
Ömer Temel
- şiirler -

Yayın Tarihi:

01.06.2021

Yayınlayan:

Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine
aittir. Şiirlerin kopyalanması gerçek veya elektronik ortamlarda yayınlanması, dağıtılması Türkiye Cumhuriyeti
yasaları ve uluslararası yasalarla korunmaktadır ve telif hakları temsilcisinin önceden yazılı iznini gerektirir. Bu
doküman, şairin kendisi veya temsil hakkı verdiği kişinin isteği üzerine Antoloji.Com tarafından, şairin veya
temsilcisinin beyanları doğrultusunda yayınlanmıştır. Bu dokümanın yayınlanması kullanılması dağıtılması
kopyalanması ile ilgili husularda ve şiir içerikleri ile ilgili anlaşmazlıklarda Antoloji.Com hiç bir şekilde sorumlu ve
taraf değildir.

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ömer Temel

(1966)       Erzurum'da doğdu,İstanbul'da yaşıyor.
İyi ki, Şiir ve Halk Müziği var. Anız ve ozanoğlu mahlasları ile de şiirler
yazmaktadır.
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& Ahan Ülkemin Hali (Babali) &

Sen gideli tam tamına on yedi sene oldi,
Çok görestim seni benim canım Babali,
Buraları soracak olursan değişen pek bir şey yok,
Aynı tas aynı hamam,arada bir tellekler değişir hepsi o…

Gene ele birbirine söven sövene,
Sende bilirsen zaten düzen aynı düzen,
Biri diyir bu ülkeyi ben kurtarıram,
Öbürü yok ben kurtarırammm,
Millet de diyir nah kurtarırsan..
Hem diyir hem alkışlir,
Bende anlamadım bu millet nasıl millet.

Birbirinin ayağıni gaydıran gaydırana,
Hemde gardaş diye diye,
Ya bunlar gardaşi bülmirler,
Yada sabuni gardaş zannedirler….

Zenginler üç beş senede bir yer değiştirir,
O gelir bunlari al aşşaği edir,
Bu gelir onlari al aşşaği edir,
Tam bir haçli savaşi,
Çete meteye garışti tilki gurdunan yarışti,
Galibi yok ali Cengiz oyunlarının,
Mağlubi da hepimiz.

Son zamanlarda vurgunlara,
Amenna ile Evel Allah eklendi,
Dine uygun hale geldi hırsızlık Maşallah Sübhanallah…
En büyük değişiklik te işte bu
Hemi Vallah  hemi Billah…

Hoca efendileri bi görsen boy boy,
Hepside pembe incili kaftanla gezirler,
Hemde okumadan yazmadan istif bile bozmadan.
Nasıl olsa gara cahil bol,
Çalışir gazanir softalara yetiştirirler,
Asrın Kunta Kinte’leri  bu bizim müridler…

Yani anlayacağın galmışıh iki puşt bir de hergelenin elinde,
Enimize de ohirlar uzunumuza da..

Çok şükür  bizde henüz, zerre geden yavşama yok…
İnşallah da olmayacak…

Ha bir de; Bi gör ortalık müdür müsteşar doli,
Hısım akraba işi,
Her biri bir binayı zaflanmış tavuk pinine çevürmüşler…
Tutanın elinde galir Dövlet ağabeyinin bi yerleri…

Son zamanda da zaten acaip krizdeyıh,
Sıtma sara deliriyum hepsini bir arada geçiririh.
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İşler değil ehilde,Avel de bile değil,
Daha tam tanımı yapılmamış bir gavimin elindeyıh,
Anlayacağın “gıllı kızın kahvesi” ne çevirdiler ülkeyi…
Dedim ya bizde seyredirih bu dramatik sahneyi,
Elimizi golumuzi hele hele umudumuzi gırdılar,
Ne çare kader diyirih artık bu kara yazgıya.

Neyse vadeyi doldurur yakında gelirıh bizde,
Uzun uzatıya gonuşuruh Babali,

Sahi geçenlerde seçim oldi gene,
Ortalık yağdan geçilmirdi,
Hele daha vıcık vıcık zemin
Yağdanlıklar çok taştı bu sefer..

Ben lafi çok fazla uzatmiyacağam,
Sen severdin diye düğünlerden söz edim dedim birez de,
Artık adet madet galmadi,takı falan çoh ender olarak tahılir.
Altın maltın nerdeeee…
Burma bilezik,kordon,halhal tevvv.
Şimdi bir geline beşibir yerde takana,
Dört gelinde bedava…
Her şey kampanyali vallah,
Soygunun kılıfı promosyonlu borçlandırma oldi hah…

Sonra Sibel Can’i demeden edemiyecam,
Geçenlerde istanbul’un en kalabalık yerinde,
Cipinin de içinde bir gazeteci ordusunun da önünde (tesadüf Buya)
Ele ağladi ele ağladi….
Sordular kim öldi;
Dedi kimse ölmedi son kasetimde okuduğum bir şarkıya,
Çok duygulandım ağliram,,,
Bolca satılsın  kasetim ki..
Yakında Miami yolcusuyam…
Dedim ki biraz keklik  avliyam da kasetimi çoh alsınlar…

Daha ne şarlatanlar doli Babali….
Ne Mahsuni galdi Ne de Reyhani,
İki üç tene cinsi sapık hem çalir hem oynirlar,
Şarkı sözlerinde de milletin ne anasi galir ne de avradi…

Sene doyum olmaz Allah gani gani rahmet etsin Baba li.
Çok dolmuştum sene dedim derdimi…duydun işte ahan Ülkemin Hali….

Ozanoğlu     13.04.2009

Ömer Temel
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& Akut Aşk sendromu &

Böyle ani sevdalara
Hiç bağışık değilim
Aşk aşısı olmamışım
Çabuk hastalanırım

Böyle ani sevme beni
Hiç alışık değilim

Bak sonra
Akut aşk sendromundan
Sevda servisinin sen yatağına
Acil yatabilirim

07.09.2008

Ömer Temel
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& Aşk Terazisi &

Ben gözlerine
İdam mahkumu olmuşum
Sen son isteğimi soruyorsun

Adaletin bumu senin! ? ?
Aşk terazin olmazolsun! ! !

05.10.2008

Ömer Temel
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& Az Gelir &

Doğarken içime acı katmışlar,
Bana al dudağın balı az gelir.
Şu gönlümü kör kuyuya atmışlar,
Dibe uzatılan çalı az gelir.

Neden dünya yalnızlıklar kahvesi,
Nedir insanlığın kin bahanesi,
Yıkılırsa bir gönülün hanesi,
Yerine yapılan yalı az gelir.

Ortaklığı rüşd etmeyen izanlar
Tatlı dilli meşk etmeyen lisanlar,
Pazartesi savaşır sa insanlar,
Çarşamba vurulur Salı az gelir.

Ozanoğlu arzu etse olurmu,
Sözü acep menzilini bulurmu,
Yaradan kulundan rüşvet alır mı,
Azrail’e Garun malı az gelir.

Ozanoğlu         24.02.2010

Ömer Temel
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& Bacılar &

Karanlığın rahminden gün doğursun sancılar.
Yiğitlerden umut yok umudumuz bacılar.

Yeniden filizlensin ulu çınar dalları,
Fincanları yıkayın bitsin kasvet falları.

Dede halay çekerken esrar çeken torundan,
Kurtarın esrarkeşi foseptik çukurundan.

Dün cihan sahibiydi buğün ki kiracılar,
Okulunuza dönün diskoda ki bacılar.

Alemin alemi yok minareler de alem,
Bir aleme daldık ki alemde allem kullem.

Bağırın gök yarılsın La İlahe İllallah,
Ortasından dağılsın zulme vurun Bismillah.

Her yolun bir sonu var her dağın bir arkası,
Aynalara aldandık aynanın sır arkası.

Yıkayın gözünüzden kaysın yıldız acılar,
Nur doğsun yüzünüzden Melek yüzlü bacılar.

Bak mendirekte yalnız Hak bandıralı gemi,
Akıl batıdan ithal  mantık alığın yemi.

Sanmayın felaketler Irak’ın ırağında,
Kazalar teammüden haçlının çırağında.

Yere bir ökçe vurun duymaz sa yer utansın,
Göğe bir gönder çekin görmez se kör utansın.

Bugün ki hastalığın yarın ki ilacılar,
Başımızın üstünde baş tacılar bacılar.

Ekmeği ekmekciye fırını emekciye,
Verin yarını verin sandal da kürekciye,

Bu sal karada batmaz değme akıntı gerek,
Batılı batırmaya kalben sıkıntı gerek.

Geceler karanlık da ya güneş neyin nesi,
Hangi melteme benzer ılgıt anne nefesi.

Muhammed’e borçludur İsa’cı Musa’cılar,
Cehlin karanlığına nur doğmuştu bacılar.

Ozanoğlu       06.10.2009

Ömer Temel
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& Balık ve Balıkcı &

Aynı anda hem balık,
Hem balıkcı gibidir sevgililer...
Attıkları oltaya yakalanmıştır
Aslında ikiside...

Ozanoğlu       05.04.2010

Ömer Temel
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& Beldetün Tayyibetün &

Daracık rutubetli izbe sokaklar da,
Juliet’ i oynar,
Hafif meşrep afi kızları.
Beyoğlu’nda Etiler’de Bebek’te,
Bu kadar bu Memleketin,
Mum dibini aydınlatan yıldızları.
Şairi yok şiri yok düzene dokunacak,
Aydını yok ışığı yok,
Karanlık hesapları,
Yakıp aydınlatacak.

Deyme felek uyanmasın,
Uyanmasın safi halkım,
Cümbüş tamam vurgun tamam,
Cene desen telsiz keman,
Bir tutam yalan bir tutamda vatan millet
Palavradan,
Sömürüye  birazcık ta gözyaşı at,
Uyku ile ölüm aynı nasılsa uyut gitsin nökerleri,
Sürüp gitsin binyılların kış uykusu,
Bin yıl daha uyanmadan  lale devri devranından,
Adı kader nasıl olsa,
Rızaen çekilecek  hem ne gam,
Ram olmuşuz bu oyuna,
Devletlüye nice boyun eğri çam.
Burası Türkistandır Şamanları biter mi?
Adı İslam aslı hakka katliam.
Kundağa sar eli kolu oynamasın çocuğun,
Ta doğuştan felç edilsin uzuvları,
Bilal özgür Ömer asi bilinsin,
Ki gemiler sularında daha dingin yürüsün.
Altınların ton üstüne ton vursun,
Allah’ı at zındanlara din denilen uydurmayı,
Vur cahilin sırtına,
O sürünsün günah girdaplarında,
Sen zıkkımlan sevabı,
Seyhi ruhbanlarınla.
Ne ala bir menkıbe mendebur uydurması,
“Beldetün Tayyibetün”
Güzel belde,Buraysa ben ölüme razıyım.

Bir çıkar savaşı ki solak sağa karışmış,
Kültür bakanlığına Günay Gülle barışmış,
Üstadın üst katında ziyafet mislileşti,
Alt katında ki yangın cehennemi de geçti.
Serçeboğaz köyünde bir tarla bir paraya,
Dünkü hızanzadeler beğenmez avrupaya,
Bu haram çarkı eğer din ise ben dinsizim,
Nesli temiz bu ise ben gayrı nesilsizim.
Haşa yüce Yaradan bağışla suçum varsa,
Sözüm iblis dostuna münafık hayasıza.
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Yalan vallahi yalan,
Ey benim güzel halkım,
Bir tiyatro sahnesidir bu uyduruk hezeyan.
Nasıl olsa Kevank tan görünmüyor Çankaya,
Fakirin çocuğuna  ver çin malı oyuncak,
Çocuğuna gemi al uzun boylu Başbakan.

Devletin bekası de tık zındana kim varsa,
Çal karayı sonra da “ak” tan yana olmazsa.
Ne ala bir hamiyet ayrımcı böğürtüler,
Yandaşlardan yükselen harami geğirtiler.
Bu  ülke ki tek bir vücut gibidir,
Vücuttan ayrılanlar kanserli hücrelerdir…

Ozanoğlu            28.07.2009

Ömer Temel
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& Ben Ademim &

Ben ademim bir damladan çoğaldım,
Irmak oldum,nehir oldum sel oldum.
Bir ölüydüm sol yanımdan sağ aldım,
Nefes oldum nefis oldum yel oldum.

Doğdum diye gece gündüz ağladım,
Şol anamın yüreğini dağladım,
İki dağın sütü ile çağladım,
Damak oldum dudak oldum dil oldum.

Emekledim toprak ile kil ile,
Sürükledim  bedenimi gel ile,
Durabildim ağaç ile dal ile,
Ayak oldum adım oldum el oldum.

Bende zuhur buldu bütün semavat,
Benden oldu dört kitaba kanaat,
Ayetlere benden kıyam kıraat,
Tebbet oldum kevser oldum fil oldum.

Benden filizlenir cümle cemiyyet,
Benden hesaplanır bütün kemiyyet,
Benden bana iyi niyet art niyet,
Kamil oldum kemal  oldum zul oldum.

Ben sevmesem hangi kaşa yay derim,
Ben görmesem hangi ata tay derim,
Bir göz için senelerce vay derim,
Aslı oldum kerem oldum kül oldum.

Gecelere karanlığı ben yaydım,
Cehennemin sobasını ben kaydım,
Nefsime uydum da sözümden caydım,
Kalu oldum bela oldum kul oldum.

Bir zaman dağımda kartal uçurdum,
Bir zaman sinemden aslan geçirdim,
Küçük balık tuttum büyük kaçırdım,
Derya oldum deniz oldum sal oldum.

Bıyığımın kaytanın da poz idim,
Perçemimin karasında saz idim
Şarkılara türkülere söz idim,
Siyah oldum beyaz oldum tel oldum.

Ozanoğlu’m sen kiminle yarıştın,
Üç günlük ömrünü kimle kırıştın,
Kime küstün kime döndün barıştın,
Yalan oldum talan oldum bil oldum..

29.08.2008
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Ömer Temel
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& Ben Sana Firari &

Sen bana yasaklısın,
Ben sende tutsak.
Dilin ok dudağın yay,
Gözlerin tuzak.

Sen müebbet mapusluk,
Ben sana firari.
Vuslat uzak..

Ozanoğlu       04.10.2009

Ömer Temel
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& Ben Seninle &

Ben seninle,
Bir dilim ekmeğe sevgimi sürerek,
Paylaşmayı düşlemiştim sabahı.
Böylece yediğim içtiğim,
Pek anlamlı olacaktı.

Ve yüreğim de pişirecektim,
İkindi kahvesi ni,
Fincanlara kısmet dolacaktı,
Senli benli

Dudağında ki,
Yıllanmış kırmızıdan,
Çakır keyf utanacaktım,
Sarhoşluğumdan.

Kara gözlerinin mehtabında,
Dalacaktım uykuya,
Rüyalarım bayramlık giyinerek,
Yıldızları dolaşacaktı,
Mutluluktan.

Sabahın güneşini,
Üzerine süzmek için,
Ayarlayacaktım perdelerin aralığını.
Ve güneş odam da sana çarpınca,
İki kere doğacaktı.

Oysa şimdi sen yoksun, yanımda,
Perdelerim dünya ya,
Aralıksız kapalı…

Ozanoğlu    22.06.2009

Ömer Temel
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& Ben seninle İlik Düğme Gibiyim &

Ben seninle,
İlik düğme gibiyim.
Çözme ak gerdanını,
Huylanırım.
Bak sonra dikiş tutmaz,
Yelelerim,
Kırma gobcasını sinemin,
Üşürüm buz keserim,
Buhar gözlü sevdiceğim.

Çözme ak gerdanını,
Kıskanırım,
Cemre düşer yüreğime,
Kızamıklı çocuk gibi,
Alev alev kıvranırım…

Ben seninle,
Suda balık gibiyim,
Oltalara takma beni,
Dışarında yaşayamam,
Pis boğazlı sofrasında,
Bir ögünlük tuzlanırım.

Ben seninle,
Gökte yıldız gibiyim,
Çıkma çıkma yörüngemden,
Vatangahımdan kayarım.
Yerçekimi alır beni,
Ahirete hızlanırım…

Ozanoğlum   29.06.2009

Ömer Temel
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& Benim Gariban Ülkem &

Davara kurt girmiş,
Duvara nem.
Kalplere fesat düşmüş,
Bürümüş gözleri kem.

Ağla ağla haline,
Benim gariban Ülke’m.
Gözyaşıyla yıkansın,
Kırklansın kırk birkere
Küfre alet edilen,
Canım  tertemiz Türkçe’m

Ömer Temel
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& Bir Bilsen &

Bir parça ekmek olmayı,
Ve Kuşların götürüp beni,
Yuvalarında yavrularına,
İkram etmesini ne çok isterdim,
Bir bilsen..

Veya bir kitap,
Bir kalem,
Bir kağıt,
Ayşegül’ün köy odası evinde,
Ve tarla yanığı ellerinde.

Ne çok isterdim bir bilsen,
Sevgi olmayı,
Parça parça,
Bölük bölük,
Salkım söğüt,
İnsanların üzerinde gölge olup,
Durmayı.

24.06.2010

Ömer Temel
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& Birşey Bırak &

Ya bir iz bırak gözlerim de,
Bakınca seni görsün,
Ya bir giz bırak içerimde,
Duygularım masalınla büyüsün.
Ya bir köz bırak yüreğimde,
Bütün yangınları söndürsün,

Ya da çık git
Hiçbir şey bırakma,
Hayat ağır aksak,
Boşluğun da yürüsün.

Ozanoğlu       09.11.2009

Ömer Temel
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& Bismillah &

Doğru düzgün saz çalsam, sazda sazcı olurdum.
Sözde insanı bulsam,keza sözcü olurdum.
O zaman öz manayı, nerde nasıl bulurdum?
Özü söze yazdıran,Asıl Öz’e Bismillah.

Ben katip değilem ki, arzuhal anlayayım,
Bezirgan değilem ki, kâr’a döş dağlayayım,
Ben ins’ten bir yolcuyum, bırakın ağlayayım,
Öze közü yazdıran,Asıl Köz’e Bismillah,

Ozanoğlu neylesin, şanı şöhret tacını,
Kendi kendinden alır, zehrinin ilacını,
Gün gelir zaman geçer, anlarlar mizacını,
Söze düzü yazdıran,Asıl Düz’e Bismillah.

02.08.2008

Ömer Temel
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& Canım Benim Yusuf Abi &

Bir mavi gözleri kaldı gönlümüzde,
Birde mavi düşleri…
Hani şu Rızanın Arkadaşı,
Arkadaşlığın mihenk taşı,

Rıza düştü Azrail’in peşine,
Sen Rıza’nın peşine,
Arkadaşlık ölmektir uğruna
Pek tabi…
Seni çok özleyeceğim,
Canım benim Yusuf Abi….

Ozanoğlu      05.03.2009

Ömer Temel
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& Çık Gel &

Sulusepken gibi gözümdesin,
Dolucepken gibi gönlümde…
Gözlerimden döküldükçe,
Kalbime  doluyorsun,
Çık gel çabuk yanıma,
Yoksa orda boğulup öleceksin….

09.10.2008

Ömer Temel
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& Çocuklar &

Çocuklar, ah çocuklar,
En anlamlı yolculuklar,

Gözleri kuş yuvası,bizlerse kuş gibiyiz,
Gagalarında ki sevgi de olmasa! !
Acımızdan gebeririz.

Ömer Temel
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& Çogu Bitmiş Erzurum’un &

Çıktım baktım Erzurum’un dağına,
Kış bitmiş de kar izleri bitmemiş,
Gözüm daldı gençliğimin çağına,
Düş bitmiş de yar izleri bitmemiş.

Karşı köyden bir emice göründü,
Kavruk yüzlerine elem büründü,
Sordum hallerini biraz derindi,
İş bitmiş de ter izleri bitmemiş.

Ovalar kurumuş sanki harp olmuş,
Hasandede dağı daha sarp olmuş,
Gardaş Kanka olmuş lehçe darp olmuş,
Vuş bitmiş de kor izleri bitmemiş.

Gala'nın dibine beton dökmüşler,
Birkaç ağaç vardı tutup sökmüşler,
Çeşmeler kurumuş boyun bükmüşler,
Daş  bitmiş te sur izleri bitmemiş.

Bilirim eskiden böyle değildik,
Tamaha aldandık mala eğildik,
Açık nefret ettik gizli sevildik,
Hoş bitmiş te kur izleri bitmemiş.

Bar tutardı dadaşlarım el ele,
Kıyamet kopmazdı yoktu velvele,
Barbaşı küseli beyaz mendile,
Baş bitmiş te ser izleri bitmemiş.

Ozanoğlu o günleri yad eder,
Zannetmeyin kötü diye ad eder,
Erzurum’u yüreğinde od eder,
Yaş bitmiş de nar izleri bitmemiş.

Ozanoğlu      21.03.2009

Dost Kalemlerden;

Dalmışlım bir an insanlık buya
Tabyalarda sandım kendimi güya
Bilmem bir hayalmi yoksaki ruya
Düş bitmiş te Gür izleri bitmemiş.........Seyfeddin karahocagil

Ömer Temel
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& Dağlar Oy &

Beni saldınız ya gurbet ellere,
Karmı bitti başınızda  dağlar oy.
Bülbülleri  lal ettiniz dillere.
Harmı bitti döşünüzde dağlar oy.

Yaş mı durdu  anaların gözünde,
Kışmı durdu Uzunahmet düzünde,
Gine kurtlar koyunların izinde,
Darmı bitti dişinizde dağlar oy.

Dağın yücesine duman çökermiş,
Kulların iyisi kahır çekermiş,
Mazlum dertlerini Hakk’a dökermiş
Zarmı bitti peşinizde dağlar oy.

Enginin de koyun kuzu yaylanır,
Çoban sürü güder beyler haylanır,
Nöker hastalansa ağa huylanır,
Zormu bitti işinizde dağlar oy.

Ozanoğlu günü güne eklemiş,
Her yarını bin umutla beklemiş,
Dertlerini yüreğinde denklemiş,
Çormu bitti kişinizde dağlar oy.

14.11.2008

Ömer Temel
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& Dar Gelirli &

Çocukların büyüme hızı,
Ülkenin büyüme hızından,
Büyük olunca,
Dar gelirli oldu her büyüyen
Vatandaş.

Ülkeyi küçültenler,
Birbiriyle dalaşta,
Büyüyenler küçüklerle,
Can hıraş..

14.09.2008

Ömer Temel
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& Dede Torun &

Dede torun,
Pahasını ödüyoruz,
Biz bu yurdun.

Ölürüz de yaban ele,
Sattırmayız.
Edirne’den Ardahan’a,
Dört bir yanı mahpus yapsan.
Sattırmayız yer olmadan.

Borcunu ödüyoruz borcunu,
İtin çakalın,
Kurdun kuşun borcunu.
Kirli emellerin,
Kirli işler için aldığı,
Kirli borcu,
Bitmedi mi ulen hala,
Bitmedi mi,
Koç’un borcu.

Kan ile ilik ile,
Vermişken tazeleri,
Toprağa,
Unuttunuz belki,
Löküs hayat sürünce.
Unuttunuz amma,
Unutmadı Çanakkale.

Ölürüz de sattırmayız,
Gün ola harman ola,
Güz ayları gelsin hele..

Ozanoğlu    30.06.2009
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& Delice Sevmek &

Deli Olmak lazım,
Çünkü,
Seven kalbe,
Tutsak izan.

Hem,
Nasıl olsa Deliriyor,
Sevdikten sonra da,
İnsan.

Ozanoğlu

Ömer Temel
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& Demedim mi &

İçin başka dışın başka,
Hürmetin kalmamış aşka,
Kalırsın bak bir yokuşta,
Çıkamazsın demedim mi.

Tenbih et kendi özüne,
Önce sen güven sözüne,
Sonra dostunun yüzüne,
Bakamazsın demedim mi.

Kapıldın nefs  tuzağına
Düştün dostun uzağına,
Son kurşunu şakağına,
Sıkamazsın demedim mi.

Güvenme boyda arşına,
Tabancan da ki kurşuna,
Azrail çıkar  karşına,
Yıkamazsın demedim mi.

Ayrı durma gel beriye,
Ne ömür kaldı geriye,
Sen kendini bir sürüye,
Sokamazsın demedim mi.

Ozanoğlu ibret olur,
Herkes ettiğini bulur,
Deli gönül sana kalır,
Bıkamazsın demedim mi.

Ozanoğlu      15.03.2009
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& Deniz Dağlama &

Kıyıya vurmuş sebze kırıntıları
Hazır tuzuda atılmışken
Denizin
Geçmesini bekliyorlar
Yağ sızdıran bir geminin
Ve patlamasını bir tankerin

Pahalı bir menü
Faturasıda öyle
Ki ne kadardır bilmiyorum
Enfeksiyon teşhisinin
Kanser tedavisinin

15.08.2008
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https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

& Dillerime Od Düştü &

Mevla’m  gayrısına bozuk halimi,
Açamıyom dillerime od düştü.
Canıma doladın binbir zalimi,
Kaçamıyom dillerime od düştü.

Kimse dinlemiyor gönül derdini,
Dinlese de anlamıyor virdini,
Karaborsa olmuş dostun merdini,
Seçemiyom dillerime od düştü.

Bir vefa görmedim dilber lebinden,
Elimi çekmişim varlık cebinden,
Neylesem de kavanozun dibinden,
Geçemiyom dillerime od düştü,

Ozanoğlu sana sorar şanını,
Yaş eylemiş boşa dökmüş kanını,
İçten içe yandırdığı yanını,
Saçamıyom dillerime od düştü.

Ozanoğlu    14.06.2009
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& Dinazorlar &

Bir balıklar binmemiş,
Nuh’un dev gemisine…
Ve birde dinazorlar,
Soyu kurusun diye…

İyide,
Şu bizim dinazorlar,
Yüzerekmi geldiler,
Koyunların peşi,ne! ! ?

26.08.2008
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& Dini Gollik Dünya &

Ne anama doydum ne avradıma,
Dini gollik dünya senin yüzünden,
Ne murada erdim, ne muradıma,
Dini gollik dünya senin yüzünden.

Yanıma yar verdi,yeri  dar verdi,
Göğsüme har verdi,seri zar verdi,
Canıma sağ verdi,birde dağ verdi,
Dini gollik dünya senin yüzünden.

Yetmedi kuvvetim, feleğin kine,
Dönmedi bileğim, keleğin kine,
Değmedi kanadım,meleğin kine,
Dini gollik dünya senin yüzünden.

Ozanoğlu yam ben, şeri bilmedim,
İman tahtasından, teri silmedim,
İkisin ağladım, birin  gülmedim,
Dini gollik dünya senin yüzünden.

04.08.2008

Ömer Temel

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

& Doğruluk Hazinedir &

Doğru söyle emmi oğlu,bak dokuz köy burada,
Sevdiğinle sevmediğin öpü vermen aynı mı.

Öğretmenim canım benim,talebe milletinden,
Sevdiğinle sevmediğin depi vermen aynı mı.

Bir sözümde asayişe; yürüyen memurlardan,
Sevdiğinle sevmedigen copu vermen aynımı,

Hele birde vekil desin,iş ile ihalede,
Sevdiğinle sevmediğen lopu vermen aynı mı.

Centilmen hakem beyim,düdüğünü çalarken,
Sevdiğinle sevmediğen topu vermen aynı mı.

Aman doktor canım doktor,derde deva dileyen,
Sevdiğinle sevmediğen hapı vermen aynı mı.

Bütün canlar tek can olsun,başka da maksat yoktur,
Yaban elle vatanından kopu vermen aynı mı…..

08.01.2009
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& Doğum Günüm &

Soğuğun harman olduğu,
Bir ocakta,
Cennet mekan bir kucakta doğmuşum,

Sorsanız “ne anladın”
Herkes kadar
“Hiç” derim.
Ama bağlıyımdır hayata,
Ağacın kökü kadar,
Hamalın yükü kadar.

Kutlumudur kutsuz mu
Onu bilemem ama;
Ömrümü azaltırken,
Ecelimi artırdım,
Ve bugün ben,
Yaşamdan,
Kırkdört ocak batırdım.

Ozanoğlu      01.01.2010
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& Dost Ve Yar &

Bir el atsan omuzuma,
Dağ sansam beş parmağını,
Adım atsan mahmuzuma,
Hızır sansam ayağını.

Kara günde çıkıp gelsen,
Darda olduğumu bilsen,
Yarım ağız bile gülsen,
Cennet sansam dudağını.

Sensin canım sensin varım,
Sensin benim öbür yarım,
Sensin ilk ve son kararım,
ilkem sansam dimağını.

Kömür gözde isli kaşın,
Pırlantadır damla yaşın,
Baharın yahutta kışın,
Güneş sansam yanağını.

İster siyah ister beyaz,
İster dua ister niyaz,
Beni bütün gövdene yaz,
Dalın sansam budağını.

Ozanoğlu sende özüm,
Bilmem kar eder mi sözüm,
Girsen kalbe yaksan közüm,
Sonum sansam durağını.

18.09.2008
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& Dostluğa İnatla &

Gülnihal değil zaman,
Çalı süpürgesine kordon taktılar,
Süpürdü ne varsa dostluktan yana.

Şimdi yalnızca,
Bankalar sorguluyor,anamın soyadını,
Kızlığına inerek en eski miyadını.

Peki ben kimim?

Leylek olmadığı kesin,
Beni dünyaya getiren kuşun.
Ensemdeki pençe izi,
Daha yırtıcı bir avcının çırnağıdır.
Ve çıktığım yamaç daha başı yokuşun.

Her şey ateş pahası,
Bedava değil deredeki su bile,
Hava dioksit gazı, gülümsemek karne ile.

Asıl şimdi zamanı,dolu dizgin yaşamanın,
Diş tırnak,iki toynak.
Birde tüm benliğinle hayatı kovalamak.
Yaşamak zamanıdır yaşamın gölgesinde,
İnadına inadına dostluk kovalayarak…

12.08.2008
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& Dünya &

Umut bir güvercin kanadı kırık,
Barış vurgun yemiş sinesi buruk,
Bağcıların hoyrat yemişler koruk,
Baykuşa yurt olmuş bağların dünya.

Lale sümbül ağlar hain var diye,
Yeni savaşlara tayin var diye,
Kuşlar ötüşmüyor ayin var diye,
Katile yurt olmuş dağların dünya.

Bütün kitaplar da zulüm kademe,
Tarih metih yazmış kanlı kıdeme,
Rastlamadım ben hiç mazlum dedeme,
Zalime taht kurmuş çağların dünya.

İnsanlığa teşvik vur aralıksız,
Teşvikin adresi sır aralıksız,
Emir Washington’dan var aralıksız,
Hakk’a tuzak kurmuş ağların dünya.

Ey uyuyan insan başını kaldır,
Tefekkür gölüne kafanı daldır,
Haşa Hak’da değil hata kuldadır,
Eridi ozanda yağların dünya.

31.05.2010
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& Dünya İki Hece &

Dünya denen iki hece,
Neyi varsa göz içinde.
Sonrası çetin bilmece,
Gücün varsa çöz içinde.

Her şey bir sebebe gebe,
Dünya oyunu körebe,
Hayat ölümlüye hibe,
Oğlan yaşar kız içinde.

Eylülde hazana durur,
Yaprağını yel savurur,
Baharın çiçek doğurur,
Ağaç uyur güz içinde.

Her bir derdi derdi bilen,
Gözümün yaşını silen,
İçi yanan  dışı gülen,
Ozan ağlar saz içinde.

Aşıka maşukun cevri,
Unutturur bütün devri,
Kökünden devrilir servi,
İnat tutsak naz içinde.

Şimşek yıldırımlar çakan,
Nice nice canlar yakan,
Sel olunca evler yıkan,
Yağmur donar buz içinde.

Çeken bilir acısını,
Gurbetliğin sancısını,
Özler ana bacısını,
Yara sızlar tuz içinde.

Hergün sırtından vurulur,
Derd ile bağrı kavrulur,
Külü göklere savrulur,
Anız yanar köz içinde.

22.12.2008
www.ozanoglu.com
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& Düşlerime Tutun da Gel &

Seni düşündüm,
Yarı kör yarı baygın,
Külrengi akşamüstü,
Ve kızıllanan yüreğimde,
Ve hasretin
En yoğun zirvesinde,
Yüreğimi saldım sana,
Okşa tekrar gönder bana,
Gönder ki yaşayayım
Yaşayayım kana kana.

Buğulu cam arkası,
Her gölge sen gibi,
Senin gibi gelir bana,
Ve Haydarpaşa garında,
Bir tren voltasında.
Gözlerimi saldım sana,
Gözün gibi bak onlara,
Şu an bir çift yolluyorum,
Bak gardaki vagonlara.

Böğrümde parmaklarım,
Gökyüzü bulut tarlası
Hava soğuk serin arası,
Ve hareretli bir yolculuk,
Ve koşturan bir bulut furyası.
Ellerimi saldım sana,
Katarlanmış bulutlarla,
Islanırken yağmurlarda,
Ver elini damlalara

Senli günler geceler,
Senli sabaha günaydın,
Ve senli gülüşlerde ki heyecan,
Takıldı aklımın oltasına,
Yoksunya yani yoksulum ya,
Ve ben hala deliler gibi,
Meftununum ya..
Ve işte kahrolduğum şu anda,
Düşlerimi saldım sana,
Geceleyin bak mehtaba,
Düşlerime tutun da gel,
Ruhum doysun doysun sana.

Ozanoğlum     04.07.2009
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& Düşlerime Yenik Düştüm &

Mavi beyaz pembe lerden kurduğum,
Düşlerime yenik düştüm yorgunum.
Sevgi barış kardeşliğe yorduğum,
Düşlerime yenik düştüm yorgunum.

Kalbe düşen karaları akladım,
Mor dağlar da mavi sümbül sakladım,
Bülbülleri gülşen ile yokladım,
Düşlerime yenik düştüm yorgunum.

Ozanoğlu bunlar sade düş imiş,
Yalnız düşte yalın dünya hoş imiş,
İnsan olmayınca düşler boş imiş
Düşlerime yenik düştüm yorgunum.

Ozanoğlu    14.06.2009
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& Elveda &

“Elveda”diye başlayan,
Bir şiirimi buruşturup,
Kağıt dönüşüm kutusuna attığım gün,
Bilemezdim Sunay Akın’ın,
O eşsiz “ayrılık şiiri” olarak,
Geri döneceğini.

Hepimiz biliriz,
“Ölüm Allah’ın emri de,
Ayrılık olmasaydı” türküsünün,
Hazin dizelerini.

Ve biliriz aceleyle gidenlerin,
Gömdükleri hazinelerini,
Bulmak için,
Ellerinde birer haritayla,
Geri döndüklerini.

Ozanoğlu     18.10.2009
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& Emir Böyle &

Ne Allah’tan kula bela,
Ne de kula cennet ala,
İstemeden gelmez ola,
Şeriatten emir böyle.

Doğru yalnız taraf değil,
Yandaşı bertaraf değil,
Kutsal bir tek Araf değil,
Adaletten emir böyle.

“Bedebed dinü gariben,
Ve seyes hebu gariben,”
Resul bu sözü nakleden,
Alametten emir böyle.

Saç mecburen girmiş başa,
Göz bakamaz yakın kaşa,
Seccadeler uçmaz haşa,
Kerametten emir böyle.

Bey kovarsa çoban gider,
Sürüyü aç kurtlar dider,
Yarım hoca dinden eder,
Delaletten emir böyle.

İhlas gökyüzünde kamer,
İnsan için değil semer,
Fitne birlikten kan emer,
Sirayetten  emir böyle.

Dini dili hiç fark etmez,
Boş yatana rızık yetmez,
Kuru dalda meyve bitmez,
Ataletten emir böyle,

Ozanoğlu artık yeter,
Bugünün dününden beter,
Kaç olsada ömür biter,
Kehanetten emir böyle.

Ozanoğlu 12.02.2009

“Bedebed dinü gariben,
Ve seyes hebu gariben,”

Hadis; din garip geldi garip seyredecek

Ömer Temel
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& Fason Bir Çocukluk &

Fason bir çocukluktu benimkisi,
Milyonlarca masum gibi.

Kenar bir mahallenin,
Tozu toprağı durur hala,
Ütülü üzerimde.
Onun içindir sık sık,
Üzerimi silkelemem.

Beş kuruşunu,
Kurduna verdiğimi,
Ancak şimdi anlayabiliyorum,
Yarısı sağlam,
Keçiboynuzunun,
Tanesi onkuruş’ken.

Bir karakış ortasında,
Katılabilmişim hayatın,
Akışına…
Bu yüzden de hala,
Bir zemheri ayazı gezinir,
Güneyin güneşinde bile,
Ürpertili tenimde.

Bit’i de bilirim,
Bitmeyen düşleri de,
Dedim ya,
Fason bir çocukluktu benimkisi,

Hiçbir sitemimde adın yok,
Kalemimi bağışla,
Fason doğurmayı kontrol,
Edememiş,
Ey benim güzel Anne’m...

Ozanoğlu     17.11.2009
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& G. d.O &

Padişahlar çiftleşince,
Üçer beşer harem de,
Hele bir de günümüzde,
Çoğalınca Rus Kızlar,
Genetiği Değişti Osmanlı’nın.

Bana bir tane,
Türk Gelin gösterin,
İngiliz sarayına giren,
Ve O ülkeyi yöneten,
Ben de size,
Hürrem Sultan’ı göstereyim,

Varmı içinizde Mahidevran’ın oğlu,
Mustafayı bilmeyen…

Ozanoğlu        09.11.2009
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& G.d.O 2 &

Cehalet,
İhanet,
Ve
Petrolünün yüzünden,
Geleceği Değiştirildi Ortadoğu’nun,
Batılılar tarafından…

Ozanoğlu           09.11.2009
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& Gel Büyük Söz Etme Gardaş &

Gel büyük söz etme be fani gardaş,
Kuvvetlidir felek gelinir mi baş,
Ecel kolumuzda yakın arkadaş,
En nihayet bekler bizi iki daş.

Bu dünya kavalı bir nefeslik dem,
Gençliği güzelde kocalığı kem,
Ne rütbe kar eder ne şan ne kıdem,
Dökülür gözünden iki damla yaş.

Ozanoğlu der ki var mı ötesi,
Muhabbet kevseri dostun badesi,
Dinin özü sevgi tektir kıblesi,
Davran yalın ayak sevdalığa koş.

Ozanoğlu      10.05.2009
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& Gel Doldur Gönlümü &

Ruhum bedenime bir dükkan açtı,
Gel doldur gönlümün boş raflarını.
Dostlar dergahında bir rahle seçti,
Gel doldur gönlümün ön saflarını.

Bazan gökyüzünde  uçar kanatsız,
Dosta muhabbette şartsız kuralsız,
Ne saraylar kurdum şahsız kralsız,
Gel doldur gönlümün gör kaf larını.

Usandım dünyanın çıkar çarkından,
Bir vefa görmedim evin barkından,
El aman eyledim nadan ırkından,
Gel doldur gönlümün duy oflarını.

Boşa değil elbet her nefes bize,
Yaz bahar görmeden erilmez güze,
Bir kuru selamla girilmez göze,
Gel doldur gönlümün sil koflarını.

Dostlar beni defterinden silmeden,
Ecel arabası çıkıp gelmeden,
Kırdıysam kalbini eğer bilmeden,
Gel doldur gönlümü et aflarını.

17.11.2008

Ömer Temel

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

& Geldiğin Gün Gideceğin Belliydi &

Geldiğin gün gideceğin belliydi,
Geç kaldın tedirginsin,
Kalmak istediğin yanını da al yanına,
Durma git kül kedisi.

Papuçların kaçak,
Ayakların kararsız,
Hangi devrindesin anlamadım,
Ve hangi çağındasın zamanın,
Gururlu yüreğimin,
İnleyen 'la' namesi,
Hadi git en sevdicek halimin,
En sevdiğim hurisi,
Hadi git ağlamadan,
Düşlerimin perisi.

Zamanı ayrılığa ayarlamış,
Saati ayrılığa kurmuşsun,
Belli ki,
Kendini tutamamış,
Kısa fasılalarda,
Kısrak dakikalarda,
Ve Koşarken dolu dizgin,
Ve uçurum yamaçlarda,
Paramparçalarınla,
Gelip benim olmuşsun,
Koma git,
Koynumu al koynuna,

Hadi git,
Aşkın patika yolunda ki,
En tatlı serüvenim,
Cehennem alazında,
Gül gülistan cennetim.
Mahşere kaldı hikayemiz,
O avuntu mekana,
Kıvrak kaçamaklara,
Hadi git,
Doldurup neyim varsa,
Götür beraberinde,
Götür yolcu gemisi…

Ozanoğlum   10.07.2009
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& Gelir Bu Sene &

Meşakat treni, son istasyona,
Gavur dağlarından, gelir bu sene,
Acılar yüklemiş,Anız dostuna,
Mahsun  ellerinden,gelir bu sene.

Lokomotif  isli, kömür çağının,
Vagonları paslı,demir yığının,
Tünelinden geçmiş,Emirdağı’nın,
Ertaş ellerinden, Gelir bu sene.

Hasreti gurbeti, duman eylemiş,
Düdüğünde hazin,sevda yellemiş,
Birde anam anam,garip bellemiş,
Emrah ellerinden,gelir bu sene.

Dost dediğim beni,derde savurur,
Bir sürü muhannet,sırtıma vurur,
Dost dost diye diye,sinemde durur,
Veysel ellerinden, gelir bu sene.

Ne gelir giderse, başım üstüne,
Haktan gelir giryan,yaşım üstüne,
Birde felek taşın, taşım üstüne,
Atar ellerinden,gelir bu sene.

05.08.2008

Ömer Temel
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& Gönüllerden Firariler Çoğaldı &

Dört duvar arası,
Soğuk taştan yürekler,
Yaren yok yarenlik yok,
Savcı müdür gardiyan,
İki yüzlü dönekler,
Ranzalarda kıl döşek,
Nevresimler sararmış,
Sevgi yok sevgili yok,
Dikenli kelimeler,

Gönüllü girilirdi,
Dostların göğsünde ki,
Gönül zindanlarına,
Önceleri özeldi,
Katıksızdı sevgiler,
Ağız tadı güzel di.
Ve satıldı üç kuruluk çıkar için,
Aşkın yeri mala kaldı,
Borsa yükseldi ama,
İnsanlık rafa kalktı.

Dost yüzlü arkadaşlar,
Öperken ısırırlar,,
Ellerinde demetle,
Gül dalı ısırganlar.
En çok yüzyıl ömrüne,
Bin yıllık saldıranlar,
Azaldı da azaldı,
Dost yeleli aslanlar.

Bu yüzden de,
Dört duvar arasında,
Soğuk taş yüreklerden,
Korkak ürkek
Ve gevşek gönüllerden
Firariler çoğaldı.

Ozanoğlu    09.08.2009

Ömer Temel
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& Gücendim &

Boyun eğmem minnetine,
İnanmam ol hürmetine,
Ölsem girmem cennetine,
Gücendim sana gücendim.

Kırk senelik hatır olsan,
Namelere satır olsan,
Adaklara yatır olsan,
Gücendim sana gücendim.

Ölsem sana sababetten,
Bir sen kalsan tababetten,
Yıkılsanda asaletten,
Gücendim sana gücendim.

toprağına başak oldum,
Yollarına kavşak oldum,
Gittiğin gün uşak oldum,
Gücendim sana gücendim.

Tenhalarda çok ağladım,
Sessiz sedasız çağladım,
Ölü canımı sağladım,
Gücendim sana gücendim.

Ozanoğlu deme bana,
Artık rahmim dönmez sana,
Bin can adasan da cana,
Gücendim sana gücendim.

14.10.2008

Ömer Temel
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& Günaydın Güneşim &

Günaydın güneşin ikizi,

Sevgilim doğarken,
Sen güneşten bir iki dakika önce,
Dünyaya gelmişsin sanırım..!
Cünki sabah gözümü açtığımda,
Senin parıltının arkasından,
Görüyorum güneşi…

Ama birbirinize çok benziyorsunuz,
Tek yumurta ikizi olduğunuz ne kadarda belli…

10.10.2008

Ömer Temel
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& H2o &

Biz eskiden,
İki Hasan la bir Osman’ı,
Alır sentez ederdik,
“Su” gibi aziz adamlar çıkardı,
Ortaya.

Birileri bu sentezi,
Fitne ile ayrıştırdı,
Şimdi iki Hasan yakar oldu ortalığı,
Osman yanar,
Nafile,

Suya ateş düştü.
Ateşe su kalmadı.
Yanmak kaldı gafile…

Ozanoğlu    12.10.2009

Ömer Temel
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& Hakketmek &

Sevgili hak edenindir,
Gasp edenin değil.

Her aile fotoğrafı,
Bir Abidin Dino resmi değildir,

Üç boyutlu karartılar anlamsızdır,
Tek boyutlu bakılınca.

Her gösteriş bir hak edişmidir?
Elbette  değil,
Fakat her hakediş bir,
Zaferdir.

21.09.2008

Ömer Temel
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& Hatıram

Mutluluk türküleri yazamam ki,
Bir yanı hep buruktur,
Bende çiftetellinin…

Sevda şiirleri de formatlayamam,
Yüreğim hırçın sever,
İncitirim el kızını,
Hemide köle gibi severken…

Sonra yükseklerden korkarım,
Heyecanlanırım çıkınca,
Alçaklara tükürürüm.

Yağ yakmayı beceremem,ağır olur kokusu,
Üstüne siner adamın,
Kalır kalleş tortusu.

Ateş yakmayı severim,üşüyene ocak gibi,
Çay demlerim mataramda.

Dosttan başka kalmamıştır,
Zonklayan hatıramda…

02.08.2008

Ömer Temel
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& Hayaller &

Kelebek ömrü kadar kısa
Kartal kadar özgürdüler hayaller,
Vuruldular;
Azıcık kan akıttılar gözlerinin pınarından,
Ne sarıya bulaştı,
Ne maviye hayaller,
Karardı, karardı,
Ve karanlıkta kayboldular.

Bir çocuk hafızası kadardı izanları,
Bir kalemle bir kağıtla,
Şiirlere kaydoldular…
Okumayı öğrendiler,
İhaneti okudular,
Cinayeti okudular,
Usul usul kayboldular…

Hayaller ah hayeller,
Kelebekler kadar özgürdüler,
Gökkuşağı kadar renkli,
Ne yazık ki kelebekler gibi
Doğdular,
Ve azıcıkken öldüler,

Ozanoğlu     03.06.2009

Ömer Temel
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& Hayat Bilgisi &

Tahtaravallim bozuldu,
Ağır basınca hayat.

Şimdi,
Salıncakta sallasam,
Çocuklaşırmı yine,
Bir türlü büyümeyen kendimi.

Körebe oynuyorum,
Bulduğum gün kaybolan,
Dostlarımla.

Evcilik oyunununun,
İnce belli gelini,
Bir züppeye verdi,
Kırılası elini.

Hayat bilgisi kümesinde,
Ön sırada otursam,
Soruları hep bana sorar,
Biliyorum öğretmenim.
Oysa ben,
Hayattan hiç birşey anlamadım,
Ki,bilgisini ne bileyim...

Ozanoğlu     18.11.2009

Ömer Temel
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& HayataTeşekkür Ederim &

Doğuştan bir kör’ünki kadar olsaydı düşlerim
Bir televizyonu sinema  perdesiymiş
Gibi zannedebilirdim
Bir görüşte aşık olmadığım
İçin acı çekmek adına
Gözlerime şükrederdim

Bir kafeste doğan kanarya da olabilirdim
Şahinlerin cırnağına düşmediğine
Sevinecek kadar mutlu
Bir nergiz dalına konmadığı
Ormana olan özlemi
Kadar hürriyeti gözlerdim.

Bir zihin özürlünün zihninde düşünseydim
Çocuğumun babası mutluluğunu,
Annemin validem duygusunu,
Bütün evrenin bütün boşluğunu,
Böylesine  hissedebilirmiydim.

Kendimi yazın gardroptaki
Bir paltoya benzetsemde
Arada bir kapı aralığından
Işık gören tutuklu gibi
Genede hayata çok teşekkür ederim…

19.08.2008

Ömer Temel
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& Hayatın Penceresi &

hayatın penceresinden bakınca
İnsanı gördüm heryerinde dünyanın

cıvıl cıvıl çocukları sevenleri çalışanları
azda olsa yaşama sevincini

hayatın tenceresinden bakınca
her şeyi yiyip tüketiyor insan
taşı toprağı sığırı hayvanı çiçeği böceği
ağacı ve ne varsa sayacağı

dünyaya hayatın penceresinden bakmalı
tenceresinden değil

ömer temel

Ömer Temel
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& Hayvansever &

Balığı sudan,
Köpeği kemiğinden,
Kuşları gökyüzünden,
Fareyi deliğinden,
Kurtaran  hayvansever,

Tasma zincir ve kafes,
Şansımız var
“İnsansever” değiller,

Ozanoğlu    14.09.2009

Ömer Temel

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

& Hele Bak Turnam &

Bir mektup yazmıştım Türkmen kızına,
Gidersen hele sor almış mı turnam.
Yaşımı katmıştım satırlarına,
Okurken sellerde galmış mı turnam.

Ne selamı gelir nede sedası,
Hele bak aynımı nergiz edası,
Hala içerimde durur gadası,
Verem olduğumu bilmiş mi turnam.

Yüzmüşmü hele bak kırık sallarda,
Vafa aramışmı nankör kullarda,
Beni bırakıp ta İstanbul’larda,
Serini sevdaya salmaş mı turnam.

Çekmiş mi hasretin kara kışını,
Dökmüş mü gözünden kanlı yaşını,
Ozanoğlu gibi saçın başını,
Dolayıp eline yolmuş mu turnam.

14.02.2009

Ömer Temel
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& Huzur Gelecek &

Biraz daha sıkın azı dişini,
Diş kalırsa dişe huzur gelecek,
Dışarıya kestik yurdun fişini,
İş kalırsa işe huzur gelecek.

Cahil hoca çağdan epey uzakta,
Vatan perver desen sinsi tuzakta,
Avel işbaşında ehil kızakta,
Aş kalırsa aşa huzur gelecek.

Gözaydını verin birbirinize
Kölelik geliyor her birinize,
Ağlayın ağlayın kaderinize,
Yaş kalırsa yaşa huzur gelecek.

Elli yıldır nutuk atan atana,
Milletin malını satan satana,
Diri bitti sıra gorda yatana,
Taş kalırsa Taşa huzur gelecek.

Özgür olmayanın hakkı olur mu,
Düşünmeyen akıl Hakkı bulur mu,
Yürekli olanlar mahrum kalır mı,
Düş kalırsa düşe huzur gelecek.

Soru sordu Ozanoğlu mahlasi,
Bilen var mı nerde azmin ihlasi,
Cahil inat alim ilmine asi,
Baş kalırsa başa huzur gelecek.

Ozanoğlu     07.06.2009

Ömer Temel
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& Hüzzam Ağlar Şu Gözlerim &

Bir tek sana dayanamam,
Birde içli şarkılara,
Dalar gider uzaklara,
Hüzzam ağlar şu gözlerim.

Bir iki kadeh çekince,
İçerime sen çökünce,
Bir de seni düşününce,
Hüzzam ağlar şu gözlerim.

Usulca sokulur gece,
Yürek senle demlenince,
Nice düşler görür nice,
Hüzzam ağlar şu gözlerim.

Ozanoğlu      09.06.2009

Ömer Temel
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& Iskaladın &

tetiğine bir dokundum dilinin,
şarjörünü boşalttın,
içindeki velinin! ! !

bir çizik bile almadım.
attığın hayvanların,
hiçbiriyle yoktu ilgim.

hasedinden ıskaladın,
bir tek aslan diyemedin. :))

12.08.2008

Ömer Temel
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& İçsem Seni Kanarmıyım &

Beni  yaktın bir ataşa,
Cehenneme dönermiyim.
Kirpiğinde kalan yaşa,
Sürsem elim sönermiyim.

Bir kızıl saç birde kına,
Can nasıl dayanır buna,
Kimsin sen Allah aşkına,
Melek desen donarmıyım.

Ha batılı doğuluyum,
Sevdaların çoğuluyum,
Bende bir insanoğluyum,
İçsem seni kanarmıyım.

Tutsam seni tutsak gibi,
Kuru dalda yaprak gibi,
Kızgın çölde toprak gibi,
Yalınayak yanarmıyım.

Rüzgar ile uğuldayan,
Irmak ile çağıldayan,
İki gözden şırıldayan,
Akıp gden pınarmıyım.

Anız sorar dipde deli,
Nedir peykinin bedeli,
Söyle güzeller güzeli,
Ölsem senden cayarmıyım.

22.08.2008

Ömer Temel
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& İki Taş Arasında &

Hayatı  biriktirdim,
Zamanın zulasında,
Harcanası  yanı yok,
Çıkıpta harcayayım,
Sevdanın voltasında…

Hasadı biriktirdim,
Dostluğun harmanında,
Mahsülü yok hiçbirinin,
Birlikte övütelim,
Mertliğin sofrasında…

Vatanı biriktirdim,
Dünyanın ortasında,
Boyutu yok mekanın,
Çıkıpta pay edeyim,
Kurtların arsasında…

Hayatı biriktirdim,
Zaman kumbarasında,
Hele tebligat gelsin,
Hesabı vereceğim,
İki taş arasında…

15.08.20

Ömer Temel
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& İktidar &

Hazmedeme di haketmediği gibi,
Makamını iktidar.
Onun için kabız olmuş kıvranıyor,
İstikrar.

Ozanoğlu      30.10.2009

Ömer Temel
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& İlik Düğme &

çocukluğum karasal iklim tortusudur
hırçın değişimlerde bile
candan severdi sevenler birbirini

karlı  havalarda
babamın paltosunda iliklenirdim hep
ve bütün dünyada
en iyi korunan çocuktum ben
sağnak yağmurda  görmüşlüğüm var
albümdeki resimlerin
bağrına düğmelendiğini bir ananın
bilirim iki sevgilinin bir pardesü olduğunu

büyüdükçe anladım,
düğmelerin artık korunmak için değil
yaranmak için didiklendiğini,

ve bütün düğmelerini kırdım ceketlerimin
kulluğa iliklenen

şimdi bir çantam var,
birde içinde birkaç tane yağmurluğum.

20.08.2008

Ömer Temel
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& İltica Edeceğim &

Ahırkapı açıklarında yükünü boşaltmak için bekleyen,
Bir gemi gibiyim,
Bir çoğunun sebebini bile bilmediğim anlamsız acılarla,
Bir dost limanıdır aradığım.

Şu büyük gemilerden farkım;
Ben herhangi bir yere bandıralı değilim.
Dünyalıyım;
Bulursam en güzeline sevgilerin,
İltica edeceğim…

24.09.2008

Ömer Temel
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& İnsan Bu gözü Doymaz &

Kırk kazanır yüz ister,
Uyumayan göz ister,
Koca bir şehir versen,
İkinciye söz ister.

Bahar ister yaz ister,
Cümbüş ister saz ister,
Uğruna Kerem olsan,
Kırk Aslı'lık naz ister.

Şeker ister tuz ister,
Ağustosta buz ister,
Yetmişine de gelse,
Delikanlı poz ister.

Şahin ister baz ister,
Tavuk versen kaz ister,
İnsan bu gözü doymaz,
Haz üstüne haz ister.

Ozanoğlu      01.09.2009

Ömer Temel
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& İstikbal Göklerdedir &

Adını bilmediğim,
Türkiye’li,
Cici kuş,
Bak kediler çoğalıyor,
Çabuk gökyüzüne koş…

Ozanoğlu       05.11.2009

Ömer Temel
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& İşte Halımız &

Görsen zannedersin dördüncü Murat,
Yanında üç maymun ikide kor at,
Mafya imiş ruhsuz bu bozuk zevat,
Üç beş cırbağanın elinde kaldık.

Yalan meslek olmuş rüşvet sanaat,
Yanlışda ısrar var doğruya inat,
Vakvaklar korusu söyler seranat,
Üç beş kurbağanın elinde kaldık.
15.02.2009

İnsana kin duyar çakala sevgi,
Hainin yamağı kölelik dengi,
Koyun postu giymiş arap üzengi,
Üç beş hor dığanın elinde kaldık.

Ne gözü göbeği doymaz da doymaz,
Bin alır yerine bir tane koymaz,
Halkını adamdan ademden saymaz,
Üç beş kor buğanın elinde kaldık.

İçeride işler prematüre,
Dışarıda işler hasta zatürre,
Tam veda etmişken şapka fotöre,
Üç beş er doğanın elinde kaldık.

Ozanoğlu     15.02.2009

Dığa: özellikle Erzurum yöresinde kullanılan Ermenice de oğlan, asker anlamında
Kor buğa: bir gözü kör olduğu için otlağı az bulup durmadan yiyen aç gözlü boğa
Arap üzengi: Şahismail hikayelerinde kız kılığına girmiş kalleş asker

Ömer Temel
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& Kalbim Sende Atıyor &

Nerde durduğu önemli mi bedenimin?
Önemli olan nerde attığı şu sen dolu kalbimin.

Örneğin; Şu an senin uzağındayım,
Birileriyle anlamsız birşeyler paylaşmaktayım,
Oysa Senin için atan yüreğimle,
Aslında hep seninleyim
Ve sendeyim Sevgilim….

Ozanoğlu     12.04.2009

Ömer Temel
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& Kapıcının Kızı &

bugün benden yirmi lira,
borç istedi,
yok demişler hepside,
muhterem sakinlerin.

kilosu,
almış başını gidiyor,
kızım,bogazına biraz dayan.
obez sınırındasın.

apartmanda ki herkes,
ona birşeyler veriyor,
işlerine yaramayan.

işte hayat;
bir yanda hasta dalyan,
diğer yanda riyakar,
dalyanı artıklayan.

12.08.2008

Ömer Temel
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& Katmerli Acılar &

Katmerli acıların,
Ağacında dal olmak,
Bize nasip olmuş madem,
Mümkünmüdür sızlanmamak,
Mümkünmüdür lal olmak…

Ozanoğlu    17.11.2009

Ömer Temel
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& Kısa Metrajlı Mutluluklar &

Doğdun emdin doydun,
Dayan şimdi,
Yoksulluğun kapısına,

Hadi ağla,
Ananın ağladığı kadar.
Korkma sakın ağlamaktan,
Senin ağlamaya,
Yedi nesil idmanın var.

Sünnetin var,
Kutsanacak erkekliğin,
Ağrı’da kör bıcakla,
Etiler’de elmasla,
La İlahe İllallah,

Sen Adiloş Bebe’nin,
Adaşısın unutma,
Sen Türkiye doğumlusun,
Daha fazla şımarma.

Başın göğe erişti bak,
Evlendin ya,
Üç beş saat toy ettin.
Yeter işte eğlendin ya
Dayan şimdi,
Namerdin cimrinin kapısına,
Çalış dur ter dökerek,
Buncak buncak,
Gecekondu kirasına.

İyiki doğdun çocuğum,
Doğum günün kutlu olsun,
Şarkını da söyledin,
Ağlatmayın çocukları,
Haydi koşun hamallığa.

Bodrum’da güneşi,
Görmüşlüğün varmı hiç,
Veya Uludağ’da kar,
Tabağında taze havyar.
Fink attığın odlumu,
Boğzda kabrionla,
Merhaba dedin mi hiç,
Sıkıntısız sabaha,

Ne diyorsun be adam,
Çenen düştü amma da.
Sen nutuk yağdırırken.
Abbas ölmüş metroda,
Kısa mutluluklarla,
Kısa süren yolculuk,

https://www.antoloji.com
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Yolda bitti demek ha,
Tafsilatı var ise…
Ruhuna El Fatiha…

Ozanoğlu    12.08.2009

Ömer Temel
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& Kıt Kanaat Sevgi &

Kıt kanaat seveceksem,
Bırak aşkın kıtlık olsun.
İki dizim döveceksem,
Bırak baştan zıtlık olsun.

Zaman her derdin ilacı,
Bırakmışım tahtı tacı,
Bana yüklediğin acı,
Bırak iki katlık olsun.

Geçer bahar gelir güzün,
Gözlerimde kalır hüzün,
Hafızamda melek yüzün,
Bırak biraz matlık olsun.

Şimdi vuruk dökük sinem,
Sendin en tatlı bahanem,
Artık boş kalan şu hanem,
Bırak hele  satlık olsun,

08.09.2008

Ömer Temel
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& Kıyamet &

Özde değil aslen,
Özü yakan
Ulvi közde keramet,

Amenna ki kopacak,
Ama gizde değil,
Sur’u zorla üfleyen,
Bizde bizde kıyamet.

Sonun başı görünüyor.
Şarlatan sözde değil
Gidişte ki izde,
Ayan beyan kehanet.

Yoksa,
Allah;
Kıyamet mi koparır dı,
Olmasaydı cihan da,
Bize bizden ihanet.

Ozanoğlu      05.10.2009

Ömer Temel
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& Kızoşum Benim (Kızlarıma) &

Gözünden ceylanlar iner su içer,
Kaşının yayından kuğular geçer,
Saçların rüzgardan sümbüller biçer,
Gönlümün ormanı kızoşum benim.

Yoluma yolağım tozağım sensin,
Koluma kolçağım kızağımsensin,
İçimde döğüntüm sıcağım sensin,
Dizimin dermanı kızoşum benim.

Bir nefesin ile derdim avuttum,
Gece uykulara melek dağıttım,
Sırtına çoğ vurdum azmı uyuttum,
Ömrümün fermanı kızoşum benim.

Çok seneler gezdim,serden habersiz,
Çokca yüke girdim,hemde semersiz,
Seni gördü gözüm,şimdi kedersiz,
Pirimin gümanı kızoşum benim.

Bende kocasada sevda dağları,
Geçsede ömrümün bahri çağları,
Sende yeşerecek kardeş bağları,
Sevginin humanı kızoşum benim

11.08.2008

Ömer Temel
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& Korkuyorum Anne &

Karanlık adamlar Ülkemde ki,
Işıkları topladı.
Korkuyorum anne,
Kandil yak gözlerinden.
Tutuver ellerimden.

Ay karar dı güneş dondu,
Gökyüzünde mavişeler azaldı.
Korkuyorum anne,
Ak sütün kaldıysa,
Sağıver gözlerime…

Seni dinler anacım,
Söyle bir yol Mevla’ya,
Akıl versin Kemal versin,
Bir yol daha Dünya’ya…

Korkuyorum anne,
Kendimden değil amma,
Sülbüm düştü tuzağa…

Ozanoğlu    02.06.2009

Ömer Temel
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& Kral Çıplak &

Kral çıplak!

Çıplak bıraktığı,
halkın gözünde.

17.08.2008

Ömer Temel
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& Kriz (İn God We Trust) &

İnançlıyız para ile,
Rabbe en son sıra ile,
Dilsizi yol nara ile,
Sıra gelsin sağırlara.

Azı zarar çoğu zarar,
Cemi cümle onu arar,
Söyle para neye yarar,
Gitmiyorsa hayırlara,

Koyuna yem diye versen,
Kansere em diye sürsen,
Araz’ın çayına sersen,
Rahmet olmaz çayırlara.

Önce haneler yakılır,
Sonra külüne bakılır,
Bezler kazıklar çakılır,
Yardım yağar çadırlara.

Dolar avro dinar tele,
Gidiyorsa aynı fele,
Ya barmene ya otele,
Bahşiş olur buyurlara.

Mavisinde sarısında,
Yeşil en ön sırasında,
Meymenet yok turasında,
El uzatır sınırlara.

Ozanoğlu seyre dalar,
Haksız mı karalar çalar,
Kardeşi kardeşe salar,
Bela olur hıdırlara.

01.10.2008

Ömer Temel

https://www.antoloji.com
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& Küfretmeden Sövebilmek &

Küfretmeden sövebilmek,
Zay etmeden sevebilmek için,
Zorladım hep hayatı.
Bu yüzden çok alınganım belki,
Zay etmeyi maharet bilenlerle,
Paylaştığım için kabahatı,
İki eşşeğin arasına eklediler oğlu nu,
Hiç günahı yokken,
Bulaştırdılar diye babamı.
Günahtan fetva verip,
Sıvadılar balçıkla,
Ta doğuştan gönlüme,
Doldurulan sevdayı…

Yer çekiminden kurtulmak,
Bilirim mümkün değil.
Ama çalmamak için,
Nefsin çekiminden,kurtulmak
Elbet mümkün.
Deniz’i dara asmak,
Ne kadar akıllıca! ?
Veya Allah’ı yazmak
Küçücük muskalara.

Ve bilirim uzatmak ömrü,
Sonsuzluk sonsuzuna,
Sapandan daha saçma.
Ama uzanmak zor değil,
Onuda bilirim…
Bir düşkünün omzuna…

Ozanoğlu   13.06.2009

Ömer Temel

https://www.antoloji.com
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& Lale Devri &

Yatağından taşan su toprağa felakettir,
Fikir menzilsiz ise akıl boş ferasettir.

