevgiler var emektir
Sevgiler var bir tektir
Sevgiler var karda kışta yaşayan..
Sevgiler var emek dolu heyecan
Sevgiler var bir ağaçtır; kuru can...
Sevgiler var...
Sevgiler var kahvelerde fal olur
Sevgiler var ağaçlarda dal olur..
Sevgiler var hal olur; hayal olur..
Sevgiler var...
Sevgiler var korku kuşku doludur
Sevgiler var mukaddestir uludur
Sevgiler var biri birinin kuludur
Sevgiler var ...
Sevgiler var bende olan sen gibi
Sevgiler var sende olan ben gibi
Sevgiler var gibi şen,gülşen gibi
Sevgiler var...
Sevgiler var şartlı olan şey değil
Sevgiler var şehir değil köy değil
Sevgiler var ne vurmak ne döv değil
Sevgiler Var...
Sevgiler var denizlerde kum gibi
Sevgiler var gel gözünü yum gibi
Sevgiler var seni seviyorum gibi
Sevgiler Var...
Sevgiler var biraz bencil ve nadan
Sevgiler var sanki olmaz sonradan
Sevgiler var böyle yapmış yaradan
Sevgiler var...
Sevgiler var dallara kar yağmıştır
Sevgiler var artmıştır; çoğalmıştır
Sevgiler var yarı yolda kalmıştır
Sevgiler var bir dilekçe gibidir
Sevgiler var çok gerekçe gibidir..
Sevgiler var...
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Sevgili Demek....

sevgili...
sevginin bahçesi gibi ekmek
ve biçmek sevmek
ve sevilmek...
kapıya menteşe,
zora mengene
gibi..
bilene yürek...
bilmeyene gerek...
sevgili,  bir erk
sevgili,
sevgi semasına direk...
ve sevgili bülbülün yediği dut
dağ gibi umut...
kısaca...
sevgili:
sevginin asası,
yasası,
var olan dünyası...
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Sevgilim Bilmedi

Sevgilim bilmedi bilmeyecekte,
Karanlık karlarda üşüdüğümü,
Ağlasam yaşımı silmeyecekte,
Çözülmez kaderin böyle düğümü...

Ben ona yaklaşıp vefa ararken,
O beni anlamaz hep hoyratlaşır,
Duygusu duyguma setken, duvarken,
Delisi düşlerim kat be katlaşır...

Ben kalsam diyorum, o güle güle,
Her gece yarısı yollardayım hep...
İçinden gelmeyen olmaz ki ola,
İnamsız vefası olmadık sebep...

Olmasın istemem, zaten dargınım,
Kimini tanımam kimsesi de yok
Titrese bedenim ve donsa kanım,
Vallahi billahi busesi de yok...

O beni sarmadı bir doya doya,
Ben sarhoş yollarda gezdim, dolaştım...
Her akşam bencilce dalıp uykuya,
Bilmezdi halimi zaten alıştım...
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Sevgilim Olamazsın...

Sevgilim değilsin, olamazsın da,
Sevgilim olmaya yürek yok sende...
Yalan söylüyorsun yalan aslında,
Gerçeğe pek fazla gerek yok sende...

Mecbur değilsin ki beni sevmeye,
Sen sevmezsen bende sevmem kime ne?
Sadist bir ruh ermez bence her şeye,
Yanılmışım kalben sevmek yok sende...

Sözüm o ki: sende sevda bu mudur?
Yalanlara kanmak bende korkudur,
Senin her dediğin neden doğrudur,
Yalan canım yalan gerçek yok sende...

Bilmiyorum sana hakim duyguyu,
İntikam alanın sende var huyu,
Bulandırdın gönlümdeki pak suyu,
Çeşmeye gitmeye külek yok sende....

Hangi duygu yüreğine hakimdi,
Seni böyle yapan kimlerdi, kimdi?
Yüz yüze bakarken korkarım şimdi,
Gönlüne ters düşen dilek yok sende...

İşte sitem,işte minnet,işte naz,
Ne istersen sende bana böyle yaz,
Derim derim alçak kalbim anlamaz,
Gönül sofrasına çörek yok sende...
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Sevgime İpotek Koyma

Yar istersen seni seven benim kız,
Seninleyim, gördüğün bu yaşta ben
Sende sev, sende koş, kalma duraksız,
Seni seven deli yürek işte ben...

Sevdanın ederi koşulsuz olsun,
Bırak duygularım içine dolsun,
Güllerim elinde fütursuz solsun,
O hayalle kalıverdim düşte ben...

İpotek konmasın sevgimden beri,
Sen ol yüreğimin mutena yeri,
Şu ben ki sevenin, koca serseri,
Hislerim delidir; dedim başta ben.
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Sevgimi aşına say,

Sevgimi aşına say, yüreğinde var olan...
Yüreğimi öyle bil sevgine diyar olan...
Dünya böyle keşmekeş çoğu gönül avcısı..
Beni de şöyle belle...Sevdanı duyar olan....
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Sevgimi Su Ettim

Sevgimi su ettim sevda tasında,
Çiğdemler ak giydi yola düştüler...
Duygu tarlasında aşk yaylasında,
Böyle buluştular; ve görüştüler…

Benim özlemime onlar koştular;
Doyulmaz, canların muhabbetine...
Ak giymiş gelinlik kadar hoştular,
Şahidim onların muhabbetine....
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Sevgimiz Yedi Versin

Bir oğul balı gibi, peteğin ortasından,
Sevgidir buram buram, filiz veren yeşeren,
Ama Kars yaylasından, ama Muş ovasından...
Bir gönül meyvesidir, sevgimiz yedi veren...
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Sevgimle Büyülüsün

Kız ben seni görünce,
Sanırım kar gülüsün…
Fikrimde ince ince
Sevgimle büyülüsün…

Ellerim sana açık,
Yüreğim sana göçük,
Düşünsene azıcık,
Sevdamın tek yolusun…

Ta buradan oraya,
Tuz bastın bu yaraya,
Ve gönlümü saraya,
Çeviren aşk dalısın…

Gör sevdamın tonunu,
Bu senin mecnununu,
Yazıyorum; duy bunu
Peteğimin balısın…

Gerek yok dahasına,
İnanmazsan gel sına,
Gönül payandasına
Öylece dayalısın…
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Sevgimsin can bulduğum

Sevgimsin an bulduğum,

Sevgimsin can bulduğum,

Aşkım ol, sevdam ol sen

Anmasam bunaldığım...

Sarmaş dolaş hayaller,

Sevgi senle haz eder…

ver gönlünü bana ver;

Gülüşüne güldüğüm.....

Füturu yok sınırsız,

Sevgine gönlüm hırsız,

Ey maşuka, be hey kız,

Sensin rüya böldüğüm....
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Sevgimsin İçimde Açan

Unutmak mümkün mü sen deli misin?
Yamaçlardan esen dağ yeli misin?
Sevginin ruhumda dost eli misin?

Sevgimsin içimde açan, çoğalan
Sevgimsin elbette düşümde her an....

Kavuşmak elbette bitmeyen dua
Bu yüzden sevgimi çekmem sorguya
Bizimdir hayaller,düşler ve rüya...

Kavuşmak farz oldu, sevgi yolunda
Yanındayım... hisset, hatta kolunda

Resmedip yüzünü gönül yaylama
Öylece seyredip bakarım ama,
Sevgini içime sevdanla yama

Bu sevdadır bir yüzüğe kaş gibi
Bu sevgide yolumuz yoldaş gibi
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Sevgin İle Tart Beni

Bir yalnız ceylansın avcın gibiyim,
Saçlarının telleriyle tut beni…
Sanırım sevincin,acın gibiyim..
Adı neyse kana kana tat beni…

Bir küheylan, bir doru tay gibisin,
Evet dünya, dahası ay gibisin…
Mahşerimsin, okuma yay gibisin,
Yaşadıkça göklere fırlat beni…

Hayatının her kavşağı bende yar,
Hayatımın anlamı var sende yar,
Yaşıyorum; yaşamım sayende yar,
Topla lakin sevgim ile tart beni
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Sevgini Emel Saydım

Sana gönül borcum var,
Ödemektir maksadım...
Gönlüm ondan tarumar,
Sen oldun tuzum tadım...

Bu yalancı dünyanın,
Cilvesidir ayrılık...
Sendeki heyecanın,
Bende kanadı kırık...

Sevgini emel saydım;
Sevdana da vurgunum..
Kalbinde kaybolsaydım,
Ben kadere kırgınım...

Bu yalancı dünyanın,
Cilvesidir ayrılık...
Sendeki heyecanın,
Bende kanadı kırık...

Arifi sensin paşam,
Dünden beterdir günüm..
Talihle münakaşam,
Ben talihe küskünüm...

Bu yalancı dünyanın,
Cilvesidir ayrılık...
Sendeki heyecanın,
Bende kanadı kırık...
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Sevgini Kutlayacağım

Sevgini sevgimle katlayacağım,
Bir demet çiçekle kutlayacağım,
Sesini duymazsam çatlayacağım,

Şimdi söyle sen orada nerdesin,
Sevgi sevgi yüreğimde perdesin...

Görmek için hırsız gibi bekledim,
Bir bağ iken barsız gibi bekledim,
Sevdalandım yarsız gibi bekledim,

Şimdi sen orada susacak mısın?
İçimde sevgice pusacak mısın?

Varlığın yokluğun artık gereksiz,
İnandım yazık ki şüphesiz,şeksiz
Sevgimi kelepir satan yüreksiz,

Gözüme öylece bakacak mısın?
Karşıma korkmadan çıkacak mısın?
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Sevgini Sevgim İle Beslerim

Sevgine kucak açar, sevgim ile beslerim;
Hayal edip adını o hayalle seslerim….
Sevgilim olamazsın, nerde sende o yürek?
Bu sebeple benimdir; kederim, yeislerim…
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Sevgini Ziyana Kıymıyorum Ki

Sevgiyle tutmuşsam nazik elini
ben onu günahtan saymıyorum ki
tan atmış şafağın sessiz gelini
yanımda değilsen doymuyorum ki...

Gecenin karanlık odakları var
gündüzün müjdeli şafakları var
her sevda çekenin merakları var
ben seni meraksız duymuyorum ki...

Sevgi mısralarım kale kuracak
kuşatıp her yandan sana varacak
fethedip zaptedip sonra duracak
sevgini ziyana kıymıyorum ki...
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Sevginin İzdüşüm Gölgelerine...

hayatın hoşgörü imbiklerinden
 sevginin iz düşüm gölgelerine
yazınız hayatın tatlı yerinden
sevginin iz düşüm gölgelerine

bazen efkar basar hüzünlenirsen
bazen de pür neşe sevinçli isen
buyur gel birşeyler yazayım dersen
sevginin iz düşüm gölgelerine

gönlüne izah et sevgi dersini
unutsun garezi, kötüyü, kini
sakınma  bir fasıl göster içini
sevginin iz düşüm gölgelerine

muhabbet olmalı, bu asıl maksat
dostluğa bazen bir vermeli fırsat
sevgiden hoşluktan sende çentik at
sevginin iz düşüm gölgelerine
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Sevginiz Olmalı Hayata İmza

sevgilin olmalı karlar içinde
el ele tutuşup dolaşmalısın
duygular çokşunca yüreğin zinde
o sana sen ona alışmalısın

sevgilin olmalı sarılmalısın
Karların yağdığı er vakitlerde
sokul sevdiğine sokul ve ısın
aşk ile kar yağsın işte o yerde..

kar sessiz yağarken saçlarınıza
hayatın tadını almalısınız
sevginiz olmalı hayata imza
bu hazla hayale dalmalısınız...
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Sevginle Dağılacağım

Duyguların seni bana getirir
 Bu selin içinde boğulacağım
 Senindir nice bir yazdığım şiir
 Sevginle toplanıp dağılacağım...

Vurmuşum sahile kıyın misali
Bir halay çekmeli oyun misali
 Sürüden geride koyun misali
 Sen sağdıkça sana sağılacağım...

doldur kadehleri bende içeyim
 yıllardır sevdanla kalmış göçeğim
 birazda böyleyim bir garip şeyim
 ben seni sevdikçe çoğalacağım....
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Sevgisi Gözlerinden Fışkıran

Ey güzeller güzeli, ey sevgisi tan yelim
Ey yüreği sevgimle, aşkımla dolu sevdam
Ey nergis güzelliği yadigâr tek tesellim
Seninle meşgul aklım, seninle dolu kafam….

Ey yaban aşk gülünün, nadir renk yanaklısı
Ay yüreğim içinde, benle kalan son sevgi
Ey içimin hoşluğu, kalbimin meraklısı
İçimin sen ahengi ve sensin solmaz rengi….

Ey yüreği İzmir’in koylarınca mavilik,
Estetik çizgileri çizili sevgili yar…..
Ey gözleri içimde ufuk açan güzellik,
İmbat serinliğiyle içimde esen rüzgar....

Ey bakarken sevgisi gözlerinden fışkıran,
Zeki olduğu kadar akıllı olan yürek….
Ey geceler mehtabı göğümde öyle duran,
Muhterem ve mümtazsın, hatta sanki ey melek…

Yüreğimde müstesna bir yer ayırdım sana,
Gelen giden olsa da orda olan yalnız sen….
Halay halay seninle, hülya kurdum hülyana,
Oradaki görkemin bir başkadır bir bilsen….

İşte seni ben böyle, hayallerle sevmişim,
İşte seni ben böyle, rüyalarda görmüşüm,
Sağlık sıhhat dilerim sevgim kopmaz ibrişim,
Hayallerle düşünmüş seni öyle sarmışım….

Bu sebeple içimde böyle aşkın ilki sen…..
Bu sebeple içimde daim kalan bilki sen
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Sevgiyle Yarıştım

Derlerdi inanmaz, hatta gülerdim,
Neşeye karıştım ben o günlerde
Çoğuna gönlümü ben böyle verdim,
Sevgiyle yarıştım ben o günlerde…

Şöyle böyle ama sevdam gerçekti,
Sabretse sevdamı tam görecekti,
Ansızın soğudu elini çekti,
Kırıldım buruştum ben o günlerde…

El aradım elim boşta gezindi,
Donuktu gözlerim yaşta gezindi,
Acılar içime öylece sindi,
Dertlerle barıştım ben o günlerde..

Avaz avaz bağırsam da sağırdım;
Ümit ile yaren yoldaş çağırdım,
Sağa sola imdat diye bağırdım
Çareler soruştum ben o günlerde
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Sevilmek Ne Güzel Sevmek Ne Güzel

Seviyorum; diyen dilini yerim;
Sevilmek ne güzel, sevmek ne güzel...
Seversen o seni sevmez mi derim,
Onu sevmek onu demek ne güzel...
Sevilmek ne güzel sevmek ne güzel...

Sevmeyi bilmeyen sevmek abes der,
Ben gibi olanlar sevmek serbest der,
Dünyanın tadını bilir sevenler,
Çok sevmek ve onu demek ne güzel...
Sevilmek ne güzel, sevmek ne güzel...

Gül görsen aklına yar gelmiyor mu?
Elleri görünce ar gelmiyor mu?
Şu koca kainat dar gelmiyor mu?
Onu sevmek, onu demek ne güzel...
Sevilmek ne güzel, sevmek ne güzel...

El ele, göz göze, baş başa kalmak,
Bir heves, bir arzu ve aşkla dolmak;
Dolmak ve hissetmek onunla olmak,
Onu sevmek, onu demek ne güzel...
Sevilmek ne güzel, sevmek ne güzel....
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Seviyorsam Sana Ne?

Sevmem için kime ne ? hatta hatta sana ne ?
Yüreğimde duygular, yığın yığın bekliyor
Saçlarına,kaşına,endamına yüzüne
gülüşün,gezişine baksam dilim tekliyor
senindir yaylalarım,  diyarlarım senindir
Bir yarım benim ise öbür yarım senindir.

Nedeni çok sevdamın, sen güzelsin ben şair...
Uzun geceler boyu hallenirim kendimce...
Riya değil dediğim, sevgim sevgine dair
Hani olur ya bazen, düşleriz ince ince
Ansızın ayaklanır,duygular şaha kalkar
Netice şu azizim... güzelliğin can yakar...
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Seviyorsan Engel Olma

Seviyorsan engel olma,
Sevgi bitmez sermayedir…
Ona buna bedel olma,
Sevgi sevene göredir…

Aramak sormak keyfiyet,
Merak ise bahanedir…
Aklın gönlüne cesaret,
Vermiyorsa sebep nedir?
.
Sevdası deli olana,
Her yürek koca kürredir...
Sevgiden veli olana,
Sevgi bitmez bir süredir.

Yeşil, mavi her renk düştür;
Gönlüm, renge mesiredir...
Beklentisiz özlem hoştur;
Hevesim yalnız bir’edir…
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Seviyorum Demek...

Sevmek hak,
Ve muhakkak,
Sevmak ancak,Vermek için almaktır...

Sevmek nakça,
Hem de pakça,
Ve korkakça, Hülyalara dalmaktır...

Sevmek sevda,
Her kafada,
Dostça, ya da...Ölmek için olmaktır...

Dostça, eşce,
Hem kardeşce,
Kim kalleşce, Seviyorsa çalmaktır...

Sevmeyen taş,
Duy arkadaş,
Bendeki baş, Sevda için solmaktır...

Bin kitap gibi,
Bin hicap gibi,
Ve mehtap gibi... Gönüllere dolmaktır...
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Seviyorum Duy

Gönlümde zelzele titreşimler var,
Derinden derine seviyorum duy...
Olmasın bir daha o hatan kadar,
Duy herkes yerine, seviyorum duy...

Bir defa sevmiştim, sen oldun iki,
Seni önce görsem, olurdun ilki,
Bendeki sevgiler elin değil ki,
Söylersen birine, seviyorum duy...

Bende sevgi din gibi, iman gibi,
Kilitlenmiş duran bir zaman gibi,
Hırpalandı kalbim, çok yaman gibi...
Bugünden yarına, seviyorum duy...
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Seviyorum Yalan Yok

Seviyorum yalan yok
Yalansız görmek isterim
Senden başka kalan yok
Kalansız görmek isterim

Doğru çıkan fallar gibi
Sana gelen yollar gibi
Diyorum ki güller gibi
Solansız görmek isterim

İnsan bazen şaşar kalır
Yarı yolda düşer kalır/
Mert olan sevgiyi bulur
Çalansız görmek isterim
:
Sevgisini sahiplenir
İyi bilir Sevgi nedir
Gerçekleri seçip bir bir
Talansız görmek isterim
:
Adı olur heyecanım
Onla olur, onsuz anım
Süvarisiz küheylanım
Kolansız görmek isterim
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Sevmedim İstanbul'u

Gözlerim yaşla dolu,
Kaçmanın bitti yolu,
Istanbul’u sevmedim;
Sevmedim İstanbul’u....

Vermeden alan şehir,
Yüreği talan şehir,
Tarihler yazar ama
Bende kaybolan şehir,

 Her tarafı efsane,
Olsa bile bana ne?
Bir tarafı ağlıyor;
Bir yanı gülse bile...

Bana uymadı huyu,
İnkar etti doğruyu,
Her şeyi  güzel ama,
Sevmedim İstanbul’u...
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Sevmek başka ihale

Sende yaz sende konuş
Sevmek dü,şmek  bir hale...
Yüreğine bir danış,
Sevmek başka ihale...

Sen susmakla yerinden,
Söz söylersin derinden,
Hu çalan neylerinden,
Bade olur her lale...

Yüreğimdeki sazın,
Teline name yazın,
Beni yakan alazın,
Burcudur yanan kale…

Bir maşukun bin sırrı,
Arşınlar çok asırı,
O seldi benden iri,
Ve olmadı şelale…

Bir güle bülbül olan,
Haydara düldül olan,
Yana yana kül olan,
Yazılmıyor hayale…
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Sevmek Seni Sevmektir I

Seni sevmektir sevmek
Başka sevgi ne ola..
Sana aşkımsın demek,
Öyle girmek kol-kola

Seni sevektir amaç
Seni yapmak başa taç,
Sevgiyle büyür ağaç
Yapraklar kalsın dala...

Seni sevmektir uğur,
Seven yüreklerde dur,
Hatta yerleş, bağdaş kur,
Tad vermek olmaz bala...

Seni sevmektir sevmek
Ve sana gönül vermek,
Sevgine emeklemek
Nasip değil her kula..
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Sevmek Seni Sevmektir II

sevmek seni sevmektir;
arzu ile dolarak...
seni sevmek demektir;
 ve seninle olarak...

sevmek seni sevmektir;
dokunmak, tokalaşmak...
sevmek sana ermektir,
emektir; sevgi ancak...

sevmek seni duymaktır;
İçten bir arzu ile
sevmek senli odaktır;
sevgine sen vesile...

:sevmek, taa buradan oraya,
 kavrulmak ateşinle...
sevmek  gelmez daraya,
 ve yanmak güneşinle...

sen can ol ki ben canan,
sevmek böyle olmalı...
sen yakan ol, ben yanan
içim senle dolmalı...
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Sevmeye İnat Ettim

oy cadı aşkım oy
gecelere ant ettim
duy cadı aşkım duy
sevmeye inat ettim

sen harika birisin
yüreğimin  zerisin
aşkımın benzerisin
gönlümü azat ettim

tatlı cici ve cadı
kalbimim sevda tadı
ve sevdamın maksadı
sevdanı murat ettim

uzatırsan elini
konuşursan dilini
sesini, hayalini
buseni hayat ettim
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Sevmiş Gibiyiz

Her sabah, her öğlen görüşüyoruz,
Ben seni, sen beni sevmiş gibiyiz...
El ele tutuşup görüşüyoruz,
Ben seni, sen beni sevmiş gibiyiz...

Uzaktan görünce titriyor dizim,
Yanıma gelince diniyor sızım,
Ben seni sevmezsem ruhtan farksızım,
Ben seni, sen beni sevmiş gibiyiz...

Bu aşktan başkaca kalmadı zorum,
Aşağı yukarı yaparsan yorum,
Ben seni görünce, rahatlıyorum
Ben seni, sen beni sevmiş gibiyiz...

Bazen arzularım senle olmayı,
Yan yana gezmeyi, öyle kalmayı
Senindir gönlümün en büyük payı,
Sen beni, ben seni sevmiş gibiyiz...

İşte içerimden geçen tek hayal,
Dile yüreğimden dileğini al,
Seviyorum işte... canım hoşça kal,
Sen beni ben seni sevmiş gibiyiz...
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Seyyit Onbaşı I

Yiğit ölür şan kalır; yazdığı destan kalır
Senin yazdığın destan, kaldı; Seyit Onbaşı…
Senin gibi yiğidin vatanını kim alır?
Vatanın yüzü, senle güldü; Seyit Onbaşı…

Yeri göğü sallayan, düşman tabyalarına
Sırtındaki bombalar cevaptı alayına,
Ocean’ı yolladın denizde balayına,
Düşmanın varlığını sildi; Seyit Onbaşı..

