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Arkadaş Dünya İçin Boş Yere Üzülme

arkadaş dünya için boş yere üzülme
şu hurda dünya için gereksiz yere üzülme
var olan zaten geçti yok da ortada yok
şen ol da var için yok için üzülme
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Aşk

Ezeli sırları ne sen bilirsin ne de ben
Bu muammayı ne sen okuyabilirsin ne de ben
Perde ardında sen ben dedikodusu var amma...
Perde kalktı mı ne sen kalırsın ne de ben

Ey dünyanın işinden haberi olmayan sen yoksun
Dünya esen yel üstüne kuruldu..
Varlığımız iki yokluk arasındadır
Çevrendekilerde hiçdir sen de bir hiçsin

Medresede söz vardır tekkede de hal
Fakat bu aşk sözden de dışarıdır halden de
İster şeriat müftüsü ol ister şehir vaizi
Aşk mahkemesine gelindi mi dilsiz kesilir

Bugün zevk etmek elindeyken zevkine bak
Yarını düşünmen beyhude bir heves
Bir çok kişiden arda kalanlar
Sana da kalmayacak sen de göçüp gideceksin...
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Aşk ve Kalb

Bir kalb ki onun sevmesi, aldanması yok.
Tutkunluğu yok, bir güzele yanması yok.
Bin kez yazık olsun sevisiz bir yüreğe,
Aşksız geçecek günlerin faydası yok
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Bayram Geldi;

Bayram geldi; işimiz iştir bu aralık;
Horoz kanı gibi şarap bollaşır artık.
Gel gelelim eşekler de boş gezer şimdi:
Oruç gemi ağızlarından çıkar, yazık!
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Birgün öleceksin

Hala korkular, renkler ardinda misin?
Cirkinle güzel secmek kaydinda misin?
Oldun diyelim Zemzem, ya da ab-i hayat
Birgün öleceksin yar, farkinda misin?
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Bu gün

Bu gün benim gibi sevdalı varmı?
Bu gün benim gibi deli?
Yerlere serilmiş yüreği kan içinde.
Ben değilsem kim şu adam?
Bir zamanlar vardım , ben bendim.
Bu gün var olan neyin nesi?
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Canımız

Tenden çıkagörsün hele bir kez canımız ,
Tuğlayla kapar üstümüzü, dostlarımız
 Bir başkasının kabrini örtsün diyerek
Bir günde bizim, tuğla olur toprağımız .
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Cehennem ne imis..

Ben, gönlü temiz insana kurban olayim,
Gezsin basim üstünde benim, hos tutayim,
Ham insani al karsina, söylet azicik,
dön, sonra cehennem ne imis, gel sorayim.
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Çekmeyiz

Çekmeyiz aşağılık dünyanın gamını
Özleriz gül rengi şarabın canını
Şarap dünyannın kanı dünya ise kanlımız
Niçin içmeyelim kanlımızın kanını
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Defterim Dolsa da Suçlarla, Siyahtan Korkmam

Dal goncayı bir sabah açılmış buldu,
Gül melteme bir masal deyip savruldu
Dünyada vefasızlığa bak; on günde
Bir gül yetişip, açıp, solup kayboldu.
Sen acırken bana, hiç bir günahımdan korkmam
Benle oldukça; yokuş, engebe, yoldan korkmam
Beni ak yüzle diriltirsin a Tanrım, bilirim;
Defterim dolsa da suçlarla, siyahtan korkmam.
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Dostlarımdan Korkarım

Dostlarımdan korkarım
Dostlarım
Ama ben
Dostlarımdan korkarım
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Dörtlükler

Kim görmüş o cenneti, cehennemi?
Kim gitmiş de getirmiş haberini?
Kimselerin bilmediği bir dünya
Özlenmeye, korkulmaya deger mi?

Dert içinde sevinci bul da yaşa;
Haksız düzende haklı ol da yaşa;
Sonu nasıl olsa yokluk dünyanın,
Varından, yoğundan kurtul da yaşa.