Bir yol ayrımındayız haber verdi papağan,
Güvercini vurdular bülbül oldu saksağan.
İnsanlar ruhsuz ceset çığlıklar sessiz kaset,
Ağla yüreğim ağla kopsun füzul kıyamet.
Yalnızlık kaderimiz gökyüzüm  Ay Yıldız'ım,
Sen gökte yapayalnız ben de yerde yalnızım.
Düşünenler mapusta bağıranlar baş tacı,
Hastaneler kabristan hasta morg’ta kiracı.
Celebin sürüsüne kahyadır dalyan köpek,
Özgürlüğün timsali ömrü birgün kelebek.
Fareler rakı içmiş tir tir titriyor kedi,
Barmen tilki ölmeden bitmez bu şer komedi.
Kiliseyi küçülttü çanı büyülttü zangoç,
Kuyruğuyla dağ çeker tos vuramaz kara koç.
Pipo fabrika olmuş gecekondu gökdelen,
Dağlara barut düştü siyah acar kardelen.
Komşu külünü yakmış külün külüdür kalan,
Fezaya gitti ordu sen Mohaç’ta oyalan.
Rüyalarıma girdi ağlıyor babaannem,
Babam henüz dolukmuş benim gülüyor çenem.
Ölümsüzlük son buldu Gılgamış destanında,
Kızım kefene inat namahrem fistanında.
Dün kaçan yedi düel bugün hür sularım da,
Hasan şimdi vuruldu Topkapı Surların da.
Kocaman gökyüzünde yer arıyor ay dede,
Yere mi indi yoksa zöhre yıldızı’m nerde.
Ensemde keşişleme yarasa nefesleri,
Kulağıma işkence kanlı postal sesleri.
Ağla ey naçar ehli sel götürsün alemi,
Nuh’a haber salınsın imdada gelsin gemi.
Bıldırın kurbağası balıklara dadanmış,
Zamane cırbağası zillet ile şadanmış.
Artık kalemli değil kalibreli insanlık,
Sanat bacağa indi kültür sade bakanlık.
Çıyanlar sofrasında servis yapan aç ağa,
Bumu senin görevin kırk ayaklı tosbağa.
Senden ekmek bekleyen tebanı unutmuşsun,
Elli küsür senedir Şaban’ı uyutmuşsun.
Kağgir evi yaktılar kan ağlıyor Kanlıca,
Yüzüne yoğurt sürün yanmasın Tarih Amca.

Kralın barış sözü uygar çağın 'sevr''i dir,
Ortalık gül gülistan devir lale devridir.

Ozanoğlu         14.08.2009

Ömer Temel
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& Mahya ve Mafya Işıkları &

Aydınlık bir dünya için,
Önce aydınlık insanlar gerekir,
Mahya ışıkları gibi…

Oysa hepimiz görürüz,
Pırıl pırıl lüks araçların,
Renkli camlarından,
Ve gözlük arkalarından,
Karanlık bakanları…

05.10.2008

Ömer Temel

https://www.antoloji.com
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& Masalımsı &

Tükenmek üzereyim,
Azaldımda azaldım.
Bir kasap bile tartar beni,
Kuş kadar kaldı canım.

Kırmızılar kan kusuyor,
Yırtıldı miltanlarım.
Mavişeler giyinmek,
İçerimden gelmiyor.
Yeşillerim sararmış,
Kirlenmiş beyazlarım.
Yazı bitti ömrümün,
Kışa hazırlıklarım.

Bir karınca kadar bile azığım yok,
Ağustos böceği içerim de.
Peynirimi tilki kaptı,
Öttüm ve kandırıldım.
Öptüğüm her prenses,
Başka prens e kaçtı,
Harikalar diyarı,
Erzurum yaylasıymış,
Cücelerin hizmetkarı Güliver,
Aslen benmişim meğer.
Anka kuşu saksağan,
Masum Anadolu’da,
Köroğlu aç bir işçi,
Bey’e muhtaç Bolu’da.

Zehirli elmalara kanıpta,
Yalandan yaşamışız,,
Pinokyo’lar yurdun da….

Ozanoğlu     07.08.2009

Ömer Temel
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& Mehtapsız Geceler &

Güneşten daha da çok,
Ay yüzüne vurgunum,
Bu günlerde dinginim,
Rüzgarsızım.
Işıltılı yosmalardan yana,
Gözlerimden yorgunum.

Dayanırım yedi kat yerin dibine,
Yıldızları aramam
Bulutlar mı!
Gelir geçer,
Ama beni bu mehtapsız geceler
Linç üstüne linç eder.

Ozanoğlu  07.03.2009

Ömer Temel
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& Metropol &

Gökyüzünün ve mavinin,
Fazlaca bir ehemniyeti yoktur,
Büyükşehirlerin doğasında…
Çünkü ya bir metro tünelinde,
Yada bir otobüs tekerinde,
Sürüklenir bedeniniz..

Şehir büyüdükçe zaman azalır,
Sevmeye sevilmeye mazeretlerin  çoğaldığı gibi…

Ve, grinin tonlarındaki pembe düşler de;
Ya yatağı özlersiniz deliler gibi,
Ya da herhangi bir oturağı…

08.10.2008

Ömer Temel

https://www.antoloji.com
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& Mevsim Güz Oldu &

Geçti gül zamanı lale devranı,
Mevsimler değişti gayrı güz oldu.
Sarardı yiğidin kızıl harmanı,
Naralar kısıldı kuru söz oldu.

Dağlarda kekliği kartallar aldı,
Sunalar göllerin dibine daldı,
Mor sümbüllü bağlar Şeydasız kaldı,
Çiçekler kurudu sarı saz oldu.

Gözlerde büyüttük çapı küçüğü,
Saray sandık içten içe göçüğü,
Serap ta ki yüksek duran açığı,
Yüce dağlar tepe oldu düz oldu.

Niceleri dönmez yola vurdular,
Rüyaları gerçeklere yordular,
Her gelene öteleri sordular,
Patikalar bitti yollar toz oldu.

Malı mülkü dünyalığı ganiydi,
Her isteği ertelenmez aniydi,
En nihayet ölümlüydü faniydi,
Ne Karun'lar kefen oldu bez oldu.

Ozanoğlu yazar çizer dizemez,
Arş alayı merak eder gezemez,
Çoktur yaraları merhem ezemez,
Aşk ile yüreği pişti köz oldu.

Ozanoğlu    12.04.2009

Dost Kalemlerden

Köroğlu misali nara atanlar.
Halkını pazarda tutup satanlar.
Halkın kesesinden çalıp yutanlar.
Emeklerim bitti şimdi toz oldu.....Aşık Korhani

Ömer Temel

https://www.antoloji.com
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& Meyyal &

İnsanım tedbirde zayıf kalmışım,
Sanki yaşamayı  ihmal gibiyim.
Umudum tükenmiş yese dalmışım,
Hayata yeniden ikmal gibiyim.

Manalar beynimde örümcek ağı,
Sızlar içerimde ağrının dağı,
Yaşadığım yüzyıl bir geçiş çağı,
Ergenlik çağında delal gibiyim.

Yitirdim kavgamın koç yiğitini,
Arkamda bıraktım kul meyyitini,
Arzuhal eyleyip aşk beyitini,
Dört bir yana dönen Bilal gibiyim.

Hüzün mektebinin alfabesini,
Yazmışım çilenin kitabesini,
İnsanlığın yedi sülalesini,
Boşluğa bağıran tellal gibiyim.

Aşka üryan bakan gönlü ahrazın,
Meyyit namazını kılsam yobazın,
Iskatına çöksem son hilebazın,
Susuz beden yuyan gassal gibiyim.

Nöbetteyim dostlar çok üşüyorum,
Yarına umutla yol döşüyorum,
Toplu iğne ile dağ eşiyorum,
Masallar yurdunda hayal gibiyim.

Ozanoğlu'm ibretlere dalmışım,
Serimi sevdaya kötü salmışım,
Fersah fersah ötelerde kalmışım,
Beriye gelmeye meyyal gibiyim.

30.09.2008

Ömer Temel
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& Meze &

Kuruyemiş gibisin,
Çoğu kez yanıltıyorsun,
Kabuğun içinde varmış gibi,
Ne kadeh olabildin ne rakı nede su,
Efkar sofralarımda …

Bu akşam meyhaneye gideceğim;
Bakarmısınız,
Bugün rakının yanında peynir istiyorum,
Kuruyemiş kalsın, diyeceğim…

08.10.2008

Ömer Temel
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& Minik Serçe &

Uç artık camın önünden,
Bul kendine bir gerekçe.

Benden dolayı korkup kaçarsın,
Diye yerimden kalkamıyorum,
Tedirgin minik serçe..

14.10.2008

Ömer Temel
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& Muhabbet Kuşları &

Yalancı kuş sesleri,
Çıkarınca avcılar,
Konuşmaya başladı,
Tuzağa düşen kuşlar.

Ozanoğlu       18.10.2009

Ömer Temel
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& Muhaf Aza Kâr &

aklı sınırsız manevrasından dolayı,
tutuklayıp,
günah zındanlarına atarsanız;

'muhaf'tutmuş olursunuz 'azaları' dünya 'kâr'ından...

10.08.2008

Ömer Temel
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& Muhtaç Sevda &

Kelp kadar muteber değilse insan,
Demek ki zal’ımız mundara kalmış.
Zerre kadar tesir etmezse  lisan,
Demek ki halımız Seddara kalmış.

Arzın kürresini ahlar çınlatır,
Döşü katip değil garip inletir,
Birde manzumei harap dinletir,
Demek ki kulumuz gaddara kalmış.

Sevgi gönüllere sükun vermiyor,
Kimse has bahçeden gülün dermiyor,
Gözü tamah sarmış başka görmüyor,
Demek ki güzellik Cabbara kalmış,

Ozanoğlu mana arar dünyaya,
Uzak kaldık Mevlana’ya Konya’ya,
Kimseler kalmadı haldan anlaya,
Demek ki sevdamız mudara kalmış.

27.09.2008

Ömer Temel

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

& Mutluluk Şelalesi &

Bütün hayatımızı kablolara bağlayalı,
Ve şarj edeli kendimizi insansız bataryalarla,
Yalnızca elektrik doldurduk,
Bütün boşluklarımızı.
Bu yüzdende kısa devre yapıp yapıp duruyoruz.

İletişimi bilgiyi belgeyi süpürgeyi,
Bağlayalı duvarlara,
Hep beraber yatar kalkar olduk elektronlarla…

Oysa,
Birazcık bağlanabilseydik sevgiye,sevgiliye,
Ve bel bağlaya bilseydik dostumuzun dostluğuna,
Doldurabilseydik göğsümüzü tıka basa vefa ile sevgi ile.
Biraz merhamet depolayabilseydik,bolca temiz hava,
Doğaya bağlanabilseydik dört elimizle,
Kapılacaktık taa ölene kadar mutluluk şelalesine.

27.09.2008

Ömer Temel
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& Münafık &

Adaletin bumu senin,
Birine on birine bir.
Şahadetin bumu senin,
Mevla’dan çık iblise gir.

Hergün ayrı bir vapurda,
Mehmetle aynı taburda,
Soysuzla şapur şupurda,
Gönünde ak göynünde kir.

Sarığında sarmal poşu,
Cebinde altılı koşu,
Kirli pazarın liboşu,
Elinde tar koynunda lir.

Sarkaç saatin kadranı,
Rakamsızdır yelkovanı,
Akrep dolaşır yalanı,
Gözünde far yolun zifir.

Gah mekke’de medine’de,
Gah tekkede kabinede,
Haçla hilal teranede,
Sevabın nar günah nehir.

İspiyoner bülteninde
Şeytan gezer üçgenin de,
İkilik saklı yeninde,
Mezarın dar kahrın zehir.

04.08.2008

Ömer Temel
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& Müteahhit &

Yediği et dokunmuş,
Yok ettiği,
ormandandır...

17.08.2008

Ömer Temel
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& Ne Demeli Bilmem ki &

Savaşlardan sonra gelen hikmetin,
Manasına ne demeli bilmem ki.
Kırk yaşından sonra gelen servetin,
Anasına ne demeli bilmem ki.

Sabah kentte gece dağda gezenin,
Kekiğin altına mayın dizenin,
Alçağı besleyen soyha düzenin,
Zanasına ne demeli bilmem ki.

Mısır gemisinin halatcısının,
Halka katır olan inatcısının,
Sanattan habersiz sanatcısının,
Zinasına ne demeli bilmem ki.

Elinde kalmışız aklı birazın,
Aşkı günah sayan kalbi marazın,
Başımızda nutuk çeken yobazın,
Alasına ne demeli bilmem ki.

Birleşmiş milletler ayrılık için,
Bölücü hainin akılsız piçin,
Hakkını savunan hiçoğlu hiçin,
Şurasına ne demeli bilmem ki.

Ozanoğlu manalarda yananın,
Binlerce şairin sair ozanın,
Hakkı Hak'tan yana yanık yazanın,
Çırasına ne demeli bilmem ki…

05.10.2008

Ömer Temel
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& Ne Habersin &

Dışın çok hoş,
İçin bom boş.
Bu yüzden de hafifcesin.

Ufak tefek sözcüklerden,
Havalanıp uçuyorsun,
Rüzgarlara kapılmışsın
Fırtınadan bi habersin…

Ozanoğlu      06.04.2009

Ömer Temel
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& Ne Kaldı &

Ne kaldı geriye onca sevdadan,
Üç beş kara kaştan gayrı ne kaldı.
Ömür denen altmış dönüm tarladan
Üç beş kara taştan gayrı ne kaldı.

Gül mevsimi sürer gider sandığım,
Zemheri de güneşine kandığım,
Ayazında geceleri donduğum,
Üç beş kara kıştan gayrı ne kaldı.

Varlığa sevindim yoğa dövündüm,
Geçip giden gençliğimle avundum,
Tilkiler le aslan diye övündüm,
Üç beş karabaştan gayrı ne kaldı.

Umudun adını umutcan koyduk,
Doğmadı bir türlü şükürle doyduk,
Nice boş vaadle fosla avunduk,
Üç beş kara düşten gayrı ne kaldı.

Ozanoğlu geçti ömrün yarısı,
Ne yamandır muhabbetin anısı,
Dili anzer balı kendi arısı,
Üç beş kara döşten gayrı ne kaldı.

Ozanoğlu      03.05.2009

Ömer Temel
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& Ne Tuhaf &

Bir mevsimi daha,
Boyarken sarının tonlarına,
Sonrasın da kar yağacak,
Biraz daha,
Sakalıma saçlarıma,
Ne tuhaf.

Hergün ayrı bir ben’i beklemek,
Bir çocuğun kendisin de,
Amcasını bekler gibi,
Ağır ağır kocamak,
Acımasız aynalarda.
Ne tuhaf.

Ne tuhaf  sonun da,
Bir sopaya,
Hayırsız bir sıpaya,
Muhtaç olmak,
Ne tuhaf.

Ne tuhaf şu yaşamak,
Ne tuhaf şey yaşlanmak,
İçerimde at koşarken,
Dışarıma ket vurmak.

Ne tuhaf şey anılarla avunmak,
Ne tuhaf şu yok olmak,
Ne tuhaf.

Ozanoğlum     07.08.2009

Ömer Temel
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& Ne Yani &

Senin de yüreğin etten değilmi,
Bu kadar katıda taşmıdır yani?
Helalin  emdiğin,sütten değilmi,
Bu kadar bozukta,leşmidir yani?

Bir namaz bir oruç,birde hacmıdır,
Kapalı bir beden,gizli saçmıdır,
Ulu  dinde sevgi,payı hiçmidir,
Şart bu kadar ucuz,beşmidir yani?

Bunca mazlum ile, gönül eylersin,
Kuru dilde yanık,sevda söylersin,
Bir ekmek vermeden,ambar yeylersin,
Himmeti  iaden, çüşmüdür yani.

04.08.2008

Ömer Temel
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& Neden Kalkınmıyoruz &

kalkınamıyoruz  yüzyıllardır
diyenlere

neden olacak
devasa camiler yapıp
kul edildi insanlar
o kadar senelerce
ve çıkarılıp aradan
'Allah'
yalnızca “kulluk”emredildi
hükümdara birde
eli ballı dili yağlı beylere

15.08.2008

Ömer Temel
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& Nefesim &

Soluduğumuz havadan,
Yalnızca dioksiti değildir karbonun.
Dışarıya verdiğimiz,
Bir can çıkar kana değmiş,
Her solukta ayrı bir can…

Oyuna alınmayan bir çocuğun,
Büyük oynayanlara baktığı yerden,
Geçtiğimi hissederim,
Çocuğun yanına sokulan,
Nefesimdir usulca başını okşayan…

Annemin özlemi yalnızca yüzüme değil,
Bin küsür kilometreden yolladığım,
Uzanıp tutamadığı nefesimdir,
Elini alıp öpüpte başına koyan.

Bir taş katılığında,donmuşluğumdur,
Ruhumun heykeli istanbulun,
Kirli yosun kokusu,ki sirkecinin,
Balık kılçıkları boğazına takılan,
Bir boğulma sesidir ta kanlıcadan duyulan.

Yüklesem nefesimi adalar vapuruna,
Götüremez bilirim dumanında,
Tıkandığım çayımdaki şeker hastalığım,
Özlemlerim özgürlüğe kanat çırpan,
Ve benim nefesimdir aslında,
Bütün vapurları yola koyan…

18.08.2008

Ömer Temel

https://www.antoloji.com
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& Nefis ve Tamah &

henüz tükenmemişken,
sinedeki son umut,
bir ağ ör yüreğime,
içimdeki ankebut.

görmesin o düşmanım,
aman görmesin beni.
nefsimin son isteği:
abanoz şimşir tabut.

Hey Allah'ım..!
iblisi dahi kurtar,
kurtar onun şerrinden.
şu nefsimi ıslah et,
tamah mükerrerinden.

31.07.2008

Ömer Temel

https://www.antoloji.com
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& Nehir Misali &

Bir nehir misali,
Akarken büyüyor insan.

Artezyen’den doğduğu kadar temiz mi,
Denize döküldüğü delta da,
Arsenik’li septik nehir.

Veya temiz kalabiliyor mu,
Eli kana,göğsü dumana değen,
Anne rahmindeki billur damla.

Kirlenmek büyümenin,
Kara heykeli.

Ve insan büyük,
İnsan nehir,
İnsan şehir…

Ozanoğlu     08.10.2009

Ömer Temel

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

& Nerdesin &

Hangi dipte, unutmuşsun kendini,
Baktım baktım göremedim nerdesin.
Kimler yıktı,ruhundaki bendini,
Canın uçmuş,bedeni bir kirdesin.

Üstünde çul,asli kaftana inat,
Yüzünde kıl, paslı yaftana inat,
Başında hal,puslu irfana inat,
Kanat açmış,medeni bir şerdesin.

Güneş uçuk,mavi siyaha yakın,
Gül  aynı mı?  Naylon'una bir dokun,
Gözün körmü? Şu cihana bir bakın,
Loş ışıklı, dumani bir yerdesin.

Değişen ne? ,ahenk aynı hal aynı,
Dünya döner, güneş aynı yol aynı,
Sana inat, sürüklenen sal aynı,
Öze geçmiş, ziyani bir perdesin.

04.08.2008

Ömer Temel

https://www.antoloji.com
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& Olgun &

Her ağlamak istediğimde,
Anılarımdan bir mendil uzatır dostlarım.
Ve her nedense ağlayamam o zaman,
Buruk bir tebessümle,
Çağlarım.

Hayat; beklentilerin olmadığı,
Gençlik çağlarıyla,
Beklentilerin bittiği,
Olgunluk çağlarıymış megerse,
Bunu en çokta yalnız kaldığımda,
Anlarım.

Arada ki çılgınlıklar sa,
Pişmanlık dersinden aldığım,
Kırık dökük notlarım…

13.07.2010

Ömer Temel

https://www.antoloji.com
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& Olmaz Olaydım &

Kendim uyandırdım,
Kendi çocukluğumu.
Kalk büyüdün diye.
Olmaz olaydım…

Kendimi kandırdım,
Hep kendim ile,
Kalk yiğidim diye,
Olmaz olaydım…

Şiir yazdım,
Gözyaşı mürekkebiyle,
Dert kalemiyle,
Kendim yazdım fermanımı,
Olmaz olaydım.

Ozanoğlu      16.04.2010

Ömer Temel

https://www.antoloji.com
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& Ozanoğlu &

Babasının mirasıyla
Halkın malını satan
İsmini önünden alırsa
Ozan baban
Kimin oğlu olursun
Bilirmisin o zaman

21.08.2008

Ömer Temel

https://www.antoloji.com
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& Öğretmenim &

Kimbilir,
Hangi sığ sulardan ırmaklar,
Akıtacaksın,
Denizleri dolduracak.
Ve ormanlar,
Bir fidandan,
Bozkırları yeşertecek.

Beni bağışla
Para değil de,
Önemli günleri sayarken,
Hatırladığım,
Sevgili Öğretmen’im,
Sene de bir de olsa,
Sığ sular Sana geri dönecek.

Ozanoğlu     24.11.2009

Ömer Temel
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& Ötesine Gitmiyon &

Heceledim heceledim ismini,
Kalbi taştan ötesine gitmiyon.
Yine bugün inceledim  resmini,
Nede hoş tan ötesine gitmiyon.

Kaşını kemana yaya sordurdum,
Okunun önünde canı durdurdum
İsmini dilimde dişe vurdurdum,
Kara kış tan ötesine gitmiyon.

Gönül nedir senden benim çektiğim,
Kaç ırmak olmuştur göle döktüğüm,
Önünde boşumuş  dize çöktüğüm,
Deli baş tan ötesine gitmiyon.

Gezindim sevdanın alt kenarından,
Nem aldım yarimin küs didarından
Bardağı taşırdın göz pınarından,
Gizli  yaş tan  ötesine gitmiyon.

Ozanoğlu adan yanmış yakılmış,
Gamzenin gülüne canı takılmış,
Dikenin serpilmiş tene çakılmış,
Daha döşten ötesine gitmiyon.

10.09.2008

Ömer Temel

https://www.antoloji.com
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& Öteye Başlar &

Sevda bahçeleri kalpte yeşerir,
Bülbüle gül kıştan öteye başlar.
Aşk ile  yananlar  alev içredir,
Mecnun'a çöl döşten öteye başlar.

Kelime-i Tevhid kulluk gereği,
Oruç ile namaz dinin direği,
Zekat varlık harcı hac da ereği,
Cennete yol beşten öteye başlar.

Sabır sebat ile demle zamanı,
En son Yaradan’dan bekle gümanı,
Tevekkül insanın en zayıf anı,
Mevlaya  bel  işten öteye başlar.

Ozanoğlu der ki varmı fikreden,
Ahiret yurdundan geri çark eden,
Ölüpte toprağa girince beden,
Ebedi hal düşten öteye başlar.

06.01.2009

Ömer Temel

https://www.antoloji.com
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& Reklam &

mamülün içeriği ikinci plandadır,
asıl önemli olan pazarlayan,
allayıp pullayıp,

halk da bunun farkında,
yıllanmış yağ ve rutubet kokusu,
kızın evindeki,
dışarıya aksettirmez,
alımlı blujeanı parfümü,
birde cilveli yürüyüşüyle…

14.08.2008

Ömer Temel

https://www.antoloji.com
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& Satılık Tlf. &

Satıcısından;
Yetkisiz yetkililerce,
24 saat dinlenen,
3G li telefonlar.

Özgürcell  ! ! !

Ozanoğlu     14.09.2009

Ömer Temel

https://www.antoloji.com
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& Sen Gelince Aklıma &

Sen gelince aklıma,
Göz gözü görmez olur,
Dağ başını duman alır,
Yürek yangınlarımdan.

Sen gelince aklıma,
Gemilerim boğulur,
İskeleler kaybolur,
Gözümün sularından.

Sen gelince aklıma,
Aklımın aklı durur,
Bir çift katil kara göz,
Beni alnımdan vurur…

Sen gelince aklıma,
Sığındığım yer uyur,
Kırat kişner,
Kartal uçar yuvadan,
Gök gürler,
Yürek çatlar ortadan,

Sen gelince aklıma,
Kuşlardan biri ölür,
Biri ağlar arkadan…

Ozanoğlu        27.06.2009

Ömer Temel
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& Senin Gibi &

Onca göze girdim baygın elası,
Bakışın sevdanın aşkın belası,
Bir lahza nazarın gönül cilası,
Kimse beni senin gibi takmıyor.

Onca nara girdim yangın dünyada,
Eline bulanan kızıl kınada,
Musa ile yandım turi sinada
Kimse teni  senin gibi yakmıyor.

Onca dara girdim, ilmekten geçtim,
Boynumu uzattım, darını seçtim,
Kalbime incecik, bir kılıf biçtim,
Kimse canı senin gibi sıkmıyor.

27.08.2008

Ömer Temel

https://www.antoloji.com
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& Sevgi Merkezi &

Aslında kimse kimi,
Niçin sevdiğini bilmiyor,

İçimizde ki sevgi merkezi,
Bazılarımızı,
Yanlış yönlendiriyor.

11.01.2009

Ömer Temel

https://www.antoloji.com
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& Seviyorum &

Seviyorum,
Ve sudan çıkmış,
Balık gibiyim.

Son isteğimi sorarasan,
Tekrar suya dönmeliyim.

04.10.2008

Ömer Temel

https://www.antoloji.com
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& Sevmek Kabullenmektir &

Sevmek;
Kabullenmektir,
Kabulümsün,
Vefasız yar.

Ve hasretliğin,
Hayatımın kementidir,
Beni geleceğin güne,
Sıkı sıkı bağlayan.

Yokluğun işkencedir,
Kör kuyular aratmayan,
Giyotindir gözlerin,
Düşlerimi doğrayan.

Sevmek;
Bir nevi köleliktir,
Ve ben seni seviyorum ey yar,
Çünkü sevmek;
Zındanı da sevmektir.

Göremiyor diye,
Bir kör,
Gözlerini atabilir mi,
Veya bir deli,
Canına bile bile kıyabilir mi,
Bir lal konuşmuyor diye,
Yemeden içmeden kesilir mi?
Ben seni,
Bir körün gözlerini,
Bir lalın lal dilini,
Ve,
Bir delinin canını,
Sever gibi,
Eksiğinle tam sevdim

Ozanoğlu      07.08.2009

Ömer Temel

https://www.antoloji.com
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& Sevmişsen &

kaldırdım hepsini attım denize;
umudu,sevgiyi,
hatta ismini.

bir dalgıç bul,
hatta bir denizaltı,
insin de arasınlar...

niyetliysen gerçekten,
aramaya bulmaya,
çabuk tutta elini,
balıklar yutmasınlar....

31.08.2008

Ömer Temel

https://www.antoloji.com
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& Sıcak &

Sıcak;
Donana cennet,
Yanana cinnet,

Madımak'ı düşün hele,
Bu cinnete  şükür et.

22.08.2008

Ömer Temel

https://www.antoloji.com
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& Sıcak Hayaller &

Bir tarla faresi tedirginliğiyle,
Karşıdan karşıya geçerken,
Sıkıca tuttuğu tahta tezgahını,
Kurtardı sonunda,
Ve kurdu kalabalığın kıyısına çabucak.
Bilmiyorum bu çocuğun,
Sattığı simitler mi,
Yoksa kurduğu hayaller mi,
Daha sıcak.

Ozanoğlu      04.11.2009

Ömer Temel

https://www.antoloji.com
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& Sınadım &

Gönlümün duvarını,
Sabır ile sınadım,
Yalnızlık civarını,
Kahır ile sınadım.

Darda ki Pir Sultan’ı,
Firari Cem Sultan’ı,
Dilsiz sağır sultanı,
Bağır ile sınadım.

Kısa selvi boyunu,
Sinsi melek huyunu,
Kurt taklidi koyunu,
Çayır ile sınadım.

Merdi veya namerdi,
Doyurduğum aç ferdi,
Dinlesin diye derdi,
Çağır ile sınadım.

Sözlerde ki belkiyi,
Kadehlerde sakiyi,
Yanımda ki tilkiyi,
Sığır ile sınadım.

Dilde ki muhabbeti,
Akıtılan şerbeti,
Ardımsıra gıybeti,
Sağır ile sınadım.

Anız’da ki tarifi,
Bulamadım Arifi,
Cüsselerde hafifi,
Ağır ile sınadım.

02.08.2008

Ömer Temel

https://www.antoloji.com
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& Sır &

Bir şey geçti içimden her şeyi tutan bir şey,
Bir şey göçtü içimden her şeyi yutan bir şey,

Bir tebessüm mü desem çağlayanlar misali,
Veya bir baygın bakış göğsüme batan bir şey.

İki gerçek bir yerde varlık ve yokluk hissi,
Tende ölümü yenen cana can katan bir şey.

Uğruna candan geçen sürünerek çöl geçen,
Bir muamma uğruna dünyaya çatan bir şey.

Bin asır ötesinden evvel zaman kapsayan,
Yaratılışdan beri sinemde yatan bir şey.

Bunun adı kesin aşk tarifi imkansızlık,
Kalb denilen kuytuda durmadan atan bir şey.

Ozanoğlu    22.06.2010

Ömer Temel

https://www.antoloji.com
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& Sigaram ve Sen &

Derin bir nefes çektim,
Sigaram dan bir duman.

Nasıl oldu anlamadım,
Genzim köz gibi yandı.
Zannettim,
Ki kemiğim ortadan parçalandı.

Şimdi düşünüyorum! ;
Uzun yıllar soluğum,
sana nasıl dayandı! ! ?

12.08.2008

Ömer Temel

https://www.antoloji.com
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& Silkin Erzurum &

Ruhunu almışlar sanki üstünden,
Bir adın da bedenistan Erzurum.
Mana veremedim affet kastımdan,
Bir adında nedenistan Erzurum.

Adamı zemmeden bir sürü yobaz,
Gıybete mekkare ilme küfürbaz,
Abdestsiz kılınır çıkara namaz,
Bir adında nadanistan Erzurum.

Reyhani cananı Bursa sakladı,
Emrah’ın naşını Niksar pakladı,
Bütün büyükleri bir bir hakladı,
Bir adında budanistan Erzurum.

Arif sağ ustadır hasların hası,
Erdal Erzincan ki türkü mahlası,
Bir tek sen görmedin sanatkar şahsı,
Bir adında küfranistan Erzurum.

Maziden bir sürü şöhret nam almış,
Sonrada hepsini  gurbete salmış,
Desinler ehliyle başbaşa kalmış,
Bir adında hızanistan Erzurum.

Pusuya yatmışda ehli cemaat,
Birbirine rağbet birliğe inat,
Hasetten fesata övgülü sanat,
Bir adında kazanistan Erzurum.

Ne birliğin kalmış nede mertliğin,
Çıkarcılık girmiş bozmuş sertliğin,
Yanlışa  oy olmuş son cömetliğin,
Bir adında yağdanistan erzurum.

Benim canım kanım herşeyim sensin,
Sitemim sevgimden böyle bilesin,
Ne kadar kör varsa bir bir silesin,
Bir adında uyanistan Erzurum.

17.10.2008

Ömer Temel

https://www.antoloji.com
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& Siyasetçi Yemini &

Bana verin oyunuzu,
Dara verin boynunuzu,
Dolduracam koynunuzu,
Borç harç ile yemin olsun.

Alacağım tapunuzu,
Elinizden toponuzu,
Hazırladım hapınızı,
Borç harç ile yemin olsun.

Çıkacağım sundurmaya,
Aklınızı  dondurmaya,
Yola devam kandırmaya,
Borç harç ile yemin olsun.

Keseceğim suyunuzu,
Kazacağım kuyunuzu,
Değiştirip huyunuzu
Borç harç ile yemin olsun.

Biraz idim şimdi çoğum,
Altınlarım boğum boğum,
Üç olmalı en az doğum,
Borç harç ile yemin olsun.

Garun oldu oğlum kızım,
Zor kesilir benim hızım,
Hem yavuzum hem hırsızım,
Borç harç ile yemin olsun.

Az kaldı zafere şafak,
Hazırlanın ufak ufak,
Dalkavuklar haydi şak şak,
Borç harç ile yemin olsun.

Bilmem kavgada mertliği,
Severim sahte sertliği,
Rol icabı cömertliği,
Borç harç ile yemin olsun.

Göçürdüm orta direği,
Sıçanlar bastı mereği,
Yalan siyaset gereği,
Borç harç ile yemin olsun.

Ozanoğlu’m yandı obam,
Heba oldu bütün çabam,
İyi düşün anam babam,
Borç harç ile yemin olsun…

Ozanoğlu   08.03.2009

https://www.antoloji.com
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Ömer Temel
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& Siyasi Partiler &

Pastasını konuklarıyla paylaşan,
Yaş günü partileri,
Pastasını kimseyle paylaşmayan,
Siyasi partilerden,
Daha muteberler...

Ozanoğlu      28.01.2010

Ömer Temel
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& Slogan &

Sen Türkiye’sin
Büyük düşün küçük yaşa,
Sloganlara gebesin
Yalan yazdık dağa taşa.

Büyük yurdu bölenlerin
Büyük söze ne hakkı var,
Ak pak diye gelenlerin
Gidenlerden ne farkı var.

Ozanoğlu   03.07.2009

Ömer Temel
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& Sokak Çocukları &

Yeni Camii önünde uçuşan kuşlar,
Size atacak yemim ve yem alacak param yok.
Paramparça yüreğimi atsam önünüze,
Ne dersiniz?

Oldum olası severim ben denizleri,
Denizler kadar.
Üsküdar iskelesine yanaşan vapur,
Umutlarımı, atarmısınız balıklar ülkesine?
Maviye selam söylermisiniz?

Ey üzerine duygu sömürüsü yüklenmiş çocuklar,
Araba camlarını pis sularla kirletip,
Hangi kazancı öğreneceksiniz?
Kimbilir herbiriniz,ne mühendis ler,
Ne kaşiflersiniz…! ! ?

Eyy, bu fakir ülkenin, sokak çocukları,
Gözü bir türlü doymayan,
Karun kadar zengin yöneticileri ve zenginlere,
Kırk mumluk aydınlara ve ilericilere,
Yokmudur sitemleriniz?

Ben denize attım bütün umutlarımı,
Ağlayan gözlerimden başka size bir şey veremem,
Bilmem beni affedebilirmisiniz…

13.08.2008

Ömer Temel
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& Son Lohusalık (Ölüm)  &

Her can ölmek için girer bedene,
Çocuk genç ihtiyar üç vesikalık.
Demin doğan bebek bir sor dedene,
Seksen sene ömrü kaç dakikalık.
Tüm sonuçlar aciz asıl “neden”e,
Akıl tepetaklak irade alık.
“Telkin” de sor hele kabre girene,
Nereye gidiyor bu kalabalık.
Orda aynı yaşta torunla nine,
Sultanlar sülbüne yok mu hamallık.
Ne Roma ne Kudüs nede Medine,
Yalnızca amelde kutsal pazarlık.
Endülüs mü kaldı Emeviler’e
Kabir sarayında nice krallık.
Calinos Farabi Lokman Hekim’e,
Kendi kemikleri son kadavralık.
Ve doğum ki sona en son deneme,
Ölüm döşeginde son lohusalık.

Ozanoğlu          30.09.2009

Ömer Temel
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& Son'a Yarış &

Ben Şairim sır küpünde sirkeyim,
Başıma taş cücelerden dokunur,
Bilmiyorum özümde kaç sikkeyim,
Ağırlığım hecelerden okunur.

Sufilerin hırkasında ilmeğim,
Asilerin  isnadında örneğim,
Delilere giydirilen gömleğim,
Akıllılar yücelerden sakınır.

İkiye bölünmüş duvarda saat,
Yarısı meşekat yarısı rahat,
Rahatın israfı ömre kabahat,
Güne bakan gecelerden yakınır.

Bulutlar üstünde yaya yürünmez,
Deniz kızı hac ihramı bürünmez,
Everest’in başı Van’dan görünmez,
Cüzi akıl nicelerden bakınır.

Ozanoğlu dört kitabi karıştır,
Göreceksin hayat iki yarştır,
Biri sondan kaçış biri varıştır,
Varışta tac ecelerden sökünür.

Ozanoğlu       01.10.2009

Ömer Temel
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& Sonbahar &

Değiştir makamı artık kemancı,
Bu fasıl dem tutmaz başka hava çal,
Nasırlı acının gamdır ilacı,
Bu fasıl dem tutmaz başka hava çal.

Ayva çiçek açmaz eylül ekimde,
Hazana çare yok doktor hekimde,
Dal gövdeye dargın yaprak dökümde,
Bu fasıl dem tutmaz başka hava çal.

Güneş erken gider gece yorulur,
Ay bulutta tutsak yıldız vurulur,
Bir ömürde yalnız bir bahar olur,
Bu fasıl dem tutmaz başka hava çal.

Gökyüzü kar toplar yeryüzü ayaz,
Bülbüller lal olur turnalar avaz,
Zerdali kurumuş üzümler şiraz,
Bu fasıl dem utmaz başka hava çal.

Gençlik yaza benzer kocalık güze,
İçten bir pranga vurulur dize,
İnceden bir perde çökünce göze,
Bu fasıl dem utmaz başka hava çal.

04.11.2010

Ömer Temel
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& Sorular &

İçerim de saklı olan “ölüm” mü,
Daha sadık randevusuna,
Yoksa içerime sakladığım,
“Gülüm” mü,

Veya;
Acılar mı daha cabuk,
Yoksa dostlar mı,
“Terk etme” konusunda.

Ozanoğlu      16.09.2009

Ömer Temel

https://www.antoloji.com
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& Sorulmaz &

Sinesinde dert durana,
Acı sorulmaz sorulmaz.
Kalmışsa ahdan amana,
Gücü sorulmaz sorulmaz.

Bir gönüle girmeyene,
Düşküne el vermeyene,
Kabe'ye bez sermeyene,
Hacı sorulmaz sorulmaz.

Besmelesiz olan öze,
İffetliye söven söze,
Namahreme düşen göze,
Bacı sorulmaz sorulmaz.

Ahirde mizan kurulur,
Sultan nökere karılır,
Zalimden zulmü sorulur,
Tacı sorulmaz sorulmaz.

12.07.2008

Ömer Temel

https://www.antoloji.com
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& Sorulur mu &

Gördüğünde gözü dolan,
Bülbüle gül sorulur mu,
Cismi kum tanesi  olan,
Mecnuna çöl sorulur mu.

Gece kamer ile yatan,
Akşam güneş ile batan,
Sığ suları mesken tutan,
Sunaya göl sorulur mu.

Sevda sevda der dururlar,
Zılgıt sitem yer dururlar,
Her dem yara savrulurlar
Aşığa  yel sorulur mu.

Mazlumun canını yakan,
Kardeşine kursun sıkan,
Gönül kabesini yıkan,
Zalıma zul sorulur mu.

Nice karlı dağlar aşan,
Sinesinde hasret pişen,
Zalım gurbet ele düşen,
Garibe yol sorulur mu

Alemlere “ol” söyleyen,
Kainatı var eyleyen,
Kalbi camiye yeyleyen,
Mevla’ya kul sorulur mu.

Tatlı noktaları  gören,
Türlü goncaları deren,
Çiçeğin özüne giren,
Arıya bal sorulur mu.

Ozanoğlu neler dedin,
Büyük lokmalar mı yedin,
Sözü varken Muhammed’in,
Ümmete hal sorulur mu.

12.01.2009

Ömer Temel

https://www.antoloji.com
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& Söküp Attım &

Sana son yazdığım lirik şiiri,
Söküp attım şiirlerin içinden.
Seninle sevdiğim bu zor şehiri,
Söküp attım şehirlerin içinden.

Gözlerime içirdiğin zehiri,
Yüreğime hapsettiğin tehiri,
Aşkın ile akıttığım nehiri,
Söküp attım nehirlerin içinden.

Beni sana kul yaptığın ne varsa,
Akla ziyan bol yaptığın ne varsa
Aşka dair rol yaptığın ne varsa,
Söküp attım dairlerin içinden.

Senin için zay ettiğim canımı,
Boynu buruk kalan birkaç anımı,
Sana sevgi yazan şair yanımı,
Söküp attım şairlerin içinden.

Ozanoğlu      03.08.2009

Ömer Temel

https://www.antoloji.com
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& Söylesin &

Derdimi sorma bana,
Sor da zaman söylesin.
Ciğerimi sızlatan,
Yanık keman söylesin.

Her bir işe yetişten,
Yavaş yavaş bitişten,
İçimdeki ateşten,
Tüten duman söylesin.

Güne karşı kavrulan,
Karayelde savrulan,
Başağından ayrılan,
Sapla saman söylesin.

Dert ambarı bedenden
Dönmez yola gidenden,
Sessiz feryat edenden,
Ahu aman söylesin.

Doğru Bir’i binleme,
Vebal ile inleme,
Bal dudağı dinleme,
Kalben iman söylesin.

Kulpu kopmuş mizanın,
Hakkı yanlış yazanın,
Sazı çalsın ozanın,
Hali yaman söylesin.

29.12.2008

www.ozanoglu.com

Ömer Temel

https://www.antoloji.com
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& Suç ve Günah &

Usturası gırtlağımda dolaşırken,
Bir berberin,
Ölüme kıl kadar,yakın olduğumu düşünürüm.
Çaydanlığın buharında yanan elim,
Dilimi cehennem lisanından yana uyarır.

Bunlar sıradan şeyler,
Bazı  gün hatırlanır.

Asıl öldüğümü hatırlarım,ortaokul sularında,
Ama söyleyemem yüzüm kızarır..!
Hem duysa Sevda  beni öpünce dudağımdan,
Bir iki dakikalığına,ve benim  öldüğümü,
Eminim çok utanır…
Bu yüzden söyleyemem,Hoca duyarsa bu suçu,
Kabe’yi  yıktım sanır…! !

13.08.2008

Ömer Temel

https://www.antoloji.com
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& Sular &

Gördüğüm her suyu içtim,

Hepsinde yıkandım,

Korkmadım derininden.

Çok su almış olmalıyım,

Ki, şimdi tuzlu olanlarını,

Döküyorum gözlerimden.

08.08.2008

Ömer Temel

https://www.antoloji.com
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& Şair Nefi &

Sanatı güdüktür haşmetli Osmanlı nın
Meth edersen baştasın

Günahlarını göremeyen firavn
Tanrı değildi elbet kendisinin
Tanrı olmadığını bilmesi
İddiasındaki ısrarı na
Ne kadardır tesirliydi

Asıl boyunu görünce dev sandığı padişahın
Hicvi ile nazar kıldı rahmetli Şair Nefi
Sarayın başında oturtuldu
Burnunda boğdurtuldu
Hala ağlamaklıdır sarayburnunda sular
Gerçeğine hüngürtüyle
Anladım Nefi dostum
Yazdıkların bize kafi

22.08.2008

Ömer Temel

https://www.antoloji.com
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& Şairliğim &

Küçükken,
Bir tükenmez kalem Akmıştı,
En sevdiğim gömleğime.
İçerime İşlemiş olacak
Ki,Hala bulaşır mürekkebi,
Yüreğimden ellerime…

Ozanoğlu       03.11.2009

Ömer Temel

https://www.antoloji.com
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& Şiir Akıttım &

Rabbim gark eylemiş bu beni bana,
Kitaba Kurana şiir akıttım.
Hem gece hem gündüz od düşer cana,
Şaire ozana şiir akıttım.

Beni yandırmadı çokca şairler,
Yandırdı özümü Hakka dairler,
Ağlayanlar sızlayanlar sairler,
Yalana dolana şiir akıttım.

Öküzün boynuzu kırılmış herhal,
Yalpalıyor dünya tamiri münhal,
Müdahele gerek düzene derhal,
Zarara ziyana şiir akıttım.

Gökkubenin altı cehennem narı,
Odunu kömürü insan çınarı,
Mazlumun zalime yetmiyor zarı,
Yılana çıyana şiir akıttım.

Ozanoğlu boşa gider ahların,
Gah oyana gah buyana vahların,
Tufanlara derman olmaz tuhların,
Falana filana şiir akıttım.

02.10.2008

Ömer Temel

https://www.antoloji.com
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& Şimdiki Sevgililer &

Yuvarlak sözcüklerle,
Halkın bütün umutlarını,
Taca atan, siyasiler gibiler,
Şimdi ki sevgililer.

Ömer Temel

https://www.antoloji.com
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& Şu Efkar Dediğin &

Şu efkar dediğin sam yelimidir,
Eser ılgıt ılgıt seni getirir,
Bu bendeki gönül zır delimidir,
Seni düşündükce aklın yitirir.

Hem uzaksın bana hem içimdesin,
Belki de bi karar zor seçimdesin,
Bilmiyorum aslen ne biçimdesin,
Senli düşünceler cana yetirir.

Kaçayım diyorum kaçamıyorum,
Sevmişim kolay mı geçemiyorum,
İsminsiz  su bile içemiyorum,
Hayalin hatrımı yiyer bitirir.

Ozanoğlu alıp gitse göçünü,
Bir dağ yamacına dökse içini,
Kalbine çaktığı senli perçini,
Söktürmez göğsünden kabre götürür.

Ozanoğlu         13.05.2009

Ömer Temel

https://www.antoloji.com
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& Şurası &

Zaman sürdüm iyleştirdim,
Her bir gönül yarasını.
Sinemde dert eyleştirdim,
Alamadım kirasını.

Kuş sürüsüne katıldım,
Şahin önüne atıldım,
Bilmem kaç kere satıldım,
Karıştırdım sırasını.

Gördüğünü sevdi gönül,
Olur olmaz övdü gönül,
Aldanınca sövdü gönül,
Açıp dostla arasını.

Hakkı yazdım izanıma,
Aklım attım fizanıma,
Dostu koydum mizanıma,
Alamadım darasını.

Doğmak bedel ölmek bedel,
Kuru ekmek bölmek bedel,
Bir busecik gülmek bedel,
Peşin verdim parasını.

Ozanoğlu aşka dalsın,
İçinde hep sevda kalsın,
Tek canını canan alsın,
İncitmesin şurasını.

Ozanoğlu      28.01.2010

Ömer Temel

https://www.antoloji.com
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& Taahhütname &

Ben
Hayat kulvarında
Bütün insanlar gibi
Yaşamakla görevli birisiyim

Görevim icabı
Gönül çekmecelerimde
Sevgiye özelden başka duygu bulunmadığını
Taahhüt ederim

İmza: Ozanoğlu Ömer Temel

14.02.2009

Ömer Temel

https://www.antoloji.com
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& Taş Gelir &

Zalım felek bir gül atar,
Arkasından bir taş gelir,
Bir kere yüzüne güler,
Ardı sıra çok yaş gelir.

Biraz neşe biraz keder,
Adına demişler kader,
Gönül hepsini halleder,
Dertlere sabır baş gelir.

Sızı iner dizlerine,
Ağu siner sözlerine,
Güneş bile gözlerine,
İhtiyarlıkta loş gelir.

Bu dünyanın hali böyle,
Hele düşün akıl eyle,
Var kime söylersen söyle,
Ölüm var herşey boş gelir.

08.11.2008

Ömer Temel

https://www.antoloji.com
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& Tedirgin ve Ürkeğim &

Bir bıldırcın gibiyim,
Tedirgin ve ürkek.
Şu sararmış tarlalarda,
Bir daneye muhtacım,
Cimri bir el
Tohumuna kıymaz,
Ne çavdarın ne yulafın.
Kuru soğan damağıma yapıştı.
Ekmeksiz yal mı yenir be hey zalım,
Başak olmadan ekmek.

Göç mevsimi erken esti bu sene,
Kıtlık kıran Çukurova,
Tipi boran Palandöken.
Kimdir ulan kimdir,
Bu bollukta yokluk eken.
Üç beş tane namussuza,
Kimdir haspam,
Kimdir söyle kıyak çeken.

Senelerdir dil yedik,
Çene kustuk,
Cukka böldük yarı yarı,
Kimdir bre,
Helal helal lokmamızı,
Yutak borumuzdan çeken.
Konuşsam zından mapus,
Konuşmasam çatlar yürek.
Gelincikmiyiz ki,
Tavuk pinlerine dadanalım,
Kuzgunmu ki leş götürsün,
Yuvasına delikanlı…
Uzayın çağındayız,
Gökyüzünde
Serçe arar gözümüz.

Ölüm serimize sinmiş ta doğuştan,
Tehditin mandasında,
Ölürsen öl bre hayvan,
Yaşamış ne yapmışsın,
Ya ağadan korkarsın,
Ya paşadan,
Ya da ucuz kargaşadan.
Kır boynundan zincirini,
Kırda kurtar hiç değilse,
Kuzuların özgür kalsın,
Meleşerek gelen arkandan.

Ozanoğlu    30.06.2009

Ömer Temel

https://www.antoloji.com
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& Tek Kişilik Aşklara &

Yalnız bir kişilikmi seviyorsun
Diğer insanları sevmiyormusun
Yalnızca bir kişilikmi düşünüyorsun
Ne yani diğer insanları düşünmüyormusun

Yan komşuda ki hıçkırıkları duymuyormusun
Yalnızca kalbindeki senimi ağlıyor sanıyorsun
Ve bir ailen olduğunu hissetmiyorsun
Ama ayıp ediyorsun…

23.08.2008

Ömer Temel

https://www.antoloji.com
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& Töre &

Hep içim geçer,
Ne zaman yavrusunu,
Besleyen bir kuş görsem.

Çocukların,
Büyüklerin yanında,
Sevilmesinin yasak olduğu,
Bir geleneğin ürünüyüm.

Ve gelinlerin,
Kainat yatıncaya kadar,
Yatamadığı,
Cehalet nöbetidir katı törem.

İşte  bu yüzden ben hiç,
Kuş yavrusu olmadım.
Oysa,
Dünyanın en Müşvik annesiydi,
Benim Annem…

Ozanoğlu       05.11.2009

Ömer Temel

https://www.antoloji.com
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& Trafik &

Sonbaharda savrulan  bir yaprak,
Daha kurallı uçuyor,
Bir taksinin umursamaz tavrından,
Rüzgarın kuralınca...

Hangi korsan teslim almış! ?
Bir minibüscünün bir mürettebat,
On küsür yolcuyla yüzlerce aracı arkasına,
Dizip te aldığı gibi.
Hemde  kaç defalarca..

Trafik;
İnsanların,
Hayvanların motorlu taşıtlarla,
Yollardaki hal ve hareketleriymiş.

12.08.2008

Ömer Temel

https://www.antoloji.com
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& Trajedya &

Ben sana kollarımı açıyorum,
Sen boşluğa uçuyorsun.
Ya uçmayı bilmiyor,
Yada kollarımı görmüyorsun.

Deniz aşırı ülkeleri hayal ediyorum hep,
Pasifiğin mavisinde kaybolmayı,
Muson rüzgarlarını,
Tamtamları timsahları,
İki adım ötemde ki çamlıca’da,
Daha  hiç oturmadım biliyormusun?

Her yüz metrede bir santgrat artan sıcağını düşünüyorum,
Mağma tabakasına kadar yer altının,
Eksi ellilerde olan gökyüzü boşluğunda,
Yaşayanlar meleklerin olduğunu.
Çıplak ayaklarımla toprağıma sıkıca basıp,
Gökyüzünden nefes içmedim hiç,
Bilmem beni anlıyormusun?

Romeo- juliet’in aşklarını yeğliyorum aslı- kerem trajedyasına,
Başının diyetine ağlayan kız,
Ünlü bir heykeltraş yetisini  keşfedemeden,
Kendini başlık parasına bağışlayan yagız,
Anlamı, yalnızca isminde saklı yaşar,
Bahtiye …

Ben annemin bağrından başka  dağ dolaşmadım,
Sevgi mayınlarından korkuyorum bu yüzden,
Ansızın yüreğimde patlamasın diye,
Ürkekliğimi görüyorsun…

07.08.2008

Ömer Temel

https://www.antoloji.com
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& Tuhaf İyelikler &

Mahsül harmanda kaldı,
Emeğin çilesinde.
Bir iki soğan kaldı,
Fakirin filesinde.

Türkiye çağ atladı,
Ekonomi patladı,
Bir bakan ispatladı,
Enflasyon hilesinde.

Aleme nutuk atar,
Asgari ücret satar,
Sendika ışık tutar,
Fildişi kulesinde..

Kulpu kırık terazi,
Hakkı tartar siyasi,
Yok yoluna niyazi,
Gider oy kefesinde.

Arabesk türkü yakar,
İki gün geçmez bıkar,
Maganda silah sıkar,
Deli lo balesinde.

Aktar halkı avutur,
Nane limon kurutur,
Cerrah makas unutur,
Hastanın midesinde.

Yiğit ormanda kaldı,
Arslan kovuğa daldı,
Marşını mazi aldı,
Estergon kalesinde.

Ozanoğlu ne bu hal,
Belli belirsiz ahval,
Yalan yazan ilmihal,
Hocanın namesinde.

07.09.2008

Ömer Temel

https://www.antoloji.com
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& Umutlar Üç Bine Kaldı &

Adam mı var adanası,
Bağmı kaldı budanası,
Sırrın  ile  sınanası,
Merdaneden dane kaldı.

Bunca ömür ona buna,
Geçip gitti yana yana,
Gölgelik edecek cana,
Virane bir hane kaldı.

Kaçırdık gözden ziyayı,
Göç eylettik enbiyayı,
Rebap ettik tanburayı,
Cümbüş ele güne kaldı.

Haddi aştı yük istihab,
Minareyle uçtu mihrap,
Tutmadı bak hesap kitap,
Deftardarlık cine kaldı.

Delide kan kayıbı var,
Akıllının ayıbı var,
Cühelanın Tayyibi var,
Maharet ki hine kaldı.

Pazar oldu Yüce Allah,
Bendir çalar fır fır fellah,
Vara yoğa vallah billah,
Yobazda ki dine kaldı.

Elimizde mücevharat,
Madara  eylendi sanat,
Uyuz eşşek olmuş kırat,
Övüncümüz düne kaldı.

Ahraz mikroskoba bakar,
Canbaz taşa düğüm atar,
Yobaz çarka çomak sokar,
Teknoloji çine kaldı.

El boğazda diz infazda,
Küfür gırtlakta ifrazda,
İmza mühür sır kurnazda,
Cihanda sulh kine kaldı.

Zaman tene kezzap döktü,
Yük ki belimizi büktü,
Yüzler hanesi de çöktü,
Umutlar üçbine kaldı.

12.09.2008

https://www.antoloji.com
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& Usandım &

Usandım dünyanın velvelesinden,
Birde dilde ahu zardan usandım.
Töhmetin minnetin cenderesinden,
Arada kaldığım dardan usandım,

Al yeşil giyindim bayram eyledim,
Aleme gönlümü hayran eyledim,
Hergün yollarını seyran eyledim,
Ardı hiç gelmeyen yardan usandım,

Bağı bostan ektim dostun eline,
Balı şerbet ezdim tatlı diline,
Yinede uğradım nankör seline,
Dostun pazarında kârdan usandım.

Çiçekler süründüm bahar çağımda,
Güllere büründüm  gönül bağımda,
Gölleri dolduran şol ırmağımda,
Yazın ortasında kardan usandım.

03.11.2008

Ömer Temel

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

& Uzak Eyledim &

Usandım yarin elinden,
Yerimi uzak eyledim.
El aman ettim dilinden,
Serimi uzak eyledim.

Hiç bitmeyen sualinden,
Taşınmayan vebalinden,
Gece gündüz hayalinden,
Perimi uzak eyledim.

Ovasından obasından,
Isıtmayan sobasından,
Anasından babasından,
Pirimi uzak eyledim.

Gözüne baktım bayıldım,
Öldüm meftadan sayıldım,
Üç gün sürmedi ayıldım,
Dirimi uzak eyledim.

23.10.2008

Ömer Temel

https://www.antoloji.com
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& Vakit Geç Oldu &

Kalem kırmayalı gayrı kadılar,
Eşkiyalar başımıza taç oldu,
Mart’ı beklemiyor azgın kediler,
Sokakta tecavüz doğal suç oldu.

Ata mirasını kökten uçurduk,
Deveye hendeği zorla geçirdik,
Çağın trenini çoktan kaçırdık,
Deliler tehirli akıl göç oldu.

Al takke ver külah oyuna daldık,
Serimizi keyfin çoruna saldık,
Zaman atlısının ardında kaldık,
Saati fark ettik vakit geç oldu.

Topkapı önünde ağlıyor burçlar,
Anafartalar’da şehitlik koçlar,
Silinmiş haçlının yüzünden suçlar,
Kızıl kan içinde emek hiç oldu.

Dünkü düşman ağa Mehmet hizmetkar,
Oysa bize yasak soylu zigetvar,
Duysa bu zilleti Peygamber ağlar.
Tarihin karnında tarih piç oldu.

Ozanoğlu     29.09.2009

Ömer Temel

https://www.antoloji.com
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& Vantuz &

Bir cam üzerinde ki,
Vantuz gibi bağlıyım hayata.
Her seferinde ıslanıp,
Yere düşsem de...

Bir el tutar kaldırır,
Üzerime yeni acılar asmak için,
Yapıştırır inatla…

04.10.2008

Ömer Temel

https://www.antoloji.com
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& Var Git Güzel &

Kırk küsür senede bir iz bulmuşum,
Var git güzel beni yoldan eyleme.
Gönül dostlarımla hemhal olmuşum,
Var git güzel beni haldan eyleme.

Başak tarlasında darı misali,
Dostun has canında yarı misali,
Bir kovana girdim arı misali,
Var git güzel beni baldan eyleme.

Ne varlığın deli divanesiyim,
Ne yokluğun harap viranesiyim,
Ölümlü kullardan bir tanesiyim,
Var git güzel beni maldan eyleme.

Bir ömür geçirdim dağ yamacında
Yok gözüm bedbahtın  tahtı tacında
Binbir çiçek açtım gül ağacında,
Var git güzel beni daldan eyleme.

Ozanoğlu Hakk’ın bağına girmiş,
Bir sofraya dalmış tadına ermiş,
Kıtmir’in yanına bezini sermiş,
Var git güzel beni yaldan eyleme.

29.11.2008

Kıtmir: Eshabı Kehf in (cennete gireceğine inanılan)     köpeğinin ismidir..

Ömer Temel

https://www.antoloji.com
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& Var Git Oku &

Bugün hiç tadım tuzum yok nedense
Şekerim düştü herhalde,
Çay içesim var amma hoş muhabbet ahbap yok.
Kahve desen kırk yıllık hatırı olan kimse kalmadı.
Şöyle bir cigara mı çeksem! ! ? bak bu olmadı.

Var git şiir oku deli gönül,
Yad et adamın hasolarını,

Bedri Rahmi sana anlatsın karıncalar kadar,
Birlik olamadığını,
Hani şu bencil insan canavarını…

Git de anlatsın sana  hamiyet ne demek,
Külfet ne demek nimet ne demek se,
Anlatsın bir güzel Mehmet Akif Rahman’ı…

Git şimdi tam zamanı,
Dinle Veysel dostundan toprak anayı.

Var git oku yalnız yazılarda kalan,
Muhteşem anıları…

Ozanoğlu     21.04.2009

Ömer Temel
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& Varlık Telaşı &

Köseye kıl olun,
Her traşta çoğalın,
Keseye kul olup,
Telaşında boğulmayın.

13.01.2009

Ömer Temel
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& Vatan Bizimdir &

Zannedilmesin ki her şey bitmiştir,
Plan puştun ise Vatan bizimdir.
Kurtuluş aşkına canlar gitmiştir,
Bu yurdun altında yatan bizimdir.

Sıdk ile sarılıp cesur Kemal’e,
Muhtaçken çarığa posta kevele,
Bir avuç yiğitle yedi düele,
Aslan gibi kafa tutan bizimdir.

Zalime zulüme kalbi hissize,
Bebek katiline yüzü tipsize,
Şerefsize namussuza ipsize,
Hamiyet aşkına çatan bizimdir.

Milli mücadele farzı ayındır,
Taviz veren hayın oğlu hayındır,
Pice sayın diyen picden sayındır,
Nice mesnetsizi yutan bizimdir.

Varmıdır bir yurdun iki yakası,
Kardeşin kardeşe olmaz çakası,
Ancak hür olmanın aşktır bekası,
Köleye hürriyet satan bizimdir.

Ozanoğlu der ki bu nasıl güreş,
Kisvet kaput bezi pehlivan kalleş,
Heyet Ali Cengiz hakem esrarkeş,
Bu oyuna çelme atan bizimdir.

Ozanoğlu          26.08.2009

Ömer Temel
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& Ve Hayat &

Gündüzlerin bir anlamı,
Kalmayınca anlıyor insan,
Kendi karanlığında ki,
Beyhude yolculuğunu.

Ve anlıyor insan,
Hayat ın,
Yaşanılan tüm yılların toplamının,
Sıfır ile çarpımına eşit olduğunu.

Ozanoğlu      04.11.2009

Ömer Temel
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& Vefasız &

Ne çok güvenmiştim ne çok bir bilsen,
En az benim kadar sana vefasız,
Nasıl hüzün dolu kalbimi görsen,
En az benim kadar sana vefasız.

Artık daha uzun gönlümde kışlar,
Birisi bitmeden diğeri başlar,
Sitemkar ötüyor ardından kuşlar,
En az benim kadar sana vefasız.

Odamda her yana savrulmuş küller,
Boynu bükük kalmış sehbada güller,
Kalbim gibi kırık sazımda teller,
En az benim kadar sana vefasız.

Annem söylemişti inanmamıştım,
Sevgide ikilem olmaz sanmıştım,
Yanılmamış annem gördüm alıştım,
En az benim kadar sana vefasız.

Git şimdi çaldığın dünlerim ile,
Sana büyüttüğüm günlerim ile,
Kırgınım bir değil binlerim ile,
En az benim kadar sana vefasız.

09.07.2010

Ömer Temel
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& Ya Bir Musa Ya Bir Firavun Gönder &

Al bu köleleri bizden Allah’ım,
Ya bir Musa ya bir Firavun gönder.
Sil bu hileleri gözden Allah’ım,
Ya bir Musa ya bir Firavun gönder.

Asıl bu soğukta çıplak yatıyor,
Vekil gemi alıp arsa satıyor,
Günde bilmem kaç yüz ocak batıyor,
Ya bir Musa ya Bir Firavun gönder.

Bir hata işledik dinine kandık,
Küffardan daha çok softadan yandık,
Vallahi nemrud’u İbrahim sandık,
Ya bir Musa ya bir Firavun gönder.

Bölük pörçük eylediler bu yurdu,
Tavşana verdiler koyunu kurdu,
Ak'ın ervahından kestik umudu,
Ya bir Musa ya bir Firavun gönder.

Milli duygu örfü neyim almamış,
Herifte birlikten eser kalmamış,
Koltuk bulmuş amma Kutluk bulmamış,
Ya bir Musa Ya bir Firavun gönder.

Anlamadım gitti bu nasıl millet,
Sıtma ya kader der  ölüme illet,
Gelde bu zillete boyun eğ sabret,
Ya bir Musa  ya bir Firavun gönder.

Eşkiyadan başka arkadaşı yok,
Ya softa olacan yada karnı tok,
Fakire mazluma fırça desen çok.
Ya bir Musa ya bir Firavun gönder.

Ümmet sağda solda zulüm çekiyor,
Bunlar hala garp'ta “gülüm” ekiyor,
Dilinin balından zakkum döküyor,
Ya bir Musa ya bir Firavun gönder.

Halkın herbir ferdi kaygı içinde,
Yarından umutsuz duygu içinde,
Vallahi korkudan saygı içinde,
Ya bir Musa ya bir Firavun gönder.

Ozanoğlu derki firar kalmışsak,
Hakk’a  ta Kalu’dan karar kılmışsak,
Melun Firavunu arar olmuşsak,
Ya bir Musa ya bir Firavun gönder.

06.01.2009
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Ömer Temel
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& Yaban Güvercini &

Yabani bir güvercinem,
Gökyüzüdür
Yurdum yuvam.

Bir çalağan cırnağıdır,
Son nefesim bilirem,
De, ben asıl kafeslere,
Girdiğim gün ölürem.

Kuş dediğin özgür olur efendi,
Yiğit namlı kılıç harlı,
Kuyruk koça ağır gelmez  canikom.

Huma kuşundan ben öğrenmişem,
Efsanevi uçmayı,
Anka kuşu gibi külümden çoğalmışam,
Büyük sevdalarımı,
Kaf dağına kaçırmışam,
Hükümdarlar erişemez,
Gönlümün sarayına.
Sen rahat ol bi denem,
Bir şey takma kafana.

Ayağıma dolayıp,
İspiyon mektubunu,
Uçurmam cellatlara.
Kuşbaza takla atıp,
Soytarılık etmezem.
Er mektubu gibidir,
Su gibi duygularım,
Sana sevgim selamım,
Herkese ilan olsun,
Aç oku kana kana,
Kara gözlüm ceyranım.