Tertemiz emdiğin süt, alların alı kanın
Toprağını kurtardın, Türk yurdu bu vatanın,
Hali perişan olur; hele sana çatanın
Senin elin kınalı, el’di; Seyit Onbaşı…

Yazdı senin adını tarihler koca koca,
Erdi senin sayende,  ülke kutlu sonuca,
Dik duruyorsa başlar, artık gerek yok taca,
Ahiret cennet mekân, oldu; Seyit Onbaşı…

Çelik kollu onbaşım, rahmetler okuyorum;
Ruhun için dualar, destanlar yakıyorum;
Başımız dimdik şimdi,  böylece bakıyorum…
Dört bir yana, şan- şöhret, saldı; Seyit Onbaşı..
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Seyyit Onbaşı II

Kınalı ellerle vardı cepheye
Allah'a sığındı Seyyit Onbaşı…
Gazilik, erdiği muhteşem paye
Çabuktu, yeğindi Seyyit Onbaşı…

Gülleden titredi koca tabyalar,
Yıkıldı, bozuldu; her taraf, her yar
Niğdeli Ali’yle oldular ayar,
Bir ara döğündü, Seyyit Onbaşı

Gidecek vatanı, bitecek dini
Diyerek, sırtladı top mermisini
Allah'a bıraktı en gerisini,
Kurşunlara sindi, Seyyit Onbaşı

Ocean, denizle yaptı balayı,
Gururla şenlendi onun alayı,
Bir zafer kazandık, bundan dolayı
Sütü helal dendi, Seyyit Onbaşı…

Kemalin askeri olmaktı bu güç,
Tarihe mal olmak; hem şan, hem övünç
O şanlı Mehmetçik! O kolları tunç!
Kılıcında kındı Seyyit Onbaşı

Hayda koca yiğit! Hay berek Allah
İman dolu vermiş bir yürek Allah
Sana rahmet etsin, mubarek Allah
Bir fedakâr candı Seyyid Onbaşı…

Ey iman sahibi! Koca Mehmetçik,
Erdik o zafere güce Mehmetçik,
Şerefin var olsun, yüce Mehmetçik
Bak tarihler, andı Seyyid Onbaşı..
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Seyyit Onbaşı III

Yere, göğe baktı sonra silkindi,
Üstü başı, toz dumandan berbattı…
Öğlen geçmiş ve yakındı ilkindi
Düşmana gereken misli tokattı…

Bölükler, alaylar, dizilmişken saf
Düşman güllesiyle yıkıldı etraf,
Ortalık karıştı, ortalık tuhaf
Vinci bozuk sağlam topa el attı…

Niğdeli Ali’ye dedi ki -el ver;
Mahzun kalmasın şu diri şehitler,
Çeyrek ton bombayı sırtlarken meğer
Dediği tek cümle, tek Selavattı…

Yavaşça doğruldu top kundağına,
Yanaştı namlunun basamağına,
 Hedefi düşmanın en yasağına,
En can noktasıydı; o gemi battı..

Ocean denize seccade gerdi,
Bu yaman isabet, büyük zaferdi
Hamd olsun Mevla o günü gösterdi,
Bu yaman azimdi yaman sebattı…

Bu Türklük kudreti, bu iman işi
Yazdığı destanın her satır başı,
Türkoğlu Mehmetçik Seyit onbaşı,
Gönlü iman dolu, göğsü polattı…
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Seyyit Onbaşı IV

Topu şaha kalktı dokunduğunda,
Kundağa mermiyi öyle koymuştu...
Ya Allah diyerek yekindiğinde,
Mesafeyi göz ayarı saymıştı..

Bir topun sadece sağlam namlusu,
Aşikâr vurmuştu kurmadan pusu,
Ocean yavaşça alıyorken su,
Sağa doğru yavaş yavaş kaymıştı..

Bismillah diyerek aldığı nişan,
Millete zaferdi ona ise şan,
O Türk’tü, elbette ona yakışan,
Kahraman olmaktı..Ona uymuştu..

Emdiği süt temiz, lokma helaldi,
Düşmanın amacı boşa hayaldi,
Bayrağın renginde, kanı da aldı,
Toprak kana, kan toprağa doymuştu...

Kahraman Gazidir; Seyit Onbaşı,
Türklüğe yazıdır Seyit Onbaşı,
Kahraman sözüdür Seyit Onbaşı,
Düşman bize, o düşmana kıymıştı…
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Seyyit Onbaşı V

Siperler tanırdı, keza cepheler,
Tümsekler, çukurlar, yarlar, tepeler
Ayağının izi her tabya, her yer,
9 yıl askerlik oldu uğraşı,
9 yıl savaştı, Seyit Onbaşı…

O yağız çehreyi cepheler tanır,
O gazi kahraman daha çok asır,
Yazılmak istense, kalem utanır,
Ey gazi kahraman, yiğit onbaşı
Ey dillere destan, Seyit Onbaşı..

Şehit kanlarıyla yoğrulan toprak,
Vatanım denilip, çağrılan toprak,
O ruhla göklere,doğrulan toprak,
Tarihlere ündü, Seyit Onbaşı..
O, ne yaman gündü, Seyit Onbaşı..

9 yıl cepheler seni tanır da,
Bir iman gücü var; sendeki sırda,
Çanakkale’sinde geçen asırda,
Ocean denizde, belada başı,
Batmıştı sayende, Seyit Onbaşı..

Bohçala sırtına top mermisini,
Bismillah, diyerek en irisini,
Düşünsün düşmanlar koy gerisini,
Hay Berek-Allah de budur iş başı,
Koluna kuvvet be, Seyit Onbaşı…

Ocean da neymiş? yok esamesi
Yanından vuruldu; duy işte sesi,
Kimciydi ve kimdi?  o neyin nesi?
Alaylar, taburlar ve bölükbaşı,
Sana hayran kaldı, Seyit Onbaşı..

Bu vatan bağrından çıkan Mehmetçik,
Düşmanı tek topla yıkan Mehmetçik,
Bir daha, bir daha dokan Mehmetçik,
Düşmanın seninle başlar telaşı,
Ey gazi kahraman Seyit Onbaşı

9 yıl cephede düşmanı güden,
Siperden sipere koştu o beden,
Evine dönmedi, düşman gitmeden,
Sırtınla mermiyi imanla taşı
Ey gazi kahraman Seyit Onbaşı..
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Sığınma İkinci Yüreğe...

İkinci bir yüreği, sana kelam etmedim,
İkinci bir yüreğe, asla selam etmedim….
Ama senin dilinde, pelesenk olan kimse?
Yüreğinde sevgime, gelip denk olan kimse,,,,

İkinize yürekten, mutluluk diliyorum…
Sonunu görüyorum, sonunu biliyorum….

İyi işit unutma, söylüyorum dinle bak,
Biliyorum sen beni, biraz geç anlayacak
Biraz geç hak verecek, hatta üzüleceksin
Sen gene benim için,bir tanesin ve teksin…
*
Sevgilerim sevgine, başak değil hep denmiş,
O ikinci yüreğe, bulduğun bahanenmiş…
Bu kadar hoyrat olup, hırçın olup kızdığın,
Bu kadar derme çatma, şöyle böyle yazdığın…
Yalan değil ellerin, yazdığı yolladığı
Bir iki cümle ile allayıp pulladığı…
Yazıları gönderip, muallak yazdıkların,
Bugün senin sevdanın… ama sevgimin yarın…

*
Karar vermiş Hâkimsin, kalemin çoktan kırık…
Bırak artık içime, sevgim olsun hıçkırık…
Ne yazsam yetişmiyor, ne yazsam kelam yetmez
Benim sana hislerim, bitmez sevdiğim bitmez…
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Sınıf  Arkadaşım  Meslekdaşımsın

Sınıf arkadaşımsın kaç yıldır tanıyorum
Güzide dostluğumuz daha nice yıllara..
Mürüvvetli geçinen çoğundan sanıyorum;
Yürekli ve cesursun  sığmazsın fasıllara...

Sen mutedil,sen asil,sen aziz yer meleği
İfadem yetmez lakin sen zaman, ben andayım
Gerçek senin rehberin,böyle gördüm epeyi
Onun için seninle,yanında arkandayım...

Aynı meslek bağlıyor aynı yıllar ardından
Dostluğuna dostluğum, saygıyla na-kastımsın
Arkadaşlık gereği derdim olur derdinden
Bu çatının altında tek güvençli dostumsun...

*
On beş yılın elinde büyüdü gençliğimiz
Duyduğumuz heyecan o sınıflar, sıralar
Bugün bile bellidir,olmayan hiçliğimiz
İki lafın başında dinlenen hatıralar...

İşte bizi düğleyen,ayırmayan kopmaz bağ
Değişmek mümkün müdür? Hükümsüz kalır dimağ....
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Sır İsterim

İkimizin arasında,
Saklanacak sır isterim.
Sev gönlümü sende sına,
Çekinmeden gir isterim...

Yaratılan bence eşit,
Sevmek olur, çeşit çeşit...
Sevmiyorsan, sende gel git,
Ben sevmeyi bir isterim...

Ne dağdayım, ne ovada,
İki elim hak duada,
Ben gönlüme sevgi ya da,
İlham için pir isterim...

Kurtuluşa medet kimden,
Ben anlamam lamdan, cimden
Bende beni sevenimden,
Yazacak şiir isterim...
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Sıradan Biriyim...

Sıradan biriyim fazlam yok  asla
Akşamlara tutkun sevdakarım ben
Mazi çeşmesinden içerim tasla
Geçmişi özlemle çalan tarım ben

Bir gülsün diyerek benzetmen güzel
Kokumu yanında  zannetmen güzel
Akşam safasıyla gül- deren güzel
Bahçivan sandığın; bağda barım ben

Kalbimde pelesenk kalsa  hislerim
Hiç bıkmadan, usanmadan beslerim
Dağlarımda bağdaş kurdu sislerim
Öyle sanki sessiz yağan karım ben...

Gecelerde yelken açar  hayalim
Kalbinde bir yere göçer hayalim
Belki de bu yüzden naçar hayalim
Bu yüzdendir gül elinde harım ben

Kısaca Sevgiye  mertim doğrusu
Zamansız bir müşkil derdim doğrusu
İkrar ki karardır; çeşmedeki su
İkrarı verene bin ikrarım ben
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Sırf Sevgidir Dileğim

Hayali sevmek bile, yüreğimde hayaldir;
Gelip gitmelerinde umudun umutsuzluğu
Hasret dayanılmazdır; bir bilinmez asaldır,
Yüreklerin, sevmeyen yüreklere sorduğu

Ben sevginin hoşluğu, şenliğine inandım.
Ne korku, ne çelişki sırf sevgidir dileğim.
Dökülsün gözyaşlarım, madem böyle dayandım..
Yüreğinin sesiyle sana doğru eseyim…
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Sıvaslar Olmasın...

Türküler alevde hara dönüştü
Ateş ateş yandı karardı o yer
Canlar canan oldu çığlık bölüştü
Bir damar tıkandı morardı o yer

Nolurdu nolurdu keşke olmasa
Sağalmaz bir yara oldu sıvasa

öldü sanılmasın, ölen yaşamaz
ölmeyen odur ki dillerde kalır
bir nadan bir kalbi böyle sınamaz
bu yerde yürekler böyle daralır

gönüller burkuldu düştüler yasa
o kara bulutlar yağdı sıvasa

yas tutan söylendi yine küsmedi
o ozan yürekler için gerçi zor
türküler yakıldı sazlar susmadı
ağlasın vicdanlar zaten ağlıyor

bir daha olmasın kalmasın tasa
bir kara yaftadır kaldı sıvasa...
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Silifke'ye

Kol açmış Akdeniz’e, martılarla söyleşir

Tarihin izlerini taşıyorken Silifke...

Sende sevdam depreşir: sende sevgim eyleşir

Hatırası yâdıma düşüyorken, Silifke...

Sahil boyu dalgalar, dalga boyu sevdalar,

Bu cennet köşesinde, yürek dolu her şey var:

Yeşil bahçelerinde yüreğim ilham dolar;

Hasretin yüreğimi haşlıyorken, Silifke...

Kalenin eteğinden seyre dalıp hüsnünü,

Perçinledim içime, hasret dolu yükünü.

Ben seni anmadayım; her geçen Allah günü.

Ve her günüm böyledir; başlıyorken Silifke...

Yunuslar şarkı söyler; martılar eşlik eder,

Denizden bir uğultu kıyıya doğru gider.

Seni sevmek bir hoşluk, gel gönlünü bana ver:

Seni, ben hasret hasret düşlüyorken Silifke....
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Sir İsterim

İkimizin arasında,
Saklanacak sır isterim.
Sev gönlümü sende sına,
Çekinmeden gir isterim...

Yaratılan bence eşit,
Sevmek olur çeşit çeşit...
Sevmiyorsan sende gel git,
Ben sevmeyi bir isterim...

Ne dağdayım, ne ovada,
İki elim hak duada,
Ben gönlüme sevgi ya da,
İlham için pir isterim...

Kurtuluşa medet kimden,
Ben anlamam lamdan, cimden
Bende beni sevenimden,
Yazacak şiir  isterim
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Sitem Gönül İşidir

Gelip geçen günlere,
Aşk olsun ki sensizdir…
Bakıp dursam dünlere,
Ne kadar dengesizdir…

Ne üzülme düşünme
Ne de yeis yaşama
Ne yıpranma öykünme
Seveceksen sev ama

Sitem etse hakkı var
Sitem gönül işidir;
Her gönülün barkı var
Tek sevgi girişidir.

Düşünen kendi olsun,
Sende düşün erinme
Sunduğunca sevgi sun,
Sakın ola yerinme..
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Sivil Savunma

İyi günde düşünmeli
Sivil savunma ne diye
Düşünmeli kara günde,
Sivil savunma ne diye..

Bilinç ile bilgimizi,
Artırarak ilgimizi,
Düşünelim kendimizi,
Sivil savunma ne diye..

İyi kötü felakette
Bütün yurtta memlekette
Pilan yapalım elbette
Sivil savunma ne diye..

Kara güne tedbir olsun,
Fikirler hepsi bir olsun,
Sivil asker tek-bir olsun,
Sivil savunma ne diye..

İyi günde plan gerek,
Acı günü düşünerek,
Düşünmeli artık tek tek,
Sivil savunma ne diye..

Ağlamasın ana bacı,
Görmeyelim keder, acı
Düşünmeli herkes gerçi,
Sivil savunma ne diye..

Kapanır her çeşit yara,
Katılalım biz bu bara,
Anlatmalı çocuklara,
Sivil savunma ne diye..

Sivil halkı eğiterek,
Tatbikatı elbet gerek,
Unutmamak, budur gerçek,
Sivil savunma ne diye..
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Sizin Orda-Bizim Burda

Bizim burda tipi boran kar çoktur,
Sizin orda papatyayla menekşe,
Bizim burda beyaz çoktur kar çoktur
Sizin orda kız adları Gül-ayşe…

Bizim burda yemlik, kımı, ısırgan
Sizin orda türlü meyve sebzeler,
Bizim burda duygusalız, kırılgan
Sizin orda acı-tatlı mezeler….

Bizim burda koyun, kuzu, kaz, ördek
Sizin orda bazı şeyler ters gibi…
Bizim burda açık sözlü her yürek
Sizin orda çok olaylar ders gibi…

Bizim burda çoğu şeyler bedava
Sizin orda para eder akan su
Bizim burda bol güneş temiz hava,
Sizin orda geçer şey para yahu…

Sizin orda kaptı-kaçtı bilmem ne
Bizim burda ıhanet pek yaşamaz,
Sizin orda türlü şeyler bahane,
Bizim burda çirkinlikler daha az…

Bizim burda yaramazlar def olup
Sizin orda çete-mafya oluyor,
Sizin orda çoktur ham-hum şaralop
Bizim burda öyle şeyler yapmak zor
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Sol Yanım Neden Acır?

Sağ yanımda ağrı var; sol yanım neden acır
gülerek öleceksem, nedendir beden acır
öyle sinsi bir şey ki sanki benle barışık
oysaki biliyorum, bu plan çok karışık
neyse üzülme oğlum, neyse üzülme gülüm
biliyorum; gülerek, beni bulacak ölüm...
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Solduğun Neden

Gözümün içine düşercesine,
Derin derin bakıp güldüğün neden?
Benimle gel eğlen gel dercesine,
Üç adım geride kaldığın neden?

Tılsımlı bir bakış senin baktığın,
Sönmeyen bir ateş senin yaktığın,
Olmaz diye beni tek bıraktığın,
O günden bu güne solduğun neden?
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Soma İçin Ağla Türkiye

Karalara döndü tonu güllerin
Soma'da tez geldi sonu güllerin..
***
Bir kara göz gördüm kömürden kara
Karanlığı ışık karanlıklara
O gözlerin yaşı oldu yüreğim
Ölüm türküsünde o kalktı bara
Karaları giyin bağla Türkiye
ağla bu türküye ağla Türkiye…

basmak istemiyor ak’a çizmeler
allı pullu değil artık yazmalar
analar yas tuttu gelinler sustu
kaderi kırmadı demir kazmalar
dağa yüreğini dağla Türkiye
ağla bu türküye ağla Türkiye

Sağalmaz yaralar dinmez göz yaşı
biri oğlu ötekisi kardaşı
ateşin düştüğü yerde ot bitmez
sağ olsun demekle sağ olmaz başı
kısaca arzı hal böyle Türkiye
Ağla bu türküye ağla Türkiye
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Son Gittiğin O Mevsim

Son gittiğin o mevsim, sen gittin de kar yağdı,
O günler ne günlerdi, şimdi gelir güç bana,
Verdiğin tüm ümitler, canı boğaza yığdı,
Şimdilik sende yoksun, evla oldu göç bana...

Çek gözünü ufkumdan, girme rüyalarıma,
Anlayıp anlamadın gözlerime bakarak,
Biliyordun ey meçhul, her sözümde bir ima,
Uydurdun bahaneler, savuştun bırakarak...
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Son Gün...

Ben sana inandım büütün kalbimle
Dediğim sözlerim yalan değil ki
Unutmam ömrümce,ölünce bile
Unutsan ağlarım,ararım;  belki...
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Son tren gitti.

son tren de gitti gelmedin işte,
hayali sükunun ortasındayım..
kavruldum sıcakta, kuru güneşte,
Vuslat gergefinin oltasındayım..

///
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Sonunda Yanılacaksın.

görde bak sonunda yanılacaksın
dediğim her kare doğru çıkacak
başka bilinecek anılacaksın
hangi yüze yüzün nasıl bakacak...

iç çekip pişmanlık duyman nafile
af etmeyeceksin sen seni bile
geri dönüşüne yoktur vesile
yine sen olacaksın seni yakacak

hayatı anlaman için zaman geç
kaderi yaşamak değilse iğenç
önünde her yol var sen birini seç
kim bilir karşına kimler çıkacak..

şarkı değil türkü değil bu sözler
nasihattir öykü değil bu sözler..
herkese de sana meyil bu sözler
hayatından bıkacaksın bıkacak...
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Sorana Söyle

Bıçağı vur kalbime,
Soranlara yardım de….
Sevgimi, sevgim ile
Bilmeyene sordum de…

Sevgi ile sevmenin,
Sevgiyle dövünmenin,
Ben seninim, sen senin
Beni boşa yordum de…

İri yeşil gözlerin,
Bakarken derin derin,
Bensem senin eserin,
Yaktım onu hardım de…

Benki ben olamadım;
   Vurmadım, vuramadım;
    Ecele adım adım,
   Gidiyordu gördüm de…
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Soranlar Olursa Şahsım Üstüne

Soranlar olursa şahsım üstüne,
Kendince bir adam, kuldu diyesiz...
Merak ederlerse şansm üstüne,
Darlığı varlıktan boldu diyesiz...

Ne dost ne düşmanı yanımadı hiç,
Kendince sevgiyi tanımadı hiç,
Çok şeyi anladı; bulmadı ilginç
Ne ağladı, ne de güldü diyesiz....

Şuna, buna diye  sair yazmıştı,
Bir şeye, çok şeye dair yazmıştı,
Birkaç yazı, bir kaç şiir yazmıştı,
Hülasa şu sözler kaldı diyesiz...

Sunası kalmamış göldü diyesiz,
Ömrünü herşeye böldü diyesiz,
Mazlumdu, mahsundu, insan severdi,
O şefkle yaşadı, öldü diyesiz...
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Sorasın Sarıkamış'a

Ay oğul, bir öğün yolun düşerse
Hele bir varasın Sarıkamış’a
Göğe baş kaldırmış çamları derse
Dedemi sorasın Sarıkamış’a....

Moskof’la çarpıştı, Ermenilerle
Göğe baş kaldırdı çamları bile
Her karış toprağı bir şehit erle
Yüzünü süresin Sarıkamış’a....

Ve “yiğitlerimin en şanlısıydı,
Sarıkamış’ın esmer delikanlısı”ydı
40 yıllık hasretin son günlüsüydü,
Gururla giresin Sarıkamış’a....

Senânî yatarmış Allahûekber’de,
Acı-Su şifaymış olan her derde,
Hele bir uğra ki hele bir gör de,
Kıymetin veresin Sarıkamış’a...
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Sorma Sebep Ne?

Geçen gün ne kadar mahsundun sahi,
Ellerin koynunda boynu büküktün...
Uzaktan görünce, dedim vallahi
Bunun bir derdi var, yüzünü döktün...

Yanına yaklaşıp soramadım kız,
Gözlerin bu kadar olmazdı bahtsız,
Kendimi suçladım, kendime haksız
Dedim ki...o anda beriye döndün...

İçinden bir nefes derinden geldi,
Kalbinin en ücra yerinden geldi...
Hissettim bu duygu içimi deldi,
Başını sallayıp, giderken üzgün...

Ardından hem sana, hemi gölgene
Baktım, uzun uzun düşündüm gene,
Bu sevda deliydi sorma sebep ne,
Sorarsan, anlarsın beni günbegün...
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Sormadan Geçtin

Nedendir bilinmez geçen gün bana,
Bir selam vermedin, görmeden geçtin...
Yüz astın, kaş çattın çekildin yana,
Gülmedin yüzüme, sormadan geçtin...

Üzüldüğün, ağladığın, kızdığın
Sitemler doldurup belki yazdığın,
Belki karalayıp, belki çizdiğin
Bir mektup, bir şiir vermeden geçtin...

Kendini bulursun, bitmez arzumda
Bir çöle benzeyen gönül yurdumda,
Geleceksin diye hayal kurdum da,
Ümitle bekledim, durmadan geçtin...
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Söyle Sahi Nerdesin?

Kulağımda dolaşır, hala dinmedi sesin
Böyle mi olacaktı? Söyle sahi nerdesin?
Madem böyle bir gidiş unut derce ismini
Kaldır artık durmasın gülümseyen resmini

Hayatın cilvesidir kaderin cevri bitmez
Sevgi sermayesini insan böyle tüketmez

Güllere sorsam olmaz, dikenler beni duymaz
Böyle garip halimle dillere mi düşeyim..
Sevgiye uzak kalıp, böyle erken doyulmaz
Başım dağ kadar serin, alev alev eteğim

Kalakalmak şaşırmak gitmesin tuhafına
Terk edilmek ne kötü kalbinin insafına…

Gürsoy Solmaz

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Söylesem Çaresi Ne?

Aşk olsun ki yıllara gelip geçip gittiler
      Zaman akar su gibi yıllar içip gittiler
      Kanat kaldı ufukta kondu gönül tahtına
      Tutmak mümkün olmadı öyle uçup gittiler.

      Ey bakarken gözleri sevgime tesir eden,
       Ey gülerken gönlümü  gönlüne hasır eden,
       Bilirsin ki sevdanın oku yaydan fırlıyor
       Sen ki okun yayısın, sevgimi esir eden…

      Yalan yok ki aşıkım… söylesem çaresi ne?
      Anlamadım diyerek;  bakmadın çaresine,
      Sitem etme sinene bir sorsan diyecektir..
      Onulmaz bir sevdaya bir yine çare, sine…

     Anla artık  içimde yıllardan kalan sensin
     Yüreğimde öylece açılmış seccadesin…
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Söylesem Olmuyor

Söylesem olmuyor söylemesem de
Sen bana bu kadar uzak olmazdın...
Yaylasam olmuyor yaylamasam da
Atsan da tutsan da tuzak olmazdın...

Unuttuk ikrarı dümen kırıldı...
Ağyar oldu yanım yörem sarıldı
Yalan yok yüreğim gönlüm darıldı
Kar tipi olsan da sazak olmazdın...

Kozalak vermiyor ormanımda çam
Bir teker üstüne dönüyor kaşkam,
Bende silah alıp dağa mı çıkam
Yolumda düz idin  zık-zak olmazdın...9 Temmuz 2016
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Söz Etsen de Eyvallah

seni sevmek ne güzel naz etsen de eyvallah
vursan sineyi pareme iz etsende eyvallah
yer gibiyim gök olan sen ne yağarsan yağ bana
yaksan yüreğimi nardan köz etsen de eyvallah...
Baltalanmış ağaçların akibeti felekten
Feryat ederek felekten söz etsen de eyvallah.."
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Sözdür Be Usta

İnsan ki düşünür sonra da söyler,
Dilin zekatı ki sözdür be usta
Dil ki kemiksizdir kemiği neyler,
Üç kuruş beş köfte kozdur be usta

İçi alacalı insandan korktum,
Tiksindim, irkildim korkulu baktım,
Çok tanışı ben o yüzden bıraktım,
İçim dışım inan düzdür be usta…

Doğruyu eğriyle kim netleştirir,
Dost olan dostluğu izzetleştirir,
Ete ne tad verir? Ne lezzetleştirir,
Ne alev ne alaz közdür be usta
Veyahut bir parça tuzdur be usta
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Su  ve  İnsan

Su  ve  İnsan

Su azizdir hem kutsaldır
İhtiyaçtır; arılıktır
En gerekli bir asaldır
Temizliktir; duruluktur..

