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Ali Ataş

ŞİİRLİ BİYOĞRAFİ

 Yıl bin dokuz yüz kırk altı,
 Temmuz benim doğum ayım.
 Soyadımız Ataş bizim,
 Dabanlıdır Soyum benim.

 İnsanlıktır bütün çabam,
 Teyzem yoktu var bir halam,
 Ateş Yusuf benim amcam,
 Beş tanedir dayım benim.

 Vilayet’im Maraş ili,
 Cerit Türkiye’nin gülü,
 Anam Fatma babam veli,
 Bir altmış üç boyum benim.

 Gamdan hali değil başım,
 Sormadı yaran yoldaşım,
 Altmış beş’e girdi yaşım,
 Geçti haftam ayım benim.

 İnsanlık başımın tacı,
 Beşkardeşiz üç’te bacı,
 Bir zaman oldum sılacı,
 Duygusallık huyum benim.

 Öksüz dağı olur soğuk,
 Ceviz’im var kökü kovuk,
 Mal varlığım iki tavuk,
 Neme lazım koyun benim.

 Âşık Ali’m geçti vaktım,
 Otuz Yıl esnaflık yaptım,
 Birde dönüp geri baktım,
 Hiç bitmedi vayım benim.
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Ağamı Sanmış

Ağa demişlerde. Nasıl ağaysa
 Bu adam kendini ağamı sanmış
 Yere düşer biri sırtın dayarsa
 Bu adam kendini kayamı sanmış

 Beni küçümsemiş bak hele şuna
 Kuş gibi kafayı gömüyor kuma
 Derime tuz ekmek yakışmış buna
 Beni kendi gibi cahil mi sanmış

 Lakabına yandan çarklı diyorlar
 Onu konuşturup hep gülüyorlar
 Temelinden uydurukçu diyorlar
 Bu adam kendini Şair mi sanmış

 Şair’lik dediğin gelmez hatıra
 Rast gele yazılar konmaz satıra
 Direksiyon bilmez biner motora
 Bu adam kendini şoförmü sanmış

 Elbet bu sözlerim gitmez hoşuna
 Bakmaz mısın aklar düştü başıma
 Saygı bile göstermemiş yaşıma
 Bu adam kendini dayımı sanmış

 Şiir yazmak değil hep alay eyler
 Nerde yalan varsa bulur ve söyler
 Ağa Bu Sözleri Hak Etti Beyler
 Bu adam kendini ağamı sanmış

 Ali’m ben kendimi met etmem hâşâ
 Hiçbir vakit gerek duymam telaşa
 Bunlar bir öğüttür ağa Gardaş’a
 Bu adam kendini ağamı sanmış
                       * * *
Sıkıyorsa gelsin karşına çıksın
Kaçar yalınayak korkak ve sıngın
Ozansın sen ne vahşisin, ne azgın
Bu adam kendini cesur mu sanmış… Saliha Yavaş

Ali Ataş
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Aldım Hasan'ım

Elden gönderdiğin Özel mektubu
Marketçi Veli’den aldım Hasanım
Geç kalıp ta işleyemem kusuru
Cevabın acele saldım Hasan'ım

Hal bilmez insanla sohbet etmişsin
Market açmıştınız kavga etmişsin
Duydum güzün fabrikaya gitmişsin
Yevmiye kaç lira aldın Hasan'ım

Beni soruyorsun hep çektim cefa
Bir hayat yaşayıp sürmedim sefa
Çok anlam taşıyor sözler bu defa
Sözlerinden ibret aldım Hasan'ım

Sendemi almadın dünyanın tadın
Hanımdan izinsiz atmazdın adım
Yaşın gençti demek sende kocadın
De sene dermansız kaldın Hasan'ım

Garip dost birisin yakınsın cana
Kötülük düşünme sakın insana
Ne demiştim yıllar önce ben sana
Ortada sip sivri kaldın Hasan'ım

Bir’e alıp beş’e satma diyorsun
Sözümü yabana atma diyorsun
Koyunu keçiyi satma diyorsun
İki hafta önce sattım Hasan'ım

Israrla sorarsın ekmedim mısır
Bilirim koymadın saygıda kusur
Aramızda kalsın diyorsun bu sır
Hangi sır kapalı kaldı Hasan'ım

Açık yazmamışsın neresi yurdun
Seni merak edip düşünüp durdum
Sözlerinle beni sırtımdan vurdun
Soluğu acilde aldım Hasan'ım

Âşık Ali’m ortak olsun çilene
Haram katma ölçeğine silene
Pul paramız vardır merak eylem
Mektubun cevap saldım Hasan'ım
-

Ali Ataş
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Aldın mı? Hasan

Bir eldiven birde çorap yolladım
Acele haber ver aldın mı? Hasan
Kursa gidip niye çavuş olmadın
Yoksa er olarak kaldın mı? Hasan

Giderken bişeyler demiştim hanı
Yanlış yapıp çatlatmayın insanı
İzine salmayınca bölük komutanı
Derin hülyalara daldın mı? Hasan

Birliğine varmadan para istedin
On lira’n vardı ya kiminle yedin
Bitmez mi sandın da çarçur eyledin
Şimdi beş parasız kaldın mı? Hasan

Betonla medenileşti tarihi pınar
Hele şükür bu sene çoğudu sular
Köylü günlerini tek mi tek sayar
Astsubay olarak kaldın mı? Hasan

Eşşekler yoncayı etmişler talan
Yüreğin dağlanır gelip bir baksan
Anan baban rahat olmasın tasan
Ceviz sucuk saldık aldın mı? hasan

Bizim bir imam var elinden şaştık
Namaz’ı kılmadan camiden kaçtık
Para toplamak için bir sofra açtık
Sende birkaç kuruş saldınmı? Hasan

Hesabı yapanlar güzel yapmışlar
Kuran kursu diye Halk’ı satmışlar
Hazır olunca daireleri kapmışlar
Kiralık ev filan buldun mu? Hasan

Sana söyleyecek daha sözüm çok
Yeter ki sabreyle hele zaman çok
Kiraların verdiler mi haber yok
Bize bir haber ver aldın mı? Hasan

Âşık Ali’nin dediklerini unutma
Bilmiyorum deyip bizi uyutma
Anan baban yol gözlüyor unutma
Eşe dosta mektup saldın mı? Hasan

Ali Ataş
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Antoloji Com

Yeni bir yıla girerken
Selam antoloji. com’a
Yol almalı sabah erken
Selam antoloji. com’a

Güzel uygun dekor’unla
Böyle devam et yoluna
Karşılaşma bir sorunla
Selam antoloji. com’a

Herkese uzanır kolun
Yürü açık olsun yolun
Şair yazar sağın solun
Selam antoloji. com’a

Şair’iyle yazar’ıyla
Bakan baykuş nazarıyla
Kültür sanat pazarıyla
Selam antoloji. com’a

Değil öyle vuran kıran
Kültürlere yer ayıran
Nice şair barındıran
Selam antoloji. com’a

Âli’m sende bir üyesin
Okşar gönlümün perdesin
Boş ver kim ne derse desin
Selam antoloji. com’a

Ali Ataş
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Ayıranlar Var

 Sağcısınız solcusunuz diyerek,
 İnsanı insandan ayıranlar var.
 İşçinin emeğin hakkın yiyerek,
 Orda burda nara savuranlar var.

 Bazı insan önem verir paraya,
 Kesinlikle merhem olmaz yaraya,
 Münafıklar durmaz girer araya,
 Hanımı eşinden ayıranlar var.

 Kötünün işleri her zaman hile,
 Birde yalan söyler bak bile bile,
 Allah ve peygamber kavili ile,
 Anasından kızın ayıranlar var.

 Yaşlı amca yürüyemez dizinden,
 İnsanoğlu korkar oldu izinden,
 Kör olası şu siyaset yüzünden,
 Yanın yandaşını kayıranlar var

 Biraz bekleyiniz geçer bu devir,
 Sırtında vebali koymaz müzevir,
 Şu dünyada münafık mı tükenir,
 Nişanlı gençleri ayıranlar var.

 Kimse büyüğünden öğüt almadı,
 Menfaatçi boşa davul çalmadı,
 Dünyada tarafsız insan kalmadı,
 Emmisin dayısın kayıranlar var

 Âşık Ali’m sanki dünya bize dar,
 Elbet toprak olur bütün canlılar,
 Şeytan kılığında gezen insanlar,
 Gardaşı gardaşa vurduranlar var.
                               23.Mayıs.2017

Ali Ataş
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Bağırdın Emmi

İki adam beni aldı getirdi
  Sizinle yüz yüze bıraktı emmi
  Kalın gözlüklerin beni bitirdi
  İnan ki bendeki meraktı emmi

  Ner de? yitirdiniz ipin ucunu
  İki kaş arası bir kuş uçumu
  Huzuruna geldim söyle suçumu
  Sen beni ne için çağırdın emmi

  Daha yeni girdim on beş yaşıma
  Şairlikte buda geldi başıma
  Esas duruş ile durdum karşına
  Suçum ne ki bana bağırdın emmi

  Acı konuşarak hatırım yıkma
  Ben komiserim deyip canımı yakma
  Yalvarırım bana çok acı bakma
  Gelmişten geçmişten konuşak emmi

  Kimi kötü söyler kimi hoş söyler
  İnsana ne etse yaradan eyler
  Söyle bana dokunmasın o beyler
  Bir daha buraya gelmeyim emmi.