Özgürlük şanımdandır,
Dürüstlük şahdamarım.
Yabani bir güvercinem,
Biraz ürkektir canım,
Biraz hırçın bilirem,
Bir kovukta doğmuşam,
Gökyüzünde ölürem.

Ozanoğlu     11.07.2009

Ömer Temel
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& Yağmur &

Altında çok dolaştım,
Kül rengi bulutların.
Ceplerim de ellerim,
Avucumda yüreğim,
Dizlerim mağdur,
Hislerim yalınayak,
Halime çok üzülmüş olacak,
Ki, gökyüzü,
Üzerime ağlıyor,
Sessizce sağnak sağnak…

Ozanoğlu     04.11.2009

Ömer Temel
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& Yağmur um&

Yağmur;
Gökkubbeden hediye,
Doğanın doğumgünü,
Damar damar varoluş,
Ömrüm, yağmur sürgünü.

Yağmur;
Al üstümden terimi,
Ver bana ver,gençliğimin ferini.
İliklerimce dolaş,
Sağnak sağnak yıka yuy,
Akıt gitsin deryaya hayatımın kirini.

Yağmur;
Kirpiğimde bağlı kal,
Yaş ol gözüme karış,
Dudağımdan gamze al.
Sen yağ ben yeşereyim.
Gössümdeki döğüntüm,
Nabzımda ki vuruş ol,
Doldur gönül tasımı,
Sen yağ ben büyüyeyim.

Yastığımı sen yaşıt,
Sis dünyamı sen ışıt,
Kasvetimi sen dağıt,
Ben sana yürüyeyim.

Nankörün olursam eğer;
Sel ol çağla üstüme,
Boğularak öleyim.

03.08.2008

Ömer Temel
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& Yalan Beyan &

Burası Türkiye;
Dem vurulur,
Adaletten emekten.
Kimisi mapus olur,
Kimisi mebus olur,
“Yalan beyan”
Vermekten.

Ozanoğlu     25.11.2009

Ömer Temel
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& Yalan Yanlış &

İnsanın,
Bir kağıt üzerinde,
yazmak istediklerini,
yazamadığı zaman
Yanlış yazdıklarını karalaması gibidir
yalan.

Ve insan,
 yapmak istediklerini yapamadığı zaman,
Yaptıklarını karalar hayatın üzerinde.

Aslında yalancılar,
Yapmak istediklerini itiraf ediyor,
Yaptıklarını  karalıyor kendisinden..

Keşke herkes yazabildiği kadar yazsa,
Yapabildiği kadar yapsa,
Ve kimse kağıdı nı veya hayatını karalamasa…

Bazanda yırtılıp atılan kağıt hayatlar hiç ama hiç olmasa…

13.01.2009

Ömer Temel
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& Yalnızım &

Ben,
Birleşmiş illetler ülkesinden,
İhanetin yaşam tarzı ilkesinden,
Adalet mülkünün harabesinden,
Hakkı tutup kaldıranım yalnızım.

Ben,
Hakimin kaleminde kırığım,
Deliler yurdunda uslu sıyrığım,
Yalanın yanında doğru buyruğum,
Ağu kusan baldıranım yalnızım.

Ben,
Benden ayrıldım pusu çağında,
Kekikler kurudu palan dağında,
Sular ters akıyor Türk ırmağında,
Diojen’e çaldıranım yalnızım.

Ozanoğlu     28.05.2009

Ömer Temel
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& Yalnızlık Haksızlıktır &

Bastırınca gece koyu karanlık,
Uykuya dalmak  için koyunları saydığın,
Taaa çocukluk arkadaşındır yalnızlık.,
Ve şu an hiçbir canlı yoktur arkadaş sayacağın.
sesini duyacağın.

Cereyan da kalan kapı gıcırdısında,
Elini vurduğun herşeyden bir cızırtı duyarsın,
Önce için yanar,
Sonra tütün yanar yalnızlık mahnı’sında.

Dışarda bir yaprak kıpırdar,
Sende ormanlar yanar,
Gitmiştir külünde tüm hayat ın cukkası,
Beklenen de yoktur bekleyen de,
Ve sen açığında kalırsın hayat bakiyesinin.
Son kiremit te  uçmuştur gönlünün çatısında….

Yalnızlık yalın ayaklıktır, ayakkabılarını çalan cemaat;
Başka camilerde koşmaktadır sevabın arkasında….

Alacağı kalmamıştır kimsenin,alacağın çok olsada...

Yalnızlık haksızlıktır,Yalnızlık günahsızlık….

0801.2009

Ömer Temel
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& Yanar Döner &

herkes çapı kadar döner

çapı küçüldükçe kişilerin
daha da hızlı döner

çapsızlar kural dışı
onlar tamamen
yanar döner

22.08.2008

Ömer Temel

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

& Yaralı &

Canım bir kuş kanadında,
Uçar yaralı yaralı.
Nazlı yarin inadında,
Düçar  yaralı yaralı.

Gönlüm hasret güftesinden,
Özlemlerin bestesinden,
Aşk şarabı listesinden,
İçer yaralı yaralı.

Bütün kapılar sürgülü,
Sana çıkan yol örgülü,
Baykuş gülistanda gülü,
Biçer yaralı yaralı.

Sana sitem geri dönler,
Vuslata çıkmıyor yönler,
Felek bana acı günler,
Seçer yaralı yaralı.

Anladım hayır yok senden,
Banada hayır yok benden,
Bugün daha beter dünden,
Geçer yaralı yaralı.

15.10.2008

Dost Kalemlerden;

Yürek Serçenin Kanadına Tünemiş...
Titriyor Ürkek, Boynu Bükülmüş...
Sevdayı Gönül Gözü ile Büyütmüş...
Sevgiyi Bekliyor Yaralı Yaralı...     .....İzabel Tchavdarova

Gönül hasta sevdasından
Gurbet düşmüş ta başından
Özlem kokan her tasından
İçer yaralı yaralı*****Abdullah RAMAZAN

Ömer Temel
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& Yeterki Gel &

Yeterki gel sevdiğim,
Rüzgarla gel yelle gel,
Sırılsıklam olayım,
Yağmurla gel selle gel.

Ya sabahın köründe,
Yada gece siste gel,
Olmaz vaktin birinde,
Öz canımı iste gel.

Göç ederken bu yana,
Turnalara tutun gel,
Ecel yetmeden cana,
Yarım gelme bütün gel.

Havama suyuma dol,
Canıma can olda gel,
Kendimde kendini bul,
Yanıma yan olda gel.

Ozanoğlu söylesin,
Bir türkü ol dile gel,
Name name inlesin,
Mızraba gel tele gel.

05.02.2009

Ömer Temel
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& Yiye Yiye Bitirdiler &

Bu ülkeyi akbabalar,
Yiye yiye bitirdiler,
Arkadaşlar akrabalar,
Yiye yiye bitirdiler.

Nergiz ile ciner ile,
Şeytani bir hüner ile,
Ampül ile fener ile,
Yiye yiye bitirdiler.

Belediye emisyoncu,
Encümeni komisyoncu,
Muhtar aza ispiyoncu,
Yiye yiye bitirdiler.

Adalete girmiş hile,
Hırsızlar çıkmış mahfile,
Tüzük ile yasa ile,
Yiye yiye bitirdiler.

Filizi kurudu çayın,
Başı gelmez oldu ayın,
Ülkeyi enişte kayın,
Yiye yiye bitirdiler.

Yaktılar din çakmağını,
Vurdular kin tokmağını,
Çankaya’nın kaymağını,
Yiye yiye bitirdiler.

Yüzme bilmez gemi alır,
Babasından yemi alır,
İnşallah denizde kalır,
Yiye yiye bitirdiler.

Postal fotör takke sarık,
Hırsız ehli pek kabarık,
Yandaşa cip halka çarık,
Yiye yiye bitirdiler.

Nutukların hepsi yalan,
Vatan Millet falan filan,
Tek gaye var oda talan,
Yiye yiye bitirdiler.

Sanki millet narkoz almış,
Derin bir uykuya dalmış,
Serini şirrete salmış,
Yiye yiye bitirdiler.

Dur demeyi bilene dek,
Bir gün değil ölene dek,
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Ozanoğlu söylenecek,
Yiye yiye bitirdiler,

Ozanoğlu       06.04.2010

Ömer Temel
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& Yorgun Erzurum &

Uzun olur Erzurum’da geceler,
Dalar gider zaman gözler yorulur,
Gökler fecre kadar arzı heceler,
Dalar  gider zaman izler yorulur.

Palandöken acep kaf dağımıdır,
Mevla’ya uzanan saf dağımıdır,
Emrah’ın göğsünde of dağımıdır,
Dalar  gider zaman sazlar yorulur.

Karlar yağar boz ovanın başına,
Sazak vurur toprağına taşına,
Kimse bakmaz Erzurum’un kışına,
Dalar gider zaman yazlar yorulur.

Baharda kudurur bostanı bağı,
Al yeşil boyanır bayırı dağı,
Tez geçer tazenin ergenlik çağı,
Dalar gider zaman kızlar yorulur.

Saçaklarda sular mızrak kesilir,
Kirpikler büzülür gözler kasılır,
Duman bile donar gökten asılır,
Dalar gider zaman buzlar yorulur.

Gün erken yorulur eveti batar,
Ahali soğuktan ahırda yatar,
Çalağan çırnağı kana can atar,
Dalar gider zaman bazlar yorulur.

Esbaplar derede kilde aklanır,
Kıt kanaat ile azlar çoklanır,
Köy yerinde çiğ et şorda saklanır,
Dalar gider zaman tuzlar yorulur.

Met edeni boldur yananı yoktur,
Candan dostu azdır cananı çoktur,
Erzurum’un karnı yalana toktur,
Dalar gider zaman yozlar yorulur.

Ozanoğlu sever sıdk ile seni,
Dadaş bar oynarken titrer bedeni,
Bağrından atsanda Erzurum beni,
Dalar gider zaman nazlar yorulur.

10.01.2009

Ömer Temel
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& Yoruldum &

Gayrı menzil tutmaz oldu dizlerim,
Taş bir yolu gide gele yoruldum.
Mavi asumanda kaldı izlerim,
Boş bir yolu gide gele yoruldum.

Dağa taşa değdi döndü sözlerim,
Yüreğimde yandı söndü közlerim,
Düş yorgunu uyku bilmez gözlerim,
Loş  bir yolu gide gele yoruldum.

Bedenim fukara gönlüm imaret,
Ruhumda hürriyet aklım esaret,
Rüyalarda kaldı devri saadet,
Hoş! bir yolu gide gele yoruldum.

Nisanda erguvan çiçeği solan,
Temmuzda kar boran göğsüne dolan,
Zemheri ayazı azığı olan,
Kış bir yolu gide gele yoruldum.

İlmek ilmek çilesini büktüğüm,
Bir nefeslik gölgesine çöktüğüm,
İki çeşme ğözyaşımı döktüğüm,
Yaş bir yolda gide gele yoruldum.

08.02.2011

Ömer Temel
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& Yurdumun Kardeşliği &

Kurbağalar hopluyor,
Göğsümün sol içinde.
Daldan dala zıplıyor,
İspiyon kul içinde.

Başka bir tedirginlik,
Bu bizdeki gerginlik,
Kör kuyuda gezginlik,
Garip bir yol içinde.

Bir geminin yolcusu,
Sağcısı ve solcusu,
İki oda komşusu,
İhanet hol içinde.

Bir yaprağa yazılı,
Sözde tuzak kazılı,
Mazlum veya azılı,
İnfazı ful içinde.

Tarlalar başak başak,
Sayısız köle uşak,
Açlığa döner kavşak,
Kıtlık var bol içinde.

Sevgi saygı müziksel,
Baş okşanır fiziksel,
Fakir her an eziksel,
Nazik bir zul içinde.

25.09.2008

Ömer Temel
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& Yüreğime Kurt Düştü &

Bir kurt gibi düşüp te yüreğime,
Yediğin yetmezmiş gibi,
Birde zerdali misali kuruttun,
Betimi benzimi,
Güneş saçan gözlerinle…

Ozanoğlu     28.03.2009

Ömer Temel
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& Zarhane &

Durağım yok yoktur mola,
Sözüm yok vefasız kula,
Uçuyorum sağa sola,
Dümensiz bir teyyareyim.

Kibritsiz alev denerim,
Ben bana yanar sönerim,
Etrafımda dört dönerim,
Rüzgarsız bir  pervaneyim.

Kahır  yükü eğer başı,
Sırtımıza yükler taşı,
Gece taşı gündüz taşı,
Dünyalığa mekkareyim.

Ozanoğlu bak yaşıma,
Bakıp ta uğra hışıma,
Dönüyorum bir başıma,
Yörüngesiz seyyareyim.

27.09.2008

Ömer Temel
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& Zay Ettim &

Bu dünyanın delisi bir benmiyem,
Şu ömrümü vara yoğa zay ettim.
Şaşırmışım yarınmıyam dünmüyem,
Bir günümü bin parçaya pay ettim.

Çınar diye kavaklara yaslandım,
Yağmur yağdı daldasında ıslandım,
Çürük dostun nefesinde paslandım,
Altın dalı bakır tele yay ettim.

Karlı dağlar aşıp giden gönlümü,
Tutamadım koşup giden gönlümü,
Yatağından coşup giden gönlümü,
Soyhalara dere ettim çay ettim.

Bir karagöz kirpiğime yaş oldu,
Ben kum oldum o üstümde taş oldu,
Can dedim canıma elabaş oldu.
Yar elinden aman ettim vay ettim.

Ozanoğlu’yum ben çağlar atladım,
Doksanları ikibine katladım,
Sustum sustum yüreğimden çatladım,
Hislerime kanat taktım tay ettim.

Ozanoğlu     19.04.2009

Ömer Temel
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& Zekat &

Allah’ın kullarına emri oki,
Zengin olursan eğer,
Yalnız yılda bir kere,
Kırkta birini malın,
Olmayana  yardım ver.

On katını vergi alıp Allah’ın,
Hemde günde kaç kere.
Genede çocukların,
Borçlu doğar bu ülkede….

01.09.2008

Ömer Temel
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& Zengin Türkiye &

Anaların gözyaşı para etseydi,
Türkiye zengin olurdu.

Ozanoğlu     20.04.2010

Ömer Temel
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& Zor Efendim &

Bizler de bu topraktanız,
Dur dur dur efendim.
Hem insanız hem Hak’tanız,
Sor sor sor efendim.

Ne us kar eder ne mektep.
Erbabımız hafif meşrep,
Ne hikmetse şansımız hep,
Hor hor hor efendim.

Bundan sonra azığımız,
Hazırlanan kazığımız,
Çoğalıyor yazığımız,
Zor zor zor efendim.

Yatıyoruz herimizde,
Horul horul yerimizde,
Musallattır serimizde,
Çor çor çor efendim.

Acemiye kaldı Pazar,
Memleket hurdaya mezar,
Usta bozar çırak bozar,
Vur vur vur efendim.

Talanına fiş gösterir,
Yalanını dış gösterir,
Bişey desen diş gösterir,
Hır hır hır efendim.

Başımızda kuru sazak,
Çalışana hazır kızak,
Gavim kardaşına tuzak,
Kur kur kur efendim.

Akılmı koydular serde,
Atalet sinmiş her ferde,
Dönüyoruz aynı yerde,
Tur tur tur efendim.

Vatandaş üst üste çeğil,
Ona eğil buna eğil,
Bu rüya hiç hayır değil,
Yor yor yor efendim.

Ozanoğlu biraz yeğin,
Varmı başka diyeceğin,
Yakında tek yiyeceğin,
Lor lor lor efendim.

11.11.2008

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ömer Temel
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& Zoru Bizde &

İlimi iflas ettiren,
Akılların çoru bizde.
Karıncaya dev ittiren,
Delilerin  zoru bizde.

Diplomalı hödüklere,
Sanatında güdüklere,
Yersiz öten düdüklere,
Üfletilen boru bizde.

Denizi dara astıran,
Doğruyu faka bastıran,
Rehayı muhtar kestiren,
Alakasız soru bizde.

Birin üstüne bin katan,
Komşusuna pusu yatan,
Düşünceye zabıt tutan,
Gammazların toru bizde.

Kavalı tersten öttüren,
Sütü burnundan döktüren,
Koyunlara kom söktüren,
Çobanların suru bizde.

Kadınların çoğu sanık,
Törelerden bağrı yanık,
Şiddetine dünya tanık,
Sevgilerin horu bizde.

Baş sallanır her vaazda,
Barış sadece namazda,
Sokakta eller  bogazda,
Gözlerin en moru bizde.

Koyun hasret merasına
Üzüm kısır şırasına,
Yaralının yarasına,
Merhemlerin şoru bizde.

Ozanoğlu odsuz yanar,
Kalemini kalbe banar,
İnşallah tersine döner,
Bu gidişin koru bizde.

13.10.2008

Dost Kalemlerden;

Bu ahvalı nerde bulduk
Nice nice saçlar yolduk

https://www.antoloji.com
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Önce neydik, şimdi nolduk,
Şu talihin körü bizde     ......Seyfettin Karahocagil

Ömer Temel
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&& Kadınlar &&

Yüksek ökçeli adımlar,
Hayat yoluna kaldırımlar,

Kadınlar,
Yeryüzünü kasıp kavuranlar,
Kadınlar kasırgalar..

Yerli yersiz patlayıcılar,
Doğal afet furyası zelzeleler tufanlar.

“Aman olmaz olsun” kaabilinden,
Yakınmalara mazhar olanlar.
Bütün bunları bir duysalar…!
İşte o zaman cellat kesilirler,
Ve milyonları geçer darağacında sallananlar.

Aman ha duymasınlar….

Kadınlar,
Doğum startı ile hayatı başlatanlar.
Oysa, Kadı efndinin yarım saydığı,
Bir çoğunun ise yarım bile saymadığı,
Ağzımıza süt sağıp saygısızı yaşatanlar.

Ana rahmine hürmeten,
Rahim rahim satılanlar.
Bir ekmeğe töhmeten,
Tükrükle ıslananlar.
Olmaz olsun bu bakış,
Olmaz olsun bu nakış,
Yaşasın tüm kadınlar…

Kadınlar,
Bir yanda köpeğine mama ısmarlayanlar,
Bir yanda körpesine yama mısmarlayanlar.
Bu taksime kuş olur aslanın aklı olsa.
Yer altında taş olur açlığın hükmü olsa.

Kadınlar,
Hepside baş tacılar,
İç içe girmiş binlerce muammalar.
Kimbilir bilmediğimiz daha nice anılar var,
Daha nice kadınlar……?

16.07.2008

Ömer Temel
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&& Korku Işığa Muhtaç &&

Gün yatık saat devrik,
Akşama çeyrek kala,
Güneş daha kırmızı,
Ayrılığın ufkunda.

Kızılca kıyamet,
Süzülürken, mavi billur sulara,
Portakal yüklü yamaç,
O’na dua etmekte,
Korkulu duygularla.
Kurdu kuşu bırakma,karanlık batağına,
Bırakma cümlemizi  harami otağına….

Şimdi ışık zamanı,sığın ayın şevkine,
Süremezsin elini mehtabın memesine,
Eğer süt sağacaksan korku salan gecene,
Gözünle emmelisin titreyen yüreğine…

26.07.2008

Ömer Temel
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&&Küfrüne Bile Kızmıyorsam

İt diyecek kadar,
İtebilmişsek birbirimizi,
Hayat yokuşunda.

Eşşek diyecek kadar,
Eşeleyebilmişsek,
Hazinesiz toprağı,

Hayvan diyecek kadar,
Uysallaştırabilmişsen,
Şu vahşiyi.

Sen, ben olmuşsun,
Gayrı yok ilerisi.

Ve kulağım senin;
Eşşek deyişini,
Nazik riyazadelerin,
Kolalı 'beyefendi'
Lakırdılarına yeğlemişse,

Bana yeni anlamlar kat.!
İstersen bu sefer ki,
Semerli olsun...

14.07.2008

Ömer Temel
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&Anlamak-Dinlemek&

Şu Meclisi Mebusan;
Bizi neden anlamıyor?
Dinlemiyor ondan.
Bırakın bizi…
Mebuslar birbirini bile dinlemiyor.

Halı aynı desen aynı…
Toplum birbirini dinlemeyi bilmiyor.
İşitebilen sağırlar anlaşılmak istiyor…

Ömer Temel
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&Bana Yasaklısın &

yasaklısın bana,
elma gibi,havva gibi.
cennet tutsağıyım ben.
canım seni çekmemeli,
koparırsam dalından...
dünyaya  gönderilebilirim.

yasaklısın vücuduma,
lokum gibi,şeker gibi.
şeker hastasıyım ben.
alsam seni elime,
sonunu getirmeden bırakmam.
o zaman da ansızın,
senden ölebilirim.

yasaklısın yüreğime,
ansız heyecan gibi,
kalp hastasıyım ben,
bu yüzden,öyle bakma gözlerime.!
bir daha yüzünü göremeyebilirim.

30.07.2008

Ömer Temel

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

&Cayamıyorum &

Hayalin darılır gücenir diye,
Başımı yastığa koyamıyorum,
Gözlerim nöbetci aklım devriye,
Aylardır uykuya doyamıyorum.

Ne zaman kırılsam kendi kendime,
Gücensem kadere sensizim diye,
Öyle dolmuşsun ki gönül bendime
Bir damlana  bile kıyamıyorum.

Kaşıkcı elması  o gözlerini,
Senfoni fasleden  o sözlerini,
Masallara nisbet  o izlerini,
Binbir gecekalsam sayamıyorum.

Hayatla bağıma sensin vesile,
Gerek yok isbata başka delile,
Değil senden senindüşünden bile,
Bir dakika olsun cayamıyorum.

Ozanoğlu     30.04.2010

Ömer Temel
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&Dünya &

Umut bir güvercin kanadı kırık,
Barış vurgun yemiş sinesi buruk,
Bağcıların hoyrat yemişler  koruk,
Baykuşa yurt olmuş bağların dünya.

Lale sümbül ağlar hain var diye,
Yeni savaşlara tayin var diye,
Kuşlar ötüşmüyor ayin var diye,
Katile yurt olmuş dağların dünya.

Bütün kitaplar da zulüm kademe,
Tarih metih yazmış kanlı kıdeme,
Rastlamadım ben hiç mazlum dedeme,
Zalime taht kurmuş çağların dünya.

İnsanlığa teşvik vur aralıksız,
Teşvikin adresi sır aralıksız,
Emir Washington’dan var aralıksız,
Hakk’a tuzak kurmuş ağların dünya.

Ey uyuyan insan başını kaldır,
Tefekkür gölüne kafanı daldır,
Haşa Hak’da değil hata kuldadır,
Eridi ozanda yağların dünya.

Ozanoğlu      31.05.2010

Ömer Temel
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&Gel Gör ki &

Adını silip attım telefonumdan,
Adını silip attım ama,
Gel gör ki,
Silemedim seni şu sol yanımdan.

Yemin ettim geçmemeye,
Gelip gelip kapından,
Yemin ettim ama,
Gel gör ki,
Çıkmıyorsun bir an bile aklımdan.

Ozanoğlu      02.11.2009

Ömer Temel
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((Dünya Hali))

Bana kaldı demek ki bu öksüz mazlum dava,
Bu kurak sahrada ki bu kasvetli loş hava.
Bana kaldı demek ha!
Kulaklarıma inat tamtam çalan darbuka.
Ve benim artık bu gam,
Benliğimi bağlayan bu insafsız abluka.

Şimdi, yaşadığım kıta küçük bir kafes,
Bıldırcın bile çıldırır, çekse bir nefes.
Şimşeklere taş çıkarır,
Üzerimde şaklayan; kelli felli şık düşes.

Acılar artık alafranga,
Ve elde değil, beynimize kilitli,
Anahtarsız pranga.
Bana kaldı demek ki, dünya ahiret gammı,
Satan kim pazarlıksız,bu beyhude yaşamı?

Kaç karat bilmiyorum bu yuvarlak billuru,
Pırlantamı demir mi lastikmidir şuuru?
Bilmiyorum bilmiyor kader denen zuhuru..!

Emaneti mecburen başıma tac etmişim,
Ben yaşrken en başta en sonu bitirmişim.
Doğduğumu bilirim bu kavanoz içine,
Ve muhteşem değildi patırtısız gelişim.

Adem'e bila miktar toprak ve su eklemiş
Sular sultanı Rabbim bu dünyayı yuu demiş,
Bense havan almışım suları dövüyorum,
Gökkubbede devlere karınca övüyorum…

16.07.2008

Ömer Temel
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* Şarkı Türkü Dediğin *

Şarkı türkü dediğin;
En az yüz yıllık olmalı,
Veya en azından,
Yüz yıllık gibi durmalı,

Havai fişek gibi olmamalı,
Eser dediğin.
Bir gece ansızın patlayan,
Bir daha hiç patlamayan,

Eser dediğin,
Ay gibi olmalı, güneş gibi sıcacık,
Gönlümüzü ısıtan,
Gözümüzü ışıtan…

Bir milletin hepsi birden demeli,
“Burası muştur yolu yokuştur,
Giden gelmiyor acep ne iştir? ”

Veya bir avuç eğlenmeli,
“Olmadı Bide miami yaparım”,
Birini bırakır da öbürüyle çıkarım,
Oda olmadı,
Beş on tanenin daha anasını satarım…
Ara vermeden ilştirde iliştir.

Şarkı türkü dediğin, bir son hatırlatmalı,
“Dönülmez akşamın ufkundayım,
Vakit çok geç”
Kararan  ufkumuzda pür güzellik olmalı,

Şarkı türkü dediğinin;
Teli bizi vurmalı, dili serde durmalı...
27.07.2008

Ömer Temel
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** Boğa Amerika –Büğelek Sivrisinek **

bu öyle,
kalabalıkları boynuzlamaya benzemez,
annesi uysal inek,
dağları dolandırır bak,
canına düşer de;
hırçın bir boz büğelek.

bu öyle,
savaş meydanlarında,
ülkeleri yok etmeye benzemez.
bir dolu tankla tüfek,

girecek delik ararsın,
başını bir sararsa, sürüyle sivrisinek.

27.07.2008

Ömer Temel
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**Bülbül**

Güllerin hepsi yandı  çalıya ötüyorsun,
Gözün görmüyor belki his demi etmiyorsun.
Sabahın seherinde bir garip yalnızlık var,
Ezanı duymadın mı Hayyalelde felah var.
Ümidini yutmuşsun içindemi bakmazsın,
İfrazınla atmazsan felahda son duraksın.
Bugün dersane günü defderlerini topla,
Bir kalem yeter inan bu kez doğru hesapla.
Üç miskal maziden al üçyüz küsür atiden,
Hepsini güne ekle dönme kavli katiden.
Son muhalde ki nefer acıdan tınmazmısın,
Bütün dünya doluyken kof tan utanmazmısın?
Söz verdin biliyorsun kalu bela kentinde,
Kulluk yalnız Rahman’a küçük dünya semtinde.
Sen melek değilsin ki günah işlemeyesin,
En büyük günah bilki düştüğün melun yes in.
Haram yeme hak alma hele Hakka şer atma,
Af  O’nun karar O’nun sen tövbeni unutma.
Çıkar gitsin aradan ne kadar ruhban varsa,
La İlahe İllallah  iman denilen parsa.
Menfaate binaen Allah’ı kullananlar,
Bilki imana dair cambaz ca sallananlar,
İslam bütün cihana yeter cümle mümine,
Haşa, Allah muhtaçmı birkaç soyka miskine?

Ey sesi güzel bülbül gül bitti de tohum var,
Yeniden serp toprağa bak ne goncalar yağar.
Yeterki mahsülünü elletme vefasıza,
Çalışıp didinipte çaldırma bir soysuza.
Doğru yol tek bir tane haritası Kur’anda,
Şaşırırsan elin aç  sor O büyük Gufran’a.
Buğün davransan inan menzil birgün kısalır,
Gayesi çıkar olan hak balonu fısalır.
Yol O’nun Burak O’nun,ömre son durak O’nun,
Geceden korkma sakın seherde şafak O’nun

02.07.2008

Ömer Temel
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**Geriye Bir Ömer Kaldı**

Yırtıldı üstüme giydiğim urba,
Utancından baştan başa yırtıldı.
Benliğim eskici bedenim hurda,
Attım hepsini de canım  kurtuldu.

Sevda defterime şöyle bir baktım,
Bir sayfa kalmadı hepsini yaktım,
Bir kibrit mazinin köküne çaktım,
Ne yalan söyleyeyim içim burkuldu.

Dost diye bildiğim hayli zat varmış,
Cüsseleri ağır çapları darmış,
Meğer tümü elli gram kadarmış,
Gönül kantarımda hepsi tartıldı.

Biri canım dedi canımı yaktı,
Birine kal dedim saate baktı,
Vefasızlar sevda hanemi yıktı,
İçerime künt sızılar dürtüldü.

Davul zurna dan a dan ile gitti,
Oynayanlar borazan ile gitti,
Konuşanlar lafazan ile gitti,
Ömer gene Temel ile örtüldü.

02.07.2008

Ömer Temel

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

*Gebetto Amca*

Gebetto Amca,
Bize biraz iyi adam yapsana.!
Veya en azından,
Yontulmamış olanları,
Biraz yontsana...
Bütün deseni bozulmuş
Şu insanlık tahtasına,
Birkaç çentik atsana,

Halkım,vatandaşım,
Gardaşım deyip,
Cana okuyanlara,
Aç komşuyu soyanlara,
Yarı yolda koyanlara,
Ve cümle yalanlara,
Birer subap taksana.
Burnu yalandan,
Kaf dağını aşanlara,
Uzamayan birer burun yapsana.

Gebetto Amca!
Kağıt uçaklardan bile korkan,
Savaş çocuklarına,
Yavrusunu özlemle bekleyen,
Umutsuz analara,
Düğününü görmeden
Dul kalanlara,
Ceylanlara,kuzulara,
Masumlara,mazlumlara,
Bütün iyi insanlara,
Aşka sevdalılara...
Son bir umut olsana...

İhanet satanların,
Paraya tapanların,
Yürek dağlatanların,
Dünyayı yakanların,
Göğüs tahtalarına;
Biraz vicdan çaksana...

Gebetto Amca...!
Bütün çocukların hissettiği,
Bütün insanlığın özlediği,
Sevgi,saygı merhamet,
Özgürlük ve masumiyet yüklü;

Yeni Pinokyolar yapsana...

09.07.2008

Ömer Temel
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*Hüdaverdi

Nasipsiz nan yiyilirmi,
Davulsuz dan diyilirmi,
Parasız don giyilirmi,
Hüdaverdi Hüdaverdi,

Bu bir nasip meşgalesi,
Çıkarcılık  nevalesi,
İçinde hinlik hilesi,
Hüdaverdi Hüdaverdi.

Üç beş tanıdık bulucan,
Ceplerini doldurucan,
Sonra başkente dalıcan,
Hüdaverdi Hüdaverdi.

Koluna biri giricek,
Parti icazet vericek,
Bakan bey uygun görücek,
Hüdaverdi Hüdaverdi.

Gökten üç elma düşücek,
Sizinkiler üşüşücek,
Millet hariç bölüşücek,
Hüdaverdi Hüdaverdi.

Bundan sonra uçarsın sen,
Vanaları açarsın sen,
Dansözlere saçarsın sen,
Hüdaverdi Hüdaverdi.

Bu milletin aklı ermez,
Yalanı doğruyu görmez,
Düzenbaza defter dürmez,
Hüdaverdi Hüdaverdi.

Zügürt çenesi yorulur,
Kılıftır ki uydurulur,
Nerden bulduğun sorulur,
Boşver sana H ü d a verdi….! ! !

Hüdaverdi Hüdaverdi,
Herkes muradına erdi,
Halkın kerevetle derdi,
Hüdaverdi Hüdaverdi.

25.06.2008

Ömer Temel
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*Seni Şarkılarda Aradım

Seni şarkılarda aradım..!
Hangi şarkı çalar seni.?

Hangi keman çeker yayını,
Titretir telini?
Hangi ney taksimi,
Senle kirletir sesini,

Ak süt gibi sevdalara yazgılı,,
Hangi şarkı sana,
Besteler güftesini?

Seni şarkılarda aradım,
Hangi şarkı çalar seni?

Hangi nihavent sevgili,
Sana yakar yüreğini.
Hangi şarkı savaş çıkarır,
Yıkar şehirleri
Hangi şarkı adam satar,
Hemde üç kuruşa,
Aşkın bütün servetini.

Hangi kaval sana verir,
İlahi nefesini.
Hangi tel tınılar, hangi bam…
Hangi eşik üstünde tutar seni?

Seni şarkılarda aradım
Hicaz affetsin beni,
İşte şimdi mahur,
Kahreder beni.

Tanburayı eminim sen rebab ettin,
Ciğerleri kebab eden gene sen,
Hangi şarkı şimdi,
Senin için katibimi inletsin.

Hangi şarkı çalar seni
Sen git teneke ritmine ver kendini,
Aradan çıkar bütün hislerini.

Sen;
Sarıgelini hangi yüzle dinleyeceksin?
Sen mi inleyen namelerle inleyeceksin?
Peki ya; ”ah bir ataş ver”diyen leved’e
Cigara mı vereceksin…?

Senin yüreğin,hissetmiyor yalnızca atıyor…
Bedeninsa hergün binlerce günahla yatıyor.

Sen soyka;
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Sen, bu şarkıların nesini beğenmedin,
Gittin desibel üstü bangırtılarla,
Kulağını mahvettin.

Seni şarkılarda aradım,
Bir kürdili hicazkara es bile etmezsin.
Dans ederken ayağıma basmayı bile beceremedin
Bir düğünde can cana halaya dahi giremedin.
Çayda çıra da sana kibrit bile yanmayacak bilesin.

Bir özentidir bellemişsin,
Sabahlara kadar kaç eldesin,
Hangi sarhoş sabah seni hatırlar,
Yalnız kalınca,kiminle ne bölüşeceksin?

Sen,son deminde;
Tenin kırıştığında,
Kim elinden tutacak,
Kim saçını okşayacak,
Söyle kim sana;
Saba makamında sala okuyacak…

Şarkılara sordum,
Hiçbiri söylemedi….

04.07.2008

Ömer Temel
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,,,,,, İhanet yolu,,,,,,

canım sıkıldı canım,
ansızın gidişine,
hani, bir pusula bıraksan anlardım,
ve düşmezdim peşine.

şimdi öylesine, bu otoyollardayım,
arabamın tekerinde.

çıkıp mertçe söylesen,
canım düşmeyecek,
sıkıntı deresine,
adının izbesine.

bütün kavşakları yokladım,
yön tabelalarını bir bir,
hafızamda sakladım.

hiçbir otoyolun hiçbir talisinde,
“puştluk” diye yazmıyordu,

ne bir köy ne kasaba,
nede ilçeye rastlamadım.
sen,  bu “ihanet” beldesine gitmek için,
hangi yolu kullandın …?

21.07.2008

Ömer Temel
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.. Bir Hayatın Anatomisi...

doğmuştur,
bir ağlama yükselir,
garipler ülkesinden.
pek memnun değil mi ne.?
öyle anlaşılıyor, o yanık nüktesinden.
çabuk geçer üzülme,
kim ölmüş ki yurdumda,
bitmeyen çilesinden.!
okur yazar  anlamaz,
ama hep mezun olur,
ezber dersanesinden.

askerliği bitmiştir,
adam olmuştur adam,
mehmetler tümeninden.
ne ölecek ne gülecek,
kuru bir maaş,
ailece çok çekecekler,
firavun  o, ev sahibinden.

en ucuzundan eğlenir,
genede çok eğlenir,
zira arkadaşlarının hepsi,
delikanlılığın en harbisinden.

günah gani,
meyhanesinden, kerhanesine  yaz da yaz.
her günahın ardına binlerce pişmanname,
binlerce tövbe tullah,geçer gider semtinden.
çocuk büyür,yumak büyür,büyümez bu dangalak.
hala saftır, üçkağıtçıya kaptırır helal nevalesinden.
şaklayan gülüşmeler  dost teraneleri yoktur artık,
bizim ki geçmiştir kambur feleğin eğilmez çemberinden.

artık namaza başlamıştır beyimiz,
hemde en allahu ekberinden.
ömrüne gusül verir,
nemli seccadesinden.
dur şimdi uçacaksın,
allah’ın emri keremiyle,
minarenın şerefesinden.
bu kadar da kuyruk sallama,
şehirin en büyük camisinden.

beyaz saç, beyaz şakak,
dayak yemiş gibidir, hemde tonlarca dayak.
artık sükun devridir,
cabuk serinler hayat,

ve bir son rüzgar eser,ecel pervanesinden.
sala son musikidir müezzinin sesinden.
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dedimya,
kim ölmüş ki yurdumda,bitmeyen çilesinden…

22.07.2008

Ömer Temel
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.. Ey Soylu..

ey soylu,
söylermisin..! ?

bu 'soy' denen ayrıcalık,
sana nasıl verildi?

ya,
sen doğmadan,
dokuz ay on gün önce,
babam size gelseydi....!

ya da,
doğduğun da seni,,
benim annem emzirseydi....!

o zaman bu ayrımı,
soy/un kabul eder miydi....! ? ?

22.07.2008

Ömer Temel
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... Ağır Geldi Bu Jargon...

dil damağa dargın ise,
söz dimağa ağır gelir.

ağır geldi bu sefer,
ilk defa zedelendim.
silkinsem zılgıt dökülür,
ağız çeperinden üstüme gelen.

sevmişim seni en harbisinden,
teğet geçti birçoğu dediklerinin,
değenler de yetti ama,
ses çıkardı gönlümün bam telinden.

Hele hele “ben seni hiç sevmedim”
cümlesi ki,
nefretin yedi başlı ejderhasını,
uyandırdı yerinden.

şimdi sükun bir dinginlikle seni düşünüyorum.
bileydim bugün hiç gelmezdim.
hatta o ilk gün bu çizgiyi çeker,
o muhteşem zerafetini bile,iplemezdim.

oysa ben sana lügatlar arıyordum,
 daha düne kadar,
dünyanın hiç keşfedilmemiş ülkesinin dilinde,
seni seviyorum demek isterdim.

sel götürdü bu aşkı,en sonki sağanakta,
boğuldu sevda köşkü,gönlümdeki ırmakta.

ne bileydim,yalan süslediğini,
pembelerin burcunda.
nerden bilebilirdim,yılan beslediğini,
ağzının sarnıcında,

21.07.2008

Ömer Temel
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... Sitem Etmez...

dokuz ay on günün,
bütün cefası,unutulmuştur..
minik ayalarının içinde.

süt ister şimdi,
ağlamasın diye.

sitem etmez alt bezine,
o etse de büyüyünce annesine...

unutulmuştur,
'git' demeler,
kulakların kepçesinde.
sinmiştir tüm sitemler,
vuslatın gamzesine...

varacaktır menziline,
kırat kamçı yesede.
sitem etmaz dönüpte,
mahmuz vurana,
döşüne,döşüne....

sitem etmez kaplumbağa,
bir ömür taşıdığı,
pütürlü teknesine...

21.07.2008

Ömer Temel
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.... Olmazlar....

I

Fakirden ahbap olur mu,
Çulundan bit eksik olmaz,
Hamaldan adam olur mu,
Dalından küt eksik olmaz.

II

Anız doğru mu söyledin,
Yoksa mecaz mı eyledin,
Ehli kamile meyledin,
Cüheladan sırat olmaz

Ne paradır nede palan,
İnsanı değerli kılan,
Miskin kavil ömre ziyan
Ataletten irat olmaz.

Eğreti eğri direkte,
Su durur mu ters kürekte,
Yazın dolmayan merekte,
Kışın ottan abat  olmaz.

Asılsız derde dövünen
Nesilsiz merde yerinen,
Namert malıyla övünen,
Kanaattan avrat olmaz.

Cahillerin perisinden,
Melek olmaz hurisinden,
Hayır gelmez sürüsünden,
Bin yalaktan Fırat olmaz.

20.07.2008

Ömer Temel
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/// Garip Seyyare

Gariptir düzeni şu seyyarenin,
Zengin fakir bir acayip pay olur.
Bozuktur dümeni bu teyyarenin,
Zara  döner zora döner  oy olur.

Bir gayrettir cana düşer har gibi,
Yanar durur gece gündüz nar gibi,
Beyaz örtü başa yağar kar gibi,
Bağ bozumu  pir’e döner ay olur.

Ozanoğlu sayar sayar bitirmez,
Eğri büyrü yörüngeye oturmaz,
İğnesi ağzında güle batırmaz,
Ömür biter yar’a döner zay olur.

01.08.2008

Ömer Temel

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

? ? Dediler? ?

Doğ dediler doğabildim,
Ağladım sineler deldim,
Bu dünyaya nasıl geldim?
Beni bana sor dediler.

Nefislere mal mülk batak,
Han hamama direk çatak
En son yatacağım yatak,
Beni bana gor dediler.

Acep nedir balın sırrı,
Maharet arı nın kahrı,
Kimdedir emirin mührü,
Beni bana dur dediler

Tanımadım ömrü vefa,
Tomar tomar cana cefa,
Son nefeste midir safa?
Beni bana hor dediler

Aşka gerek iki yürek,
Biri çatı biri direk,
Gözlediğim fani melek,
Beni bana zor dediler.

Anız derki yandı bağım,
Ziyan oldu taze çağım,
Pare pare gönül dağım,
Beni bana kor dediler.

 gor: erzurum yöresinde mezar

18.07.2008

Ömer Temel
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^^^^Belalara Müptela^^^^

Sokak bela,
Cadde bela,
Bu şehir baştan başa,
Belalara mübtela.

Bir türlü,
Ne taraf olabildim,
Ne  de bertaraf.
Bu  anlamsız belalara.

Bir hayatı bilirim,
Birde yaşamanın anlamını.
Üç beş sayılı gün,
Koca bir dünya,
Varken yaşanacak,
Hava su toprak,
Evlat,sevgili,dost,
Gülmek,eğlenmek.
Sonrada göçüp gitmek.

Keşke yazıldığı kadar kolay olsa;
mutluluktan gürlemek.

Mutluluğu bir yana bırak,
Mübtelaya bulaşmayabilsem....
Ve kendimi kazasız belasız,
Diğer tarafa bir atabilsem...

14.07.2008

Ömer Temel
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“”””Aidiyat””””

Haymatloslar,
Yani vatansızlar…

Ben sizden de vatansızım.

Ülkümü biliyorum,
Ülkemi biliyorum.

Velakin,
Ait olduğum yeri,
Maalesef, bilmiyorum.

23.07.2008

Ömer Temel
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++Fukara++

Garipler yatağı şu bizim vatan,
Kadere hüzünle güler fukara.
Bütün nafakası kuru bir soğan,
Onuda zenginle böler fukara.

Nasırlı ayağı soğuğu duymaz,
Asırlık acıyı ağrıdan saymaz,
Ona gökyüzünde yıldızlar kaymaz,
Geceyi tütünle böler fukara.

Bir garip nidadır vuslat türküsü,
Toprak elden gayrı yoktur öyküsü,
Kapı arkasında olmaz sürgüsü,
Bulguru milimle böler fukara.

Düğün görmemiştir zeybeği bilmez,
Bütün görmemiştir çeyreği bilmez,
Sığırı bilirde bifteği bilmez,
Onuda dilimle böler fukara.

Tütünü acıdır genzi parçalar,
Düşünde rengi yok resim fırçalar,
Dönüpte geçmişi biraz kurcalar,
Gözünü zalimle böler fukara.

14.07.2008

Ömer Temel
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Ac Dılloya Bah

Elifi göstersen mertek zanneder,
İlim yayacakmış ac dılloya bah.
Kağnıyı görmemiş köye greyder,
Alıp koyacakmış ac dıloya bah.

Nasıl olsa beleş ülkede yalan,
En doğru yolu da siyasi olan,
Gözümüz üstünden sürmeyi çalan,
Gayme sayacakmış ac dılloya bah.

Anadolu galmış dana doluğa,
Üçkağıt kervanı soluğ soluğa,
Millet meyil etmiş gaza culuğa,
Garnı doyacakmış ac dılloya bah.

Vatandaşın  kolu ayağı  kelep
Gapıda bacada kalmamış gullep,
Hayvancılık ölmüş o olmuş celep,
Koyun yayacakmış ac dılloya bah.

Anız derki gayrı uyan dost uyan,
Sağır sultan duydu yokmudur duyan,
Milleti enayi yerine koyan,
Huydan cayacakmış ac dılloya bah.

Anız  02.03.2009

Ömer Temel
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Açılmadık Birleştik

Lisanımız kurudu la-havle çeke çeke,
La ilahe İllallah bitsin bu müstemleke,

Bu milletin Millisi milinden çıkarıldı,
Millet üçbeş çocuğun eline bırakıldı.

Hak insana verilir ayrı ırk neyin nesi,
Tefrika tartar oldu terazinin kefesi.

Bu ülkede fukara ekmeğe yerikliyor,
Birileri yalanla boş umut körüklüyor.

Varsa gerçek hüneri çıksın hünkar ortaya,
Birlikten dem vuranlar baksın Anafarta’ya.

Canı birdi kanı bir vatanı Şühedanın,
Kürd'ü Türk'ü mü vardı yer altında yatanın.

Açılmadık ne kaldı kapanmayan yarada,
Bak Atatürk ağlıyor Lirada ki turada.

Çapanın bahçesinde hasta bank ta yatarken,
Ölüye para sorar doktor morgdan çıkarken.

Niye biz kendimize bir karar veremeyiz,
İlla Frenk mi lazım niye biz  pigmemiyiz.

Yassıada'dan kalma bir gelenek mi yasak,
Ancak adam oluruz  özde özgür olursak.

Bu vebal hepimizin okuyan yazan beyler,
Fotöre köle olan kula kul olan köyler.

Siz dinin kayığını cennette batıranlar,
Cahili cühelayı iremde yatıranlar,

Düşünmezmisiniz ki diyor Haliki Rahman,
Sizemi kaldı haşa Malik'in Lütfu Gufran.

Hadi şimdi aradan çıkarın ruhbanları,
Fikri hür vicdanı hür olsun Hak kurbanları.

Önce el ele verin sonra gönül gönüle,
Çekelim gam yükünü çekelim türkülerle,

Tez gelir bak o zaman bu tozlu yolun sonu,
Tez erir başındaki tutsak dağların don’u.

Açılım diyenlere açılıp bir şamar çek,
Biz birleştik diyelim duysun tüm kahpe felek.

Ozanoğlum        25.08.2009
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Ömer Temel

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Adalet Sarayı

Adalet'e saraylar yaptırdık ama,
O yanından bile geçmedi,

Ozanoğlu    20.04.2010

Ömer Temel
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Adam

Adam vardır arkasından koşulur.
Adam vardır arkasından kusulur.
Adam vardır arkasında dualar.
Adam vardır arkasında ahlar var.
Adam vardır arkasından ağlanır.
Adam vardır arkasından yuhlanır.
Adam vardır arkandaysa coşarsın.
Adam vardır arkandaysa korkarsın.
Adam vardır arkasından övülür.
Adam vardır arkasından sövülür.

Adam vardır arkasından koşulur.
Adam vardır arkasından kaçılır...

                                             30.03.2007

Ömer Temel
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Ağır Gelir

Zamanı geçince sevda çağının,
Eskiyen yüreğe yar ağır gelir.
Kışı çetin geçer gönül dağının.
Eskiyen küreğe kar ağır gelir.

Delikan çekilir durulur insan,
Emsalleri göçer burulur insan,
İnişlerde bile yorulur insan,
Eskiyen ereğe tur ağır gelir.

Süleyman kılıcı kesmez olunca,
İnce belli hurrem olur kalınca,
Padişahı takmaz olur karınca,
Eskiyen direğe sur ağır gelir.

Ozanoğlu göçer birgün dünyadan,
Çok çekti yaşarken hergün dünyadan,
Hakkı eylemişler sürgün dünyadan,
Eskiyen bileğe fer ağır gelir.

Ozanoğlu          25.02.2010

Ömer Temel
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Ağır Olur Ayrılık

Ağır olur ayrılığın gecesi,
Üzerinden yıldız kayar fal kayar.
Titrer dudağında “gitti” hecesi,
Damağından cümle kayar dil kayar.

Bir mektup yazmaya “ah”la başlarsın
Sevda kasnağında mazi işlersin,
Postaya verirken vuslat düşlersin,
Zarf üstünden adres kayar pul kayar.

Ağır olur ayrılığın sancısı,
Cilalıdır parlar yürek acısı,
Uzaklarda bekler hasret hancısı,
Yar getiren  menzil kayar yol kayar.

Saklarsın başını avuçlarında,
Irmaklar gözünün sarnıçlarında,
İsyan uyuşuktur dil uçlarında,
Yutağından insan kayar kul kayar.

Ağır olur ayrılığın yücesi,
Yamacından geçer derdin nicesi,
Yalnızlık rüzgarı,öl bilmecesi,
Bedeninden omuz kayar kol kayar.

Ozanoğlu'm elbet zaman durulur,
Bir mizanda iki kefe kurulur,
Sana cefa bana vefa sorulur,
Birimizden zalim kayar zul kayar.

04.08.2008

Ömer Temel
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Ağır Yük

hala  dikenlenir etlerimiz
kolları taşlarla kırılan
filistinli adamın feryatlarından
ne fark eder coğrafyası
her yerde savunmasız
yakaran gözler medet umar
yalvardığından

çok merak ediyorum
insan hakları panelinde
işkence konulu bir
konuşmayı dinlerken
hortumunu neresine saklar acaba
başkomiser hortum süleyman

hiçbir sonuç çıkmıyorsa
the ritz carlton otelinde ki
toplantılardan
insan hakları beyannamesi
çıkartılmalı artık
okul kitaplarından

Ozanoğlu

06.08.2008

Ömer Temel
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Ağlamak

Sanırım Bu bir kural,
Doğar doğmaz ağlamak.
Hayatın devamında,
Umuda bel bağlamak.

14.04.2010

Ömer Temel
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Ağlamayım

Ey sevdiğim beni burda,
Koyup gitme ahuzarda,
Bülbül gibi intizarda,
Gülüm ile ağlamayım.

Darda koyma garip başım,
Harda koyma yanık döşüm,
Yolda koyma gözüm yaşım,
Zulüm ile ağlamayım.

Gidiyorsun çöktü dağım,
İcerimde erir yağım,
Kurutma bostanım bağım,
Çölüm ile ağlamayım.

Anız yanacaksa sana,
Bırak yansın kana kana,
Dönüpte bakma arkana,
Külüm ile ağlamayım.

18.07.2008

Ömer Temel
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Ağlar

Ağ gülün başına bir baykuş konmuş,
İncinmiş yaprağı dalları ağlar.
Bülbül figan eyler yüreği yanmış,
Tutuşmuş lisanı  dilleri ağlar.

Gözleri seherde dağlara dalmış,
Derdini Hazreti Mevla’ya salmış,
Umudu gelecek bağbana kalmış,
Bükülmüş gameti yolları ağlar.

Ölürsem mezarım derince kazın,
Taşımın üstüne bi-murat yazın,
Yer olsun bedenim kalsın avazım,
Estikce rüzgarlar yellerim ağlar.

Ozanoğlu      05.07.2009

Ömer Temel
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Ağlarım

Birtek hüzne dayanamam;
Çocuk gözlerinde ki hüzne.
Çocukca boyun büküşüne,
Ağlarken, iç çekişine.

Birtek hüzne dayanamam;
Sorulara dudak büküşüne,
Anlamsız, hüzünlü gülüşüne

Birtek hüzne dayanamam;
Dur gitme deyişine,
Yürekten sevişine,

Ve birde;
Hüznüme dayanamam,

Ağlarım.

Ömer Temel
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Ağlayacaksın

Bitecek maceran aşk talanların,
Beni düşündükçe ağlayacaksın,
İçine batacak tüm yalanların,
Beni düşündükçe ağlayacaksın.

Çare olmayacak hiçbir teselli,
İhanetten sonra güçtür teselli,
Dudaktan gönüle hiçtir teselli,
Beni dşündükçe ağlayacaksın,

Hayal kuracaksın girmeyeceğim,
Gözünün önüne gelmeyeceğim,
Uzanıp hüznünü silmeyeceğim,
Beni düşündükce ağlayacaksın.

Bedenin dizine ağır gelecek,
Aynalar yüzüne ağır gelecek,
Anılar gözüne ağır gelecek,
Beni düşündükçe ağlayacaksın.,

16.07.2010

Ömer Temel
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Ağlayasım Var

Bana şöyle kuytu bir yer gösterin,
Bugün kana kana ağlayasım var.
Çoğunu bitirdim ömrü hederin,,
Zarara ziyana ağlayasım var.

Ben yatsam geceler uykusuz kalır,
Korkarım gündüzü karanlık alır,
Payıma ayrılmış hüzün ve kahır,
Bu hükmü ilana ağlayasım var.

Yüzüme dost olan dilde abarttı,
Arkamı dönünce hasmıma sattı,
Nice dost hançeri sırtıma battı,
Yalana dolana ağlayasım var.

Kader ilmek ilmek işledi tuzak,
Yoluma buz döktü altıma kızak,
Başıma kar yağdı yüzüme sazak,
Sararıp solana ağlayasım var.

Ozanoğlu boşa geçti seneler,
Ömrümü su gibi içti seneler,
Fidanı fideyken biçti seneler,
Elimde kalana ağlayasım var.

Ömer Temel    28.11.2010

Ömer Temel
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Ahir Zaman

Çevemize dost diye meğer mayın döşenmiş,
Sinsi sinsi patlayan ne çok hayın döşenmiş.

Sabah yüzlü geceler uzun boylu cüceler,
Sözde geviş getirir özde Hak’kı heceler.

Mahşerin kıyısına yanaştı sanki zaman,
Ahir zaman şerrinden aman Allah’ım aman.

Zamanın dişlisinin boşaldı zembereği,
Guguk kuşu vuruldu dinleyin engereği.

Gökyüzü yeryüzünün yüzüne bakmaz oldu,
Kalbimize bir kibrit Hak adı çakmaz oldu.

İşci çok işveren çok çalışan çok gaye yok,
Yağmalanır malımız ganimet çok paye yok.

Kız deli oğlan deli beşikler hoş salıncak,
Arttı dönen dolaplar çoğaldı boş salıncak.

Saraylarda yazılar altın yaldız kazılır,
Ahaliye sefalet saraylarda yazılır.

Önü zift arkası kör takmışız gözlükleri,
Madem ki dilimiz lal yakın tüm sözlükleri.

Firavn’lar baştacı Musa’lar avuntumuz,
Devir hep aynı devir yeni çağ kuruntumuz.

Dümbeleğe ritim ver çek yayı çalsın keman,
Evveli hiç olmamış zaman hep ahir zaman.

03.10.2010

Ömer Temel
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Aldanış

Nedir bu ateş Yarab,
Yakmadan yandırıyor?
Kimdir bu tatlı ahbap,
Hem sevip kandırıyor?

Yalancı dünya imiş,
Gideni gelmez imiş,
Kendi birkez dönermiş,
Bizi dört döndürüyor.

Ömer Temel
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Alışamadım

Her gelen gün, geçen günün kopyası,
Alışamadım, bu siyah beyaz hayata.
Hergün aynı yarenlik; biri para, biri benlik kavgası,
Alışamadım, bu sıradan adama.
Git ve gel kilometrelerce boşu boşuna,
Alışamadım,hiç birşey üretmeyen iş hayatına.
Her gün, bir yerleri kazılan ve toz duman,
Alışamadım,küfür diyaloğu kof sokağıma,

Kaygılarla çocuk büyütmek,
Kanarya büyütmek gibi birşey.
Ya düşerse,hayat denen kartalın cırnağına?
Okul yok,iş yok,eşitlik yok.
En acısı, umut; yok oğlu yok.
Zavallılar,fal baktırıp duracak dinazorların falcısına.
Ya çıkarsa diyerek şans oyunu oynansın,
Her oyundan sonra kırık hayal onansın.
Yapa boza ne hayal kalır ne kırılacak umut,
Sen ganimet tarlasını,  nadasa bırak ve hatta unut.

Dedemi ve babamı dinledim can kulağıyla,
Birgün gülemediler,Biz dahil  efradıyla.
En güzel günleriydi, oysa dünya at'ının o demleri,
Bugünü görseler, eminim sızlardı ta genleri.
Hayat güvencesini, ölüme uzattılar,
Emeğin sürecini, tabuta kazıttılar.
Herkesin yareni var, boynu kalın cüsseli,
Yok öyle bir martaval,hepimiz memleketli.
Üçbeş uyanık güruh,sürüye yürü diyor,
Sonra kurdun kolunda, sürüyü gezdiriyor.
Kurt daha merkametli,zulme bazan dur diyor.

Kız deli,oğlan deli,beşikteki zır deli,
Sorsan yıllar olmuştur türkü dinlemeyeli.
Sırf moda olsun diye hipap dinler dans eder,
Bari becerebilse,dans diye halt üstüne halt eder.
Mazisi olmayanın atisi şebekliktir.
Hedefi olmayanın mesleği köleliktir.
Ne inançlı ne ate,dini bile belirsiz,
Ne Garplı nede şarklı yönü belli belirsiz.
Cennetle cehennem arasında kisvetsiz,
Toplumu yok  zavallı kalakalmış cümlesiz.

Alışamadım, elimde olmaksızın başladığım hayata,
Alışamadım, beni yaşama zorlayan anlamsız tebligata.

04.05.2008
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Ali Hepimizin Piridir Dostlar

Ali Ali derler,Bir büyük çığır.
Gönlü kılıcından dahada ağır.
Peygamber yaveri; Allah'a hazır.
Ali hepimizin Pir'idir dostlar.

Kardeşi kardeşe boğdurmadı mı?
Ümmeti aç susuz, yandırmadı mı?
Hasan Hüseyin'e kıydırmadı mı?
Kerbela tarihin kiridir dostlar.

İnsan kanı akar,Pireyi sorar,
Haktan yana durur,fakiri soyar,
Gözü ancak,kara toprakta doyar,
Cahilin çokluğu,sürüdür dostlar.

Gelin gelin hele,birlik olmaya,
Bir'in huzurunda,selam durmaya,
Kula kul olmadan,hür yaşamaya,
Döşte ki yaramız, diridir dostlar.

                                         31.01.2008

Ömer Temel

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Alo

Kara gözlü bir çocuğun başında,
Demir miğferi,
Çarpaz kurşun dolalı kemeri,
Makinalı tüfeğiyle,
Ateş eden bir asker;
Ne konuşur vicdanıyla?
Anlayamam anlatsa da.

08.08.2008
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Altı Kıta Bir Ülke

Sen, bu serseri gönlüme,
Kahraman bir ilkesin.
Sen, zamandan mekandan,
Bir adım ilerdesin.

El alemi’n yurdu var.
En büyüğü, ne kadar?
Oysa sen benim için,
Altı kıta bir ülkesin.

                                                  14.06.2005
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Altı Üstü İnsanım

Ruhum buhar,
Bedenim su,
Nefsim nar,
En nihayet insanım,
Bedenim de toprak var…

Ozanoğlum    05.11.2009
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Amerika

Dünya artık,
Kocaman bir el bombası,
Pim’i ise bir ülkenin elinde,
Yüreği ağzında,
Bekliyoruz,
Ne gün çekecek diye…

Ozanoğlu      05.11.2009

Ömer Temel

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Anacım

Telefonda çok iyiyim dedim ya,
Ben aslında ölüyorum anacım,
Sen anasın aklın benim canım ya,
Ben babayım biliyorum anacım.

Aklımda binlerce muamma soru,
Kalbimde sayısız kaygının zoru,
İçim kan ağlıyor dışarım kuru,
Gururumdan gülüyorum anacım.

Öz oğlum ki kavga eder özümle,
Cahil oldum okumayan kızımla,
Suya şiir yazıyorum gözümle,
Gözyaşımla siliyorum anacım.

Bu nasıl bir dünya bu nasıl düzen,
Ak miltan içinde kara ruh gezen,
Manayı terk etmiş maddeyi süzen,
Bakışlardan yılıyorum anacım.

Ne zormuş meğer se anne babalık,
Başımıza geldi sizi anladık,
Sen deryasın ben suyunda bir balık,
Helallığın diliyorum anacım.

Ozanoğlu’m aklım firar eyledim,
Derdimi kendime gizli söyledim,
Yaşıyorken kabristanı boyladım,
Gidip gidip geliyorum anacım.

Ozanoğlu     11.08.2009
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Anadolu

Bu yurt eski ipekyolu,
Şimdiler de köpek dolu,
Hey gidi hey Anadolu,
Ne Ağrılı başın varmış.

Doyurmuşsun kurdu kuşu,
Serseriyi başıboşu,
Süt bebesi Adiloş'u,
Ne bitmeyen aşın varmış.

Gelen vurmuş giden vurmuş,
Kalan seni fena yormuş,
Yedi düel pusu kurmuş,
Ne puşt dostun eşin varmış.

Katil icadı aletler,
Bağrını ezmiş paletler,
Üniforma apoletler,
Ne kırılmaz  taşın varmış.

İki gözün iki çeşme,
Dayan hele dayan düşme,
Kanayan yaramı deşme,
Ne kurumaz yaşın vrmış.

 07.08.2012
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Anadolu İnsanı

Gecesi belli değil,
Tarla sularken uyur.
Gündüzü belli değil,
Yalnız emret ve buyur.
Günde yirmi kez terler,
Ama kırk kere soğur.
Ecel teri dediğin,
İşte, bu olsa gerek.

Güneşten gönü yanar,
Kuru ayazdan yüzü.
Buzdan ayağı donar,
Tozdan kör olur gözü.
Tırmalanır yaz boyu,
Bir kuru ekmek için.
El’e yağ bal gönderir,
Köle bu olsa gerek

                                11.02.2006
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Anadolu'yam

Dedim emmi ne hal dedi yatirıh,
Üç hanelik köyde cirit atirıh,
Tilkiye çakala kurda çatirıh,
Bizim eller değişmiyor yegenim.

Dedim teyze ne hal dedi ne bilim,
Ne ağız dadım var ne söyler dilim,
Kireçli dört duvar yerde kıl kilim,
Evlik haller değişmiyor yegenim.

Dedim dede ne hal dedi eyvallah,
Çok şükür bir lokma aş vermiş Allah,
Ne olursa olsun gülirıh vallah,
Datlı diller değişmiyor yegenim.

Dedim toprak ne hal dedi doluyam,
Serin su yatağı yayla yoluyam,
Tepeden tırnağa Anadolu’yam,
Çamlıbel’ler değişmiyor yegenim.

Dedim gardaş ne hal dedi ağliyam,
Türkülere canevimden bağliyam,
Aşığam ozanam Ozanoğli’yam,
Kırık teller değişmiyor yegenim.

Ozanoğlu     11.02.2009
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Anam

Muhabbetin öyle hoş ki,
Yok bir eşin Benim Anam.
Sözde dostlar öyle boşki,
Dolu dolu Dostum Anam.

Sızlar yüreğinin dibi,
Hala o ilk günki gibi.
Kimler geldi,kimler geçti,
Geçmez közün ciğer Anam.

Birgün zengin,birgün fakir,
Birgün cevval,birgün hakir.
Değişsede Münkir-Nekir,
Değişmez Meleğim Anam.

Hayatıma sahifedir,
Yollarıma tarifedir.
Bayramlara Arife'dir,
Kurbanın olayım Anam.

                                30.01.2008
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Anasını

bayrağın üstüne bayrak,
dikenin ta anasını...

milletin üstüne millet
seçenin ta anasını...

vatanın üstüne vatan,
biçenin ta anasını...

halkının üstüne nifak,
sepenin ta anasını...

yolunun üstüne mayın,
dökenin ta anasını...

bebeğin üstüne kefen,
örtenin ta anasını...

o bebeğin ana'sının,
yerine koymak lazım...

27.07.2008
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Anikom

Sende ki sabırdan taşlar çatladı,
Dök içini artık  ağla Anikom,
Düştü şellaleden  yaşlar çatladı.
Sular seller gibi çağla  Anikom,

Ben bilirim  senin için alâ’yım,
Ana yüreğin de hala bala yım,
Sen Arife’m ben kurbanın olayım,
Gözlerime tülbent bağla anikom.

Zamanı erittin yanakların da,
Ninniler öğüttün dudakların da,
Hala sesin çınlar kulaklarım da,
Bir“Oğul” de beni dağla anikom.