Bulut geldi; lalede bir renk bir renk
Şimdi kızıl şarap içmemiz gerek.
Şu seyrettiğin serin yeşillikler
Yarın senin toprağında bitecek.
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Dünya

Geldimse bu dünyaya ne bulmuş dünya
Gitsem de eğer kıymeti eksilmez ya !
Bir kimse çıkıp da anlatıp söylemedi
Gelmekte ve gitmekteki hikmet ne ola?
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Dünya Bir Yana, Sen Bir Yana

Yeryüzü padişahların, kralların olsun.
Cehhennem kötü insanın olsun, Cennet iyi insanın..

Tanrıya toz kondurmamak meleğin işi olsun,
Temizlik, Cennet kapıcısının işi..

Kim, ne olursa olsun,
Sevgili bizim olsun tek,
Canı, Canımız olsun....
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Elimde Olsa

Elimde olsa bu dunyayı kücümserdim İyisinede kotüsünede yuh cekerdim Daha
dogrusu bu asağılık yere Ne gelirdim ne yaşardım ne ölürdüm
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Ey Kör!

Ey kör! bu yer, bu gök, bu yıldızlar, boştur boş!
Bırak onu bunu da gönlünü hoş tut hoş!
Şu durmadan kurulup dağılan evrende
Bir nefestir alacağın, o da boştur boş!
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Geçmiş Olan Dünden Hiç Yad Etme

geçmiş olan dünden hiç yad etme
yarın da gelmemişken feryad etme
düşünme geleceği de geçmişi de
şimdi şen ol da yaşamı berbad etme
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Gençlik Bir Kitaptı

Gençlik bir kitaptı, okuduk bitti;
Canım bahar geçti çoktan, kış şimdi.
Hani sevincin, o cıvıl cıvıl kuş?
Nasıl, ne zaman geldi, nasıl gitti?
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Gül Bahçesi

Gece gül bahçesinde ararken seni
Gülden gelen kokun sarhoş etti beni
Seni anlatmaya başlayınca güle
Baktım kuşlar da dinliyor hikayemi.
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Gülümse

Durmadan kurulup dağılan bu yerde
Hiç bir dost arama.
Güvenilirbir sığınak, hiç! ..

Bırak acı yüreğinde konaklasın
Olmaza çare arama...
Kimse sana gülmeden sen acıya gülümse,
Yaşamana bak!
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Günaha Girme

Paramız yokki güzel sevelim
Bademiz yokki içipte haykıralım
Madem günaha girmenin başka yolu yok
Çaresiz kalkalım namaz kılalım
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Gündüzün Gece Oldu

Orucumu yiyiyorsam Ramazanda,
Mübarek aydan habersiz sanma,
Çileden gece oluyorda gündüzüm
Sahura kalkıyorum gün ortasında!
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Hacı Hoca Olmak Yetmez

Adil davranmadıktan sonra
Hacı, hoca olmuşsun kaç para?
Hırka, tesbih, post, seccade güzel ama;
Tanrı kanar mı bunlara?
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Haftanın Günleri

Bilir misin yüceler yücesi tanrı
Şarap ne zaman coşturur içenleri?
Pazar, pazartesi, salı, çarşambe, perşembe,
Bir de cuma, cumartesi günleri....
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Hayyam

Hayyam, yalnızdın gene
Sevgilinin yanında
Şimdi gitti
Artık ona sığınabilirsin
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Hayyam ve Rubaileri

Şarap içersen akla yabancı kesilme; aklın başından gitmesin, bilgisizliğe yurd olma; la'l
renkli şarabın sana yağ-bal olmasını istersen kimseyi incitme, deli-divane olma.
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Hoşgeldin

                    Bir muhabbethanedir şol dergah hikmetini bil,
                     Bade ile mus eyke, dostun kıymetini bil,
                     Fazla işretten kaçın, ahengi bozma sakın,
                     Ehl-i-dil olmak gerek, cehlin zilletini bil!

                     Caniden farkın olmaz, bozarsan meclis-i mey!
                     Paran ile övünme, burda herkes paşa bey,
                     Meclis-i muhabbette olmıya uzak yakın
                     Bu kubbenin işreti ibadetle aynı şey.
                     Caniden farkın olmaz, bozarsan mecls-i mey!

                     Şarap içti mi, dilenci sultanlaşır;
                     Tilki çıkar deliğinden, aslanlaşır;
                     Yaşlı başlı adam delikanlaşır;
                     Delikanlı yaşça basca olgunlaşır.