Saydamlıktır; zenginliktir
Ruhu,bedeni dineltir
Çayır, bahçe çimenliktir
Sesi bile ruh inceltir

Şehirler su  başındadır
Bu anlamda hem yereldir
Su doğanın döşündedir
Bu durumda evrenseldir

Kuyularda aranan su
 Çeşmelerden durmaz akar
Gereklidir;  bu  doğrusu
 Bazı sularda şifa var

Bulut bulut gökyüzünde
Yağmur olur; hem kar olur
Dere nehir  ve denizde
Gemilere  ayar olur

Akar su kir tutmaz derler
Bizde su gibi olalım
Su ile sulanan yerler
Berekettir hep bilelim

Sular yüzünden savaşı
Günümüzde ülkelerin
Sayılıyor işi aşı
Felsefesi böyle derin

İdareli kullanmalı
Çokmuş deme suyumuza
Baraj demek ülke malı
Su gerektir dünyamıza

yazan:şüheda solmaz 13.02.2013
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Sular Altın Akardı.

"öbek öbek bulutlar çıkmış sema evinden
dolaşırlar... gökyüzü onlara olmuş mesken
kızılla  kızıl olmuş,  güneşin alevinden
akşam arşla koşmakta geceye görünmezken..."

****
"zaman sessiz testere, zaman suskun ve sertçe
koca gündüz tükenmiş akşamın vakit dardı
güneş batmakta iken boyanırdı cömertçe
alaca karanlıkta sular altın akardı..."
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Sungu

Gönül ufkuma düşen gözlerin kadar parlak
Alımlı ve güzelsin… Başarmak hedefindir;
Eserler kişilerin ve eserdir yaşamak
Cömertçe Sungu olmak, sungu olmak içindir

Güzel kız ömür senin, mutluluklar da sana
Bitmeyen dualarım; gökyüzü kadar büyük
Emeğiyle çalışmak, gereklidir insana
Onuruyla yaşamak, bence gerçek büyüklük…

İfadem yalın gerçi duygularım coşkundur;
Arifler de söylemiş susmanın faydasını…
Mutluluk diliyorum umut ise ufkundur;
Sana versin Yaratan,güzellik paydasını...
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Sus Demiyorum

Geçici bir aşkın cengi olur mu?
Ben yokum demiyor; pes demiyorum
Bunun adı-sanı sevgi olur mu?
Bana o hayalle es demiyorum

Hal hatır sormalar usul olmasın,
Adı konulmamış fasıl olmasın,
Dediler-kodular asıl olmasın,
Konuşma benimle küs demiyorum…

Sana hak vermemek elimde değil
Elbette seversen sevgilim sayıl,
Hatta içerimde şöyle bir yayıl,
Ve konuş sohbet et,sus demiyorum

Soğudun da sevdiceğim soğudun
Sağa sola sordum ama yoğudun
Sanki bana bahçe ona bağıdın
Olanlar ne iyi, has demiyorum
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Su-sa-mıyorum

İÇMİYORUM AMA SUSAMIYORUM...
BU DEFA İÇİNCE,SUSAMIYORUM...
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Susmak Çaredir

Gelme artık inanmam,
Alışırım buna da…
Sevmekten de usanmam,
Katlanırım sana da…

Dursun durmaz sevgiler,
Beklemek benim işim,
Git sevgini ona ver;
Korkuludur gelişim…

Seven benim,ben ancak
Lütfunu da istemem,
Ne de ince ayar bak,
Sevme ama küs demem...

Belki susmak çaredir,
Böylece susuyorum.
Bu arzu bir keredir,
Gerisine yap yorum..
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Susmasını Öğren

Küllenme hemen, biraz geriye közün kalsın,
Susmasını öğren ki diyecek sözün kalsın...
Hırs gelir göz kızarır; hırs gider yüz kızarır
Yüzü kızaran olma,bakacak yüzün kalsın......
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Sustuğun Vakit

Kaç yıldır dağları mecnuna verdi,
Bağrımı dağlayıp hep kana verdi,
Bakmazdı,gelmezdi ama severdi,
Karların tipiyle estiği vakit...

Tipide,soğukta etraf -ki kardı,
Göz göze gelince gene korkardı,
Bilmem ki içinde ne kini vardı,
Soğuğun iflahım kestiği vakit...

Defterler dolusu adını yazdım,
Sen sen diye esen deli rüzgardım,
Başkasını desen inan kızmazdım,
Elveda celladın astığı vakit...

Kırlarda adına çiçekler derdim,
 Kuruttum; süsledim ama vermedim,
Demedi var Ali, ne de Mehmedim,
Yüzüme bakıp da sustuğu vakit...
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Sümmani'ye Nazire

ervahı alemde yazılanın hükmünü
 kalemle kelama anla yazmışlar
bilinmez söz müdür yoksa  türkü mü
sevdadır diyerek canla yazmışlar...

zehramı değil mi varakın rengi
boz gevrek tonunda kömürü sengi
bir gönül biriyle etsede cengi
zülfikar ucuna kanla yazmışlar...

MAşallah diyerek ozansın diyen
 bir yürek tanıdım fikir söyleyen
yeninde kırılmış kolumu eğen
bağımda kol gezen bağban yazmışlar...

gülerken tebessüm çizdi siması
bakışı  sevdanın kara noktası
bir ferman gibiydi böyle bakaması
bunuda hükm edip ona yazmışlar
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Süzme Gözlüm...

Sitem var; süzme gözlüm,rüzgar olsam yolunda
Saçlarını savurur,yanağını yakardım
Dost bildin aynaları,her çeşit süs telinde
Duyduğun yalan değil,ardın sıra bakardım....

İnme indi..dil hoyrat,haramidir düşlerim,
İç çekip, iç geçirmek kem ruhuna kahırdı
Arkadaşım kadehler,teselli gülüşlerim,
Koyu geceler boyu lakırdı bırakırdı....

Şimdi kar var..ağaç yeşil, beyaz kar
Usumdaki sevdalar ufkumdan daha  geniş...
Zamansız rüzgar gibi,perçin perçin halkalar,
O halkalara tutsak,duyduğun bu sesleniş....
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Şafak Söktü Gelmedin.

Dün gece bekledim gelirsin diye
Ay dolandı, yıldız sekti  gelmedin...
Zaman peşin geçti, an veresiye
Sabırsızlık  tesbih çekti  gelmedin...

yüreğime azcık bekle demiştim
bin hayal içinde zevkle demiştim
zamanı geceye kilitlemiştim
uyku gözlerime çöktü gelmedin...

bulutlandı şafak, kuşlar uyandı
ümit çöreklerim o vakit yandı
gönül bu, kendince gelirsin sandı
düştü, kalktı yola baktı  gelmedin..

ha geldi, gelecek derken dalmışım
vuslat uykudayken ben daralmışım
dalmışım,daralmışım,kalmışım
gün ışıdı şafak söktü gelmedin..
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Şairlik nerede ben neredeyim

O kadar mesafe kat edemedik
Şairlik nerede ben neredeyim
Şöhreti ilk maksat edinemedik
Bulanık sularla bir deredeyim...

Helal olsun sana alkışlıyorum
Ne merakım olmaz ne de bir sorum
El alem susarken, ben söylüyorum;
Ben yine burada bu yöredeyim..

Zirveye otur sen desise ile
İtibar gördüğün odur vesile
Sen inkar edersin, kendini bile..
Ben ise o adet,  o töredeyim...
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Şaşkınıyım Aşkının...

Şaşkınıyım aşkının görmediğim doğrudur
Kör etti gözlerimi sevdamın sevdalısı
Öyle bir derya sanki görmediğin de sudur
Gördüğünde sevdanın o suyla dolu tası

21.temmuz 2005
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Şehit Gülü

Şehit Gülü...
"Sessiz yağar lapa lapa
Kar yağar kardan gülüm
Yorgun düştüm yolum sapa
Kar yağar kardan gülüm
Mukadder artık ölümüm...

Vatana amade kulum
Aklıma gelmez yavuklum
Bey-köyü'nde bitti yolum
Kar yağar bak kardan gülüm
Mukadder kardan ölümüm

Çatak,Yağbasan deresi
Ölüm oldu tek çaresi
Şehitliktir semeresi
Kar yağar bak kardan gülüm
Mukadder kardan ölümüm

Asker şehit hiza hiza
Kanımızla attık imza
Sorun söyler Karahamza
Kar yağar bak kardan gülüm
Mukadder kardan ölümüm

Bardız yayla-Kızılçubuk
Dağlar tipi, dere soğuk
Kimi yavaş,kimi çabuk
Kar yağar bak kardan gülüm
Mukadder kardan ölümüm

Ne hasret ne sıla ne kış
Kar oldu kalbine nakış
Helal olsun Sarıkamış
Kar yağar bak kardan gülüm
Mukadder kardan ölümüm..."
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Şehit Mezarının olduğu Yer

"şehit mezarının olduğu yerde,
başında bir çeşme sessiz akarmış..."
dağlarda güllerin solduğu yerde,
zirveler tipiymiş boranmış karmış...

isimsiz şehitler isim vermişler
bu vatan uğruna göğüs germişler
ne sefa sürmüşler ne gün görmüşler
kara bahtlarında bağları harmış...

dua bekliyorlar vatan koynunda
kiminin kimliği hala boynunda
ölmüş diyemeyiz işin sonunda
şehitler ölmezmiş, şehit yaşarmış...
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Şehit Mezarlığı..

.
"sarıkamış dağında,
eline gülün oldum...
tipinin sazağında,
gittiğin yolun oldum...

uzaktır gitme derem,
içimi etme verem,
yüreğin aslı oldu,
beni eyledi kerem...

çamların uğultusu,
canlara oldu pusu,
Diviğin yaylasında,
karlara oldum nusu...

uzaktır gitme derem,
içimi etme verem,
yüreğin aslı oldu,
beni eyledi kerem..."

nus/u:beyaz
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Şehit şafaklarının annelerine...

"düşman kurşunları beni ararken
aklımda sen vardın oyy anneciğim...
Şahadet ulaştı şafak atarken
iftarda düşümle doy anneciğim...

günlerdir oruçlu dağlar başında,
iftar yapıyoruz siper taşında
şehit olmak varmış yirmi yaşında,
ağlama kadere say anneciğim...

"Külli şeyin kadir" başka şey olmaz
yürekler burkulur; bilmeyen bilmez
şehitler diridir, şehitler ölmez
künyemi bir yana koy anneciğim...
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Şehitler Konuşur Allahekber’de

Şehitler konuşur Allahekber’de
Tümsek, tümsek, öbek, öbek, taş, taş...
Bir sarı sessizlik çöken yerlerde,
Şehitler dolaşır, ölmeden baş baş...

Allahekber malûm pek yüce dağdır,
Şehitlere kucak açan otağdır,
Şehitler orada ebedî sağdır,
Hülyalı uzanmış Mehmetler düş, düş...

Nuh’a da dur demiş Allahuekber,
Sananî sevdalı bir türkü söyler,
Çevrede olanlar bilirler meğer,
Bu sevda sezilir gözlerde yaş, yaş...

Şerbeti içenler tekbir seferde
Şehitçe oturmuş Allahekber’de
Bilenler sormazlar bu dağ nerede?
Bilmeyene bu sır meğer ki boş boş...

Şehit şerbetini 90 bin kişi
İçerek nihayet görmüşler kışı,
Bir vatan yaparak Sarıkamış’ı
Bize bırakmışlar, vuruşup döş,döş...

Gürsoy Solmaz

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Şehitler Tanıştılar

ŞEHİTLER TANIŞTILAR

Şehitler tanıştılar,
Her biri bir yerden,
Biri dedi ki: Ben Sarıkamışlı Türkmen
Öteki:Ben Malatyalı Kürdüm...
-Ben Adapazarlı Çerkez,
-Ben Eskişehirli Tatar,
-Ben Boşnak,
-Ben Azerbaycanlı
Sonunda ergin biri dedi ki:
Yani hepimiz Muhammed ümmeti...
Vatana kurban
Allah’ın sevdiği insanlar...
Birinin kolu
Ötekinin kalbi...
Berikinin kafası yaralıydı ama,
Gönülleri ve imanları diriydi.
Hepsi birbirinin biriydi...
Ölmeyi müjde sayan bu şehitler,
Her gün gökyüzünde gezer,
Yeryüzüne inerler...
Onlar yar; onlar var
Ve onlar ölmeden yaşayanlar...
Onlar yürek yürek türkülerde,
Türkiye de…
              ***
Onların, bitmez tarihteki dersleri,
Onlar,  Anadolu’nun destanlaşmış Türkleri…
             ***
Bu sebeple tümünüz, dillerde türküsünüz
Anadolu insanı, Türk çocuğu Türksünüz...

                                           Gürsoy SOLMAZ

                                       Ocak 1995 Van

Gürsoy Solmaz

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Şehitleri Anmak

Kimisi bir destan, kimisi dua
Kiminin elinde kınalar vardı...
Kimisi düşmeden derin uykuya,
Kanlı yaraları eliyle sardı...

Anası, bacısı, yavuklusuyla,
Bir özlem gidermek, görmek isteyen
Kimi şehit oldu; son arzusuyla
Kimisi rüyada ölümü sezen...

Nicesi Allahın şehit katına,
Çıkarak ebedi rahmet buldular.
Kimisi erk oldu; göğün çatına,
Kimisi ad oldu, destan oldular...

Kimi siper kazdı; mezarı gibi
Kiminin en meçhul kahramanlığı...
Çoğunda şehitlik inanç terkibi,
Çoğunun destandır; pek yamanlığı

Anlatmak imkansız, zaman da yetmez,
Rahmetle anmaktır; o anış yeter.
Şehit yazılmayı asla gözetmez,
Şehit anılmayı daha çok ister...
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Şeneldi Gönül Ülkem

Yıllardır sağnak sağnak yağdığınca yağdı da,
Kurutmadı sevgimi, bilakis yeşertti hem...
Yıllar evvel batmışken, yıllar sonra doğdu da,
Şeneltti yüreğimi, şeneldi gönül ülkem....
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Şerefsizmiş

Adını bilmem ne, koyan babanın
doğuran ananın, aşı kefsizmiş...
şeref nedir diyen dili kabanın
meğerse kendisi en şerefsizmiş...
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Şey Der Gibisin...

Uzaktan bakınca şöyle bir bakıp,
Sanırım içinden şey, der gibisin...
Bazen beni tutup, bazen bırakıp
İşte sevmiyorum duy, der gibisin...

Ellerle baş başa gizli gezmekle,
Göz göze gelince beni süzmekle,
Benim sevdiğimi duyup sezmekle,
Elini kalbime koy, der gibisin...

Ne iman bıraktın, ne bıraktın din,
Sevgice gönlüme hiç verdiklerin,
Saçların, gözlerin ve kirpiklerin,
Kaşlarım oklayan yay, der gibisin...

Yüreğin kopamaz bağlıysa kimden,
Ayrılmam sevdiğim tek sevgilimden,
Küçük yüreğimden küçük sevgimden,
Aşkımdan bu kadar pay der gibisin...

Sevgimi bilmezsin elbet bilmezsin,
Gül desem yüzüme inat gülmezsin,
Gel desem gelmezsin,yazık gelmezsin,
Günleri sırala say der gibisin...

Bendeki şu gönül bilmez kabahat,
Yüreğin, insafı bilmiyor heyhat,
Veremem bir ömür, ne de bir hayat,
Yıl değil verdiğim ay der gibisin...

Ben böyle yazmakla, sen okumakla
Kalbine ne gelir hele bir yokla,
Bitmez diyeceğim sıralamakla,
Ah gönlüm, vah gönlüm vay der gibisin...
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Şeyh Şamil Oynarken

Çalanda Şamil’in müziğiyle sen,
Yerinde durmazdın, durabilmezdin,
Titreyen vücudun, o koca gövden
Oyna diyenleri kırabilmezdin.
Git oyna, çık oyna..
Sen oyna balam, sen oyna...

Öyleki alkışlar tufan olurdu,
Oynadığın her yer meydan olurdu,
Görenler bir yürek, bir can olurdu...
Bir engel tanımaz, görebilmezdin...
Şamil çalsın, gir oyuna...
Sen oyna balam, sen oyna...

Bir kara kuş gibi, kartal gibisin,
Çoğuna misalsin, emsal gibisin,
Şeker, kaymak, bal gibisin,
Bir vakit gelirim senin toyuna
Şamil’i çalanda: Sen oyna,
Balam sen oyna...

Nebi’de Hacer’in sevdakârıydı,
Bende senin sevdaların varıydı,
O günler ki gönlümün tek yarıydı,
O şölenler, o geceler... sorarlarsa da ona,
Derse: Sen oyna,
Sen oyna balam, sen oyna...

Yağız balam, şirin balam çok yaşa...
Güzel balam, civan balam pek yaşa...
Bilmem kimin gidersen toyuna,
Ben deyince sen oyna balam, sen oyna...

Ne güzelsin yakışıklı Dadaşım,
Ciğerparem, hemşehrim, kardaşım,
Hayalimsin, hayaldaşım, sırdaşım...
Diyeceğim yok ki daha,
Sen oyna balam, sen oyna...

Ben seni tarifte uzak kalıram
Yüreğime alev, ateş salıram,
Yüreğim gam, ciğerim gam, hepsi gam...
Karabağ’ın kurtulduğun duyanda...
Sen oyna balam, sen oyna....
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Şimdi.

"Keyfin gıcır olacak... yani karnın tok, sırtın pek...
sonra sarıkamışta olacaksın... tam da bu mevsim...
kar yağacak, tipi tozutarak ıslık çalacak... sen dinleyeceksin...
sonrası sıcak bir soba başı yeter..çaynikte çay, göğermiş peynir-ekmek..gerisi; "ALlah'a
şükür,dostlara sağlık temennili" bir dua.. daha ne olsun..
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Şöhretim Desem

şöhretim desem de kimse inanmaz
şöhret olmak için para gerekmiş
dil döksem anlatsam kimse de kanmaz
yanımda bir kaşı kara  gerekmiş..

kart bastırdım altın yaldız harflerle
dolaştım elimde sarı zarflarla
rekortmen saydılar sıfır milyarla
meğer makamlara kira gerekmiş..

kiralik elbise taksi dediler
hava attım yedilerse yediler,
reklam falan yok mu diye yerdiler
ara sıra gitmek bara gerekmiş...
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Şu bu

"Kul-eden,
Top atılır kuleden,
O kaş o göz değilmi ?
Beni sana kul eden"...

Sevmeye alışkınım,sevmemek niçin? neden?
Sende seversen şayet, diyiver çekinmeden....

dağlarım karlı deyip, güneşimde yandılar...
selam verip geçtiler ; selam aldım sandılar...
içi alaca,hasis,nadan ve nice nakıs
ürperdi gerçeğimden , gölgemi kıskandılar...

Şimdi her şey mazide, her şey geride kalmış,
Ben benle baş-başayım, meğer her şey masalmış.....

sen benim zühremsin gönül yıldızım,
sen bende azizsin al güller kadar ..
sen benim hasretim içimde sızım,
içimde sen için dualarım var...

Çoruh'a gerdan olmuş işte Bayburt Kalesi..
Tarihe selam durmuş yaşta Bayburt Kalesi...
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Şu Dönem Şarkılar Fena İşliyor

Şu dönem  şarkılar bilmem nedense
insanın içine işliyor aşkım
dalıyor derine biniyor hisse
bir garip efkardır başlıyor aşkım

bu sevdalar yaşar hazana inat
sevgiler yüreğe oluyor murat
bir yoldan geçilir sanki bin sırat
insan başka şeyler düşlüyor aşkım

insanın yüreği sevda istiyor
Gezmek, turalamak, şekva istiyor
evet gönül aşkım takva istiyor
günler geçip hızla kışlıyor aşkım

aşkım olman için bir şart mı gerek
seni anmak başka ve sevmek demek
işte seni seven sana gelerek
sevdalar insanı haşlıyor aşkım

ne  deli yüreğiz, ne deli canız
aslında bir başka hoş heyecanız
dosdoğru söylersem aşkı bulanız
insanı çok hisler boşluyor aşkım

işte benden sana sunak bir şiir
okuyan diyecek bunak bir şair
kim kime aittir kim kime dair
düşünsek kim kimi dışlıyor aşkım
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Şu Halime Bak Benim

Al yanağa kumral saçın yakışır,
Söylemeye cesaretim yok benim,
Söyler iken dilim dişte sıkışır,
Gülmen için şu halime bak benim...

Geceleri yoldaş edip kendime,
Halimi arz edip sen efendime,
Yoruldum, yıprandım daha neler ve...
Bu hallere düştüğüm çok çok benim...
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Şu Seven Aşığın Efkarısın

Körpe bir karanfil yavrusu gibi,
Tazesin, güzelsin sevilmelisin…
Bakarken gözlerin bir asu gibi…
Çevrende erkekler hep bilmelisin...

Bu küçük yaşında, körpe çağında,
Her şeyden azade, uçarısın sen…
Arayanlar bulmaz gün ışığında,
Şu seven aşığın, efkârısın sen…
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Şuna Yanarım

geceler uyanır şuna yanarım
yüreğim ağlar hep sağanak gibi,
herkese buyur der dostum sanarım
sonrada gözlerim kan-çanak gibi..

ey vefasız dünya nedensin hancı,
ne yalan söyledin derler yalancı,
bu sözü söyleyen bilmem kaçıncı,
hükmeyledi sana bir konak gibi...
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Şükürdar Köylü

Bismillah diyerek her sabah erken,
Sahiden her şafak nasıl giderdin…
Karanlık yollarda yalnız giderken,
Dudağında ıslık, türkü söylerdin…

Et basmış gözünü sakınmaz hem de,
Gözü pek çalışır durmak bilmezdin…
Ömrünü geçirdin hayda hangemde,
Severdin bizleri kırmak bilmezdin…

Omzunda tırpanın, elinde masat
Koltuğunda birkaç arpa ekmeği,
Alnının teriydi, biçtiğin hasat,
O yüzden olmuştun kendinin beği…

Sırtında bir şele ot yığınıyla,
Akşama huzurla eve dönerdin..
Yüzünün çatlağı ve yanığıyla,
Yine şükür eder; niyaz ederdin…
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Tabyalar

İhanet o gece yağıya konak
Düşmana rehberdi, yoldaş olmuştu...
Ölüm uzak değil, gelmişti tuzak
Koğuşlar ansızın düşman dolmuştu...
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Takvimler Ne Hesap...

Takvimler ne hesap?  parmakla saydım
Bendeki bu hasret, sence iş midir?
Mecnunu sevdayla içime yaydım..
Hayal mıdır? gerçek mıdır? düş müdür?

Nilüfer batakta, ya-semen nerde?
Sabırla sevgiye çıkan seferde
Zamanın dermanı zamansız derde
Sevdasız bir yürek, bırakış mıdır?

Olmazsa olmazım, olduğumsun sen,
Nasıl bir haldeyim, gelip bir görsen
Korkuyu zamanla, denk edip yensen,
Kısaca yazdığın yakarış mıdır?

Kimliğim, kimlikle suçluyor beni,
Gözlerim, kemlikle suçluyor beni,
Dertlerim, semlikle suçluyor beni,
Sarma, görme diyen gelen kış mıdır?
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Tanıma Şafak Olan

seni sevmek ibadet
seni sevmek hak olan
sen bitmeyen muhabbet
tanıma şafak olan

sen bende dönmeyen dil
bende sönmeyen kandil
ne bilirsen  böyle bil
sevdası mutlak olan

 seni sevmektir güzel
seni demektir güzel
varlığın tektir güzel
aşkıma mutfak olan.....

seni bilmektir olay
senle olmaktır olay
senle kalmaktır olay
sesime kulak olan

Gürsoy Solmaz
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Tanış Gibiyiz

Sanki yıllar öncesinden tanış gibiyiz
Yakınım yarenim veya ne ise
Bir içten bir öze yanış gibiyiz
Garip değil midir işbu hadise
Kalben çıkış aklen iniş gibiyiz

Sanki bir yerlerde kalan izimsin…
O hazla içimde bir yerde kal; sin
Kim bilir belki de ruh ikizimsin
Bizden başka bunu bilmiyor kimse
Yüreği sevgiye geniş gibiyiz…

Geçtiğim yerlerde kalan izimsin
Güllerle donanmış yeşil bir çimsin
Maşallah güzelsin tam o biçimsin
Bu heves içinde kapıldım hisse
Aslında biz bizle tanış gibiyiz…
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Tarihçi Olmak İstiyorum

-Şair şöyle der:
'Hayalinin hayalini hayal etmez hayaliler-'

Birkaç sözüm var sana,kilit vurulmaz ki zamana,
Zaman tartılır; Tarihten öte,tarihten beri…

İlimler ikiye ayrılır; Tarih ve diğerleri…
Bu gerektirmez yorum…Ben tarihçi olmak istiyorum….