Ozanoğlu bıkmış can kafesinden
Sahte dost sesinden yar nefesinden,
Öldüm buraların şirret sesinden,
Bir can de canımı sağla anikom,

Ozanoğlu         06.04.2009

Dost Kalemlerden

Geldiğin yollara gülleri ektim.
Hasret acısından, bilsen ne çektim.
Gün oldu aladım boynumu büktüm.
Gel deyipte yolum, bağla anikom.....Aşık Korhani
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Anlamsızım

içerimde ince sızım,
ciğer parem sızım sızım,
görevsizim tanımsızım,
ben böyle çok anlamsızım.

ne gecem ne gündüzüm var,
göğsüm alev benliğim har,
gece yanar gündüz yanar,
ben böyle çok anlamsızım.

ekmeğim bal ağzım zehir,
gönlüm derya gözüm nehir,
yolum uzun zaman tehir,
ben böyle çok anlamsızım.

yatak akrep yorgan yılan,
başım boşluk uyku talan,
tavan üstümde heyelan,
ben böyle çok anlamsızım.

hafızamda karıncalar,
iç içe dönük kancalar,
cevapsız anca buncalar,
ben böyle çok anlamsızım.

iki iylikten birisi,
ya ölüsü ya dirisi,
nedir daha ilerisi?
ben böyle çok anlamsızım.

25.07.2008
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Anlayamadım

Yanarım yanarım dumanım tütmez,
Ah eder dururum amanım bitmez,
Dinini bilirim imanım yetmez,
Dostun kıblesini anlayamadım.

Konuştum lisanım düzgün eyledim,
Derdine gönlümü üzgün eyledim,
Dilimde kelamı  ezgin eyledim,
Cehlin cümlesini anlayamadım.

Sevdasını aldım sineme kardım,
Perçemini beyaz mendile sardım,
Günde yüzbinkere huzura vardım,
Yarin cilvesini anlayamadım.

Bendim topraklara tohumlar eken,
Ömrünü ter edip hozana döken,
Ellere gül verdi Ozana diken,
Arzın kürresini anlayamadım.

21.12.2008
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Anne

Seni çok,hemde çok özledim Anne!
Burnumun kemiği sızladı nedense,
Gülmeni ağlamanı ne bileyim,
Herşeyini özledim işte.
Karnındaki günlerimi bile,
Özledim kime ne...

Birden, geliverdin gözümün önüne.
İnan öyle hasretim ki tenine,yüreğine.

Hoş,üç ay önce yanımdaydın,
Camı kırık gözlüğünle,
Aha bu salondaydın.
İşte o halin geldi yine önüme,
Hani bir yıl önce binerken trene.
Bana el salladın, kan aktı içerime.

Sana birşey söyleyeyim mi Anne?
Özledim,en sevmediğim cezanı bile.
Keşke ben gene çocuk olsaydım,
Sen ağzıma toz biber doldursaydın.
Sonra, dalında kabar var diye,
Beni terlikle, bir güzel ovalasaydın.
Kısaca ben,gene çocuk olsam,
Sen benim hep yanımda olsaydın.
Keşke, çabucak akşam olsa,
O bulunmaz merhametinle,bana bir sarılsaydın.
Ve işte o an ben,
Dünyada ki en mutlu çocuk olsaydım.

Ne bileyim işte Anne,
Keşke gurbet olmasa,
Ve şu an,nasıl olursa olsun,
Sen yanımda olsaydın...
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Antika Hamallar Hurdacısı

artık yeter
yük vermeyin
sıvazladığınız sırtıma

şimdi bir el atmanızı bekliyorum
şu kaportası bozuk
kalbimin acısına.

eminim
ona bile hesaplatırsınız
antika hamallar hurdacısına

14.08.2008
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Arhadaş Darılmış

Ne dedim ne ettim bende bülmirem,
Muhannet gonuşan dile darılmış,
Gorhumdan yanında artıh gülmirem,
Tebessüm etmeme bile darılmış.

Saat başı onu aramamışam,
Güzel hatırını soramamışam,
Rüya görmüş hayra yoramamışam,
Telefon çalmamış zile darılmış.

Sinirden öfleyip pöfülemeden,
Çekmiş cigarayı tüssülemeden,
Sıcah çayi içmiş üfülemeden,
Haşlamış ağzıni yele darılmış.

Hemde küsmüş bizim hepimizinen,
Bağıni gopartmış ipimizinen,
Selamı boşlamış topomuzunan,
Gidecahmış burdan ele darılmış.

Olurmi hemşerim bu geden benlik,
Heç yohdan olurmi bu denli kemlik,
Zaman geçer gine olur yarenlik,
Bülbül güz ayında güle darılmış.

Ozanoğlu     25.06.2010
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Asalet

Asalet ki, ta doğuştan.
Ne namertten, nede puşt'tan.
Asalet ki, varoluştan,
Rezalet le aynı yaştan.
Asalet ki, iki baştan.
Sağ ile sola kopuştan.
Asalet ki hür oluştan,
Esaretten kurtuluştan.

Asalet, asil huydan.
Emri ise ''insan ol'' dan.

                                       05.05.20006
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Asi Nesil

Sadrına bir elif yerleştirmemiş,
Yirmidokuz harfte mana arıyor.
Eliyle dilini birleştirmemiş,
Ehli amelinde rana arıyor.

Niyeti gözede su bulandırmak,
Hatay’da Rize’de söz dolandırmak,
Beyitte dizede öz sulandırmak,
Öküzün altında dana arıyor.

Soymuş soğan etmiş Zülfikar’ını,
Naylona benzetmiş kehribarını,
Jüriye bağlamış itibarını,
Eğreti gelinde zina arıyor.

Hane yapmak için ormanı yakar,
Binlerce hayvanın evini yıkar,
Ceylana turnaya kör kurşun sıkar,
İnmiş Van Göl'üne suna arıyor.

Mazlumu seherde çarmıha geren,
Harmanda mahsulü çöplüğe seren,
Nice Muhammed’in kanına giren,
Yezit'in dağında mina arıyor.

Ozanoğlu yeter bitsin bu ehil,
Ne kör kütük kalsın nede kör cahil,
Adı Meryem olsun yada İsmail,
Aslında kendine Tuna arıyor.

10.09.2008
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Aşağı Yukarı

Bizde ata sporudur,
Koş aşağı koş yukarı.
Ak vaadler kaparodur,
Boş aşağı boş yukarı.

Yük vermişler belimize,
Birde cennet elimize,
Dolamışız dilimize,
Beş aşağı beş yukarı,

Avradı olmuş birinin,
Günü kararmış Şirinin,
Kırk Hurisi var Nurinin,
Düş aşağı düş yukarı.

Devlet halkı zamla dener,
Vergi hortumuyla emer,
Sırtımızda demir semer,
Çüş aşağı çüş yukarı.

Ülkeyi yiyen yiyene,
Taksim oğula yeğene,
Ne mutlu Türküm diyene,
Coş aşağı coş yukarı.

16.04.2012
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Aşk Tarifi

duygulu bir kalp içerisine
bir tutam sevda ekleyin.
sonra üzerine bir tutam
acı ekleyin
ve derin bir nefes çekin
hala ölmediyseniz
bekleyin...

16.07.2008
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Aşkı Rezalet

Seni gördüm çok sevdim,
Diye başlar konferans,

Bu aşk-ı rezalete,
Pezo tv.referans.
Asıl mevzu para pul,
Sevgi saygı bir nüans,
Bu aşkın tek cevheri,
Pırlanta iki alyans.
Boya manyağı kontes,
Seslenir haydi Abbas,
Vakit tamam ver elin,
Bodrum ve Halikarnas.
Loş işıklar altında,
Müthiştir kurtlarla dans,
Gitar flamenk çalar,
Akor basar kontrbas.
Balayı bunun adı,
Otellere dolar bas.
Kokona löküs sever,
Deyme sultanlara has.
Brunch kahvaltısında,
Gelsin havyar bananas,
Derken geçer bu devran,
Başlar geriye trans.
Mantık evliliği bu,
Mana maymuna cinas
Bunakda para biter,
Biter aşkta tolerans.
Seni gördüm pişmanım,
Diye biter son seans.

Yeni şebekler lazım,
Pezo tv.lere has,
Kaşınanlar görürsen,
Uğur’la Esra’ya yaz.

07.10.2011
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Aşkprin

Suya sabuna dokunmadan,
Temizliyor dere kenarında,
Çocuklar ellerini.
Ve sanki Siyah kıyafetli ak elli,
Büyüklerin ülkesini yık/ar gibi,
Kirli sularla.

Dünya dönmüyor,
Topacımın verdiği mutluluk kadar,
Demir ökçesinin üstünde,
Nazlı bir kadın edasıyla.

Sunay Akın hassas değil,
Televizyon programlarında.
Şiirlerinde olduğu kadar,

Verin şu Küçük İskender’in penisini artık,
Bundan böyle çıplak gezinsin,
Hiç değilse  görelim,
Erkekliği ne kadar.

Ruj kadar değeri yoksa dudaklarda,
Ülkenizin,
Şairler devam edin,
Sevdakeser diye
aşkprinler yazmaya…

Ozanoğlu      14.10.2009
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Ay Çocuk

Adını
Karlara yazmak istiyorum
Senin,
İçerimde ki kırık kalemimi bileyen,
Şair kişiliğinle.

Sonra eriyince sularını bulutlara taşımak,
Muson yağmurlarıyla yağdırmak,
Karayele poyraza salmak istiyorum,
Tüm dünya duysun diye.
Duysun diye ölü deniz ıstranca,
Himalayalar,
Altı kıta okyanuslar denizler,
Yüce dağlar tüm ırmaklar,
Ve Tanrı.

Ak pak yüreğinle temizlemek istiyorum,
Kirli emelleri.

Daya musluk diye daya ağzını,
Namlulardan su aksın kan yerine
Ay çocuk.
Dire  gözlerini dire,
Korkakların gözlerine,
Hepsinin de geçmişleri gece kadar karanlık.

Nutuk çekerken birileri,
Bol yıldızlı kürsüde,
Ve birileri girerken Üsküdar’da,
Mor sümbüllü köşküne,
Sen kardelenleri bekle,
Kulak ver Nazım’ın,
Karlı Kayın türküsüne.

Öpüşürken yalınayak ayaz usturasında,
Bağrına saplanan sancıları düşündüm,
Çocukluğum doluştu buğulu gözlerime.

Seni Stockholm de bir çocuğun,
Yanına yazmak istiyorum,
Veya Berlin’de washington’da,
Bürüksel’de.
Ve yahutta Kandahar’da Felluce’de…
Ne tuhaf şey değil mi yaşamak,
Dünya denen işkence de.
Anla beni  Ay çocuk…

Sonra Amerika'nın olimpus dağında toplanan,
Tanrılarla tanıştırmak istiyorum
O kara gözlerini.
Kar yanığı yanağından öpmek,
Alın yazını silmek istiyorum sonrada,
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Sende bana yardım et değiştir şu çehreni…
Dinle beni Ay çocuk…

Ömer Temel      31.07.2009

Ömer Temel
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Ay Kızım

Ay kızım, güneş kızım…
Gökyüzüm gök yıldızım,
Gözlerinden uzaksam,
Geceyim ışıksızım.

Senin  adın  İstanbul,
Çağ açtın yüreğimde,
Senden ne gelse kabul
Sevgi çağlayan kızım.

Sen ki;
Ta doğuştan anasın,
Ana kuzusu kızım,
Sevincim yürek sızım,
Kara gözlüm Ay kızım.

Buğün senin doğum günün
Sen fetih doğumlusun,
Keşfedilmeden fethedilme,
Ki,Sen ezelden ebede hürriyet torunusun.

Ay kızım güneş kızım,
Ben sensiz anlamsızım,
Babanı hep aydınlat,
Zühal yıldızı kızım…

Ozanoğlu   29.05.2009

Ömer Temel
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Ay Parçası Bebekler

Kara kıştan kaçan,
Göçmen kuşlar kadar,
Kanat yorgunuyum.
Güneş battı,
Şehir mağrur,
Evlerin ışıkları,
Işıl ışıl civelek.
Bir ben kaldım sanki,
Gecenin göbeğini kesen bir ben,,
Karanlığın ebesi.

Giden gitti,
Gayrı buraları,
Koyu karanlık bekler.
Doğun, doğun,
Gün ışısın yüzünüzden yüzümüze,
Ay parçası bebekler.

18.11.010

Ömer Temel

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ay Yıldızım Desem

Hazerfen misali uçsam kuleden,
Korkarım ki tutar budarlar beni,
Bekri  Mustafa’yla içsem zuladan,
Halka mürted ilan ederler beni,

Saraylara hiciv yazsam diyorum,
Tahta taca biraz kızsam diyorum,
Sultan tezgahını bozsam diyorum,
Nefi gibi gece yudarlar beni.

Yağı bilmem amma hadi denesem,
Lale devri süren köşke tünesem,
Nedim gibi halkı azcık kınasam,
Damdan dama atar tutarlar beni.

Ya Allah deyip te Hakka yürüsem,
Hakkın madeninde aksam erisem,
Ardımdan gelene yolu kürüsem,
Yarı yolda alır satarlar beni.

Biçildi başağım artık Anız’ım,
Sırat köprüsünde  yapa yalnızım,
Desem ki Bayrağım Ay’ım Yıldızım,
Bağnazlar ırkına katarlar beni.

14.01.2009

Ömer Temel
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Ayaz Yanığı

Ayaz yanığı,
Anlımdaki tek yara,
Yüzümde hala o soğuk var,
Ve annem sancılı fukara.
Ülkem mahzun ülkem,
Ben doğarken,
O binlerce düşük yapmakta.

Eksik bir eteğin,tamamlanmış eseri,
Bir ocak altmış altı,
Erzurum doğum yeri….
Doğdum doğalı gezerim,
Serseri bir mayın gibi.
Hiç karanfil görmedim mesela,
Her yaşıtım gibi;
Şaşırmıştım yirmi yaşlarımda,
Muzu ilk elime aldığımda.
Soymadan yedim,
Ama kabuğunu fark ettim….

Sektirmeden her askere selam verdim,
Onlardan sigara aldım içtim.
Bir ihtilal,
Binlerce hazan geçirdim,
Mevsimsiz yaprak dökümlerinde,
Ben hiç meyve görmedim.

Kırmızı gocuğum vardı,
Ağız hizasındaki tüylerini,
Her giyindiğimde,biraz yerdim,
Kara lastiklerime,
Ben hiç çamur sürmedim.

Kavgalar ettim,
Ağız burun kütlettim,
Kızak kaydım,
Kütür kütür buz saydım,
Kavgalı seksekten,
Ceza aldım,
Sırtımda Nevzatı,
Yirmi  metre taşıdım,
Yarma,
Sırtıma abandığında,
Dişbudak gibi çatırdadım.
Oyunlarda da kavgalar çıkarttım,
Ama hiç kimseye arkadan vurmadım.

Arkası yarın dediğinde,
Radyoyu kırasım gelirdi kırasım,
Bir hikaye,
Benim kahraman olacağım yerde biterdi,
Çocuk aklı işte,
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Ertesi gün aynı sinirle okulun yolunu tutardım.
Yani bir türlü kahraman olamadım,
Yani ben hep gerçek hayattaydım,
Hiçbirzaman hikaye de olamadım….

Türkülerde yaşadım,
Türkülerle yaşlandım,
Ah bir ataş ver cigaramı yakayım,
Ah vur ataşı gavur sinem ko yansın.

Yandı yanası kadar gavur sinem korladım,
Yangından yeni bir eser çıkmazmış anladım….

24.06.2008

Ömer Temel
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Aynalar

Arkası  sırla kaplı, 'hayat' gibi,
Beni hergün, ayrı yansıtan aynalar...
Kazısam sır tabakasını, acaba bitermi,
Hayatımdaki, bu garip yansımalar?
Okula gittiğim, o, ilk günümü,
Zindan siyahı,diz üstü önlüğümü,
Yirmiüç Nisan'da giydiğim,
Bitlis yöresi kostümümü,
Hatırlarmı?
Zannetmem;
Unutkandır aynalar.

Bana geri verebilir mi,
Çocuk kokulu gönlümü?
Acep değiştirir mi,
Şu çizgili yüzümü?
Zannetmem,
Sihirbaz mı aynalar...?

Ah, sayısını unuttuğum,nankör aynalar,
İyiki diliniz yok,birde el alem konuştuklarımızı duysalar...!
Herşey ışığa muhtaç,bakanlar ve yansıtanlar.
Hepimiz sır küpüyüz,insanlar ve arkası sırla kaplı aynalar...

Geçipte karşısına bakmazsan,
Yansıtırmı seni aynalar?
Birşey anlamıyorsan.
Hayat seni ne anlar?

07.04.2008

Ömer Temel
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Aynı Adımlar

Siz hiç gördünüz mü,
Aynı ritimlere,
Aynı adımların atıldığını ahenkle,
Bir horon,bir halay,
Veya bir silifkede?

Aynı adımları atamayanlar,
Aynı şeyleri hissedemiyor,
Güzellikler adına,
Neden se ülkemiz de.…

17.08.2008

Ömer Temel
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Ayrı Gayrı

Havamız bir suyumuz bir,
Biz insanız huyumuz bir,
Adem-havva soyumuz bir,
Peki  ne bu ayrı gayrı.

Bütün dinler dinim benim,
Bütün en’ler  en’im benim,
Bütün senler senin benim,
Peki ne bu ayrı gayrı.

Sorular soru içinde,
Nedenler saklı niçinde,
Doğmamak elde mi Çin’de,
Peki ne bu ayrı gayrı.

Nefis mala mülke dalmış,
Hırs insanı esir almış,
Hayat kime baki kalmış,
Peki ne bu ayrı gayrı,

Yakışmaz insana benlik,
Edeni öldürür kemlik,
Dilin süsüdür yarenlik,
Peki ne bu ayrı gayrı.

Ozanoğlu eyler ikrar,
İnsana dünya tek diyar,
Madem sonunda ölüm var,
Peki ne bu ayrı gayrı,

16.04.2011

Ömer Temel
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Ayrılık Acısı

Bugün yola yolladım,
Ne gün döner bilemem.
Bağrıma köz bağladım,
Ne gün söner bilemem.

Yar beni yara beni,
Öldürür yara beni,
Eylenmez bu dertlerim,
Götürür dara beni.

Hasret başımda duman,
Gurbetin halı yaman,
Götürün  burdan beni,
Eyleyin yara gurban.

Gelemem yar gelemem,
Yol yolağı bilemem,
Ayrılık acısını,
Düşmanıma dilemem.

17.06.2008

Ömer Temel
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Az Gelir Gider

Kötüler meclisi mesken tutmuş sa,
İyiler dergaha az gelir gider.
Menfaat pazara demir atmış sa,
Tavuk gelen yere kaz gelir gider.

Delice seveni sevilen güder,
İhanet edeni baş tacı eder,
Adını koymuşuz “ne çare kader”,
Gönülden gönüle naz gelir gider.

Böyledir dünyanın örfü töresi,
Fakirin düşkünün az çıkar sesi,
Cenaze evinin biraz ötesi,
İmamın peşinden saz gelir gider.

İnsana yüz versen yüz daha umar,
Bilmez ki bu hayat ölümle kumar,
Nihayet gün gelir gözünü yumar,
Baharı görmeden yaz gelir gider.

26.04.2011

Ömer Temel
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Azalır

Yüzünde ki kırışıklar artınca,
Aklında ki karışıklar azalır,
Saçlarını kar beyazlar tartınca,
Yanında ki şuh aşıklar azalır.

Dua et de işin gücün şaşmasın,
Can kıratın dik yokuşlar aşmasın,
Hele bir de başın dara düşmesin,
Kipinde ki barışıklar azalır.

Günde üç beş kere hatır soranlar,
Arkanda el pençe divan duranlar,
Menfaat bitince biter devranlar,
Kapında ki alışıklar azalır.

Ozanoğlu zaman geçe hayrola,
Eğreti dostluklar bizden gayrola,
Devran döne mertle namert ayrola
Salya sümük bulaşıklar azalır.

Ozanoğlu        28.05.2009

Ömer Temel
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Baba Yurdum

Biz gideli gırağından,
Hara düşmüş Baba Yurdum.
Gece gündüz merağından,
Zara düşmüş Baba Yurdum.

Değme evler şimdi peğler,
Nöker olmuş eski beyler,
Yıkılası bizim köyler,
Hora düşmüş Baba Yurdum.

Bir iki ihtiyar kalmış,
Onlar da uykuya dalmış,
Araziyi kurt kuş almış,
Zora düşmüş Baba Yurdum.

Ne ağlamış ne de gülmüş,
Bir ekmeği dörde bölmüş,
Hasta idi artık ölmüş,
Gora düşmüş Baba Yurdum.

Gidin görün ne haldalar,
Ne gölgeler ne daldalar,
Asırlık bir vebaldalar,
Nara düşmüş Baba Yurdum.

Devlet efendisin demiş,
Meğer maksat başka imiş,
Gelen yemiş giden yemiş,
Çora düşmüş Baba Yurdum.

Nerde eski Anadolu,
Bağlı kalmış eli kolu,
Yara bere sağı solu,
Tora düşmüş Baba Yurdum.

12.10.2011

Ömer Temel
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Babam

Sen gideli dünyadan kollarım fersiz kaldı,
Hiç kimse senin gibi güçlü değil be Baba.
Yüreğime sığmayan dertlerim yersiz kaldı,
Hiç kimse senin gibi içli değil be Baba.

Gelen bir fel savurdu giden bir fel savurdu,
Kırk senelik ekini hazan yeli kavurdu,
İki başlı kartalı sıska bir kuzgun vurdu,
Hiç kimse senin gibi öçlü değil be Baba.

Ne bir gün murad aldın nede menzile erdin,
Bir istedi fukara sen gönlünden bin verdin,
Ne vardı bir başına gittin toprağa girdin,
Hiç kimse senin gibi göçlü değil be Baba.

Babalığın ustası dayılıkta çıraktın,
Doğruluğun voltası eğrilikten ıraktın,
Ozanoğlu’nu niye  gözü yaşlı bıraktın,
Hiç kimse senin gibi suçlu değil be Baba

04.02.2009

Ömer Temel
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Babama

Küçükken bir sobama birde babama,
Çok güvenirdim.
Birisinin sıcağı dışarda ki,
Kar a karşı kalkan gibiydi,
Birisinin sıcağı da,
Mahallenin eşkiyalarından dolayı,
Düştüğüm dara …

Şimdi büyüdüm ve ılıman iklimlerdeyim.
Ne dışarda kar var ne de başımda dar…
Genede çok üşüyorum nedense,
Ve bir kafeste gibiyim,
Kendi içerimde…

Sobamı tüttüren babam yokya,
Ondan herhalde…!

09.10.2008

Ömer Temel
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Babama

Canım  Babam sen gideli,
Neler çektik bilemezsin.
Sen ki bizi terk edeli,
Neler çektik bilemezsin.

Başkentte ki odunlardan,
Karnı büyük bidonlardan,
Para tuzağı fonlardan,
Neler çektik bilemezsin.

Yakınından ırağından,
Cübbesinden frağından,
Ustasından çırağından,
Neler çektik bilemezsin.

Eş azaldı nüfus arttı,
Düş azaldı kabus arttı,
İş azaldı mebus arttı,
Neler çektik bilemezsin.

İzan bitti akıl durdu,
Para bitti kâr kudurdu,
Tam bir Deli Dumrul yurdu
Neler çektik bilemezsin.

30.06.2012

Ömer Temel
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Balam

Palandöken görmüşlüğün varmıdır,
O bir efsanedir varda çöz balam.
Yılda bir kez yağan tozak karmıdır,
Garbın kışı Erzurum’da yaz balam.

Dedemde yıkanır deniz suyunda,
Burgaz adasında Demre koyunda,
Karlar eridin mi mayıs ayında,
Herif isen Karasu’da yüz balam.

Zordur bizim kışlar arkası bitmez,
Zoru bilen zordakini terk etmez,
Muhtacı yüzüstü bırakıp gitmez,
Adam isen adam ile gez balam.

Bir beyaz örtü ki inanamazsın,
Dalarsın hülyaya uyanamazsın,
Duygudan ağlarsın dayanamazsın,
Masum yaylalara çoğu kez balam.

Bir Dadaşı bar oynarken tanırsın,
Narasını Koç Köroğlu sanırsın,
Zemheride ter içinde kalırsın,
Bıyığın buz tutar için köz balam.

Ozanoğlu yaylaların aşığı,
Erler kazanının kırık kaşığı,
Gözleri kör olsa sönse ışığı,
Dili yalan tutmaz sözü söz balam.

28.11.2011

Ömer Temel
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Baş Başa

Aynı şeyleri paylaşıyoruz aslında,
Ayrı ayrı solusak da aynı hava,
Ayrı ayrı içsek de aynı su,
Ayrı ayrı yaşasak da aynı kader…
Ayrı ayrı geçsek de aynı yol.
Çukur aynı tümsek aynı,
Aynı sağdan sağılıp,
Aynı soldan kazıklanıyoruz.

Ama aynı şeyleri anlamıyoruz nedense,
Ayrı ayrı düşünsek de,
Aynı aklı kullanırken.
Bazen özgül haklarımızı gasp edenleri,
Birimiz yuhalarken,Birimiz alkışlıyor.
Ve aslında severken ayrı düşüyoruz birbirimizden.

Yani;
Yan yana duran sıra dağlar gibiyiz,
El ele veren ama baş başa veremeyen….

Ozanoğlu     30.06.2010

Ömer Temel
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Başka Bilmezem

Palandöken yaylasında doğmuşam,
Çok soğuk yemişem sıcah bilmezem,
Oyuncak zannedip yılan boğmuşam,
Toprakta yatmışam, gucah bilmezem

Halay çeker bar oynaram Dadaşam,
Efe ile seymen ile bir hoşam,
Silifke’de kaşık toyda  Gaggoşam,
'Süfli sanat' baldır bacah bilmezem.

Yufkadır yüreğim fazla küsemem,
Ne nergiz bilirem ne de yasemen,
Orman görmemişem ağaç kesemem,
Çapa tutar elim nacah bilmezem.

Atadan dededen ögüt almışam,
İğit harmanına yivsiz dalmışam,
Yedi cihan bilir haber salmışam,
Merdanedir huyum gaçah bilmezem.

Kar altından yağlı keven kesmişem,
Ayaz yemiş gönüm dağa  küsmüşem,
Tezek tütsüsünde candan bezmişem,
Tandır yellemişem ocah bilmezem.

Ozanuğlu'yam ben Türk’ü bilirem,
Mahsuni giderem Veysel gelirem,
Sadık yarim toprak için ölürem,
Vatanımdan başka bucah bilmezem.

Ozanoğlu      28.02.2009

Dot Kalemlerden:

alırım rüzgarı palandökenden
bu vatan uğrune geçerim benden
aynı özveriyi beklerim senden
sahte raporlarla kaçah bilmezem........   şair yusuf değirmenci

Özümü bulmuşam,özge bilmişem
Demir dögüp,Ötüken’den gelmişem
Yurdumu ben candan öte sevmişem
Eller kimin kaçah, göçeh bilmezem

Her çilesini seve seve çekirem
Karçiçegi kimin bahar olir açirem
Davul vurir ben gendimden geçirem
Egilemem,samba sumba bilmezem.......Mukim İŞBİLİR
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Namerdim, kötüye varsa meyilim
Vatandan gayrıya dönmüyor dilim
Gülümdür kalemim gül tutar elim
Hain gibi silah bıçah bilmezem........Ferdi KÜÇÜK - Aşka Sevdalılar

Ömer Temel

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Batık Gemi

Bir uçak kadar hızlı geçtin üstümden.
Bir hayal kadar görebildim yüzünü.
Bir dokundun, ateş çıktı gönümden.
Özledim, gamzeler saçan gülüşünü.

Bir uçak kadar hızlı geçtin üstümden.
Batık bir gemi gibi, çıkmıyorsun içimden.

                                                       23.09.2007

Ömer Temel
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Bayram Olsaydım

Büyüdüm hiçbirşey anlamıyorum,
Bir çocuk özünde bayram olsaydım.
Baktığım şekeri tınlamıyorum,
Bir çocuk gözünde bayram olsaydım.

Krediyi bilmez kartını bilmez,
Arkadaş satmanın şartını bilmez,
İyi niyetlerin artını bilmez,
Bir çocuk izinde bayram olsaydım.

Kolunda ki saat zamanı kurar,
Kemerinde ceylan yolunu arar,
Eteğinde dünya devir tamamlar,
Bir çocuk bezinde bayram olsaydım.

Güneş doğmaz onun közü olmasa,
Bahar gelmez onun gözü olmasa,
Hangi kalp ısınır sözü olmasa,
Bir çocuk yüzünde bayram olsaydım.

30.09.2008

Ömer Temel
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Ben

Yara nazar ettim,nazarınan ben.
Yardan yaralandım,azar ınan ben.
Bir değil de,bin parçaya bölündüm.
Yarın dilindeki,hızar ınan ben.

Ayak oldum,Kapılara atıldım.
Direk oldum,tavanlara çatıldım.
O na buna,  üç kuruşa satıldım.
Yarın gönlündeki, pazarınan ben.

Ömer Temel
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Ben Bizim Oraların Çocuğuyam

Ben bizim oraların çocuğuyam,
Kışı buz boran yazı toz duman,
Hani şu hırçın yaylaları olan,
Hani dağlarında ağaç mağaç olmayan,
Duman çöktümü başına sekiz on ay kalkmayan.

Ben bizim oraların çocuğuyam,
Sesim de yüreğim gibi çatallıdır,
Her gidenin ardı sıra bağırmaktan çatlayan.

Ben bizim oraların çocuğuyam,
Sevdiğimi anlatamam yaşaram,

Ben bizim oraların çocuğuyam,
Hani şu yüreği sevdalardan
Döşte  nasır bağlayan,
Sevdam ki şelaledir bir türlü akamayan,
Sevdam ki şelaledir içten içe çağlayan.

Ben bizim oraların çocuğuyam,
Nefretlerin tekiliyem sevdaların çoğuluyam,
Güneyliye vurulmuşam batılıdan ağuluyam.
Kuzey Kafkas öz vatanım ama aslen doğuluyam.

Ben bizim oraların çocuğuyam,
Ne fark eder doğduğum yer,
Fark eder mi anam babam,
En nihayet ezelimde
Adem -Havva torunuyam
Özüm insan sözüm insan ben dünyanın yarınıyam…

Ozanoğlu         05.04.2009

Ömer Temel
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Ben Değilmiyim

Kara kaplı kitaplara,
Yazılan ben değilmiyim.
Kıldan ince sıratlara,
Dizilen ben değilmiyim.

Anaların yazmasında,
Gelinlerin hızmasında,
Hamalların kazmasında,
Ezilen ben değilmiyim.

Dört kitabın vahisinde,
Yalancının sahisinde,
Fikirlerin dahisinde,
Sezilen ben değilmiyim.

Meyil edip sola sağa,
Nefis denilen kaypağa,
Mala mülke vara yoğa,
Üzülen ben değilmiyim.

Gökyüzünü arşınlayıp,
Kör gözleri ışınlayıp,
Yeryüzünü kurşunlayıp,
Bozulan ben değilmiyim.

Ozanoğlu       22.09.2009

Ömer Temel
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Ben Geldim Anneciğim

Ben geldim Anneciğim,
Ben geldim yalınayak.
Ben geldim Anneciğim,
Yüreğim sağnak sağnak

Ben geldim Anneciğim,
Bu dünya paranoyak.
Ben geldim Anneciğim,
Dünya'dan soyunarak.

Ben geldim Anneciğim,
Geldi gönül arsızın.
Ben geldim Anneciğim,
Geldi şeker hırsızın.

Ben geldim Anneciğim,
Sen bana tek sığınak.
Ben geldim Anneciğim,
Muhtacına iyi  bak.

Ozanoğlu     06.10.2009

Ömer Temel

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ben Görmedim

Şu dünyada ilelebet,
Kalan var mı ben görmedim.
Para bastırp da cennet,
Alan var mı ben görmedim.

Özünde var ise hile,
Sözle erilmez kemale,
İnsan denen ilmihale,
Dalan var mı ben görmedim.

Şarkı türkü beyit gazel,
Hepsi de insana özel,
Sevgi sözcüğünden güzel,
İlan var mı ben görmedim.

Altı çürük üstü çürük,
Her varlığı üstüne yük,
Bu dünyadan daha büyük,
Yalan var mı ben görmedim.

Ozanoğlu’m avazını,
Hak’dan ayırma ağzını,
Ölüp kendi namazını,
Kılan var mı ben görmedim.

03.11.2011

Ömer Temel
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Ben Hasretin Oğluyum

Ben hasretin oğluyum.
Babam gurbet.
Kızkardeşim var,
Mayınlı sınırların ötesi.
Hele birde,
Kara gözlü sevgilim:
Yusuf’tan daha derin,
Kör kuyu,kara zindan.
Uzatsan elin yanar,
Yüreğimin korundan.

                                             25.06.2005

Ömer Temel

https://www.antoloji.com
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Ben Nedeyim Beni

Bu gurbetin tarlasına,
Tohum ekti sevdan beni.
Sevdalılar bahçasına,
Ağaç etti sevdan beni.

Dalım yeşermezki benim.
Balım tad vermezki benim.
Halım hal değilki benim.
Sensiz ben nedeyim beni.

                                23.09.2007

Ömer Temel
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Beni Bağışla

Hep kendi yolumuzu kestik kendimizle,

Aslında hepimiz birer oyuncak bebek gibiyiz,
Büyük çocukların evcilik oyununda,
Ve kalbimiz kırılıyor nedense,
Her oyunun bittiğin de.

Şimdi soruyorum kendi kendime;
İki dünya savaşını kim kazandı kim kaybetti,
İki tarafıda da insan olan taraflardan! ?
Bir insan yorumuyla.

Beni bağışla sevda senfonisi,
Sesimi zamanında katamadım sesine,
Sağ sol savaşlarından sonra,
İthal elektronik çılgınlığıyla oyalanırken ellerim,
Ve insanları ırk din ayrımında eğiten düzeneğe kaptırıp ta kendi mi,
Aşkı ertelediğim için.

Ozanoğlu 11.06.2010

Ömer Temel
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Beni Unutma

Ahde vefasına kurban olduğum,
Kusurumu unut beni unutma.
Her hayal edişte huzur dolduğum
Kusurumu unut beni unutma.

Zaman mekan ekmek böldük seninle,
Birlikte çok emek böldük seninle,
Veda faslı demek bugün seninle,
Kusurumu unut beni unutma..

Ayrılık vuslatın miladı olsun,
Bedenler ayrılsın gönüller kalsın,
Koy dargın saatler uykuya dalsın,
Kusurumu unut beni unutma.

02.01.2012

Ömer Temel
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Benim Ülkem Bir Garip

Benim Ülkem, baştan sona fay hattı,
Molla geçer, yosma geçer, sallanır.
Sanatına bilimine zay hattı,
Şair geçer, şiir geçer, harcanır.

Köylüsüyle, Kentlisiyle sel hattı,
Bahar geçer, kar-kış geçer, ıslanır.
Yollarıyla, köprüsüyle zor hattı,
Kamyon geçer, taksi geçer, doğranır.

Kadınıyla, erkeğiyle dar hattı.
Töre geçer, yöre geçer, horlanır.
Düğünüyle, derneğiyle, güm hattı,
Silah geçer, kurşun geçer, haklanır.

Camisiyle, Bayrağıyla nur hattı,
Amin geçer, dalga dalga, Paklanır.
Cahiliyle, cumrusuyla, kör hattı,
Alim geçer, ilim geçer, 'us'lanır.

Dağlarında lale sümbül, mor hattı,
Mayın geçer, hain geçer, kanlanır.
Sen ağlama, kurban olduğum Vatan
Kader geçer, keder geçer, Şahlanır!

31.03.2008

Ömer Temel
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Benimkisi

Meğer ben hiç sevmemişim,
Kavrulmakmış benim ki si.
Bir kül gibi sağa sola,
Savrulmakmış benim ki si.

Binbir çaba binbir çile,
Her derdine güle güle,
Yar yolunu gide gele,
Yorulmakmış benim ki si.

Toz yutmakmış  tozağında,
Yakın iken uzağında,
Tatlı bir dil tuzağında,
Vurulmakmış benim ki si.

Aşk kanmakmış her yalana,
Göz yummakmış her talana,
Denize düşüp yılana,
Sarılmakmış benim ki si.

Benim kadar aşk elinden,
Çeken var mı kaderinden,
Sessiz sedasız derinden,
Kırılmakmış benim ki si.

02.05.2011

Ömer Temel
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Benzemir

Ataköy'e Köy diyiller Anacım,
Burda köyler bizim köye benzemir,
Hiç kimseye kalmadı pek inancım,
Burda eyler bizim eye benzemir.

Bizi ele kibar kibar soyillar,
Zannedirsen ağzan lohum goyirlar,
Gaç liran var nerden nasıl duyillar,
Burda beyler bizim beye benzemir.

Bir Başbar oynirıh gençler şaşirlar,
Bizden gaçir zımbırtiya goşirlar,
Düğünlerde "yeh yeh"diyir coşirlar,
Burda tey ler bizim tey e benzemir.

Envayi tür gohuli su sıhirlar,
Şeylerine ülkeden ey bahirlar.
Ölülere ıslah mendil tıhirlar.
Burda şeyler bizim şeye benzemir.

O gün aşşıh olir nişan tahirler.
Üç ay geçmir birbirinden bıhirlar,
Elma yıhar gibi yuva yıhirlar,
Burda Pey(ğ) ler bizim peye benzemir.

16.11.2013

Ömer Temel
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Bırak

Madem senin için bir anlamım yok,
Beni yalnızlığın tahtına bırak.
Kaşından bir yay çek kirpiğinden ok,
Yaralı kalbimi bahtına bırak.

Gdenler beklemez kalanı terket,
Cismim olmasada kalbimi farket,
Duruver bir lahza geriye çarket,
Beni ilk aldığın rıhtıma bırak.

14.05.2012

Ömer Temel
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Biçare

Muradı gözünde kalmış,
Ağlar biçare biçare,
Yavrusunu dağlar almış,
Ağlar biçare biçare.

Santim santim büyüttüğü,
Göğsünde süt öğüttüğü,
Gecesini dağıttığı,
Zamana ağlar biçare.

Gece çöker hava soyur,
Buyur eder dertler buyur,
Yiğidi toprakta uyur,
Ağlar biçare biçare.

Sorar ceylanım nerede,
Suyu kaldı şol derede,
Şimdi güler cerçevede,
Civana ağlar biçare.

Dağlarınan taşlarınan,
Başındaki saşlarınan,
Dizine vuruşlarınan,
Ağlar biçare biçare.

Boğazından artırdığı,
Ayvanlarda yatırdığı,
Ezrailin kaçırdığı,
Şahana ağlar biçare.

18.07.2008

Ömer Temel
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Bilesin

Gönül dağlarıma  geri dönersen,
Yollarına taş döşedim bilesin.
Mazi yokuşundan düze inersen,
Yıllarına yaş döşedim bilesin.

Gezip tozduğumuz sevda yolunun,
Sırtını verdiğin pembe kolonun,
Bütün odaların sessiz  salonun,
Işığını  loş döşedim bilesin.

Gördüğün rüyayı hayra yorarsan,
Vafasızsın derler tabir sorarsan,
Aşkın kitabından şiir ararsan,
Satırları boş döşedim bilesin.

Seversin bilirim sümbülü gülü,
Yaz bahar ayında savruk kahkülü,
Sayende yüreğim kerbela çölü,
Dört mevsimi kış döşedim bilesin.

Ozanoğlu’m hayalime pus attım,
Kulağımda kalan sese sus attım,
Hatırımda herşeyine küs attım,
Bir akılsız baş döşedim bilesin.

26.08.2008

Ömer Temel
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Biliyorum

Pirinç bozdu midemi biliyorum.
Ama, pilavı çok seviyorum.
Güneş bozdu gözümü, biliyorum.
Güneşi de gözüm gibi seviyorum.
Sevdan bozdu yüreğimi, biliyorum.
Gene de eşşekler gibi seviyorum.

                                                    21.02.2006

Ömer Temel
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Bilmedim

Ben seni sevgili yar diye bildim,
Bilmedim ahdını bozan gibisin,
Gel dedin dağları aştım da geldim,
Bilmedim uzakta fizan gibisin.

Neylesem sevdandan cayamıyorum,
Yerine bir başka koyamıyorum,
Türlü  hallerini sayamıyorum,
Bilmedim serimde izan gibisin.

San ki senin için üretilmişim,
Senin adresine iletilmişim,
Seni sevmek için belletilmişim,
Bilmedim bahtımı yazan gibisin.

Oysa ki sen bana dolu kar oldun,
Dilimde ahuzar döşte nar oldun,
Her gece kemendi yağlı dar oldun,
Bilmedim kuyumu kazan gibisin.

Bir yanın çağlayan bir yanın çeşme,
Deruni  elleyip yaremi deşme,
Hiç değil se gelip önümden geçme,
Bilmedim gönlüme hazan gibisin.

Ozanoğlu yanar sefaletine,
Alıştım bahtımın ihanetine,
Sözüm yok feleğin adaletine,
Bilmedim hileli mizan gibisin

Ozanoğlu     21.04.2009

Ömer Temel
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Bilmiyorum

Kaç ayna görüntüsünü yitirdi,Benim yüzümde?
Bilmiyorum.
Kaç saatin zembereği boşaldı?
Saymadım,
Zamanla ilgilenmiyorum.
Kaç küheylan çiğer çatlattı?
Ve kaç gece dayanamadı bana, uykuya daldı?

Bilmiyorum hangi savaş başladı ve bitti,
Benim bombalarımla?
Denizler,okyanuslar kaç kere,
Doldu boşaldı Benim kavanozuma?

Gezegenlerin sayıları arttı mı,
Ben onları dolaşmayalı?
Kaç yürek iflas etti,
Benim acılarımla?

Oysa ben gene, hep aynı keyifteyim.
Onulmaz acılarla, sancılar çekmekteyim.

                                                         21.02.2006

Ömer Temel
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Bir Acayip Hallerdeyim Sevdiğim

Bugün yine seni andım hislendim,
Bir acayip hallerdeyim sevdiğim.
Birkaç damla ile aktım ıslandım,
Boz bulanık sellerdeyim sevdiğim.

Yüreğim dilime seni soranda,
Tutuşur benliğim yanar o anda,
Sabah fırtınada akşam boranda,
Hazin esen yellerdeyim sevdiğim.

Bende tanımadım bura neresi,
Sensiz bütün dünya veylül deresi,
Çıkmaz sokakların en harabesi,
Yani gurbet ellerdeyim sevdiğim.

Ölümle yaşamı nedir ayıran,
Sen yoksan gönlümü kimmiş doyuran,
Yoksun ya  yok bana yaşam buyuran,
Hayata git-gellerdeyim sevdiğim.

Sende gittin senin gibi yıllarda,
Kahvem bitti sana çıkan fallarda,
Şimdi mesafesiz fasılalarda,
Acı  hayat gillerdeyim sevdiğim.

25.10.2008

Ömer Temel
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Bir Akıl Ötesi

Hep bir akıl ötede,
Aranılan o son durak,
Hangi çözüm daha yakın,
Pisagor dostluğuna,
Hangi üçgende ki arkadaşlık,
Şeytansız ve riyasız.
Ve varmı aşk,
Sonu muğlak olmayan.
Hangi yarın dünden yakın,
Umudun çırpındığı,
Sığ deniz.
Sarp kayalık dipsiz göl.

İnsan bu,
Hangi durakta dursa,
Aklı hep,
Bir akıl ötede.

Ozanoğlu      28.09.2009

Ömer Temel
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Bir Nehirin İki Yanı Gibiyiz

Bir nehirin iki yanı gibiyiz,
Ne ayrılmamız mümkün,
Ve ne de kavuşmamız,
Yakındaki gurbet de
Yoruldu gözlerimiz.

Bir dağ başı yamacında,
Akar gider kaderimiz,
Heyhat ki çok uzaklarda,
Sıfır rakımlı deniz.

Benim topraklarım,bölünmemiş,
Bir kıraç varis malı,
Sense girilmez askeri bölge gibisin,
Tek avuntumuz aynı bölgedeyiz.
Ve aramızda akıp giden zamanın,
Gah bulanık gah berrak sularında,
Yalnızca kıyısından ıslanır bedenlerimiz.

Bir nehirin iki yanı gibiyiz,
İki yakası bir araya gelmeyen,
Umut dolu umutsuz özlemlerimiz.

Ozanoğlu        21.03.2009

Ömer Temel
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Bir Olmaza Gönül Verdim

Ne sen gelmek bildin ne ben usandım,
Yollarına baka baka yoruldum,
Her gelen gölgeyi senindir sandım,
Umudumu yıka yıka yoruldum.

Bir melek arandım bazan bir peri,
Yerde olmaz dedim göklerdir yeri,
Hayal kurmasını bildim bileli,
Yıldızlara çıka çıka yoruldum.

Ne istanbul koydum ne de Konyayı,
Elebent eyledim koca dünyayı,
Aslı sandım nice süslü Sonyayı,
Döşde Kerem yaka yaka yoruldum.

Acıdan gayrıya ağız sürmedim,
Bi-vefadan başka ahbap görmedim,
Cefa tarlasına gamsız girmedim,
Ağrı dağı çıka çıka yoruldum.

Geldi güz mevsimi kurudu canım,
Bıcak kesse yere dökülmez kanım,
Bu dünyada sessiz kaldı Efkanım,
Ben kendimden bıka bıka yoruldum.

22.04.2012

Ömer Temel
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Bir türkü çığırdım

Bir türkü çığırdım hasretten yana,
İnleyen nameler güller ağladı,
Hüzün sardı sazım gurbetten yana,
Eşiğin üstünde teller ağladı.

Kadere dokundum şansa dokundum,
Ervahı ezelde inse dokundum,
Nasiben  savruldum gurbete kondum,
Yalağuz halime eller ağladı..

Başı duman göğsü duman dağların,
Dışı yaman içi harman sağların,
Avucumda hasret sıkar bağlarım,
Gözüme yeltenen seller ağladı.

Anız’ın ahını ahu dinledi,
Bir of çektim ta Erzurum inledi,
Ayrılık bir iken kimler binledi?
Gurbetelde esen yeller ağladı.

20.07.2008

Ömer Temel
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Biri Yok mu

Şu koca dünyada beni anlayan,
Biri yok mu sol yanımı vereyim.
Gönül yarasına derman arayan,
Biri yok mu sol yanımı vereyim.

Kalbine ihanet kiri değmemiş,
Zalimin zulmüne boyun eğmemiş,
Adı Meri olsun Mert yada Memiş,
Biri yok mu sol yanımı vereyim,

Ana kuzusuyken sütten kesilen,
Derdini demeden sesi kısılan,
Pir Sultan misali dar’a asılan,
Biri yok mu sol yanımı vereyim.

Kaldıysa dünyada sözünün eri,
Bütün sermayesi alnının teri,
İster berduş olsun ister serseri,
Biri yok mu sol yanımı vereyim.

Tarihe yazılan aşklar misali,
Aslı’ya kül olan Kerem emsali,
Aslı değilse de Aslı timsali,
Biri yok mu sol yanımı vereyim.

14.03.2011

Ömer Temel
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Birşeyler Olmamakta

Ne o, fena kesilmiş sesin..!
Nerde  ondört aslanı,
Kıskandıran kükreyişin?

Deli gönül hangi dala kondun ki?
Dal incecik seni çekememek te.
Göz nakli mi yaptılar gözüne?
Eski şeffaflığıyla, görememekte.

Bay pass mı yapıldı kalp damarların?
Kanın kalbini, habire zorlamakta.
Nefes borun ve ciğerlerin,
Hava konusunda neden uyuşmamakta?
Beyninde hücre kalmadı mı ki?
Bu dünyayı bir türlü anlamamakta.
Döşeklerden ne eksildi?
Yorgun bedenin artık yatamamakta.
Sebebi nedir bilmiyorsun.
Bildiğin benliğin artık heyecanlanmamakta.
Adı karamsarlık mı nedir?
Ne sayarsan say bir şeyler artık olmamakta.

Yani bizi mutlu eden öpücükler,
Yanağımıza artık kondurulmamakta.
Aşımız eskisi kadar leziz değil,
Pahalı, ama tadı tuzu alınmış bu kristal tabakda.

18.02.2006

Ömer Temel
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Biryerleri Özledim

Başka ses yok.
Köpekleri dinledim.
Geceyi yırtan sesleriyle
Köpekleri dinledim.

Her biri ayrı tonda,
Yalvaran köpekleri.
Açlığa ve soğuğa,
Bağıran köpekleri.

Kimbilir hangi soysuza,
Kaçbiri kaç huysuza,
Zincirlerle topuza,
Bağlanan köpekleri.

Namussuzun namusunu,
Ot bitmez avlusunu,
Korkağın korkusunu,
Bekleyen köpekleri.

Biryerleri özledim;
İsyanları olmayan,
Çığlıklar duyulmayan,
Gül kokan, kan kokmayan,

Biryerleri özledim.

                                 21.01.2005

Ömer Temel
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Bitmeyen Sefer

Git ve gel de, bitmeyen sefer,
Doğum ve ölümdür, bildiğim.
Ve seçilmiş, yalnız bir nefer,
Bi çare ki, işte o benim.

Ne yolu belli nede yolağı,
Ne yönü belli,nede durağı,
Pusulam tek, kader yumağı,
Kör düğümü,ben çözeceğim.

Defalarca gider, gelirim,
Sayısız, med-cezir'lerdeyim.
Ama birgün, bir gideceğim,
Bir daha hiç, dönmeyeceğim.

27.03.2008

Ömer Temel
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Bitmiyor

Harman yeri yüreğime dağ diktin,
Çıkıyorum çıkılmıyor bitmiyor.
Gidem dedim yollarıma set çektin,
Yıkıyorum yıkılmıyor bitmiyor.

Şol yüzünde iki ayrı sima var,
Gözlerinde iki ayrı kama var,
İçerimde senden nice yama var,
Dikiyorum dikilmiyor bitmiyor.

Yitirdim  seninle gençlik çağını,
Bitirdim ömrümün irem bağını,
Başıma ördüğün sevda ağını,
Söküyorum sökülmüyor bitmiyor.

Gittin gülistanı sardı haydutlar,
Boyun eğdi güller sarardı otlar,
Gönül bahçesine yeni umutlar,
Ekiyorum ekilmiyor  bitmiyor.

Ozanoğlu yanar andıkça seni,
Hazan yeli değdi sarardı teni,
Bana bıraktığın virane beni,
Çekiyorum çekilmiyor bitmiyor.

Ozanoğlu         23.08.2009

Ömer Temel
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Bitti

Para bitti,pul bitti.
Nehir bitti,göl bitti.
Kız kızan beğenmezdin!
Bak işte dul da bitti.

Yara bitti,yar bitti.
Dara girdin,fer bitti.
Arslan gibi kükrerdin,
Nara bitti,ses bitti.

Davul bitti,dan bitti.
Düğün bitti,toy bitti.
Halay başı çektiğin,
Mendil bitti,tey bitti.

Su bitti,sulak bitti.
Telve bitti,tel bitti.
Günde üç kez baktığın,
Kahve bitti,fal bitti.

                       28.01.2008

Ömer Temel
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Bize Yetenler

Peygamber Huyunu ölçü alsaydık,
Kırkta bir zekatı bize yeterdi.
Hakkı nefsimize sultan kılsaydık,
El Emin Takatı bize yeterdi.

Din adına takke külah satanlar,
Yalnız cennet için oruç tutanlar,
Namazda huriye takla  atanlar,
Yeseydi tokatı bize yeterdi.

İnsan kısım kısım Yaradan Tek’tir,
Halkı bölen İblis aslen denektir,
Tövbe af kapısı günah dönektir,
Adem’in hilkatı bi ze yeterdi.

Adl-i İlahi’yi ölçü alarak,
Kılı kırk yarıpta Hakkı bularak,
Merhamet yolunda sefir olarak,
Müstakim sıratı bize yeterdi.

Ozanoğlu gördü dünya bir yalan,
Birkaç kuru sözcük geride kalan,
O gül değilmi ki nihayet solan,
Azrail Kırat’ı bize yeterdi.

11.01.2009

Ömer Temel
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Bizim Kaşifler

Koyunu vermişler şehirde kurda,
Çıkmış dağ başında köpek ararlar,
Ecnebi tünemiş özgecan yurda,
Gitmiş avrupada peşkek ararlar.

Frenk ellerine gerdan kırıyor,
Bin yıllık kardeşten uzak duruyor,
Kırgız Türk’ü Türk’e vize soruyor,
Bunlar  haritada Bişkek ararlar.

Hiç yoktan adama bir kulp takarlar,
İz kalsın diye de çamur sıkarlar,
Hesapsız kitapsız hapse tıkarlar,
Sonra yatıracak döşşek ararlar.

Asgaride cimri kıymaz keseye,
Traş zammı koyar tüysüz köse’ye,
Sıka sıka mide gelmiş enseye,
Halkın kemerinde gevşek ararlar.

Şu bizim kaşifler yaman adamlar,
Nasıl olsa yassak  katle idamlar,
Bakanlıkta beyler köşkte madamlar,
Ada da Abdiye eşşek ararlar.

Ozanoğlu şaştı kaldı bu işe,
Koşar adım düzden terse gidişe,
Efkardan eline alsan bir şişe,
Vallahi gözünde mertek ararlar.

07.01.2009

Ömer Temel
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Bizim Köylüler

Bir bostan bir inek bir boyun öküz,
Hayata maraba bizim köylüler.
Bir kilim bir soba iki yıkık göz,
Hanesi haraba bizim köylüler.

Ne gecesi gece ne gündüzü gün,
Harcı kuru ekmek günde üç öğün,
Avluda söz keser ahırda düğün,
Ahmed'e Serab'a bizim köylüler.

Kuldan zulüm görür kaderden sayar,
Memleket soyulur en son o duyar,
Hamallığa gider diyar be diyar,
Alman'a Arab'a bizim köylüler.

Felaket geldin mi dizine vurur,
Ömrünü yok eder umudu korur,
Beş vakit Rahman'a duaya durur,
Mimbere mihraba bizim köylüler.

Ömrü geçer kazma ile bel ile,
Çalı ile diken ile gül ile,
Türkü yakar gönlünde ki kül ile,
Tel olur mızraba bizim köylüler,

Ozanoğlu gelir geçer her sene,
Gözenizden sular içer her sene,
Peşimizden içi göçer her sene,
Dizlir turaba bizim köylüler.

Ozanoğlu       21.12.2009

Ömer Temel
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Bizim Sahte Pehlivanlar

Halk adına güreş tutar,
Bizim sahte pehlivanlar.
Çıkarına takla atar,
Bizim sahte pehlivanlar.

Hele bir nutuk çeksinler,
Lügatlardan laf söksünler,
Eteklerden taş döksünler,
Bizim sahte pehlivanlar,

Süleyman-i mühür bilir,
Muska ile üfür bilir,
En iyide küfür bilir,
Bizim sahte pehlivanlar.

Ele de bir peşrev çeker,
Zannedersin keklik seker,
Ocağına incir diker,
Bizim sahte pehlivanlar,

Vatan millet sakaryadan,
Daha güçlü ejderhadan,
Ama aslen trişkadan,
Bizim sahte pehlivanlar,

Halk kisveti giyinirler,
Avrupa yağ sürünürler,
Kırk kılığa bürünürler,
Bizim sahte pehlivanlar,

Bu dünyada en güzel hal,
Samimiyyet le hasbihal,
Yalan dolan ile ahval,
Bizim sahte pehlivanlar.

25.09.2008

Dost Kalemlerden;

GERİM GERİM GERİNİRLER
VARA YOĞA ÖVÜNÜRLER
BAS KUYRUĞA DÖVÜNÜRLER
BİZİM SAHTE PEHLİVANLAR

GÜREŞ MÜREŞ NEDİR BİLMEZ
VEBAL YAZAR HİÇTE SİLMEZ
ORUÇ TUTMAZ NAMAZ KILMAZ
BİZİM SAHTE PEHLİVANLAR............Yusuf Demir

Ömer Temel
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Bizim Tezgah

Birtek, adam alınıp adam satılmaz, bizim tezgahta.

Gam alınır, gam satılır genelde.
Gözyaşları akıtılır, bizim tezgahta.

Gah ağlanır, gah gülünür,
Dost uğruna, göz kırpmadan ölünür.
Ekmeğimiz bin parçaya bölünür,
Bal yağ olmasada bizim tezgahta.

Yaramaza yar bulunmaz,
Kumarbaza zar bulunmaz,
Çok bulunur, az bulunmaz,
Vefa ganimettir, bizim tezgahta.

Öz bulunur, köz bulunmaz,
Yürek yanar, iz bulunmaz,
Ah edilir, gık duyulmaz,
Kuru ağlar gözler, bizim tezgahta.

Topraga tohum, sevgi atılır,
Merhamete denk,mertlik tartılır,
Vatan,Millet,Bayrak, Bağra basılır,
Hamiyyet ilkedir, bizim tezgahta.

Birtek adam alınıp adam satılmaz,bizim tezgahta.

                                                              30.07.2006

Ömer Temel
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Boğaz

Boğaz denilince,
Balık gelir aklıma hep nedense,
Birde israf,
Köprüsünde,
Trafik ve intihar.

Ey vapur,
Annemden çok uzaktayım,
Beni alıp götürürsene,
Kucağında sallayarak,
Üsküdar’a kadar.

Ozanoğlu        28.10.2009

Ömer Temel
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Boşuna Medet Umuyor

Baba hamal oğul hamal,
Anlamadım nedir bu hal,
Değiştirir diye herhel,
Periden medet umuyor.

Dünya döner garip mahal,
Boynumuzda ağır vebal,
Kerametli miskin cahal,
Geriden medet umuyor.

Koyun kurda bel bağlamış,
Yemesin diye ağlamış,
Melemiş yürek dağlamış,
Sürüden medet umuyor.

Anız’ın başı belada,
Gözü kalmış al sılada,
Canı yanmış kerbelada,
Ali’den medet umuyor.

03.08.2008

Ömer Temel
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Bu Çiçekler Sen Kokuyor

Bu çiçekler sen kokuyor sevgilim,
Anlaşılan,bu taraftan geçmişsin,
Ve sanki hepsini bir bir polenlemişsin,
Yoksa ben görmeyeli sen,
Türmü  değiştirmişsin?

Saçmalıyorum hemde çok,

Demek ki gönül,
Nazlı yari sen,deli gibi özlemişsin….

19.09.2008

Ömer Temel
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Bu Dünya

Kan revan geldiğimiz bu dünya,
Feryad figan gidiyor sonunda,
İster Fransa olsun Mösyo Kul’un ülkesi,
İster  sömürgesi Kamboçya.

Ozanoğlu         02.10.2009

Ömer Temel
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Bu Ülkede İşin Çok Zor

Madem gerçekten insansın,
Bu ülkede işin çok zor.
Hem de doğru bir lisansın,
Bu ülkede işin çok zor.

Hem okursun hem yazarsın,
Yanlış işlere kızarsın,
Ne kısalır ne uzarsın,
Bu ülkede işin çok zor.

Karnın  aç yüreğin toksa,
Elinde  hünerin çoksa,
Ankara’da dayın yoksa,
Bu ülkede işin çok zor.

Yoksa eğer müridliğin,
Neye yarar yiğitliğin,
Hele yoksa seyyidliğin,
Bu ülkede işin çok zor.

Gökten yıldızları alsan,
Fezaya Türk pilot salsan,
Kansere de çare bulsan,
Bu ülkede işin çok zor.

Ruh vermiyor kalem söze,
Üvey kaldık doğru öze,
İzzet ikram hep öküze,
Bu ülkede işin çok zor.

Her köşe bir çapanoğlu,
Ne halt yesin Anadolu,
Ya sabır çek Ozanoğlu,
Bu ülkede işin çok zor.

22.12.2008

Ömer Temel
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Bu Ülkeyi Tanıdınız mı?

öyle bir ülke ki,

başbakan mutsuz,
o'nun ağzına bakan mutsuz,
onun ağzının,ağzına bakan da mutsuz.

bu hiyerarşik ruh hali nin,
yukarıdan aşağıyamı,
aşağıdan yukarıyamı,
elektrik aksamı..?
yoksa yukarıdan da yukarı'nın,
ahların ahına bir rövanşı mı?

23.07.2008

Ömer Temel
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Budala

Elifi göstersen mertek zanneder,
Medreseye dudak büker budala.
Babasını ceketinden zemmeder,
Bardan çuvalında  nöker budala.

Çaba  vermemiş ki,yabanı bilsin,
Tarla görmemiş ki,sabanı bilsin,
Başak dermemiş ki,tırpanı bilsin,
Harmanı sokağa döker budala.

Rahman’a meyli yok, rahmet konuşsun,
Sevdaya  kavli yok, yanıp tutuşsun,
Ahde vefa bilmez, dosta kavuşsun,
Serini  durağa diker budala.

Güzeli görmeden dünya gözüyle,
İpini koparmış kendi  özüyle,
Başını belemiş kaput beziyle,
Yuları dayağa  çeker budala.

27.08.2008

Ömer Temel
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Bugün Benim Doğum Günüm

Bugün tam kırkiki ocak batırdım,
Hiçbirinin gıkı bile çıkmadı.

Her şey akıp gitti,
Ve ben bir başlangıç çocuğuyum,
İlk ben doğdum,
İlk ben sevdim,
İlk ben kandım,
Ve hayat denen yalana,
İlk olarak ben kandım.
Yıllara baş oldum,
Yılbaşı doğumluyum,
Ama kendimle bile baş edemedim,
Çünkü ben dünyanın en karışık,
Diliminde yaşadım,
Ve bu yüzden;
İnsanlığı hakkıyla hissedemedim.

Sesim çok duyulmadı belki,
Her Türk çocuğu gibi,
Oysa kulaklarım,az duyar,
İçerimdeki keskin fırtınalar sebebiyle.
Doğdum elbette öleceğim,
Bilmiyorum ikinci hayatımda,
Bu dünyayla ilgili neler söyleyeceğim.

Bugün benim doğum günüm 1 ocak,
Dışarısı çok soğuk,
Evim se inadına sıcak mı sıcak.

Doğum günün kutlu olsun,dostum inatcı  oğlak…

01.01.2009

Ömer Temel
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Bulunuyor

Şu dünyada her insanın,
Bir uyanı bulunuyor,
Doğru yanlış her lisanın,
Bir duyanı bulunuyor.

Her madenin bir ayarı,
Her Adem'in bir diyarı,
İstisnasız her hıyarı,
Bir soyanı bulunuyor.

Zamanenin sayınları,
Bitmiyor hiç oyunları,
Seçip uysal koyunları,
Bir yayanı bulunuyor.

Vakitli yahut kazara,
Bürütüs'den Jul Sezar'a,
Her kulu soğuk mezara,
Bir koyanı bulunuyor.

29.08.2013

Ömer Temel
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Bunu Saymıyorum

Beyhude geçmiş,
Bir ömrün,
Kırıntılarıdır bu kırık satırlar.
Hasatı harmana,
Sermeden sele vermiş,
Bir köylünün,
Zılgıtıdır,
Karanlığa mum yakanların,
Korkudan ıslık çalanlara,
Türkülerle,
Dem tutuşu,
Yürek sancısıdır bu,
Hayattan sarsıntılar.

Bir daha geleceğim,
Beni bekleyin;
Kardelenler,
Yediveren,
Karanfiller,
Akasyalar,
Karlı dağlar,
Yoncalar,
Kırmızı buğdaylar.
Ve anneler,
Ve babalar,
Kavli bütün,
Bütün kavim kardeşlerim.
Beni bekleyin,
Bütün karalar
Bütün sular,

Gün doğmadan geleceğim,
Horoz sesleriyle,
Haberini aldığım,
Ay aydınlık sabahlar.
Ve Nil nehri sandığım,
Billur billur ırmaklar.
Hiçbirinize kana kana,
Doymadım,
Yasaktım yasaklıydım.
Cennetlik fetvalar da,
Günahsız günahkardım.
Giyinmeye kıymadığım,
Epa ayakkablarım,
Bayramlık koyu kahve
Cepkenli takımlarım,

Üniformalı Ülke’m,
Kavuklu sarıklı,
Birbirine öfkeli,
Ucuz makamların,
Amaçsız meraklısı,
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Kan davalı akrabanın,
Kan kardeş olduğu,
Garip portreli Ülke’m.

Bir daha geleceğim,
Evlat diye
Torun diye,
Bağımsız birey diye.

Şu,
Postmodern gericiler
Lejyoner siyasiler,
Etnik glatyatörler,
Dost yüzlü bürütüsler,
Ve kralın soytarısı,
Mirasyedi bürokratlar,
Gitsin hele,
Bir daha geleceğim.

Ahmet’ler le Nazım’lar la,
Deniz’in özlemiyle,
Bay Necip’le Sümmani’yle,
Daha nice Bin yürekle,
Bir daha geleceğim,

Yaşımın zamanını,
Boşa not düşüyorum,
Bir daha geleceğim,
Gül gülistan bir Ülke’yle

Bunu saymıyorum…

Ozanoğlu     06.07.2009

Ömer Temel
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Burası Neresi

Mavi gök,
Yedi iklim,
Dört deniz,

İki boğaz,
İki kıta,
Bir “gen”iz.