  Ben emmi diyorum başka söz bilmem
  Gurbette garibim ağlarım gülmem
  Şimdilik bırakın bir daha gelmem
  Suçum ne ki bana bağırdın emmi

  Aşık Ali’m bur da sözlerim bitti
  Sor ki şu aklıma ne geldi gitti
  Sekreterin ifademi not etti
  Aha gidiyorum hoşça kal emmi

Ali Ataş
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Bakmıyor Emmi

Sessiz yağmur yağdırmıyor bulutlar
Şimşekler çok korkunç çakıyor emmi
Yaygınlaştı bir birinden kopmalar
Hiç kimse kimseye bakmıyor emmi

Vatandaş korkak mı? çıkmıyor sesi
Açlık yokluk derken çıkmıyor sesi
Ensemizde yoksulluğun pençesi
Şamarı yiyenler kalkmıyor emmi

Esinti olmazsa kıpramaz yaprak
Çoğunun gözü var bizim bu toprak
Her yanı verimli kim demiş çorak
Suyumuz tersine akmıyor emmi

Milletimiz ömür boyu var olsun
Bize yan bakanlar varsa kahrolsun
Serin geçti Hakka şükürler olsun
Bu yıl güneş bizi yakmıyor emmi

Hazinenin en büyüğü toprakta
Bin bir türlü meyve olur yaprakta
Şu insanlar birbirinden korkmakta
Evlat baba ana takmıyor emmi

Çalışırlar gece gündüz işinde
Çıkarcılar hep menfaat peşinde
Para görür hayalinde düşünde
Sular doğrusuna akmıyor emmi

Eğer fırsat bulsun yapar talanı
Öldüm Allah desen sarmaz yaranı
Göz göre, göre de yerler paranı
Gözünün yaşına bakmıyor emmi

Günbe gün artıyor azalmaz hızlar
Şimdi zengin arar gelinler kızlar
Kiminin açlıktan midesi sızlar
Millet fakirine bakmıyor emmi

Âşık Ali’m size yapmıştım çağrı
Yüreğim sızlıyor midemde ağrı
İnsan, insan amma fikirler ayrı
Hiç kimse kimseye takmıyor emmi
--

Daldan yaprak düşse sızları içim
Yokluk öyle vurdu işte o biçim
Dönüp bakan yoktur, ağardı saçım
Kimse hatırımı sormuyor emmi

Bulutlar bulandı yağmur yağacak
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Damı delik olanı kim anlayacak
Belki de evini sel kaplayacak
Kimseler kucağın açmıyor emmi..Zühre Savrulan Gazel

Şiir'lerime Nazireler yazan Değerli Şair
(Zühre Savrulan Gazel)  Hanımefendiye saygılarımı sunuyorum

Ali Ataş
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Bal akmış Senin

Değerli Şair’im Ey Navruz Kaplan
Diliyin ucundan bal akmış senin
Şair’ce yaşayan büyük bir insan
Diliyin ucundan bal akmış senin.

Kullandığın rumuz Dilimin ucu
Sözün temelinde var bir ipucu
Gördüm Şair’likte tutmuşsun burcu
Diliyin ucundan bal akmış senin

Sayfaya seksen bir şiir yazmışsın
Kimine gücenip kime? kızmışsın
Çal çarp çının hesabını bozmuşsun
Diliyin ucundan bal akmış senin

Dedim ya maşallah yaş altmış iki
Sizin hayranınız oldum inan ki
Bir gün birbirimizi tanırız belki
Diliyin ucundan bal akmış senin

Âşık Ali’m daha neler söyleyim
IĞDIR vilayetin Zülfikar köyün
Umarım ki bana kızmadın Bey’im
Diliyin ucundan bal akmış senin

Ali Ataş
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Biçare Osman

Hep yokluk içinde geçiyor yıllar
Ne yersin içersin biçare Osman
Mevla'ya asilik ediyor kullar
Sesimiz çıkmıyor biçare Osman

Eksilmez zenginin kaymağı balı
Zaten fukaranın sorulmaz halı
Borç yerine satmış çulu çuvalı
Kuru yerde yatar biçare Osman

Tüm insanlar vermelidir el ele
Arada bir kopmamalı velvele
Halin vaktin nasıl de söyle hele
Çırpınıp durursun biçare Osman

Boş bırakmaz yandaşçılar yanını
Cücükçüler emer durur kanını
Kumara vermişsin olan varını
Niye yanlış yaptın biçare Osman

Fakir fukaranın biter mi borcu
Yorgan’ından çıkar ayağın ucu
Omuzun da silahı olmuş korucu
Kimi vuracaksın biçare Osman

Hep uğursuzluklar sürter şerrini
El âlem yemesin alın terini
Siyasiler sormaz senin derdini
Beş seneyi bekle biçare Osman

Osman’ın cebinde olmaz parası
Bu yüzden hanımla açık arası
Hanımı bekliyor çocuk parası
Gel elinden alma biçare Osman

Yoksulluklar kapınızdan gitmedi
Kazandığın üç çocuğa yetmedi
Senelerden beri borcun bitmedi
Tepenle yer kazdın biçare Osman

Teller bozuk bir birine uymuyor
Yoksulun feryadın kimse duymuyor
Çoluk çocuk aç kalıyor doymuyor
Yarı aç yarı tok biçare Osman

Genede haline eyle sen şükür
Aklı yetmeyenle olma hem fikir
İşe girmek için torpil gerekir
Dayı bulamazsın biçare Osman

Âşık Ali’m ne yapsın bu vatandaş
Akar eksik olmaz gözlerinden yaş
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Ne bir bacısı var nede bir gardaş
Kimi kimsesi yok biçare Osman
-

Ali Ataş
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Biliyor Hasan

Yine memleketi etmişler talan
Bu millet her şeyi biliyor Hasan
Yüzüde kızarmaz söylüyor yalan
Nedense yüzümüz gülmüyor Hasan

Şebekede su yok akmıyor musluk
Döner koltuklarda çalıyor ıslık
Caddeler çar çamur sokaklar pislik
Koku ciğerleri deliyor Hasan

Memleket adına vurdular turşu
Hizmet ettilerde çıktık mı? karşı
Hani çocuk parkı nerede çarşı
Ceritli her şeyi biliyor Hasan

Kimin aç gezdirdi kimin doyurdu
Nerde yandaşı var onu kayırdı
Tarafsızım dedi adam Ayırdı
Üflediği ocak sönüyor Hasan

Halkımız çalışır eli çapalı
Buna oy vermişti körü topalı
Bazı laflar etti üstü kapalı
Ortalarda neler dönüyor Hasan

Hoşuma gitmedi yaptığı yasa
Gerçeği yazarım olmasın tasa
Motoru Fazilet ANAP’dır kasa
Tekerler tersine dönüyor Hasan

Sofrasında etsiz yemek yemedi
Köşelerde aç kalanı görmedi
Muhalife asla değer vermedi
Ceritli bunlara gülüyor Hasan

Tatlı sözle getirildik oyuna
Birde demokrasi diyorlar buna
Unutma bizlere çalarlar zurna
Oynasak ta ayak dönmüyor Hasan

Âşık Ali’m çalar söyler darılma
Yardım için sağa sola sarılma
Bu dönem iş bitti boşa yorulma
Üflediği Ateş sönüyor Hasan
               ********

Koyun kuzu kokuları kalmamış
Ayşe teyze bahçeleri neylemiş
Kanlı dere çayları hep kurumuş
''Sular çekiliyor'' dediler bana.. Zühre savrulanGazel

Eski harman yerin saha yapmışlar
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Remorku,patozu hepten satmışlar
Çırpındıkça derelere batmışlar
''Katlarda rahatız'' dediler bana..Zühre savrulan Gazel

Komşu Osman ağa rahmetlik olmuş
Bahçesinde ağaçları da solmuş
Çoluk çocukları perişan olmuş
''Cennette kavuşun'' dediler bana..Zühre savrulan Gazel

Kazım ağa çökmüş beli bükülmüş
Fatma yengenin dişleri dökülmüş
Kızı güzelleşmiş boyu büyümüş
''Bu da nişanlıdır'' dediler bana.. Zühre Savrulan Gazel

Vel hasıl köyümden eser kalmamış
Almancılar köyü ne hale koymuş
Yediverenin gülleri de solmuş
''Böyle daha güzel'' dediler bana.. Zühre Savrulan Gazel

(Zühre Savrulan Gazel)  tarafından yazılan
 (Dediler Bana)  şiirine nazire olarak yazmışlardır
kendilerine teşekkür ediyorum.
-

Ali Ataş
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Birlik Olalım

Hiç gerek yok düşünceye yoruma
Zaman geçirmeden birlik olalım
Yandaşçılık yapıp adam koruma
Gelin ey insanlar birlik olalım

Âşığın elinde divan saz olur
Çok çile çekenin ömrü az olur
Kış günü geçecek elbet yaz olur
Vakit geçirmeden birlik olalım

Aklı eksiklere hep gülüyorum
Teknoloji nedir ben biliyorum
Yıllar yılı bunu hep söylüyorum
Vatan Millet için birlik olalım

Hoş olalım her dakika her saat
Kalbimiz gönlümüz eylesin rahat
Yanlış yapıp işlemeyin kabahat
Değerli insanlar birlik olalım

Çok oturma Televizyon başında
Lezzet koymaz ekmeğinde aşında
Düşman gözü toprağında taşında
Uyumayın dostlar birlik olalım

Fikirler bir olmaz elbette farklı
Sakın suç işleyip olma yasaklı
Beyninde saklıdır insanın aklı
Gelin ey! insanlar birlik olalım

Bu dünya gelen elbette göçer
Fırtına ekenler rüzgârı biçer
İnsanlığın yolu sevgiden geçer
Saygı sevgi ile birlik olalım

Gelin bir olalım köy şehir bucak
Yoksul düşmüşlere açalım kucak
Bu memleket böyle kalkınır ancak
Gelin arkadaşlar birlik olalım

Mantıklı olursak ederiz rahat
Geride kalma da yürü son surat
İyi düşünelim kaçmadan fırsat
Değerli insanlar birlik olalım

Allah’ına karşı tamdır inancın
Evde ağlamasın anan ve bacın
Günbe gün artmasın bitmeli acın
Zaman geçirmeden birlik olalım

Aslımız bellidir topraktan geldik
Beraber ağladık beraber güldük
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Seninle yaşayıp seninle öldük
Değerli insanlar birlik olalım

Âşık Ali düşmanlıklar son bulsun
Nihayeti sende hakka bir kulsun
Huzur neşe sevinç bizlerin olsun
Saygı değer dostlar birlik olalım
                       *****
Aynı töre, anı gelenek görenek,
Bizik dünya da dünyaya örnek,
Gel candan can-ı canan diyerek,
Gel gardaş bir yolunda bir olalım. - Bilal ÖZCAN

Birlik kuvvet demek bilen bir cana.
Fikir ayrı elbet bilim ne der sana.
Yaşamak güzelse barışta ara.
Kavga cahil işi birlik olalım     .-- Âşık Rıza GENCELİ

http:/www.atasali.de
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Bizim Köymü?