                     Günahlarım çok olmasına çoktur benim,
                     Ama dinsizler gibi umutsuz değilim:
                     Cennet cehennem umrumda değilse de
                     Ötede hem şarap olacak, hem de sevgili.

                     Derdin avucundan şarap içmedikçe
                     Bir yudum su içmiş değilim gönlümce;
                     Kimsenin tuzuna da ekmek banmadım
                     Ciğerimi kebap edip yemedikçe..
                                                                                           
                     Hergün şarap çümbüşüne dalanların da
                     Her gece mihrap önünde kalanların da
                     Islanmayanı yok, yağmur altında hepsi:
                     Bir uyanık var, ötekiler hep uykuda.

                     Unutma, amansız feleğin çarkındasın;
                     Şarap iç, çünkü ateşten bir dünyadasın;
                     Madem ki yerin önünde sonunda toprak
                     Farzet ki üstünde değilsin altındasın.

                     Sevgiliyle sabah içmedeyiz, saki;
                     Biz Nasuh tövbesi bilmeyiz, saki;
                     Yeter okuduğun Nuh hikayesi
                     Hemen dolsun huzur kasemiz,saki.

                     Madem aman vermiyor ecel, saki,
                     Kadeh boş kalmasın, aman gel, saki;
                     Şu üç beş günlük dünyada gam yemek
                     Bizim gönlümüzce iş değil, saki.

                     Şarap sonsuz hayat kaynağıdır, iç;
                     Gençlik sevincinin pınarıdır, iç;
                     Gamı yakar eritir ateş gibi,
                     Sağlık sularında şifalıdır, iç.

                     Açılmışken nasılsa mutluluk gülün
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                     Niçin elinde kadeh yok böyle bir gün?
                     Şarap iç, can düşmanındır geçen zaman:
                     bir daha bu fırsatı bulman ne mümkün?

                     Kim yüreğini uydurduysa aklına
                     Bir anını yitirmedi bu dünyada;
                     Ya Tanrı uğruna ekmek verdi candan
                     Ya rahatını aradı buldu şarapta.
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Keşke Bir Erinç Yeri Olacak Olsa İdi

keşke bir erinç yeri olacak olsa idi
ya da şu çok uzak yola ulaşılsa idi
keşke toprağın altından bin yıl sonra bile
otlar gibi yeşerme umudu olsa idi

Ömer Hayyam

http://www.antoloji.com


www.antoloji.com - kültür ve sanat

Kim Demiş

kim demiş haram nedir bilmez hayyam
ben helali haramı karıştırmam
seninle içilen şarap helaldir
sensiz içtiğimiz su bile haram
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Kimse Bilmez

Bu yıldızlı gökler
Ne zaman başladı dönmeye
Kimse bilmez
Kimse bilmez
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Kukla

Biz gerçekten bir kukla sahnesindeyiz
Kuklacı felek usta, kuklalarda biz
Oyuna çıkıyoruz birer, ikişer;
Bittimi oyun, sandıktayız hepimiz
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Kul Olup Bir Güzele

Kul olup bir güzele gönülden
Geçtik her bağdan, her tövbeden
Herkes koyu müslüman döner
Biz putperest döndük kabeden
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Leyla

Leyla isteyen,mecnun olmalı
Kendinden de,dünyasından da geçmeli
Aşıklar sofrasına davet edildiginde
Ben körüm,ben tokum diyebilmeli
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Madem

Madem bizler çamurdan halk edildik,
Sebep ne ki; Hak tanısın eksik, gedik?
Kusursuzsak neden bizi kırıp döker?
Kusurluysak acep kimde bu eksiklik?!
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Mutlu Kişi

Aşk kitabını evirdim,çevirdim,
Bir adam konuştu kitabın içinden;
Yüreği yana yana bir adam:

'Kimdir mutlu kişi, bilir misin?

Bir karısı olacak, ay gibi güzel,
Bir gecesi sürecek yıl kadar uzun...'
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Nedir Bu Dünya Tasası?