Ve milletin,
Cinleriyle,
Oynayan,
Üç beş tane,
Kereviz.

Burası,
Neresidir,
Dersiniz.

- Portekiz mi?
- Bildiniz :)

Ozanoğlu            30.09.2009

Ömer Temel
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Bütünlük

Bütün hizmet tencereye tavaya,
Kaşıkların hiç hatırı yokmudur.
Bütün kıymet hacı ile hocaya,
Aşıkların hiç hatırı  yokmudur.

Bir bebek ağlasa işler sineye,
İlaç ezdirilir bilge  nineye,
Bütün minnet emzik ile anneye,
Beşiklerin hiç hatırı  yokmudur.

Koca Sinan deha katmış yapıya,
Sanki gök kubbeyi çatmış çatıya,
Bütün ziynet pencereye kapıya,
Eşiklerin hiç hatırı yokmudur.

Kahramanlar sığmaz söze beyide,
Kuru lakırtılar uymaz yiğide,
Bütün rahmet gazi ile şehide,
Keşiklerin hiç hatırı yokmudur.

Dağ eğilmez ama muhtaç engine,
İnsanlık onurdur bakmaz rengine,
Bütün hürmet ağa ile zengine,
Düşüklerin hiç hatırı yokmudur.

Ozanoğlu dünya düşmüş talana,
İftiraya tefrikaya yalana,
Bütün zillet kara günde kalana,
Işıkların hiç hatırı yokmudur.

12.11.2008

Ömer Temel
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Canı Çıktı Türkiye'min

Aman canım diye diye,
Canı çıktı Türkiye’min,
Sağcı solcu yiye yiye,
Canı çıktı Türkiye’min.

Kimisi fotör salladı,
Kimisi vergi yoladı,
Hepside yandaş kolladı,
Canı çıktı Türkiye’min.

Oy zamanı ayran içer,
Kişi başı yalan seçer,
Vatandaşı dörde biçer,
Canı çıktı Türkiye’min.

Eşin dostun mümessili,
Ne ilmi var ne tahsili,
Müdür eder embesili,
Canı çıktı Türkiye’min.

Sanat inmiş bel altına,
Doğru sinmiş dil altına,
Bak şu feleğin haltına,
Canı çıktı Türkiye’min.

Adalet çatıya çıkmış,
Mülkü temelinden yıkmış,
Ahali canından bıkmış,
Canı çıktı Türkiye’min.

Böldüler vatanı bine,
Güdük girdik ikibine,
Kin kattılar güzel dine,
Canı çıktı Türkiye’min.

Bir yanımız uzay çağı,
Bir yanımız hain dağı,
Elimizle yaktık bağı,
Canı çıktı Türkiye’min.

Ozanoğlu’nun vatanı,
Of dedikçe yanar canı,
Toplayın canı cananı,
Canı çıktı Türkiye’min.

Ozanoğlu      30.07.2009

Ömer Temel
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Canım Efendim

Kaçmak çare değil canım efendim,
Zalım felek orda da var burda da.
Kızmak çare değil  servi bülendim,
Özü kelek orda da var burda da.

Bir güzel simadan nedir muradın,
Endamı selviye bunca inadın,
'O yar olsun' dersen sevda celladın,
Sahte melek orda da var burda da.

İsa gökten inse Peygamber çıksa,,
Diyorsun Nuh gelse zulme sel aksa,
Tel Aviv'den olmaz Mescidi Aksa,
Topla tüfek orda da var burda da.

Özünü almışlar karpuz kavunun,
Labratuarlarda dölsüz koyunun,
Tahta yiyin meyve diye avunun,
Suni çilek orda da var burda da.

Ozanoğlu kızıp durma zamana,
Biz uyurken düşman girdi limana,
Yük altında kaldık ahdan amana,
Tonla şelek orda da var burda da,

01.01.2009

Ömer Temel
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Caniçim

Beni ararsan caniçim;
En son tarif ettiğim yerdeyim,
Yani o tarifsiz ülkedeyim.
Halim hatırım sorarsan;
Nasıl'ım ne bileyim!
Hakettim mi bilmiyorum ama...
Baştan ayağa çileyim.

Sen nerdesin,? Bilmiyorum.
Eğer, yanlış adresteysen,
Ve gelmek istersen...?
Ben,aynı yerdeyim,
Yani, O doğru adresteyim.

                                           13.03.2007

Ömer Temel
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Cayamıyorum

Hayalin darılır gücenir diye,
Başımı yastığa koyamıyorum,
Gözlerim nöbetci aklım devriye,
Aylardır uykuya doyamıyorum.

Ne zaman kırılsam kendi kendime,
Gücensem kadere sensizim diye,
Öyle dolmuşsun ki gönül bendime
Bir damlana bile kıyamıyorum.

Kaşıkcı elması o gözlerini,
Senfoni fasleden o sözlerini,
Masallara nisbet o izlerini,
Binbir gece kalsam sayamıyorum.

Hayatla bağıma sensin vesile,
Gerek yok isbata başka delile,
Değil senden senin düşünden bile,
Bir dakika olsun cayamıyorum.

Ozanoğlu      30.04.2010

Ömer Temel
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Cehennem Kadar

Ben, tek seni sevdim.
Sende  ben kadar,
Firari gurbetleri.
Hemde dünyalar kadar.

Ben, tek sana güvendim.
Sende ben kadar
Muhannet yadellere,
Hemde vefasızlar kadar.

Bir benim içim yandı.
Seninde benim kadar.
Yansın kavsulsun için
Hemde cehennem kadar.

12.01.2006

Ömer Temel
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Cimri Seneler

Kırk iki yaşımı ziyan etti de,
Bir günü çok gördü cimri seneler.
Binlerce düşümü aldı gitti de,
Bir günü çok gördü cimri seneler.

Bir evlek yer verdi yüz tonda cefa,
Sürüyle nanköre istedi vefa,
Dertlere düş etti belki bin defa,
Bir günü çok gördü cimri seneler.

Hızara bıçkıya verdi boynumu,
Akrebe çıyana serdi goynumu,
Gınnep urgan ile sardı eynimi,
Bir günü çok gördü cimri seneler.

Bende diyecem ki gün yüzü gördüm,
Çile yumağıyla iç kazak ördüm,
Gece yatak diye tandıra girdim,
Bir günü çok gördü cimri seneler.

Çocukdum yokluğa boynumu eğdim,
Toz toprak içinde tuhaf bir şeydim,
Bir gara lastiği bir sene giydim,
Bir günü çok gördü cimri seneler.

Delisi bol olan bu memlekette,
Doğmak kaderimiz bildik elbette,
Babam öldü oğlu derde nöbette,
Bir günü çok gördü cimri seneler.

Dost Kalemlerden

Yoktu giyim kuşam ne de bir bezek,
Çarıkklar delik se biz nasıl gezek,
Kar var adam boyu yakacak tezek,
Hergünü çok gördü cimri seneler..........................   Seyfettin KARAHOCAGİL

06.02.2009

Ömer Temel
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Çabuk Gel

Gözümdeki fer tükendi karardı,
Yüreğimde yağ kalmadı çabuk gel.
Saçım beyazladı benzim sarardı,
Yerinecek çağ kalmadı çabuk gel.

Oğul, oğul verdi. kız bahta erdi.
Her birine yeter kendinin derdi.
Dostlarımın çoğu toprağa girdi.
Güvenecek dağ kalmadı çabuk gel.

Karıştırdım artık, koyunu kurdu,
Burda yabancıyım, yitirdim yurdu.
Bu ellerin nede çokmuş Nemrud’u,
Övünecek sağ kalmadı çabuk gel.

22.01.2006
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Çam Kokulu Çocukluğum

Bedenim en az,
Burnum kadar grip yorgunu.,
Beton soğuğuna,
Sattığımdan beri,
Çam kokulu,
Çocukluğumu…

Ozanoğlu       22.11.2009
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Çare mi Buldun

Gerek varmı ikiliğe,
Şeytani bir zekiliğe,
Kim ermiş ki bakiliğe,
Ölüme çare mi buldun.

Hem gece hem sabah erken,
Hiç yoktan ağlayan varken,
Mazlum aman aman derken,
Zulüme çare mi buldun.

Yüreğimiz dağlı iken,
Gözlerimiz çağlı iken,
İkisi de bağlı iken,
Elime çare mi buldun.

Umut bitmişken nazarda,
Son,iki taşlı mezarda,
Ahu zarla intizarda,
Dilime çare mi buldun.

Sessiz çığlık boğazımda,
Derde deva niyazımda,
İsyanımda avazımda,
Halime çare mi buldun.

Bir ahunun didarına,
Düştüm sevdanın narına,
Bağrım yandı da harına,
Külüme çaremi buldun.

16.06.2008
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Çekip Erzurum'a Gidesim Gelir

Çökünce göğsüme ince bir sızı,
Çekip Erzurum’a gidesim gelir.
İçerimde gezen küskün arsızı,
Söküp Erzurum’a gidesim gelir.

İradem sılada bedenim burda,
Yurt mu denir böyle keşmekeş yurda,
Birkaç gözyaşımı şu yorgun sur’da,
Döküp Erzurum’a gidesim gelir.

İstanbul dediğin yutar adamı,
Marmara denizi tutar adamı,
Geceleri puşttur satar adamı,
Bıkıp Erzurum’a gidesim gelir.

İstanbulkapı’nın yıkık yerinden,
Tabyaların  mağrur can siperinden,
Aras Nehri ile sessiz derinden,
Akıp Erzurum’a gidesim gelir.

Dost gibi görünen ayrık safları,
Anıları tutsak eden rafları,
Zorla gülümseyen fotoğrafları,
Yakıp Erzurum’a gidesim gelir.

Ne bir hayır gördüm nede bir vefa,
Hasretlik illeti Ozan’a cefa,
Bir uçaktan şu gurbete son defa,
Bakıp Erzurum’a gidesim gelir.

Ozanoğlu         22.11.2009
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Çetrefil

En iyisi; ben bu hediyeyi sana yollamayayım
Bildiğim bir şeye de boşuna zorlamayayım.
Biraz sohbet edelim,sonra izin alayım.
Ağırına giderse hoşgör,çünkü ben, Alaylıyım.
Ne anlarsın sen, el dokuması, zarif abiyeden?
Sana ver, hippiler gibi paçavra giyinmeden.
Anlamıyorum,kursağındaki, bu bu iğrenç iştah,
Nereden, nasıl oldu,o meyline  inşirah?
El öpme adetini, bir hastalık sayarsın,
Envayi tür köpeği, iştah ile yalarsın.
Dokuz santim eteği, baldırına takarsın,
Bir elinle habire,düşer diye tutarsın.
Bırak bari amacın, menziline ulaşsın.
Etraftaki aç gözler, birazcık bayram yapsın.
Bayram dediysem haşa, kurban, ramazan sanma,
Ne bileyim işte,Rio daki o rezil nümayişleri anla.
Bak evlat! gençlik diyip, geçilecek gibi değil gidişat.
O gençlikten, bir toplum çıkardınız, tam tamına marmelat.
Üretim yok,mahsül yok, ama meyil lüks hayat.
Modernizim de birde,onu, benim şu külahım’a anlat.
Gece tepin, gündüz uyu,akşam da kahvaltı yap,
Baba hamal,ana hamal sen o alın terleriyle gargara yap.
Vallahi sen bizi, bir akıl derdinden öldüreceksin.
Ölüm hak ölürüz de...kendine el alemi güldüreceksin.
Etini, kemiğini almadan, inan vermezler sana on pul,
Bir leşi ne Köy’ün besler,nede besler İstanbul.
Bugün düşünmüyorsan,yarın geç kalacaksın,
Bir sonraki gün inan, inan harcanacaksın.
Yazık sana, yazık bana ve yazık bu Şüheda Vatan’a.
Üzerinde hakkı olan, senin için can vermiş, Şehit Atan’a.
Şimdi tövbe zamanı,irkil ve kendine gel,atine sarıl.
Yeterki çalış, kır zilletini,yen kaderini, banada darıl.

28.03.2008
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Çocuğum

Yaşım kırkiki ama kendim dünkü çocuğum,
Yıllar eridi bitti,bitmedi çocukluğum.

Hep beraber büyüdük,ben dahil dört çocuğum.
Onlar kocaman oldu, ben hala yavrucuğum.

Yanağı gül bahçesi,gamzesi tomurcuğum.
Kokusu misk-ü amber,Çocuğum da çocuğum.

Çocuklarda dün bugün,Yarın ki yolculuğum.
Onlar bütün emeğim,en tatlı yorgunluğum.

Altınım emaretim,Param,pulum,koltuğum.
Kristal parıltılı,kara gözlü boncuğum.

Hayatın kıyısında,en dingin solukluğum.
Sağ yanımda amelim,felsefi solculuğum.

Yanağımda busesi,yüreğimde tokluğum.
Başımda dört dolanır,sevimli dalkavuğum.

Gözüne yaş yeltense,Sel olur boğulurum.
Üstüne bulut gelse,güneşi doğururum.

Biride bir binide,hepsi tek bir çocuğum.
Onlar benim sevabım,vebalim,boyunborcum.

Baksam halin anlarım,budur tek falcılığım.
Düz yolda tökezlerim,yavruma dağcılığım.

Göğüs kafesimdeki başı,gözlerimde ki buğum.
Ceylanım,balabanım,Sular sultanı kuğu'm.

Dudağından başına,gider elim,soğurum.
Bayramlarda gururum,Yaşgünüm'de onurum.

Büyüklük haram bize,Allah'a rüculuğum.
Ölenedek bitmesin,çocuğum-çocukluğum.

                                               03.01.2008
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Çocuk oyunları

Mutluluğumuzu oyunlarda bıraktık,
Çocuk gönlümüzde ki oyunlarda.
Körebenin gözü açıldı ve oyun bitti.
Aşşığımın kemiği çürüdü,
Kavgalı seksek artık kötürüm.
Topaçım ters dönüyor.
Çocuk gönlümüze oyun yasak.
Güzel oyunlar çirkin oyunlara yenik.
Boğmaca mikrop hastalığı değil epeydir.
Birbirini boğan boğana.
Yazık hiç yoktan ağlayana.
Yazık, hemde çok yazık,
Şu kısacık hayata...

                                   30.03.2007
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Çok Doluyum Be Abdurrahman

Kendimi boşluklara bırakmam,
Çok dolu olduğumdan, be Abdurrahman.
Daha büyük sıkıntım: Ben ağlayamam.
Korkarım ki dünyaları sel götürür ağlasam.
Önce beni boğar bu kanlı gözyaşlarım.
Sonuçta bir insanım kendime de kıyamam.
Anla işte, sevgili abdurrahman.

Hüznüm, yaşamımdan yaşça büyük.
Bir günüme üç  keder, sığdırdım en azından.
Üç dediysem çok, ama çok tevazulu oluşumdan.
Allah’tan sınırsız genişleyen yüreğim,
Doldukça büyümekte sıkıntılardan.

Doğdum,büyüdüm ve yaşlandım.
Bu kadar kısamı sandın hayat dramam.
Bir ben bilirim çektiğimi, birde Yüca Yaradan.

Üç kuruşa üçbin parça, bir umuda binbir yalpa.
Yalan söylüyor yalan,
Beni, her defasında  ayrı yansıtan ayna.
Artık iflah olmam, olamam biliyorsun.
Ne olduysa oldu, harman zamanı harman.
Boşa ümit var olma,  be canım Abdurrahman….

26.08.2006
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Daha Gelme

Zaten ömrüm tamam oldu.
Daha gelme daha gelme.
Umudun çiçeği soldu.
Daha gelme daha gelme.

Bedenimde hal tükendi.
Dilimde ki bal tükendi.
Alfabemde harf tükendi.
Daha gelme daha gelme.

Herkes seni bana sordu.
Sorular,beynimi yordu.
Zaman geçti, saat durdu.
Daha gelme daha gelme.

Sormadın ki ne bilesin.
Bakmadın ki, ne göresin..?
Eee daha neye gelesin?
Daha gelme daha gelme.

Ay dolandı güneş dondu.
Dünyanın renkleri soldu.
Azrail izimi buldu.
Daha gelme daha gelme.

Ömer Temel
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Daha Ne Olsun

Halimi sormuşsun sevgili Annem,
Yaşıyorum işte daha ne olsun.
Hayat ağrı sızı telaş bahanem,
Şaşıyorum işte daha ne olsun.

Akşamdan sabaha biçare gibi,
Sabahtan akşama avare gibi,
Son durağa doğru tayyare gibi,
Koşuyorum işte daha ne olsun.

Kara kıştan kalma martla nisanla,
Tutarlı tutarsız bozuk lisanla,
Beni anlamayan onca insanla,
Coşuyorum işte daha ne olsun.

Salkım söğüt oldum dal bilmezlere,
Arı kovan kurdum bal bilmezlere,
Aşkı kalemimle hal bilmezlere,
Taşıyorum işte daha ne olsun.

Ozanoğlu olmuş sakat misali,
Sinesi derd ile abad misali,
Ağustos ayında şubat misali,
Üşüyorum işte daha ne olsun.

Ozanoğlu      22.04.2010

Ömer Temel

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Değdi mi Ya

Onca ömür bir kuş gibi,
Uçup gitti değdi mi ya.
Hayal meyal bir düş gibi,
Geçip gitti değdi mi ya.

Girdik dostlarla  pazara,
Kârı  bağladık zarara,
Başımız düşünca dara,
Kaçıp gitti değdi mi ya.

Canımdan saydım canını,
Saray sandım yar yanını,
Bir sabah veda andını,
İçıp gitti değdi mi ya.

Sultan olunsa Mısır’a,
Ermez baba da ki sırra,
Kızım saçın ardı sıra,
Saçıp gitti değdi mi ya.

Ağlamaklıydı gözleri,
Sitemkâr dı her sözleri,
Babam bırakıp bizleri,
Göçüp gitti değdi mi ya.

Ömer özler anasını,
Ellerinin kınasını,
Gözlerimin vanasını,
Açıp gitti değdi mi ya.

 07.03.2011

Ömer Temel

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Değiştik

Aynı düzen aynı çark,
Çalanımız değişti.
Mafya idi oldu ispark,
Talanımız değişti.

Eskisi kısa iken,
Yenisi uzun diken,
Kuru sıkı dil döken,
Yalanımız değişti.

Bundan önce kuraldı,
Tek tek çalmak helaldı,
Cemaatler devraldı,
Alanımız değişti,

Devlet dedi bindiler,
Baba baba hindiler,
Şimdi geldi gundiler
Palanımız değişti.

Dillerde bozuk plak,
Açılım denen muğlak,
Harita tepetaklak,
Planımız değişti.

Mahsuni yere verdik,
Kapandı surda gedik,
Ahmet Kaya gibi dik,
Kalanımız değişti,

Ozanoğlu yanda yan,
Bulunur elbet duyan,
Aynı yürek aynı can,
Olanımız değişti.

Ozanoğlu     12.04.2010
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Dehlizler

Dehlizlerde yaşadım, gökkubbenin altında.
Gönül zındanları bu benim ki, atmosfer fayda etmez.
Nefes çatlatarak koştum, bir adım atamadan.
Boğazımda kör düğüm, nefes nefese  uyandığım rüyalarımdan.

Hasret çektim yanıbaşımda ki sevdalara,
İçimdeki coşkuları, bir türlü anlatamamaktan.
Bıktım usandım, geceleri kaygılarla yatmaktan.
Ve bıktım usandım, hergün daha da vahşileşen şu insanlıktan.

                                                                                            21.07.2006
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Deli Gibi Özledim

Güneş düştü dibine gece bir dipsiz kuyu,
Gözlerim çok özledi ninnili bir uykuyu.

Çokmu uzaklardadır kereta çocukluğum,
Tadı kalmış ağzımda bisküvi üstü lokum.

Söyleyin şu anneme bir daha doğsun beni,
Deli gibi özledim Taşmescit Mahallemi.

Kocaman çocuk oldum bak hala ağlıyorum,
Kırık bisikletimin milini yağlıyorum.

Hayatın engereği fikrimi zehirledi,
Aklımın ağrısından şakaklarım terledi.

Sindiğim yerden çıktım unutup körebeyi,
Kıskıvrak yakalandım ebe bastı söbeyi.

Yalvarırım saklayın altına karyolanın,
Rüyasını göreyim bir simit bir kolanın,

Sabah uyandığımda isterim güllü reçel,
Akşam a çok bekletme Baba eve erken gel,

Adımı verme yine "hergele" de oğluna,
Köşedeki sergiden bir karpuz koy koluna.

Nerede kaldı bilmem süt kokan ağız tadım,
Şu sonki sigarayı  tüttürünce anladım.

Anlasa beni ancak masum bir çocuk anlar,
Henüz kirlenmemişdik masumduk bir zamanlar.

07.03.2011
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Deli Yüreğim

Sen ne biliyorsun, ey deli yüreğim,
Yarın, nelere gebedir.
Belki nurtopu gibi bir oğlan,
Belki de dünyalar güzeli bir kız verir.
Umudunu diri tut Allah kerimdir.
Belki de ölmüş gönlümüzü, yeniden diriltir.

                                                       21.07.2005
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Delice

Bu akşam kendimi versem güneşe,
Batarken beni de batırır mı ki.
Ufkun ötesinde meçhul bir yerde,
Koynunda beni de yatırır mı ki.

Bir gece uyurken alsam kendimi,
Zaman tüneline salsam kendimi,
Kırk sene ötede bulsam kendimi,
Benimle dost diye oturur mu ki.

Tüm ressamlar alsa tuvallerini,
Çizebilirler mi hayallerimi,
Nuh’tan bana doğru gelse bir gemi,
İçimde  tufanı bitirir mi ki.

25.05.2010
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Denklem

Ben umutlarımı sıfırla çarpıyorken senden yana,
Sen kalbimi ikiye bölüyordun umarsızca,
Ve ben eşitlemeye çalışırken aşk denklemini,
Sen topluyordun sevgimin bütün kalanlarını.

Ozanoğlu     24.05.2010
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Desinler

Misafirdi dünyaya,
Kalıp gitti desinler.
Bilmediği deryaya,
Dalıp gitti desinler.

Geçtiği yollar sırat,
Kâr zararda küsürat,
Her muradı bi murat,
Olup gitti desinler.

Hicr ile yandı gönül,
Aşk ile kandı gönül,
Yadı yar sandı gönül,
Solup gitti desinler.

İçerden di sözleri,
Ağrılıy dı dizleri,
Hasret ile gözleri,
Dolup gitti desinler.

Felek ile kura da
Çok bekledi sırada,
Umduğunu rüyada,
Bulup gitti desinler.

Kurban etti koçunu,
Yola vurdu göçünü,
Ozanoğlu saçını,
Yolup gitti desinler.

Ozanoğlu        28.01.2010

Ömer Temel

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Destanıdır Yurdumun

Toplum olmak demek toplanmak değil,
Yüreklerin toplu vurması demek,
Hükmeden insafta değilse ehil,
Vekil sansar olur bakan köstebek.

Gelene ağam der gidene paşam,
Köleliğe eştir doğuda yaşam,
Cumhurda sefalet köşkte ihtişam,
Bu zulmü hazmetmez şah olsa köpek.

Kin ile çözülür bizde sorunlar,
Düşkünü sömürür bizde Garunlar,
Doğuştan borçludur bizde torunlar,
Haksız mı doğarken ağlayan bebek.

Birbirin mal için seven sevene,
Mazlumu düşkünü döven dövene,
Makamı zengini öven övene,
Dost Agop’un kazı arkadaş kelek.

Unuttuk duvağı gelin toyunu,
Kurda teslim ettik kara koyunu,
Ne halkı var artık nede oyunu,
Sanat sütyen külot sanatcı şebek.

Üçkağıtta ehil yalanda usta,
Çıkarda küheylan emekte posta,
Kırk yıldır analar figanda yasta,
Siyaset kör kasap vatandaş denek,

En iyi bildiği cin yada peri,
Din ile beslenir softa vampiri.
Her güzel inancın alnının kiri,
Feraset suyuna düşen bir sinek.

Var git Ozanoğlu’m boş bu çabalar,
Adalet pert oldu düştü davalar,
Sıvırcık sürüsü şahin kovalar,
Aslanı otarır et yiyen inek.

25.10.2011
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Destek

Şöyle tutunca sıkı sıkı elini,
En az bir baston kadar,
Hissedebilmelisin,
Dostunun desteğini.

Şöyle sıkı sıkı bakınca gözlerine,
Hissedebilmelisin insanların,
En az bir öksüz kadar,
Sevgi beklediğini...

05.10.2008
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Di Get Muhannet

Madem bağlasalar durmam diyorsun,
Di get yolun açık olsun muhannet.
Katır inadını  kırmam diyorsun,
Di get yolun açık olsun muhannet,

Bir lokma ekmeği bölmeyeceksen,
Kadir kıymet nedir bilmeyeceksen,
Beraber ağlayıp gülmeyeceksen,
Di get yolun açık olsun muhannet.

Sevda bağların da irem misali,
Tutunacak yanım yörem misali,
Yanamam diyorsan kerem misali,
Di get yolun açık olsun muhannet.

14.01.2009
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Dik Başım

Hak sözümün niyeti;
Katre katre süzülmüşlüğüm.
Dik başımın diyeti;
Diyar diyar sürülmüşlüğüm.

Yaşantım harap bitap,yok birgün görmüşlüğüm,
Akılsız başımdandır,ayak çözülmüşlüğüm.

Diyemediğim yalan,giyemediğim palan,
Çıkarıma dalkavuk,olmam asla şaklaban.

Onuncu köy yok bize,sürgün dokuz arası,
Sebep, vicdansız soyu.hamiyyet fukarası.

Git gel eziyyet yolu, gide gele mahvolduk,
Yobaz dinci yüzünden,dinimizden soğuduk.

Olsun olsun,son yakın,hepimiz gideceğiz,
Dokuz tahta altında,hesap görüşeceğiz.

08.03.2008
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Dikkat Kırılır

'dikkat kırılır'
tabelasını
her insanın
sol göğüs
kafesinde
görür gibi
oluyorum

04.08.2008
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Dili Olsa Yalnızlığın

Dili olsa yalnızlığın,
En çok benden yakınırdı.

Bırakmadım yakasını,
Şişirdim kafasını,
İllede akşamları..

Ozanoğlu      27.10.2009
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Dilim

Dilim seni dilim dilim olasın,
Beni Rahman ile düşman eylersin,
Her kötü seferden mahrum kalasın,
Zalim zaferinden pişman eylersin.

Gönül sarayıma baykuş kondurup,
Yaz bahar ayında canı dondurup,
Şikarın okunu sivri yondurup,
Vurdurur sinemi alkan eylersin.

Hep senin eserin hep senin varın,
Bunca harabeden ne ise karın,
Her cedelde bana sonsuz zararın,
Malımı mülkümü talan eylersin.

Çıkarsın güzelin yol güzarına,
Çirkinler takılır hep nazarına,
Cahille giripte  Hak pazarına,
Ulema aklımı nadan eylersin.

Ne ana ne baba kalır yanında,
Ayrılık var senin aksi şanında,
Bencillik dolaşır asi kanında,
Beni insanlıktan üryan eylersin.

Etme kurban olam bana cefayı,
Öğrenelim senle ahde vefayı,
Şeytanla baş başa verip kafayı,
Bütün hayatımı ziyan eylersin.

İsa’ya bin kere çarmıh kurarsın,
Musa’dan alır da asa kırarsın,
Önce ikrar eder sonra cayarsın,
Firavun la beni haman eylersin.

Ozanoğlu varmı yarına sözün,
Kör ile topalı görmesin gözün,
Hakka karşı dilsiz olursa özün,
O zaman cenneti ferman eylersin.

21.09.2008

Ömer Temel
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Doğru Düzgün

Bu dünya bir meslekhane,
Evveli iş,zahiri ilkesidir.
Yaşamaya şeref veren,
Yaşayanın kendisidir.
Ak bir alın, beyaz sayfa,
Hayat güvencesidir.
Doğruluk hazinesi,
Azim eğlencesidir.
Çile pazarda tezgah,
Sevinç kar hanesidir.
Şans,ceylan kovalamak,
Felek,aslan pençesidir.
Çalışmak,hedefin onikisi,
Yatmak,zaferin gerisidir.
Bayrak göklerin süsü,
Yan bakan eğrisidir.
Emek,yemeğin ilkesi,
Tembel,dilencisidir.

Gün bugün,umut yarın,
İnsan da,bekcisidir.

08.03.2008

Ömer Temel
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Doğrudan Dönemem

Bu dünyaya geldim diye,
Ahiret yoktur, diyemem.
Düzeneğe girdim diye,
Hırsıza, çark çeviremem.

Onuruyla,soysuzların,
Şakşakıyla,kansızların,
Vebaliyle,mazlumların,
Kabrin,darına giremem.

Hamalların teri ile,
Şehitlerin ser'i ile,
Hazinenin yeri ile,
Cenneti,inşa edemem.

Çıkar için geçmişimi,
Satmam,dostumu,eşimi,
Bırakıp bütün işimi,
Ceddi çarmıha geremem.

Ayşe,fatma,aynur,gülçin,
Soyunurlar neden,niçin?
Kızımın hatırı için,
Anadan üryan, edemem.

Ozan Ömer,ömre bedel,
Dilimize, değmiş cedel,
Birleşsede,yedi düel,
Doğrudan harf,eksiltemem.

                              19.02.2008

Ömer Temel
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Dost

Dost isen dostluğun geregini bil,
Ne kendini kandır ne beni avut.
Kalbinden her türlü ikiliği sil,
Ne kendini kandır ne beni avut.

Dünyayı verseler satma dostunu,
Kürk ile değişme insan postunu,
Aşikar dil eyle söyle kastını,
Ne kendini kandır ne beni avut.

Dünya iki gündür dün ile bugün,
Yarının var ise dün ile öğün,
Yere eğilirmi yücesi dağın,
Ne kendini kandır ne beni avut.

Yar seversen yarasına ağlama,
Namerd urganıyla kolun bağlama,
Sonra berbad olup yürek dağlama,
Ne kendini kandır ne beni avut.

Ozanoğlu der ki dostun düz gerek,
Ettiğinden kızarmayan yüz gerek.
Mezara dek bozulmayan söz gerek,
Ne kendini kandır ne beni avut.

Ozanoğlu      27.09.2009

Ömer Temel

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Dost Lazım Dost

Geçiyor, zamanla bütün yanıkların acısı.
Geçiyor diye, hergün illa yanmak mı lazım?
Geçiyor, zamanla bütün yanıkların acısı.
Velakin; O acıyı anlamak için, Yanan'la yanmak lazım...
Geçirmek için acıları,merhem lazım,
Merhemi sürecek dost lazım dost! ...

Geçiyor, zamanla ömür muamması.
Geçiyor diye, yaşamamak mı lazım?
Geçiyor zamanla ömür muamması.
Güzel bir ömür için; Su, hava, ekmek kadar,
Gönlü, gönlüne yangın,birkaç vefakar lazım.

06.05.2008

Ömer Temel
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Dosta Hasret

Bir can bir cana ancak,bu kadar hasret duyar.
Sağ yanımdan ayrılsan,sol yanıma kan damlar.
Şimdi ne sağım senle,ne de solumda sen var.
Düşün ki yüreğimde, nice yangınlar yanar.

                                                         05.11.2006

Ömer Temel
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Dostdan Yana

Kalbim her nefeste iki kez atar,
Biri dostdan yana biri dostani.
Şu gönlümü iki sıcak  köz tutar,
Biri dostdan yana biri dostani.

Dostluk ise mevzu dünya az gelir,
Dost ile her mevsim bahar yaz gelir,
Feleğin yurdunda felek vız gelir,
Biri dostdan yana biri dostani.

Bu kadar dostum var daha nem olsun,
Bütün canlar dost bağında cem olsun,
Bırak gözlerimde varsın nem olsun,
Biri dostdan yana biri dostani.

Ne kaldı geriye bunca ömürden,
Mal mülk dediğimiz paslı demirden,
İnsana emir var Büyük Emir’den,
Biri dostdan yana biri dostani.

Ozanoğlu’m yazdıkların boş olur,
Olmasa sevenin bağrın taş olur,
Dostun varsa mapus bile hoş olur,
Biri dostdan yana biri dostani.

Ozanoğlu    18.04.2010

Ömer Temel
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Dosttan Başka Yok'imiş

Dünyayı dolandım,alemi gezdim.
Senden başka sevdacanım yok imiş,
Beyhude gezdiğim zamandan bezdim,
Senden başka güzel, an'ım yok imiş

Soğuk yatağımın,sobası sensin.
Hayat ağacımın,kozası sensin.
Canımın özü sen,özeti sensin.
Ömrümde başka bir, yanım yok imiş.

Salınıp sallanıp kalmışım boşta,
Yanılmışım son saydığım en başta,
Pes ettiğim, o en zorlu yokuşta.
Dostum,uçar ayak dermanım imiş.

                                         15.02.2008

Ömer Temel
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Döndüm

Irmaklarım boş deryaya akıttım,
Birkaç damla ile kendime döndüm.
Gülnameyi baykuşlara dağıttım,
Feryadı figanda bülbüle döndüm.

Yaradan yurdunda boşa yoruldum,
İnsan sınırında kelpe soruldum,
Dost avında dost elinden vuruldum,
Baba otağına zor bela döndüm.

Hilkat pazarında pazar eyledim,
Ben de bir insanım bir kaç söyledim,
Çok az doğru epey yalan dinledim,
Yunus'un dilinde kelama döndüm.

Adem'e elpençe saftan ayrıldım,
Aleme kin kusan raftan ayrıldım,
Alime ders veren koftan ayrıldım,
Çok şükür Hak için ferağa döndüm.

02.01.2008

Ömer Temel
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Dönirem

Bülirem imkansız sene gavuşmam,
Edirem etmirem sene dönirem.
Bir sabah erkenden,sessiz savuşmam,
Edirem etmirem sene dönirem.

Ne zaman gaçmaya bir taya binsem,
Yedi dağa çıksam sekizi insem,
Hangi ine girsem govuğa sinsem,
Edirem etmirem sene dönirem.

Namazda secdeye sennen gidirem,
Niyazı Hüda’ya sennen edirem,
Sensen tek sıkıntım sensen badirem,
Edirem etmirem sene dönirem.

Yarabbim söyle ki nedir günahım,
Vahlardan dökülür bin kere ahım,
Ne gecem gecedir nede sabahım,
Edirem etmirem sene dönirem.

Nedir bu ataşın kömürü nedir,
Ne zaman sönecek yanir necedir,
Bendeki bu alav iki hecedir,
Edirem etmirem sene dönirem.

Ozanoğlu’m kul elinde galmışam,
Serimi sevdaya köti salmışam,
Bir ummana tek başıma dalmışam,
Edirem etmirem sene dönirem.

26.08.2008

Ömer Temel
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Durma Gardaş Bir Dernek Kur Uğur Arslan'a İthaf

Madem doğuştan  fakirsin,
Durma gardaş bir dernek kur.
Hem safsın hem de bakirsin,
Durma gardaş bir dernek kur.

Işık fener  al kendine
Ey bir amblem bul kendine,
Dini tuttur  yol kendine,
Durma gardaş bir dernek kur.

Bak medyayı  ihmal etme,
Kamerasız işe gitme,
Bul bir iki yeni yetme,
Durma gardaş bir dernek kur.

Hele biraz numaradan,
Ağla sızla kameradan,
Şiir oku dramadan,
Durma gardaş bir dernek kur.

Adamlar bul siyasetli,
Eli uzun ve devletli,
Uzun boylu hem heybetli,
Durma gardaş bir dernek kur.

Millet yufka yüreklidir,
Kullan bunu süreklidir,
Meşhur olmak ereklidir,
Durma gardaş bir dernek kur.

Sonrasında işin nanay,
Çöpçatan Arslan’ım vay vay,
Hiç yoktan adamlık kolay,
Durma gardaş bir dernek kur.

Ozanoğlu delimidir,
Yoksa Hakk’ın selimidir,
Haram yiyen Velimidir,
Durma gardaş bir dernek kur.

Ozanoğlu       15.03.2009

Dost Kalemlerden

Ben yazarım tüzüğünü.
Uğur bulur yözüğünü.
Bağrı yufta ezigini.
Bulda gardaş bir dernek kur.

Tüzüğü yazmak biraz zor.
Kim kime talip ona sor
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Herif olda bedeni yor.
Dulda gardaş bir dernek kur......Aşık Korhani.

Ömer Temel
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Duygularım

Yuvarlak bir inşaat ta,
Tepetaklak kurgularım,
İçerimde ki sırat ta,
Kıldan ince sorgularım.

Kanadından yaralıdır,
Can kafesde kaygılarım.
Taammüden  “kara”lıdır,
Deniz Gezmiş Duygularım.

Ozanoğlu      02.10.2009

Ömer Temel
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Duygularım Sana Değmedi mi Hiç

Topraga çakıla taşa değdi de,
Duygularım sana değmedi mi hiç.
Bahara hazana kışa erdi de.
Duygularım sana değmedi mi hiç.

Sevda ise sevda hemde karası,
Gözlerin gönlüme bıçak yarası,
Be hey his yoksulu aşk fukarası,
Duygularım sana değmedi hiç.

Sana canım cicim demedim diye,
Başının etini yemedim diye,
Zannetme aşkından ölmedim diye,
Duygularım sana değmedi mi hiç.

Her gece ay ile seni konuştuk,
Yıldızlarla sana lades tutuştuk,
Nihayet gün doğdu buna alıştık,
Duygularım sana değmedi mi hiç.

Dilim dursa şu yüreğim durmuyor,
Dönüp dolaşıyor sana uğruyor,
Sensizlik ruhumu kesip doğruyor,
Duygularım sana değmedi mi hiç.

Ne sayfalar aldı nede kitaplar,
Sana aciz kaldı bütün hitaplar,
Nankör diyor sana dostlar ahbaplar.
Duygularım sana değmedi mi hiç.

Ozanoğlu       15.04.2010

Ömer Temel
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Duyirmisiz Uşahlar

Dıllo mustafanın hıyarlarıni,
Çalir çalir yiyirmisiz uşahlar,
Caggıl Heyri gilin davarlarıni,
Gırhir gırhir geyirmisiz uşahlar.

Palandöken beyaz ata binende,
Geceleri gurt gapiya yenende,
Tarla tapan gar altına  sinende,
Horul horul uyirmisiz uşahlar.

Lapa lapa gar yağanda ovaya,
Çatır çatır buz dolanda kovaya,
Hızzeginen legeninen tarlaya,
Çıhir çıhir gayirmisiz uşahlar.

Gollo gollo bağıranda itlere,
Yarış yaptıranda yavuz bitlere,
Hayın oğli hayın anarşitlere,
Ana avrat sayirmisiz uşahlar.

Allah Peygambere bişe diyeni,
Gıçının üstünde etek geyeni,
Milletin içinde oruç yiyeni,
Hudey sille döyirmisiz uşahlar.

Heç heberi yohken elin gızıni,
Alıp  arkadaşdan ara gazıni,
Yengez olur diye sürüp izini,
Ona buna öyirmisiz uşahlar.

Bülür bülmez garışanda işine,
Bozar sahap çıhmaz malın leşine,
Çiftelerde  turistlerin peşine,
Van tu tıri söyirmisiz uşahlar.

Hani yaylam hani senin ezelin,
Erhamından görünürmi güzelin,
Yanık seslerinden tatyan gezelin,
Durir durir diyirmisiz uşahlar.

Fırfıligi gabaradan tutanda,
Şuk durirmi gınga üsdi atanda,
Aşşıh enekeyi sağ sol dartanda,
Taggıç mire goyirmisiz uşahlar.

Bacalarda gıllananda aç gibi,
Köşke gidip sallananda uç gibi,
Birbirize haylananda goç gibi,
Gumbuzuzi eyirmisiz uşahlar.

Herayi molladan sekseke gidip,
Fitbol oyniyanda rakibi didip,
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'Ebe sen' diyende cığızlık edip,
Gine ele cayirmisiz uşahlar.

Kuzine sobanın tıssik isini,
Tortum’un olmamış domatesini,
Gala’nın közleme patatesini,
Yana yana soyirmisiz uşahlar.

Bugün gine içten içe ağırdım,
Hayalimde benden beni çağırdım,
Odduz sene evveline bağırdım,
Ula vilov  duyirmisiz uşağlar.

21.10.2008

Ömer Temel
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Dünya Dönmekte

Sen meşgulken bir zamanlar çer çöple,
Ben üzüm yemekteydim keyifle.
Üzümüm bitti, şimdi sıra çer çöpte.
Sen, hangi meyvelerle meşgulsün, bilmiyorum.
Ama asıl olan, elindeki meyvenin kıymetini bilmekte.

Eeee,
Hayat böyle, bitiyor zamanla bütün mevsimler ve meyveler.!
Zira Dünya bütün hızıyla durmaksızın dönmekte.

                                            08.10.2007

Ömer Temel
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Dür Gardaşın Defterini

Bakma gözünün yaşına,
Dür gardaşın defterini.
Çoraptır ki ör başına,
Dür gardaşın defterini.

Ecdadımızdan yadigar,
Gardaş gardaşını boğar,
Bir Cem sultan gene doğar,
Dür gardaşın defterini.

Kafasında boynuz ara,
Rezil eyle hem mudara,
Diri diri koy mazara,
Dür gardaşın defterini.

Ocağında incir bitir,
Suya götür susuz getir,
Vadesini çabuk yetir,
Dür gardaşın defterini.

Böl parçala milli bağı,
Yık Ağrı’da yüce dağı,
Zehir et millete çağı,
Dür gardaşın defterini.

İhmal etme iftirayı,
Üst üstüne çal karayı,
İyleştirme deş yarayı,
Dür gardaşın defterini.

Firavuna rahmet okut,
Yabanele övgü akıt,
Dolapta etleri kokut,
Dür gardaşın defterini.

Ozanoğlu söz söyledi,
Tersten düze arz eyledi,
Sadece Hakk’ı yeğledi,
Gör gardaşın dertlerini.

Ozanoğlu      21.03.2009

Ömer Temel
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Düşde ki Sevgili

Tomurcuklar açar sen yanımdayken,
Yediverenlere dalmısın nesin,
Bahtım açılıyor sana bakarken,
Kısmetler dolusu falmısın nesin.

Salınarak giden boyuna kurban,
Leyla’dan Aslı’dan soyuna kurban,
Meleklere emsal huyuna kurban,
Cenneti Aladan halmısın nesin.

Gözlerim taşıyor sen olmayınca,
Yüreğim üşüyor sen olmayınca,
Şekerim düşüyor sen  olmayınca,
Karakovanlarda balmısın nesin.

Sana buram buram düş biriktirdim,
Yıllarca kalbimi  boş  biriktirdim,
Aşkımı  Kerem’e  eş biriktirdim,
Kül oldum bir konuş  lalmısın nesin.

14.11.2011

Ömer Temel
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Düşmanım

Bedenim küheylan ruhum Donkişot,
Değirmensiz köyde yele düşmanım.
Düzen uçağında dümensiz pilot,
Beynimi kemiren mile düşmanım.

İftira jandarma adalet kaçak,
Alçaklar yüksek de yüksekler alçak,
Doğruyu doğrayan ağızsız bıçak,
Eğriyi bileyen dile düşmanım.

Saltanat dediğin kahpe düzenek,
Boynumuzda kılıç sırtta değenek,
Padişah suyunda kul sivrisinek,
Bendini yıkmayan sele düşmanım.

Şair dilsiz şeytan şiir korkaksa,
Görünen köy fersah fersah uzaksa,
Sanat saltanata çanak tutmaksa,
Doğruyu çalmayan tele düşmanım.

Düşmanlık yakışmaz insan olana,
Benim düşmanlığım yalan dolana,
Hazine malından Hakkı çalana,
Halkı hortumlayan file düşmanım.

12.04.2011

Ömer Temel
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Düzen

Dünya güzel kurulmuş,gizil bir hal üstüne,
Sonradan uydurulmuş, rezil ahval üstüne.
Kimi mal mülk götürmüş,kimi almış üç kağıt,
Gam, kasavet, tonla yük, kalmış hamal üstüne.

Hünkar harem selamda,nefer  düşman üstüne,
Mühür Şeyhülislamda,sefer Rahman üstüne,
Kimi cennet üfürmüş,kimi huriye ağıt,
Nar, cehennem,ah vebal,kalmış kemal üstüne.

Medeniyyet avuntu,kıyamet şark üstüne,
Kibir azim kuruntu,selamet garb üstüne.
Kimi cenûbda harmış,kimiside hiç ılgıt,
Yel,karakış, fırtına kalmış şimal üstüne.

Ganimet öze düşmez,hesap yaban üstüne,
Toprak emeğe küsmez,bolluk saban üstüne,
Kimi hasatta gani,kimi mahsüle zılgıt,
Bir ekmek,sonsuz çaba,kalmış helal üstüne.

Gök kubbeyi çınlatan,nida sema üstüne,
Yürekleri  sızlatan,seda mazlum üstüne,
Kimi içten kavrulmuş,kimi isyana tagut,
Hayyalel felah gammı,kalmış Bilal üstüne.

Kalu beladan gelmiş,ferman dünya üstüne,
Ölüm hepsini silmiş,taş musalla üstüne,
Kimi ateş götürmüş,kimi sevgiye öğüt,
Hakkına düşen mahal,kalmış vebal üstüne.

05.06.2008

Ömer Temel
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Efkarım

Bugün daha da derin.
Beni sardı kederin.
Bir adı yalan dünya,
Bir adı sen kaderin.

Gitti gelmezler için,
Sorulmaz neden niçin,
Sen seni alıp gittin,
Üstümde kaldı hiçin.

Bir kalp dolusu hüzün,
Düşümde gülen yüzün,
Bana sarısı kaldı,
Bahar ayında güzün.

Tamamlar sensiz yarım,
Yarımlarda ben varım,
Neşemi sen götürdün,
Bana kaldı efkarım.

Ozanoğlu       31.05.2010

Ömer Temel
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Ehl-i Erbab

Sokaklarda kağıt toplayan,
Yanık yüzlü insanların,
Orman kesenlerden,
Daha asil olduğunu düşünüyorum.
Hele birde trafiği tıkamasalar..!

Hele cerrahlar;
Dünyanın en asil insanları.
Birde bıcak parası diye,
Bir bıçak atölyesi parası almasalar..
Hele yargıçlar;
Kıldan ince kılıçtan keskin olanlar.
Yaşamaya güven duyduranlar.
Yani güvencemizdir onlar.
Birde milleti soyanlara beraat,
Açken bir ekmek çalana kalem kırmasalar..
Ya öğretmenler;
Milletleri ta arşa çıkaranlar,
Hamiyyetli beyinleri yıkamasalar..
Ah anneler ah,
Evde kalır diye,
Kızlarını kelepir gardropp gibi satmasalar.
Manavlar,bakkallar;
Üste ışıltılı ürün,
Alta çöplük çürüğü doldurmasalar..
Hacılar hocalar;
Çarpılasıcalar,
Cennet emlakcılığı yapmasalar.
Ehl-i Erbab'ı hulasa...
Yanlışları söylenince,
Birde darılmasalar.......

Ömer Temel
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Ele Göresdim ki

Ele göresdim ki Palandöken’i,
Çıhıp yücesine gar olasım var.
Muhannet diyeni candan seveni,
Bulup necesine yar olasım var.

Kızzirik kesdiğim sor soyuhların,
İçi yosun dutan daş oluhların,
Teleği fırfırlı  Çil tavuhların,
Uzanıp pinine tar olasım var.

Tüten bacaların dumanı benem,
Yaşlı kocaların gümanı benem,
Yaşanan mazinin zamanı benem,
O devranda gine var olasım var.

Ömrü toprah ile geçmiş hışımda,,
Beyaz saçli melek yetmiş yaşında,
Zehre Ezem gilin tandır başında,
Küllenen ateşde har olasım var.

Hekatını duyup dağda ki devin,
Çıhmamah üzere sabaha değin,
Garlanguş bacalı tırhışlı evin,
Girip havlusunda sır olasım var,

Soyuh bir gözenin başına geçip,
Gaynayan suyunun buzundan içip,
Rüyada dağların başından uçup,
Yaylalar üstünde pır olasım var.

Hele durirmidir çocuhluh hanem,
Annemin annesi Zennure Nenem,
Nemli kirpiğimden ıslah bahanem,
Döküp gözlerimden kor olasım var.

Ömer Temel   24.03.2011

Ömer Temel
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Ellerinden Öptüklerim

Veysel toprağı bitirmiş,
Kazak avrada yetirmiş,
Mahsun zevzegi getirmiş,
Bize kalmış anı yazmak.

İstiklalde tektir Akif,
Bayrak dikmiş Nihat Arif,
Fuzulidir aşkı tarif,
Bize kalmış sanı yazmak.

Nazım’a memleket hayran,
Sevdakar Atilla İlhan,
Can Yücel canlara canan,
Bize kalmış kanı yazmak.

Ertaşlar gönül bucağı,
Bay Necip çile ocağı,
Reyhani ana kucağı,
Bize kalmış yanı yazmak.

Hayaloğlu küheylan ki,
Sunay akın bir umman ki,
Ahmed Arif can inan ki,
Bize kalmış lanı yazmak.

Dadaloğlu dağlar közüm,
Karacaoğlan’da özüm,
Yunus’ta açılır gözüm,
Bize kalmış şanı yazmak.

Pir sultan içimizde dar,
Emrah karakışda bahar,
Çamlıbel duvarda zahar,
Bize kalmış hanı yazmak.

Bir garip Orhan Veli’mi,
Yahya Kemal kent alimi,
Bedri rahmi kalp dilimi,
Bize kalmış canı yazmak.

Daha nice hisli yürek,
Şaire şiire direk,
Ellerinden öpülerek,
Bize kalmış bunu yazmak.

15.09.2008

Ömer Temel
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Erzurum

Sabrın ummanıdır sebat yaylası,
Feleğin de kirvesidir Erzurum.
Palandöken dağı dağların hası,
Yiğitliğin zirvesidir Erzurum.

Sularından şifa bulur içenler,
Dağlarından sefa bulur geçenler,
Dadaşlardan vefa bulur seçenler,
Dost bağının meyvesidir  Erzurum.

Ayran aşı cağ kebabı say da say,
Su böreği desen sanki dolunay,
Kadayıf dolması birde demli çay,
Lezzetin de ötesidir  Erzurum.

Havası buz tutar sıcaktır yüzü,
Bembeyaz kar gibi temizdir özü,
Günlerce dinlenir sohbeti sözü,
Yarenliğin cilvesidir Erzurum.

Ozanoğlu ne söylese az gelir,
Her halinden gönüllere haz gelir,
Başbar ile zemheride yaz gelir,
Türkiye’nin öznesidir Erzurum.

Ozanoğlu        19.02.2010

Ömer Temel
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Erzurum Getir

Çok özledim, O hırçın memleketi.
Biraz çermik,biraz yemlik,bal getir.
Yarenliğe hasret kaldı kulağım.
Biraz Emrah,Biraz Reyhani getir.

Söğüdünü,kavağını,dalını,
Çok özledim türlü türlü halını.
Dıllo'sunu gaburgası galını,
Üç kişiden ikisini tut getir.

Ovalar paşası pasin diyarı,
Merdoğludur yok elinin ayarı,
Bulunursa Hasangala hıyarı,
Bigaçtene galınından soy getir.

Narman'ına, Gorcuk'una,Yoluna,
Yürür iken bakmaz,sağın soluna
Emsali zor, bu dünyada buluna,
Sümmani'yi dost bağından al getir.

Şehrin şevki, üzerinden görünür.
Bağırsan duyulur,gitsen yürünür.
Ilıca'nın başı,buğu bürünür.
Buğusundan çermiğinden su getir.

Eğmelerden heç geçtinmi imanum?
Bağ bahçesi, çerçilere gümanum.
Elma,armut, erüg'üne doymadum.
Sepet sepet gızılcuğ'un bul getir.

Serhat ilçe Horasan'a gidesen,
Köprüköy'de mutlak çamur süresen.
O sularda, derde deva görürsen.
Su-çamurdan bir bulamaç et getir.

Şenkaya'nın şendir ana babası,
Okur yazar hepsinin de balası.
Öğretmenin Hemşirenin alası,
İlim irfan satır satır yaz getir.

Oltu,yaşanası en büyük ilçe,
Olur, akla gelir ceviz denince.
Siyah kehribar'dan üç çekim,ince,
Allah'ı zikreyleyen bir tesbih getir.

Hınıs,Tekman,Karayazı sıralı,
Karaçoban taa ezelden buralı,
Etin suyun, bu dağlarda kralı,
Çat'a uğra, kekik kokan et getir.

Aşkale'dir hemen yolun gırağı,
Yolcuların bereketli durağı,
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Saz'ın ustası'dır çoktur çırağı,
Arif Sağ'dan yanık bir türkü getir.

İspir-Pazaryolu Rize yoludur,
Çalışkan insanlar burda doludur,
Türkiye'ye burdan ekmek  yoğrulur,
Acımdan ölmeden bir somun getir.

Tortum Gölüne heç üstten baktın mı,
Hayal edip Şellale den aktın mı,
Yaz sonunda meyvesinden tattın mı?
Uzundere kirazından bal getir.

İlmin Hazireti; İbrahim Hakkı,
Allah'a emanet Erzurum Halkı,
Alvar'lı Efe'nin nurani şavk'ı,
O,Nur'un Ferinden gözüme getir.

Dertli gönüllere, huzur dolduran,
Teyo Pehlivan'la,Gullebi Turan,
Naim Hocam'a da hürmet buradan,
Üç güzel kelamdan,tebessüm getir.

Palandöken Dağı,Dünya'ya direk.
Ondan ilham alır,Nemrut,Tendürek.
Dağ değil mübarek,beyaz bir melek.
Kanadından soyuk soyuk kar getir.

Parmağı ucunda su gibi akar,
Şimşek bakışları içleri yakar,
Tey tey sedaları cana can katar,
Canıma can katan bir nara getir.

Uzundere, sekme hele koççeri,
Bar muhteşem,davul-zurna hüneri,
Koç yiğitler birbirinin yaveri,
Bar oynat dadaşı,sarhoş et getir.

Gelirem, üçüncü herayi molla,
Hazır olun uzun eşşek cezaya.
Taggıç oyniyacam.Mire kırmaya,
Bigaç tene aşşığ-eneke getir.

Su kültürü,Erzurum'a vergili.
Tabakhane,Şabakhane,Develi.
Cennetçeşme yazıcıdan ileri,
Akpungar'dan bir matara dol getir.

Sayamadım, türlü türlü halını,
Peynirini,gaymağını, balını,
Saysam da, bitmez ki yadigarını,
Ne bulursan,dolu dolu al getir.
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Erzurum'da Gız Sevmek

Gıgırcik kesildim ambu soyuhta,
Çıhıp bir yüzüme bahamazmiydın.
Yumurtalar dondi gazda tavuğda,
Çıhıp bir yüzüme bahamazmiydın.

Zaten ödüm gopir cazi anandan,
Kor buğa gardaşın yarma babandan,
Heç değilse gece perde arandan,
Çıhıp bir yüzüme bahamazmiydın.

Bugün hepsi hepsi bir kere bahtın,
Hınc ettin göğsümi içimi yahtın,
Bumiydi tüm aşkın bumiydi ahdın,
Çıhıp bir yüzüme bahamazmiydın.

Sabahlara deyin caman bahiram,
Geberene geden kısdik yahiram,
Ele bazi bazi senden bıhiram,
Çıhıp bir yüzüme bahamazmiydın.

Bir itler uyanıh bir  de ben burda,
Polisler devriye bekciler turda,
Senin üsdün yorgan altın poturda,
Çıhıp bir yüzüme bahamazmiydın.

Sınıfda galırsam senin yüzünden,
Çünki gopamadım ayah izinden,
Sorarlarsa derem gavur gızından,
Çıhıp bir yüzüme bahamazmiydın.

Ozanoğlu    01.05.201

Ömer Temel
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Evcilleşmedi

Nice hangarlar doldurduk,
Ne gemiler yükledik.
Gam dolu, keder dolu,
Nice yükler çekti,
Günlerce yorgun kervanlar.
Nice vahşiler evcilleşti de,
Bir türlü evcilleşmedi,
Şu bizim hayvanlar.

21.07.2005

Ömer Temel
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Ey Sevgili

Ey sevgili
Yağmurun buluta sindiği gibi,
Sinmişsin içerime.
Ne zaman senden yana,
Bir şimşek çaksa beynime,
Damla damla yürüyorsun
Dolu dolu gözlerime,

Ozanoğlu      07.03.2009

Ömer Temel
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Farzet ki…

Farzet ki ben hiç olmadım,
Ve sen beni tanımadın,
Farzet ki ben bir masaldım.
Ve sen beni okumadın.

Zamanda bila zamanım,
Her daim hali yamanım,
Farzetki ben toz dumanım,
Ve sen beni solumadın.

Kilimine filik idim,
Ak gerdana ilik idim,
Farzet pamuk iplik idim,
Ve sen beni dokumadın.

Kıymetini tek bilendim,
Hem kulundum hem kölendim,
Farzet ki sana güvendim,
Ve sen beni ağuladın.

01.07.2008

Ömer Temel
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Fazla

Şiir yazmak için mi bunca telaş,
Oysa yağmurun umurunda bile değil,
Islanan kedi.

Turnalar vurulurken,
Ölmüyor bak tabiat.
Ölmüyor sığır niyetine satılırken,
Atatürk koşusu kazanmış,
Kasapta ki yaşlı at.

Biriktirilmeyen her sevgi,harcanmış demektir.
Hacıyatmazlara acıyorum bazen,
Hiç bakamıyorlar çocuklara tersinden.
Hep dik duramıyor demirden olsa da,
Dikdatör heykeller…

Herkesin bir dublörü var şu hayat da,
Göklere çekilirken İsa,
Çarmıh da çakılı duran
Kimdi acaba…

Oltaya takılmak değildi amacımız elbet de,
Ama ahh…şu açlığın gözü kör olsun,
Çok güzel görünüyor,
Akşam üstü salınarak yürüyen,
Yüksek ökçeliler insanın gözüne.

Bir gömlek de iki kişiyim ben oysa,
Birimiz düşünürken birimiz,
Düşledikleriyle telaş da,

Sanırım şu dünya ikimizden
Birine fazla…

07.01.2012

Ömer Temel
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Feleğin Gergefi

Zaman bir gergef işler,
Feleğin kasnagında.
Canıma cefa düşler,
Acılar taslağında.

Bir uzun yol içeri,
Dünyadır han geçeri,
Kula umut hançeri,
Saplanmış kundağında.

Mavi gökle kara yer,
Arasında bir seyir,
Nehirden büyük nehir,
Sonsuzluk bucağında.

Hayat bir nümayiştir,
Umuda becayiştir,
Sağlanmaz asayiştir,
Dünyanın batağında.

Muammalar yumağı,
Alim cehlin yamağı,
Zorlasanda dimağı,
Feyiz yok yutağında.

Bir oluşki ezelden,
Bilinmeyen tezelden,
Her mahluk ayrı telden,
Çalar gam otağında.

Herkes payını almış,
Garip pazara dalmış,
Binlerce umut kalmış,
Nasipsiz  kursağımda.

23.06.2008

Ömer Temel
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Felek

Zaman geçer elbet devran çark olur,
Gediği oluğa  çevirir felek.
Kanlı miğfer birgün pasa gark olur,
Çeliği pamuğa çevirir felek.

Bugün zulüm arza hakim olsada,
Mazlum puşt elinde naçar kalsada,
Küffar hergün yeni bomba bulsada,
Gülleyi yamuğa çevirir felek.

Dünyayı alsada gözü doymayan,
Nefsinden gayrıyı mübah saymayan,
Ayağın basmadık toprak koymayan,
Çizmeyi çarığa çevirir felek.

Sanki insanlığa  birşeyler oldu,
Kanayan yarayı  deşeler oldu,
Çöplük bırakmadı eşeler oldu,
Horuzu tavuğa çevirir felek.

Birgün bu dünyada sevgi biter se,,
Hamiyyet duygusu iflas eder se,
Merhamet mihengi kalpten gider se,
Bedeni kovuğa çevirir felek.

Güvenmesin kimse tanka tüfeğe,
Aldanmasın devler ufak tefeğe,
Palet giydirsen de ite köpeğe,
Dozeri pulluğa çevirir felek,

Bu mülkün amenna bir sahibi var,
Karakışın ardı elbet nev bahar,
Ozanoğlu birgün görecek zahar,
Sevgiyi doruğa çevirir felek.

05.01.2009

Ömer Temel
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Filim

Bizim düzen filminde,
Biraz tuhaftır işler,
Çiçekler odundandır,
Egemendir bebişler.

Bir deliye meyleder,
Gittiği yoldan gider,
Yasa yaptık zanneder,
Yassah yapar İbişler.

Ödüllüdür hepsi de,
Makasları tepside,
Tünel açar kürsüde,
Gönül yıkar genişler.

Altıyüz yıldan beri,
Kafalar Yeniçeri,
Üç ileri bir geri,
Menzilsizdir finişler.

Kömür ile çalışan,
Makarnaya alışan,
Hünkârına yılışan,
Kemiksizdir Memişler,

Millet vade peşinde,
İmam banka işinde,
Caminin girişinde,
İş bitiren şer işler.

14.11.2013

Ömer Temel
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Fincanlarım Oksitlendi

Fincanlarım oksitlendi,
O yar kahve içmeyeli,
Hecelerim taksitlendi,
Yare sözcük seçmeyeli,

Başı bahar sonu mezar,
Bir uzunca yolumuz var,
Yosun tuttu patikalar,
O yar gelip geçmeyeli.

Dere değişmiş huyunu,
Yandırdı kurdu koyunu,
Bulandırmış bak suyunu,
Yar doldurup içmeyeli.

İlik düğmeyi seçmiyor,
İplik iğneden geçmiyor,
Makas ağzını açmıyor,
Yara fistan biçmeyeli.

Yolumuz kapandı kardan,
Gidenler dönmüyor turdan,
Davullar çalınmaz burdan,
O yar konup göçmeyeli.

Çiçekler  dallara kırgın,
Arılar kovana dargın,
Güller yaban ele sürgün,
Yar kokusun saçmayalı.

Ozanoğlu nerden bilir,
Yar sedası nerden gelir,
Kolum kanadım derilir,
Yar göynümde uçmayalı.

15.09.2008

Ömer Temel
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Gamgâh

Gamgâh eylemişse canı,
Her gamı ben em bilirim.
Haktır canımın cananı,
Lütfunu Kerem bilirim.

Vefasını görmediğim,
Sefasını sürmediğim,
Peşi sıra ürmediğim,
Dünyayı dirhem bilirim.

Ne kimseden çoktur dinim,
Ne kimseye vardır kinim,
Dünya yurdunda faniyim,
Elesti ülkem bilirim.

İçinden yol geçiyorsa,
Yol mevlaya göçüyorsa,
Yolcu sarhoş içiyorsa,
Kalbi camı cem bilirim.

Dışarıya içten bakan,
Gördüğüyle candan bıkan,
Damla damla gözden akan,
Giryeyi zemzem bilirim,

Sen verdikçe ben  alırım,
Dert gam içinde kalırım,
Hepsini alır gelirim,
Ömrü faslı dem bilirim,

27.04.2012

Ömer Temel

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Garabet

Başına kırmızı bir boya çalmış,
Yanındakini de yeşil boyamış,
Boynunada sıkı sıkı sarılmış,
Ula oğlum bırak,o'nu kim nedsin?

Kolunda kıçında akrep, çıyan var,
Dövmesiz yeri yok, sanki talan var,
Urgan var, zincir var,hatta palan var,
Ula oğlum vazgeç eşşek değilsin.

Korkarım birazdan donu düşecek,
El alem, üstüne gül gül gülecek,
Kirli kafasına takmış bir leçek,
Ula oğlum Allah seni ey etsin.

Delik deşik olmuş halbura dönmüş,
Bildiğin demiri burnuna dürtmüş,
Ceplerini gidip resmen söktürmüş,
Ula oğlum baban seni ne etsin?

Ayakkabınında içine ettin,
Söyle! bu modayı nerden getirttin?
Sağ salimken kenden sakat dedirttin,
Ula oğlum,bu kafayı at gitsin.

Farklı olmak için,gülünç olmayın,
Fark sanatta, fark bilimde anlayın,
İnsanlığa hizmet için  zorlayın,
Garabet sürüsün, bu millet nedsin?

23.04.2008

Ömer Temel
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Garip

Peşi sıra yürüdüğüm,
Nedenim bir garip garip.
Düşe kalka sürüdüğüm,
Bedenim bir garip garip.