Ben gideli bir hoş olmuş
Baba bu köy bizim köy mü?
Gülleri açmadan solmuş
Baba bu köy bizim köy mü?

Ortasından Dere Akar
Yönü öksüz dağa bakar
Yağmur yağsa evler akar
Baba bu köy bizim köy mü?

Ebesi yok Doktor’u yok.
Yaşlısı var hastası çok.
Ankara’da kimsesi yok
Baba bu köy bizim köy mü?

Suyu akmaz harap yolu
Küllükler hep zibil dolu
Anlat bana sen emmoğlu
Baba bu köy bizim köy mü?

Muhtar mı? Köyün bakanı
Çok güzel yapmış talanı
Halk’a gelen hizmet hanı.
Baba bu köy bizim köy mü?

Yol yok su yok halk perişan
Komşu komşusuna düşman
Dağılmaya mahkum her an
Baba bu köy bizim köy mü?

Âşık Ali’m yazdım niye
Her yer dönmüş harabeye.
Benzemiyor bizim köye
Baba bu köy bizim köy mü?

Ali Ataş

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bulamıyorm

Şemsiyastıman’a Nazire
-
 Dostlar kaybettim neşeyi
 “Arıyom da bulamıyom”
 Yitirdim çakal köse’yi
 “Arıyom da bulamıyom”

 YİNE aldı beni tasa
 Cufla ölmüş gittik yasa
 Dükkânda yok Cafar Musa
 “Arıyom da bulamıyom”

 Dünya başımıza darmış
 Münafıklar köyü sarmış
 Hasan dilekçe yazarmış
 Rastlayıpta soramıyom

 Üçü beşi bir oldular
 Kötü sözle ovuldular
 Camiden de kovuldular
 “Arıyomda bulamıyom”

 Sırtımızda yırtık ceket
 Kalmadı hayır bereket
 Dedikodusuz Memleket
 “Arıyomda bulamıyom”

 Su kattılar aşımıza
 Kimler çıktı karşımıza
 Taş yağacak başımıza
 Ben Ceritte duramıyom

 Kör cahili adam sayıp
 Gerçeği demezsem ayıp
 Engizekli Durmuş kayıp
 “Arıyom da bulamıyom”

 Nedir bu Millet’in hali
 Sizi tutmaz mı vebali
 Hacı düddük Salman Ali
 “Arıyom da bulamıyom”

 Gönül halime koymuyor
 Söyleneni kim duymuyor
 Entari yok görünmüyor
 “Arıyom da bulamıyom”

 Hacİbrahim oldu bulut
 Tombak dedi sende umut
 Kayıp olmuş Hacı nohut
 “Arıyom da bulamıyom”
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 Kimi yolcu kimi hancı
 Bu olay gerçekten acı
 Baş çekti kör Hasan Hacı
 Yakınına varamıyom

 Âşık Ali’m doğru sözüm
 Olanları gördü gözüm
 Yok muydu bu işe çözüm
 Bir bilene soramıyom
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Çekerim Emmi

Şu yalan dünyaya geldim geleli
Olanca çileyi çekerim Emmi
Rahat edemedim kendim bileli
Bütün çileleri çekerim Emmi

İnsanlar kendine göre yol seçer
Bu dünyaya gelen nihayet göçer
Kimi zevkten kimi neşeden içer
Bende üzüntüden içerim Emmi

Cennet cehennemi yaşadım burda
İnan ki çürüdüm her yanım hurda
Bazı günler oldu çok kaldım darda
Her zaman sıkıntı çekerim Emmi

İyi düşünmeden vermeyin karar
Ömür geçiyorsa yıl neye yarar
Ticareti bilmem eyledim zarar
Hep tersine döndü tekerim Emmi

İlaç iyi etmez gönül yarasın
Gün gelirse herkes beni arasın
Kimisi kumara verir parasın
Bizde yokluğunu çekeriz Emmi

Bir zaman gözümü açmadı peder
Kimisi talih der kimisi kader
İnanki genç ömrüm oluyor heder
Ben kadere boyun bükerim Emmi

Âşık Ali’m bak gözümün yaşına
Hep ağular doldu benim aşıma
Neyi kınadımsa geldi başıma
Boş yere ömrümü sökerim Emmi
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Çektiğimi

Batar diken oldum göze
Gerek var mı fazla söze
Bakın anlatayım size
Çavuşlardan çektiğimi

Yolu bilmem azıyorum
Her gün mevzi kazıyorum
Erzurum’dan yazıyorum
Çavuşlardan çektiğimi

Bir gün rahat olmaz kafam
Bilmiyorum nedir hatam
Sana yazıyorum babam
Çavuşlardan çektiğimi

Eziyet ederler bana
Yeter artık geldim cana
Varınca söylerim ana
Çavuşlardan çektiğimi

Her akşam derse gelirim
Korkuyorum deliririm
Bir Allah bir ben bilirim
Çavuşlardan çektiğimi

Bilmem nasıl edeceğim
Kaçıp firar edeceğim
Komutana diyeceğim
Çavuşlardan çektiğimi

Söylesinler ner de? devlet
Gece nöbet gündüz nöbet
Ben bu işten ettim illet
Çavuşlardan çektiğimi

Potinimi giyemedim
Yemeğimi yiyemedim
Baş çavuşa diyemedim
Çavuşlardan çektiğimi

Ok eğlenmiyor ki yayda
Yirmi nöbet var her ayda
Kimse bilmez bu Alayda
Çavuşlardan çektiğimi

Âşık Ali’m yüzüm gülmez
Ağlarım gözyaşım dinmez
Bölük komutanım bilmez
Çavuşlardan çektiğimi
-
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Değdi Engin

Kör ola O değen gözler
Sana nazar değdi Engin
Yaslara büründük bizler
Sana nazar değdi Engin

Felek ne istedi senden
Can ayrılmasın bedenden
Kan yaş akar gözlerimden
Sana nazar değdi Engin

Başında durur pederin
Kalbimizde başka yerin
Kem gözler kör olsun derim
Sana nazar değdi Engin

Seni sevenlerin yasta
Üzüntüden olduk hasta
Büyük ozan büyük usta
Sana nazar değdi Engin

Kan yaş ettim gözlerimi
Dövüp durdum dizlerimi
Ne olur aç gözlerini
Sana nazar değdi Engin

Âşık Ali’m yaktın beni
Mevla’m bozmasın düzeni
Bağrımıza bastık seni
Sana nazar değdi Engin
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Demiştim Hasan

Senelerdir böyle hep uyuttular
Sana yıllar evvel demiştim Hasan
Koltuğu kapınca tez unuturlar
Yıllar önce bunu demiştim Hasan

Siz yeter ki bize oy verin derler
İşler bitinceye dek vaat ederler
Daha sonra dalga geçip gülerler
Ben size gerçeği demiştim Hasan

Bunların lafının hiç sonu gelmez
Seçildi mi seni beni düşünmez
Soba kesemizden yanar üşümez
Doğruları Halk’a demiştim Hasan

Yazışmaktan oldu parmaklar nasır
Kalemde mi kâğıt’ tamı bu kusur
Çulu beğenmiyor alıyor hasır
Sana yıllar önce demiştim Hasan

Sattılar yediler evin karlığını
Kimseler duymadı bak çığlığını
Üç iken beş etti mal varlığını
Kurnazın birisi demiştim Hasan

Yıllardır köy kaldı Çağlayancerit
Halkının yüreğin dağlayan Cerit
İlçe olunca oldu ağlayan Cerit
Ben bu rüyaları görmüştüm Hasan

Fırsat bulsa kastedecek canıma
Ne yazık ki sözü geçmez hanıma
Bundan böyle yaklaşmazlar yanına
Yalnız kalırsınız demiştim Hasan

Yıllardır sorulur bu soru bana
Şair bu sözlerin hangi Hasan’a
Ne fark eder ha "Hasana ha sana"
Sana gerçekleri demiştim Hasan

Âşık Ali’m ancak bu değil konu
Sizler zannetmeyin dünyanın sonu
Beş yüzleri bulur kömürün tonu
Ben bunu önceden bilmiştim Hasan
-----
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Dizine Dursun

Eğer ki sendeki insanlık buysa
Ekmeğimi yedin gözüne dursun
Ellerin bahçemde tek dal tuttuysa
Yediklerin gözüne dizine dursun

Bağımı bahçemi kesmeyi seçtin
Çok zor iyileşir yaramı deştin
Ekmeğimi yedin suyumu içtin
Yediğin her lokma gözüne dursun

Senin temelinde vardır ihanet
Bu ne edepsizlik bu ne kehanet
Olaylar meydanda görünüyor net
Ekmeğimi yedin dizine dursun

Eş dost demez arasını bozarsın
Ekmeğin yer kuyusunu kazarsın
Hakaretler dolu mektup yazarsın
Yiyip içtiklerin gözüne dursun

Ne yaptım ben sana bu garez niye
Ağlamaktan zaman bulma gülmeye
İki yakanız bir araya gelmeye
Yediğin ekmeğim dizine dursun

Nerde bir pislik var olur haberin
Düşesin cilvesine kötü kaderin
Bağ bahçe kesmekse senin zaferin
Ekmeğim dizine gözüne dursun.