Ben okuyan yazan,
Mete.Oğuz Han,
Bilge Kağan,
Ben kendimi bulmak,
Ve tarihçi olmak istiyorum…

Ben Kutluk,
Ben Abdülkerim Saltuk,
Ben Subaşı Selçuk,

Ben tarihin bağrı,
Tuğrul Bey,Çağrı
Ben sancakları sallanan,
Bayrakları allanan,
Ben zamana an,tarihe şan
Ben Malazgirt,Alpaslan
Ben tarihe tarih katmış,
Kutalmış, Kılıç Aslan olmak,
Kendimi bulmak istiyorum…
*
Destanlarda dağ aşan,
Çağ kapatıp çağ açan,

Ben üç kıtaya okyanus
Hoca Nasrettin,ben Yunus
Ahmet Yesevi,Mevlana’da Mesnevi
olmak, tarihte kendimi bulmak istiyorum…
*
Ben anlı, şanlı, Oğuz-oğlu Osmanlı
Ben tarihin Türk balı…
Ertoğrul Gazi,Edebalı

Ben zamana an…Gazi Osman
olmak,Kendimi bulmak
Öylece dolmak istiyorum
*
Ben dağ dağ,
Çağ çağ,
Devir devir…
Latüf-ta hannel La Kostantiniyye ve nimel emir….

Ben övgü, metih
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Ben Sultan Fatih,
Ben göğe el açmış, minarelerde ezan,
Koca Sinan olmak,kendimi bulmak istiyorum….
**
Fazlası yok… noksan dedim; Ben Fuzulî,Bakî,Nedim
Tarihin kumpasında her devre dair,
Karacaoğlan,Köroğlu gibi şair
Ben Evliya Çelebi,Beşri Mustafa gibi
Dil olmak,kendimi bulmak istiyorum

Anlatsam, anlatılmaz dahası vardır,
Bu vatanın ölçülmez pahası vardır;
Her tümsek bir şehit,her çukur cephe,siper
Her yerde bir mührü Osman,her yanda eser
Olmak istiyorum…
*
Ben yay'a ok,ok'a yay,
Han,saray,kervansaray
Tarihe vakıf,hediye
Köprü,cami,hamam,zaviye

Nedim, Levni
Lalelerin rengi olmak,
Kendimi bulmak,tarihle dolmak istiyorum…
***
Ben yayla pınarları kadar berrak,
Anamın sütü kadar ak,
Bir vatan tanıyarak,bir vatan bırakarak
Ben kendimi bulmak ve kendim olmak istiyorum…

Ben cennet bahçelerine kanat çalan kuş,
Sarıkamış’ta Beşir,
Çanakkalede, Yahya Çavuş..
Ben, ben olmak istiyorum; bu yer kürrede,
Galıçya,Yemen,Kafkasya, Japonya hatta Kore’de
Ben kedimi bulmak,tarihçi olmak istiyorum..

Ben dal dal,
Ben hayal hayal
Yücelerde koşmak...coşmak
Ben Mustafa Kemal,
Zaman olmak, an olmak,can olmak,
Heyecan olmak istiyorum..

Ben alın akı,
Bayrakların bayrağı,
Cumhuriyet kuşağı olmak istiyorum…
*
Ben adaletin yolu….Anadolu…
Anadolu’nun kulu
Olmak,öylece dalmak istiyorum…
Tarihe tarih eklemek,sizi beklemek istiyorum..
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Ve milletimi sevdiğimi söylemek istiyorum,
Ve söylüyorum;
Ey Milletim Seni Çok Seviyorum…

-Şair haklıymış meğer,
'Hayalinin hayal,ini hayal etmez hayaliler.-'
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Tarihte Herşey Vardır

Sahnesinde rol almış herkese tarih denir
Geçmişten beri gelen her sese tarih denir
Tarih hâlâ daha genç ve hâlâ ihtiyardır...
Tarihte ne yoktur ki tarihte her şey vardır.

Tarihte kadınlar vardır; bitmeyen akis gibi
Saba Melikesi Belkis gibi...
Sonra Klopatra, Dina,
Tamara, Katerina…

Tarihte aşklar vardır; çoğu bela olmuştur
Belalı bir tad olmuştur...
Sevinci az yaslı olmuştur
Mecnuna Leyla, Şirine Ferhat
Kerem’e Aslı olmuştur...

Tarihte şehirler vardır...
Roma yanmış, İstanbul heyecanmış
Bağdat kana boyanmış,
Dadaş eli Erzurum dayanmıştır...

Tarihte serdarlar vardır...
Sayılmaz teker teker,
Sezar, Büyük İskender,
Her biri bir dağ gibi,
Harun Reşit, Selahattin Eyyübi
Tarihe ün bırakan,
Oğuz Han, Bilge Kağan
Subaşı Selçuk, Alpaslan...
Ertuğrul oğlu Osman...
Türk tarihi böyle mümbit
Fatih, Yavuz, Sultan Abdülhamit...
Ulu Türk, Atatürk

Tarihte harikalar vardır...
Her biri gerçekte hayal gibi,,
Babil’in bahçeleri, Piramitler,
Taç Mahal gibi...
Tarihte aylar vardır; tarihte anlar vardır
Bu geceye sığmayan heyecanlar vardır...
Ve gözleri öpülesi siz gibi canlar vardır...

Tarihte sus-pus olmuş,
Arlı namussuz olmuş...
Üç kıtaya okyanus Mevlana, Yunus olmuş
Günlerden Cuma aylardan Ağustos olmuş...
Anlar vardır...

Tarihte savaşlar vardır:  Malazgirt, Niğbolu
Ve hâla anlatılmamış, yaza çöken kış gibi,
Çanakkale Sarıkamış gibi….
Tarih kanlı da yazıldı, gözyaşlarıyla da
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Tarih sevgiyle yaşandı ihanetle de...
Yıllar asırlar her şey kısa bir bihtir...
Tarih bu sebeple dolu bir tembihtir...
Nihayet her şey tarihtir...
Tarihle giden, gelen,
Sadece yiten ölen,
Kaçlar göçler vardır...
Siz gibi sevgi dolu, çalışkan gençler vardır...
Şehirler köyler,
Ağalar beyler,
Çok garip şeyler vardır...
Tarihte varlar, yar olmayan yarlar,
Ülkeler diyarlar vardır...
Tarihin talihi vardır...
***1
Bir yol düşünün yolcusu yok, Issız gibidir
Bir ata ana düşünün, oğulsuz kızsız gibidir...
Soyu sopu belirsiz, Ne milletler vardır ki
Hem talihsiz gibidir; hem tarihsiz gibidir...
***
Tarihte yok, yoktur;
Varlar unutulur..
Anımsayın diye tekrarlar, durur

Kendinizi düşünün,
El olmuş oba olmuş
İl tutmuş hüküm sürmüş
Kötüye tövbe olmuş
Bir ırkın ahfadısınız
Size sizi anlatan Oğuz Han yâdısınız...
***
Bütün bunları hatırlarsak…

Tarih hâlâ daha genç ve hâlâ ihtiyardır...
Tarihte ne yoktur ki, tarihte her şey vardır.

          Gürsoy SOLMAZ

          19 Aralık 2004 Erzurum
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Tarumar Etti Beni

Bir tel kumral saçın ki,
Dağladı,
TArumar etti beni...
Özlem giderdik sanki,
Ağladı,
Tarumar etti beni...

Elimde tuttuğum dem,
Titredim diken diken,
Gönlümü muhkem muhkem,
Bağladı,
Tarumar etti beni...

Üzüldüm fikir yordum,
Hasretle seni sordum,
Cevap beklemiyordum,
Çağladi,
Tarumar etti beni...
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Taşla Baş Ezdiler

taşla başlar ezdiler.
kırıldı büstler.....
.kardeşlikten bezdiler
hayalet otobüsler
bayrakları yaktılar...
güya başı bozuk
kalabalıktılar...

Gürsoy Solmaz

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Taşların Dili Vardır..

bir ustanın elinde murçun verdiği şekil
taşlarda anlam olur ve o anlam sessiz dil
o sebeple sanatta sonsuz sevgili vardır
taş diyerek geçme sen taşların dili vardır...
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Tatlı Bızdık

Gözlerini yerim kız,
Tatlı bızdığım benim...
Seni sevmeyen haksız,
Tatlı bızdığım benim...

Gülüşüne hayranım,
Güzelim, tatlım, canım
En cici oyuncağım,
Tatlı bızdığım benim...

Yaradan’ına kurban,
Batan dünyama doğan,
Başında yeşil türban,
Tatlı bızdığım benim...

Sen baharım, sen yazım,
Telleri beste sazım,
Bir tanem, şirin kızım,
Tatlı bızdığım benim...

Gürsoy Solmaz
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Tatlı Şirin Bir Cadısın

Ah ah, var ya
diyemem, dilim dönmez
alacası çökmüşse akşamın,
gurbette bir kadehtir bana yeten
yüreğim pır pır eder,
uçmaya meyilli, kanat çırparca
susarım kendimce
yudumlar kadehimi
çekerim sigaramdan
sonra
okunan ezanlara niyet  tutarım
gurbetin olmayan sabahlarına
demlenir kalbim ve dalarım
inan inan seni, o halinle anlarım
nemlenmiş gözlerini silişine bakar
gülmeye hazır, gülümseyen gözlerine şiirler yazasım gelir
bakışıma tebessüm eder,
gülersin şen yanınla,
gülmeyen öteki yanını sakladığını çok hissederim de diyemem
bir mavi benzerliğidir ikimizde de var olan
lakın bendeki mavi yayla
sendeki mavi liman tonlarında sarmıştır
bedenimizi sarmal bir sarmaşık gibi
söylenmiyor bazen
bir söz,bir lakırdı
suskun, küskün
avane bir aşık gibi
selamlar yollarım buradan
semalarına parisin
ve palandökenden yağan o koca
o anlatılmaz hissin
demindeyim
ve ben senin, yanında, içinde
Yüreğindeyim gibi
sanar, yazar, söyler, susarım
gelsin çay,
gitsin kahve
yak bir sigara

*
mahzun bakıp içimi dağlama
durgun gözlerinle nolur ağlama
ben  senin tabirinle
Yemeğe katılmayan bir tuzum
hatta ve hatta huysuzum
lakin
dalmış gözlerinde odaklanmış
hasretin, gurbetin tadıyım
Ve ben senin,
Yüreğinin bir yerinde, yarenliğin adıyım
***
Sev sevme, bil bilme

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ama şu var ki;
Sen bendeki sevginin, sevdanın, dostluğun
Ve garip hislerin adısın
Çünkü sen bence,
tatlı şirin bir cadısın…
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Tebessüm

Haydi biraz tebessüm,
Haydi biraz gülümse.
Haydi be iki gözüm,
Derdin tasan ne ise...

Bir bak bakın etrafa,
İnsanlar heşir-neşir,
Sevgiyle çık tavafa,
Hayat öyle değişir...

Şükür gerek hayatta,
Hak ise de yaşamak...
Dost ara her fırsatta,
Her fırsata öyle bak...

Etraf ile barışık,
İç dünyanda huzurlu,
Sen ol sevgiye ışık,
İşte doğru olan bu...

Aşı ekmeği çoktur;
Seninki biraz olsun...…
Dünya sonu yokluktur;
Yokluk neden söz olsun…

Yüreğini ferah tut,
Barışık ol çevrenle…
Kini-garezi unut,
Kendini öyle dinle…

At atıştır bir şeyler;
Tanrı neler vermiş bak,
Ver elini bana ver;
Amaç gerçek dost olmak…
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Tek Efkârımsın

Yılları art arda geride koyup,
Kem gözlü herkese nahlet diyoruz...
Tanrı’nın önünde kılıp okuyup,
Gönülden biz bize evet diyoruz...

Çiçekler dermeli sarıdan, mordan
Tak yapıp, taç yapıp sarışmalıyız...
Öyle ki görenler ölmeli zordan,
Severek hayata karışmalıyız...

Mevsimden ilkbahar, aydan nisanım,
Doyumsuz sevgimsin, dünyam varımsın...
Vallahi her zaman kıskançken kanlım,
Yazarken ilhamım, tek efkârımsın...

Saçını sırmala ey güzel melek,
Her satır şiirim seni söylesin...
Usumda hatıran sıralı tek tek...
Gönlümde bir tane hatta öylesin...

Doyumsuz bitmeyen böyle sevgimle...
Seninim, seninle olacağım da,
Gayrısı mümkünsüz, düşünme kimle...
Seninle, seninim öleceğim de...
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Tek Sevgi Yar Olur Bizde

Yağız delikanlı yüreğini öpeyim,
Sevdalar sonradan zor olur bizde...
Sana senin için budur isteğim,
Tek sevda, tek sevgi yar olur bizde...

Sevdalar nemenem deli duygudur;
Kabul etmek başka hüküm, yargıdır;
Sevda çekmek kalbimize vergidir;
Aklımızca biraz ar olur bizde....

Güller ve çiçekler anlasa dahi,
Sevgimiz bir başka oluyor sahi,
Sevgiyi ikrardır vallah billahi,
Aşkımız tükenmez zar olur bizde...

İçimiz borandır; başımız duman,
Sevdaya baş koyar can adarız can,
Sevdanı seninle böyle yaşayan,
Bilsin ki bağları nar olur bizde...

İşte bu izahlar, işbu tarifler
Sevdanın tadıdır, duyar yürekler
Üç günlük beş günlük sevgiyse eğer;
O zaman zirveler kar olur bizde...
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Tertip

-Mehmetçiklerimize-

Koğuş kalk diyince sabah erkenden,
Bismillah diyerek uyan be tertip…
Tekmil tamam diyip künye sayarken,
Gurbet mi insana koyan be tertip…

Tüfeğinin rakam olur künyesi,
Hasretle, gurbetlik asker dünyası,
Her zora dayanır asker sinesi,
Zoruna gitmesin dayan be tertip…

Mola var denilip silah çatınca,
Birisi sıladan söz çıtlatınca,
Bir tane sigara ve rahatınca,
Düşlerin zatıma ayan be tertip…

Buram buram eser bahar havası,
Şahsımın beş vakit sana duası,
Kalbimin acizce böyle vefası,
Günlerim sensizce ziyan be tertip…
1983
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Tevekkül Et.

dünleri unutma, bugünü yaşa, yarına ümittar ol.
ihmal etme,unutma,sağlam ol sağlam yaşa-ki var ol...
insan aklı nisyansız değil atiye kalsın maziyi yaz
tevekkül et, sağlam bağla deveni,tedbirlinin anası ağlamaz.. "
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Teyy Nene Hatun.

Kınalı ellerle vardı cepheye
Allah'a sığındı.... Hayy.. Nene Hatun
Gazilik, erdiği muhteşem paye
Çabuktu, yeğindi.... Teyy... Nene Hatun…

Gülleden titredi koca tabyalar,
Yıkıldı, bozuldu; her taraf, her yar
Niğdeli Ali’yle oldular ayar,
Bir ara döğündü, Vayy... Nene Hatun..

Gidecek vatanı, bitecek dini
Diyerek, sırtladı top mermisini
Allah'a bıraktı en gerisini,
Günlerden zor gündü..., Leyy... Nene Hatun..
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Tez ÇÖktünüz Akşamlar

kara karanlıkları, bol döktünüz akşamlar.......
dağlara gölge olup, er çöktünüz akşamlar..
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Tirenin Yolunda Gördüm Göğercin

Tirenin yolunda gördüm göğerçin
Sevgilim yüzünü astın ne için
Seni görmeyeli özleme düştüm
Yüreğim yanıyor bil için için
Eman eman eman eman eman emannn

Hasretin içimi bil paralıyor
Trenin yolları yaman parlıyor
Suretin içimde diken olmuşken
Özlemin özümü pür yaralıyor

Yollara  bakınca gözüm buğlanır
Böylesi sevdaya bel mi bağlanır
Bu sevgi savaşı beni  bıktırdı
Dakika saniye  durmaz ağlanır

Dağların başında öbek bulut var
İçimde dükenmez bin bir umut var
Yollara bakarken gözüm yoruldu
Bu aşkın elinde ince kunut var..

kunut:kamçı
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Toplasan Hayat Birazdır...

açma artık her geçen anılar başka yara
anarsın bakarak sararmış fotoğraflara
hayat ki zaten siyah,hatta gri, beyazdır
gerisini toplarsan koca ömür birazdır....

Zaman erimede fasıllar geçmede dem dem
Ömür içinde hayat kendimle mücadelem...
Mehtap dolu hayaller bu gece de seninle
Zamanın birazında içinden beni dinle....
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TSE (Türk Standartlar Enstitüsü) İÇİN

Üretilen şeylerin tümü aynı olmalı,
A’dan Z’ye ne varsa standarda uymalı,
Görenler yanılmadan demeli Türkün malı,
Türk Standard damgası görülmeli her şeyde,
Endişe kalmamalı bu damgayı görende

Üretim tüketimde azalır tüm sorunlar,
Bugün bunu yaparsak rahat olur yarınlar,
Bütün dünya üstünde her yerde bu koşul var,
Türk Standard damgası görülmeli her şeyde,
Tereddüt kalmamalı bu damgayı görende….

Standarda uymanın bir adı da birliktir,
Birlik ise toplumda düzenliktir; dirliktir
Dünyaya ulaşmaktır, uygarlığa ermektir
Türk Standard damgası görülmeli her şeyde,
Endişe kalmamalı bu damgayı görende
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Turnam Kınalı

Turnam kınalı
Yavrulu analı
Turnam senin de
Yüreğin yaralı

Turnam uçsana
Uçup kaçsana
Turnam vuracaklar
Demiştim ben sana

Turnam allıydı
Kanadı telliydi
Turnam nazarlara
Geleceğin belliydi

Turnam vallaha
Gelmez bir daha
Turnam seni vuran
Girer pir günaha

Turnam uçsana
Uçup kaçsana
Turnam vuracaklar
Demiştim ben sana

Turnam bu öykün
Acı bu türkün
Turnam havalan…
Turnam hoşça kal
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Tutmayalım aşk yasını

ruzgar eser hoyrat hoyrat
ağaç ağlar dal incinir
bunu,  bağlar bilir fırsat
bülbül ağlar gül incinir

sen gurbetsin bende sıla
özlem vardır her fasıla
inan bana valla billa
konuşmasak dil incinir

bulabilsek sotesini
tutmayalım aşk yasını
yüreklerin arasını
yolcu duysa yol incinir

çiçeklere eş olan sen
içerimde tek kalan sen
arı gibi gül istersen
petek duysa bal incinir
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Tutulacak Dilek Ol

Korkuyu sil aklından, sevgi ile barış ol
Gel içime bir dolaş, bir kulaç ol, karış ol
Çayıra sal ne varsa, kalmasın korku tasa
Bir dua için dilek, bir arzu, yakarış ol...

Bir dilek ol tutulan,bir yürek ol sevilen
Tebesssüm et,gülümse açık kalsın seccaden,
Sevgin için  bitmeyen dualar edeceğim;
Bir dilek ol yeter ki, bir tutulan dilek sen...
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Tuzu Kuru Müfteciler.

"Timur  gelip geçmiş Yavuz yaylamış
Senin dilin olmak bana mı kaldı ?
Murat  Soğanlıda şiir söylemiş
Seni  yada salmak bana mı kaldı?
Nihayet Enverle doksan bin kişi
Cennete döndürdü o kara kışı
Cehd ile savundu  Sarıkamışı,
Ağlamaklı gülmek bana mı kaldı.. ?
Karabekir gerçek kalender paşa
Ne emekler  vermiş Sarıkamışa
Sende viran ettin bir baştan başa
Seninle def çalmak bana mı kaldı?
Şimdilerde toy toy oldu soyda soy
Parti falan derken birazdan da bey,
Burnu havalarda sanki olmuş şey...
O hırsla saç yolmak bana mı kaldı?
Yiyenlerin sesi kesik oluyor
Yüzleri az biraz asık oluyor
Ağır abi falan ama kokuyor
Vicdanı sen dolmak bana mı kaldı?
Kenarda gezinip ortada yiyen
Kredi olunca sizdenim diyen
Bıçkın siyasiler böyle harfiyyen
Riya namaz kılmak bana mı kaldı?
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Tuzu Kuru Müfteciler...

"Timur  gelip geçmiş Yavuz yaylamış
Senin dilin olmak bana mı kaldı ?
Murat  Soğanlıda şiir söylemiş
Seni  yada salmak bana mı kaldı?

Nihayet Enverle doksan bin kişi
Cennete döndürdü o kara kışı
Cehd ile savundu  Sarıkamışı,
Ağlamaklı gülmek bana mı kaldı.. ?

Karabekir gerçek kalender paşa
Ne emekler  vermiş Sarıkamışa
Sende viran ettin bir baştan başa
Seninle def çalmak bana mı kaldı?

Şimdilerde toy toy oldu soyda soy
Parti falan derken birazdan da bey,
Burnu havalarda sanki olmuş şey...
O hırsla saç yolmak bana mı kaldı?

Yiyenlerin sesi kesik oluyor
Yüzleri az biraz asık oluyor
Ağır abi falan ama kokuyor
Vicdanı sen dolmak bana mı kaldı?

Kenarda gezinip ortada yiyen
Kredi olunca sizdenim diyen
Bıçkın siyasiler böyle harfiyyen
Riya namaz kılmak bana mı kaldı?

 27.06.2021
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Türk İslam Demektir

Türk denince akla fazilet dolu,
Güzel ahlakıyla Müslüman gelir...
Ve zaten bu işin yoktur okulu,
Sebebi sorulsa, ilk iman gelir...

Bu koca dünyada bir baştan başa,
İslâm’ca, insanca yaşat ve yaşa,
Rabbimiz iltimas eylemez haşa,
Hangi farzda ilk sırada kan gelir...

Ezân-ı Muhammed ortak dilimiz,
O’nu anlamazsak olamayız biz,
Bunun için bizler ayrı değiliz,
Tefrika sonrası son hazan gelir...

Adımız var, köyümüz var, kentimiz,
Zenginimiz, fakirimiz, pintimiz
Türkiye denince memleketimiz,
İslâm’ın beşiği şu vatan gelir...

Giyiniriz cepken, şalvar, entari
Biz bize benzeriz İzmir, Hakkari
Her Tümsek, her çukur şehit mezarı
Evliyadan sonra-ki sultan gelir....

Bu vatan azizdir, bu millet, bu din
Öyleyse ne diye bu garaz bu kin,
Değilse zilleti lakin görmedin,
Pişmanlık duyduğun bir zaman gelir....

Kulak asma, inanma ele, yada
Hesap yapma yanlış yere masada,
Bu diyarın her yanında şüheda,
Sanma ezan susar, sonra çan gelir...

Sanma ki sahipsiz kalmış bu diyar,
Yer altında yatan uluları var,
Yeşil sarıklılar, beyaz atlılar,
Bir duysan... kalbine heyecan gelir...

Düşünsene harman herik gibiyiz,
Düşünsene sütle sümük gibiyiz,
Bir bayrağa gökte sırık gibiyiz,
Bin yıl sana nasıl az bir an gelir...

Aşiretiz, oba, eliz fark etmez,
Dalları ağacı böyle terk etmez...
Ben böyleyim, sen şöylesin bu yetmez...
Buna misal sürdüğün harman gelir...
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Türkler ağlar Kürtler ağlar

Dağda solan çiçeklere
Kuşlar ağlar kurtlar ağlar
Yüze duran gerçeklere
Ölü duysa hortlar ağlar..