Koyun ile kuzu ile,
Sürüde el kızı ile,
Ciğerimde sızı ile,
Güdenim bir garip garip.

Bir kalem verip elime,
Ahuzar salıp dilime,
Beni böyle lime lime,
Edenim bir garip garip.

Silip gözünün ferinden,
Eser koymayıp yerinden,
Sessiz sedasız derinden,
Gidenim bir garip garip.

Bilmem hangi topraktanım,
Adem'im ve ahmaktanım,
Demir döven tokmaktanım,
Madenim bir garip garip.

26.10.2008

Ömer Temel
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Garip Ama Türkiye

Bura Türkiye Gülüm,
Her zulüm burdan geçer,
Burda kolaydır ölüm,
Yaşamak zordan geçer.

Yar denilir övülür,
Ana avrat sövülür,
Gece gündüz dövülür,
Kadını mordan geçer.

Kaplan oldu kediler,
Kurda kaldı vadiler,
İtibarlı adiler,
Ahkam zırzırdan geçer.

Buyurun size durum,
Hile gizli oturum,
Dost dostuna uçurum,
İhanet sırdan geçer.

Kör mahkeme kurulur,
Neden niçin sorulur,
Hak diyenler vurulur,
Hürriyet  durdan geçer.

Yılda bir görür eti,
Kulluktur hamiyyeti,
Fukaranın diyeti,
Üç öğün lordan geçer.

Hüküm verir birisi,
Yarma  adam irisi,
Hikayedir gerisi,
Saltanat  vurdan geçer.

Ne bugün ne de yarın,
Dinmese de efkarın,
Hak olsun iftiharın,
Hakikat nurdan geçer.

11.06.2012

Ömer Temel
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Garip Dünya Üstüne

Üflesen de yanarmı,
Soguk külün üstüne,
Başka dala konarmı
Bülbül gülün üstüne.

Rüzgar esmiş savurmuş,
Güneş yakmış kavurmuş,
Fakir evini kurmuş,
Kuru çulun üstüne.

Geçen gün tutulurmu,
Derya kurutulurmu,
Seven unutulurmu,
Uzak yolun üstüne.

Dağlar denizler bile,
Yapmamış mukavele
Sahipsiz kalmış çile,
Binmiş kulun üstüne.

Kahramanlık ahkamı
Kurmuş kof istihkamı,
Peygamberlik makamı
İnmiş zulün üstüne.

Kul efendi hilesi
Toprağa kan lalesi,
Zilletin silsilesi,
Geçmiş dölün üstüne.

24.06.2008

Ömer Temel
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Gavur Ölüsü Akşamlar

Bir çöktünmü üzerine,
Gavur ölüsü akşamlar.
Keder ekler kederine,
Gavur ölüsü akşamlar.

Sokak lambaları ve ben,
İki ahbap dün geceden,
Bizi kendine hapseden,
Gavur ölüsü akşamlar.

Uykun gelir yatamazsın,
Hıçkırırsın tutamazsın,
Namussuzu satamazsın,
Gavur ölüsü akşamlar.

Hayat boş bir arabadır,
Yolculuğu serabadır,
Hüzün ile akrabadır,
Gavur ölüsü akşamlar.

Ne alınır ne satılır,
Tütüne çaya katılır
Bilmem nasıl anlatılır,
Gavur ölüsü akşamlar.

03.10.2011

Ömer Temel
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Gavurun Kızı

Biliyon vurgunum sana yürekten,
Kırıyon kolumu daldan kürekten,
Görüyon halimi süzüp ıraktan,
Okuyon canıma gavurun kızı.

Perçemini alıp nazik eline,
Anzer balı sürüp datlı diline,
Aklımı karıyon sevda seline,
Akıyon canıma gavurun kızı.

Unuttum hilali gördüm kaşını,
Üzerime güneş ettim başını,
Kara gözlerinden dom dom kurşunu,
Sıkıyon canıma gavurun kızı.

Tandır gibi yanar oldun döşüme,
Katık oldun ekmeğime aşıma,
Sevdanı taş edip koydun başıma,
Tıkıyon canıma gavurun kızı.

Ozanoğlu seni gördü göreli,
Ne yarını belli ne dünü belli,
Yapıştı nasılsa sana dört elli,
Okuyon canına gavurun kızı.

Ozanoğlu      08.09.2009

Dost Kalemlerden

İlkbahar ayında, sular pek çoştu.
Bir ömür sevdiğim geldide geçti.
Ayrılık acıdır sineme düştü.
Bakıyon geriden gavurun kızı......Aşık Korhani.

Ömer Temel

https://www.antoloji.com
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Geçti

Acısı geçti;
Göğsümdeki travmanın,
İlk günki gibi geğil,
Sızlamıyor en azından,
Kıvranmıyorum artık,
Gönlümdeki kırıklardan.

Anısı geçti;
Seyrettiğim fragmanın,
İlk seyir gibi değil,
Gözümü buğulatan,
Utanmıyorum artık
Nisan yağmurlarından.

Yarısı geçti;
Ömür denen dramanın.
İlk dönem gibi değil,
Kahkahalar dağıtan.
Saklanmıyorum artık,
Mezarlık taşlarından.

29.06.2008

Ömer Temel
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Gelip Geçtin

Gelip geçen her şey gibi,
Demek sende gelip geçtin.
Serseri bir kurşun gibi,
Yüreğimi delip geçtin.

Senden kalan anıları,
Aşka dair tanıları,
Bütün iyi kanıları,
Bir kalemde silip geçtin.

Sarardım son sözlerinde,
Gülüm kaldı dizlerinde,
Ben ağlarken gözlerinde,
Sen yüzüme gülüp geçtin.

Yalnızlığın duldasına,
Beni saldın voltasına,
Kalbimin tam ortasına,
Sokup aşkı bölüp geçtin,

Ozanoğlu     23.06.2010
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Gelir

Sulara kibrit çaktım,
Yakında alevlenir.
Bıçağım kına taktım,
Durdukça bileylenir.

Annemin kucağında,
Yurdumun bucağında,
Ağustos sıcağında,
Sırtımızdan buz gelir.

Hasretkar özlemime,
Boş kalan ellerime,
Nasırlı yüreğime,
Dertler artık vız gelir.

Rüzgar eser savurur,
Güneş yakar kavurur,
Yaprak gazele durur,
Gülü solmuş güz gelir.

Çocukların umutlu,
Büyüklerin çok mutlu,
Zalimlerin tabutlu,
Gelgiği günler gelir
.
Kırk yıldır beklediğim,
Kimbilir belki gelir.
Gönülden özlediğim,
Umarımki tez gelir.

23.03.2006

Ömer Temel
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Gelir

Her varlığın bir sırrı var,
Kışa yeşil çamdan gelir,
Zerrelerden kale duvar,
Taşın aslı kumdan gelir.

Rağbet var ise gafile,
Gafil çıkar baş mahfile,
Pişman olunur nafile,
Her bir eksik tamdan gelir.

Üç beş ekmek bir ton kömür,
Umarak geçer mi ömür,
İşin yoksa duygu sömür,
Dertliye dert gamdan gelir.

Alim softa icazetten,
İlim yoksun ferasetten,
Kula kulluk verasetten,
Bize zulmet ramdan gelir.

Devir kaypakların devri,
Dostun dosta bütün cevri,
Cahil yobaz alim fevri,
Bütün bela hamdan gelir.

Düşünmekten gelmiş emir,
Duygu beton akıl demir,
İçi boş bedeni kemir,
Kör özde ki camdan gelir.

Peygamber idi babası,
Dört oğulun en kabası,
Yetmedi Nuh’un çabası,
Hakk’a isyan Yam’dan gelir.

Düşün Ozanoğlu’m düşün,
Düşünmeye kalmış işin,
Çabuk geçer yazın kışın,
Ecel düşer damdan gelir.

Ozanoğlu      16.12.2009

Ömer Temel
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Genlerimiz

Deli dumrul’dur dedemiz,
Ondan gelir genlerimiz.
Fatih tevazuu göstermiş,
Huy vermemiş biz neyleyiz.

İş kılıç yumruğa kalsa,
Bizim idi orta asya.
Oradan, ta Viyana ya,
At bindin mi hallederiz.

Yumruk karın doyurmuyor,
Toprakları korumuyor.
Üç kıtadan kovuluyor,
Elde var bir Türkiye’yiz.

Artık zaman ahir zaman,
Fenne ilme ayır zaman.
Biraz yoga moga kullan,
İleriye gitmeliyiz.

                           01.03.2006
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Gerek Yok

Gerek var mı ikiliğe,
Şeytani bir  zeki liğe,
Kim ermiş ki baki liğe,
Ağlayanla  gülen ölmüş.

Kim çözmüşki ol hikmeti,
Pir Sultanı Kul Himmeti,
Nice  nice memleketi,
Haritadan silen ölmüş.

Nerde Ali  hani Düldül,
Toprağı terk etmiş sümbül,
Dinle hele gamlı bülbül,
Güller senin dilen ölmüş.

Geçti ömrümün çağları,
Yitirdik yarı sağları,
Taştan demirden dağları,
Ferhat gibi delen ölmüş.

Ozanoğlu bilir elbet,
Doğum ölüm nöbet nöbet,
Her canlıya istikamet,
Doğum ile gelen ölmüş.

24.09.2008

Ömer Temel
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Geri Alsam Saatleri

Geri alsam saatleri otuz yıl kırk yıl geri,
Çocukluğumdan daha çok faydalanabilirmiyim acaba…

Koşsam ciğerlerimi yırtarcasına,
Kırlara bayırlara,
Düşlerimde kuş olsam,
Çocuk olsam en annemli en babamlı,
Bütün çocuklarla çocuk olsam,
Yani saatleri unutsam,
Yani çoook mutlu olsam…

Ozanoğlu         08.04.2010

Ömer Temel
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Geri Gel Sesine Kurban Olduğum

Bıldırın kuzusu kara koç olmuş,
Beri gel sesine gurban olduğum,
Yaylalar boşalmış şehre göç olmuş,
Geri gel  sesine gurban olduğum.

Kimseler anlamaz naçar halinden,
Anlamaz ağusuz safi dilinden,
Bir gittiğin nankör gurbet elinden,
Sürü gel sesine gurban olduğum.

Gel öksüz bırakma yeşil dalları,
Hasretinden açık kalan kolları,
Yosun tutan ince uzun yolları,
Kürü gel sesine kurban olduğum.

Çiçeği Çimeni koyup ardına,
Kuzulurdan kaçtın şehir kurduna,
Koşarak gittiğin baba yurduna,
Yürü gel sesine kurban olduğum.

Ozanoğlu      24.09.2009

Ömer Temel
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Giderler

Paldır küldür gelenler,
Sıra sıra giderler.
“Kovsan gitmem” diyenler,
Vura vura giderler.

Çelenler göynümüzü,
Delenler eynimizi,
Daha çok beynimizi,
Yora yora giderler.

Kolaysa yükselişi,
Hızlı olur inişi,
Harama değen dişi,
Kıra kıra giderler.

Yanlışa gittiğini,
Geç anlar bittiğini,
Ne hata ettiğini,
Sora sora giderler.

Sizi bilir bilenler,
Ağlayanlar gülenler,
Ak pak diye gelenler,
Kara kara giderler.

Giderler ağam paşam,
Böyledir puşta  yaşam,
Kar etmez giyim kuşam,
Pare pare giderler.

Ozanoğlu      12.03.2010
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Girilmez

Irkcı şöven,
Dine söven,
Kadın döven,
Dili geven,
Sahte seven,
Yalnız öven ile,
Hiçbir yola girilmez...

Ömer Temel

Ömer Temel
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Giriş Gelişme Sonuç

Tam otuzbeş yıldır okuyorum
Satır satır ülkemi
Bir türlü çözemedim
Giriş tiği denklemi

Gelişme ye çalışırken
X özgürlüğü
Eşitliğin önüne konulur hep
Y/asak freni

Sonuç nasıl olacak! ! ?
Orasını bilemem

Girişi olmayanın,
Sonucu yalnızca temennidir
temenni…

17.08.2008

Ömer Temel
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Git-Gel

Göğsümü zorlayan kim galiba bu bir kâbus,
Uykumu fırsat bildi rüyamı yırtan casus.

Beynimde durur hala ince düş kırıkları,
Başıma çorap ördü feleğin çıkrıkları.

Duvarda yanıp sönen hale hale ışıklar,
Gözlerimden öpüyor kirpikte ısırıklar.

Bu bir akıl kayması delirme biçimidir,
Sözün bittiği yerde sus ve pus seçimidir.

Sır küpü şu aynalar hiç yummaz mı gözünü,
Bir kere de görmesin şu sevinç öksüzünü.

Uyku bir kaçış sanki uyanık sinsilikten,
Özgürlüğe sığınmak yaşayan kölelikten,

Çıksam asılı kalsam ay gibi gökyüzüne,
Bir daha hiç inmesem şu dönek yeryüzüne.

Bir uçsuz derinliğe bin kere gittim geldim,
Sadece beni bana şikayet ettim geldim.

Şimdi kalk işin yoksa giyin akıl zırhını,
Rakamlarını kuşan kapat kapılarını.

Kılıç sırtı yatakta say tekrar koyunları,
Mecburen oynanacak bu hayat oyunları.

23.03.2011
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Gitme

Dur gitme ne olur biraz daha kal,
Gidipte yaramı azdırma benim.
Baygın gözlerime biraz daha dal,
Gidipte saramı azdırma benim.

Sensin erkek sözüm sensin yeminim,
Sensin aklım fikrim sensin eminim,
Düzelen ritmini bozma kalbimin,
Gidipte şuramı azdırma benim.

Beyaza boyadım tahtımı bugün,
Mavi sular bastı rıhtımı bugün,
Pembeye tonladım bahtımı bugün,
Gidipte karamı azdırma benim.

Sen tek yeteneğim sen tek numaram,
Sensin son durağım sensin ilk sıram,
Seninle düzeldi kaderle aram,
Gidipte aramı azdırma benim.

Öyle kazıdım ki seni izana,
Bir sokak ötesi eştir fizana,
Cefa etme gidip gel şu ozan’a,
Dilime intizar yazdırma benim,

Ozanoğlu   10.06.2010
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Gittiler

Cümbüş bitti o gün arkadaşlarım,
Kapıdan bacadan  kacıp gittiler.
Kar yağdı başıma sahte dostlarım,
Göçmen kuşlar gibi uçup gittiler.

Hiç bitmez sanırdım açık yollarım,
Güç batar dediğim tomruk sallarım,
Bir gaflet uykusu gibi yıllarım,
Gözümün önünden geçip gittiler.

Sanırdım dostların yandıklarını,
İsmimi her daim andıklarını,
Açıp çeyizimin sandıklarını,
Ziynetimi bir bir seçip gittiler.

Sol yanımı yar dediğim kız aldı,
Mecnun etti beni çöllere saldı,
Ozanoğlu’na tek  anızı kaldı,
Arpamı buğdamı biçip gittiler.

27.12.2008
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Gittin

Sevgin gitti üzerimden,
Canım açıkta kaldı.
Üşüyorum.
Yorganlar ısıtmıyor bedenimi,
Ayarlarım bozuldu.
Kurcalıyorum ama..,
Kuramıyorum kendimi.
Ustam yok, üstadım yok,
İptal oldum.

Gözlerin gitti üzerimden,
Siluet'en kayboldum.
Sevgisi,öbeğinde,
Merhameti,bebeğinde,
Damlası,gömleğimde,
Candan bir bakış,
Arıyorum.

Ah bu gidişler;
Kısa da olsa, ciğere işler.
Ardısıra baktığın yollar,
Hasret timsahı gibi,
Gönlünü dişler.

Ayrılıkların en bayağısında bile,
Hasta olurum,birkaç günlüğüne.
Kekelerim,yutkunamam,boğulurum...
Buğün, üşüyorum nedense.

Giden hiç olmasın.
Geri dönmeyecekse.

12.03.2008 (İstanbul
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Global Komedya

Şu bizimkiler,
Yanlızca danslarıyla,
Katılınca,
Global ortaklığa,
Ortaya çıkan manzara;
'Dramatik komedya.'

Yani ne turka ne franga…

Sahi!  o!
Üçüncü cinsiyetin,
Adı neydi! ! ?
Hatırlıyamadım da...

Ömer Temel
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Google Tr.

Abuk subuk saçma sapan ne varsa,
Ahır konut veya kelepir arsa,
Kuru soğan dere otu pırasa,
Arıyorsan gir google google.

Hangi türbe veya hangi yatırı,
Salamlık sosislik eşşek katırı,
Kassap Mustafa’dan ithal satırı,
Arıyorsan  gir google google.

Matematik Türkçe veya kimyadan,
Biraz mantık felsefeden simyadan,
Mercimek’ten fasulyeden bamyadan,
Arıyorsan gir google google

Tarkan bu yıl nerde göbek atacak,
Serdar ortaç bu ay kimle yatacak,
Banu reklam için  kime çatacak,
Arıyorsan gir google google.

Sosyete itinin köpek mamasın,
Köylünün donunda basma yamasın,
Zampara bunağın sekiz kumasın,
Arıyorsan gir google google.

Bugün Türkiye’den nere satıldı,
Dış borç ile hangi temel atıldı,
Hangi dönek hangi yana katıldı,
Arıyorsan gir google google.

En az üç çocuk yap üç kuruş kazan,
Onlarla oyalan Yaşar’la Suzan,
Yöneten akıllı vatandaş sazan,
Arıyorsan gir google google.

Ozanoğlu yaza yaza yoruldu,
Bu Vatan’a canevinden vuruldu,
Kaç kere tıklandı kaç kez soruldu,
Arıyorsan gir google google.

Ozanoğlu    08.08.2009
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Gökyüzü

ne kadar da havalı,
mavi atlas yorganım.

titrerim gece vakti,
üzerime alırım,
yıldızların batarda,
delinir uykularım.

bu yüzden geceleri,
mehtapsız uyuklarım..

Ömer Temel
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Gönül

Bütün dünya sende konak eylemiş,
Anlamadım kaça kirasın gönül.
Çok bezirgan gelip sende neylemiş,
Anlamadım nice sırasın  gönül.

Gözün mavilerde gökyüzü sensin,
Tabadan yeşile yeryüzü sensin,
Hazan sarısının şol güzü sensin,
İçten içe niye karasın gönül.

Koyun kuzu meler gahi ininde,
İsa’nın Musa’nın kavil dininde,
Boğulursun bazı nemrut kininde,
Put pereste dalmış turasın gönül.

Bir sürü çul ile kuşanır üstün,
Altına gümüşe bürünür büstün,
Ton ile kileden daha mı üstün,
Kaç ambardan artan darasın gönül,

Dudağın içinde dilmisin nesin,
Dünya metahına filmisin nesin,
Başımda kavağa yelmisin nesin,
Döşte yangınıma çırasın gönül.

Bir kuruşa satılırsın pazarda,
Milyonlarla tartılırsın nazarda,
Çil çil altın ile mislin güzarda,
Resmi çizilmemiş parasın gönül.

Önüme eğildin kulluk sıramda,
Mecal bırakmadın arzı meramda
Her ne isen nesin aha şuramda,
Onulmaz derdime yarasın gönül.

Ozanoğlu ömrün gitmiş talanda,
Bağı bahçen heç solmazmı sılanda,
Belki doyar gözün toprak olanda,
Kefeni koynuna sarasın gönül.

25.10.2008
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Gönül

Dur durduğun yerde gönül,
Gidilesi el mi kaldı.
His yoksulu ferde gönül,
Dökülesi dil mi kaldı.

Düzenbazlar sürüsüne,
Meyil enke irisine,
Adam sanıp birisine,
Bağlanası bel mi kaldı.

Popcu arttı ar tükendi,
Dadaş arttı bar tükendi,
Gönüller de har tükendi,
Savrulası kül mü kaldı.

Değse de gitsen mısıra,
Otursan kuru hasıra,
Yar deyip de peşi sıra,
Dolanası çöl mü kaldı.

Mesken olmuş puşda dağlar,
Çıkan ağlar inen ağlar,
Viran olmuş gayrı bağlar,
Koklanası gül mü kaldı.

26.07.2012
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Gönül Erzurum İster

Beyaz bir küheylan yelesi olsam,
Savursa yaylalar rüzgara beni.
Erzurum İlinin kölesi olsam.
Çekse bir bezirgan pazara beni.

Yanığıma kar sürsem Palandöken’den,
Dudağıma yar sürsem kahır çekenden,
Maziyi toplasam gülden dikenden,
Uğratsa anılar Nazara beni.

Düşürdüm gönlümü onulmaz derde,
Akıl bırakmadı şu gurbet serde,
Kargapazarı’nda bir garip yerde,
Götürse Azrail mezara beni.

Ozanoğlu sana yaslanmak ister,
Gelipte koynunda paslanmak ister,
Azgın gönül artık uslanmak ister,
Can Erzurum çeksin azara beni.

09.06.2010
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Gönül Yükü

Gönül yükün nede ağır,
Taş kalmamış yüklenmişsin,
Mevsimlere borcun mu var,
Kış kalmamış yüklenmişsin,

Ağlayana umut musun,
Dert atına hamut musun,
Yağmurlara bulut musun,
Yaş kalmamış yüklenmşsin.

Sevdalığın koylarından,
Güzelliğin soylarından,
Kemanından yaylarından,
Kaş kalmamış yüklenmişsin.

Rüyalar hep senin midir,
Pınar başı inin midir,
Sevgi dili dinin midir,
Düş kalmamış yüklenmişsin.

Günah senin sevap senin,
Siyah beyaz esvap senin,
Kırk mala bir nisap senin,
Beş kalmamış yüklenmişsin.

Cayır cayır yana yana,
Dertlenirsin ona buna,
Yazık değilmidir sana,
Döş kalmamış yüklenmişsin.

Ozanoğlu ne olacak,
Her şey elbet son bulacak,
Bütün ömrünü çalacak,
İş kalmamış yüklenmişsin.

23.11.2008

Dost Kalemlerden Dökülenler;

gönül yükün taşdan ağır
ben çekemem başka kahır
o yar deyip bağır çağır
duymaz ezelinden sağır......Fatma Güneş Ergen

Celal sana güleli mi
Yoksa sonun bileli mi
Attığın zar hileli mi
Şeş koymamış yüklenmişsin....Celalettin Tokmak

Ömer Temel
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Gördüklerim

Yıldızları ayı güneşi,
Gökyüzünü yeryüzünü sığdırdığım,
İçerimin,
Üzerinde yaşadığım dünyadan daha büyük olduğunu
gördüm,
Ve bir metrekare yere sığabilen bedenimin,
Ne kadar küçük olduğunu,
Gördüm.

Kanamayı durduranın da al kanları akıtanın da,
Aslında beyaz bir hücreden ibaret olduğunu
Gördüm.

Bir katilin de bir mazlumun da nihayetinde,
Bir şevkatli anne tarafından
Özenle emzirildiğini,
Gördüm.

İnsana öldürme eğitimi veren askeri birlikle,
İnsanı kurtarma eğitimi veren hastaneyi,
Yan yana,
Gördüm.

Ambulansı ve tankı kullanan ın aynı insan olduğu nu,
Gördüm.

Yer çekiminin bizi çeke çeke en sonunda,
İçerisine kadar çektiğini gördüm.

İnsanın ölene kadar sevebilme ve nefret edebilme,
Yeteneğini hiç yitirmediğini,
Gördüm.

Her güzel olan şeyin bir zıddı olduğunu,
Her kolayın bir zoru olduğunu,
Gördüm.

Daha sonsuz bir çok şeyi göremediğimi,
Gördüklerimi biriktirip,
Her şeyi iyiye ve güzele dönüştürebileceğimi,
Gördüm.

Ozanoğlu    21.06.2009
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Gördüm

Bende bu alemi tavaf edeli,
Derdimi sinede sıralı gördüm.
Bedenim derbeder aklım bir deli,
Serimi seyranda yaralı gördüm.

Bir dağın böğründe sümbülü gülü,
Sarmaşık dalından sarkan kahkülü,
Avazında feryad eden bülbülü,
Sevda nefesinde haralı gördüm.

Gecesi gündüzü bir dilim uyku,
Umudu ummanda garip bir korku,
Kaderi hasırdan örgülü doku,
Garibin bahtını karalı gördüm.

Babayiğitler ki ekmeğe muhtaç,
Emek ortalıkta küreğe hallaç,
Amele sırtında açılan güllaç,
Adaleti şerre kiralı gördüm.

Ozanoğlu derki nedir hikmeti,
Bunca yaşamanın kaçtır serveti,
Bir akıllı çıksın varsa kudreti,
Desin ki dünyayı manalı gördüm.

21.08.2008
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Görmemiş

Biti biraz kanlanınca,
Sırtı hemen kaşınıyor,
Azda cebi canlanınca,
İnsanlığı aşınıyor.

Çaresiz anadan doğma,
Hele de sonradan bulma,
Hızanlık dededen kalma,
Genden gene taşınıyor.

 Ne söz bilir ne de sohbet,
Cismi cemiyyete töhmet,
Birde edince muhabbet,
Sanki beygir eşiniyor

Kuldur hayvani hevese,
Ruhu mapustur kafese,
Her kim muzum hıyar dese,
Tuz almadan koşunuyor.

Çıkar kapısında yatar,
Dostu arkadaşı satar,
Herdem kuru sıkı atar,
İşkembeden düşünüyor.

13.04.2012
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Gözler

Gözleri,
Bulutlara benzetirim hep,
Nedense.
Birgün dökmek için,
Yağmurlar biriktiren.

Ozanoğlu    17.11.2009
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Gözlerim

Ta ezelden sıcak bir dost beklerim,
Onun için yana bakar gözlerim.
Her gördüğüm canı cana eklerim,
Onun için sana  bakar gözlerim.

Şu alemi sır kulemden izledim,
Neler gördüm neler neler gizledim,
Doksan dokuz derdi yüze düzledim,
Onun için fena bakar gözlerim.

İnsan ancak rızkı kadar yiyecek,
Hiç şüphesiz her kul kefen giyecek,
Azrail hancısı kalk gel diyecek,
Onun için hana bakar gözlerim.

10.11.2008

Dost Kalemlerden;

Canı candan eder dosta giderim
Dostların uğruna canım veririm
Dünyanın kahrını çeker bilirim
Onun için cana bakar gözlerim....... Ruhi Hatunoğlu
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Gözyaşı

Kusura bakma ama sevgilim,
Kuru soğan gibisin,
Aklıma her geldiğinde,
Gözlerim yaşarıyor,

Ozanoğlu     18.10.2009
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Gri Çiçek

Ben renkli dünyaların gri çiçeği,
Sen alyazmaların siyah peçeği.
Kaderimiz fırtınaya yazılmış.
Karagözlüm, şimdi sen yaban gelini,
Ben, yaban ellerde garip güveyi.
Şimdi, hangi ıssız yamaçlarda,
Akşamları bekler kara sevdamız?
Hangi taş altına girsin bilir mi?
Hangi şafaklarda sancılar diner?
Kaçıncı ilkbaharda tomurcuk bekler?
Kaç kara kışta karla sevişir?
Yağmur ıslatırmı sel bedenini?
Sonu yokki sonsuzluğun,
Başını bilmediğimiz yaşamak gibi.
Var oluş kadar karmaşık,
Yok oluşun bilmecesi.
Ayrılık ve vuslat, iki bacı kardeş.
Birisi çok vefalı, birisi kalleş.
Biri yangın çıkarır, küllerin ülkesinden,
Biri od’u sondürür, suların gözesinden.
Oy, demişler ki; ''  kırmızı gül demet demet ''
Gidipte gelmeyene, ne söylenir, bilmem ki?

Gri çiçek ve siyah peçek acep renk mi değiştirecek?
Bilmiyorum, bu felek daha, ne dertler deşiştirecek....?

                                                                                   18.01.2006
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Gurbet Topacı

Gözyaşının tuzunda,ayrılık zehir gibi.
Bu zehrin yok ilacı.
Doğdum doğalı başımda döner durur,
Gurbet topacı.
Ayrılıklar ölüme denk,hatta ölümden acı.
Bugün Anam'ı uğurladım,Anam başımın tacı.

                                                             01.03.2006
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Gurur

Ağlamak mı!
Hayır ağlamıyorum,
Gözüme kaçtın,
Onu çıkarıyorum.

Ozanoğlu      17.10.2009
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Gururlu Çocuk

Ben mahsun bozkırların,gururlu,çocuğuyum.
Buz kesen fırtınalar,görmüş gönüm,
Kolay kolay donmam.
Bir yaprak gölgesi olmayan,
Güneşlerde yanmışım.
Cehennem gölgelik gelir bedenime.
Ciğerlerim toz,duman,
Nasırlı yüreğim,hanım ellerime inat,
Keçe gibidir.
Her türlü sevda yanığına,
Merhem çalar gönül harmanım.
Beni ancak vefasızlık yok eder,ardım sıra gelen.
Eşşek gibi dayanırım,gam yüküne.
Birtek,dost'tan gelen kemlik,
Yaralar beni...

                                11.12.2006
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Gülo

Hele Gülo, gammı bırak,
Kış bitti, yaz bitmedi ki.
Yar'a, biraz daha sabret,
Küs bitti, naz bitmedi ki.

Kiraz dudağında açar.
Bülbül kanadından uçar.
Güller yanağında naçar.
Bağı bahçan solmadı ki.

Hele Gülo, bir gül hele.
Güneş doğsun gecelere.
Yar ismini bir kez söyle.
Gönüller feth olmadı ki.

                      21.09.2007
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Gülü Koparamadım

Zakkum kokulu akşamlarda,
Karanfiller topladım.
Kaktüs tarlasına daldım yalınayak,
Bir tutam papatya ya.
Uyusunlar diye bülbülleri bekledim,
Uyudular ama gül yüzüme bakmadı.
Boyun büktü;
'Uyusada beni ancak bülbül anlar' dercesine.
Ağladı, O'nu koparamadım.
Bütün çiçekleri derdim,
Kuruttum yaprak yaprak kitaplarda.
Aralarında gonca güller hiç olmadı,
Ve olmayacaktı.

Gülü koparamadım;
Döndüm bülbül uyanana kadar,
O'na gözüm gibi baktım.

Gülü koparamadım;
Bülbül gül'süz, Gül Bülbül'süz olmaz.
Anladım.

İşte bu yüzden;
Gülü çiçeklerden bile saymadım.
Onu yalnız mevlitlerde kokladım.
Su içinde idi,
Kokusunu bile anlayamadım.

Gülü koparamadım.
Hazanda feryat figan,
Vuslatı hiç olmayan,
Bülbül'e saygı duyan,
Gül'ü koparamadım.

Kopmamalı Gül,
Ağlamamalı bülbül.
Anlayın...

                                         31.07.2006
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Haberi Yok

Surda gedik açanların,
Eserinden haberi yok.
Hak’tan bade içenlerin,
Tesirinden haberi yok.

Mukaddes neyimiz kalmış,
Hamiyet uykuya dalmış,
Mümin meyli mala salmış
Esirinden haberi yok.

Beş yüz asır destan yazdık,
Destanlara mezar kazdık,
Asım nesli idik azdık,
Özüründen haberi yok.

Köylü köyü hozan etmiş,
Koyunu aç kurtlar didmiş,
Merkep gece herge gitmiş
Vezirinden haberi yok.

Ne san bilir nede sanat,
Eser sam yeline  inat,
Başa musallat saltanat,
Nazırından haberi yok.

Kardeş kardeşin peşinde,
Oğul baba şer işinde,
Haram lokma pir dişinde,
Kusurundan haberi yok.

Mal ile kafayı bozar,
Derde düşer  azar azar,
Oturamaz diye kızar
Basurundan haberi yok.

Ozanoğlu sura baktı,
Bay Necib’e ağıt yaktı,
Gedikten bayagı çıktı.
Kesirinden haberi yok.

Ozanoğlu      10.05.2009
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Hacı Yatmaz Yıkılmaz

Burj el arap ta yatar gönlü Ya Rab’ta yatmaz,
Eli ne bulsa satar dili tek sevgi satmaz.

Pişmiş aşa su katar pişmemişe saf kezzap,
Bir tek hakkın yoluna bir nefer bile katmaz.

Sanatkara taş atar ilim irfana bühtan,
Adaletin yoluna bir avuç toprak atmaz.

Kimsesizi örseler fukaraya kan kusar,
Mazluma kafa tutar bir tek zalime çatmaz.

Ne olacak bilmemki bütün dünyayı alsan?
Bin ton altının olsa ömrü birgün uzatmaz.

Ne firavun ne köle sen ben bize iskele,
Birlik te dizilince olunur hacı yatmaz…

10.10.2008
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Haktan Dönemem

Muhannet göresmiş gel demiş bana,
O kadarda aşşahlara inemem.
Muhabbetim daim dağda çobana,
Adamlıkta yükseklerden dönemem.

Kendimi dostumdan yana koyarım,
Arkadaş satmayı ölüm sayarım,
Doğruluk yurdumdur mertlik diyarım,
Namerdin atına rehvan binemem.

Bir dağın böğründen söküp çıkmışam,
Yufka yüreğimle hırçın bakmışam,
Çoruh nehri gibi deli akmışam,
Kuru çaylar gibi gayrı dinemem.

Ozanoğlu’yam ben böyle görmüşem,
Şehitler üstüne Vatan örmüşem,
Çok düşmana kefen köynek dürmüşem,
Hain kurşunundan  korkup sinemem.

23.11.2008
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Hal Belli Belli

Güzelleme,güzellere yazılır,
Çirkinlere hoyrat var belli belli.
Yar koynunda, dilsiz bile dillenir,
Yari olmayanlar lal belli belli.

Otla ölçülürmü,balı çiçeğin?
Hürmete şayan mı,hali köçeğin?
Ağır başta, ipek olan leçeğin,
Yengüllerde hali,çul belli belli.

Güzellik bir kaş'nan bir göz değil ki,
Aşık'ın maşuka, meyli nedir ki?
Datlı dldir elbet,şirin lebde ki,
Gönülden gönüle yol belli belli.

05.04.2008
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Halüsinasyon

Neler neler görmüşüm
Yoktan yere şahsında
Ahde vefa keyif sefa
Dostluk sevgi
Coşkusu da caba

İnsan hasta iken oluyormuş demek ki böyle şeyler
Gözüm kaymış duygularım yanılmış
Nede olsa senin için deliydim divaneydim
Meğer aklım o günlerde seninle
Halüsinasyonlar daymış

İyileştim eski dost,
Sende bir sürü yükten kurtuldun.
Bütün görüntün meğer yalancı yansımaymış

12.02.2009
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Haramzade Tosunname

Haramzade'ye elbet,
Gerdan göbek yaraşır.
Namı,aleme nisbet,
Tosun gibi toslaşır.

Bir gariban soymuştur,
İkinciye dalaşır.
Aman emmi uzak dur,
Marazlıdır bulaşır.

Yemiş levrek istavrit,
Yağ yakaya sıvaşır.
Ensesini topal bit,
Altı aya dolaşır.

Harama kanıksamış,
Yemese huysuzlaşır.
Mekke'ye de göndersen,
Sufatsız nursuzlaşır.

Tosunlara göz yuman,
Boynunda vebal taşır,
Haramdan medet uman,
Cins atlar domuzlaşır.

25.04.2008
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Hasatı Hazan Vurdu

Islak çeltik tarlalarında,
Yıldız ayıklarken köylüler,
Gece düş görürlerdi,
Tendürek’ten gelen.
Bir çoban kavalında.
Nice umut tohumu,
Ve nice ter suyu içirirken,
Fidelerin ağzına,
Ve nice ninni,
Söylenmişken,
Yeşilin kulağına,
Yarıda kaldı,
Vuslatın türküleri,
Elleri kenetlenmiş bağrında,
Hamaylisi vebal gibi,
Dolanmışken boynunda.

Hasatı hazan vurdu,
Üç kuruş etmez emek,
Kargalara yem olmuş,
Kara katran geceler,
Padişah sofrasında,
Dalkavuklar civelek.

Esrarkeş komasında,
Villa inşa ederken,
Bilmem kaçıncı katta,
Pipo tüttürür ödlek.
Ahmet Kaya da gitti,
Emeğin türküsünü,
Şimdi kim söyleyecek.

İğrenç pazırlıklar da,
Satılırken emektar,
Asgari sefilliğin,
Söyle mihri ne kadar.
Aslan payı çakalın,
Kamu ihalesinde,
Karayağız yiğidin,
Kumanyası bit kadar

Hasatı hazan vurdu,
Kalbimi kahpe felek,
Beni Azrail değil,
Bu yara öldürecek.

Ozanoğlu    07.07.2009
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Hasta Gönül

Çok ağır bir aşk geçirdim,
Onun için hasta gönül.
En yakınımı göçürdüm,
Onun için yasta gönül.

Doğru söylesem bir türlü,
Yanlış eylesem bir türlü,
Kabri boylasam bir türlü,
Onun için susta gönül.

Eğriye gönül düşürdüm,
Düzde yolumu şaşırdım,
Gözden bardağı taşırdım
Onun için pusta gönül.

Ben usandım zardan artık,
Eğri büğrü yardan artık,
Gidiyorum burdan artık,
Onun için posta gönül.

Bir daha aşık olmak mı,
Daha hasını bulmak mı,
Bu kalp o kadar salak mı,
Onun için usta gönül.

Ozanoğlu           01.06.2010
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Hastane

Bu nasıl bir çelişki, nede tuhaf bir sahne.
Kimi doğuma sevinir, kimi ağlar ölüme.

Doğum cana vesile,ölüm sona bahane.
Burda bunlar normaldir, burası bir hastane.
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Hayaller Hasat'ta Ölür

Üç karmaşık katredir, yaşamak,
Biri hayal, biri heyecanlanmak,
Son dönemeçtir artık; Vuslatı kucaklamak.
Yani koşmak; En hızlı atletlere,taş çıkaracak.
Resim çizmek; Pikasso'yu kıskandıracak.
Şiir yazmak; Şairleri çatlatacak.

Hayal olmadan,
Hayal kurmadan,
Hayal sormadan,
Olurmu hiç,
Bir makina gibi yaşamak?

Hayaller ah hayeller! ..
Bazan fos bir musluktur, akmayan,
Bazan Kızılırmak'tır çağlayan,
Kavuşur Nil'e kadar.
Tuna Nehri kenarında,
Eski Yurda ağlayan.

Üç bilinmeyenli denklem;
Blinmeyene rastlamak,
Bilinenle kıyaslamak,
İyi yada kötü,
Bir mechule toslamak.
Sonunu her defasında,
Hiç ama hiç hesaplamamak.
Genede güzeldir yaşamak,
Hayaline, yettiğince çabalamak.

Şaiir'in dediği gibi;
'Hulyası kalmayınca,hayatın ne zevki var?
Bitsin,hayırlısıyla,bu beyhude sonbahar'

Hulyası, güzel olan,
Biteni, hazin olan.

Alem çekince kişiden el ayak,
Dayak yemiş gibi olur adam,dayak.
Yorgunluğun,durgunluğun,
Beyhudeliğidir, son umudun.
Yanardağ patlaması yaşantın,
Sönmüştür,ömür denen ufukta.
Kimse yüzüne bakmaz olur,
Bir zaman,lider olduğun gurup ta.
Ne kurulur,ne görülür artık,bitmiştir sultanlık.
Renklerin tonu, sade ve sade bir karanlık.

Her mahsül hasatta bire on büyür
Heyhat ki, hayaller hasat'ta ölür.

                                                      15.02.2008
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Hayat

Dediğin çıktı anne,
Hızımı kesti hayat,
Acıya alıştırdı,
Sızımı kesti hayat.

Umudun hülyasından,
Çok gittim arkasından,
Mutluluk deryasından,
Azımı kesti hayat.

Kapıldım aşk seline,
Türkü yaktım diline,
Tam dokundum teline,
Sazımı kesti hayat.

Birimi binlemedi,
Benimle inlemedi,
Bir kere dinlemedi,
Sözümü kesti hayat.

! 2.04.2011
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Hayat Erkeği

'Hayat kadını' yoktur.
Toplumun sürüklediği,
'Kadının hayatı' vardır,
Ve o hayata sevgisiz saygısız,
Girip çıkan erkeklere 'hayat erkeği' denir...

14.11.2010
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Hayatım

Bende bu dünyada konak edeli,
Anlamadım nere gitti hayatım.
Gece gündüz koşa koşa gideli,
Anlamadım nere gitti süratım.

Yelesinde ülüzgarlar savurdum,
Şulesinde nice canlar kavurdum,
Tırıs gittim rehvan gittim az durdum,
Anlamadım nere gitti  kıratım.

Kaşımın altında kara gözlerim,
Cananı yandıran fena sözlerim,
Silindi tenimden taze izlerim,
Anlamadım nere gitti suratım.

Bir canana bütün canı bağladım,
Hiç uğruna senelerce ağladım,
Dağlandıkça yüreğimi yağladım,
Anlamadım nere gitti takatım.

Bir yanımı düğün dernek toy aldı,
Bir yanımı oyunlarda loy  aldı,
Hür  canımı eşim orta boy aldı,
Anlamadım nere gitti beratım.

Ozanoğlu sende başlar manalar,
Söylemesem uçarmıydı turnalar,
Ağladığım şellaleler kurnalar,
Anlamadım nere gitti sanatım.

26.09.2008
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Hayırdır İnşallah

Bugün gene rüyamda,
Birçok hayvanat gördüm.
Eşşeği bir okulda,
Lisan kursunda gördüm.

Kurbağa korosunda,
Baykuş assolist gördüm.
Şeyda bülbül'ü yasta,
Gül'ü figanda gördüm.

Dinazor sürüsünü,
Balede dansta gördüm.
Fillerin yavrusunu,
Buzul dansında gördüm.

Uyuz atlarda fırça,
Resim çizerken gördüm.
Maymun'u bir kıraçta,
Villa yaparken gördüm.

Sırtlan türkü söylerken,
Timsah'ı ağlar gördüm.
Tilki nutuk atarken,
Arslan'ı bağlar gördüm.

Akbaba'yı kebapcı,
Kartal'ı şişte gördüm.
Kargayı inşaatcı,
Şahin'i işçi gördüm.

Şaşkalmıştı zürafa,
Dipten bakarken gördüm.
Sülüğü en üst safta,
Ayak yalarken gördüm.

Hele biraz düşünün,
Acep,gerçek mi, gördüm?
Abarttıysam hoşgörün,
Ben kalktım böyle gördüm.

27.03.2008
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Hazinem

Ne yaşanmış sa hepsi benim,
Hepsi benim hazinem;
Yaşamışsam benimdir altınıyla, gümüşüyle,
Hem,gururla benimdir,tahtasıyla,tenekesiyle.

Kırılganlıklarım ve alınganlıklarım oldu elbet.
Ama birini öldürmeyi düşünecek kadar kinim asla.
Kayıt defterimde neşe mi çok keder mi?
Çetelemedim bilmiyorum.
Şimdi giyindim kuşandım;
Beni bekleyenlere doğru gidiyorum.
Haramiler olabilir,melekler de,
Bekleyenleri, ben tain etmiyorum.
Giderken bu uzun yola,
Aslında gelenleri bekliyorum.
Eklenecek olanları bilmeden,
Hazinemi ince ince didekliyorum.

Beni umutla bekleyenlere,koşarken,
Kendi umutlarıma emekliyorum.

                                       31.12.2007

Ömer Temel

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Hec Olur

Sende bırakıp gidersen,
Halim nic olur nic olur.
Güz aylarında dönersen
İnan geç olur geç olur.

Babadan yetimem zaten,
Otağında hasret tüten,
Birde sen koyup gidersen,
Çekmek güç olur güç olur.

Yollardan usandım bezdim,
Yumak yumak özlem ezdim.
Kırk sene gurbetlik gezdim.
Ömür heç olur heç olur.

Kavil kararını söyle,
Göynüm darda koyma böyle,
Sensiz cennet bağı bile,
Bana heç olur heç olur.

18.06.2008
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Hemşerim

Fukara Yurdumun zenginlerinden,
Üç kuruşa pazarlık var hemşerim.
Pay olmuş boğaz'ın enginlerinden,
Üç kuruşa güzarlık var hemşerim.

İster dara düş ol istersen derde,
İster millete sor istersen ferde,
Kurtların padişah olduğu yerde,
Üç kuruşa mezarlık var hemşerim.

Hemşeridir dünyalılar ezelden,
Yana gibi durur cümle güzelden,
Dost bildiğin satar seni tezelden,
Üç kuruşa Sezarlık var hemşerim.

Hakk’ın kalemi tek gayrı yazılmaz,
Erenler içine sersiz sızılmaz,
Hokkabaza saraylarda kızılmaz,
Üç kuruşa yazarlık var hemşerim.

Üç kağıtcı inekleri sağarken,
Tilki ejderhası aslan boğarken,
Kasaptan koyuna övgü yağarken,
Üç kuruşa nazarlık var hemşerim.

10.11.2008

Ömer Temel
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Hep Boşuna Boşuna

Testi kırık dolmuyor,
Su boşuna boşuna.
Elif Lam'ı bulmuyor,
Hu, boşuna boşuna.

Güneş aya darılmış,
Baykuş güle sarılmış,
Menzil bine ayrılmış,
Ha, boşuna boşuna.

Karar kara tahtada,
Yanlış haddi safhada,
Helal yoksa sofrada,
Nan, boşuna boşuna.

Gitmiş bütün servetin,
Kayıp olmuş kudretin,
Heba olmuş hikmetin,
Yan, boşuna boşuna.

At koşmuşlar sandala,
Yular bağlı mandala,
Nasıl koşsun dörtnala?
Deh, boşuna boşuna.

Çıkar zalimin biri,
Olur zulümün piri,
Çıkmaz vicdanın kiri,
Yuu, boşuna boşuna.

25.03.2008

Ömer Temel
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Her Şey Ölür

Her şey sırayla ölür; Umut,heyecan, insan.
Önce umutlar ölür,sonra biter heyecan.

Nasibini ağzında,taşıyan bir karınca,
Aç bir kuşa yem olur.karınca kararınca.

Bir baba evden çıkar,sabah binbir umutla,
Ertesi gün o evden, çıkar tahta tabutla.

Ağaç ölür, ot ölür,katmerli çiçek ölür.
Kimisi, ağır ağır, kimi, pat diye ölür.

Toprağa gül ekilir,köküne su dökülür
Bir kadına kur için, hepsi kökten sökülür.

Önce plan yapılır,sonra vatan satılır.
Haydi kurtarın diye,gidip Şehit yatılır.

Önce alfabe ölür,sonra kasılır lisan,
La İlahe İllallah,Ölümlüdür her insan.

Herşey sırayla ölür; umut, heyecan,insan.
Önce umutlar ölür,sonra biter heyecan.

                                             31.12.2007

Ömer Temel
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Herşey Üstü Üstüne

Nede çok söz söylenmiş,
Söz var sözün üstüne.
Eğri düzde  eylenmiş,
Düz var düzün üstüne.

Toprağa düşmüş emek,
İşlemiş kazma kürek,
Yanmış binlerce yürek,
Köz var közün üstüne.

Diriler hırpalanmış,
Ölüler torbalanmış,,
Kefenler sarmalanmış,
Bez var bezin üstüne.

Kimi kamer gibidir,
Kimi kazan dibidir,
Kimi aşk sebebidir,
Yüz var yüzün üstüne.

Bir çok fikir sunulmuş,
Esnek bir yol bulunmuş,
Saf pazarda yolunmuş,
Kaz var kazın üstüne.

Adem ile başlamış,
Nuh ile yavaşlamış,
İns insanı dışlamış,
İz var izin üstüne.

Mazlum zalim bir yerde,
Husumet saklı serde,
Karanlıkta seherde,
Ez var ezin üstüne.

Ozanoğlu son kelam,
İnsanlığa esselam,
Öleceğiz vesselam,
Biz var bizin üstüne.

23.09.2008

Dost Kalemlerden;

Gonul sever kus olur
Kanadi yok tus olur
Ne soylesem bos olur
Naz var nazin ustune......Bilal Sili

bahardasın iyi yaşa
bu ömrü geçirme boşa

https://www.antoloji.com
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yaz geldi diye sakın sevinme
unutma kış gelir yazın üstüne.....Hamza Görgülü

Ömer Temel
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Hesaplaşmak

İster paslı ister kör,
İsterse jilet gibi bir bıçağı,
Kaldırmak ve saplamak…!
Bunlar önemli değil,
Asıl önemli olan:
Sonunu hesaplamak.

İster hapis,ister idam.
İsterse müebbete bağlanmak.
Bunlarda mevzuu değil.
Asıl mevzuu:
Vicdanınla hesaplaşmak.

13.01.2006

Ömer Temel
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Hiç

Her gece yatağa,
Aç girmek,
Hiç girmekten iyidir.

13.01.2009

Ömer Temel
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Horoz

Saatin ne hükmü var,
horozun gagasında! ?

sabahın habercisi,
vakti içine yazmış,
o öter emek başlar,

altın saatliler de,
savaş için pusuda.

Ömer Temel
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Hüzün Bastı

Hüzün bastı;
Dağı taşı,
Kara kaşı.

Hüzün bastı;
Hem anamı
Hem bacımı
Hem yadelde,
Can kardaşı.

Hüzün bastı;
Neyleyeyim?
Buraları,
Bir dağ başı.

Hüzün bastı;
Kestane rengi bu kızıl akşamda.
Ve şimdi her taraf, kızıl muşamba.

22.01.2005

Ömer Temel
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Islaktı İki Gözüm

Bir yaprağın dalından ayrılışı gibiydi,
Benim senden ayrılışım,
İçim koptu iskelede.

Ve bir geminin altı kadar,
Islaktı iki gözüm,
Görünmedim kimselere.

Ozanoğlu      27.10.2009

Ömer Temel
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Istırap

Benmi istedim,iki başlı ıstırabı,
Tek birtane başımla.
Bir yangına yeter suyum yokken,
Şimdi nasıl tüm şehrin,
Ahşap yangınlarını söndüreyim.
Ya gel bir başından tut,
Bu ağır gam yükünün.
Yada bu yangına benzin dök.
Küllerimi seyreyleyin.

                                  16.01.2006

Ömer Temel
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İçerimde ki Çocuk

İçimde ki çocuk kahkahalar atmakta,
Dışımda ki ağlayan ihtiyara.
Hiç büyümedi, çocuk kaldı,çocuk kalası
Şu beyhude ihtiyar, simdi tam bir yüz karası.
Ne yüzümdeki çizgiler benim eserim,
Ne gönlümdeki çizikler bir ressamın fırçası.
Bazan kendi çocuğun sana gönül yarası,
Bazan dostum dediğin dostluğun fukarası,
Ve tutamadığımız zaman, ömrümüzün  en hazin faciası.

Sakın büyüme çocuk! .. içerimi hep güleç tut.
Sakın büyüme çocuk! .. sende yarın ki umut.

                                                              24.03.2006

Ömer Temel
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İçim Geçiyor

Bir  bahane ile yanına gelip,
Yüzünü görünce içim geçiyor.
Her gece usulca uykumu delip,
Rüyama  girince içim geçiyor.

Su gibi yürürken akan selin de,
Kiraz dudağında dudu dilin de,
Kıyımdan geçerken kitap elin de,
Bir selam verince içim geçiyor.

Bazı bazı derin hislere dalıp,
Gönlümü hummalı gizlere salıp,
Saçının telinden bir tutam alıp,
Ardına serince içim geçiyor.

Ozanoğlu olmuş senin kulların,
Ömrüne yol olmuş senin yolların,
Saymakla biter mi türlü halların,
Aklıma vurunca içim geçiyor.

Ozanoğlu       01.05.2009

Ömer Temel
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İçtim

Bugün yine gam içtim,
Yarım değil tam içtim,
Tüttürdüm bir cigara,
Tütünden evham içtim.

Memleketten ırağım,
Bir çöl gibi kurağım,
Yandı gönül çerağım,
Karayelden sam içtim,

Anamı çekti canım,
Anam dinim imanım,
Sızladı dörtbir yanım,
Sanki kırık cam içtim.

Düş ağrım tuttu gene,
Uğradım eski Ben'e,
Çıktım palandöken'e,
Buram buram çam içtim.

Ölmeden dirilmeyen,
Bir yer var girilmeyen,
Sırrına erilmeyen,
Ya Elif'den Lam içtim.

13.03.2011

Ömer Temel
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İki Damla

Sönmüş bir şömine gibi duruyorsun,
Odamın  kösesinde,

Yanına yaklaşıyorum;
Kaçıyorsun gözlerime.
Ve, sanki yeniden yanıyorsun içerimde,
Küllenmeyen küllerinle..

08.10.2008

Ömer Temel
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İki Tel

Ömrümüz iki telden,
Var ve yok otelinden.
Gençlikte çalar oynar,
Habersiz, son halinden.

Ömrümüz iki el'den,
Biri ruh, biri kilden.
Dünya ekin tarlası,
Ahiret mahsulünden.

Ömrümüz iki selden,
Sevmek ve sevilmekten.
Birisi elinde de,
Diğeri yaban elden.

Ömrümüz iki yüzden,
Üç beş kelam hoş sözden.
Kem deyip yürek deşme,
Farkın olsun öküzden.

Ömrümüz iki kul'dan,
Biri dost biri zûldan.
Öyle bir iz bırakki,
İsmin okut okuldan.

Kardeşlik taa gönülden,
Vefada ki tünelden,
Genç Osman’ı taht için,
Boğdurmayan meselden.

12.04.2008

Ömer Temel
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İkilem

Cömert sürüsüne kurtlar mı dalar,
Çoban asil,köpek asil olursa.
Namert sürüsünü çakallar sarar,
Çoban rezil,köpek rezil olursa.

Bir yapıyı hoyrat zelzele yıkmaz,
Temeline harc atan Sinan olursa.
Eğreti saraylar sabaha çıkmaz,
Hükümdar hükmünden aman olursa.

Bazen bir tebessüm dünyayı sunar,
Alan yürek temiz gani olursa.
Nankör deryalarda su diye yanar,
Kursağı doymayan cani olursa.

İman kalesine gülle kar etmez,
Kavli kararına sadık olursa.
Münafığın mülkü üfürük etmez,
Yarı sadığına kadük olursa.

16.06.2008

Ömer Temel
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İnsan Bizimdir

Kamil oki kalbi silip paklaya,
Yuyup yıkanacak binler bizimdir,
Kırığı içinde sarıp saklaya,
Sırrına erilmez  yenler bizimdir.

Pir Sultan’ım darın bize dar oldu,
Duyan yürekler ki yandı kor oldu,
Ne hızırlar gitti  karayer oldu,
İlelebed yaşar canlar bizimdir.

Alevi değilim alev kanlıyım,
Her mahlukat gibi bende canlıyım,
Dört kitap ehliyim insan yanlıyım,
Dünyadaki bütün dinler bizimdir.

Her zerrede hikmet vardır bilene,
Gönüllerde güller açar gülene,
İster arap olsun ister çingene,
Yüzümü güldüren  şenler bizimdir.

Üç kadından beş şehzade doğurtan,
Tellal tutup bunu halka çığırtan,
Genç Osman’ı zindanlarda boğdurtan,
Tarihin dölünde genler bizimdir.

Bizimdir iyisi kötü bizimdir,
Elbette kötülük kırık dizimdir,
Ozanoğlu'yum ben insan izimdir,
Densiz pilavında denler bizimdir.

16.09.2008

Ömer Temel
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İnsanım

Hikmetinden sual olmaz Allah’ım,
Onun üçin dile dolarlar beni,
Yüküm fikrimdendir kula tamahım,
Cahiller har diye yularlar beni.

Marangoz değilim tahta biçemem,
Salyangoz değilim bakıp geçemem,
Kırk makama çıkıp bade içemem,
Boş yere evliya kılarlar beni.

Güzeli severim gözdür vurulur,
Gönülden gönüle bir yol kurulur,
Olur olmaz neden niçin sorulur,
Mecnun eder çöle salarlar beni.

Çiçeğe giremem arı değilim,
Karakovanların karı değilim,
Başak tarlasıyım darı değilim,
Vakitli vakitsiz yolarlar beni.

Sihirbazın sihirini bozarsam,
Hırsızın yolunda gezer tozarsam,
Yobaza cambaza öğüt yazarsam,
Alır taştan taşa çalarlar beni.

Ozanoğlu’m nedir bunca telaşın,
Bir cürümü yakmaz harlı  ataşın,
Ölüm çağlarına gelince yaşın,
O zaman tuz gibi yalarlar seni.

02.10.2008

Ömer Temel
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İstanbul Büyüsü

İstanbul'u özlemek mi?
aklımdan bile geçmiyor.
Çünkü aklım hep O'nda
Çağırsam da gelmiyor.
Dostlara hasretim yok.
Hiç dostum olmadı ki.
İstanbul benim dostum.
Geriye ne kaldı ki?

Ömer Temel
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İstanbul Gece Ağlar

Çocuklar yatıp,
Güvercinler kaybolunca,
Yanar renkli ışıkları,
Bu şehrin.

Geyikhaneler dolar,
Koçkatımı diskolar da,
Müzik depremi başlar
Ve sarhoş kusmuğunda,
Eğlenir gibi sallanır,
Parkinsonlu misali,
Perküsyonda insanlar,

Bedeni dostluklar,
Ruhen düşmandır aslında.
Polis sirenleri ambulans çığlıklarına karı...şınca,
Anlaşılır eğlencenin bittiği
Bir meydan savaşında.

Kız kulesi masum,
Topkapı kalesi yıkılmıştır,
Dibinde esrar üfleyen,
Mantarlı hayatlarca.

Boyalı harebe kadınlar,
Pembe pancurlu evlerini,
Kaybettiği yerde değil,
Sokaklarda arar gece olunca,
Ve taşı toprağı altın şehir,
Tamtakır bırakılmıştır,
Huzur hırsızlarınca.

Boğazın suları korkak,
Yolları tedirgindir,
İntiharseverleri kollarken.
Ve Kadıköy köyüne saklanır,
Taşlı sopalı saldırılarda,
Dövülecek diye,
Doğulu hünharlarca..

İstanbul gece ağlar,
Çocuklar yatıp,
Güvercinler kaybolunca…

Ozanoğlu       14.04.2010

Ömer Temel
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İstanbul Yürek İster

Sen bir yana İstanbul,Bütün Dünya bir yana.
Birtek fotoğrafına, kurban  olsun Viyana.
Sen'in marazın değil, araz Bizde aldırma.
Daha beşyüz yıl evvel,dize gelmişti Roma.
Nerede var bu ahenk,nerede var bu cennet?
Sen kolay bulunmadın,Sen'de ki ayrı lezzet.
Patrikhane'yle Cami,Sen'den göğe seslenir.
İmam Patrik'e kardeş,dinler Sen'de beslenir.
Ay bezenir düzenir,Sana doğacak diye.
Yıldızlar Tüm Dünya'ya Güneş sana hediye.
Her taraf ayrı lisan,her taraf ayrı insan.
Yanacaksan mecusi, gelde İstanbul'da yan.

Birde hazinli yanı, var canım istanbul'un!
Derdimize dert ekler,hele birde siz duyun!
İstanbul bir muamma,O'nda azlık ve çokluk.
İthal mama yer köpek, Çöpte aç ölür çocuk.
Boğaz'daki yalıdan, deniz gözlerden akar.
Kağıthane'de sular, evde gırtlağa kadar.
Taksim Hak bağırırken,haksızlıktaTarabya.
Ağaç ağaç budanır,orman bir tek villa ya.
Kendi öz kardeşine,gasp bıçağı çekenler,
İstanbul madenini nerden nası bilsinler.
Biri böbrek verirken,şifasız bir hastaya.
Öz babasına bile,ölüm satar eşkiya.
Nasıl olmuş, Bu Güzel böyle bedbaht fişlenmiş?
Elimizdeki Altın, nede hoyrat işlenmiş.

Sakın ha bu gerçekten, kararmasın yürekler.
İstanbul'dan başka yok! O Bizden yürek ister.
Bindörtyüz elliüç ki,savaş değil,fetihtir.
Fetih bir zihniyete, zulüme dur demektir.
İstanbul Anam Bacım, İstanbul soy ağacım.
Seni sevmek şereftir, Sen başımdaki tacım.

                                                                                25.04.2005

Ömer Temel
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İyki Doğdun Can Kızım

(Kızım Feyza Nur'a doğum gününde ithaf)

Narin ellerin hergün, on kez can verir bana.
Yani, sende yaşayan, sana muhtaç babana.
Gözlerinde, hiç görmediğim dünyalar Yanar,
Suyum,havam,ışığım,ben sonbahar, sen bahar
Sen benim kınalı kuzum,canıma can kızımsın,
Sen benim, elmas kutum,umutlara hızımsın.

İyki doğdun birtanem,Gönlüme Nur bakışın.
Vatan nabzında vursun,bayrakta kalp atışın.
Mutluluk arkadaşın,başarı dostun olsun.
Bu dünya gezegenin,güneş yoldaşın olsun.

Geceme Feyza Nur; um,gökyüzüme yıldızım,
Bahtın hep açık olsun,iyiki doğdun can kızım.

04.03.2008

Ömer Temel
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Kabul Et

Ne olur bir şeyler et…
Tahmin et veya hisset,
Bozuğum çok bozuğum,
Dokunuver tamir et,
Huysuzum huzursuzum,
Evcilleştir tımar et,

Ne edersen et,
Birazcık acele et,
Nolur beni kabul et.
Yoksa ölüp gidecek
Can dediğin şu meret.

Ozanoğlu     03.06.2009

Ömer Temel
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Kader

Bence kader;
Dünyaya cennet gibi bir ülkede doğmak,
İçinde ki zebaniler yüzünden cennetten soğumaktır.

Ömer TEMEL

Ömer Temel
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Kader Bey

Özellikle sen ol diye,
Ben mi dedim Kader Bey'e.
Sen bir el'den ben bir el'den,
Geldik girdik bir kefeye.

Hayran oldun,kurban oldun,
İçmeden kafayı buldun,
En sonunda sahip oldun,
Şimdi itirazın niye?

Muz,ananas,kivi,havyar,
Arpa,buğday,yulaf,çavdar,
Düştüyse şansına,Hıyar,
Ağzını bozduğun niye?

Kaderin bir ortağı var,
Hem adı da kahpe felek.
El aleme kavun sunmuş,
Kelek düşmüş sana demek.

Herkesin bir kaderi var,
Yaşayacak velhasılı.
İsyan etmek neye yarar?
Alnında belgen asılı.

                                       01.01.2008

Ömer Temel
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Kağıt Hayatlar

Hayatımızı kağıtlara yazdık yazalı,
Artık bir kağıt kadar hafif olduk.
Bir o kadar da yaralı.
Buruşuk, kırışık ve yüzlerimiz karalı.
Çek, senet, bono, tahvil...
Hepsi de insandan misli misli, daha pahalı.

                                                                   16.07.2006

Ömer Temel
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Kahverengi Gözlerim

Kimler geldi kimler geçti,
Kahverengi gözlerimden.
Kimler kondu kimler göçtü,
Kahverengi gözlerimden.

Gönlüm gençliğimde kaldı,
Aklım eskilere daldı,
Nice güzel sevda  çaldı,
Kahverengi gözlerimden.

Canım Anamı özledim,
İçten içe pek sızladım,
Yürek acımı gizledim,
Kahverengi gözlerimden.

Duyulmasa da feryadım,
Gamzededir diğer adım,
Feleği yudum yıkadım,
Kahverengi gözlerimden.

Diken alır gül satarım,
Umutlara düş çatarım,
Her gece ayık yatarım,
Kahverengi gözlerimden,

Felek çakmağını çakar,
Kıvılcımı canı yakar,
Ozanoğlu yılgın bakar,
Kahverengi gözlerimden.

Ozanoğlu      12.01.2009

Ömer Temel
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Kalan

Bütün kitapların yalan,
Bütün nasihatların palavra,
Ve bütün sevgi sözcüklerinin,
O an’a ait olduğunu anlıyor insan zamanla...

Bir tek gönül defteri kalıyor geriye,
İçerisinde;
Hayata dair düştüğümüz notlar kazılı,
Ve okudukça gah gülüyoruz, acı tebessümlerle,
Gah ağlıyoruz, iki damla yaş ile.

Ozanoğlu    02.04.2010

Ömer Temel
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Kalbim

Bedenim koynumda ruhum fezada,
Bir garip esaret yaşıyor kalbim.
Gözümde yerle gök aynı hizada,
Ufukta  kainat taşıyor kalbim.

Yirminci asırın beton yumağı,
Evlere hapsetti çelik çomağı,
Okşanmıyor artık düşkün yanağı,
Bir müzmin yarayı kaşıyor  kalbim.

İnsanım ne melek ne de hayvanım,
Ömür servetine kör bir saymanım,
Haksızlıktan yana Hakk’a isyanım,
Hikmette haddini aşıyor kalbim.