Bencilliği kendine eyledin gurur
Bir gün yüce Mevla ansızın vurur
Senin yaptığını yapmaz bir gâvur
Ekmeğim gözüne dizine dursun

Sana karşı tüm kapıları kapattım
Birde utanmadan çamurlar attın
Belki kocamazdım beni kocattın
Ekmeğim dizine gözüne dursun

Ali’m sen sabır’ı elden bırakma
Bizi yaktın bari başkasın yakma
İnşallah O arabanla atarsın takla
Ceset parçalansın poşete dolsun
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Doktor Bey

Bir kapıdan bir kapıya varamam
Yaşlılığa çare yok mu? doktor bey
Gece gündüz öksürürüm duramam
Öksürüğe ilaç yok mu? doktor bey

Terliğim yok şapkam vardır başımda
Sigara tüttürüp durma karşımda
Gözümüz yok ekmeğinde aşında
Bir reçete bana çok mu? doktor bey

Bir dönüm tarla var bostan ekerim
Karpuz yesem yükseliyor şekerim
Ben bu kadar derdi nasıl çekerim
Söyle hele çare yok mu? doktor bey

Duramıyom doktor ince belimden
Uyuşursam laf almak zor dilimden
Vallah billâh korkuyorum ölümden
Bu ölüme çare yok mu? doktor bey

Senide çok yordum kusura bakma
Para yok dedim se kaşını yıkma
Borç bulur veririm canını sıkma
Bana güveniniz yok mu? doktor bey

Gölgede yürürüm görünür izim
Bilemem ne olur halımız bizim
Uzağa gidemem tutmuyor dizim
Bu işin çaresi yok mu? doktor bey

Tek mi tek anlattım size her şeyi
Sonuç nedir dinlediniz epeyi
Yeter çok beklettin yaz reçeteyi
Azıcık vicdanın yok mu? doktor bey

Âşık Ali’m uyuyamam yatamam
Yutkunurum bir lokmayı yutamam
Ellerim titriyor kaşık tutamam
Bunun tedavisi yok mu doktor bey
------
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Dökmez Emmoğlu

Güvenme ha sen oğluna kızına
Eline bir tas su dökmez Emmoğlu
Bel bağlama duvardaki sazına
Gün gelir nazını çekmez Emmoğlu.

Sen sahip ol cebindeki parana
Gün gelirki ilaç olur yarana
Sırrın açma her yanına varana
Kimse göz yaşını silmez Emmoğlu.

Dilekçe yazdırıp yanına varsan
Halini anlatıp davayı sorsan
Varıp bir doktora derdin anlatsan
Parasız reçete yazmaz Emmoğlu.

Yeter çok ağlama göz yaşın dinsin
Eğer paran varsa bey paşa sensin
Böyle devam eyle bir devir dönsün
Kimseler halini sormaz Emmoğlu.

Zengin hasta olsa doktoru gelir
Avrupa'dan yarasına em gelir.
Fakir ölse cenazeye kim? gelir.
Hoca bile elin sürmez Emmoğlu.

Yaşıyoruz amma hergün gam keder
Durmaz rızık arar zavallı peder
Eğer paran yoksa hemen öl geber
Cenazene kimse gelmez Emmoğlu.

Aşık Ali’m Diyor ey koca cihan
Ölüme mahkumdur doğan her insan
Bakarsın bir anda yıkılır dünyan
Dostlar bile selam vermez Emmoğlu.
-
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Dur Hele Hasan

Kusura bakma biraz acelecisin
İşin sonun bekle dur hele Hasan
Sen aldırma ne söylerse söylesin
İşin sonun bekle dur hele Hasan

Adam mektup yazıp taşa sarıyor
Ayak kaydırmaya çare arıyor
Gittiği toplumda seni karıyor
İti sokaklarda ürdürme Hasan

Ha, o, ha, bu, sanki ne değişecek
Birin düşürmeye kuyu eşecek
Yarın bunlar bir birine düşecek
İşin sonun bekle dur hele Hasan

Bakarsın güçsüzler güçlüyü yıkar
Adam bu iş için canın mı? sıkar
Sabredersen her şey açığa çıkar
İşin sonun bekle dur hele Hasan

Senin dediklerin bir anda olmaz
Kim demiş ki eden ettiğin bulmaz
Mazlumların ahı kimsede kalmaz
İşin sonun bekle dur hele Hasan

Sakın ha! eline alma silahı
Sırtına sararsın büyük belayı
Çektirende kalmaz çekenin ahı
İşin sonun bekle dur hele Hasan

Yılan inden çıkar O tatlı dille
Düşmanın karşıla bir demet gülle
Onu alt edersin tebessümünle
İşin sonun bekle dur hele Hasan

Hasan sap olmadın sen bir baltaya
Aç balıklar takılacak oltaya
Sabredersen her şey çıkar ortaya
İşin sonun bekle dur hele Hasan

Âşık Ali’m diyor Allah Var iken
Biz yalnızdık dünya ona yar iken
Onun ayağına batacak diken
İşin sonun bekle dur hele Hasan
--
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Duydun mu?

Oğul verdi gül Ali’nin arısı
Kovana girmeden kaçtı duydun mu?
Möhürder Ali’ nin gilgil darısı
Sekiz çelik yarım geldi Duydun mu?

Havalar bozuldu yağmura döndü
Sele safra oldu özbeğin bendi
Hacca'nın kocası kasım efendi
Ev kozunda kavga etti duydun mu?

Kör Hasan hacı katılmıştı törene
Dıraz duran öfkelenmiş tirene
Nalbant Ali basıyormuş firene
Şarampole yuvarlandı duydun mu?

Cuma günü bizim köyün pazarı
Genç beğenmez şu Cerid'in kızları
Hurda oldu boz Ahmet in hızarı
Satamadı zarar etti duydun mu?

Hal kalır mı koşu tutan gölükte
Yaz gününde yılan yatmaz delikte
Cennet Ahmet Özbek veli birlikte
Kınnoluktan kefen söktü duydun mu?

Âşık Ali’m sana eylemem minnet
Vefasız insandan olur mu himmet
Cırık Ali Mehmet geçirdi cinnet
Kendi kendin ipe astı duydun mu?
-
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Gaf'tan Anlamaz

Öyle bir hoca ki ne şeytan hoca
Elif lam’ı okur gaf’tan anlamaz
Cübbeyi bürünür boylu boyunca
Namaz’ı kıldırır saftan anlamaz

Şeytanlık parıldar hep gözlerinde
Alınacak bir mana yok sözlerinde
Biraz bencillik var belli yüzünde
Yüreği yansa da Paftan anlamaz

Biraz kıskanç çevresini kıskanır
Sanmıyorum bizim hoca uslanır
İsmine gerek yok herkeste tanır
Hakka dua eder aftan anlamaz

Cahil biri değil altmış yaşında
Mesela der her sözünün başında
Put gibi dikilir durur karşında
Yıkıl git dersiniz laftan anlamaz

Euzübillah der bismillah demez
Cuma namazında hutbeye gelmez
Elham’ı okur’da gulhü’yü bilmez
Elif, Bayı okur Vavdan anlamaz

Okuyup üflerse toplar cinleri
Dili peltek okuyamaz sinleri
Ayın Gayın derken yutar mimleri
Kayalıkta gezer saydan anlamaz

Kod pantolon giyer kıçın sıktırır
Namaz kıldırırken Halk’ı bıktırır
Gidip tıraş olmaz saçın kırktırır
Ok atmasın bilir yaydan anlamaz

Bir tepsi suyu üfürür püfürür
Kendince cinleri siler süpürür
Bir bardak çay içse koklar üfürür
Tiryakiyim derde çaydan anlamaz

Ali’m gel hocanın yakasın bırak
Gün geçirir dosta kuyu kazarak
Geçim sağlar mutlak muska yazarak
Cahildir Haftadan aydan anlamaz
------
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Genç Mühendis

Vay ömrünün baharında
Yaktı bizi genç Mühendis
Dostlar yarası alnında
Nere vurdun genç Mühendis

Felek dağladın özünü
Aç Fatih’im aç gözünü
Anan görsün gül yüzünü
Bir gülümse genç Mühendis

Uçtun bir melek misali
Sana yandı tüm ahali
Yıkıldı kardeşin Ali
Kalkta kaldır genç Mühendis

Durmaz akar gözyaşlarım
Dövünüyor gardaşların
Baş ucunda bacıların
Uyan bir bak genç Mühendis

Yoluna kurban olayım
Aç gözleri bir bak bayım
Hollanda’dan geldi dayın
Seni sorar genç Mühendis.