Kalk, günü zevkine bak, hem, ne bu dünya tasası?
Gel, otur, keyfini sür, mutluluğun tam sırası.
Eğer olsaydı bu dünyada vefadan bir eser
Başkasındani sana kalmazdı sevilmek sırası
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Nereden Geldik

Hep bir çember dolanıp durduğumuz,
Ne önümüz belli, ne sonumuz.
Kim varsa bilen, çıksın söylesin,
Nerden geldik, nereye gidiyoruz?
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Niceleri Geldi

Niceleri geldi neler istediler
Sonunda dünyayı bırakıp gittiler
Sen; hiç gitmeyecek gibisin değil mi?
O gidenler de hep senin gibiydiler
Bu dünya kimseye kalmaz bilesin
Ergeç kuyusunu kazar herkesin
Tut ki, Nuh kadar yaşadın zorbela
Sonunda yok olacak sen değil misin?
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Öküz

Bir öküz varmış altında yerin,
 Bir Öküz de üstünde göklerin.
 İki öküzün arasında
 Tepinişine bakın şu eşeklerin...
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Özgürlük

Özgürlük yoluna girmezsen,
Bu yolda koşmazsan var gücünle,
Yıkamazsan yüzünü yüreğinin kanında,
Yarın avucunu yalarsın.

Adam dediğin kendini yok bilmedimi,
Cayır cayır yanmadımı yürek dediğin,
Hadi öyleyse uğurlar olsun.
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Pergel

Sevgili, seninle ben pergel gibiyiz:
İki başımız var, bir tek bedenimiz.
Ne kadar dönersem döneyim çevrende:
Er geç baş başa verecek değil miyiz?
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Rubailer-15

Benim varlığım senin yaptığım bir nakış
Türlü güzel renklerini senden almış
Kendimi düzeltmeye nasıl varsın elim
Senden güzelini yapmak bana mı kalmış
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Rubailer - 1

Ben olmayınca bu güller bu selviler yok,
Kızıl dudaklar mis kokulu şaraplar yok,
Sabahlar, akşamlar, sevinçler, tasalar yok,
Ben düşündükçe var dünya, ben yok o da yok.
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Rubailer - 2

Dünya yıldıramazsın beni ne yapsan
Ölümden de korkmam, er geç ölür insan
Ölmemek elimizde değil ki bizim
İyi yaşamamak, beni tek korkutan
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Rubailer - 3

Her sabah yeni bir gün doğarken,
Bir gün de eksilir ömürden;
Her şafak bir hırsız gibidir
Elinde bir fenerle gelen.
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Rubailer - 4

Barış istemiyorsa Felek, işte savaş
İster serseri deyin bana, ister ayyaş
İşte şarap duruyor ortada, kıpkızıl
İçmeyen taşa çalsın başını, işte taş
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Rubailer - 5

Şarap küpü önünde serdik seccademizi
Şarap yakutuyla adam ettik kendimizi
Umudumuz, meyhanede yeniden bulmak
Camide, medresede yiten günlerimizi
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Rubailer - 6

Rintlerin yolunda kendini unut
Namazın, orucun kökünü rut
Ögütlerin iyisini Hayyam'dan işit
Şarap iç, yol kesme, yoksulları tut
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Rubailer - 7

Felek ne cömert aşağılık insanlara
Han, hamam, dolap, değirmen, hep onlara
Kendini satmayan adama ekmek yok
Sen gel de yuf çekme böylesi dünyaya !
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Rubailer - 8

Hep arar dururdum, dünyaya geleli,
Alın yazısını, cenneti, cehennemi,
Hocam kesti attı, sağlam bilgisiyle:
Alın yazısı, cennet, cehennem sende, dedi.
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Rubailer - 9

Kim senin yasalarını çiğnemedi ki söyle
Günahsız bir ömrün tadı ne ki söyle
Yaptığım kötülüğü, kötülükle ödersen sen
Sen ile ben aramda ne fark kalır ki söyle
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Rubailer

Tanrı, cennette şarap içeceksin der
Aynı Tanrı şarabı nasıl haram eder
Hamza bir arabın devesini öldürmüş
Şarabı yalnız ona haram etmiş Peygamber
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Rubailer  10

Sevgili, sarap getir! kalk, gel sözüm yerine
Bu gece kismetimdir o pembe agzin yine!
Tövbem saclarin gibi perisan bir tövbedir,
Uysun verdigin sarap yanaginin rengine!
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Rubailer  11