Gel ile gitler de saklı iradem,
Doğumda ölümde farklı iradem,
Madem ki insanım haklı iradem,
Rüyaya Hayale şaşıyor kalbim.

Düşe kalka büyüdüğüm toprağın,
Bedenimi sürüdüğüm toprağın,
Üzerinde  yürüdüğüm toprağın,
Altında yatmaya  koşuyor kalbim.

15.10.2011

Ömer Temel
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Kalbim Acıyor

Hayalinle dolu yorgun gönlüme,
Ne zaman sen değsen kalbim acıyor,
Bir başına kalan kendi kendime,
Ne zaman sen değsen kalbim acıyor.

Ummalı sancısın girmiş belime,
İsmin” la “sesidir gönül telime,
Bir hüzzam şarkı da düşüp dilime,
Ne zaman sen değsen kalbim acıyor.

Gülde bitti gülücükte yüzümde,
Ne mana var ne de mantık sözümde,
Yüreğim o zaten hepten hüzünde,
Ne zaman sen değsen kalbim acıyor.

Daha bir beyazladı şakağım,
Karardı mahallem söndü sokağım,
Kılıç kesmez bıcak açmaz dudağım,
Ne zaman sen değsen kalbim acıyor.

Çırpınıyor canım vurulmuş gibi,
Günahı kabirde sorulmuş gibi,
Sorgudan sualden yorulmuş gibi,
Ne zaman sen değsen kalbim acıyor.

Ömer Temel     11.09.2010

Ömer Temel
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Kalem

Uykusuz yüzlerce gece,
Üç beş satır şir’e gömdüm.
Kalem elime değeli,
Cayır cayır yanar gönlüm.

04.03.2006

Ömer Temel
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Kalmadı

Dosta kelam eze eze,
Dilimde ilaç kalmadı,
Uzakları süze süze,
Gözümde sıraç kalmadı.

İliklerimden sağıldım,
Yere vuruldum dağıldım,
Dost ırmağında boğuldum,
Kolumda kulaç kalmadı.

Sarmaladım aşk elini,
Çok ödedim bedelini,
Tutamadım el dilini,
Gönlümde haraç kalmadı.

Dağ dolandım Musa ile,
Yükseğini bile bile
Göğe çıktım İsa ile,
Serimde miraç kalmadı.

Al benizim soldu gitti,
Kar yağdı siyahım bitti,
Yıllar beni benden etti,
Yüzümde mizaç kalmadı.

10.11.2008

Ömer Temel
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Kalp

Hangi yalı,
Dört odacıklı,
Kalbimizden,
Daha pahalı...

Ozanoğlu       16.11.2009

Ömer Temel
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Katı Açılmamış Sevgiler

Katı açılmamış sevgilerle sevdim hep,
Alemi, Adem'i, Adem'den olanı.
Sevdim,kimsenin ummadığı kadar,
Çaresizliğine sızım sızım ağlayanı.
Sevdim,hemde ağlayarak sevdim,
Kanalizasyon çukurunda boğulanı.
Sevdim,ganimetler pazarında,
Çöpten ekmek toplayanı.

Kim sevdi O'nun kadar ben altını ıslatanı?
Ben çok sevdim hemde çok,köpük saçlı anamı.
Kim ağzında gezdirir benim gibi palanı?
Ölene dek gezdirdi.Çok özledim Babamı.

Okyanus ortasında bir gemi kadar,
Sevdim, canımdan daha çok, bu asil vatanı.
Bütün çileyi gamı ciğerime eksede,
Zerre zerre seviyorum, Ben Bu Toprağı.

Katı açılmamış sevgilerle sevdim hep,
Tertemiz kucağıma doğan evlatlarımı.
Sevdim,vefasına doymadığım,
Evlatlarım doğuranı.
Çok sevdim,en güzeli konuşurken,
Ağzına kilit vurulanı.
Sevdim en maheretliyken
Koluna zincir sarılanı.

Katı açılmamış sevgilerle sevdim işte,
Bu gariplikler yurdu,Yalan Dünya'yı

                                                             13.03.2007

Ömer Temel
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Katma Değer

cetveli ilk,
avuçlarımda değil de,
bir düzlem çizgisinde tanısaydım! .
kan davalı olmazdım aziz matematikle...
en azından dikdörtgenler çizerdim,
hayatın çamberine,temeli olsun diye....
şimdi ne çapımı hesap edebiliyorum,
nede yarıçapımı...
ve bilmiyorum acılardan çevremin hesabını.

sabun kaldı ellerimde,
kurak çocukluğumdan...
işte bu yüzden,
tuttuğum herşey,
elimden kayıyor,
şimdi yıkansam temizlenir mi bilmem ki,
marmara'nın kalkerli sularında,

obsesif bir travma kalmış bilinç altımda...
köpüğün hissi hala titrek parmaklarımda.

26.07.2008

Ömer Temel

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kaymakam Bey

Kaderimiz milim şaşmaz,
Ayarlıdır kaymakam bey.
Umudumuz köyü aşmaz,
Duyarlıdır kaymakam bey.

Yolcusu çok konan göçmez,
Kimse yoldan kenar kaçmaz
Beş senedir tren geçmez,
Tehirlidir kaymakam bey,

Şurya bir çeşme kazdılar,
Su gelmedi çok kızdılar,
İçilmez diye yazdılar,
Zehirlidir kaymakam bey.

Çok çetindir bizim kışlar,
Adamın içine işler,
Gördüğümüz pembe düşler,
Sınırlıdır kaymakam bey.

Yolumuz bir kapandımı,
Kar bacaya abandımı,
Cefadan can usandımı,
Küfürlüdür kaymakam bey.

Seçimlerde apar topar,
Hökümat santıral yapar,
Aman tutma ceryan çarpar,
Hasarlıdır kaymakam bey.

Ağlar gözü anaların,
Contası yok vanaların,
Avazı var turnaların,
Kahırlıdır kaymakam bey

Sözümüz boşluğa uçmaz,
Bu ikilem gözden kaçmaz,
Ağzımızı bıçak açmaz,
Möhörlüdür kaymakam bey.

Merhem neyim kar etmez ki,
Beş on tüp sürsen yetmez ki,
Elden bu katman getmez ki,
Nasırlıdır kaymakam bey.

Ahalimiz binbir hüner,
Aleme sırtını döner,
Gelen biner giden biner,
semerlidir kaymakam bey.

De de biter gibi değil,
Sızı diner gibi değil,

https://www.antoloji.com
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Bu dert bizde yeni değil,
Asırlıdır kaymakam bey.

26.06.2008

Ömer Temel
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Keramet

Sanki aslan kükrüyor,
Kedinin kuyruğunda.
Yeni bir tür ürüyor,
Saksağan uyruğunda,

Yeni dünya tek mahal,
Eğri düzlemde Nihal,
Yuvarlakta izmihlal,
Cevizin kabuğunda,

İdare tek kralda,
Beyaz bir santralda,
Bil cümle kontrolda,
Abuğun sabuğunda.

Cihanda kan gövdeyi,
Götürür nazendeyi,
Mazlumlar yer kündeyi,
Telsiz diyaloğunda.

Rüzgar sinsi esiyor,
Halk bir tufan seziyor,
Tilkiler baş kesiyor,
Aslanın yatağında.

Anız'ım şaş bu hale,
Kesilir taş bu hale,
Gidilir son visale,
İmamın kayığında.

03.08.2008

Ömer Temel
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Keşke

Keşke,
Tutunabilseydim hayalini kurduğum kadar,
Aslını  kuramadığım özlemler ülkesine.
Veya keşkesiz kadar küçük düşleyebilseydim hayatı,
Da; Sığdırabilseydim bedenimi,
Küçücük bir köy kulübesine….

En az dört yüz kişilik bir dostlar salonu kurup ta,
Dostların bedavalarından batmasaydı Angel Cafe,
Veya Sarı Gelin Türkü Barda;
Türkü söyleyen kızların sesi o kadar berbat olmasaydı,
Yada  ihanet edebilseydim bende O canım Türkülere.

Çıkarsaydım yosmaları hızlı konuşan oğlanlarla piste,
Biraz kulak kabartsaydım,
Yalnızca beden kokan kuru gürültülere.

Bak türküsünü bile söyleyemiyor
Binlerce türkü yazmış   İki gözüm  Türkiye.
Söyleyenleri de;
Ya acından öldürüyor ya da Paris te sürgünde.

Keşke,
Ben de size “şeytan diyor ki yanaş şuna” makamından,
Abuk subuk bir şarkı söyleseydim.
Ve bir sürü kızla göbek atıp
Kendimi de onuncu yıl marşının arkasına  gizleseydim….

Ozanoğlu         06.04.2009

Ömer Temel
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Keşke Dolusu

Keşkelerle dolu,
Gönlümde ki kumbaram...
Hepsini versem zamana
Bir dakika bile geçmiş alamam...

Ozanoğlu    06.04.2010

Ömer Temel
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Kezo Baba

O’da bu Vatandan dı,
Güç bela yatandan dı,
O’da dert satandan dı,
Sol yanı batandan dı.

Ayaza toktu yüzü,
Uykuya açtı gözü,
Yokuştu pekti düzü,
Ekmeği sabandan dı.

Az güldü çok ağladı,
Çok yağdı az çağladı,
Kana tütün bağladı,
Hekimi çobandan dı.

Yolda yolcu bekledi,
Yollara yol ekledi,
Süründü emekledi,
Medeti yabandan dı.

Çoluk çocuk kuşandı,
Alamadı utandı,
Öz canından usandı,
Sabrın ummanından dı.

Rahmetli Kezo baba,
Boş imiş bütün çaba,
Dik duracak hesaba,
Dosdoğru olandan dı,

02.08.2008

Ömer Temel
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Kır Kokulu Çocuklar

Kır kokulu çocuklar..!
Koşun;
Kalabalıklara bahar gelsin.
Koşun;
Aramızdaki buzullar,buhar olsun erisin.
Kötülüğe anaç olan analar,
Çocuk doğrup,kin büyütmesin.
Ve çocuk kalsın tüm güzel duygular,
Ukalalık böylece bitsin.
Cıvıl cıvıl masum şarkılar,
Dünyamızı inletsin....

23.03.2008

Ömer Temel
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Kırıldı

Ben hayatta bir tek sana tutundum,
Sen beni bıraktın dalım kırıldı.
Şu koca umman da limansız kaldım,
Gemilerim battı salım kırıldı.

Bir damlaydım aktın ben pınar oldum,
Bir fidandım baktın bir çınar oldum,
Bırakıp gidince sararıp soldum,
Ağacım kurudu çalım kırıldı.

Bütün yaylaların en düzü sendin,
Güzellerin isnat şol yüzü sendin,
Güvercinin oldum gökyüzü sendin,
Terk ettin kanadım kolum kırıldı.

Sen gittin anılar bana kaldılar,
Bir yakına bir uzağa daldılar,
Andıkça maziyi canım aldılar,
Nabzım yavaşladı  solum kırıldı,

Ben koca bir çöldüm sen bir seraptın,
Kuruyan gönlümü bağ bahçe yaptın,
Gülistandan çıkıp  ters yöne saptın,
Ardına takıldım yolum kırıldı,

10.05.2011

Ömer Temel
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Kırkaltılık

Kafa yaşım kırkaltı,
Dört eksik elli değil.
Yediğim türlü haltı,
Saynadım belli değil.

Yaş ersede tamama,
Gönül gelmez imana,
Çok güzel sevdim amma,
Kötü emelli değil.

Girdik bir bozuk yola,
Sataştık sağa sola,
Kusurumuz affola,
Canlıyız pilli değil.

Ne yana koşarsan koş,
Ne türlü coşarsan coş,
Şu yalan dünyada hoş,
Ömer Temelli değil.

14.06.2012

Ömer Temel
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Kısa Notlar

Şöyle yumuşak yumuşak aşk-u safa,
İle yazıp, yürümek varken sa'd-abada,
Ne diye kalp, hergün feryad-ı figanda?

Nerden çıkarıyorsun, bu kadar zelzeleyi?
Neden anlamıyorsun,bu baht bizde ezeli.
Bak peşinen söyleyeyim; sonunda,yiyeceksin tekmeyi.

İyide, dem o dem olsa,kim istemez..?
Pamuk elli,nar dudaklı bir dilberi sevmeyi.
Gece gündüz fink atıp,zevk-ü sefa sürmeyi,
Çık sokağa birde ahaliye sor,
Vallahi unutmuşlar epeydir,tebessüm dahi etmeyi.

Söylesen kovulursun,söylemesen, için için oyulursun.
Dert benim,dert senin,dert hepimizin.
Bak artık hırsız evimizde gezmekte,
Nineler sokak ortasında sürüklenmekte.
Uyuşturucu aspirin olmuş içilir,
Silah taşımayan,irdelenmekte.
En ucuz takas ispiyon,
Adam satışı meslek edinilmekte.
Saflara bölünmüş aynı millet,aynı can,
Hainlik bile, guruplarca üstlenilmekte.
Sol, desen sinene ok saplarlar,
Sağ, desen cennetlerden kovarlar,
Yağ, desen sırtını sıvazlarlar.

Şimdi gelde Heybeli'de mehtaba çık,
Çamlıca'da sevda tüttür,aşık ol.
Olur, elbet bu ahvalde,şimdi durma yola çık,
Yeterki doğru yürü, İkbaline sahip ol.
Birlikte aşılmayan hangi yolmuş şaşarım,
Kurtuluş savaşından dahamı zor,yollarım?
Parça parça bölünmüş hangi ekmek vitirinde satılır?
Ancak o parçalar kurda, kuşa,martılara atılır.
Buğusu başından çıkan çıtır kızarmış somun,
Bırak aç karınları,tokları bile açlığa sulandırır.
Gelin bütün olmaya,mutluluğa tok doyum,
Kim diyebilir ki...? kurda kuşa yem olmaktan mutluyum.
Türkülere bir bakın,hazindir,hüzündür nerdeyse tamamı,
Yüzyıllardır eksik olmaz bu Millet'in başındaki dumanı.

Ben Akif değilim ki,
Dünyanın en güzel şiirini yazayım.
Necip Fazıl değilim ki,
Sakarya'ya perçin çakayım.
Nazım Hikmet değilim ki,
Ülkemi, çın çın çınlatayım.

Bırakın, Ben'de size kısa notlar anlatayım,
Zaten, yaşadığınız zoru,size hatırlatayım.
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01.04.2008

Ömer Temel
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Kilitli Kaldım

Sevgilim,
Giderken üzerinde götürmüş,
Kalbimin anahtarını…

Şimdi kilitli kaldığım içerimde,
Bir maymuncuk arıyorum...

Bulamazsam şayet,
Kırın kapılarımı…

04.10.2008

Ömer Temel
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Kim Bilir

Şu dağların yükseğine çıkmadan,
Lale sümbül neler çeker kim bilir.
Girip Aras nehri ile akmadan,
Şehri Bingöl neler çeker kim bilir.

Sel su girer mavi benzi bulanır,
Avcı gelir yamacında dolanır,
Kurtla çakal kenarından sulanır,
Sunasız göl neler çeker kim bilir.

Bağban çeker bütün sene cefasın,
Nice güzel alır sürer sefasın,
Gamlı bülbül bilir ahde vefasın,
Bahçesız gül neler çeker kim bilir.

Ozanoğlu her can bir candan olur,
Kimi izzet ikram kimi gam alır,
Öksüz büyür amma yarı can kalır,
Kimsesiz kul neler çeker kim bilir.

05.02.2009

Ömer Temel
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Kimse Bilmesin

Kimseye söyleme,hele canana,
Teli beyaz olduğumu bilmesin.
Arzuhal eyleme garip anama,
Yeli ayaz olduğumu bilmesin.

Bilmesin gardaşım bilmesin bacım,
Katar katar olmuş yüklenir acım,
Tabibin elinden onmaz ilacım,
Dili Avaz olduğumu bilmesin.

Körmüdür bilmemki talihin gözü,
Dönmez mi bu yana hiç gülen yüzü,
Bu yamaç yolların yokmudur düzü,
Beli maraz olduğumu bilmesin.

Gelen de giden de vefasız çıktı,
Kazmasız küreksiz hanemi yıktı,
Dostum kibritini köküme çaktı,
Eli şiraz  olduğumu bilmesin.

Neler çektim neler arkadaşımdan,
Çeşmeler akıttı gözüm yaşından,
Aklımda kalmadı gitti başımdan,
Deli biraz olduğumu bilmesin.

Bilmemki geriye ne ömür kaldı,
Felek bunca sene ahımı aldı,
Beni bir vefasız ummana saldı,
Boşa niyaz olduğumu bilmesin.

27.07.2008

Ömer Temel
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Kirpiklerim

Sen giderken çok ağladım,
Islı kaldı kirpiklerim,
Kalben karalar bağladım,
Yaslı kaldı kirpiklerim.

Denedim kaç kez silmeyi,
Göz aralığı  gülmeyi,
Unuttum görebilmeyi,
Puslu kaldı kirpiklerim.

Çok sevince geçilmiyor,
Ak karadan seçilmiyor,
Kapanıyor açılmıyor,
Paslı kaldı kirpiklerim.

Sanırım bu hal bende,
Kalıcı kaldı  bedende,
Son bakışı kaldı sende,
Uslu kaldı kirpiklerim.

21.03.2015

Ömer Temel
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Kocadım

Satır satır yazdım onca ömürü,
Bir sahafa satamadan kocadım.
İçerimde yanan harlı kömürü,
Bir sobaya atamadan kocadım.

Serimde dolaşan binbir mevzuyu,
İçimde ki mor menevşe arzuyu,
Gönlümde meleşen körpe kuzuyu,
Bir sürüye katamadan kocadım.

Felaketler varken ülkem üstünde,
Rüzgar biriktirdim yelken üstünde,
Kırk sene uyudum diken üstünde,
Bir yatağa yatamadan kocadım.

Fidan idim filizlendim dal oldum,
Arı idim oğul verdim bal oldum,
Ağaç idim baltalandım sal oldum.
Bir ırmagı tutamadan kocadım.

Ozanoğlu dedim kendi kendime,
Acı lokma yedim kendi kendime,
Arzuhal eyledim kendi kendime,
Bir bilgeye çatamadan kocadım.

Ozanoğlu       24.11.2009

Ömer Temel
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Koç Olsun

Gönül gel seninle murad edelim,
Bir oğlumuz olsun adı koç olsun.
Yusuf’la Halil’le kisvet giyelim,
Bu dünyada yıkılmamız güç olsun.

Kemal yıldızını düşte görelim,
Her türlü müşküle göğüs gerelim,
İlime irfana kulak verelim,
Cehaletin küllü bitsin hiç olsun.

İlim irfan genimize  işleşin,
Sabır sebat içimizde kışlasın,
Nefsimiz şeytanı daim taşlasın,
Bütün dünya başımızda taç olsun,

Ozanoğlu bir tohum at toprağa,
Cömert gani aksın dala yaprağa,
Doğruluk aşlasın  usta çırağa,
Eğriliğin haram karnı aç olsun.

02.02.2009

Ömer Temel
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Koç yiğitler

Kardeşlik prova, yürekten değil,
Nice koç yiğitler uzağa düştü.
Kalleşlik Truva, bilekten değil,
Nice koç yiğitler tuzağa düştü.

Biri sürgün yedi fizan eline,
Biri si savruldu hazan yeline,
Biri düçar düştü baykuş dline,
Nice koç yiğitler kızağa düştü.

Taşları sıkınca suyunu bulan,
Ekmeği aslanın ağzından alan,
Boğaçhan misali yumruğu olan,
Nice koçyiğitler buzağa düştü.

Cephe dedikleri bir mukavele,
Kaderle kadirle Rabb’e havale,
Burası geçilmez der Çanakkale,
Nice koç yiğitler anzağa düştü.

Ozanoğlu der ki ahir bu zaman,
Tersine gidişler,gelişler nihan,
Ağustos ayında buz kestik inan,
Nice koç yiğitler sazağa düştü.

29.07.2008

Ömer Temel
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Kolaymı

Kolaymı sanırsın kafa yorupta,
Emek ile yazı yazmak kolay mı.
Nedene niçine soru sorupta,
Yürek ile yazı yazmak kolay mı.

Bir yanın ateşe nara yandıran,
Çirkini gösterip güzel sandıran,
Her türlü oyunda seni kandıran,
Felek ile yazı yazmak kolaymı.

Hem düzgüne hem üzgüne el atıp,
Toprağın bağrına gonca gül katıp,
İnceden inceye bergüzar satıp,
Elek ile yazı yazmak kolay mı.

Kuvvetlidir yalancının planı,
Kudretlidir külhanbeyin talanı,
Zehirlidir zalimlerin yılanı,
Bilek ile yazı yazmak kolaymı.

Rüzgarlar dört mevsim çetin eserse,
Kıldan ince kılıç önün keserse,
Teline değdiğin senden küserse,
Dilek ile yazı yazmak kolay mı.

Eşrefi mahlukun pırıltısında,
Esfeli safilin hırıltısında,
Nefs ile iblisin dırıltısında,
Melek ile yazı yazmak kolay mı.

12.10.2008

Ömer Temel
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Korkarım

Rotan belli, git geber.
Kotan belli, bir beher.
Ne kadar böyle sürer?
Korkarım epey gider.

Siyahi bir bulamaç,
Sıvanmış yamaç yamaç,
Bu zifiri bir ilaç,
Korkarım ki zor siler.

Sevgi kulakta delik,
Dostluk iki metelik,
Sanat tam kepazelik,
Korkarım keyfe keder.

Müzik caz cazırtısı,
Oyun haz patırtısı,
Kültür pas kırıntısı,
Korkarım kangren eder.

Zaman ömre fırtına,
Gam savurur sırtına,
Bu yükle öz Yurduna,
Korkarım ki geç döner.

Uykusuz gecelerce,
Dem tutar hecelerce,
Bu feryat nicelerce,
Korkarım uzun sürer.

05.05.2008

Ömer Temel
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Korkuyorum

Korkuyorum, yüreğimi darlandıran,
Korkularımdan.
Karnıma sancılar sokan,
Uykularımda boğazıma oturan,
Korkuyorum, korkulu korkularımdan.

Aslında,korkmuyorum;
Arslanlardan,
Timsahlardan,
Gergedanlardan.
Korkmuyorum;
Yanardağlardan,
Yağmurlardan,
Bilmem kaçbin voltluk,
Yıldırımlardan.
Korkmuyorum;
Üstüme bütün dağları yıkacak,
Heyelanlardan.
Ve korkmuyorum;
Katillerden,
Gafillerden,
Gangesterlerden,
Korkmuyorum,hemde hiç;
Namussuzlardan,
Onursuzlardan,
Hükümdarlardan,

Ama genede korkuyorum;
Beni iki kat eden,
Boğazımı düğümleyen,
Korkularımdan.
Korkuyorum;
Ta yaratılıştan bende olan,
Duygularımdan.
Korkuyorum;
Ayrılıklardan,
Vefasızlardan,
İnsan pazarından.
Elimde değil, korkuyorum;
İki yüzlü dostlarımdan,
Tıka nefes koşan sevdalarımdan.
Ve,
Çok korkuyorum;
Hiç yoktan arkamdan,
Vurulmaktan.
Kısaca,korkuyorum;
Onursuz yaşayanlarla,yaşamaktan.

Kimse benin gibi değil herhalde! ?
Korkuyor herkes korkmaması gerekenden,
Ve korkmuyor en korkulası gerçeklerden.
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Bir gerçek varki,
İşte ondan hiç korkmuyorum;
Hatta seviyor ve bazan özlüyorum.
Korkmuyorum;
İşte o, muhteşem sondan,
Üç beş tane vefalı dost,
Teneşir ve tabuttan.

                                05.11.2006

Ömer Temel
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Köpek Sevgisi

Bir köpek kadar dahi,
Sadık değilse insan,
Sevgilisine…

Son vermek en iyisi,
O kemik ilişkisine…

04.10.2008

Ömer Temel
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Kurban

Önce sopayla iyi bir döver sonra,
Yatırıp keserler mübarek kurbanları.
Oysa,
Kesmek vacip dövmek günah,

Sonra birde sırtına binip sıratı,
Geçmek için ahiret borcu bırakılır,
Hayvanların sırtına.

Anlaşılır gibi değil bu hesap…

Ozanoğlu    30.10.2009

Ömer Temel
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Kurban Ettim

Kestim bütün umudumu,
Yar yoluna kurban ettim.
Terkeyleyip düş yurdumu,
Yar yoluna kurban ettim.

Sildim bugünden geriyi,
Düşlediğim Gülperiyi,
Peşinde ki serseriyi,
Yar yoluna kurban ettim.

Aklım kaçak fikrim firar,
Deliye akıl intihar,
Sevdalık da edip zarar,
Yar yoluna kurban ettim.

Toplayıp tası tarağı,
Mesken tuttum en ırağı,
Aşk denilen barınağı,
Yar yoluna kurban ettim.

Kurduğum onca planı,
İnandığım saf yalanı,
Sırtımdan attım palanı,
Yar yoluna kurban ettim.

06.06.2012

Ömer Temel
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Kurban Olsun

Muhabbet ki, iki yandan,
Biri yardan, biri candan.
Geçecekse can canandan,
O can tende olmaz olsun.

Muhabbet ki,iki baştan,
Biri gözden, biri yaştan.
Bir damlacık gözyaşından,
Benim gözümde,sel olsun.

Muhabbet ki, iki koldan,
Biri sağdan,biri soldan.
Hemi sağdan, hemi soldan,
Sarmaz sa kol,kırık olsun.

Muhabbet ki, bir ömürden,
Kalem kaş,göz kömürden.
İste Ömer'in ömründen,
Hepsi sana kurban olsun.

                                 05.11.2006

Ömer Temel
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Kurudum

Bulutun ardında güneşmisin yar,
Bir yüzünü göster gülüm kurudu.
Anka kanadında ayvanın mı var,
Yandım hasretinden külüm kurudu.

Aradım ardından maşrik mağribi,
Ne üzeri kaldı ne yerin dibi,
Savruldum ardından ülüzgar gibi,
Sırra kadem bastın yelim kurudu.

Sordum sual ettim yedi düele,
Senden sonrasına senden evvele,
Koptu içerimde binbir velvele,
İntizar da kaldım dilim kurudu.

Güneşe yakındım aya yakındım,
Hayalini gözlerimden sakındım,
Denizi sen sandım suya bakındım,
Uzattım elimi elim kurudu.

Ozanoğlu göçtü gurbet çölüne,
Aşkın ile düştü elin diline,
Sende varıp gittin yoklar eline,
Bel bağladım sana belim kurudu,

Ozanoğlu       10.05.2009

Ömer Temel
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Kuruttunuz

Ne güzeldir senin ülken,
Diye diye kuruttunuz.
Gece-gündüz, alttan-üstten,
Yiye yiye kuruttunuz
 -Kuruttunuz kuruttunuz,
 -Halkı derin uyuttunuz.

Derindir dipsiz kuyunuz,
Birebir aynı huyunuz,
Aynı ağaçtan soyunuz,
Soya soya kuruttunuz.
 -Kuruttunuz kuruttunuz,
 -Halkı derin uyuttunuz.

Vatan, bayrak, millet diye,
Çıkarsınız baş kürsüye,
Hepsini bir ihaleye,
Sata sata kuruttunuz.
 -Kuruttunuz kuruttunuz,
 -Halkı derin uyuttunuz.

Besmeleyle girer vaza,
İhlas’la durur niyaza,
Fatiha’yı ruhumuza,
Oku oku kuruttunuz.
 -Kuruttunuz kuruttunuz,
 -Halkı derin uyuttunuz.

Doğuda tezek dibine,
Batıda jet sky'sine,
Hergün ayrı ayrı dine,
Gire gire kuruttunuz.
 -Kuruttunuz kuruttunuz
 -Halkı derin uyuttunuz.

Bırakın bu palavrayı,
Ele verdiniz yakayı,
Attığınız her cakayı,
Kusa kusa kurursunuz.
 -Kurursunuz kurursunuz,
 -Hayat biter uyursunuz.

Ölüm her saltanatın sonu.Onurlu sonlandırmak lazım,rahat uymak için.

06.05.2008

Ömer Temel
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Kuşlar

Gayrı yeryüzünde öksüz gibiyim,
Beni gökyüzüne uçurun kuşlar.
Büyümedim ben hiç dünkü sabiyim,
Bana anne sütü içirin kuşlar.

Giydiğim urbalar bedenim sıkar,
Yüzümü su değil gözyaşı yıkar,
Kaf dağını geçip fizana çıkar,
Alın şu ruhumu kaçırın kuşlar.

Sıkıldım dost diye sahte yüzlerden,
Duygusuz sevgisiz sahte özlerden,
Kuru bakla gibi kuru sözlerden,
Beni aşk ehline göçürün kuşlar.

Ozanoğlu olsun yoluma yoldaş,
Birde sazım olsun yanıma sırdaş,
İki yanık taştır sonunda gardaş,
Ölünce başıma geçirin kuşlar.

Ozanoğlu        19.02.2010

Ömer Temel
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Madımak

İnsanların ateş taşıdığı Madımak’a,
Eminim;
Karıncalar bile su taşımıştır.

Ozanoğlu     02.07.2010

Ömer Temel
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Mahkum

Sen beraat ettin ben hahkum oldum,
Suçum seni sevmek diye yazıldı.
Sen salınıp gittin ben burda kaldım,
Gözlerim karardı nabzım bozuldu.

Geçen ay postadan bir tebliğ aldım,
Ayrılıkbaşlıklı yazıya daldım,
Senle ilgiliymiş puldan anladım,
Dudağın değmişti elim çözüldü.

Sana söylüyorum yaz bir kenara,
Seven çok olsa da aşk bir numara,
Ah etmek istedim sana bir ara,
Kelimeler boğazıma dizildi.

Hiçmi üzülmedin veda ederken,
Bu aşkı hırsına feda ederken,
Taş bastım kalbime dönüp giderken,
Hala ağırıyor kalbim ezildi.

Zaman sürüyorum şimdi yarama,
Bir gün ister ara ister arama,
Seni kazımışım aha şurama,
Sol yanıma fotoğrafın çizildi.

Ozanoğlu     26.05.2010

Ömer Temel
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Maşallah

Nazarlık yaptırdım tosunlarıma,
Hepsininde gıdoşuna maşallah.
Burdan duyurulur hısımlarıma,
Cümlesinin gidoşuna maşallah.

Kıristini istanbula getiren,
Bir milyon doları bulup yetiren,
Kutu aça aça malı götüren,
Ilıcalı  dadaşıma maşallah.

Akların akının en ey uğraşı,
Angelina colli gelsin telaşı,
Ona ne fakirin ekmek savaşı,
Dini entel liboşuma maşallah.

Hele bakın hele yalan dolana,
Dostlar yardım etmiş ondan doğana,
Amerika'lar da kıza oğlana,
Okul tutmuş recoşuma maşallah.

Baba dahil vapur bile görmemiş,
Bisikletten başka araç sürmemiş,
İki gemi almış riske girmemiş,
Tersaneci biloşuma maşallah.

Acından bet ile benizi solan,
Seçimde oy diye sandığa dolan,
Sonra birer birer saçını yolan,
Vatandaşım sarhoşuma maşallah.

21.10.2008

Ömer Temel
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Med-Cezir

Gün doğacak,gün batacak,
Soğutacak, ısıtacak,
Tahtaravalli'dir hayat,
Binene bilet satacak.

Gözdür, bazan ağlayacak,
Kalptir,bazan çağlayacak,
Bivefa olsa da dünya,
Yoluna bel bağlanacak.

Sevgiyi tut,hırsı bırak!
Ömür geçer,trik-trak.
Bugün mahir usta olan,
Yarın ihtiyar bir çırak.

Kime hayreylemiş nifak?
Elbet doğrunundur afak.
Yıldızlardan dilek dile.!
Hangi gün,sökmemiş şafak.?

                                 11.02.2008

Ömer Temel
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Medet

Her suda boğulan,
Sarılmıştır emin’im,
Siyah elbiseli bir dalgıç’ın boynuna,
Ama görememiştir,
Sırtında ki tırpanı,
O ölüm telaşıyla..

Ozanoğlu       14.10.2009

Ömer Temel
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Mehmed

Üç kuruş maaşı kiradır evi,
Onun için dönmez eli Mehmed'in.
Sırtına  vermişler koca bir devi,
Ondandır doğrulmaz beli Mehmed'in.

Başbakan buyurur en az üç cocuk,
Buyuran dört dörtlük halkı üçbuçuk,
Acından gebermez yemese sucuk,
Çalışsın didinsin dölü Mehmed'in.

Önüne kahraman ek eklemişler,
Sırtına vatanı yük yüklemişler,
Olmamış sonuna cik eklemişler,
Adı kalmış kanlı deli Mehmed'in.

Yaşarken yoktu hiç yarı yareni,
Öveni yoktu da çoktu söveni,
Meğer ne de çokmuş dosdu seveni,
Musalla taşında ölü Mehmed'in.

Ne öküzler gördük sabah Leyla'ya,
Akşam gül yağdırır kaşar Hülya'ya,
Yılın yosmasını boğ manolyaya,
Kuşkonmaz ısırgan çalı Mehmed'in.

Neden kimse ölmez garipten başka,
Tek şehit olunca gelinir aşka,
Boğaz da korunur nice Matruşka,
Sanki Kanlıca'da yalı Mehmed'in.

Verilen tek makam şehittir ona,
Mekan da soğuk bir lahittir ona,
Ozanoğlu dostu şahittir buna,
Asırlardır böyle hali Mehmed'in.

18.08.2012

Ömer Temel
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Melek Timsali Anam

Saçlarına Melekler yağmış,
Beyazın tonu, bu haliyle daha bir muhteşem.
Ve daha bir sevimli, Melek timsali Annem.
Bildim bileli kartal-kanarya arası bakar,
Kanarya dır sevinçliysem,kartal kesilir tehlikedeysem.
Gözlerindeki hüzün, sevincine müstahkem.
Varmı dünyada bir eşi,sevgisi hergün büyüyen?
Nedir bu ateş Yarab,o'nun yüreğini durmaksızın közleyen?
Nasıl bir gülistan dır o yürek, gülü çimeni hiç bitmeyen?
Açlığı,suzuzluğu,uykusuzluğu,benim için göğüsleyen?

Melekler! Anam'ın yalnızca saçlarında kalın...
Sırtına kadar inip O'na kanat takmayın.
Ben uçmayı öğrenmeden,Anne'mi sakın UÇURMAYIN.

30.04.2008

Ömer Temel
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Meraklınım

Sen zakkum da zehirli dal,
Ben dalına meraklıyım.
Zehirindir gönlüme bal,
Ben balına meraklıyım.

Dağlarında gezmeyince,
Endamını süzmeyince,
Neye yarar çizmeyince,
Ben çalına meraklıyım.

Gözüm gözünden vuruldu,
Kalbim aşkınla kor oldu.
Sarmadın boynum buruldu,
Ben koluna meraklıyım.

Ozanoğlu    10.07.2009

Ömer Temel
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Merhaba

Çantasının bir gözüne iplik çilelerini,
Diğer gözüne kendi çilelerini doldururdu,
Harçlığından biriktirdiği,Bozukluklardan Annem.

Bense bilyelerimi doldururdum çeplerime,
Bir düzlükte dünyayı,
Kendi çizdiğim çemberime yuvarlayabilmek için,
Acılarımız azalır belki diye,

Şimdi annemin çantası ilaç,
Benim...se çeplerim şiir dolu,
Anılardan derlediğim,

Oysa,
Ne annemin dokuduğu giysiler dayanabildi zamana,
Nede ben dünyayı yuvarlayabildim,Çizdiğim yuvarlağa..,

Her nefeste bıraktığımız yerden,başlıyoruz aslında.
Kendimizle hayata.
Öyleyse biteceği an’a kadar,
Yaşamaya; merhaba..

Ozanoğlu      03.04.2010

Ömer Temel
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Mevla'dan Mevlana'ya

I
Mevla’dan Mevlana’da, şekillenmiş hoşgörü,
Sanki ta maveradan O’ndaki ulvi görgü.

Gönlü’nün Lut Göl’ünde yıkamış nefs narını.
Dönerek aksettirmiş,dünyaya didarını.

Sevgiye dört döndün de,nefrete hiç döndün mü?
Mevlana türbesi var,Nemrud’un da gördün mü?

II
İnsan nefsin esiri,iyiliğin nankörü,
Olmasın! cehennemin, odunu ve kömürü.

Oysa üç günlük dünya, peki, nedir ödülü?
Ömrün bağban’ı sevgi,amel’in de bülbülü,

İyilik ve kötülük,kıldan ince örgülü,
İlmeğin biri diken,biri hoşgörü gülü.

Kutuplarda çözümsüz, senlik-benlik düğümü,
Su sendeyse neyleyim,altın-gümüş güğümü?

Varoluş salonunda, hatırla Elest’ünü,
Ta Kalu Bela’da ki, o muhteşem düğünü,

Söz verdik kulluk O’na,Bırak şirk düdüğünü,
Sen-ben,biz-o demeden ver sevgi ödülünü.

Gelin gönül nar’ı na, bir avuç su serpmeye,
Yaradan’ın hatrına dünya’yı hoşgörmeye.

Kendine ne istersen,geç birde karşıdan bak,
Ben ol, sendeki seni,sonra Hak’kına bırak.

Bak göreceksin hayat, daha da bir manalı,
Bütün varlık buralı, bütün kuzular kınalı.

Yalnızca benim değil,yalnız senin de değil,
Yaradan’dan ortagız,dünya kimsenin değil,

29.03.2008

Ömer Temel
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Milletvekili

Vekil bey,
Vekalet ettiği sürece,
Yalnızca söz verdiği yerleri sattı,
Söz verdiği kişilere,

Halk iftira ediyor
Ülkeyi sattı diye….

17.08.2008

Ömer Temel
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Muamma

Saklı alın yazımız,
İki kaş arasında.
Dinermi ki sızımız,
İki taş arasında.

Madem bizde emanet,
Dünya denen ganimet,
Nedir bu kin bu nefret,
İki Baş arasında.

07.06.2013

Ömer Temel
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Mukaddes

Gökkubede kulağım,
Arz'ı çınlatan bir ses...
Atmosferde dudağım,
Dünya'ya muhtaç nefes...

Mazlum'a şefkat kadar,
Hangi amel mukaddes?

25.04.2008

Ömer Temel
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Naçar

Bu kalp bizi çok götürmez,
Bir sevdaya düçar eder.
Bir vefasız perçemine,
Ömrümüzü naçar eder.

Uykulara taş bağlatır.
İçimizi kor dağlatır.
Yirmidört saat ağlatır.
Yaşamaktan kaçar eder..

                            20.09.2007

Ömer Temel
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Ne çare

Bir canana, bağlamışım canımı,
Can tükendi,canan bilmez ne çare.
Yavaşlattı, damarımda kanımı,
Ecel geldi o yar gelmez ne çare.

Beni aldın,benden bir el bıraktın,
Ben kapında,sen fizandan ıraktın,
Serap gördüm,ben susuz, sen kuraktın,
Göz yaşımı kimse silmez ne çare.

Biçareyim,kime şekva diyeyim?
Başım alıp,diyar diyar gideyim,
Başka sevip,sarfınazar edeyim,
Derim ama sevdan ölmez ne çare.

Turab oldum.ayağına yol oldum,
Yen içinde kaldım kırık kol oldum,
Cennet oldum,ırmaklara şol oldum,
Toprak olsam gezen olmaz ne çare.

Mukadderat,seni bana hiç yazmış,
Kaderimi,ta ezelden güç yazmış,
Sana inat,bana senden geç yazmış,
Gayrı sensiz yüzüm gülmez ne çare.

08.05.2008

Ömer Temel
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Ne Sandın?

Ben sana sevgili, yar demedim ki,
Kendini fasulyeden,nametten sandın.
İsmine hiç; can,cim, eklemedim ki,
Sen kendini canım cicimden sandın.

Ben senin sandığın adam değilem,
Paspas gibi hemen önen serilem,
Selvi dalı olup yere eğilem,
Sen kendini mabed yerimi sandın?

Benim yaradılış mizacım öyle,
Gülerim söylerim,her zaman böyle,
Sana bir kerecik gülmüşüm şöyle,
Sen kendini huri melek mi sandın?

Türlü mücevherat takmışsın diye,
Bedenine ipek,sarmışsın diye,
Beş türlü boyaya,banmışsın diye,
Sen kendini arzın şahımı sandın?

Asalet insanda, som taşta değil,
İki üç metrelik,kumaşta değil,
Cihanı alemle, savaşta değil,
Sen kendini, Kılıçarslan mı sandın?

11.05.2008

Ömer Temel
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Neden Hala Kalkınmıyoruz

Neden.! Hala kalkınmıyor bu Ülke..?
Neden anlamıyorum…

Oysa ki, sıka sıka,
Bir hal olduk vallahi…
Mesela;
Kumaştan tasarruf edecez diye,
Bir iplik kaldı mayolar,
Mahremler artık iki kanat arası,
Makus bir çizgi…
Yanlış anlaşılmasın ha…
Kalkınmak adına bu dizgi…

Az konuşup çok çalışmak adına;
Bin yıllık kan kardeşi,”kanki” yaptık,
Fena mı.?
Birde “a” hali varki evlere şenlik,
“kanka” yı sakın ha “n”harfini kaldırıpta okuma…!
Bak örneklere;
Ne haber? : nbr?
Yaş kaç? : asl?
Mrb: merhaba
Vs. vs. tasarrufun uğruna,
Bak düştük ne hallere,
Canım Türçe gitsede güme,
Kalkınacağız sakın üzülme…

Güzelim kadınlarımız;
Masraf olmasın diye,
Takma tırnak,takma saç takma kirpik takıyor,
Olmadık yerlerine demir halka çakıyor.

Daha neler var neler,
Anlamam ki bu ülke hala bir adım gitmez,
Bu kadar fedakarın hakkı kolay ödenmez.

Bak zaman kalsın diye dinini biraz dinle,
Bu kadar iş güç varken nasıl gitsen Rabb’ine?
Gerek yok seyhler varya…
Onlar daha fedakar canları kurban dine…
Aracı kurumda çok hemen var git birine.
Tabii ol hürmet eyle cenneti garantile…

Neden anlamıyorum,neden ağlar bu ülke,
Gülmek denilen eylem yasaklımıdır Türk'e...?

19.07.2008
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Nefis Ve Ömür

Ey gözü bir türlü doymayan nefis! ..
Tüm dünyaya saldırma! ..
En fazla yiyeceğin,Kayseri'den aldığın,
Yarım kilonun yarısı, çemen kokulu pastırma.

Sonu hiç yokmuş gibi, bitmeyen bir pazarlık,
Bütün pazarlıkların, eni sonu mezarlık.
En çok kutlayacağın,bir asırlık yaş günü,
Onunda yarısı,emin ol ki,gözünde ki yaş günü...

                                                    07.11.2006
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Neye Yarar

Palandökenin başında,
Kar olmazsa neye yarar.
Sevda çekenin döşünde,
Nar olmazsa neye yarar.

Ömür iki gün arası,
Ölüm doğumun sonrası,
Kalp etinde aşk yarası,
Var olmazsa neye yarar.

Ne İstanbul Nede Konya,
İpek yorgan altın somya,
Yıkılası koca dünya,
Yar olmazsa neye yarar.

11.04.2012
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O an ve şair

An gelir şair;
Kalemde erir, Kağıtta biter.
An gelir, Sözcükler heykel olur,
Vinçlerle bile kalkmaz.
Ve an gelir, kainat dönüp yüzüne  bakmaz.
Bahar gelir geçer,
Özlenen o yaz gelmez.
Her yer çiçek bezenir,
Hiç biri koku vermez.
Caddeler mahşerleşir,
Kalabalıklar coşar.
Rıhtım rıhtım insanlar,
Kahkahalarla patlar.
Heyhat ki bu panayır,
Birini hiç avutmaz.
Bu mahşerde o biri,
Yapayalnız yalpalar.
Ne gönlünde bir hitap,
Ne gözünde dünya var.
Ruhsuz gömlekler o'na,
Çelik çomaktır ancak.
O ötelerden öte,
Dolu bir dünya arar.

                                      27.06.2005
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O Rahman’a Kul Olmuşum Yetmez mi

Bir hücrede de sonsuz sırrı saklayan,
O Rahman’a kul olmuşum yetmez mi
Her hücreyi aralıksız yoklayan,
O Rahman’a kul olmuşum yetmez mi.

Üremeyen doğurmayan doğmayan,
Kendisine buğz edeni boğmayan,
Kalbe sığan kainata sığmayan,
O Rahman’a kul olmuşum yetmez mi.

Çiçeğin özünde bal mayalayan,
Ağacın üstünde dal sıralayan,
Adem’in göğsüne can kiralayan,
O Rahman’a kul olmuşum yetmez mi.

Yapayalnız iken yanımda kalan,
En aciz anımda içime dolan,
Sevgi ödülünü kalbime salan,
O Rahman’a kul olmuşum yetmez mi.

Ozanoğlu gayrısına ne gerek,
Sana avuntudur göynü civelek,
Gelir geçer senin olsa da felek,
O rahman'a kul olmuşsun Yetmez mi.

Ozanoğlu     29.07.2009
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Olmadı

Yollara vakfettim hayli zamandır,
Gözlerimden gülüp geçen olmadı.
Gamzelerim soldu kırkbeş bahardır,
Yanağımdan yolup geçen olmadı.

Kendi kendim yüreğimi dağladım,
Beyhude dolandım boşa çağladım,
Sözcük oldum cümle oldum ağladım,
Gözyaşımı silip geçen olmadı.

Kimi yaşa dedi kimi taşladı,
Kimi boşver dedi gönül hoşladı,
Darda kaldım sahte dostlar boşladı,
Kadir kıymet bilip geçen olmadı.

Özümü satmadım birkaç öğüne,
Maskara olmadım toya düğüne,
Yol su köprü oldum dünden bugüne,
Üzerimden gelip geçen olmadı.

Ozanoğlu bugün hislendi yine,
Bir kadim dostunu değişmez bine,
Azrail cırnağı değince tene,
İki kere ölüp geçen olmadı.

22.12.2011
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Olmalı

Kadrin kıymetin bir vefası olmalı,
Beyhude ömrümüzün, cefası gibi.
Sevginin, sevgiliye ifadesi olmalı,
Susarak, dünyaları anlatmak gibi.

Ömer Temel
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Olmazlar

Zamanın arkasından, fener tutanlar,
Mekanı bir mum kadar, ışıtamazlar.
Yumruk kadar mideyle, bir fil yutanlar,
Fakirin kalesini, kuşatamazlar.

Millete savurulan, yalan dolanlar,
Muhtaç tenceresini, kaynatamazlar.
Dalkavuk korosunda, zurna çalanlar,
Efe’ye harmandalı,oynatamazlar.

Anaya babaya dik, kafa tutanlar,
Evladına hürmeti,anlatamazlar.
Devlete millete fink,caka satanlar,
Kürsüden hamiyyeti, çınlatamazlar.

Ecdad yadigarını,hiçe sayanlar,
Muhteşem Ay-Yıldızı,parlatamazlar,
Mahrem seccadesini,piçe yayanlar,
Namus şellalesini,şırlatamazlar.

Zillet prangasını, kola takanlar,
İstiklale yumruğun,kaldıramazlar.
Şirret ırmağında, gusül alanlar,
Zemzem kazanına tas,daldıramazlar.

Bir gönüle girmeden,Boşta kalanlar,
Parayla malla sevgi,akıtamazlar,
Fakir sadırına köşk, yaptırmayanlar,
Mermerden kabre rahmet,okutamazlar.

29.05.2008
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Öküz

dünyanın döndüğüne,
inanıyorum.
bir öküzün boynuzunda.

başka hiç bir hayvan taşımaz,
tarlasının otunu,
kağnısıyla koyunlara.
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Ölesiye Sevdim Seni

Bir savaşa girmiş gibi,
Ölesiye sevdim seni.
Sanki esir düşmüş gibi,
Kölesiye sevdim seni.

Surlar yıkıldı kulemde,
Mana kalmadı alemde,
Hayatımı bir kalemde,
Silesiye sevdim seni.

Sensiz aşkın sofrasından,
Bir su içmedim tasından,
Kalbimi tam ortasından,
Bölesiye sevdim seni.

Ters yüz eyledin bahtımı,
Sinem oldu dert rıhtımı,
Hançere verip sırtımı,
Çilesiye sevdim seni.

Yok bu filmin kahramanı,
Ne mekanı ne zamanı,
En başından drama’nı,
Bilesiye sevdim seni,

Ömer Temel   12.12.2010

Ömer Temel

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ölüme On Kala Yaşamak

Yaşamak! Ah yaşamak...!
Hergün ölüme on kala,
Önümüzdeki her kavşak.
Koşmak,koşmak;
Bir dirhem bile yol,alamamak.

Yaşamak, tahtadan oyuncak,
Boynumuzda şuh çıngırak,
Başka oyun yasak bize;
Sabah akşam çelik çomak.
Zonklayan beynimize,varyoz iner;
Düşünceler tepetaklak.
Çatlayacak yüreğimiz,
Heyecanlar ömre tuzak.
Ne gönlümüzdeki aslan,
Ne gözümüzdeki üryan,
Korkarım, hiç olmayacak.
Doğruyu yok saymışlar,
Akılı'yı dangalak.
Kahrolası çarpık düzen,
Kazanıyor kazanacak! ! ?
Çaresizler,çaresini,
Doğan doğana soracak.

Bu garabet bila zaman,
Ancak, 'sur'la son bulacak.

28.02.2008

Ömer Temel

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ömür

Hepsini ben harcamadım,
Bunca ömür nere gitti,
Kim tüketti anlamadım,
Tonca ömür nere gitti.

Ne çok sümbül lale vardı,
Sanki her mevsim bahardı,
Dört bir yanı diken sardı,
Gonca ömür nere gitti.

Yıllarla oynadık kumar,
Ay gün hafta tomar tomar,
Birer birer onar onar,
Onca ömür nere giti.

Her şey boşa tasa imiş,
En yakın dost asa imiş,
Meğer ne de kısa imiş,
Şunca ömür nere gitti.

Ömer Temel
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Ömür

Zamanı öğütürken kolumda yelkovanım,
Ömrümü akrep sokar ama anlamaz canım.

Ozanoğlu      08.04.2010
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Öyle Bir Yer

Temizleyin pırıl pırıl olsun,
Evin bütün eşyaları.
Koltuklar portmanto halı kilim,
Ne varsa demir tahdadan yana…

Sonra dili gelmiş zamanla kirletin,
Kavgalarla..

“Cehennem ol” la söze başlıyorsan,
Nereden duyacaksın sevildiğini?
Bir çocuğun yanağından hiç makas almamışsan,
Nereden bileceksin terzilik mesleğini?

Öyle bir yer olsaki;
Konuşmalar lisansız,
Sevişmeler kuralsız,
Kötülükler imkansız,
Yürekler fethedilse,
Kılıçsız ve kalkansız.

21.09.2008
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Özgürlük

Kapılarak rüzgarın,
Kışkırtıcı dansına,
Ağacın esaretinden,
Kurtuluşunu,
Kutluyordu,
Asi yaprak;
Ki,bir yağmur mazgalına,
Düşüver di Uçarayak...

Ozanoğlu      18.10.2009

Ömer Temel

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Özlem

İstinad duvarları ördün aramıza.
Harcı hasret ve özlem karışık.
Şimdi yaşıyoruz güya..
Buna yaşamak dersen!
Bir dargın bir barışık.
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Para

Bütün dünyayı kuşatmış,
Dinine yandığım para,
Kimin ömrünü uzatmış,
Dinine yandığım para.

Zengin köpeğine mama,
Fakir pantoluna yama,
Nicesini salmış gama,
Dinine yandığım para.

Savaş borusu öttüren,
Nefse haramı dürttüren,
Günah peşinde sürttüren,
Dinine yandığım para.

Çokluğunda bol harcanır,
Yokluğunda çul harcanır,
Hiç uğruna kul harcanır,
Dinine yandığım para.

Hacıya Mekke gezdirir,
Merdi namerde ezdirir,
Yoksulu candan bezdirir,
Dinine yandığım para.

Çetelere organ olur,
Yolsuzluğa yorgan olur,
Saddam’lara urgan olur,
Dinine yandığım para.

Hayırlıysa kalsın bırak,
Hayırsızsa olsun ırak,
Ozanoğlu’na oyuncak,
Dinine yandığım para.

Ozanoğlu       14.01.2010

Dost kalemlerden;

Köpruleri yolu yapar
susuz yeri sulu yapar
Tapınanı kulu yapar
dinine yandığım para....    Seyfeddin Karahocagil
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Parlak Şafak

Hangi şafak ben gelmeyeceğim diyebilir?
Sorgusuz sualsiz gelen geceler gibi.
Sıkıldıysan gecenin vehametinden
Yum gözünü ve en az alnın kadar,
Parlayan şafağı bekle.

                                                 14.11.2005
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Paylaşalım

Bugün, yine hayat;
Parçalı, çok bulutlu nedense,
Gözlerim; ha yağdı ha yağacak...
Sende al gözlerini, bana gel,
Oturup ağlaşalım,
Bakalım ne olacak...

17.11.2010
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Platonik

Kalbimi az sevdi diye suçlama,
Açıp bakmadın ki nerden bilesin.
Dilimde zehir mi bal mı var diye,
İçip bakmadın ki nerden bilesin.

Her gece uykuya seninle daldım,
Havadan seninle oksijen aldım,
Gönlümden gönlüne köprüler saldım,
Geçip bakmadın ki nerden bilesin.

Olan tüm sevgimi sana yetirdim,
Kerem diyarından sevda getirdim,
Aşkınla gönlümde irem bitirdim,
Biçip bakmadın ki nerden bilesin.

Çevrende yüzlerce sahte yüz vardı,
İltifat üfleyen ne çok söz vardı,
Oysa başucunda kalbi köz vardı,
Seçip bakmadın ki nerden bilesin.

Ozanoğlu 31.05.2010
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Platonik Aşk

Hepimiz,
Birer resim albümüyüz,
Aslında.

Kimsenin görmesini,
İstemediğimiz,
Yüzümüz,
Saklıdır,
Ruhumuzun,
Derin kıvrımların da.

Ve hayat;
Farkında bile değil,
Üstüne astığımız fotoğraflardan,

Oysa Biz,
Birer 'platonik  aşk' yaşıyoruz,
Takvim yaprakların da..

Ozanoğlu      09.10.2009
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Poh Poh

Herkes beni önemsiyor!
En öne sürmek için,
Uçurumdan düştüğüm de,
Kefenimi dürmek için.

Ozanoğlu      09.04.2010
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Prefabrikatör

Süt kaçağını önlemek amaçlı,
Göğüslerine silikon kaplatmaktan,
Daha masum ne olabilir,
Bir kadın için,

Dilinden ve dostluğundan,
Sonsuz faydalandığı köpeğine,
İthal  mama getirtten zengin;
Parasını harcıyor özgürce,
Kimene hayvanseverliğinden

Ama ben genede,
Ssk pimlerini tırtıklayan,
Asgari ücretle oniki saat mesai tutumuna,
Bir hakkaniyet ithalatı beklerdim,
Sayın fabrikatörden.

08.08.2008
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Radikaller

neden hala cumhuriyetsizdir,
cumhuriyet liseleri?
ve hala Ata'sızdır,
Atatürk Liseleri?

neden olacak! ;
izin mi veriyorlar,
orta doğu dönekleri! ?

11.08.2008
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Radyo

Bir körün ışığa hasreti gibidir
Benim yalnızlıklarım
Özlemleri hiç bitmeyen

Şimdi bir radyo gibiyim
Bütün f/m leri kaybolmuş
Ve kısa dalgaları çekmeyen…

23.08.2008
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Reçine

ne çok kan akıtmıştır,
üzerine kazınan,
ok değmiş kalplerden,
şu, çam ağacı İçine.
ki, ağlar reçinesiyle,
aşk acısı, çekenlerin haline….

14.08.2008
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Refakatcı

refakatcısıyım
yüreği ağzında
buğulu gözlerle
yoğun bakımda ki
manik depresif
saldırganlarca
senelerdir hançerlenen
adli vaka mağduru
ülkemin

sevgi fısıldayın
kulağına sevgikarlar
mutlaka uyanacak
biliyorum
sakın bu yiğidin
fişini
çektirmeyin.

ozanoğlu    13.09.2009
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Resimde ki İhtiyar

Siyah beyaz Resimde ki ihtiyar,
Dudak ucunda ki yılgın gülüşün,
Ucu eğri hancer gibi,
Yüreğime işledi…

Yanağında ki çukur,
Veylül’ün deresimi,
Alnındaki patikalar,
Nice çarık eskitmiş,
Başına basa basa,
Nice Nemrud yol gitmiş! ?

Boynunda boyunduruk izi,
Omuzunda kefen bezin hazır da,

Sen çilenin resmimisin bey baba,
Yalınayak bebeklerden,
Başka bebek bilirmisin
Veya Halim Paşa yalısını,
Görmüşlüğün varmıdır,

Yüzünde ki çizgiler,
Senin coğrafyanın haritası,
Anadolu gibi mağdur amma,
Bir o kadar  mağrur.

İşliğinin yakaları bir araya hiç gelmemiş,
Onunla doğmuş onunla ölmüşsün,
Ve hiç bayramlığın olmamış,

Gözlerin ki barutsuz İki mavzer mermisi,
Kaşların çapraz tüfek,
Şakakların cephe gerisi,

Gülüşün içerime işledi,
Ucu eğri hançer gibi,
Sen benim mahsun Babam,
Sen halkımın temsili abidesi….

Ozanoğlum     28.06.2009
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Ruhum ve Ben

Bedenime bir nefes, üflenmiş ben olmuşum.
Hayat denen meşakate rızaen ram olmuşum.
Hem yaşamış  yaşlanmış, bir ihtiyar  olmuşum.
Bir gün nefes bitecek, yoka iman olmuşum.
Çaresizlik durak olmuş, sabıra taş olmuşum.
Güneşlerin altında, soğuklardan donmuşum.
Nereli olduğumu, vallahi unutmuşum.
Ben dünyanın göbeğinde beyhude bir sarhoşum.

                                                             15.04.2007
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Rüya

Rüyasında,
Garip bir yaratıktan korkmayan
Bir babayiğit varmı?
Veya dünyalar güzeli bir kadınla yatmayan molla.
Varmı rüyasında ruh yoktur diye,
Ölmüş annesini görüp konuşmayı reddeden ateist.

Varmı rüya görmeyen.? ?

24.09.2008
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Saat durur Zaman Durmaz

Zemberek boşalınca,
Saat durur,
Zaman durmaz.
Bir an gelir şair ölür,
Kalemi öksüz kalır,
Şiirler susmaz.
En ışıyan çağında,
Gökten bir yıldız kayar,
Gökyüzü tınmaz.
Güneşi sıvayan,
Hangi kara bulut var,
Fırtına da dağılmaz.
Hangi yangın suda yanar,
Hangi balık dağ dolanır,
Hangi yiğit mertçe ölür,
Puştluğa dağ dayanmaz.
Zira kurt avı bilir,
Yılan sinsi tilki kurnaz.
Namerdin yönü arkadır,
Su uyur düşman uyumaz

Sabır sabır örülen,
Çin’in dev kalesine,
Kuş konar aslan konmaz.
Kilise kutsal diye,
Camide ki ezan susmaz,
Her gönülde bir aslan,
Her fikirde bir kuram,
Her madende bir tılsım var,
Doğanın kuralı bu,
Zorla kurallar şaşmaz.

Ey özgürlük ne güzelsin,
Ne sonsuz ganimetsin,
Yemeye ömür yetmez,
Güç çatmaz.
Şaşarım ki hala insan,
Gafletinden uyanmaz.
Dayan nazlı yüreğim,
Dayan çatlama dayan,
Hangi şair var,
Eceliyle ölür! ?
Sen başı yastıkta ölürsen,
Böyle şairlik olmaz.

Ozanoğlu   01.07.2009
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Sağcı

Küçükken hep sağ elimden tutardı annem,
Kendi solunu bilmeden.
Pantolonu gömleği sağ giymemek,
Öle affedilir gibi bir günah olmasa gerek.
Hala amel defterimi bekliyorum,
Sağ dan bi  yerlerden gelecek de! ! .

Obsesyonel olsa gerek,
Yolun hep sağından giderim,
Kamyonların peşine.
Bu yüzden ciğerlerim doludur,
Yansır öksürüğüme..

Sağ sömürü,sağ itaat,sağ düşünce,
Solsuz yarım “bütünce”
İşte bu yüzden olsa gerek,
Bütün ülkeler ce sollandık,
Kuru bir övünç kaldı,
Benim şanlı Türk ‘ lüğüme.

08.08.2008

Ömer Temel
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Sağlıkta Skandal

Bütün mehmet’ler cik lidir.
Vatana bölünmüş halleriyle.
Bazıları istisna,
Hainlik varsa yüreklerinde.

Babam bütün içtenliğiyle,
Yılda üç beş kez bakara süresini okurdu,
İndirdiği hatim lerinde gezinerek,
Sonradan ben çözdüm öküz olduğunu bakar’ın,
Bakaranın da inek..

Şimdi ıstanbulda bütün hastalara bakar olmuş,
Hurafe den bir şeyhler,
Bakara’yı  okuyun diyorlar,
Sağlık için üstünüze,
İnşallah iyileşirler….

18.08.2008

Ömer Temel
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Sahtekar Muammer

Bu tasvir vallahi abartı değil,
Bizim içimizden biri Muammer.
Kulak ver sözüme birazcık eğil,
Iğdır Kazı gibi diri Muammer.

Saksılarda dahi toprak karmamış,
Zenginden gayrıya hatır sormamış,
Bayılana bile tokat vurmamış,
Beni vuracakmış keri Muammer.

Ekmeğe muhtaçken edinmiş silo,
Mesleği meşrebi bankerci Bilo,
En yakın ahbabı Hortumcu sülo,
Yavuz hırsızların piri Muammer.

Birde Reis diye bir unvanı  var,
Başkan olmuş bir yerlere bahdavar,
Desenize duman oldu o civar,
Yeri pehlivanım yeri Muammer

Erzurum’da dokuz ışık Turanist,
Beyoğlu’nda Das Kapital Komanist,
Camide evliya barda Şamanist,
Münkir münafığın şeri Muammer.

Bir memuru görevinden aldırmış,
Kirli siyasetci esnaf yıldırmış,
Yerel seçimler de kazan kaldırmış,
Çıkarına yeni çeri Muammer.

Merd olsa merdane ortaya çıkar,
Arkadan arkaya ocaklar yıkar,
Desem ki gel tartış birazcık sıkar,
Dadaşların el üz kiri Muammer.

Zannetmeyin Ozanoğlu durulur,
Dünya döner zaman turdan yorulur,
Elbet Mahşer günü mizan kurulur,
Orasıdır hesap yeri Muammer.

Ozanoğlum      29.07.2009

Ömer Temel
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Sakar

Taa Ademden kalma,
Antikalar antikası,
Sevgi vazomu kırdın.

Artık git;
Bari 1966 dan kalma,
Yüreğime dokunma….

04.10.008

Ömer Temel
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Saltanat

Kalın kale duvarlarının,
Hepsi de saltanatı beklemiştir,
Üzerindeki nöbetciler,
Önce vurulsun diye,
Çentik çentik oyuludur,
Tepeleri.

Sarayların hepsi de,
Halkına bolca türbe,
Ve mabet yaptırmıştır.
Bu yüzden de günah,
Ve ahretin yüküyle,
Hep rükuda olan halk,
Kaldırıp da başını,
Görememiştir,
Saray’ın ‘harem’ini,

Ve elimde ki kitapta,
Nüfusundan haberi olmayan,
Padişah’ın,
Mesir macunu dağıtım şenlikleri,
Anlatılıyor,
Hızla çoğalan,
Fakir halka.

Her saltanat;
Bir sefalet,
Bir de cehaletin,
Üzerin de yükselir...

Nasıl olur ki başka….

Ozanoğlu      18.10.2009

Ömer Temel
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Sana Çıkıyor

Kaçayım diyorum kestirmesinden,
Dönüp dönüp yollar sana çıkıyor.
Acı kahvelerin her telvesinden,
Hasret yoran fallar sana çıkıyor.

Bulayım kendime başka bir diyar,
Nur yüzlü hoş sohbet birkaç ihtiyar,
Hem seveni hem sevgisi bahtiyar,
En sevgili kullar sana çıkıyor.

Ne söylesem eksik ne yapsam noksan,
Her sözde her işte eğer sen yoksan,
İster kırkbeş olsun isterse doksan,
Ta doğuştan yıllar sana çıkıyor.

Dilimi ısıran dudak acından,
Gözümü kör eden bakış açından,
İçimde ki aşkın soy ağacından,
Uzattığım dallar sana çıkıyor.