Çok acı oldu ölümün
Renkleri soldu gülünün
Sohbeti hoştu dilinin
Konuş sana genç Mühendis

Baban Yaşar anan Şerif
Hallerin edemem tarif
Yıl iki bin sekiz tarih
Ecel yetmiş genç Mühendis

Söylenirdi senin şanın
Tertemizdi ak’tı alnın
Çırpınıp durur nişanlın
Uyan bir bak genç Mühendis

Kimisine bayram düğün
Herkesi yaktı ölüm’ün
Ceset kaldı yirmi iki gün
Solmamışsın genç Mühendis

Cerit Halk’ı sana yandı
Acın bağrıma saplandı
Hısım akraba toplandı
Ağlaşırlar genç Mühendis

Mezarını geniş oyun
Kardeş’inin yanına koyun
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Selviler gibidir boyun
Uzanmışsın genç Mühendis

Böyle ölüm olamazdı
İlacı yok yaram azdı
Âşık Ali’m ağıt yazdı
Dostlar okur genç Mühendis
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Gördün mü? Hasan

Perişan Milletin haline baktım
Başa gelenleri gördün mü? Hasan
İnada oy verdin sen bizi yaktın
Su emlak borcunu verdin mi? Hasan

Yalan söyleyenin sözüne kandık
Bir kaç cahil ile baş başa kaldık
Düşünürsen bizimkide ahmaklık
Şimdi dediğime geldin mi? Hasan

Beyler sırtımızdan yiyor içiyor
Vay ahmaklar diye gülüp geçiyor
Herkes su borcunu ödesin diyor
Bu yıl çöp vergisi verdin mi? Hasan

Siyaset bir oyun tamamen haset
Konu komşu oldu dostluğa hasret
Ömür boyu gider bitmez husumet
Yaptığın hatayı gördün mü? Hasan

İlle de cahillik büker boynumu
Bozamadık şeytanın şu oyununu
Satmadı davarın ve koyununu
Sığırların yemin verdin mi? Hasan

Hasan'ım saplanır bağrımıza ok
Ankara’ya gitsek dayı filan yok
Beyler yiyip içer karınları tok
Üstüne bir de su verdin mi? Hasan

Acemi kaptansın elinde dümen
Hele düşün satılır mı encümen
Aramızda bir sır kimseye demem
Gereksizlere oy verdin mi? Hasan

Bunlar rant sağlıyor birbirlerine
Kazançlar karışmış kana irine
Yapılanlar gitmiyor mu gücüne
Olup bitenleri gördün mü? Hasan

Âşık Ali’m gayri sorulmaz derdin
Şimdi çek cezanı sende oy verdin
Yalan değil gerçekleri söyledim
Siyasetin hakkın verdin mi? Hasan
-
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Görmedim Emmi

Birileri bizi hazmedemiyor
 Ben böyle siyaset görmedim emmi
 Hatır gönül bitmiş neler söylüyor
 Ben böyle siyaset görmedim emmi

 Eğer sen fikrimi sorarsan bana
 Her zaman bu gönlüm doğrudan yana
 Saygım sevgim vardır bütün insana
 Fakat siyaseti sevmedim Emmi

 Bilmem gerek var mı gareze kine
 Mesaj veriyorlar birilerine
 Seçmenler ters bakar birbirlerine
 Ben böyle siyaset görmedim emmi

 Vurup kırmak ile siyaset olmaz
 Elbet düzelecek bu böyle kalmaz
 Yalan söylüyorlar bu doğru olmaz
 Ben böyle siyaset görmedim emmi

 Canım istemiyor şekeri balı
 Sorma biri var ki öyle havalı
 Üçü birden seçmeniyle kavgalı
 Ben böyle siyaset görmedim emmi

 Aslında Cerit’li bir birin tanır
 Yalan söyleyene çabuk inanır
 Söyleyenler bir gün elbet utanır
 Ben böyle siyaset görmedim emmi

 Birkaç kişi siyasete şartlandı
 Fırsatçılar bir yerlere saklandı
 Küsülüler beş’ti on’a katlandı
 Ben böyle siyaset görmedim emmi

 Siz yakın olmayın yüzü gülmeze
 Laf da  kâr eylemez sözün bilmeze
 Müsaade almadan karışır söze
 Ben böyle siyaset görmedim emmi

 Merdivenler birer, birer çıkılır
 Dizlerim yorulur canım sıkılır
 Yalanın temeli olmaz yıkılır
 Ben böyle siyaset görmedim emmi

 Yirmi dokuz Mart günlerden Pazar
 Kendin bilmezlerden duyarsın azar
 Âşık Ali’m ancak bu kadar yazar
 Ben bu siyaseti sevmedim emmi
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Görsün Ceritli

Seğmenleri bölük- bölük geliyor,
 Uzun dama düğün kursun, Cerit’li.
 Misafirler halay tutmuş bekliyor,
 Başa bir oyuncu bulsun, Cerit’li.

 Uzun dam geniştir benim bildiğim,
 Büyükler toplansa çözülür düğüm,
 Dediler on beş gün çalacak düğün,
 Emniyet tedbirin alsın, Cerit’li.

 Köylüye duyurun toplansın bura,
 Çalsın davul zurna oynansın tura,
 Kasap çok sinirli varmayın ora,
 Varırken dikkatli varsın, Cerit’li.

 Çökelik kaybolmuş tellal çağırın,
 İyice duymazmış bekçe bağırın,
 Düğüne kırk dana kesilsin yarın,
 Seğmenlere yemek versin, Cerit’li.

 Baş bilenler toplansın bir araya,
 Ayak Yusuf, halkı dizsin sıraya,
 Salman çavuş Emmi, çıksın turaya,
 Koca Mıstık nerde? Bulsun, Ceritli.

 Lorke ye söyleyin zurnayı çalsın,
 Toko Ali nerde? Davulun Alsın,
 Hocoğlu beklesin yedekte kalsın,
 Tetirli’ye Haber Salsın, Cerit’li.

 Solak Ömer, olsun düğüne sağdıç,
 Sinsin ateşinde yansın karaardıç,
 Baş dervişten gelmiş Hüseyin Alıç,
 Kavalın kınından alsın, Cerit’li.

 Balaban tez gelsin ataşı kaysın,
 Gelen misafiri tek mi tek saysın,
 Deli Memiş, çıksın sinsin oynasın,
 Kör Hasan, ortaya dalsın, Cerit’li.

 Cennet tola’yı da eyleyin bekçi,
 Tekirdağlı İbiş, olsun destekçi,
 Hala’ya çağırın gelsin börekçi,
 Şoför Yusuf, başta kalsın, Cerit’li.

 Cüllo çabuk gelsin bir haber salın,
 Süllü Emmi, hasta sorsunlar halın,
 Tontu’ya söyleyin, yapmasın çalım,
 Bölükbaşın gönlün alsın, Cerit’li.

 Dazı yokuş derler, girmeyin zora,
 Hıltlar’a varınca VERİN bir mola,
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 Önce çay demlensin içmeyin kola,
 NİSAFİRE ceviz kırsın, Cerit’li.

 Okuntu Gönderin Aksu’ya Öte,
 Cerit Düğününe Gelsin Helete,
 Karnını Doyurun Acıkmış Çete,
 Bahar kıza yemek salsın, Cerit’li.

 Gelsinler baş pınar, oruç pınarı
 Kuluyanlı Miliyanlı BOZLAR’I
 Unutma Göynüğü, Sakarkaya’yı,
 Dört tarafa haber salsın, Cerit’li.

 Buyurun komşular yardıma gedek,
 Ali Kocalar Nasıl ne Halde görek,
 Terör vurmuş, seyreylemiş engizek,
 Özbeğ’in Yarasın Sarsın, Cerit’li.

 Deve ile Kara Yusuf Mallakoç,
 Veli Ağa İçin, Kesilsin Beş Koç,
 Esnafa, bakkala ettirmeyin borç,
 Yoksullara destek olsun, Cerit’li.

 İnce’ye bir haber gönderin gelsin,
 Cerit düğününde ünü söylensin,
 Camız ağlamasın, gözyaşın silsin,
 Kibar hasan nerde? Bulsun, Cerit’li.

 Goz’ların dibine çadır kursunlar,
 Sağına soluna gözcü koysunlar,
 UFO eşkıyanın başın vurmuşlar,
 Kesik başa karşı varsın, Cerit’li.

 Bulup getirsinler Hafız hocayı,
 Ese Emmi, çabuk söksün bacayı,
 Meydana çağırın kavlak kocayı,
 Gıco’ lar ortaya dalsın, Cerit’li.

 Güvenli bir ortam oluştursunlar,
 Eşi dostu orda buluştursunlar,
 Boyacı Ömer’i konuştursunlar,
 Hikâye’nin tadın alsın, Cerit’li.

 Misafirperverdir CERİT İnsanı,
 Honbur, Kale, Boylu, nerde hanı,
 Börklü onbaşı’ya verin meydanı,
 Yalan muhabbete doysun, Cerit’li.

 Irgat gelmiş para bekler geride,
 Solak Mıstık Bir El Atsın Şeride,
 Sille keskenmesin Küçük Cerit’e,
 Hamza koca rahat dursun, Cerit’li.
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 On bir oğul, bir kız, elli beş torun,
 Padişah’ı bulun doğrumu sorun,
 Ne derse o olur yapmayın yorum,
 Varıp Divanına Dursun, Cerit’li.

 Tosun Emmi, yetişti mi yurduna,
 Karagöz’ler nerde gitsin ardına,
 Manoğlan acele varsın yardıma,
 Gırolar’ın halın sorsun, Cerit’li.

 Salman Kâhya, kötü Cerit demesin,
 Tarihler boyunca bu söz söylensin,
 Sakın Kamber Emmi sizi görmesin,
 VARIRKEN tetbirli varsın Cerit’li.

 Tükel’e güç yetmez kalındır beli,
 Kel hafız Ahmet’in güçlü çengeli,
 Koço’ya yıkıldı kör Hasan, Veli,
 Karagöz Osman’ı bulsun, Cerit’li.