Aya yıldız hoş  bahane
Oba eliz koca hane
Günahsızın günahı ne
 Namertlere mertler ağlar

İnanın o yanı kara
Kopardığı boş yaygara
Hedi hedi sıra sıra
Çarelere dertler ağlar..

Sorma artık kim bu  kim o
Ama  Mehmet ama memo
Men ölürem aman abo
Türkler ağlar Kürtler ağlar
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Türküler Söyledim Şarkılar Yazdım

Türküler söyledim, şarkılar yazdım
Dağlarda dolaştım, kendi başıma…
Cehd etmesem böyle cevval olmazdım,
Namertle dalaştım kendi başıma…

Yaylalarda berrak göze suları,
Gürül gürül akar bağa yukarı,
İçenin muradı kalmıyor yarı,
Bunlara alıştım kendi başıma

Umdum, küstüm güya dosta naz diye,
Bir dostum demedi olamaz diye,
Dert ayırdım bana derdim az diye,
Gönlümle üleştim kendi başıma…

Hiç kimseden yardım, medet ummadan,
Yol aldım dağlarda pek yorulmadan,
Ellerim çatladı, gözlerimde kan
Hedefe ulaştım kendi başıma..

Bir kul çıkıp bana nesin demedi…
Nevrin döner çıkar tersin demedi,..
Tükenir nefesin sesin demedi,..
Böyle yandım piştim kendi başıma…
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Tütiye

şimdi fasıl senindir
açıl haydi tütiye
sevenler sevenindir
duyan duydu tütiye....

Sendeki bu zarafet
Bir güzellik bir afet
Kopardılar kabul et
Kimler kıydı tütiye

rüzgar değmesin sana
kimse kıymasın sana
seven doymasın sana
içim baydı tütiye

han_i akan nur gibi
bir sevda dokur gibi
seveni okur  gibi
kışa yaydı tütiye (yay:yaz mevsimi)
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Umarsız Yüreğin VArmış...

aşk olsun yıllara sana aşk olsun
 nemenem umarsız yüreğin varmış
 yalan söyleyenler bırak kaybolsun
 sevgime ne yaman evhamın varmış.....

sen sevme istemem zaten demişsin
 benim duygularım benle yaşasın
 değme yüreğime değmeki pişsin
 ölürse sevdama olmasın yasın

sitemim kendime sende sitem et
 anladım gitmemin zamanı gelmiş
 giyin allarını bana matem et
 senden idamımın fermanı gelmiş...

üzülme, düşünme, ne de hayal et
 ben artık kendimle başbaşa kaldım
 elleri kendine petek yap bal et
 demekki ben sende yalan masaldım

veda ediyorum anlıyormusun
 ben artık o adam olmayacağım
 yazmayın çizmeyin ve hatta susun
 gideceğim artık kalmayacağım...

sevginle dantelli geçen tüm çağım
 bilmesen ve bilsen ne değişecek
 gör bak gideceğim kaybolacağım
 bir yine hayaller suya düşecek

seninle düşleri yücelen bendim
 fikrinle hallenen şu yüreğimdi
 başını ağrıttım güzel efendim
 kına yak eline ve mutlan şimdi....
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Umudun bıçağı artık kesmiyor

Umudun bıçağı artık kesmiyor
Gönül gayrı yardan, dosttan küsmüyor
Rüzgarım dinmiyor ama esmiyor
Yarınlar bellisiz dünler bellisiz
Zaman eleğinde günler bellisiz...

Hasret uzadıkça özlem artıyor
Özlemi  yüreğim  böyle  tartıyor
Sakın denmesinki çok abartıyor
Yarınlar bellisiz dünler bellisiz
Zaman eleğinde günler bellisiz...
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Umudun Umutsuzluğu

Hayali sevmek bile, yüreğimde hayaldir;
Gelip gitmelerinde umudun umutsuzluğu
Hasret dayanılmazdır; bir bilinmez asaldır,
Yüreklerin, sevmeyen yüreklere sorduğu

Ben sevginin hoşluğu, şenliğine inandım.
Ne korku,ne çelişki sırf sevgidir dileğim.
Dökülsün gözyaşlarım, madem böyle dayandım..
Yüreğinin sesiyle sana doğru eseyim…
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Umudun Umutsuzluğu...

Hayali sevmek bile, yüreğimde hayaldir;
Gelip gitmelerinde umudun umutsuzluğu
Hasret dayanılmazdır; bir bilinmez asaldır,
Yüreklerin, sevmeyen yüreklere sorduğu

Ben sevginin hoşluğu, şenliğine inandım.
Ne korku,ne çelişki sırf sevgidir dileğim.
Dökülsün gözyaşlarım, madem böyle dayandım..
Yüreğinin sesiyle sana doğru geleyim…
25 Nisan 2011
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Umut Saydım Sevdanı...

hayalimde düşümde ne varsa o sende var
 bu sebeple sanırım senden önce yoktum ben
 senle güllerim açtı senle mevsimim bahar
 senle ben beni buldum başladı bu serüven..

sevgi kadehlerimde yudum yudum içtiğim
sevdanla boşalmışım; hasretinle dolmuşum
umit sayıp kalbini gökten göğe uçtuğum
ben seni duygularla yüreğimde bulmuşum..

güzel kız, hoş yüreksin bende seni özledim
umut saydım sevdanı, sevgim ile sözledim...
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Umut'a Ümit

Sofranda ekmeğin, bağrında sızı
İçinde bir ümit saymışsın beni...
Bekleyip durmuşsun bazen ve bazı,
Umudun yerine koymuşsun beni...

Yanıp duran kor gibiysem içinde,
Bir vefasız yar gibiysem içinde,
Yok değil de var gibiysem içinde,
Demek ki gönlüne yaymışsın beni...

Ey şiirler yazıp sitem eyleyen,
Ey tutkum diyerek matem eyleyen,
Ey beni sevgiyle matem eyleyen,
Daha çok işitip duymuşsun beni...

Göz göze gelince sormak isterim,
Yüzüne bakınca görmek isterim,
Seversem sözümde durmak isterim,
Kendine bağladın gün be gün beni..
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Umutla Yaşa

Ne umdunuz ne buldunuz hayattan
Hayatın cilvesi sardı mı sizi
Kışı çalsan ocak ile şubattan
Arta kalan aylar anlar şanssızı

Hayattan alarak, ona vererek
Düşün yaşadığın şeyleri tek tek
Yaşamak güzeldir dirayet gerek
Bu hırsla yaşa ki kalmasın izi

Ey düşler içinde dolaşan yaren
Kaderle kavgalı dalaşan yaren
Düşünki hayatın kucağında sen
Umutla karşıla baharı yazı

Güzelliği yaşa, güzellik artsın
Güzeli yüreğin yürekçe tartsın
Koy dertler nadanı dertle sarartsın
Zamanın durmuyor sürati hızı

27.12.2010
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Unutkan Kadehler DOlsun

Şayet bu ayrılık yıllara bedel
Bir zaman kadarsa olsun be gülüm
Israr etmeyecek, demeyeceğim gel
Unutkan kadehler, dolsun be gülüm

Geceleri paylaştığın o kimse
Sevgine sahipte, sana hakimse
Tercihin o olmuş, o da ben ise,
Almayım ben artık, kalsın be gülüm…

Nahlet okuyorum, yuh gecelere
Ağyare kol açan, tuh gecelere
Tufan kopsun artık, Nuh gecelere
Feryat yürekleri, salsın be gülüm….

Benim yüreğimde varlar yıkılsın,
Sen daha iyiye elbet layıksın,
Yalanlar ortaya, meydana çıksın,
Gerçekler kapını çalsın be gülüm..

Benim gecelerim sakin geçecek
Şöyle böyle derken, lakin geçecek
Sende de bu öfke, bu kin gececek
Bendesin nihayet,kulsun be gülüm …

İntikam peşinde olma isterim,
Hayale bu kadar dalma isterim,
Geceye bu denli kalma isterim,
Ohh  etsem burnumdan gelsin be gülüm...
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Unutmak Meziyetinmiş.

böyle sevgi olmaz, olamaz diyen
unutmak ne yaman meziyetinmiş...
her kimse kalbime dolamaz diyen
senin çektirdiğin eziyetinmiş...

sevgiyle dağları delmek diyorsun,
sevgiyi, sevgiyle bilmek diyorsun
sevgi olmamalı ölmek diyorsun
sevgi için kimler neyle yetinmiş...

bala yar, bela yar sen beni boş ver
yüreğim severse dünyaya değer
elbetteki sevgi sevgisizliği yer
tez biten sevdalar gerçek yetimmiş..."
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Unutmak Mümkün Mü Hiç?

Kimseyle işim olmaz seninle meşgul kafam,
Sanmaki anmıyorum, o kadar değil vefam...
Senden başkası olmaz, sevginedir merhabam,

Unutmak mümkün mü hiç sen deli misin?
Yamaçlardan esişen dağ yeli misin? Sen deli misin?

Perçin perçin içimde çakılı duruyorsun
Sönmeyen ateş gibi yakılı duruyorsun...
Kına kına elimde yakılı duruyorsun

Unutmak mümkün mü hiç sen deli misin?
Palandökenden esen dağ yeli misin? Sen deli misin?
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Unutmak Mümkün Mü?

Unuttum diyerek içlenmeyesin,
Unutmak mümkün mü yıllar geçse de...
Tükensin dertlerin, bitsin yeisin
Unutmak mümkün mü yıllar geçse de...

Derdimi sorarsan çektiğim hasret,
Aman sevdiceğim biraz dikkat et,
Verdiğin bu yüzük, verdiğin mühlet,
Unutmak mümkün mü yıllar geçse de...

Yorulup, yıpransam, yaşlansam bile,
Sevilsem, sevsem de...hoşlansam bile,
Başka bir sevdayla haşlansam bile,
Unutmak mümkün mü yıllar geçse de...
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Unutulan Kimdir

Zamanın sesini duyar gibiyim..
Dört mevsim içinde bahar gibiyim...
Murat çeşmesinden içtim serpildim...
Yürek sarafıyım, ayar gibiyimm...

Sevda yağmurunda şemsiyesizim...
Vefalı yürekte sevgidir izim..
Üç günlük dünyada,yalan dünyada
Unutulan kimdir? yaşayanlar kim?

Ne koşma seğirtme yorma kendini
Ellere ne diye sorma kendini
Üzülme ve unut pahası yoksa
Vefasız o kimse kes kemendini....
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Unutursam Vur Beni

Unutursam çık karşıma,
Al neşteri vur beni...

Üç ellere,beş kendine,
Meraklıysan sor beni...

Firar eder asker gibi,
Erzurum’a sür beni...

İçim dışım senle dolu,
Bak kalbime yar beni...

Ayrılık uzun sürerse,
Gönlünde bil bir beni...

Tek fidanım yeşerse de,
Çekinme devir beni...

Zamanını meşgul etsem,
Ayar eyle kur beni...

Zer halinden sarraf bilir,
Bilmeyen okur beni...

Tezgahım var sevgi dolu,
Sevenler dokur beni...

Yaş dökersem kıskanırdı,
Aras beni, Kür beni...

Hep kadere sitemim,
Eyledi bak kör beni...

Bedduadır ettiler,
Çoğu gördü hor beni...
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Usanacak,uslanacaksın...

"Korkarım günlerden bir gün olacak
Sen benden bıkacak usanacaksin
Yeisler kalbine hırsla dolacak
sen benden bıkacak usanacaksın...

Bir sabah kapını açtığın vakit,
güneşe bakarak uçtuğun vakit,
sevdanı boş yere saçtığın vakit,
sen benden bıkacak usanacaksın...

Vazgeçmesem kaçsam veya saklansam
töbe etsem, yuyulansam, aklansam
kırk su ile temizlenip paklansam
sen benden bıkacak usanacaksın..."
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Uyu Yavrum

Uyu yavrum uykularda
Melekler görsün seni..
Cici balam çok tatlısın
diyorum yatmalısın
Uyu yavrum uykularda
Melekeler  sarsın seni...
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Uyumsuz mu düşlerin

Saygı   duydum;  duyarım,  yetsin istemiyorum
Ya olsun diliyorum; ya da tez elden bitsin...
Bizde her sevgi ölmez, öyle de demiyorum
Hemen  olmaz diyorsan, düşlerimde sabitsin

Uyum  yapmaz renk  gibi uyumsuz mu düşlerin
Belli olmaz diyor da,ısrarla istiyorsan
Bağrımda yer bulunur,sunacaksan taşların
Mabetle mabut gibi kararla istiyorsan…
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Uzaktada olsam sevdiğim sensin

Uzaktada olsam sevdiğim sensin
Özlemine özlemimi çarp,ekle
Hayalimde dokunduğum busemsin
Belki gelir diye  yolumu bekle…

Neşesin öyle kal,yüreğin bütün
Kalbime girdiğin, doğru gün be gün
Bazen bir sesini duymasam üzgün
Dolaşırım işte..beni bir yokla.....

Aşkı şarabını içtim mezesiz
Yola düştüm düzensizim hizasız
bir denge kurarak sen ben ikimiz
doymalıyız aşkım işbu çörekle..

Al sevgimi topla katla ve katla
Takma eli bunu ruhca rahatla
Ha kasım aralık veya şubatta
sevgili dediğin kalır yürekte....
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Üç Çiçek...

Huzuruna üç çiçekle gelmişim...
Biri beyaz biri pembe,biri mor
Huzuruna üç gerçekle gelmişim..
Biri normal,biri kolay,biri zor...
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Üç Dost Vardır

bu dunyada üç dost vardır diyorum
paralı dost parasız dost canan dost
her üçüde gerçek yardır diyorum
en gerçeği sen yanınca yanan dost
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Üç Günlük Dünya

Üç günlük dünyada şerefimle ben,
Yaşamak isterim ölmek isterim..
Herkesin bir milad öncesi vardır,
Milad sonrasını bilmek isterim...

Yalanı dolanı çalıp çırpmayı
Meziyet eylemiş,meziyetsizler var
İki laf ederek adam çarpmayı,
Huy eden yüzsüzler,terbiyesizler var...

Ne korku ne kaygı insafı sıfır,
Arlansan arını korku sananlar,
Rüşvet denizinde alnı katmer kir,
Dik gezen arsızlar,zavallılar var
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Üç Yıldır Saçlarıma Ak Düştü

3 yıl önce saçlarım da ak yoktu
3 yıl sonra şakaklarım ağardı
görüşecek imkan olanak yoktu
sevdiceğim yüreğimi sağardı

 3 yıl önce uzaklardan seslendik
kavil verdik bir sevdaya yaslandık
biraz  daha ağırlaştık uslandık
3 yıl sonra sevdamız tam ayardı

 3 yıl olmuş sevgiye belenmişiz
3  yıl sonra yine burda olduk biz
Zamanla aşkımıza bilenmişiz
Ben severdim o da beni sayardı

 yıllara aşk olsun üç koca sene
günleri özlemle oldu tentene
3 yıl sonra sevdalıyız bak gene
sevdamız kalbimizde rüzgardı
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Ülkem Güzel Türkiye

Allah’ım şükür sana, varlığın birliğine
Dinim İslâm, adım Türk ülkem güzel Türkiye...
Allah’ım şükür sana, verdiğin dirliğine...
Dinim İslâm, adım Türk, ülkem güzel Türkiye...

Her karışında şehit, her yanında Seyyit var,
Dağlarında yel eser, denizinde dalgalar,
Allah, Kur’an, Ezân Bir-Okunur Fatihalar...
Dinim İslâm, adım Türk, ülkem güzel Türkiye...

Şayet şükür demezsem, bana çok gör Allah’ım...
Gören var bu bayrağı, sancağı hor, Allah’ım..
Sen onlara eza ver, onlardan sor Allah’ım...
Dinim İslâm, adım Türk, ülkem güzel Türkiye...

Malazgirt, Sarıkamış, Çanakkale ve diğer,
Bu dağlar dile gelir, bu tümsekler, hendekler...
Bu memleket uğruna şehit düşen Mehmetler....
Dinim İslâm, adım Türk, ülkem güzel Türkiye
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Ümit’e Umut.. Gökte Uçan Kuş Gibi..

ÜMİT’e UMUT.. Gökte Uçan Kuş Gibi..

Ümit, sana bana ümit herkese
Gel gör ki: ümidi yaşatan nerde?
Ümitle kaç kişi, ne almış hisse?
Ümitle uyanıp yatan nerede?

Ümit, inayetin beklentisidir
Ümit ki, inamın başka sesidir
Ümit, aradığın yer neresidir?
Ümidi besleyip satan nerede?

Ümit, yaşamaya gerek bir gıda,
Ümidi kırdılar; ümit sargıda,
Ümidin her yolu biter yargıda,
Ümitle yaklaşıp, tutan nerede?

Ümidi umutla eyledik katık
Ümidin kaşları bizlere çatık
Ümitler yarına kaldıysa artık,
Ümide tos vurup çatan nerede?

Ümitler ukdeden öteye geçsin,
Ümit çeşmesinden bulanlar içsin
Ümidi ekenler, ektikçe biçsin
Ümidin tuttuğu vatan nerede?
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Ümitler Var.

Ümitler var dilektir
Ümitler var emektir
Ümitler var bir tektir
Ümitler var karda kışta yaşayan..
Ümitler var emek dolu heyecan
Ümitler var bir ağaçtır; kuru can...
Ümitler var...
Ümitler var kahvelerde fal olur
Ümitler var ağaçlarda dal olur..
Ümitler var hal olur; hayal olur..
Ümitler var...
Ümitler var korku kuşku doludur
Ümitler var mukaddestir uludur
Ümitler var biri birinin kuludur
Ümitler var ...
Ümitler var bende olan sen gibi
Ümitler var sende olan ben gibi
Ümitler var gibi şen,gülşen gibi
Ümitler var...
Ümitler var şartlı olan şey değil
Ümitler var şehir değil köy değil
Ümitler var ne vurmak ne döv değil
Ümitler var...
Ümitler var denizlerde kum gibi
Ümitler var gel gözünü yum gibi
Ümitler var seni seviyorum gibi
Ümitler var...
Ümitler var biraz bencil ve nadan
Ümitler var sanki olmaz sonradan
Ümitler var böyle yapmış yaradan
Ümitler var...
Ümitler var dallara kar yağmıştır
Ümitler var artmıştır; çoğalmıştır
Ümitler var yarı yolda kalmıştır
Ümitler var bir dilekçe gibidir
Ümitler var çok gerekçe gibidir…
Ümitler var demdir
Ümitler  var meltemdir
Ümitler var bir sırdır bir gizemdir
Ümitler var...
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Ümitsiz Kalmamalısın...

Olgun bir çiçeğin nefis tonunda
Tazesin,güzelsin solmamalısın…
Görkemli papatya gibi sonunda
Yalancı fallarım olmamalısın…

Kar çiçeği derler gördün mü sahi?
El değmez saçını ördün mü sahi?
Kaş çatıp,yüz asıp gülmemen dahi
Ümittir,ümitsiz kalmamalısın…
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Üsküdarı Geçenin

İyiyi alkışlarım kötüyle işim olmaz
 Fikir olmalı ama ya zikir uymuyorsa
 Üsküdarı geçenin atıyla işim olmaz....
 Birşey üretmek mühim böyle değildir asla
 Ben mihraba bakarım çatıyla işim olmaz...
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Üşümez ki Yüreğim..

baharımda gelmedin kış olduysa ne yazar
gerçekler yalan oldu düş olduysa ne yazar
karlar yağsın başıma üşümez ki yüreğim
sarhoş aklım sayende hoş olduysa ne yazar
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Üzüldüm Bi Tanem...

Üzüldüm bi tanem bilmez misin sen
Sana küçük bir şey olsa ölürüm
Sağlıkla yaşaman, arzum bu senden
Kederler kapını çalsa ölürüm

Adaklar adayıp kurbanlar kesem
Kime sitem edip kimlere küsem
Seninle yaşamak kalan tek hissem
Bu hissemi kimler bölse ölürüm

Ölürüm diyorsam doğrudur inan
Benim seni seven, ben sana yanan
Benim hasretine böyle dayanan
Bu hasret özlemle kalsa ölürüm
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Üzülürsün Gezerken

Baharda boynu bükük gezdiğim bu yerleri,
Sen hazanda gezersin,yaprakları ezerek,
Elin koynunda kalır,sayarsın adımları
Söylersin haldaşına söyler beni gezerek,
Baş aşağı yapraklar düşer omuzlarına,
Ve sen böyle gezersin pek üzgün baharına...
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Vakıflar

Geçmişten bugüne ve bugün bile,
En güzel bir sosyal kurumdur vakıf…
Bir hayır, bir sevap olmuş vesile
Türk ruhuna uygun durumdur vakıf

Yapanlar dünyayı yaşamış, doymuş
Onlar ki varlıklı paşaymış, beymiş
Ebedi olmaya ne güzel şeymiş,
İslam’da ne iyi yorumdur vakıf…

Bizim tarihimiz dolu şeref, şan
Dünyada olmayan bize yakışan,
Vakıflar her yeri eylemiş vatan,
Tarihim, geçmişim varımdır vakıf…

Zengin olanların yaptığı eser,
Ölümden sonraki yaşayan değer,
Türklerin gittiği her diyar her yer,
Saz’ımdır, cura’mdır tar’ımdır vakıf…

Her fakir, her müşkül hatta her hane,
Görüp gideceği varmış bir tane,
İmaret, zaviye ve hastane,
Üç kıt’a, Balkanlar, Kırımdır vakıf…

Belde belde şehir şehir bu kurum,
İslam’ın Türklükle bulduğu yorum,
Bütün Anadolu,Bursa,Erzurum
İstanbul,Kayseri,Çorumdur vakıf…

Bugünde hizmeti olan vakıflar,
Sanmayalım yalnız dört sade duvar,
Orada hasenat, hayır dua var
Düzendir, sistemdir forumdur vakıf…
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Van Erek Dağı

Bir mavi göz, göl ise;
Sen o göze kaş Erek...
Şayet yanlış değilse...
6 ayın kış Erek...

Uşkun verir Kayseran,
Karşında koca Süphan,
Gördüğün bu şehri Van
Seninle ne hoş Erek...

Gizli kalmış Sen; sende,
Bulut duman zirvende...
Bu sevgi bitmez bende...
Sen sevgime düş Erek...

Sende sert eser rüzgar,
Zirven soğuk tipi, kar;
Sende elbet çok şey var...
Görünsen de taş Erek....
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Van Evleri

Ezanlar huşu ile niyaza davet eder,
Güneş doğar Erek’ten usul usul yükselir...
Horozlar haber verir, her sabahı müjdeler
Besmeleyle açılır kapılar sonra bir bir...

Yüklükler yataklara,odalar süpürgeye,
Çaynikler deme durur; sofralar donatılır,
Aşhanede başlayan şükür dolu hikaye,
Anlatılır hoşlukla, sabırla anlatılır...

Kerpiçlerin ördüğü munis Van evlerinin,
Penceresi, cumbası sadedir içi dışı...
Bu evlerde kalmaya gıptası var perinin,
Ve bu evler Vanlının Van’la olan sırdaşı...

Bu evler ki bahçeyle uyum yapar yerinde,
Semaverler kurulur, gelin kız sohbetleşir....
Bu evler ki sevdalım, sevgilim var birinde,
Meyve yüklü ağaçlar, benimle nöbetleşir...

Van Gölü’nde kızarmış ışıklar veda eder,
O akşamın ümidi yarını müjdeler de,
Öyle bir şavkla batar, duyabilsen öyle der,
Şükür edilir her gün, Van ilinde evlerde...

Gürsoy Solmaz

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Van Gölüne

Dalgalar titrek titrek kıyılara vurunca,
Batan güneşle gölde maviler döner tunca...
Çarpanağ’ı ararken, Akdamar’a bakarken,
Dalgaları dost sanan, rüzgar eser serince...

Bu yudum çayın tadı öyle mekânda güzel,
Gölü yalayan güneş battığı anda güzel...
Çarşaf gibi gerilir çarşaf gibi kıvrılır....
Güneş böyle batarken elbette Van’da güzel...

Bir tepsidir kaç şehrin ortasına kurulmuş,
Bir sevgidir Emrah’ta Selvi’sine vurulmuş...
Nazar boncuğu gibi Anadolu göğsünde,
Bar oynayan dağların eteğine sarılmış...