Sen olsanda aynı sen olmasanda,
Her hatıran saklı gönül kasamda,
Sıkıntıda dar boğazda kalsamda,
En sonunda bollar sana çıkıyor.

Kahverengi gözlerimde hüzün var,
Her beyaz birazcık siyaha çalar,
Gönlümde ki yediveren arzular,
Bütün kızıl güller sana çıkıyor.

Ozanoğlu      16.04.2010

Ömer Temel
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Sana Tutunmuş Canım

Her şey bir medete tutunmuş,
Yenidoğan anasına,
Derviş posta,
Mecnun da Leyla’sına.

Suç işleyen yalana,
Eşkıyası talana.
Soksada yüz yerinden,
Suya düşen yılana.

Benim canım da sana...
Hemde çok fena...

Ozanoğlu   01.07.2009

Ömer Temel
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Sanadır

Sanadır senden yana sana tüm yazılanlar...
Sanadır senden yana sineme kazınanlar

Sanadır senden yana özlemlerin isyanı,
Sanadır senden yana arar gözüm her yanı.

Sanadır sensizliğin sessizliği sanadır,
Sensiz geçen her lahza ölümden de fenadır.

Ozanoğlu     24.06.2009

Ömer Temel
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Sarmaşık

Sevgi ile boynumu,
En iyi annem sarar,
Bir de sarmaşıklar,
Sardığını Annem kadar.

Ozanoğlu        06.11.2009

Ömer Temel
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Sazım Benim

Bana yaslanıp inleyen,
Kara dutum sazım benim,
Türlü derdimi dinleyen,
Kara dutum sazım benim,

Bütün dostlardan vefalı,
Ozanı gibi cefalı,
Çaldığım kadar sefalı,
Kara dutum sazım benim.

Kara göze sürme çeken,
Gönüllere sevda eken,
Dosta gül düşmana diken,
Kara dutum sazım benim.

Gelinleri tüllendiren,
Cehennemi küllendiren,
Demir teli dillendiren,
Kara dutum sazım benim.

Ozanoğlu ad'an kurban,
Türlü türlü tad'an kurban,
Telde ki feryadan kurban,
Kara dutum sazım benim.

Ozanoğlu    06.12.2008

Ömer Temel
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Secdeler Et

Bunaldıysan yüreğinde,
Dualar et,
Bir kendine bir kendime…

Sulandıysan gözlerinde,
Kurnalar et,
Bir kendine bir kendime,

Karıldıysan küllerine,
Yangına git,
Bir kendine bir kendime.

Kırıldıysan kaderine,
Üstüne git,
Bir kendine bir kendime,

Darıldıysan dost eline,
Irağa git,
Bir kendine bir kendime.

Sarıldıysan seccadene,
Secdeler et,
Bir Rabb’ine Bir Rabb’ime.

20.07.2008

Ömer Temel
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Sefir

Ben artık uzakların bilgisiz sefiriyim,
Feylesof amaların nefsinin kafiriyim.
Kulağımda uğultu yılların çığlığı var,
Yaprak yaprak dökülen benliğimde intihar,
Nehirlerim kurudu yüreğimde kerbela,
Ve öldü bir kazada bonkör tanrı kibela.
Dünya bir tahta atın toynağında koşuyor,
Dümen dümen içinde  Truva da şaşıyor.
Bilmiyorum acaba ebed i buldu da kul,
Bana haber vermedi ihanet etti okul.
Dişleri yeni çıktı maşallah süt ninemin,
Mısır silosu kurmuş mezarda yerim deyin.
Bin yıllık ömür almış adam öl sancağından,
Çocuk medet umarken akbaba cırnağından.
Yastık boynuma kiriş betonarme yatakta,
Yorgan ahtapot eli dolam dolam yutakta.
Hiç olmadımı yoksa oynadığım  lunapark,
Zaman denilen serpuş söyle ne kadar uzak.
Bir garip senfonidir sol anahtarı kırık,
Tırmalanır la sesi güftenin gamı buruk.
Halay çektiğim poççik arada kimse yokmu,
İkimize bir davul bir zurna biraz çokmu?
Mendiller kan tükürdü verem olmuş delilo,
Birliğe çalan zılgıt nankörlük de koççero.
Kasemdeki bilyeler hani hep dönecekti,
Hani o İbrahim’e yanan od sönecekti,
İtfaiye tatilde sabotajdan bi haber,
Nöbetçi tulumbacı alevden daha beter.
Hürriyet çelik çomak riyakar heybesinde,
Kurt koyundan sevimli şimdi kuş kisvesinde.
Beynimin tek katili şıngıllı çam beşiğim,
Ta çocukken ucuzdum bir liraydı keşiğim.
Bana balık verenler kokuttular denizi,
Bir olta verseydiler yakalardım dehlizi.
Gavurun ne farkı var yanımdaki hin imden,
Kardeşiyim ben onun en azından tenimden.
Sevgili Ayfer Ablam yaşmağını kalın çek,
Ne kimse görsün seni nede sen gör tek gerçek.
Birbirini zorlayan az veya çok giy diye,
Muhtaç olsa bit vermez,aç susuz bir sabiye.
Ben artık uzakların bilgesiz sefiriyim,
Birbirini dağlayan dağların kafiriyim.

28.10.2008

Ömer Temel
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Selamı Var

Arzuhale katipsize,
Hak yolunu takipsize,
İnsanlıktan nasipsize,
Hayvanların selamı var.

Hazineden çalanlara,
Adamını bulanlara,
İhale li talanlara,
Saymanların selamı var.

Dini afyon yapanlara,
Zihnimize katanlara,
Hamutuyla yutanlara,
Furkanların selamı var.

Yelesi yırtılanlara,
Kuyruktan tartılanlara,
Çakallara sırtlanlara,
Aslanların selamı var.

Dinle hele bozuk zevat,
Size inmiş  incil tevrat,
Cümlenize ana avrat,
Sayanların selamı var.

25.07.2008

Ömer Temel
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Sen

Çiçekler her bahar bir kere açar,
Sen benim gönlümde hergün açarsın,
Her seven gözüne bir sevgi kaçar,
Sen benim gözüme her gün kaçarsın.

Ne sevdam eksildi nede inadım,
Yokluğunda  bunu bin kez sınadım
Hasretin kırsa da kolum kanadım,
Sen benim ruhumda her gün uçarsın.

Her şarkıda seni yazar söylerim,
Sen olmasan türküleri neylerim,
Sensin kadehlerim sensin meylerim,
Bütün namelere neşe saçarsın.

Yüzün olmasa da özünleyim ben,
Yazın olmasa da güzünleyim ben,
Bırakmam adını sözümdeyim ben,
Sen benim dilimde hergün naçarsın.

Ozanoğlu      03.05.2010

Ömer Temel
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Sen Ben Olmayınca

Sen bende ki gizli sırra,
Ben olmadan eremezsin.
Sultan olsan da Mısır’a,
Şu gönlüme giremezsin.

Sıyrılmadan ahvalinden,
İnsanlığı ihmalinden,
Kurtulmadan vebalinden,
Seni bana veremezsin.

Zulmün gezerken dağımda,
Gözün varken otağımda
Bülbül olmadan bağımda,
Gönlümden gül deremezsin,

Cana değmiyorsa sözüm,
Seni yakmıyorsa közüm,
Bırak beni iki gözüm,
Sen deruni göremezsin.

Sana uzaksa benliğin,
Olmaz Hakk’a erenliğin,
Dilde kalır yarenliğin,
Kalbime el süremezsin.

11.09.2011

Ömer Temel
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Sen Gelmedin Sevdiceğim

Kimler geldi kimler geçti,
Sen gelmedin sevdiceğim,
Göçmen kuşlar kondu göçtü,
Sen gelmedin sevdiceğim.

Gülü çimen açtı soldu,
Dereler göllere doldu,
Bilmiyorum sana noldu,
Sen gelmedin sevdiceğim.

Postacı kapım çalmadı,
Günler aylar yıla daldı,
Takvimde yaprak kalmadı,
Sen gelmedin sevdiceğim.

Otağlar kurdum yollara,
Mendil bağladım dallara,
Haber sordum yolculara,
Sen gelmedin sevdiceğim.

Ozanoğlu sana küstü,
Bağlamam kaldı yüzüstü,
Türküsün yarıda kesti,
Sen gelmedin sevdiceğim.

Ozanoğlu     14.06.2009

Ömer Temel
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Sen Gidersin

Zaman anlamını yitirir senli olduğu saatlerde
Hep kısadır boyu gün ay veya yılların seninle.
Ve an gelir sen gidersin …
Peşin sıra hayat gider,
Nefesim anlamını kaybeder.
Eşyalar tuhaflaşır her biri tabiatına aykırı davranır,
Sandalye oturtmaz kendine,
Pencere duvarlaşır.
.
Sen gidersin peşinsıra İstanbul kalkar gider.
Şehir Atilla’nın istilasından çıkmış harabeye döner.

Sen gidersin peşin sıra Dünya kalkar gider,
Ve Ben! boşlukta kalırım….

Ozanoğlu    17.03.2009

Ömer Temel
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Sen gidersin Adın Kalır

Sen gidersin kokun kalır,
Az’ın gider, çoğun kalır.
Bulut gelir gözlerime,
Yağmur yağar buğun kalır.

Sen gidersin hüzün kalır,
Yazın biter güzün kalır,
Deniz kaynar yüreğimde,
Kirpiğimde tuzun kalır.

Sen gidersin gecen kalır,
Dilimde tek hecen kalır,
Sevdan dolar kadehime,
Küçük biter yücen kalır.

Sen gidersin yadın kalır,
Dudağımda tadın kalır,
İsim kalmaz yeryüzünde,
Bir tek senin adın kalır.

Ozanoğlum     15.08.2009

Ömer Temel
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Sen Gittin

Sen gittin şarkılar namesiz kaldı,
Güfteler makama seni soruyor.
Cümbüşü kemanı sessizlik aldı,
Notalar dizilmiş” La”da duruyor.

Kuşlar pencereme konmuyor artık,
Çiçekler su içip kanmıyor artık,
Çocuklar adımı anmıyor artık,
Bütün sokak sanki seni koruyor.

Yüreğim dilime seni getirir,
Dudağım cümleyi ahla bitirir,
Aynalar yüzümü sensiz yitirir,
Eşgalim  seninle hayal kuruyor.

Gündüzler uzadı güneş süzüldü,
Gecelerden bana nöbet yazıldı,
Sen gittin zamanın nabzı bozuldu,,
Sensiz tüm saatler eksik vuruyor,

Ozanoğlu    25.04.2010

Ömer Temel
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Sen Olmasan Dost

Ben kendimi aşmasaydım,
Sana nasıl ulaşırdım,
Varlığına koşmasaydım,
Belalara bulaşırdım.

Geilp dolup içerime,
Ortak olup kaderime,
El atmasan kederime,
Aylak aylak dolaşırdım.

Durmasaydın yollarıma,
Zincir vurup kollarıma,
Gül olmasan dallarıma,
Dikenlerle dalaşırdım.

Beni sana itmeseydin,
Benden bana gitmeseydin,
Sen beni biz etmeseydin,
Ben kendime "o"laşırdım.

Boş dünyanın kârı diye,
Caizdir dört karı diye,
Köhneler de huri diye,
Cahiller le "hu"laşırdım.

 04.08.2012

Ömer Temel
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Sen ve Ben

Beklenen sen gözlenen sen,
Özleminle közlenen ben.
Nazlanan sen gizlenen sen,
Özleminle sızlanan ben.

Şarkılara yazılan sen,
Türkülere dizilen sen,
Şiirlere kazılan sen,
Özleminle sazlanan ben.

Gurbet ele yivlenen sen,
Kasvet ile devlenen sen,
Hasret ile evlenen sen,
Özleminle sözlenen ben.

Evelimin ahiri sen,
Gözlerimin bahiri sen,
Sırlarımın zahiri sen,
Özleminle gizlenen ben.

Ozanoğlum    13.06.2009

Ömer Temel
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Senden Gayrısını Göremiyorum

Gözlerinin meftunuyum bir tanem,
Bir gün göremesem duramıyorum.
Dudu dillim tavrı tarzı şahanem,
Senden gayrısını göremiyorum

Yatıyorum sol yanımda sen varsın,
Kalkıyorum sağ canımda sen varsın,
Damarımda al kanımda sen varsın,
Sensiz hayal bile kuramıyorum.

Gözlerin gönlüme neşe saçıyor,
Dudağın dilinden şerbet içiyor,
Seninleyken vakit sanki uçuyor,
Zamanı alnından vuramıyorum.

Ozanoğlu       02.06.2009    02: 15

Ömer Temel
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Seni Yazdım

Hüznümü gözlerine yazdım,
Ömür boyu gör diye.
Seni sözlerime yazdım,
Gördüğüne sor diye.
Yazmadıklarım bende,
Merak'ından öl diye.
Kıymet bilmeyen seni,
Bir kenara bıraktım.
İlk bulan alsın diye.

                             21.06.2006

Ömer Temel
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Sensin

Sensin lebim yanağım,
Sensin dilim damağım,
Sensin aklım dimağım,
Sen ki benim serimsin.

Sensin ulu çınarım,
Sensin yolum kenarım,
Sensin hayat pınarım,
Sen ki benim ferimsin.

Sensin benim sanatım,
Sensin tek saltanatım,
Sensin hayat hasatım,
Sen ki alın terimsin.

Sensin benim yemeğim,
Sensin suyum ekmeğim,
Sensin gülüm çiçeğim,
Sen ki benim 'der'imsin.

Sensin benim konağım,
Sensin tek dayanağım,
Sensin elim ayağım,
Sen ki benim pirimsin

Sensin benim meleğim,
Sensin çatım direğim,
Sensin kulluk gereğim,
Sen ki benim hurimsin.

Sensin benim baharım,
Sensin yaşam pınarım
Sensin öteki yarım,
Sen ki benim birimsin.

Sensin benim pazarım,
Sensin gözüm nazarım,
Sensin benim mezarım,
Senki benim yerimsin.

Sensin ömür tabakam,
Sensin fıtır sadakam,
Sensin terfime makam,
Sen ki benim mirimsin.

Sensin kurgum kuralım,
Sensin marım maralım,
Sensin kalbde kralım,
Sen benim şiirimsin.

18.09.2008
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Sensiz Uyandım

Bu sabah uyandığımda,
Felç olmuşum sandım.

Ve ortopedik yatağın,
Kocaman bir palavra olduğunu,
Sensiz uyanınca anladım…

10.10.2008

Ömer Temel
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Sensizliğin Tuz Gölü oturmuş Gözlerime

Sensizliğin tuz gölü,
Oturmuş gözlerime.
Gecenin karanlığı,
Acı üfler ciğerinden,
Yel değdi yüreğime.
Kırılgan birkaç hayal,
Pasaklı birkaç mendil,
Ve bir bardak gam kokulu demli çay,
Tavşan kanı damlatır,
Spazmlı mideme.

Sensizliğin ağrı dağı,
Çöreklenmiş böğrüme,
Rüzgar yalar pervazını camların,
Bir çoban kaval çalar,
Islık ıslık adın gelir dilime.
Bu bir hüzzam havasıdır,
“Avare gönlüm yine hicrana daldı”diye,
Dudağımdan dökülen.

Sensizliğin patikası,
İz etmiş içerimde,
Kalbim ayak seslerin,
Kanımda senli sağnak,
Bedenimi ıslatan.
Ve boğazımda bir yumrusun,
Nefesimi daraltan.

Sensizliğin bulutu,
Kasaveti üzerimde.
Sabahı bekliyorum,
Veya bir başka sabah.
Doğum günü çok yakın,
Güneşin biliyorum.
Ve bütün hicranını,
Yükleyip üzerine,
Seni göndereceğim,
Maziler ülkesine….

Ozanoğlu   10.08.2009

Ömer Temel
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Sermaye Emek

Das Kapital Karşıtıyım Proleter Lenin gibi,
Hırsızmıyım utanayım mesleğinden senin gibi.

18.08.2012

Ömer Temel
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Serzeniş

Dert yazmış Yaradan san ki anlıma,
Beni silmiş defterinden kul deyi.
Tefekkür yükleyip şu izanıma,
Düşün düşün daha beter ol deyi.

Bir yanımız zorba devlet güçleri,
Bir yanımız ithal terör piçleri,
Her yanımız okur-yazar hiçleri,
Sanki demiş senin hakkın zul deyi.

Arsızlar gülmenin sara hastası,
Yolsuzlar rüşvetin... kirli postası,
Dost arkadaş desen yalan ustası,
Beni de çiğnetmiş tozlu yol deyi.

Kan emmiş kirlenmiş tertemiz toprak,
Savaş kopar diye titriyor yaprak,
Dört yanımı sarmış zehirli zambak,
Sokar şu beynimi karadul deyi.

Sızlayan bir yürek bir de döş vermiş,
Ozanoğlu’na denk dertli eş vermiş,
Yarınsız uçuşan dört te kuş vermiş,
Nasipsiz bırakmış kuru çul deyi.

Ozanoğlu     07.04.2010

Ömer Temel
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Sevdiğim

Kalemler yazmıyor kağıt ıslandı,
Şairler sevdaya küsdü sevdiğim.
Beyitler  çürüdü mısra paslandı,
Şiirler sevdaya küsdü sevdiğim.

Kelemlere kaldı Kerem'in yurdu,
Hırs ihtiras aşkı kalbinden vurdu,
Dizileri gördü Zöhre kudurdu,
Tahirler sevdaya küsdü sevdiğim.

Destanı kalmadı aşkın Irak'da,
Bosna'da Hersek'de ne de Prag'da,
Amasya yas tutmuş Mardin merakda,
Şehirler sevdaya küsdü sevdiğim.

Ceylanlar inmiyor kıyılarına,
Fırat teslim dağın ayılarına,
Peşkeş çeker devlet dayılarına,
Nehirler sevdaya küsdü sevdiğim.

 05.08.2012

Ömer Temel
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Sevgi nefretin diğer ucu,

Sevgi nefretin diğer ucu,
Yüreğimi daha fazla zorlama.
Deli gibi sevmişken,
Ve  onulmaz acıları göğüslemişken,
Ölüme uğurlama.

Taş binalar yaptım,
Seni kurarken içerimde.
Horasan harcım bitti,
Beyin  hücrelerimde.

Seninle yattım hergün sabaha yakın,
Senle uyandım sabah ertesi,
Yani en fazla kırkbeş dakikaydın.
En derin hipnozda yinede aklımdaydın.

Dil oldum hayalinin diline,
Sevgiye dair bir kelime söyletemedim,
Lal olası dilbilgine.

Hangi uçta kalmak istiyorsan,
Söyle bu kez gelişinde.
Sevgi nefretin diğer ucu,
Hem mesafe yok dağlar kadar,
İşvelim nazlım.
İki dudak arasi bir çizikten de dar.

Her günki gibi uyandım sabahı kırkbeş geçe.
Bugün aynaya hiç bakmadım,
İçerimdeki kandillere,
Bir kıvılcım bile çakmadım.

Göğsüm kor alevlere antremanlı,
Ben yüreğimi solaryumda yakmadım.

22.06.2008

Ömer Temel
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Sır

Bir emanet teslim etmiş Hakk bana,
Bakmasam bir türlü baksam bir türlü.
Kafama yüklemiş binlerce mana,
Takmasam bir türlü taksam bir türlü.

Damağıma lezzet vermiş tad vermiş,
Etrafıma türlü türlü ot vermiş,
Yüreğime bir tükenmez od vermiş,
Yakmasam bir türlü yaksam bir türlü.

Zaman benden hızlı geçer yanımdan,
Sinek emer emek emer kanımdan,
Acısı bin misli tatlı canımdan,
Bıkmasam bir türlü bıksam bir türlü.

Kimisi yanımda saçını yolup,
Kimisi genç yaşta sararıp solup,
Bu kadar acıya gözyaşı olup,
Akmasam bir türlü aksam bir türl

29.08.2016

Ömer Temel
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Sil Baştan

Ufuk çizgisinde mi benim yarla düğünüm,
Ahirimiz kördüğüm uzaklarda  gördüğüm.

Vicdan çamaşırını çıkarıp attı alem,
Can değil kan yazıyor namluda kurşun kalem.

Mana tutsağı kalbim prangalar eskitti,
Gitti gönül dostları hepsi arzı terketti.

Şekilde inananlar Günde Haktan beş geçer,
Cesedler kifayetsiz Meğer gönül boş geçer.

İnkılap fareleri kemirirken umudu,
Sünepeler deveden götürüyor Hamudu.

Kara kargalar artık didikliyor hazneyi,
Milletin atadığı hırsız bekler vezneyi,

Hürriyet içindedir insanın ta içinde,
Ne lafbazın dilinde ne nisbetlik seçimde.

Dededen torununa geçen hastalıktır kin,
Kim demiş İlahidir kin körüklüyorsa din.

Anasının kuzusu katilin fedaisi,
Akıl ahmağı çocuk düzenin enayisi.

Tavı bitmiş toprağın gül eksek diken biter,
Dünyada hain bitse bizdeki bize yeter.

Yaradandan ötürü tüm insanlar kardeştir,
Bölenler bölünenler İnsanlığa kalleştir.

Din kişinin içinde kalpte İlahileşir,
Ve din Devlet içinde ancak silahileşir.

Başında çok yel esti gıcırdadı kavaklar,
Boşlukta çok yürüdük yere değsin ayaklar.

Öz kardeşin de olsa çirkef aynı çirkeftir,
Ne Türk Ne kürt Ne Alman insan olmak şereftir.

O kadar mı küçük ki hayalleri beyninin,
Veriyorsun boynunu eline bir delinin.

Belki diyorum hala kalmıştır biryerlerde,
Muhterem birileri Doğmamış nesillerde.

Hürriyet kılıf giymez ne tunçtan ne kumaştan,
Yeni bir ati için eskileri sil baştan.

18.05.2012
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Ömer Temel
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Söz Benim

Her ayağın menzilinde ayrı yol,
İnişsizdir yokuşlarım düz benim.
Her bedenin misafiri ayrı kul,
Omuzuma ağır gelen öz benim.

Uzun olur tutsakların gecesi,
Cevapsızdır soruların nicesi,
Bir kapı aç Yücelerin Yücesi,
İçerimde kilitlerim yüz benim.

El zanneder katle ferman yazarım,
Kınından çıkmamış kirman yazarım,
Lokman’a hekimsiz derman yazarım,
Esiresi okunmamış cüz benim.

Bende bu ummanda bir katre canım,
Yoruldum fikrinden durdu izanım,
Aralıksız sızlar durur sol yanım,
Yüreğimde sönmek bilmez köz benim.

Sevenin adını aşık koymuşlar,
Anlamamış dinlememiş duymuşlar,
İyleşmeden kabuğunu soymuşlar,
Üzerine üflemişler tuz benim.

10.11.2011

Ömer Temel
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Şair Şiir'e Muhtaç

Şiirlere yazıldım,
Şairliği beklerim.
Bin cümleye bir kelam,
Ya Allah'ı eklerim.
Henüz yürüyemedim,
Yıllardır emeklerim.

Güzel şey çalakalem,
Herşeyi farklı yazmak.
Şiir şair'e değil,
Şair şiir'e muhtaç.
Yaşamayı hissedip,
Şiirlere tutunmak.

Belki en sonlardayım,
Belkide en sondayım.
Benim gayem şiirle,
Tüm dünya'ya haykırmak.

Bütün gönüllüleri,
Bütün sevgilileri
Bütün güzellikleri,
Bir araya çağırmak.

24.03.2008

Ömer Temel
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Şans ve Talih

Tombala oynadığım yılbaşılarda,
Çinko bile yapamazdım.
Hiç altın bulamadım mesela,
Veya değerli bir taş.

Uçurtma’mın ya ipi eksik,
Ya kuyruğu kısa olurdu.
Bu yüzden de daha havalanmadan,
Takla atar dururdu.
Uçurtma düzgün olsa,
Bu kez de rüzgar kudururdu.
Ya kırar ipini  yırtar biyerini,
Yada yaprak kımıldamaz,
Beni ta canevimden vururdu.
Yani aslında benim gökleri süsleyen,
Bir uçurtmam da yoktu.

Bir iki tane bisikletim oldu.
Da, kaçıncı el olduğu meçhuldu.
Bu yüzden de,ya tekerleği eyri,
Yada freni bozuktu.
Yüzeli metre o beni taşır,
Beşyüzelli metre de ben o’nu
Yani bisikletle gezip eğlenmenin,
Bizim tarafta anlamı:
Tamamen fiyaskoydu.

Ne yani çocuksu keyfim,bir uçurtmayla,
Bir bisiklete mi mahkumdu?
Bizim oraların dağı bayırı,
Çok masum ama çokta mağrurdu.

Arayış buya illa mutlu olmak.
-Hadi bakalım.,;
Özgürce bir, piknik için, neler bulsak...?
Bir top,üçbeş bisküvi,birazda çörek,
Bir şişede, şebekeden az kirli su çek.
-Kimse bugün keyfimize değemeyecek.
Zira yarım düzine de can arkadaş
-Yola revan olalım biraz hızlı biraz yavaş.
Aylardan mayıs sonu, günlerden Pazar,
Bugün bize onbeş kilometre, ne yazar?
Açıldıkça açıldık Palandöken önümüze serildi.
Biz farkında değiliz amma,
Hava da gerildi de gerildi.
Zirve yaptık nerdeyse çayır çimen dizboyu,
Hava biraz karanlık mı ne?
Hatta koyu mu koyu.
Aman Allah’ım…!
Yeryüzünün bütün itfaiye’leri,
Göğe çıkmış bize su sıkıyor.
Vallahi billahi sudan da,
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Bizim canımız çıkıyor.
Yangın söndü durun artık.
Hatta yangını bırak,
Doğal afet, sel başladı.
Kahpe şansım beni,
Kır pikniğinde de haşladı.
Gençliğim, orta yaşım,birazcıkta maaşım, derken,
Tıka nefes geçti ömrüm,daha birgün gülmeden.
Dur bakalım daha neler neler göreceğiz ölmeden,
Ne bileyim işte…Dünya garip, dünya tuhaf.
Kimine ekmek vermiş felek, kimine iştah.

Şimdi şanstan,talihten bir mevzu bahis oldu.
Yine benim asabım,iyiden iyiye bozuldu.

22.01.2006

Ömer Temel
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Şehri Ala

Zirvelerin zirvesini,
Şehr-i Âlayı özledim.
Reyhaninin beldesini,
Hasangalayı özledim.

Azmı gezdim sazağında,
Kar kokladım tozağında,
Şimdi galdım uzağında,
Rahim Sılayı özledim.

Kevangi Hinsi Bardızi,
Hem bizi hem çuvaldızi,
Babamın babası gızi,
Hesna Halayı özledim.

Sövenini övenini,
Çalısıni gevenini,
Bırak gardaş diyenini,
Ola ula yı özledim.

Hem dağıni hem daşıni,
Anığli ayran aşıni,
Gönlü büyük Dadaşıni,
Özden dolayı özledim.

25.05.2012

Ömer Temel
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Şen Şakrak Acılar

Şen olan şu çehremi,
Görüpte,kanma sakın;
Her zerremi,acılar,
Dolaşır,akın akın.

Yüzümde gülücükler,
Boğazımda kördüğüm.
İçerimde matemler,
Dışarımda,toy düğün.

Felek yılgını anam,
Yılda bir görür,yüzüm.
Ben,Bana kıpırdamam.
El aleme,dansöz'üm.

                        04.01.2008

Ömer Temel
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Şer

-I-

Düşünme hiç nerde nasıl,
Çal karayı yansın gitsin.
Üzerine bir kaç fasıl,
Çal karayı yansın gitsin.

İftira şeri düşünme,
Fitne ficura üşenme
Bir kibrit yak ver köküne,
Çal karayı yansın gitsin.

İnsanlığın emri böyle,
Puştluğa selamın söyle,
İki şehir üç beş köyle,
Çal karayı yansın gitsin.

Ne ey düzen bak bu düzen,
Efendidir daim ezen,
Bu düzeni varsa sezen,
Çal karayı yansın gitsin.

Masum mazlum ne fark eder,
Sen kafayı taksan yeter,
Üç beş resim iki haber,
Çal karayı yansın gitsin.

-II-

Ama sonunu bir düşün,
Ahireti var bu işin,
Hatta bazen peşin peşin,
Karaları sen giyersin.

Anız derki dünya yalan,
Şerri bırak derdine yan,
Kainata nifak salan,
Karaları sen giyersin.

19.07.2008

Ömer Temel
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Şiirlerin Sensiz Canı Yanıyor

Ruhumun olmazsa olmazı sensin,
Gönül bahçesinin solmazı sensin,
Tarifin imkansız bana özelsin,
Bütün duygularım seni anıyor,
Şiirlerin sensiz canı yanıyor.

Yüzün ay parçası gökyüzü tenin,
Taze gül goncası yanakda benin,
Her dilde aynıdır anlamın senin,
Bütün dünya seni melek sanıyor,
Şiirlerin sensiz canı yanıyor.

Kalbim hissetmiyor sen dolmayınca,
Ellerim tutmuyor sen olmayınca,
Satırlar ağlıyor sayfa boyunca,
Kağıtlar yaralı kalem kanıyor,
Şiirlerin sensiz canı yanıyor.

Duraklar uzuyor heceler silik,
Uyaklar uyumsuz imgeler delik,
İşaretler demir vurgular çelik,
Nokta virgül ünlem seni tanıyor,
Şiirlerin sensiz canı yanıyor.

Sesler çekilipde gece olunca,
Gökyüzü yıldız ve senle dolunca,
Gözlerim yumulup biraz dalınca,,
Uykularım senden rüya banıyor,
Şiirlerin sensiz canı yanıyor,

Ozanoğlu      01.07.2010

Ömer Temel
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Tarumar Olur

Sermayesi ah olanın,kâr'ı ahuzar olur.
Haramköye şah olanın,Tahtı tarumar olur.

Fırtınayla gül toplayan,çalıya bağban olur.
Dolu ile bağ sulayan,Çorağa çoban olur.

Bayrağına çamur atan,paçavraya kul olur.
Halka eksik hamur satan,altın bulsa pul olur.

Nefret eksen lâl saksıyla, Nemrud aracı olur.
Hacca gitsen kul hakkıyla,Kabe davacı olur.

Bir pehlivan namert ise,kisveti de puşt olur.
Dil ateşten gömlek ise,vahisi zerduşt olur.

28.05.2008

Lâl        : Değerli bir taş
Zerduşt:  mecusi dininin kurucusu,peygamberi

Ömer Temel
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Tasvir-i Endam

Kim bu adam be, kimin neyi?
Tavrı,
Tarzı,
Hareketleri,
Sanırsın külhanbey'i.
Takım elbisesi,
Kravatı,
Gömleği,
Tam da bir beylerbeyi.
Kıyafetlerini,al bir tarfa,
Kendisine, vur tekmeyi.
İstikbali,
Milliyeti,
Millet'i,
Sanamı kaldı ulan,
Memleket'in bilmem neyi.! ?
Yüzümüze karşı, Hamiyyet’in yaveri,
Arkamızdan bizi çarpan cin-peri,
Tanıdık bu güruhla,gammı kederi,
Eşi-dostu,hepsi birbirinden serseri.
Çıkarına, takla atar dalkavuk,
Garibana, fırça atar, sar sabuk.
Meydan okur,sahibine meydanın,
Emrini bekler.Aziz Amerika’nın.
Gemi alır,Tren satar,hayasız,
Hizmetci çok nasıl olsa,hemde parasız.
Cemaat,cemiyet,bir sürü cambaz,
Vallahi bu tezgaha,cambaz bile dayanmaz.
İşte bu tasvir-i endam,her kime en uygunsa,
Sırtını dön ey halkım,anan baban da olsa.

Sakın teslim etmeyin,bu kutsal emaneti,
Yani,yegane varlığımız,”Yüce Cumhuriyeti.”

02.03.2008

Ömer Temel
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Tebliğ

Sanki ben istedim,feryadı ahı,
Ta ezelden,cana tebliğ edilmiş.
Ömür dedikleri, yol güzergahı,
Usta bir kalemle,çetin çizilmiş.

Mana alemine, akıl sır ermez,
Dünya seyrangahı, tersini dermez,
Nefsin saltanatı,bin sene sürmez,
Sonunu Adem'e,baştan bildirmiş.

Arzın kürresini, ateşte yakmış,
Sonrada sogutmuş,hayat bırakmış,
Bulamaç çamurdan,insanı karmış,
Bir tutam da Ömer için ezilmiş.

Pazarlık payında, yok bir payımız,
Hayat ağacında, kaçtır sayımız,
Hangi kabristana, gider rayımız,
Menzil bugün yarın, diye dizilmiş.

14.04.2008

Ömer Temel
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Tersine Dön

Gökte yaşayan İsa birgün yere inmez mi?
Artezyenden çıkan su, buluta yükselmez mi?
Madem Dünya yuvarlak,hemde dönüp duruyor,
Hep zulmemi hareket,hiç tersine dönmez mi?

Ömer Temel
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Tövbe

Bak, işte Sana döndüm,geç oldu biliyorum.
Affet beni Ya Rab'bim,Sen'den af diliyorum.

Sarhoşum ve mahcubum,ondan ter döküyorum.
Yalnız sana Ram oldum,Boynumu büküyorum.

Dün bahçeni kirlettim,buğün temizliyorum.
Güllerini katlettim.şimdi flizliyorum.

Huzurundayım işte,Sen'i hissediyorum.
Sen'den geldim ezelden,Ve sana gidiyorum.

Kimseye eğilmedim,Rükuda bekliyorum.
Bütün düğmelerimi,sana ilikliyorum.

(08.03.2008 İstanbul)

Ömer Temel
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Tutuştum

Çıkarıp resmine bakayım dedim,
Parmağım tutuştu elim tutuştu,
Adına bir türkü yakayım dedim,
Dudağım tutuştu dilim tutuştu.

Bir cadde bir sokak veya bir sahil,
Yanında her mekan cennete dahil,
Seninle bilgeyim sensizken cahil,
Felsefem tutuştu ilim tutuştu.

Gönlümü kaptırdım bir vahim derde,
Gözünün gözümü kestiği yerde,
Havalar yas tuttu bugün seherde,
Rüzgarım tutuştu yelim tutuştu.

Sağ salim olurum sen solumdayken,
Ağrı Dağı durur sen kolumdayken,
Varlığın gülistan yokluğun diken,
Bülbülüm tutuştu gülüm tutuştu.

14.11.2010

Ömer Temel
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Tüyü Bitmemiş Umutlar

Tüyü bitmemiş umutlara tutunmak:
Gücümün yettiğince soysuzlarla savaşmak.
Öldüremesem dahi en azından yaralamak.
Oysa şimdi can çekişiyorum,sırtımdan vurularak.

Tüyü bitmemiş umutlara tutunmak:
Oğlum büyüyecek soysuza kafa tutacak.
Hatta ne kadar hain varsa hepsini durduracak.
Oysa şimdi iflas etti hayallerim.
Oğlum çırpınmakta bataklıkta boğularak.

Tüyü bitmemiş umutlara tutunmak:
Tüy bitecek diye jiletlerle kazınmak ta kazınmak.
Oysa şimdi umutlar eşkiyayla sarmaş dolaş
Tüyü bitmemiş umutlarım daha doğmadan,
Gözümün önünde can veriyor,
Alnının tam ortasından vurularak.

                                                     21.01.2006

Ömer Temel
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Ukalaysa anlatamazsın

Bir doktora, anlatamazsın;
Bitkilerin,
Derde çare olduğunu.
Bir bankacıya,anlatamazsın;
Paranın,
Geçici huzurunu.
İşte bu yüzden;
Hastaneye, bir giden dertden,
Bankaya,bir giden faizden,
Kurtaramaz kolunu.

Bir edebiyatçıya anlatamazsın;
Şair'in hassas ruhunu.
Bir kuaföre saçının boyunu.
Bir bakkala anlatamazsın;
Kantarının bozuk olduğunu.

Eğer ukalaysa insanoğlu;
Ayrı olsada meslekleri,
Yobazlığın aynı tonu.

İnsana anlatamazsın;
İhtirasın kor ateş,
Nefsin, barut olduğunu...

20.02.2008

Ömer Temel
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Umudun Adı İstanbul

Birgün yazılırmı bilemem,
Nedir, kimdir İstanbul?
Yazılamaz, herhalde;
Zira kelimeler, bu konuda fukara.
Yarışmalar; Sesli düşünmek,
Birçoğu, demonstrasyon sanata.
Oysa İstanbul yaşanmakta,
Ve yaşamın en ortasında.
Çok farklı,Van’da ki hayatla,
Erzurum’da veya Şam’da olanla.
Zaten Adına yarışmalar yapılan,
İstanbul ayrıcalığı da burada.
Ne para yeter, ne zaman, nede can.
Çileli, zevkli hayat  çelişkisi,
Yalnız İstanbul’da.

Otogar da bir simsarla,
Çok zengin işadamı na,
Aynı umut,bedava burada.
Taşını bilmem, toprağını da,
Ama, umudun altın olduğu kesin, İstanbul’da.

Ya umutsuzluğun yeni umutları?
Çaresizliğin bu çılgın denizde,
Ani depresyonları?
Canavar kesilmiş sokaklarda.
Masum, öksüz dinlemiyor,
Göz budaktan sakınılmamakta.
Bu nasıl umut ki, adam gırtlaklamakta.
işte İstanbul;
İşte, iç içe geçmiş binlerce muamma.

Rize’de İstanbul alınır, İstanbul satılır.
Adana’da pamuk tohumu, İstanbul için atılır.
Başkent, baş gibi görünür,
Ama bütün hesaplar, İstanbul için yapılır.
Bütün İller, muhakkak İstanbul milli takımlıdır.

Genede güzel, İstanbul adam olana.
Güzel elbet, şöyle sereserpe boğaza doğru uzanıp,
Bir demli çay yudumlayana.
Aklında sayısız endişeler olsada,
Ve gözleri, dipsiz sulara dalsada,
Bir çaydan sonra, pehlivan gücü, kendinde bulana.

Umut, yalnız İstanbul’da, Ağrı dağı kadar koca,
Ufuklarda kayboluş kadar uzunca.
İnsan, Taksim’de Pikasso’ya inat sanatkar,
Bağcılar’da, tuğladan duvarlara bile, kanaatkar.

İstanbul’u mesken tutan yar,şimdi ne yapmakta?
'Ey İstanbul! Sen hanmısın? ' Serzenişi,
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Gelinleri, hala yarsız koymakta.
Damat, yar'ine geri dönermi bilinmez.
Bilinen şey o ki;
Gelin'de damat’ta umutla yollara bakmakta.

Can İstanbul! Boğazına iyi bak,
Bizleride ihmal etme.
Biz seni ihmal etsek de, sakın küsüp biryerlere gitme.
Canan İstanbul! Bütün dünya sana yolcu,
Sen, bütün dünyaya gemi.
Gözüm iste vereyim.
Aman, kendine iyi bak. Emi!

                                               21.04.2006

Ömer Temel
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Umut Ve İhtiras

Sırtımıza binlerce umut aldık,
Diyar diyar dolaştık.
Yetmedi;
Her diyardan bin daha aldık.
Para,şan,şöhret bir sürü budalalık.
Meğer, hepsi emanetmiş,
Sahiplerine bıraktık.

Umutlarla yaşadık,Umutlarla yaşlandık.
Umut, yoksulun ekmeği,
Zenginin ekmek fabrikası.
Bir ekmekle,bir fabrika aynı,
İhtiyaçla,ihtirasa.
Birisi, ekmeğin ihtiyaçlısı,
Birisi,fabrika budalası.
Şu yaşamak dediğin muamma varya! ..
Aslında tam bir, Allah'ın belası.
Bazan bir çiçeğe,günlerce sevinir insan.
Bazan pırlantaya,dudak büker hızan kızı hızan.
Sıcak bir çay içmek için sıcak hayaller kurar,
Hamama götürürsün,bu kez sauna arar.
Bir tas çorbaya günlerce karnına taş basar,
Et yemeye kasap versen,döner mezbaha sorar.
Umut birileri için,kara gözlü has bir yar,
Birileri için de,harem dolusu kadınlar.

Aslında varya; Umut umut dediğin,
Dik bir başın ve birde,onurlu kimliğin.

                                                    06.11.2006

Ömer Temel

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ülkemi Sevdim

Dilimi sevdim,Dinimi sevdim,
Yobazı asla!
Deli'yi sevdim,delikanlı'yı da,
Döneği asla!
Fakiri sevdim, fukarayı da,
Dilenciyi asla.
Emeği sevdim,emekçiyi de,
Köleyi asla.
Varlığı sevdim,zengini sevdim,
Soyan'ı asla.
Denizi sevdim,dağı sevdim,
Dağa çıkanı asla,
Başı sevdim,Başbakanı da,
Yan bakanı asla.
Şairi sevdim,yazarı sevdim,
Söveni asla!
Milleti sevdim,milliyeti de,
Şöven'i asla!
Ülkümü sevdim,Ülkemi sevdim,
Böleni asla!

Diyerek öleceğim...!
                                 07.02.2008

Ömer Temel
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Var Benim

Kimse bilmez içerim de gizlidir,
Kabuk tutmaz yaralarım var benim,
Kalp yangını ciğerparem közlüdür,
Yağı bitmez çıralarım var benim.

Sancılı başıma  ağrı bağlarım,
İlaç  aramakla geçti çağlarım,
Ben her gece gizli gizli ağlarım,
Kuytularda aralarım var benim.

Biz felekle iki eski hasımız,
Acı ile ta babadan hısımız,
Ömür bitti ama bitmez yasımız,
İki cihan karalarım var benim.

Yanılıp astları üst ağırladım,
Keramet zannedip post ağırladım,
Senelerce sahte  dost ağırladım,
Mizan tartmaz daralarım var benim.

Ozanoğlu’yum der şiir söylerim,
Ne şehirim kaldı nede köylerim,
Kalbim de olmasa bilmem neylerim,
İçe atan  naralarım var benim.

19.12.2011

Ömer Temel
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Vefa Cefa ve Hile

Çok durgunum çocuğum,şu anda konuşamam,
Epeycede yorgunum,seninle yarışamam.
Vefa,cefa ve hile,deyip durma karşımda,
O mevzular çok dönek,onlara karışamam.

Biraz daha gör yaşa,ilerde konuşuruz,
Bunlar hayat süreci, yaşarken buluşuruz.
Söze hacet kalmadan,kıyıdan savuşuruz,
Savuştuğumuz yerde,hasretle dokuşuruz.

Yaşayıp göreceksin,hayat ne çetrefildir,
Çoğu hiçten meşekat,manasına gafildir.
Bir lahza tebessüme,Yalnız dostun kefildir,
Üç beş vefakar yoldaş,çorak çölde sebildir.

Zannetme hayat hoyrat,insan hor,doğa ablak,
Dünya dipsiz bir ambar,içinde herşey muğlak.
Sende şekillenecek,tuttuğun her muallak,
Paylaştır karşılıksız,bitsin tüm allak bullak,

Benim soylu tarifim; Okurum,okutamam,
Vefa bir nümayiştir,yürürken kırıtamam,
Cefa şırıngasını,kimseye akıtamam,
İnsanlık kalesini, hileyle kuşatamam.

08.05.2008

Ömer Temel
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Visali Anam

Beş mahsüle elli yıl,
Emek deryası  anam.
Sabrına naçar akıl,
Sırlar dünyası anam.

Bir oda, bir ahırda,
Aç,susuz ve kahırda,
Depremde kıl çadırda,
Akut furyası  anam.

İffetin timsalidir,
Meleğin emsalidir,
Mucize misalidir,
İnsan alası anam.

Okumayı  yazmayı,
Bilmez  yüzük,hızmayı,
Turda gezip tozmayı,
Gurbet sılası anam.

Ne mal ne mülk istemiş,
Nede saray düşlemiş,
Olana şükür demiş,
Hamdu senası anam.

İmza atmamış kine,
Küfür etmemiş dine,
Yaşı gelse de  bine,
Çocuk kalası anam.

Bağlıdır milliyete,
Uzaktır hökümete,
Bolluğa berekete,
Başak tarlası anam.

09.05.2008

Visal: Sevgiliye kavuşma,vuslat,asil kadın

Ömer Temel
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Ya Rab

Cana nazar ettikçe,
Sana rastladım Ya Rab.
Dolu dizgin gittikçe,
Sana tosladım Ya Rab.

Kalpteki üç kapakta,
Aort taki sapakta
Akciğerde, dalakta
Seni turladım Ya Rab.

Durduğum her durakta,
Duyduğum her kulakta,
Ak elde,al yanakta,
Seni kokladım Ya Rab.

Doğumun ilk anında,
Gençliğin dumanında,
Ölümün hazanında,
Seni anladım Ya Rab.

İşlediğim her günah,
Ardısıra bin eyvah,
Özlediğim  inşirah,
Sana dönmektir Ya Rab.

Musallada tabutta,
Toprakta ankebut'ta,
Kabirde ki hudutta,
Sana muhtacım Ya Rab.

21.04.2008

Ankebut: Örümcek
İnşirah  : Gönül huzuru,iç denge,kendiyle barışık olma.

Ömer Temel
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Ya Sübhan

Ey Yüce Sübhan;
Şu soğuk geceler üstümüze,
Sıcak bir yorgan örtmeyecekmi?
Bizim yarın kaygımız,
Ömür boyu,hiç birgün bitmeyecekmi?

Çocuk gitti, gençlik bitti,
Ömür yarıyı geçti.ne kaldı ki?
Son deminde olsa da,
Gözümüz birgün yüzü görmeyecek mi?

Bir varmış bir yokmuş'da,
Bari mutlu ol,sev sevebildiğince.
Adem ölmüş,Alem ölmüş de,
Sanki nefsin hiç ölmeyecek mi?

25.03.2008

Ömer Temel
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Yakar erzurum

Onüç yıllık hasretliğin nar gibi,
Düşmüş yüreğimi yakar Erzurum.
Sevdiğine hasret galmış yar gibi,
Hayalinden sana bakar Erzurum.

Mesafeler gelip girdi araya,
Gurbet eller tuz beledi yaraya,
Bedenim goysalar köşke saraya,
Sensiz ruhum çabuk bıkar Erzurum.

Sen benim ekmeğim suyum sulağım,
İçerimde gezen yolum yolağım,
Ne zaman ismini duysa kulağım,
Gözlerimde şimşek çakar Erzurum.

Özlediğim ana kucağımsın sen,
Her nere de olsam bucağımsın sen,
Gönlümü ısıtan sıcağımsın sen,
Alavın başımdan çıkar Erzurum.

Şimdi Palandöken gelin gibidir,
Al yeşil kuşanmış sülün gibidir,
Şu Ozanoğlu’na elin gibidir,
Uzanır elimi sıkar Erzurum.

Ozanoğlu    09.05.2010,

Ömer Temel
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Yalağuz

Ben'de bu dünya'ya geldim geleli,
Yaşıyorum bir başıma yalaguz.
Güneş gökten ışık saçar yeryüzüne yalaguz,
Ben ışıklar altındaki, zındanlarda yalaguz.
Fırat, kıvrım kıvrım, akar gider yalaguz,
Ben, gözyaşımı akıtırım, içerime yalaguz.
Karadeniz,dalga dalga dalgalanır yalaguz,
Ben,insan denizinde coşkusuz ve yalaguz.
Ay dolanır,sakin gece mağrurlanır yalağuz,
Ben,hem gece hem gündüz yapa yalaguz.
Aslında herkes,kaderince, bir başına yalağuz,
Ben,kaderden kedere dek iki başlı yalaguz.

Ağaçlar,kış geçirir,
Yapraklarına hasret.
Ben hasretin kucağında,
Kırk senedir yalaguz.

12.05.2007

Ömer Temel
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Yangın

Bu kor yürek bende iken,
Nere gitsem aynı yangın.
Zulüm meslek insan köken,
Nere gitsem aynı yangın.

Sürü sürü sığır davar,
Burda da var Çinde de var,
Kasap dolu dörtbir civar,
Nere gitsem aynı yangın.

Dine yafta kinin adı,
Kaba softa cinin adı,
Dosluğun geçmiş miyadı,
Nere gitsem aynı yangın.

Gaggoş Zeybek Efe Dadaş,
Menfaatta hepsi adaş,
Soygunun adı tekbedaş,
Nere gitsem aynı yangın.

Büyüdükçe ömür yaşım,
Omzuma yük ağır başım,
Nerde bilmem mezar taşım,
Nere gitsem aynı yangın.

28.06.2012

Ömer Temel
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Yar Gelmeden Yaraların Elletme

Deli gönül seni derde düş eden,
Yar gelmeden yaraların elletme.
El sözüne uyup yadele giden,
Yar gelmeden yaraların elletme.

Kaderin kavline erişemezsin,
Kuvvetlidir felek başedemezsin,
Yar eli değmeden iyleşemezsin,
Yar gelmeden yaraların elletme.

Bin tane huriyle çıksan gezmeye,
İkibinde yetmez seni sezmeye,
Lokman hekim gelse ilaç ezmeye,
Yar gelmeden yaraların elletme.

Hangi su var yatağını bulmayan
Hangi göl var bir nehirden dolmayan,
Angut kuştan bile ibret almayan,
Yar gelmeden yaraların elletme.

Ozanoğlu sabır gündür ki döner,
Yaktığın bu ateş kendinden söner,
Cana cefa değil vefadır hüner,
Yar gelmeden yaraların elletme.

Ozanoğlu  13.02.2009

Ömer Temel
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Yar Gelsin

Üzerime dolu gelsin kar gelsin,
Yüreğime alav gelsin har gelsin,
Kulağıma minnet gelsin zar gelsin,
Yeterki o  dudu dilli yar gelsin,

Gelsin anam ömrü bahtiyar gelsin,
Gönül sarayıma tahtıyar gelsin,
Yollarını ömür boyu beklerim,
Genç iken gelmezse ihtiyar gelsin.

Agır gelir bu ayrılık gaybana,
Eğer uzak ise vuslat vaybana,
Güllerini derdirirse yabana,
Nedem artık ömür bitsin dar gelsin.

Gelsin anam ömrü bahtiyar gelsin,
Gönül sarayıma tahtıyar gelsin,
Yollarını ömür boyu beklerim,
Genç iken gelmezse ihtiyar gelsin.

20.06.2008

Ömer Temel
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Yara Ağlayı Ağlayı

Göz pınarlarım kurudu,
Yara ağlayı ağlayı.
Uğruna belim buruldu,
Yara bağlayı bağlayı.

Hele ağlayı ağlayı,
Anam ağlayı ağlayı,
Sol yanımdan hastalandım,
Yari sağ layı sağ layı.

Gece gündüz yol yürüdü,
Ömrüm, yolunda çürüdü,
İçerimi köz bürüdü,
Yara dağlayı dağlayı.

Vallah ağlayı ağlayı,
Anam ağlayı ağlayı,
Sol yanımdan hastalandım,
Yarı sağ layı sağlayı.

Ömer Temel
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Yargıla

Beni en son yüreğinle yargıla.
Ve, ver kararını iki gözüm.
İster giyotine ver başım,ister as.
İstersen tapınak yap,
Veya gökyüzüne posterimi as.
Kahvehane dedikodularıyla değil,
Mahalle kadınlarının,merdiven boşluğu lakırdısı,
İşyeri odalarında, adam satışlarında asla...

Beni felsefenin derinliğinde,
Bilimin aydınlığında,
Tarihin yüzleşmesinde araştır.
Bütün coğrafyaların kriterlerine vur.
Bütün savaşlara sok ruhumu,
Ve bütün barışların baş koltuğuna oturt.
Ama en son yüreğine sok..!
Bütün damarlarında süz.
Ve etimi kemiğimden ayır,
Sonra nihai kararını ver göznurum.
O sana, doğruyu söyler.
Sonra dön, kendine sor...?

O olmazsa ben. Ben olmazsam O...
Ne olur?

                                                                           27.06.2005

Ömer Temel
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Yarım Yere Gitmesin

Soğudum,
Buz kesildim,
Hayatın dolabında.

Bir gazoz gibiyim;
Gevrek bir simidin yanında içilesi.
Aç kapagımı ama çalkalama,
Yarım yere gitmesin...

Ömer Temel
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Yari Arayı Arayı

Vur gönlümün bam teline,
Azdır yarayı yarayı.
Dök zülfünü sam yeline,
Gezdir tarayı tarayı.

Mahrum etme yüzlerinden,
Derde derman sözlerinden,
Abu hayat  gözlerinden,
Süzdür karayı karayı.

Bir an değil her anımda,
Yar dolanır al kanımda,
İçerimde sol yanımda,
Yakar  şurayı şurayı,

Asılıdır dallarında,
Gönül yarin yollarında,
Ölsün diye kollarında,
Bekler sırayı sırayı.

Muradına ermediğim,
Yıllar oldu görmediğim,
İz kalmadı sürmediğim,
Yari arayı arayı.

Ozanoğlu    07.09.2009

Ömer Temel
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Yavrum (Bir Annenin Ağıtı)

E dedim e dedim, gece boyunca.
Başını bekledim, bir yıl boyunca.
Tabuta koydular,boylu boyunca.
Kime e diyeyim, ben şimdi yavrum.

Kaşına doymadım,çıkmamıştı ki,
Gözüne doymadım,yummamıştı ki,
Feryat figanımı,duymamıştı ki,
Mahşere dek feryat ederim yavrum.

Hışhış'ın sallanmaz,taşları düştü,
Emziğin ballanmaz,dudağa küstü,
Yatağın koynuna,taşları bastı,
Kime nenni diyim, ben şimdi yavrum

Ömer Temel
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Yazar Okurum

Alınterim göz nurum.
Nurumu tuttu kurum.
Ay tutuldu güneş söndü.
Şimdi mısralarımda,
Keder yazar gam okurum.

                                            16.07.2005

Ömer Temel
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Yazdı Geçti

Daha ilk günden ağlattı,
Hayat beni üzdü geçti,
Tuttu dünyaya fırlattı,
Dudağımı büzdü geçti.

Zamana sabır ekledim,
İki damla süt bekledim,
Ellerimle  emekledim,
Ayaklarım  gezdi geçti.

Yüzlerce dağdan aşırdım,
İndim ovaya şaşırdım,
Gönlümü yara düşürdüm,
Yar bağrımı ezdi geçti.

Ne gün dedim ne de gece,
Sevgi yazdım hece hece,
Aşk yumağı zor bilmece,
Çözemeyen çizdi geçti.

Olmaz olsun şu inadım,
Kırdı kolumu kanadım,
Dostu dostlukla sınadım,
O kuyumu kazdı geçti.

Deli gönül çok çağladı,
Az güldü de çok ağladı,
Kanadı kabuk bağladı,
Yaralarım azdı geçti.

Bir Ömer yaşadı gezgin,
Kendi öz canından bezgin,
Aranızdan dolu dizgin,
Bir kaç satır yazdı geçti.

14.04.2012

Ömer Temel
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Yemin

Yemin eder dururuz;
Bir daha sevmemeye,
Bir daha yememeye,
Bir daha dememeye,
Bir daha görmemeye,
Bir daha,bir daha,bir daha...

Eğer,bir daha gelirsem  dünyaya;
Yeminim var, her defasında,
Bin pişman olmamaya...

                                                             31.12.2007

Ömer Temel
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Yeni Dünya

Gezegenler hala dönüyor yörüngelerinde,
Ve biliyormusun hepsi de yerli yerinde.

Dünya sandığın kadar kocaman değil artık,
Ve hepimiz yerlisiyiz bu küçük gezegenin,
Yabancı ilan etse de uydurulmuş uyruklarımız.
Ve hepimiz Meleziz...Zira, Başka insan ırkı yok.

Seni duyabiliyorum İskoçya'dan bir alo de,
Anlamasan da dilimi gözlerime bak uydudan,
Çünkü Sevgi her gözden aynı bakar.
Belki,Irkını anlayamam karşıdan gördüğüm de,
Ama farkını anlayabilirim...Sen hele bir gülümse.

Koca dediğin dünya kocasa da yorulmadı hiçbir zaman,
Aynı getiriyor güneşi hergün, vaktinde,
Ve aynı yeşertiyor toprağıi baharın,

Hem Yeni Dünya Malta Eriğinden ibaret değil artık,
Kandırılmış evladım...

24.08.2012

Ömer Temel
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Yeniden Yazılmalı İnsanlık

Bak bu kez son olsun tamam mı Dadaş…!
Fayansa arguvan ekme arzusu.
Olmadı, olmuyor gördün mü gardaş.
Hele Yalçın kayalıklarda,
Orman yetişmiyor anla arkadaş.
Şimdi beynini bombalayan,
Anarşist duyguların sebebi,
Dostların nerde nasıl?

Herkes yoluna, yoluna yoldaş…

Yirmi birinci asrın Donkişot’u!
Yel değirmenleri sana, kahkahalar atıyor.
Taş kalplere sevgi ekeyim derken,
İçindeki etna’yı alevlendirdin.
Annen ağlamakta, yana yana haline
Seni anlamıyor, masumane kız kardeşin.
Yarasalar artık, gündüzleri de uçuyor.
Sırtlan, aslan yatağını beğenmemekte.
Yiğitle kalleş, en samimi arkadaş.
Cami avlusunda hocayla kolkola ayyaş.
Müebbet hapsi, şimdi yalnız yüreğin çekiyor.
Dostoyevski cezasını paraya çevirtti.
Suç yaşamak, suç yaşatmak.
Ve düşünmek derin derin, eğreti.
Uyuz taylar şimdi yarış atları
Yiğidin iyisine yağız, atın iyisine doru denmiyor artık.
Bir daha açılmasın diye, bu defteri kapattık.
Şimdi yeniden yazılmalı, bu köhnemiş insanlık.

                                                                         04.01.2006

Ömer Temel
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Yobaz

Ne ejderha ne canavar,
Zarar veremez insana,
Hem cahil hem bilmiş kadar.

03.11.2011

Ömer Temel
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Yok

Yokladım kalbimi hemde kaç kere,
Bugün bana kapısını açmıyor,
Dil döktüm vazgeçsin ama nafile,
Benden geçiyor da senden geçmiyor

Sofralar donattım masalar kurdum,
Hizmetcisi oldum başında durdum,
Arzusunu belki yüz kere sordum.
Sensiz bir yudum su bile içmiyor.

Bahçeye götürdüm bağa götürdüm,
Aldım başımla bir dağa götürdüm,
Tabiatta sola sağa götürdüm.
Senden başka gonca güller seçmiyor.

Boşa didinmeler boşa nameler,
Boşa çıktı bügün bütün hamleler,
Karardı sözcükler söndü cümleler,
Gönlümde duygular ışık saçmıyor.

Ozanoğlu      24.05.2010
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Yokluğunda

Benden hiçbirşey eksiltmedi,
Yokluğun,yoksun'luğun.
Çok iyiyim ve sağlıklıyım.
Sadece yarım akıllı oldum.
Birçok şeyi hatırlamıyorum.
İştahımda düzeldi;
Haftada bir kez,
Oda ölmemek için,
Birşeyler atıştırıyorum.

İşlerim yolunda;
Kariyerimin en dibine vurdum.
Belki malülen emekli olur,
Beyhude işe gidip gelmekten kurtulurum.

Yokluğunda;
Bolca gezip tozuyorum.
Kıyısında, belki son yolculuğun.
Hani hayata inat,
Hani son sürat.
Kıyısında, o,bıçkın soysuzluğun.
Ama sessiz sedasız,
Ama alabora fırtınalarla,
Ama şimşekler çakan sağanaklarda,
İçten içe,kımızı kırmızı,ıslanıyorum.
Her atışında canım çıkıyor.
Kalbime zor dayanıyor aciz aort'um.

Birde yokluğunda;
Çok ama çok mutsuzum.
Hani diyorum içi hiç sızlıyor mu...
Hayat denen namussuzun....

                                     30.01.2008
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Yollar

Birtek yolları iyi tanırım, yollarda beni.
Doğdum doğalı gezer dururum, çileli.
                                                                 19.09.2005
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Yordular Beni

Zılgıt yedim yine,güneş yüzlü sabahtan,
Ay yüzlü gece,koynunda sakladı beni.

Düşmanın merdiyle ulu orta vuruştum,
Namertmiş dostum, arkadan hakladı beni.

Arguvan sürdüm.çiçeğe,güle büründüm,
Elin körü,çalı diye yokladı beni.

Sahte gülüşüne kanıp,ömür verdiğim,
Hallaç Mansur gibi,dar'da sıkladı beni.

Sırdaş diye sırlarımı,açıp dökdüğüm,
Bire bin koyup ta yine, akladı beni.

29.02.2008
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Yoruldum

Tükendi takâtim kalmadı ferim,
Biraz da sen yorul ben çok yoruldum.
Sırtımdadır hala hançer izlerim,
Biraz da sen vurul ben çok vuruldum.

Umut et hayal kur bin bir hevesle,
Kalbinin koruyla sevgili besle,
Sonra bir vedaya cılız bir sesle,
Biraz da sen darıl ben çok darıldım.

Yar olup yanına yatsın yalnızlık,
Döndükçe bağrına batsın yalnızlık,
Kolunu boynuna atsın yalnızlık,
Biraz da sen sarıl ben çok sarıldım.

Yar diye kanına girenlerine,
Sadece nasihat verenlerine,
Eşine dostuna yarenlerine,
Biraz da sen kırıl ben çok kırıldım.

Ömer Temel
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Yüreğim

Tadı tuzu kalmadı ne ekmeğin ne aşın,
Sür gidelim yüreğim bu el bize yaramaz.
İki metre kaputtan kefen bezi kumaşın,
Dür gidelim yüreğim bu el bize yaramaz.

Mümkün mü hiç yarını bugünden bilebilmek,
Alnında ki yazıyı silgiyle silebilmek,
Kaderin çilesini ömrüne ilmek ilmek,
Ör gidelim yüreğim bu el bize yaramaz.

Yolları gözlemekten nasır tuttu gözlerim,
Duymayan kulaklara tellal oldu sözlerim,
Karakışa kalmadan güz yorgunu dizlerim,
Var gidelim yüreğim bu el bize yaramaz.

Tamamını görmeden yarıya indi bütün,
Feleğin hesabına kârı yok tereddütün,
İflah olmaz yarana bir tutam kirli tütün,
Sar gidelim yüreğim bu el bize yaramaz.

Sen ve ben iki seyyah yenik düştük yıllara,
Yaprağına tutunup bel bağladık dallara,
Fallarda ki kısmeti tükenmeyen yollara,
Yor gidelim yüreğim bu el bize yaramaz.

Ozanoğlu’m zamana kilit vurulmuyor ki,
Düne verdiğin cevap bugün sorulmuyor ki,
Sular baştan bulanmış sondan durulmuyor ki,
Gör gidelim yüreğim bu el bize yaramaz.

17.10.2010
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Yüz Havlusu

yüzümü,
avuçlarının içinde hissedince,
gözlerim yaşardı.

elimdeki havlunun pamuğunu,
küçük bir kız çocuğuna,
toplatmışlar sanırım.
gidemediği okulunda ki arkadaşları
silinsinler diye...

Ozanoğlu        01.04.2009
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Zalım Yaren

Bugün dostun bahçasından,
Gönlüme bir elem düştü.
Yarenliğin bohcasından,
Yine bana kerem düştü.

O hoy beni beni beni,
Yaraladı yaren beni,
Suya gititm gölbaşına,
Nara attı yaren beni.

Muhannet halimi bilmez,
Gözünden giryemi silmez,
Bir kere yüzüme gülmez,
Yine bana verem düştü.

Yine başım darda benim,
Dilim ahu zarda benim,
Gönül bahçem karda benim,
Gül bekledim kelem düştü.

18.06.2008
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Zamlı Dönüş

Vrgilerimiz;

Ne zaman, yol,su,elektrik olarak
Geri dönse;

Cebimiz çarplıyor.

27.07.2008
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Zor Yıllar

Ne çabuk geçtiniz şimşekmiydiniz,
Yaşımı dört ile çarptınız yıllar.
Pamuk tezgahında ilmekmiydiniz,
Saçımı beyaza kırptınız yıllar.

Ne bir murad aldım ne bir gün gördüm,
Ne gülmeyi bildim,ne sefa sürdüm,
İlmek ilmek cefa,gömleği ördüm,
Döşümde dert ile çırptınız yıllar.

Düz yolumu yokuş,viraj ettiniz,
Bağrımı dertlere garaj ettiniz,
Bir tutam neşemi deşarj ettiniz,
Ömür yokuşunda sarptınız yıllar.

Çepheden cepheye,nefes almadan,
Savaştım ömrümce evde kalmadan,
Felekten üç-beş gün gece çalmadan,
Yaşam ovasında harptiniz yıllar.

Hep çalıştım kan ter,mola vermedim,
Çalındım çırpındım,hayır görmedim,
Gülistandan bir gül bile dermedim,
Dünya bahçesinde,turptunuz yıllar.

20.06.2008
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