 Sarı Kız Hıdır’ım Bıyığın Burar,
 Baş derviş’li gelmiş güreşçi arar,
 Halbaham Mustafa, çengeli sarar,
 Mahmut’a bir alkış çalsın, Cerit’li.

 Haceli yıkılmazdı? Yaptılar oyun,
 Cuf’la Ömer, Veli durma sen soyun,
 Sakın baş dervişe eğmeyin boyun,
 Şalvar yine sizde kalsın, Cerit’li.

 Âşık Ali’m işim değil övünmek,
 Amacımdı geçmişlere değinmek,
 Takoz Hasan, bekler elinde değnek,
 Yiğit varsa karşı koysun, Cerit’li.

Ali Ataş
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İzleniyor Emmoğlu

Takip edilirsin komşuya varsan
Adımların izleniyor Emmoğlu
Üzülürüm acı haber duyarsam
Ciğerimiz közleniyor Emmoğlu

Meydanda kol gezer eli kanlılar
Vurulsa da ölmez yedi canlılar
Göğsümüze dayatılan namlular
Nerelerde gizleniyor Emmoğlu

Öyle ki güzeldir yurdun bucağın
Söndürülmüş halde evin, ocağın
Böyle gitmez yorulacak bacağın
Şimdi dağda gezilmiyor Emmoğlu

Bir masada rakı viski içtiler
En sonunda bir birine düştüler
Güçsüzleri hep eziyor güçlüler
Kendileri ezilmiyor Emmoğlu

Eğer ayakların değerse taşa
Dostların duyarsa eder temaşa
Silah çektirirler gardaş, gardaşa
Kendi gidip gizleniyor Emmoğlu

Ayakları ses çıkarmaz gelirken
Ezilmedik üstümüze yürürken
Hiç uğruna bu insanlar ölürken
Yüreğimiz közleniyor Emmoğlu

Öksüz kuzu anasına meliyor
Yanık sesler bağrımızı deliyor
Günler bir birinden kötü geliyor
Güzel günler özleniyor Emmoğlu

Ayaklara pis bulaşır gezersen
Biri bakar öbürünü ezerken
Su yerine gemi kanda yüzerken
Kaptanları gizleniyor Emmoğlu

Âşık Ali’m doğrulsun şu belimiz
Haksızlığa cevap versin dilimiz
Odamızda uyur iken hepimiz
Uydulardan izleniyor Emmoğlu

Ali Ataş
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Kaçtım Emmoğlu

Çiftçi oldum ben çift süreyim dedim
Becer edip süremedim Emmoğlu
Öküzler kaçınca ayvayı yedim
Etrafımı göremedim Emmoğlu
.
Öküzler kaçıyor sabana çöktüm
Tarlanın toprağın yollara döktüm
Kel Osman emminin siyecin söktüm
Mesesi sabanı kırdım Emmoğlu
.
Öküzler huylandı dinlemez aman
Bir anda ortalık oldu toz duman
Etmeyin yapmayın dedim el aman
Toprağı yollara serdim Emmoğlu

Oha, oha dedim öküzler kaçtı
Bir iş beceremem elim dolaştı
Çiftçilik başıma çok işler açtı
Bir iken beş oldu derdim Emmoğlu

Öküzler yoruldu dedim soluya
Samı ipin boyunduruğa doluya
Meseleyi anlattım cennet tolaya
Oda bu halime güldü Emmoğlu

Dayım benim ile eyledi alay
Halime acıdı dedi ki vay, vay
Dedi çift sürmesi değildir kolay
Başıma türlü iş açtım Emmoğlu
.
Öküz kaçtı bir cevize tosladım
Ben kendimi şeftaliye yasladım
Dayım’ın lafına kulak asmadım
Beni dövecekti kaçtım Emmoğlu
.
Süremedim çiftçiliğe pes dedim
Dayı durma samı iplerin kes dedim
Ahmet gülüyordu gülme sus dedim
Herkes bu halime güldü Emmoğlu
.
Âşık Ali’m kendimi bir çiftçi sandım
Hemi koştum hem yürüdüm dayandım
Öküzler yelfeymiş çok geç uyandım
Olup bitenlere şaştım Emmoğlu
*****************************

Meğer bu işlerin kolayı varmış
Öküzü doyurmak işe yararmış
Bir dönüm sürmeden hava kararmış
Aç ayı çekemiyor halay emmoğlu… Zühre Savrulan Gazel

Doyurdum öküzü aç da değildi

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Pulluğun altında kuru ot yedi
Çalının çırpının altına girdi
Fikir erdiremedim buna emmoğlu…  Zühre Savrulan Gazel

Aldım öküzleri nadasa saldım
Vallahi bir saatte öyle kocadım
Vaz geçip pulluğu çıkarıp attım
Biraz da sen uğraş, bıktım emmoğlu...Zühre Savrulan Gazel

-

Ali Ataş
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Kalmadı Hasan

Kör Hasan Hacı yürü dedi yürüdü
Evde barkta kimse kalmadı Hasan
Ceviz gurk etmiştik hepsi çürüdü
Nasipte mi yokmuş olmadı Hasan

Dinle anlatayım köylünün halın
Çaldılar UFO’nun davarın malın
Adam kabadayı yaptı bir çalım
Karşısına çıkan olmadı Hasan

Yüzümüz gülmedi gittin gideli
Selam yok sabah yok bumu bedeli
Bekâr gezer solakların kevceli
Birini beğenip de almadı Hasan

Sorma be Hasan’ım dedikodu çok
Çete aç gezermiş kimin karnı tok
Eşik Yusuf yalnız hiç kimsesi yok
Oğlu derde derman olmadı Hasan

Kahveci Ali’nin yanmıştı bağrı
Bedenin sarmıştı ince bir ağrı
Hiç merak eyleme yok hasta sayrı
Bu yıl kimse grib olmadı Hasan

Engizekte bir hak komaz vardı ya
Adam göz açtırmaz oldu borçluya
Asker tüm köylüyü çekti sorguya
Kaçacak yerimiz kalmadı Hasan

Dayın neler çekti kimse bilmedi
Halan hep ağladı yüzü gülmedi
Tokoyu kızdırdık yola gelmedi
Bir halay havası çalmadı Hasan

Kâtip hasan hasta durmadan ağlar
Hep kumar oynardı nerde o çağlar
Yıl kuraklık gitti ne yapsın dağlar
Toprak tam suyunu almadı Hasan

Âşık Ali’m duyurmadık köylüye
Şoföre bir koyun verdik hediye
Sevindik yaylada su varmış diye
Dediğimiz gibi olmadı Hasan

Ali Ataş
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Karşılandılar

Sivas’tan kalkarak Cerite geldi
Büyük bir coşkuyla karşılandılar
Miting tamamlandı uçağa bindi
Hayır, dualarla uğurlandılar

Başkanın sözleri hüzünlü bitti
Cerit Halkın hakka emanet etti
Bir bardak su içti tuz ekmek dedi
Helikopter kalktı havalandılar

Yerköy’de Halk ile buluşacaktı
Orda da gerçeği konuşacaktı
Bu görünmez kaza herkesi yaktı
Yozgat’ın Yerköy’e varamadılar

Yola çıkılmazdı böyle bir günde
Pilot’un gözünü bürümüş perde
25 Mart şu Çarşamba gününde
Uçak düştü keş dağında kaldılar

İsmail yüz on ikiye bildirdi
Donuyoruz dedi yardım istedi
Dört tane ceketi üst üste giydi
Ses verdi sesine aldırmadılar

Aradılar havadan ve karadan
Fırtınadan göz açmadı yaratan
Metrelerce uzaklaşmış oradan
İsmail güneş’i bulamadılar

Bütün dünya şaştı kaldı bu işe
Moraller bozuldu kalmadı neşe
Dünya ağlar Gazeteci güneşe
Dört gün sonra cesedini buldular

Erhan, Yüksel, Murat, İsmail, Kaya
Tarih ezberledik gün saya, saya
Acı haber tez duyuldu dünyaya
Top yek ün ağlandı duramadılar

Başkanımın dili baldı şekerdi
Kelimeleri çok özenle seçerdi
Üşüyerek keş dağında can verdi
Yanlış yerde arandı oyalandılar

Sayın Muhsin Yazıcıoğlu sevilen
İlk genel başkandı Cerid’e gelen
Birkaç dönem parlamenter seçilen
Donarak öldüler kurtulmadılar

Çokta az bir zaman kalmıştı yaza
Tam beş günde ulaşıldı enkaza
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Canlar dayanır mı kar tipi buza
Azrail elinden kurtulmadılar

Kar varıdı keş dağının başında
Kimi otuz kimi elli yaşında
Donarak öldüler Mart’ın kışında
Dağda kurda kuşa yem olmadılar

Birçoğu suç buldu Cerid’im sana
Ne denir ki sözün bilmez insana
Kim kıymak isterdi bu altı cana
Allah’ın takdirin anlamadılar

Âşık Ali’m buruk geçti seçimler
Meydanlarda durduruldu mitingler
Bulduk amma yaralıdır dediler
Ortalığa yalan haber yaydılar
                            25 Mart 2009
DOST ŞAİRLERİN KALEMİNDEN DÖKÜLEN İNCİLER
***************************************************************
Soyadı Güneş'i ısıtamadı
Onların haline kurt -kuş ağladı
Öleceğin bildi şiirler yazdı
Kavuştu rahman'a YAZICIOĞLU

''Beton çok'' soğuk der mısralarında
Saçları buz tutmuş, kar yastığında
Karı yorgan yapmış dağın başında
Kavuştu Rahman'a YAZICIOĞLU..Saliha Yavaş