Geç gençliğimin en güzel günleri
Unutmak için içerim şarabı
Acı mı gider hoşuma öylesi
Bu acılıktır ömrümün tadı
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Rubailer 12

Bir gün düşüp benim de ömrümün zavallı dalı
çürüyüp bedenim, toprağın olunca malı
olsun yarin ayak bastığı bir yer ki mezarım
tekrar hayat bana taptaze, böyle başlamalı
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Sarhoş

Testimizi kırdın, şarabımızı döktün
Korkarım ki tanrım sen de sarhoş oldun
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Sevgili! Bir Başka Güzelsin

Sevgili! Bir başka güzelsin bugün,
Ay gibisin! Pırıl pırıl gülüşün,
Güzeller yalnız bayram günleri süslenir,
Seninse bayramları süsler gül yüzün.
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Sevginle

Benim halimden haber sorarsan
Bir cift sözüm var sana,yürekten:
Sevginle girecegim topraga
Sevginle cikacagim topraktan
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Sevgiyle

Sevgiyle yoğrulmamışsa yüreğin
Tekkede, manastırda eremezsin
Bir kez gerçekten sevdin mi dünyada
Cennetin cehennemin üstündesin.

Bir sır daha var, çözdüklerimizden başka
Bir ışık daha var, bu ışıklardan başka
Hiç bir yaptığınla yetinme, geç öteye!
Bir şey daha var, bütün yaptıklarından başka.
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Şarab

Geç gençliğimin en güzel günleri
Unutmak için içerim şarabı
Acı mı gider hoşuma öylesi
Bu acılıktır ömrümün tadı
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Tövbeler Tövbesi

Hergün tövbe eder bozarız biz,
Şanı, şerefi boşarız biz.
Kusur işlersek ayıplamayın,
Serhoş doğduk, serhoş yaşarız biz.
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Tuttu Bu Ak Saçımla

Tuttu bu ak sacimla beni sevdanin tuzagi;
Yoksa simdi ben nerede, nerde sarap bardagi?
Sabir bir gömlek dikti, onu da zaman yirtti!
Akil bir tövbe verdi; bozdu yarin dudagi!
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Uğrunda Dertlere Düştüğüm

Uğrunda dertlere düştüğüm sevgili
Bir başkasına tutulmuş o da dertli
Derdimin dermanı kendi derdinde
Hekim hasta olunca kime gitmeli?
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Var mı Dünyada Günah İşlemeyen

Var mı dünyada günah işlemeyen, söyle:
Yaşanır mı hiç günah işlemeden, söyle;
Bana kötü deyip kötülük edeceksen,
Yüce Tanrı, ne farkın kalır benden, söyle.
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Vız Gelecek

Önce aynalar terketti
Sonra başında uçan kavak yelleri
sevgiyle dolu olsun ağzına dek.
Bizim deftere adan hele bir yazılsın, kardeş,
o zaman cennet de vız gelecek sana,
göreceksin cehennem de vız gelecek.
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Yaşam Düşüncesini Altmıştan Öte Atma

yaşam düşüncesini altmıştan öte atma
nereye adım atsan sarhoş olmaksızın atma
şimdi daha kafatasından bir tas yapılmamışken
sen testiyi sırtından kadehi elinden atma
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Yaşamak Macerası

Dinle dinsizliğin arası bir tek soluk;
Düşle gerçeğin arası bir tek soluk.
Aldığın her soluğun değerini bil
Bütün yaşamak macerası bir tek soluk.
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Yogrulurken Çamurum

Yogrulurken camurum, sence de belliydi özüm,
Ne günah isleyeceksem biliyordun onu tüm,
Yargin olmazsa eger, isleyemez kimse sucu,
Neden öyleyse kiyamette yakarsin a gözüm!
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Yürek

Bir yürekki yanmaz yürek denirmi ona
Sevmek haram yüreğinde ateş olmayana
Bir gününü sevgisiz geçirdinse yazık
En boş geçen günün o gündür inan bana
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Zaman

Çayda akan su gibi , çölde esen yel gibi
İşte bir günü daha kayboldu ömrümün.
Ben ben oldukça iki günün gamını bir çekmem.
Biri geçip giden gün biri gelecek gün.
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