Vuslat vermiş gibidir, dalgaların harbice...
Kıyılarına gelir, buluşurlar her gece....
Sırlarını ülüşen bir dost istercesine
Duyguları yoğurur,aşık eder netice...

Bir duygu ilham olur denk aratır sözlerde,
Gün görmüş aşıkların sefası var sazlarda,
Gözlerine konmuştur Van’daki güzellerin,
O duygu ilhamıdır, renk aratır gözlerde....
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Van Sevdası

Bu yaylada insanın,
İyiliği huyundan...
Verdiği heyecanın,
Heyecanı toyundan....

Suları kerhiz kerhiz,
Gölü koca bir deniz...
Hepsi saf, hepsi temiz
4 bin yıllık soyundan...

Yiğit, şirin ve esmer...
Kalbi yufkaymış meğer,
Ne hikmetse kalender,
Akrânından, tayından...

Görünce; bir tatlı haz
Duyulan, gönlü dayaz...
Çok doğrudur anlamaz,
Desiseden oyundan....

Güzeli bir güzelki,
Onun gibi yok belki,
Uzaktan tanınır ki...
Endamından,boyundan....

Görüşünce iyi bak,
Öyle anlarsın ancak,
Gözü tok,, gönlü berrak,
Bendimahi suyundan....
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Van'a...

Eteği inmiş göle,
Bar oynayan dağların,
Aynası Toprak Kale
Tarihteki çağların...

Yatar Şeyh Abdurrahman,
Yücesi koca Süphan,
Mekânı olmuştur Van,
Kabirdeki sağların...

Yiğidin harman yeri,
Başka yoktur benzeri,
Nice asırdan beri...
Yuvasıdır beylerin...

Tarihler konuk olmuş,
Herkesten eser kalmış,
Çaldıran zafer almış,
Gölgesinde tuğların...

Sevgili çol-çocuğu
Garp onda olmuş Doğu*
Sanki nazar boncuğu,
Türk-elinde bağların...

Sevgime sevgi katar,
Bitmez bereketi var,
Balıklar göbek atar,
Ortasında ağların....
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Van'daki Erek Dağına

Bağdaş kurup oturan bir heybetin var senin,
Bar oynayan dağların başını çeken Erek...
Zirvene yuvalanmış bulut, duman, kar senin
Sekiz ay bir senenin kışını çeken Erek...

Kayseran Yaylası’na sırtın kurmuş mekanı,
Güneş düşer üstüne,bulut tutar yakanı,
Duman çöker üstüne,sis örter fiyakanı
Süphan gibi bir sevda düşünü çeken Erek....

Çünki sende bilirsin,Nuh’a dur dedi Süphan
Çünki sende bilirsin, mübarek bu şehri Van,
Ayrıca bildiğini gel söyle ayan beyan,
Demesinler; sevdanın boşunu çeken Erek...

Hesaplaştım kendimle gördüğün bu yaşta ben,
Ağustos’ta kar sorarım, nar aradım kışta ben,
Senin gibi dağ ararsan, başı duman işte ben...
Göl’ün gözüne; sürme, taşını çeken Erek...
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Vardır

Her sessiz kalışta bir fizah vardır:
Her fikir içinde bir izah vardır.
Tebessüm, kahkaha değildir amma
Her gülüş içinde bir mizah vardır...
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Varlığındır Hoş Olan

Bir gönül vadisinde barlığıdır hoş olan
Bir gönül diyarında yarlığındır hoş olan
Sevgi muhabbet güzel sen adı gönül yaren
İyi ki varsın derim varlığıdır hoş olan
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Varsın Akşam Olsun.

varsın akşam olsun,dolaşmaya zaman var
her mevsimi başka, böyle varım; diyor dünya..
niyetliysen bu yola kar, tipi, boran ne yazar
gerisi nolacak adım ötesi veda.. öyle ya...
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Vecizelerle Sen

Biri yolcuydu gitmek istiyordu han bilmeden,
Biri şairdi yazardı şuna buna,
Biri sevgi kelebeğiydi...Dolaşırdı serserice,
Biri güldü, çölde biten...
Biri en ağır işçiydi,Gün 24 saat sevdiğini düşünen...
Biri mütevazıydı koskoca okyanuslar gibi,
Küçücük saman parçalarını başının üstünde taşıyordu,
Biri zamandı testere gibi...
Biri abdaldı...Ne aramış, ne bulmuş ne de sevebilmişti...
Biri gülümserdi...

Sen nesin demiyorum?
Sen:yolcunun hanı,
Şairin şiiri,
Sevginin kelebeği,
İşçinin 24 saat düşüsün...
Sen:Okyanusun hummalı başı,
Zamanın testeresi,
Abdalın aradığı,
Gülümseyenin patlamaya hazır dudağısın...
Hem de haykırmak istercesine:
”Dileğim adakların adananlarından yeğ olsun” der gibi...
Her şey sana, senin gibi, senin için
Sence, şence olsun...
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Veda Etme Zamanıdır

Ne sen bekleyebildin,
Ne ben sabır gösterdim...

***
Düşünmen yeter azından,
Oynamam sanma nazından,
Bir hıçkırık boğazından,
Alıp gitme zamanıdır...

Müşkülüm olur çaremden,
Ben memnunum bu yaremden,
Şu canımı hançeremden,
Cana katma zamanıdır...

Kar eksik olmuyor dağdan,
Korku çıkmıyor dimağdan,
Şurdan-burdan soldan- sağdan,
Günün batma zamanıdır...

Göç mevsimi göçtü kuşlar,
Bitti yazlar, geldi kışlar
Hay diyin konu komşular,
Veda etme zamanıdır...
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Vefalı kalbine şöyle uğradım

Vefalı kalbine şöyle uğradım
Bal'a çörek olmuş kaymak gibiydi..
Dokundum kabına, sevgi doğradım
Yemesi hoş katık kuymak gibiydi....

Esrarlı lokmalar kandırdı beni,
Her lokma sevgice yandırdı beni
Vefasız bilmedi, gerçek seveni
Sevgi, bende oba,oymak gibiydi...

Bir seher vaktinde kaynar hevesim,
Dağlarda dumanım, deryada sisim,
Taa burdan oraya duyulsa sesim,
Hissetmesi beni, duymak gibiydi...
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Ver Bir Yanak Aşkımsın...

hoş gönül yayla yürekli
 dostum ancak aşkımsın
gönlü sevgi evlekli
başak başak aşkımsın

kader deyip çatsam da
ortalığı katsamda
gece yalnız yatsam da
yorgan yatak aşkımsın

yalan dolan bilmeden
filan falan bilmeden
sen diyorum işte sen
sen muhakkak aşkımsın

sevgimi sevgin paklar
çiçekten koca taklar
bilsin yollar, sapaklar
duysunlar bak aşkımsın

kalsa da son bahara
sen beni yine ara
bedbin dost olanlara
olsun kapak aşkımsın

sevgin ile beslenmek
aşkım diye seslenmek
senin için süslenmek
ver bir yanak aşkımsın

sen kıymetlim sen tatlım
sen yüreği savatlım
küheylanım dor atlım
en son durak aşkımsın..
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Ver elin Gidek Kardaş.

giderem bende bende,
çok sözüm kaldı sende,
ben sana derman için,
ölürdüm demesende...

ne edim nice yapım,
örtülü kaldı kapım,
kalk el-ayağın öpim,
ne derin uykun varmış...

ver elin gidek kardaş,
kime ne diyek kardaş,
bizi od'a düşürdü,
eden bu felek kardaş...

boyunda buğun varmış,
ne güzel kokun varmış,
ver elin gidek kardaş,
ne derin uykun varmış...

ne edim nere gidim
ova, dağ, dere gidim
nerde senin dermanın,
dediğin yere gidim..

ver elin tutim kardaş
yanına yatım kardaş
kaderin hükmü böyle
felekten yetim kardaş..

talih böyle hor diyorlar,
işte bunu sor diyorlar,
patla yürek, çatla gönül
gitti o GÜN-GÖR diyorlar
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Vergimizi Ödemeli

Yurdunu seven her kişi,
Vergisini ödemeli...
Kazananın en ilk işi,
Vergisini ödemeli...

Vergi bir devlete direk,
Vergi her devlete gerek,
Her kazanan gidip tek tek,
Vergisini ödemeli...

Vergi kaçırmak bir ayıp,
Hemi devlet için kayıp,
Her kazanan biraz kıyıp,
Vergisini ödemeli...

Vatandaşlık işte budur;
Berekete akan sudur,
Kazanmanı onurudur,
Vergisini ödemeli...
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Vergimizi Ödeyelim

İstiyorsak fabrika, yol
Köprü, baraj, site, okul
Kazanmalı gerçi bol bol
Geri kaldık demeyelim,
Vergimizi ödeyelim

Güzel şey helal kazanmak,
Avrupa’ya, dünyaya bak,
Çok kazanmak güzel ancak,
Vergimizi ödeyelim
Geri kaldık demeyelim..

Düşünene vergi kutsal,
GElişmeye vergi emsal
Devlet arı, vergi de bal,
Vergimizi ödeyelim,
Geri kaldık demeyelim..

Fakire yoksula bakmak,
Vergi ile olur ancak,
Yakışmaz vergi kaçırmak,
Vergimizi ödeyelim
Geri kaldık demeyelim..
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Vicdanın Sesi

Vicdan sesi diye sunulan sesin
Yankısı en muhkem, tavrı en sertti..
Suçluysa bırakma, ama gürlesin
Tiksinti duyman mı seni ürpertti?

Nasipsiz kulların şansına gülme
Bahtı kara olan kullara kalma,
Onanmaz gönüller içinde olma,
Gıyaben, adına derler; namertti

Yıllar ki, yıllarla bağlıymış meğer
Her yıl bir çetele, yıla devreder,
Bazı yüreksizler yürekliyim der;
Benim yüreğimi sevdan yeşertti..

Her renge boyanır ufuklar doğru,
Gizlerde saklanır nifaklar doğru,
Açmayan sabahta şafaklar doğru
Çoğuna hasretken, çoğuna dertti...
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Vur Sazın Teline

Vur sazın bağrına teller titresin...
Teller bar oynasın, sen türkü söyle...
Perdeler üstüne sinerken sesin,
Eller bar oynasın, sen türkü söyle…

Sinende feryada başlayan sazın,
Ahengi söz olsun, rengi avazın,
Ona sitem etme olmasın nazın,
Yeller bar oynasın, sen türkü söyle...

Sevda sal gönlüne yola uğurla,
Sevgisiz her nağme sevilmez zorla,
Sazını çalarken şevkle onurla,
Güller bar oynasın, sen türkü söyle...

Her sazın bağrında neler var neler,
Acı terennümler, tatlı nağmeler,
Biraz eğil ona biraz meyil ver,
Diller bar oynasın, sen türkü söyle...
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Vurmak İsterim

Boşuna bir eda, bir nazla beni,
Oyalar gibisin, kanıyor sanma...
Değilsin gönlümün tek serüveni,
Ağlıyor, arıyor, anıyor sanma...

Ben seni dillerde, kollarda değil,
Erilmez bir yerde görmek isterim...
Ne maksat, amaçla kimlere meyil
Verirsen, kıymadan vurmak isterim...

Bu bahar topladın sevgi göçünü,
Gönlümden, elimden nereye sahi...
Dilini, gözünü, lüle saçını,
Unutmam ömrümce, inan vallahi...
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Vuslat Uykusuz Rüyadır

Vuslat Uykusuz Rüyadır

Hayali sevmek bile, yüreğimde hayaldir;
Gelip gitmelerinde umudun umutsuzluğu
Hasret dayanılmazdır; bir bilinmez asaldır,
Yüreklerin, sevmeyen yüreklere sorduğu

Ben sevginin hoşluğu, şenliğine inandım.
Ne korku, ne çelişki sırf sevgidir dileğim.
Dökülsün gözyaşlarım, madem böyle dayandım..
Yüreğinin sesiyle sana doğru eseyim…

Özlem, sevgi ve vuslat uykusuz bir rüyadır
Hasret çekmek, kavuşmak nemenem bir şeydir ki
Sende sevgi ideal hayali ütopyadır…
Görsem, bilsem ne olacak? Bilmek bir deneydir ki

Yangınları söndürür; rüyaları sır eder
Gözlerim seni arar,yüreğim seni bekler..
Kalbini ikileme, yüreğini bölme git
Ben kalayım sevdanla ben olayım derbeder..

Yüreğinde yananlar artık bana yanmasın,
Payandasız sevgiler sevgime dayanmasın…
Sen vuslatı bulmuşsun kalbin daha çok küçük
Zaman gösterecektir; sevgim olacak yasın...

Yinede söylüyorum; ne ezilme, kıvranma
Yıllar verip olduğun, sevgin ile koş ama
Görünen köyler bile sisle kaplandı artık
Git artık yolun açık, sevdamı kurcalama

Ben alışkın bir yürek, ben yılların tortusu
Ben sevdanı içmişim ilham oldun doğrusu,
Geçti artık nafile, ne söylersen söyle sen
Kalbime fayda etmez avuçla verdiğin su...

Ne sevdandan usanır, ne sevdana küserim
Bende sevgi böyledir; bildiğim de bu derim.
Ben seni anlıyorum ne kırılmam, alınmam
Zamanla belli olur; vermediğin değerim..
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Y.bülent Bakiler'e

"Üstümüz unlu diye değirmenci sandılar;
Ara bir yüklendiler sıra bir fırsatlarla...
Onlar kalem kırdılar,kılıcı kuşandılar;
Öyle değiliz şükür, peşemiz üst-katlarla...

"Ağladı tabyalar mazi denince
Islandı taşları anılarına.."
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Ya Ramazan...

Gönül kubbesi bel verdi
Direk oldun,ya ramazan
Cananlara ve canlara
Yürek oldun ya ramazan

Aydınlığısın sislerin
Sonu oldun yeislerin,
Açlığına nefislerin
Çörek oldun ya ramazan

Yoksulluğa yoğa vara,
Haktan yana doğrulara,
Doğru kadar eğrilere
Gerek oldun ya ramazan…

Hoş gönül bestelerine,
Sen gönül hastalarına,
Ve gönül ustalarına
Çırak oldun ya ramazan…

Ateş oldun yakmak için
Hak gözüyle bakmak için,
Yücelere çıkmak için
Burak oldun ya ramazan
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Yabancıyken

Duraladı baktı baktı,
Durdu sonra yola düştü...
Kimdir diye bakınırken,
Sordu sonra yola düştü...

Umut saydım hiçlerini,
Kimse doldurmaz yerini,
Çok sevdiğim saçlarını,
Ördü sonra yola düştü...

Desem sevdim; der, beni mi?
Desem evet; der, yeni mi?
Çok sıkıldım bedenimi,
Sardı sonra yola düştü...
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Yağan Kar Gibi

Bolu dağlarına yağan kar gibi...
Yağdın dağlarıma farkında mısın?
Senin de içinde meylin var gibi...
Girdin bağlarıma farkında mısın?

Görmediğim günler iple çekerim,
Sabrım sebat etmez, yıkar dökerim.
Sanki evli değil sanki bekarım,
El koydun yarıma farkında mısın?

Sevgi sevgi düşlemişim arzuyla,
Seninle başlayan bu tatlı hülya,
Seninle bitecek gerçi doğru ya,
Ad oldun zarıma farkında mısın?
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Yağız Bebek...

Yağız bebek, hoş geldin,
Artık başladı zaman..
Bir yıl önce nerdeydin! ! !
Kimdir seni doğurtan...

Büyü,yetiş,sev,sevil,
Sağlıklı bir ömürle,
Hayatı gör, yaşa, bil,
Bazen yağ  bazen gürle...

Artık başladı zaman,
Ömrünü güzel tüket
Mutludur baban anan
Haydi başladı hayat..
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Yağmur İsteği

Aydınlık yarınlar sislenirlerse
Korkarım yağmurum sağanak olur...
Meramın yağmurda ıslanmak ise,
Yağışım kalbinde hep konak olur.

Yağmak sessiz olur, gürleyerek de,
Yağmak yara olur toy yüreklerde,
Kimi dua eder yağmur beklerde,
Yağmayanlar neden pek korkak olur...

Hayır; ben yağarım, hem de durmadan,
Damlalarım zerre olur varmadan,
Bazen de sessizce yağan karlardan,
Yağmurumu sorsan, anlamak olur...

Yağarım Vallahi, yağıyorum hem,
Yaşımı görmedin, sandın ki dirhem
Yağmurum bazen de serinden meltem,
Olur ki tonunda kara ak olur...

Yağıyım nereye? yeşermiyorsa,
Harcamam yaşımı, hiç ermiyorsa,
Yağışım selini göstermiyorsa,
Sanma ki toprağım çöl-çorak olur...
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Yağmur Sel Olur

Nihayet bir damla yağmur dediğin
 buluşup bir anda sel olmuyor mu
 çiçekte var olan pek görmediğin
 arı tezgahında bal olmuyor mu

boz bulanık selin alıp gittiği
 topraklar bir yerde mil olmuyor mu
 tatlının yürekten akla yettiği
 sözcükler o tatta dil olmuyor mu
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Yağmura Şimşek Çak

Bin yorum yapmaya suç benim değil,
Açıp irdeleyen güç benim değil,
Gördüğün varlığım hiç benim değil...
Yağmura şimşek çak iktidarınca...

Yağmur damla damla ben altındayım,
Pas tutan kılıçlar gibi kındayım,
Uzak değil sana çok yakındayım,
Korkuları bekler dağlar karınca...

Bir kaynak gibiyim, gölet değilim...
Peltek mi söylüyor sözleri dilim,
Bir gölge görürsen düşünme bu kim?
O benim! Gölgeler seni sarınca...

Hayatı incele,hayata bir bak,
Hayatın yağmuru sevgidir ancak,
Her yağmur damlası selamlanacak
Berekettir; gökten yere varınca..

Tokalaş benimle gözlerime bak,
Yüreğin yağmuru sevgidir ancak,
Her yağmur danmlası selamlanacak
Berekettir; gökten yere varınca....
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Yağmursun üstümde

Ehil usta işi nakış gibisin
Elimde kalbimde öylece kalsan
İçimi titreten bakış gibisin
İsterim ki bana öylece gülsen

 Sarmalı belini ince yordamla
Seni anmamalı hasretle, gamla
Yağmursun üstümde düş damla damla
İnan ahım tutar benle değilsen
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Yak,yık,yağmala

Yak,yık,yağmala...aslen bu manzarayım...
Hatıra defterime bunları da yazayım...
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Yalan Oldum

Yanıp sönen har gibi,
Yalan yalan oldum...
Dağlardaki kar gibi
Yalan yalan oldum

Yalan yalan oldum
Dağıldı bağım bahçem
Talan talan oldum....

Kumsalda isim gibi,
Sararmış resim gibi,
Bilmem nerde kim gibi,
Yalan yalan oldum....

Yalan yalan oldum,
Dağıldı bağım bahçem,
Talan talan oldum....

Bağ idim bostan oldum,
Dillere destan oldum,
Yarenden dosttan oldum,
Yalan yalan oldum...

Yalan yalan oldum
Dağıldı bağım bahçem
Talan talan oldum....

Her güle bir renk oldum,
El aleme denk oldum,
Oldum; pelesenk oldum,
Yalan yalan oldum...

Yalan yalan oldum,
Dağıldı bağım bahçem,
Talan talan oldum....
Hesap ettim,elde bir
Kalan kalan oldum....
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Yalan Söyledim..

bakınca irkildim; yutkundum hatta
geceye, gündüzden yalan söyledim...
mevsim döndü artık, an safahatta
bahara, son güzden yalan söyledim...

arınmak istedim pislikten kirden
içimde haykıran his esirinden...
ışıkla kamaştı gözlerim birden
yokuşlara düzden yalan söyledim...

fasl-ı dem çalanlar hüzzam okudu
hüseyni uşşakla bir gam okudu
mecliste olanlar merakla sordu
tamburaya sazdan yalan söyledim..
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Yalansız hayat budur

Kim diyor ki: siyah aktır
Hayat herşeye rağmen hayatı yaşamaktır...
*
Yalansız hayat budur;
 Hayat girdaplı sudur;
Üç günlük hesap hepsi
Kalansız hayat budur…

Yolcusu garip kervan,
Zaman, fasıla, devran,
Yokuş iniş ve neler,
Çok odalı koca han…

Zaman felek çemberi,
Kah ileri kah geri,
Arkasından koşturur;
Kâlû Belâ'dan  beri…

Meşgale, çile, uğraş
Kader denen koca taş
Dünya böyle bir mekan
Böyle bildim arkadaş…
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YAlnızım

Yalnızım yalnızım hatta yalnızım
 Dağlar bana güler, bende dağlara
Adını bilemem bir başka sızım
Düşmüşüm belirsiz dağdağalara

 Geriye bakınca hesap karışık
Dertlerim zevkimle olmaz barışık
Duyguca içimi saran sarmaşık
Kuruyor açıyor dönmüyor bara

 Necatı bulurum sığınmak diye
Ne densiz adamlar kaldı geriye
Dostlara kendimi ettim hediye
Yinede çekilen ben oldum dara

 Kısaca hayatı tatla yaşamak
Arzumu içimde sakladım ancak
Herkese inanıp dostum sanarak
Yediğim kazıklar değmedi kâra
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Yalnızlığı Keder Etme

Yalnızlığı keder etme, gam etme
Hüzünler kalbine göçün ederler….
İşkillenip seni hatıram etme,
Sevilenler bunu niçin ederler…

İstekler, arzular, bitmez hevesler
Karanlık gecede, yar yari sesler;
Aşıklar sevgiyi sevgiyle besler,
Vuslata yakınken,biçin ederler….

Sevdiceğim senin ettiğin nazı,
Çözemez gönlümün aşk sihirbazı,
Has kumaşım oldu,elin palazı
Kimler şu bendeni suçun ederler…

Unutma sevgime eş bulamazsın,
Dengimde yiyecek aş bulamazsın,
Yaylalarda serçe kuş bulamazsın,
Kartallar yuvasın laçin ederler…..
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Yan geldi yan Yattılar.

yolları süpüren çöpçüler gibi
bahtımı süpürdü çöpe attılar...
görüldüm ucube, öcüler gibi
talihi gülenler keyif çattılar...

Hinlikle çok şeyde rolleri oldu
Ofsaty sayılmayan golleri oldu
Makam mevki derken cepleri doldu
Yan geldi uzandı yan da yattılar...

Hırsız değil sanki çalmamış gibi
Yaptıkları resmen gavur rahibi
Sanki de hiçbir şey olmamış gibi
Çok ehli keyftiler,çok rahattılar...
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Yansa Şu Yüreğim

Güzel bakışlarından ilham alarak,
Sana şiir yazsam acep ne dersin?
Yazarım, yazarım, yazarım ancak,
Daha fazlasına bahane dersin….

Sen çiçek sev, bende seni aynıdır,
Tadabilsem bir buseni aynıdır,
Bir başakta sevgi deni aynıdır,
O da çiçek gibi şahane dersin

Bir sigara yakıp üfle yüzüme,
Sende durma sende tel ol sazıma,
Nazıma katlan ve dınazıma,
Yansa şu yüreğim; yansın, he dersin?

Ben yaylada, sen kıyıda bu güzel,
Mesafe sayarsan hududu güzel,
Kuşların içinde tek dudu güzel,
Ötsen yüreğime bir tane dersin
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Yapraklar  Düşer Omuzlarına,

Baharda boynu bükük gezdiğim bu yerleri,
Sen hazanda gezersin,yaprakları ezerek...
Elin koynunda kalır,sayarsın adımları,
Söylersin haldaşına söyler  beni  gezerek...

Baş aşağı yapraklar  düşer omuzlarına,
Ve sen böyle  gezersin, pek üzgün baharına..
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Yapraklar konuşur...

"yapraklar konuşur ikrar ederler
çok defa birinin dediği sözü
Bir duyan öteki birine söyler
Her yaprak nasılsa anlar öksüzü

eski tanıdığım arkadaşımsın
yüreği bütünsün öyle tanıdım
yüzüğüm duygumdur yüzük taşımsın
uzakta da olsam size yakındım

nihayet böyleyim değişmem de zor
hayatı doğayı çok seviyorum
görselim insanlar bin çeşit dekor
sen gibi insana eğiliyorum..."
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Yapraklar Sarardı

Yapraklar sarardı, sen yine yoksun,
Yeşiller sarıya döndüğü gündür...
Bırakma dallara rüzgar dokunsun,
Ağaçtan yapraklar indiği gündür...