Ali Ataş
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Kattı emmoğlu

Birisine güvendikte sır verdik
Pişmiş aşa sular kattı emmoğlu
Cana yakın dedik biraz sevindik
Birden bire kaşın çattı emmoğlu

Gelmişiz dünyaya yaşamak için
Körler gerçekleri göremez niçin
Seçimi kaybettik olduk o biçim
Millet bize şamar attı emmoğlu

Karşısına dikilenler pes etti
Bayır çayır deşti işin iş etti
Eski bitti yenilerin keşfetti
Hazineden arsa sattı emmoğlu

Yandan çarklı bildiğini unuttu
Kırk kolon oynamış ikisi tuttu
Hayal değil çarklı için umuttu
Bu hafta totolar yattı emmoğlu

Sürü sahibiydi davar heyler di
Gönül kırıldıkça tamir eylerdi
Aklına geleni hemen söylerdi
Bir söze 5 yalan kattı emmoğlu

Yalan doğru ne dediyse inandık
Yeter artık yeter dedik usandık
Çukur ovalarda sıcakta yandık
Birde ağa gelip çattı emmoğlu

Olaylar durmuyor gider son sürat
Ortalık gerildi berbat mı berbat
Yalancı Velinin oğluydu Murat
Genç yaşta ölümü tattı emmoğlu

Birçok insan sırtımızdan geçindi
Buna arabuluculuk edenler kimdi
Moralimiz bozuk hakkımız yendi
Seçmen iş’e hile kattı emmoğlu

Seçimi aldılar çok az bir farkla
Görseydin sevinçten attılar takla
Âşık Ali’yi de hışmından sakla
İnan seçmen bizi sattı emmoğlu
-

Ali Ataş
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Liderler

Allah bu yıl bolca verdi rahmeti,
 Bulanık sel oldu çağlar liderler.
 Sizde ne var biz çekeriz zahmeti,
 Kimine menfaat sağlar liderler.

 Seçim zamanları gelir giderler,
 Halk’a sulu, sulu diller dökerler,
 Babayı evlada düşman ederler,
 Herkesi kavgaya katar liderler.

 O parti Bu parti ayırmıyorum,
 İnanın hiç birin kayırmıyorum,
 Kötü siyasetten bıktık diyorum,
 Bu hırçınlık sizi yakar liderler.

 Kin tohumu ile dolu meydanlar,
 Bir şey anlamayız ne diyor bunlar,
 Hele böyle devam ede dursunlar,
 Millet’in gözüne batar liderler.

 Eğriyi doğruyu görüyor gözler,
 Liderliğe yakışmıyor şu sözler,
 Anlamadık neyi bölüşemezler,
 Bir birine çatar durur liderler.

 AKP MHP sosyal demokrat,
 CHP HDP kolluyor Fırsat,
 Bunlar siyaseti ettiler berbat,
 Aramıza nifak sokar liderler.

 Ali’m olanları anlattım bir,bir,
 Bu Millet’ in dini dili ırkı bir,
 Tayip beyi hedef aldı üç’ü bir
 Siyaseti yanlış yapar liderler.

 Bizim insanımız bir birin tanır,
 Oy veren seçmene çatar liderler.
 Hırçın olan siyasetçi kınanır,
 Nedense şiddete sapar liderler.

 Bu dünyayı sanıyorlar üç günlük,
 Güya bir birine sağlar üstünlük,
 Niye bu kırgınlık niye küskünlük,
 Neden Tayyip beye çatar liderler.

 Bazen sakin olur bazen azarlar,
 İnsanların huzurunu bozarlar,
 Arada bir bağırırlar kızarlar,
 Lafı bol keseden atar liderler.

 Bunların işleri ortamı germek,
 Kavgaya şiddete olurlar örnek,
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 İçimizden gelmiyor ki oy verek,
 Bizi yarı yolda atar liderler.

 Sevinirler iş yolunda giderse,
 Kulak vermez millet’teki şu sese,
 İş çığırdan çıkar böyle giderse,
 Korkuyorum bizi satar liderler.

 Tükenmez vaatler ettiler bize,
 Yedi Haziran’ da sordular size,
 Çokları Kasım’da geldiler dize,
 Gün olur çığırdan çıkar liderler.

 Ali der dünyada hepimiz hancı,
 Gör ki kimi nerde yakalar sancı,
 Bizim aramızda yoktur yabancı,
 Komşuyu komşuya çatar liderler.

Ali Ataş
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Maden Ocağı

13 Mayıs saat 15.30 da Manisa Soma maden ocağında Trafo patlaması
 Sonucu ölen şehitler için;
 Yüzlerce ölü var soma’lı zorda
 Üç yüz bir can aldı maden ocağı
 Bakıyor dünyanın gözleri orda
 Üç yüz bir can aldı maden ocağı

 Girdikleri tünel bucaksız uçsuz
 Kimisi can verdi kimi aç susuz
 Bekleyen yavrular kaldı umutsuz
 Üç yüz bir can aldı maden ocağı

 Bedenlerde belli kömür izleri
 Dermanları kesik yorgun dizleri
 Bu nasıl? Felaket yaktı bizleri
 Üç yüz bir can aldı maden ocağı

 Ölüm teri döktü fakir fukara
 Elleri yüzleri simsiyah kara
 Kimi anam diyor kimisi baba
 Üç yüz bir can aldı maden ocağı

 Yan yana düştüler beş’i bir yerde
 Yavrular soruyor babamız nerde
 Bu damı? Var imiş kötü kaderde
 Üç yüz bir can aldı maden ocağı

 Ellerinde kazma toprak yararlar
 Tüneller açarak kömür ararlar
 Bu derin yarayı kimler sararlar
 Üç yüz bir can aldı maden ocağı

 Canlarından etti ekmek parası
 Çoğu ümitsizdi yoktu çaresi
 Bedene işlemiş kömür karası
 Üç yüz bir can aldı maden ocağı

 Kimisi önceden görmüş düşünü
 Kimisi kaybetmiş arar eşini
 Kimisi yumruklar kırar döşünü
 Üç yüz bir can aldı maden ocağı

 Çevre illerden var çoğu oralı
 Kimi can çekişir kimi yaralı
 Beden cansız eller yüzler karalı
 Üç yüz bir can aldı maden ocağı

 Arayıp bulundu bunca kayıplar
 Bu pirincin taşın kimler ayıklar
 Çoluk çocuk baba diye sayıklar
 Üç yüz bir can aldı maden ocağı

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

 Kimi abdest aldı kıldı namazı
 Yalvardı Mevla’ya etti niyazı
 Kimisi bağırdı çıkmaz avazı
 Üç yüz bir can aldı maden ocağı

 İşçilerden gizlenmişti doğrular
 Yetim kaldı nice, nice yavrular
 Dinmez oldu yüreklerde ağrılar
 Üç yüz bir can aldı maden ocağı

 Yetkili konuşmaz çıkmıyor sesi
 Var deniliyordu iş güvencesi
 Bir ekmek uğruna öldü nicesi
 Üç yüz bir can aldı maden ocağı

 Ali derki ağlıyorum ben bana
 Cenazeler yatırıldı yan yana
 Birçokları sarılmışlar can cana
 Yüzlerce can aldı maden ocağı
          ---------
            13 Mayıs 2014 Saat 15.30

Ali Ataş
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Mağdur Ali

Hanım ölür kalırsın dul,
 Dövünürsün mağdur Ali.
 Dileklerin olsa kabul,
 Sevinirsin mağdur Ali.

 Hanım evin direğidir,
 Hem paşası hem beyidir,
 O bir ana yüreğidir,
 Sen bilirsin mağdur Ali.

 Bakmazlar bacın gardaşın,
 Zehir olur ekmek aş’ın,
 O senin yastık yoldaşın,
 Nankör olma mağdur Ali.

 Kim ne eker onu biçer,
 Bu dünyaya gelen göçer,
 Rezillikle günün geçer,
 Kimse sormaz mağdur Ali.

 Ne yitirdin ne bulursun,
 Mecnun misali olursun,
 Dizlerine çok vurursun,
 Dövünürsün mağdur Ali.

 Bel bükülür elde asa,
 Seni sarar gam ve tasa,
 Hanım ölse kara yasa,
 Bürünürsün mağdur Ali.

 Bitler sarar ha! Yakanı,
 Kimse anlamaz şakanı,
 Yakan bulunmaz sobanı,
 Üşütürsün Mağdur Ali.

 İstersen darıl kız bana,
 Kirler bulaşır yakana,
 Gelinlerin bakmaz sana,
 Sürünürsün mağdur Ali.

 Lafın büyüğün söyleme,
 Allah’a isyan eyleme,
 Oğlana kıza güvenme,
 Selam vermez mağdur Ali.

 Her bahçeden gül derilmez,
 Yaşlanırsın gözün görmez,
 Komşuların yemek vermez,
 Aç kalırsın mağdur Ali.

 Dolaşırsın sazda barda,
 Üşütürsün kışta karda,
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 Gün gelir ki sokaklarda,
 Sürünürsün mağdur Ali.

 Ölümden hiç zevk alınmaz,
 Derdine derman bulunmaz,
 Çay’ını demleyen olmaz,
 Aç gezersin mağdur Ali.

 Yalnızlıktan gelin cana,
 Yoldaş olmaz sazın sana,
 İstersen kız darıl bana,
 Barışırız mağdur Ali.

 Âşık Ali’m iki gözüm,
 Sana muhayyerdir sözüm,
 Sevinmek değildir çözüm,
 İyi Düşün mağdur Ali.