Yeşilin sarıya dönen her tonu,
İçimde bir mesel, bir derin konu,
Kuşlar da terk eder bu mevsim sonu,
Dalların rüzgara kandığı gündür...

Her hazan çizilen böyle bir desen,
İnanmak ne kabil gelip görmesen,
En güzel duygular bile beslesen,
Yaprağın her sabah donduğu gündür...
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Yar Desem Yakışır

yar desem yakışır, dost desem öyle
sen bende bu kadar yüce yerdesin
elini tutasım alnını öpesim var
gönül dağlarımda yüce yerdesin
yemin ederim ki yüreğini sevmişim
yalansız riyasız...düz be düz alengir yok
bakışında bulduğum doğrudur
gülüşünde aradığım ise bir başka
öz gülüş öz bakış özünü bilen,gösterebilen
çok az adem tanıdım..çoğundan tiksinirim
ben aslında samimiyeti bilirim
yalan dolan sevmedim...sevmeyeceğim de
insanda öz olmalı
verdiği söz olmalı
hainlik taşmayan göz olmalı
yoksa herkesin yapacağı neyse odur niyeti
sevmedim ihaneti...
uzakta da olsan var ol...
bahtiyar ol...sen böylece sevdiğim yar ol...
çok yaşa..torun okşa...yarsın işte..iyiki varsın işte..
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Yar Yuyuna Yuyuna

yar bezene, yar yuyuna yuyuna
yapraklar döküldü havuz suyuna
yar senin sevdana ömür veririm
türküler söylerim güzel huyuna...
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Yarın Bayram Diye...

Yarın bayram diye düşlerim
Duygularım
Yarın bayram diye
Yüreğin...
Dostların tanışların
Gelenin gidenin
Kıymet bilenin
İçin huzur dolu olsun değilse de cepin
Hastalar büyükler kabirler senin
Ziyaretini bekler
Sende beklediklerini

Yarın bayram oldu mu kurban olduğum
Bu geceden huzurun doldu mu kurban olduğum
Karaları giyme sen yakışan neyse sana
Bedenine sar beni  bakarak urban olduğum...
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Yarınlar hayrına olmayacaktır.

dediğim çıkacak bak göreceksin
yarınlar hayrına olmayacaktır...
bana hak verecek hak göreceksin,
bardaklar hiç zaman dolmayacaktır...

hüsranı yaşamak isteyen sensin...
iyiyi boşamak isteyen sensin...
doğruyum diyen sen,hep diyen sensin
İnan ki sana da kalmayacaktır...

neden herkes haksız neden sen haklı
pelesenk olmuşsun neyin var saklı
yüreğin parselli türlü konaklı
hiç kimse kapını çalmayacaktır...

mendebur bir sevda sarmış başını
saplanıp kalmışsın sevmiş leşini
bence zehir etme pişmiş aşını
hiç zaman o sana gelmeyecektir..
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Yaş Günün İçin

Bir kumru yüreğidir, yüreğinde iklimler
Bir saflığın hoşluğudur, sevginde yedi veren
Sen senin adın  gibi bende böyle kalıver;
Yüreğimin köşesi, sensin bende yeşeren…

Seni anlatsam fakat yetişmez fasıllara;
Bir yarımda  vardınız, sizinle de yarım…
Mutluluk, esenlikle daha nice yıllara,
En güzel duygularla, yaş gününü kutlarım…

Seni  işitiyorum ve seni  düşlüyorum….
Yaş gününü kutluyor ve seni seviyorum…
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Yaş Günün Kutlu Olsun

-11.Yaş gününde Şuheda`ya-

Bahtın ak yolun berrak
Her günün mutlu olsun.
Kendin için mumlar yak,
Yaş günün kutlu olsun…

Çalışan ol ülkene,
Yavrularına ana,
Yap,öğren,,çalış, dene
Hayırlı ol vatana…

Sevgi doldur kalbine,
İnsanlığı benimse…
Yer verme garez,kine
Etrafına gülümse….

Sen tatlı bir meleksin,
Güller sana eş olsun…
Sen bize geleceksin,
Yolların güneş olsun…

Bahtın ak yolun berrak
Her günün mutlu olsun.
Kendin için mumlar yak,
Yaş günün kutlu olsun…
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Yaş Gününü Kutlarım

Seni anlatsam levki yetişmez fasıllara
Bir yarımda sen varsın; seninle de bir yarım,
Mutluluk esenlikle daha nice yıllara
En güzel duygularla yaş gününü kutlarım...

Kafamdaki meşgalem, bitmez işim peşemsin
Üzüntüm sevincim tükenmeyen neşemsin...
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Yaşadığım Sonbahar

Yapraklar sararır mevsim bitmeden,
Dayanmaz olursun çöken soğuğa...
Deli sevdaların depreşir neden,
Bensizlik sen olur; sende soluğa...

Yapraksız ağaçlar olmasın asla,
 Griyse, maviyi içinden sesle,
 Sevgimi sevgin bil, gönlünü yasla,
 Sevgimle yaylamda ulaş doruğa.

Yalnızsan üşürsün, sevgin buruksa
Hele de geçmişten varsa anılar;
Dökülür içinden... İçin yarıksa
Dursun anıların, dursa nesi var.
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Yaşadık Neler Neler.

bu gece bizim olsun tutuşsun  ellerimiz
içelim yudum yudum kadehlere soralım
bakışırken göz göze  sarışalım şöyle biz
hayallerin içinde gerçek gibi duralım...
saçlarımın akında yüzünü saklamalı
sen güzel bir çiçeksin dalını koklamalı...

yudum yudum içerken öyle bil ki ben varım
ben seni istiyorum senle benim efkarım
kıyamet kopmaz zaar bir tenhada buluşsak
öyle san ki dağında tipi boran ve karım
dellenir duygularım içim yine pırıldar
gizemli bir sevdanin dilimde türküsü var.

Aklımdasın sevdiğim hiç aklımdan çıkmadın
Düşlerimde konuğum, hayalimde rol-daşım
Gizemli bir yerimde gizemle durur adın
Cismin ile hallensem  mecnuna döner başım
Anlasan meramımı, merakımı düşünsen
O zaman diyeceğim; sevdiceğim sensin sen...

Düşünsene biz senle  yaşadık neler neler
Ne sen fırtına oldun ne de ben deli rüzgar
nemenem duygusuzdur bizi başka bilenler
oysa biliyoruz ki aşkılar  böyle yaşar
diyorum ki seninle cennetin meyvesini
sarhoşca yiyiversek duyuversek sesini.
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Yaşamak Seni Yazmak

Seni, tek sana yazmak
Hemi zor, hemi kolay…
Seni yazmak; yaşamak
Yaşamak, büyük olay…

Seni, bir sana sormak
İşte bende bu emel…
Seni, senle yaşamak…
Saadettir muhtemel…

Ne sarhoşum, ne ayık
Kadehlerim boşsa da,
Ol gönlüme halayık,
Yüreğin sarhoşsa da....

Deyeceğim çok daha,
Duyacağın çok laf var;
Seni, senle vallaha
Sevmemek kusur ey yar..
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Yaşayanlar Kimdir?

Baharın sesini duyar gibiyim...
Dört mevsim içinde bahar gibiyim...
Murat çeşmesinden içtim serpildim..
Yürek sarrafıyım ayar gibiyim..

Sevda yağmurunda şemsiyesizim..
Vefalı yürekte sevgidir izim
Üç günlük dünyada yalan dünyada
Unutulanlar kim? yaşayanlar kim...
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Yaşıtım Olsaydın

Bilmem kafan yatar mı, yatmasa da yap yorum,
İsterdim ki içimde, ağır bir yük olsaydın...
İtiraf ediyorum, samimi söylüyorum,
Ya ben küçük olsaydım, ya sen büyük olsaydın...
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Yaşlı Söğüt Ağacı

Ağaç atakta ölür; deniyorsa, desem de...
Karış karış büyüdüm; köklerim başka gayem
Ne aşıklar buluştu, dem sürdüler gölgemde...
Karmaşık görünsem de, öyle değil hikayem..

Yağmurlarda ıslandım yağmurlarda büyüdüm
Kar yağdı yaprağıma döküldüler dibime
Düzenim bozulmadı her baharda büyüdüm
Yıllar yılı sabrettim gitmedi garibime...
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Yayla Gülleri

Kırlardan topladım deste eyledim
Başıma tac oldu yayla gülleri
Kendimce okudum beste eyledim
Kucağıma doldu yayla gülleri......

Dereden tepeden vadiden dem dem
Toplayıp kuruttum; oldu seccadem
Bir esinti kopar, tatlı bir meltem
Yad yeller de soldu, yayla gülleri.....

Şimdilerde ova, yayla dağların,
Uhdesinde kaldı bed çıtağların,
Son perde, son fasıl, ihtimal yarın,
Anılan masaldı, yayla gülleri….

Özlemi hasretle yola salarak,
Nafile düşlerle maziye don bak,
Ümitsiz olunmaz,ümitle ancak
Son tadımlık baldı, yayla gülleri…
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Yaylaya Gel Yaylaya

Al eline testiyi
Yaylaya gel yaylaya...
Rüzgarların estiği
Yaylaya gel yaylaya....

Hayalimle arkadaş
Elinde deste lavaş,
Sekerek yavaş yavaş
Yaylaya gel yaylaya...

Başında al yaşmağın,
Pembe olmuş yanağın,
Olmak için konağın
Yaylaya gel yaylaya....

Aşkın belamdır belam,
Ben Mecnunum sen Leylam,
Ceylan gibi ay balam,
Yaylaya gel yaylaya...

Oturalım başında,
Bir çeşmenin taşında
Haydi...gelmeyi sına....
Yaylaya gel yaylaya....
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Yaz Geldi Sandığım, Kış İmiş Meğer...

Bir lokma kazanmak iş imiş meğer,
Dost buldum, dediğim; düş imiş meğer
Tabur tabur kuşlar kanat çalarken,
Yaz geldi sandığım, kış imiş meğer...
***

Hüzmeler titrek titrek ark üstüne vurunca,
Batan güneşle suda, maviler döner tunca...
Kar çiçeği ararken, rastladım dikenlere,
Dalgaları dost sanan, rüzgar eser serince...
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Yaz güzel güzel

Al başını deli sevdam,sevdiğim,
Dolaş diyar diyar gez güzel güzel...
Gönül yaylalarım, gönül verdiğim,
Havalan kanat çal süz güzel güzel...

Saklasın Yaratan kem_i nazardan,
Yolun uğramasın müşkille dardan,
Namertle uğraşma uzak kal  zardan,
Gelmesin dilbazdan söz güzel güzel..

Bar bağın içinde gül hara teslim
Nemenem sevdalar ağ-yare teslim
Tabibe yüreğim tek pare teslim
KAlem al destine yaz güzel güzel
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Yazalım Dostlar

Dünyanın ne güzel hoşlukları var,
Onları bularak yazalım dostlar…
Güzellik adına boşlukları var;
Bunları bularak yazalım dostlar…

Sevmeyin kalplerin alacasını,
Doldurun sevginin en kocasını,
Sevda ocağının her bacasını,
İlhamlar alarak yazalım dostlar…

Kimi Yunus olur; kimisi Yavuz,
Üç musluk açıkken, dolmuyor havuz,
Aslında hayatın her günü nevruz,
Şükürler kılarak yazalım dostlar…

Sevgi sermayesi bereketlidir,
Sevenin yüreği dirayetlidir,
Çoğusu nedensiz art niyetlidir,
Biz iyi dolarak yazalım dostlar…

Bakın ki bir bahçe sevgi tadında,
Bu tadı kim bulmuş; -ki hayatında,
Makbule geçmez mi Allah katında,
Güllere solmadan yazalım dostlar...
,
Herkese aşığım Allah indinde,
Saygıdan güllerim sevgi bendinde,
Arayan bulmaz mı kendi kendinde,
Dosdoğru kalarak yazalım dostlar…
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Yazık

Sevgilim olmadın, yaren olmadın,
Vefasız kalbine takıldım yazık...
Ne iman bıraktın, ne bıraktın din,
Tartıldım kem gözle, bakıldım yazık...

Atıldı maskeler hüviyetlerden,
Yakalar kurtuldu çirkef ellerden,
Çoğu şaha kalktı yattığı yerden,
Ben ise eğildim, büküldüm yazık...

Göğsümde durdukça şu kalbim alçak,
Dürtecek içimi dürtecek gör bak,
Ve sonum korkarım bedbaht olacak,
Veyahut olmuşum yıkıldım yazık...

İbret soracağım beni görene,
Yatalak oldu da gönlüm virane,
Pas tutmuş bir çivi gibi kerene,
Hoyratça dövülüp çakıldım yazık...

Çarkı felek döndü değirmenimde,
Başka kanlar devri-daim canımda,
Elbette bir sözüm doğru benim de,
Yaş iken kuruyla yakıldım yazık...
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Yazsam Ne Olacak?

Takmışım kafamı güzelliğine,
Yazsam ne olacak, yazmasam nolur?
İlgisiz kalırsın, bilmem sebep ne...
Sezsem ne olacak, sezmesem nolur...

Seviyorum derken açtığın yara,
Düşürdü içimi bu sevdalara,
Hayalen resmini ben kağıtlara,
Çizsem ne olacak, çizmesem nolur?

Kayıtsız kaldığın bendeki tasa,
Yüreğin unutsa, kalbin unutsa
Çift örük saçını ben kısa kısa,
Çözsem ne olacak, çözmesem nolur?

Yüreğin bu kadar adiyse, haşa
Yazdığım şiirler giderse boşa,
Elveda ederek dosta tanışa
Kızsam ne olacak, kızmasam nolur?

Bu sevgi anlamca pek başka idi,
Sevenler dileğim, sevmem bedbini,
Kırsam yüreğini veyahut seni,
Üzsem ne olacak, üzmesem nolur
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Ye oğlum ye çekinme

Ye oğlum ye çekinme
babandan kaldı sana
ne gocunma yerinme
hayran kaldım çabana...

tatlı tatlı yiyorsun
ne tatlıymış diyorsun
helal hakkım diyorsun
selam söyle anana..

ye balam ye Maşallah
korusun yüce Allah
ne demeli ah ki ah
hesap kaldı dıvana...

köşkler oldu mekanın
çalışıyor dükkanın
sağlamlaştı dört yanın
bir gün çıkar zıvana....
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Ye oğlum Ye Çekinme...

Ye oğlum ye çekinme
babandan kaldı sana
ne gocunma yerinme
hayran kaldım çabana...

tatlı tatlı yiyorsun
ne tatlıymış diyorsun
helal hakkım diyorsun
selam söyle anana..

ye balam ye Maşallah
korusun yüce Allah
ne demeli ah ki ah
hesap kaldı dıvana...

köşkler oldu mekanın
çalışıyor dükkanın
sağlamlaştı dört yanın
bir gün çıkar zıvana....
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Yediveren Ayrılık..

Yedi yıldır içerimde yara var
Yedi yıldır beyazımda kara var
*
Yedi yıla devr-eyledi yediveren ayrılık
Uzamakta mesafe mevsimler artık ılık
Arılar çiçeklerde yine dolaşır ama
Ballar bile nezdimde ağu gibi tat oldu
Bahar gönlü yazımda Cihan olan ey babam
Gün geçtikçe büyüyen  özlemini tartamam
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Yeisi Bırak

Yeisi bırak canım yad yeller hoyrat eser,
          Zaman sana gösterir vefalı dostluğumu...
          Seviyorum dememe ki diyorsan bihaber,
          Sen nasıl bir sevgisin bir görsene buğumu...
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Yelesi Gür Küheylan

Gönül yılkılarında yelesi gür küheylan
Dolu dizgin koştuğun yaylalarda izin var
Tozu dumana kattın yüreklendi bu ozan
Süvari değil sana, lazım olan şehsuvar..
Ruhun ıslansın biraz......
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Yelpelenk Heves

Küçük fundalıklar sonra kum,deniz
Oturup öylece seyrediyorsun,
Bir zaman bensenken şimdi neden siz,
Başka hayallere meyl ediyorsun…

İstemem olmasın yanında kimse,
İstemem kalmasın yanında kimse,
Yabancı bir duygu veyahut hisse
Kaptırıp kendini çok şey diyorsun..

Sevgime noksanlık, sevgime minnet
Etsende, sevgimi sayma muhannet,
Sende benim gibi benle akşam et,
Yelpelenk hevesler mi istiyorsun..

Yelpelenk hevesler yanıltır seni,
Yelpelenk hevesler bunaltır seni,
Bana yazacağın her bir dizeni,
Kendin pişiriyor; kendin yiyorsun…
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Yeni Dünya Hoş Geldin..

Hoş  geldin yeni dünya mutluluk bahtın olsun...
Hoş  geldin tatlı dünya  pembe patikler senin...
Hoş  geldin cici bebiş kutluluk tahtın olsun
Minicik,küçücük,Gülücük..gözü aydın dedenin

Çevrenle tanış önce aç gözünü iyi bak
Talihin açık olsun Korusun seni Allah...
İkibin onbir yılı bir kış günü beş Ocak
Dünyadaki ilk günün..Haydi başla Bismillah...
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Yeni Yıl.

Yeni yıl..
inşallah tüm insanlık, bu yıl umutlu olsun...
sağlıkla,afiyetle herkese mutlu olsun...
kötüye nahlet olsun, iyiler çok yaşasın...
bir yıl daha hoş geldi herkese kutlu olsun....
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Yeni Yılda...

Bir gün daha, bir yıl daha eksilmede ömürden
Zamanları sudan beter yıllar içip gittiler..
Felek kalmışsa geriye, an silmede ömürden...
Aşk olsun geçen yıllara gelip göçüp gittiler
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Yeni Yılını Kutlarım

Yılların yarışıdır, yorulanlar yine biz,
İyi kötü  ne varsa, rastlıyoruz  yıllarda...
Kabul diyoruz doğru, sevince ve hüzne biz
Ara bir mutluluğu serperken fasıllarda...

Ey güzeller güzeli: sana olan ilgimle,
Sevgimle ve yürekten seninledir her yarım;
Sana olan sevgimi şöyle- böyledir bilme,
O hazla diyorum ki,  yılınızı kutlarım...

Gürsoy Solmaz

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yerli Malı

Ne gerek var yabancıya,
Yerli malı kullanmalı...
Öğüt verip kız-bacıya,
Yerli malı kullanmalı...

Kovan kovan var arımız,
Kumaş, iplik şallarımız,
Kaliteli mallarımız,
Yerli malı kullanmalı

Ne Avrupa, Amerika
Ülkemiz dolu fabrika,
Türlü türlü, marka marka,
Yerli malı kullanmalı...

Çeşit çeşit ürünümüz,
Bizim de yaygın ünümüz,
İğne,iplik,den, unumuz
Yerli malı kullanmalı...

Gürsoy Solmaz

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yeşil Gözlerini Ufkum Sanarak

Yeşil gözlerini ufkum sanarak,
Her akşam kalbime dolacağımdın...
Nazik bir kelebek gibi konarak,
Sevgisi kalbimde olacağımdın...

Bu demde gönlümde dalgalar sakin,
Sevdalar yalnızken olmuyor tekin,
Bazen tutun onu,bazen bırakın
Diyerek ardından geleceğimdin...

Gülleri tanımam bana yabancı,
Renkleri çok güzel, tadı pek acı,
Papatya gibiyse hepsi yalancı,
Bitmeden ardımdan solacağımdın...
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Yeşil Otobüsün Yolcusu..

Bir irfan tarlasını

               yıllar yılı ekerek

  Çabaladın didindin,

                 sordun; soruldun....

Bir fikir teknesinde

                  yoğurdun ve yoğruldun..

Senin gibi bir ırgat

                zor bulunur doğrudur..

Nihayet hayat budur....

*

Gitme vakti gelmişse

           durmak mümkün olmuyor;

Felek ayrılık için fırsat  mecal bilmiyor....

Böylesi ayrılıklar

                 erkendir; zamansızdır..

 Bir bihtir ve ansızdır...

*
Sırada bekleşirken rastlaştık

                  selamlaştık daha dün...

Nihayet sende  yolcusu oldun

                              o yeşil otobüsün..........
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Yıllar Sonrasında  Yine Öylesin

ey yıllar öncesi sevdiğim nazen
yıllar sonrasında  yine öylesin
gönül diyarımda  yıllardır gezen
yıllar sonrasında yine öylesin...

o yayla kentinde sarıkamışta
sevdalar ne hoştu tipide  kışta
bir iksir olurdu gizli bakışta
yıllar sonrasında yine öylesin...

iş olmuşta değil iş olacakta
ben yine gezerim sizin sokakta
yıllar öncesinde resmine bakta
yıllar sonrasında yine öylesin...
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Yıllar Şaşırır.

ben seni gerçekten unuttum desem
tiksinir lal olur; diller şaşırır
arayıp sormasam gelip gitmesem
dağlar taşlar dahil yollar şaşırır

yorgun küheylana süs olur çaprak
olsam ne olacak ? ölsem nolacak?
mevsimi gelmişse sararır yaprak
ağaçlar susar da dallar şaşırır...

çöpe at yazdığım ne varsa sana
yasak koy aklına takma kafana
giderken olur ya bakma arkana
günler aylar değil yıllar şaşırır...

kalakaldım hayalinle en başta
sonra kaldım senelerce o düşte
bir yolun düşerse sarıkamışta
çamları okşayan yeller şaşırır
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Yıllar Yılı Biz

On beş yılın elinde büyüdü gençliğimiz,
Duyduğumuz heyecan, o sınıflar, sıralar...
Bugün bile bellidir, olmayan hiçliğimiz,
İki lafın başında dinlenen hatıralar,
İşte bizi düğleyen, ayırmayan kapmaz bağ,
Değişmek mümkün müdür? hükümsüz kalır dimağ...

Düşünür gibi dalgın arar gibi bakarken,
Meramla meraklanır, yorum yapar dururum.
Pembeleşen yüzünde imâlar riyakârken,
On beş yılın içinde seni arar dururum,
Sonra bakıp halime, nisbetlenip sorarım,
Sevmiş midir düşünür... belki sayar biriki,
Esef edersin diye dengesizdir kararım,
Duymuş gibi olurum, sezmiş gibide belki...
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Yıllara Küs Gibiyiz

ellerini uzat kız
gezelim bağımızda
yazgı mıdır hep haksız
suskunsak dağımızda

yıllara küs gibiyiz
biz bize süs gibiyiz
biraz öksüz gibiyiz
bu koca çağımızda

ey esmer benzi yağız
böyle ısınacağız
böyle mi yanacağız
ne var dağdağamızda

gönlümüzde biz birdik
sevdamızı pişirdik
kıblemizi şaşırdık
solumuz sağımızda
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Yıllardan Müjde olan..

ey sevgimi canına can diye yakıştıran
 ey sevdamı kalbine aziz sayan aziz can
 yıllara müjde verdim yıllardan müjde aldım
 ey yüreğimde benim yıllardır öyle duran...
 ne sayarsan say beni işte yaptığım yorum
 bende seni yürekten çok ama çok seviyorum
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Yılları Yıllar ile

bas bağrına  taşları sakla sanki nolacak?
yılları yıllar ile yokla sanki nolacak?
sevdalar bahtsız olur sevda çekenler şaşkın
yüreği bütün gibi akla sanki nolacak...?
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Yiğidim

Gülüşünden belli sen benzi yağız yiğidim;
Bakışında dostluk var, yüreğinden süzülen...
Boy-pos, yakışık sende; burun, ağız yiğidim;
Sensin sevecenlikle, içten sevgiyle gülen...

Filinta boylum seni, kem gözlere görünme;
Tatlı tebessümünle dostluğun falcısı ol...
Sevgi sağan yüreğinle hiç dinme,
Kendinle, ailenle mutluluk yolcusu ol.
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Yine Yangın.

"yine yangın gökyüzü, akşam imdat istiyor;
 natıka sıfırlamış, akıl ruhsat istiyor
bu alevin isi yok, kömür de olmaz aslı
asıl olan şudur ki gökler vuslat istiyor..."
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Yok Diyorsan Sen Delisin

Gül olup dalda bitmeye,
Yok diyorsan sen delisin...
Bir olup yerde yatmaya,
Yok diyorsan sen delisin...

İstek, arzu, meyildir bu
Bir kocaman çeyildir bu,
Bu sevginin had- hududu,
Yok diyorsan sen delisin...

Paylaşmaktır, üleşmektir,
Söyleşmektir, bölüşmektir,
Sevişmektir, gülüşmektir,
Yok diyorsan sen delisin...

Kaç yılda bir fırsat doğar,
Bu sevgiyi seven sağar,
Bak içime, bak ki ne var,
Yok diyorsan sen delisin...
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Yok Mu Senin Allah'ın?

Sen ne kadar nakıssın
Yok mu senin vicdanın
Tam bir kurşun hakkısın
Vallahi bozuk kanın
Yok mu senin Allah'ın

Domuz gibi hak yiyen
Göz payım nerde diyen
Şurdan burdan hediyen
Ne kadar ketumsun sen

Yokmu senin vicdanın
Vallahi bozuk kanın

Namaz niyaz bilmeyen
Azı biraz bilmeyen
Kepçe kepçe hak yiyen
Zevzek zevzek laf diyen

Yokmu senin vicdanın
Vallahi bozuk kanın

Benim sende hakkım var
Ballı yağlı lokmalar
Hani haya, hani ar
Sonun derin bir mezar

Yokmu senin Allah'ın
Senin de olur ahın

Hırsızdan da hırsızsın
Arsızdan da arsızsın
Umarken umarsızsın
Çeksın hem oğul kızın

Yokmu senin vicdanın
Vallahi bozuk kanın

İnsan kılıklı yaz-boz
Adam geçinen moloz
Hem yobazsın, hemı yoz
Toz kaldırırsın kulli toz

Yokmu senin vicdanın
Vallahi bozuk kanın
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Yoksun İşte

Arıyorum, soruyorum, bakınıyorum, yutkunuyorum
panikliyorum sonra dayanamıyorum
bir daha bir daha
sen bende bu kadar çoksun işte
sonra dank ediyor herşey..yoksun işte...
yola baksam nafile,kime sorsam diye fikir yürütürüm
 aklıma gelmez… herşey allak bullak
aklıma gelenler firari şeyler… hepsi korkak...
sevmem için haksın işte
soruyorum yoksun işte...
uyusam uyuyamam, yatsam yatamam
aklımdasın işte bir türlü atamam
sen bende böyle bir şeysin... satsam satamam...
bir kenara fırlatamam…
susmak bir şey değilde… görenler halimi sorunca bir şey diyemiyorum...
söyleyemiyorum...aslında saklayacak bir şey yok ...
ama karalasam aksın işte...sağda solda yoksun işte...
kandıkların
yandıkların
inandıkların… seni bana beni sana  sıkacaklar biliyorum
aslında ben, sevgine erdikçe eriyorum
bu sebeple galiba geberiyorum...
sen bende sevgi, sevda aşksın..haksın işte....çoksun işte...
ne yazık ki yoksun işte..
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Yol Karlı karlı.

Geleceğim amma gelemiyorum
Hava duman,boran yol karlı karlı
Senin dediğince olamıyorum
Tutmaya yeltensem dal karlı karlı...

zemheri olunca çatlar yaralar,
hasrete sis çöker;özlemlere kar
etrafa bir göz at, koca sahralar
diyorsam şaşırma çöl karlı karlı

Diyarı gönlümün küskün her dalı
Remil-i bahtımda fallar kapalı
Diz boyu karlarda yollar kapalı
Şöyle böyle değil bol karlı karlı...
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Yorgun Olsan da Sevmeli...

Verebilmekse hayat, alabilmek de olmalıdır
Yorgun olsan da sevmektir; şöyle bir deli yüreği
Hasret içinde kal; özlemle yoğur benliğini
Sevgiyi bil ve öğren düşün esenliğini
Umut bağla, umut ver
Zaman içinde göreceksin ki değer...
Ağlamak, açılmaktır; ağlamak sevgiden ise
Birlikte ağlayalım, hiç olmadan desise
Güller vermeli sana: aldan, mordan, menekşe
Hayat seni sevmektir; emek gerek bu işe….
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Yoruldum

Hayatın en derin vadilerinde,
Sağda yoruldum; gah solda yoruldum...
Bittim artık bittim sen ne dersen de,
Ömürde ilk elli yılda yoruldum...

Nefesim yetişmez gayret ederim,
Bugün dünden kötü daha beterim,
Aklımca söylenir durmaz öterim,
Kuş gibi konduğum dalda yoruldum..

Bu ben ki dağların deli Dumrulu,
Yaratan Allah'tır biz onun kulu,
Hayatın biter mi? ibret okulu,
Gerçi gitmediğim halde yoruldum…
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Yukarda Allah Var Beyim

-hak yiyorsa Allahtan korkmuyordur.

Amanda beyim, zulüm-kâr beyim,
Gel etme böyle, böyle kâr beyim,
Çoluk çocuk bu, kul hakkı ağır,
Yukarda Allah,Allah var beyim…

Amanda beyim, yamanda beyim,
Yukarda Allah, Allah var beyim…
Hadi be ordan, sana ne deme…
Elbette Allah, Allah’tır kerim…

Haksızlık budur, densizlik budur…
İmasızlık bu, dinsizlik budur…
Haramisin sen, yedikçe kudur
Canından çıksın; zar, azar beyim

Senin kıldığın, kıble ne taraf,
Nereleri gezdin, eyledin tavaf,
Haktan, hukuktan, söz etmen tuhaf
Birgün bağına, yağar kar beyim…
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Yunus Emre- I

I

Yedi deniz yetmiş ırmak,
Geçtin,içtin dostla ancak
Dost şerbetiyle kanarak,
Sarıştığım Yunus için….

Sen ne öldün ne de kayıp,
Seni duyup hatırlayıp,
Yağıyı dostça yanıyıp,
Barıştığım Yunus için…

Aşk ile gözde yaş görüp,
Hızlı görüp yavaş görüp,
Yaratılanı hoş görüp,
Yarıştığım Yunus için…

Derdi vardı inilerdi,
Kalanlara selam verdi,
Dostça sever,tam severdi,
Eriştiğim Yunus için…
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Yunus Emre- II

Suda balık,gökte kuş,
Seni bilip okumuş,
Tezgah kurup dokumuş,
Yunus’a Emre gibi..

Kırk yıllık sabır taşı,
Dosta vermiş uğraşı,
Dosta dökmüş kan-yaşı,
Yunus’a Emre gibi…

Gönüllerde o bitmiş,
Hacı Bektaş’a yetmiş,
Mevlana nazar etmiş,
Yunus’a Emre gibi…

Sevgisi sevda türü,
Yaradan’dan ötürü,
Dedi gerek hoş görü,
Yunus’a Emre gibi…

Onda sevgi cana can,
Onda sevgi zaman,an..
O sevgide heyecan,
Yunus’a Emre gibi…

O hem Yunus, hem Emre,
O gönüllere cemre,
Dostu dost görenlere,
Yunus’a Emre gibi…
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Yüreği Bütün İnsan

Ey hizmeti zevk bilen, yürek ufku geniş yar,
Hasis gönül sahibi şundan bundan ne anlar,
İşi erbabı bilir; alkışlıyor duyanlar…
Görmeyene sözüm yok;

Yüreği bütün insan… memleket sevdalısı
Memlekete aşık yar; ey hizmet sevdalısı…

İreme döndü dört yan, stepler yeşillendi,
İlim irfan, ümranla burada şekillendi,
Görenler alkış vurdu; duyanlar helal dedi,
Çiğ sütlüye közüm yok…

Yüreği bütün insan… memleket sevdalısı
Memlekete aşık yar; ey hizmet sevdalısı…

Uludan ulu Han’ın; Yar, Yarenin olsun ki,
Sende menzil alasın; yadlar yolda kalsın ki,
Harami düşünceler, kalplerine dolsun ki,
Desinler ki çözüm yok…

Yüreği bütün insan… memleket sevdalısı
Memlekete aşık yar; ey hizmet sevdalısı…

Benim gibi nicesi size arka dururlar,
İlahi adalet var; sizi öyle korurlar,
Sizin için bitmeyen, sözümüz duamız var;
Çoğusunda hazım yok….

Yüreği bütün insan… memleket sevdalısı
Memlekete aşık yar; ey hizmet sevdalısı…

Sütü ak bir ananın, duası sende yaşar,
Sende hizmet şevki var,sende altın yürek var.
İşiten seviniyor; alkışlıyor duyanlar,
Haramiye nazım yok…

Yüreği bütün insan… memleket sevdalısı
Memlekete aşık yar; ey hizmet sevdalısı…
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Yüreğim Kısır Değil

Benim seni sevdiğim,
Ayan beyan sır değil...
Sana canım verdiğim,
Ne halı hasır değil...

Bana gelen yollar düz,
Yokuşu yok, köprüsüz...
Diyeceğim tek bir söz...
Sevgidir kusur değil...

Ne olmasın korku, zan
Ne endişen, ne tasan,
Bu niyetle sağarsan,
Yüreğim kısır değil...

Ararsan, içine bak,
Öyle bulursun ancak,
Sana el kadar uzak,
Mesafem, asır değil...
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Yüreğime Bir Dokun

Yüreğimi al, sana,
Vereyim de, iyi bak.
Çekinmeden alsana,
Demeyim sana korkak...

Yüreğime bir dokun,
Gâni, sevgi sesleri…
Yüreğim senle sakin,
İşit bu nefesleri…

Yüreğime yerinme,
Kendini de bul; ancak,
Duyduğun sesi dinle,
Bunda ne var korkacak…

Kalbimi saklamaktan,
Caydı isen, geri ver…
Öyle bakma uzaktan,
Her kalp sınırsız değer…

Geldi kalbim yerine,
Dedi ki: kıymet bilen,
Kim varsa ver birine,
Beni seven, sevilen

Yüreğime hak verdim;
Sustum baş başa kaldım.
Ben de olsam küserdim,
Sustum öylece daldım…
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Yüreğin İse

Derya ise yüreğin,Yüzülmez mi deryada..
                                       Hayalinden güzel yok, bence yalan dünyada….
                                        Hüzün kızı olsa da hayalinde nağmeler,
                                       Seni düşünmek inan, inan dünyaya değer….
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Yüreğinde Duy Beni

Bitanem yüreğini seveyim
Yüreğinde bir yerlere koy beni
Ne istersen söyle onu vereyim
Al içine baştan başa yay beni

İlhamımsın, sevdiceğim,sevgilim
Bak seni görünce durmuyor dilim
Sana gönül vermiş deli biriyim
Sen ise gönlünde kalan say beni

Bilirsin ki buralarda yaylalar,
Kış mevsimi boran, tipi her şey var
Ama içerimde senli her diyar
Böyle seven işitirsen duy beni

Nihayet ömrümü bir an`a versem
Kasırga, rüzgara, tufana versem
İsterim tek sana, bir sana versem
Yaşlarında kaybolursam yuy beni
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Yüreğinde Sevda Sanılmak

Şiirlerle hayal hayal sar beni,
Şiirlerin nefesçe yakar beni,
Yar diyerek, seslenmişsen yar beni,
Mısra mısra senli anılmak güzel…
Yüreğinde sevda sanılmak güzel....

Güller ile sana deste olmuşum
Senin ile aynı seste olmuşum
Duymasam sesini hasta olmuşum
Sevgi sevgi içerimde perçinlen
Sevgini ağyardan olmasın bilen....

İçtiğin su gibi sana yakınım,
Sevgin ile doldu gönül çıkınım,
Yaman sevdalınım ve aşıkınım,
İsterdim ki kollarımda yataydın,
Aşkını aşkımla bana sataydın.....
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Yüreğine De ki:

Yüreğine de ki: o da yürektir
Yüreğine de ki: sevgi emektir

Yüreğine de ki:evhamlı olma
Yüreğine de ki sende o tektir

Yüreğine de ki:su dolu tasın
içinde gayrılık sakın olmasın

Yüreğine de ki: ey deli yürek!
sen ona gereksin, o sana gerek…

Yüreğine öyle de, öyle dinlesin…
Gayrı sevgileri, asla bilmesin

Yüreğine de ki: o deli candır.
Anlat ve söyle: pür heyecandır.

Sen sevgisin o da sevgiye kındır;
Uzak değil sana çok çok yakındır…

Yüreğine de ki:ahı tutacak
Hem Vallahı, hem billahi tutacak

Yüreğine de ki: unutmasın şu beni,
İnandır, inansın, benimonun seveni
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Yüreğine Dolayım.

sevgice yağ gönlüme yağmurum ol cisem ol
sevdası sen olanın aşıkı ben olayım
aşıkarımsın artık gizlenme sen gizem ol
aç gönlünü aç haydi, yüreğine dolayım..

Gürsoy Solmaz

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yürek Budur; Elbet Soğur...

gel gitme sen uzaklara
saçlarım döner aklara
ağla sana bahtı  kara
ne oluyor be hey kuzum
kaçtı tadım, kaçtı tuzum
huzursuzum huzursuzum

dediklerin olmadı mı
gönlün düzen bulmadı mı
ve bahanen kalmadı mı
gel gitme sen uzaklara
saçlarım döndü aklara
sende beni sık sık ara

huzursuzum huzursuzum
ne oluyor be hey kuzum
kaçtı tadım kaçtı tuzum
gel gitme sen uzaklara
saçlarım döndü aklara
sende beni sık sık ara

uzaklaşma hele bir dur
kaçmanla kurtulmaz onur
yürek budur elbet soğur
tutmasın yar sıtmaların
sağa sola çatmaların
ve aniden gitmelerin
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Yürekler Hoplattım

Yürekler hoplattım ödler kopardım,
Gönlümün bitmeyen savaşlarında…
Isıtır pişirir dürüm yapardım,
Sevgi sofrasının lavaşlarında…

Halden anlar oldum hem biliyordum,
Nemlense gözlerim hep siliyordum,
Ölmek istiyor da ölemiyordum,
Çok sırrım saklandı gözyaşlarında…

Sevdalar tutarken, beni bıraktım
Kendime endişe korkuyla baktım,
Birisi dokunsa ağlayacaktım,
Hazırdım bu yolun taa başlarında….

Sahteler türedi, yitti asıllar,
Günler geçti, aylar hatta on yıllar,
Hesap vermediğim hala biri var,
Sen haklı-ben haksız dalaşlarında…

Toplayıp çıkardım küsurat kaldı,
Birkaç cümle eder nasihat kaldı,
Onlar haklı, bana kabahat kaldı,
Selamet diledim uğraşlarında…
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Yürekler Vardır.

"yürekler vardır ki: aşka aşına
yürekler vardır ki: korkaktır zaten
yürekler vardır ki: girmiştir kına
sevgisine bende, çıraktır zaten...

yürekler vardır ki: tınısı türkü
her telden çalan saz, anısı öykü
yürekler vardır ki: giyinmiş kürkü
yakın değil sana ıraktır zaten...

söz verip de ikrarını unutan,
yürekler vardır ki: kan kusturur kan
yürekler vardır ki: yürek korkutan
misafir gibidir, konaktır zaten...

yürekler vardır ki: hesaba katma
bazen bir gariptir onlara çatma,
zarara, zevale sakın uğratma,
o yüreği sevmek, gerektir zaten..."
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Yüzü Güleç Olanın

Yüzü güleç olanın, elbet gönlü şen olur;
Bağbanı sen olanın, bahçesi gülşen olur;
Adın gibi cismin var; yüreğin öpülesi
Başak başak sevgine, sevgilerim den olur...

Anlatamam, yazamam, sığmazsın fasıllara...
Mutluluk ve sevgiyle, daha nice yıllara…
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Yüzüme Doyası Bak

Gözledim etrafı düşündüm tek tek
Senin gibi olan yok be Sevdiğim..
Ceylanlar gibisin alımlı, ürkek
Yüzüme doyası bak be sevdiğim...

Gönülden gönüle ulaşır yollar,
Çevrede dolaşır insanlar,kullar
Onların içinde her tür insan var;
Sahtekar olanlar çok be sevdiğim

Sis çöker gönlüme,bilmem ki neden
İçimde boğulur gerçek şüpheden,
Bu sevgi bitmeden hatta sönmeden,
Nolurki? bir ateş yak be sevdiğim...

İşte içimdeki gizli kuruntu,
Sevda mı? Sevgi mi? sahi nedir bu?
Şu engin yüreğim,şu gönlüm yok mu?
Kötüye,yanlışa tok be sevdiğim
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Yüzünü Asma

Sen salkım söğüdümsün,
Sakin dalını kesme...
Umduğum, küstüğümsün,
Ben küssem de sen küsme...

Kök saldın içerime,
Çil saldın her yerime,
Bakarken gözlerime,
Durma sakin hiç susma...

Aşkınla teksin bana,
Gül olmalı yakana,
Gölgendeyim baksana
Nolur yüzünü asma...
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Zahit Olurum.

Benden sonra asla sevme kimseyi
Seversen dillerde ağıt olurum
Seversen tanıma tadı neşeyi
Çöplerde yırtılmış kâğıt olurum

Sanmaki bu sevda yalancı sana
Bedbin bir nadandir talancı sana
Ne olsa, kim olsa kalanci sana
Taksit değil, sana nakit olurum

Dağlara kar yağsın, üşüyen benim
Sevdani sevdamla yaşayan benim
İçimde bıkmadan taşıyan benim
Söz verir sözüme ahit olurum

Sen senin adını ezberlet bana
Sevdanı açıkla, izah et bana
Bu ömür seversem, yok mühlet bana
Kim bilir en gizli zahit olurum...
02.02.2020 erz
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Zaman ne? An ne?  Özledim Anne...

Zaman ne? An ne?
Özledim Anne...

Zaman ne? An ne? Özledim Anne...

Kışlarda gibiyim ; kar yağdı yine,
Hüzünler, hüzünle çoğaldı yine,
Annemsiz hayatı sor yüreğine,

Süre yok içimde zaman ne? an ne?
Her güne seninle başlarım anne..

Olmuyor, sinmiyor; bu aşk birine
Bakmak istiyorum şen gözlerine
Tarifsiz kokunu özledim yine...

Süre yok içimde zaman ne, an ne?
seninle hayalim düşlerim anne

Baş koysam usulca sıcak koynuna,
Yatsam kucağında girsem uykuna,
Baş eğmek ne acı kader oynuna,

Süre yok içimde zaman ne? an ne?
Sensiz durulmuyor yaşlarım anne…
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Zaman Zembereği

Hayata böyle başlar, dertsizdir çoçukluğumuz
Zaman zembereği durmadan işler ki işler
Sonra zaman testeresi nihayet yokluğumuz
Hayatın cilvesidir daldıkça düş genişler
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Zelimhan Yakup İçin

Borçalı ağlasın, Baku ağlasın
Duyanlar, ağ üste kara bağlasın...
Üreği kabarsın, ağlasın duyan
Sessiz el salladı,getti Zelimhan...

Sözün kervanında söz yazardı o
Sazın tellerinde hükmü olandı...
Gönlü şiir dolu bir pazardı o
O gitse de sözü bize kalandı...

Demişti ki : dünya bizim olacak
Böylece duyuldu asıl maksadı..
Dost nerdedir ? düşman kimdi iyi bak
Yetti vade...badesı parçalandı...

Azerbaycanlı şair Zelimhan Yakup'un ölümü üzerine 9 Ocak 2016 da yazılmıştır.
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Zerde Sunalım

Gel şarap içelim,tenha bir yerde
Aşkımızın hoşluğuna diyerek...
Dokuşsun kadehler, sunalım zerde
Sevdamızı böyle yaşamak gerek.....

Bakarken susmalı ıslak dudaklar
Çiçekler olmalı bu aşka taklar
Mumlar yakmalıyız, keza adaklar
Sevgimizin sadakası diyerek...

Sen aslı ol, yanayım; ben, keremin
Sen dünyamda yörüngesi küremin
Aklımda, fikrimde ve hatta demin
Yanımdaydın...ey sevdalım, ey melek....
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Zikrim-desin

sevdana müptelayım sevgine gönül verdim
düşündükçe içimde aklımda fikrimdesin...
seni, benle düşündüm deste deste gül verdim
havam oldun nefesim,işimde zikrimdesin...

öyle bilki mecnunam öyle bilki leyla sen
Iğdır ovası sensin, gel gönlümde yayla sen
al meni kucağına söyle mene layla sen
Öyle bilki usumda, bağımda ıtrımdasın

gözel balam, sevdiğim son vaktimde gördüğüm
hayal kurup hayalde saçlarını ördüğüm
günüme gün olanım gecelere sorduğum
benki seni sevenim duyan ne derse desin..
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Zir Zibil

"Kararı kesin olan gönderdeki bu bayrak
Vakarını bivefa olana açmayacak...
zır-zıbili topladın çöplük oldu memleket
mülteci falan derken rucu doldu memleket
bu vatanın mülkünde vatandaşlık ne beleş
bimecal pehlivanlar... gibi kaldı memleket
Baksana duruşunda mehmedin siması var
İksir gibi renginde şehitler kimyası var..."
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Zordur Sensizlik

Gün batımı zamanı bildiğin bahçedeyim,
Maltepe sigaramı derinden içmedeyim...
Her şey yerli yerinde, bir sen yoksun yanımda
Gelip de görmelisin şu yalnızlık anımda,
Okuyup, okşamalı mektuplarını bir bir...
Seni gördükten sonra başladıydı bu devir...
.
Kadehler aşınadır tutsak olan gönlüme,
Bilirim faydasızdır yazılmışsan alnıma,
Yeşilin her tonuyla, boy veren mor çiçekler,
Göndermek için sana, hep koparmamı bekler...

Birkaç kara dumanın süzüldüğü sessizlik,
Akşamı da getirdi, şimdi zordur sensizlik...
Bu kentin usulüdür bu saatler susması,
Ey yürekli sevgilim, sensin gönlüm tasması,

Camlarda birer ayna, gölgeler daha uzun,
Yoktur artık çaresi, ben gibi umutsuzun,
Çocuklar yok sokakta, kuşlar kanat çalıyor,
Bazen yalnız kalanlar, içimi parçalıyor...
Karanlıklar çöktü tüm; her tarafa doluyor...
Ezan okundu diye, belki namaz kılıyor,
Diye hayalimdesin, gönlümde fikrimdesin...
Şiirlerim seninle, sevgimde, zikrimdesin...

Bıkmadan, yorulmadan yazayım sana seni,
Bil ki sensin gönlümün, bitmeyen serüveni...
Uzaklarda da olsan, gel dağları aşarak,
Nolur Tanrı aşkına, gönlün bomboş koşarak...
Bu şiirler hep senin, ilhamım sen, sözüm sen...
Efkârım, elemimsin; güzelim, nazenimsen...

Sevdamın karasısın, anlımın da yazısı...
Gel ki Tanrı aşkına, dinsin gönül sızısı...
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Zulümsün Sevmiyorken

Bizim yaylada biten,
Yar gülümsün gülümsün...
Aşkı sevdama yeten,
Kız gülümsün...gülümsün...

Yar gülümsün gülümsün,
Süsenim sümbülümsün,
Seviyorken hoş ama,
Sevmiyorken zulümsün...

Kalbime hoş gelenim,
Derdimi dert bilenim,
Dağlarda kardelenim,
Yar gülümsün gülümsün...

Kız gülümsün gülümsün
Süsenim sümbülümsün,
Seviyorken hoş ama,
Sevmiyorken zulümsün...
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Zülf-i Yare Dokunmak

Zülf-i yare dokunsak da...

bayram kuyruğunda sıraya girmiş...
el öpen, alçalmış yağcılar gördüm....
menfaat uğruna cuk-ka kemirmiş...
sahtekar solcular, sağcılar gördüm...

gördükçe şaşıyor afallıyorum
hem küfür ediyor hem ballıyorum
sizde bir düşünün, sizin son yorum
şehirde dolaşan dağcılar gördüm...

Zülf-i yare dokunsa da sözümüz
Riyadan kızarmaz,atmaz yüzümüz
Herkesin hesabı kendisine düz
Çoğu hesaplarda faiz var gördüm..
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