Ali Ataş
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Mehmet Öldü

Başımız sağ olsun beyler
Hacıömer Mehmet öldü
Siz sağolun Cerit'liler
Hacıömer Mehmet öldü

Ayaktaydın değil hasta
Noldu sana Memmet usta
İlçe halkı kara yasta
Hacıömer Mehmet öldü

Vücudundan terler akar
Ölmüş amma gözü bakar
Bu acı tüm halkı yakar
Hacıömer Mehmet öldü

Felek sana ansız kıydı
Haberini herkes duydu
Avcılığa meraklıydı
Hacıömer Mehmet öldü

Of çekeriz derin, derin
Eşe dosta haber verin
Veli’ye Vakkas’a deyin
Hacıömer Mehmet öldü

Ecel seni erken aldı
Mahalle mateme daldı
Atölye sahipsiz kaldı
Hacıömer Mehmet öldü

Ölümünüz üzdü bizi
Keder yedi içimizi
Sebebiyse kalp krizi
Hacıömer Mehmet öldü

Kolay, kolay ölmem derdi
Yoksula yardım ederdi
Birçok çırak yetiştirdi
Hacıömer Mehmet öldü

Çalışır kendin yormazdı
Kaybettiğin aramazdı
Yoksulun halin sorardı
Hacıömer Mehmet öldü

Âşık Âli'm ne söylesin
Dostlarına sabır versin
Hak ona rahmet eylesin
Hacıömer Mehmet öldü

Ali Ataş

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Mezunuyum

Üniversite okumadım
Ben ilkokul mezunuyum
Yoksa tahsilli mi sandın
Ben ilkokul mezunuyum

Kulak verin siz bu sese
Kalmışım nefes nefese
Ortaokul ne de lise
Ben ilkokul mezunuyum

Kendime bu yolu seçtim
Şiir kazanında piştim
Fakülte önünden geçtim
Ben ilkokul mezunuyum

Okuyucum olmuş radar
İmla hatalarım çok var
Benim bildiğim bu kadar
Ben ilkokul mezunuyum.

Okuyucum yazar yorum
Bana kızar benim torun
Nokta virgül bende sorun
Ben ilkokul mezunuyum

Bilmesi farz değil sünnet
Bilmeyeni eylemem met
Gel beni böyle kabul et
Ben ilkokul mezunuyum

Eleştirmek güzel bir şey
Bilgisize vermeyin rey
Nokta virgül bilmezem bey
Ben ilkokul mezunuyum

Ner de kullanılır ünlem
Öğretmediler ki bil em
Sevinirim öğretirsen
Ben ilkokul mezunuyum

Âşık Ali’m ömür bitti
Zamanımız akıp gitti
Elli dokuz sene bitti
Ben ilkokul mezunuyum
-

Ali Ataş
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Millet'imi Koru Sen

Ya rap ne gelmez ki senin elinden
Yarattığın insanoğlun koru sen
Fırtınadan yağmurların selinden
Yüce Mevla Millet’imi koru sen

Trafik kazalarından uzak tut bizi
Ağlatmayın n-olur gülen her yüzü
Görünmez beladan esirge bizi
Yüce Mevla Millet’imi koru sen

Din dil ırk ve mezhep gözetemezsin
Adaleti herkese eşit vermezsin
Yüce Allah sen her şeye kadirsin
Yarattığın insanoğlun koru sen

Kararmasın insanların hevesi
Türkiye’miz zaten deprem bölgesi
Ya rap senin gücün neye yetmez ki
Yüce Mevla Millet’imi koru sen

Gece gündüz yalvarırım sana ben
Yapılan dualarımızı kabul eyle sen
Başka, başka afetlerden sellerden
Yüce Allah Millet’imi koru sen

Kul olarak yalvarırız biz sana
Zeval verme yarattığın insana
Yaşantımız hiç dönmesin zindana
Ey! Allah’ım dünyamızı koru sen

Ormanı eksiltme yüce dağlardan
Üzümü eksiltme yeşil bağlardan
Görünür görünmez tüm kazalardan
Yüce Mevla Millet’imi koru sen

Âşık Ali’m sözler açık yoruma
Çoğunun yaptığı gider zoruma
Tembel liderleri asla koruma
Ey! Allah’ım Millet’imi koru sen
---
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Mutlu Olsun

Merhaba ey şair dostlar
Yeni yılınız mutlu olsun
Kalksın üstümüzden puslar
Gününüz aydınlık olsun

Yazar dururlar sürekli
Sözler bir birine ekli
Tüm şairler dost yürekli
Yeni yılınız mutlu olsun

Bir sözüne bin söz ekler
Şair şiir onay bekler
Dünyaya gelen bebekler
Yeni yılınız mutlu olsun

Şairlerde olmaz hile
Gönül kırmaz bile, bile
Kardeşin bacın eşinizle
Yeni yılınız mutlu olsun

Hep ileri hızınızla
Elde kalem yazınızla
Oğlunuzla kızınızla
Yeni yılınız mutlu olsun

Hısım akraba yeğen ile
Ninen Teyzen Halan ile
Annen Baban Dayın ile
Yeni yılınız mutlu olsun

Baş ederler sorunlarla
Mesajlarla yorumlarla
Gelin damat torunlarla
Yeni yılınız mutlu olsun

Âşık Ali’m yazdı yine
Takılıp kalmazlar düne
Mutlu girelim bu güne
Yeni yılınız mutlu olsun

Ali Ataş
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Okudukça

Üzerinde olur gözler
Şiir yazıp okudukça
Dile gelir güzel sözler
Şiir yazıp okudukça

Çözülüyor bütün sorun
Mutlu olur dede torun
Neşelenip gülüyorum
Şiir yazıp okudukça

Dinleyeni mest ediyor
Yürekteki yağ eriyor
İnsana huzur veriyor
Şiir yazıp okudukça

Artarak çoğalır sevdam
Hayıra yorulur rüyam
Huzurlu olursun her an
Şiir yazıp okudukça

Neşe dağıtır çevreye
Huzuru sokar devreye
Rastlamazsın serseriye
Şiir yazıp okudukça

Ömürleri etmez heder
Unutulur bütün dertler
Ne gam kalır nede keder
Şiir yazıp okudukça

Âşık Ali derler bana
Şiir oku derim sana
Bol huzur verir insana
Şiir yazıp okudukça

Ali Ataş
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Olma Hasan'ım

Çalıp çarpmak için fırsatlar arar
Hırsızlara yakın olma Hasan’ım
Yalancının mumu yatsıya kadar
Yalancıya yakın olma Hasan’ım

İyiyi kötüyü bilmeyen insan
Bir anda karşında kesilir düşman
Zamanı geçirip olmadan pişman
Sahtekâra yakın olma Hasan’ım

İhtiyacın olsa koşmaz yardıma
Susuz kalsan su bırakmaz argına
Eyvah dersin vardığında farkına
Münafığa yakın olma Hasan’ım

Alışmış her türlü yalanı söyler
Sen ona kızsan da o sana güler
Kandırmaya çalışırlar bu beyler
Yalancıya yakın olma Hasan’ım

Düğüm vurur engel olur çözüme
Yalan söyler çok inanma sözüne
Mahalleyi düşman eder gözüne
Kötülere komşu olma Hasan’ım

Yalanından usanırsın bıkarsın
Kendi elinle boğazını sıkarsın
O taşın altından sende çıkarsın
Hırsızlara yakın olma Hasan’ım

Âşık Ali’m ben bunları tanırım
İyi yoğur çiğ kalmasın hamurun
Söylediğim gerçek işte bu durum
Yalancıya yakın olma Hasan’ım

Ali Ataş
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Orda İşi Ne

(.ok)  dolsun bu siyasetin içine,
 Meclis’imde kavgaların işi ne,
 Böyle tantanalar gider gücüme,
 Meclis’imde tantananın işi ne?

 Bakın sizi kınıyor ha Avrupa,
 Halk’ın yararına gösterin çaba,
 Seçimlerde sizi çeker hesaba,
 Meclis’imde kavgaların işi ne?

 Ne beklenir ki kavgacı vekilden,
 Şiddetleri uzak tutun Meclis’ten,
 Millet’çe utandık sizi izlerken,
 Meclis’imde kavgaların işi ne?

 Kimi otuz kimi yetmiş yaşında,
 Biz diyorduk akılları başında,
 Birde küfrettiler canlı yayında,
 Meclis’imde küfürlerin işi ne?

 Bu gidişle asla menzil alınmaz,
 Vatandaşın yaraları sarılmaz,
 Kavga ile bir yerlere varılmaz,
 Meclis’imde kavgaların işi ne?

 Hesabı yok bir birine çatanın,
 Yüzü utanacak çamur atanın,
 İşi yok mecliste caba satanın,
 Kabadayıların orda işi ne?

 Boşa harcıyorlar zamanı boşa,
 Anlaşarak vermiyorlar baş başa,
 Düşman ediliyor gardaş gardaşa,
 Meclis’imde düşmanlığın işi ne?

 Biri sağcıyım der birisi solcu,
 Biri oyun oynar sanki futbolcu,
 Bak hepiniz aynı gemide yolcu,
 Meclis’imde kavgaların işi ne?

 Bu gidişat vatandaşı bölüyor,
 Aldıkları maaş fazla geliyor,
 Yazık hiç uğruna insan ölüyor,
 Sokaklarda ölümlerin işi ne?

 Çevrenize bakıp ibret alınız,
 Gün gelir ki kötü olur halınız,
 Sağ sol zamanı mı birlik olunuz,
 Meclis’imde bölünmenin işi ne?

 Bunlar Türkiye’yi hırpalıyorlar,
 Kimi aşık olmuş saz çalıyorlar,
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 Memleket’i bölüp parçalıyorlar,
 Duyarsızın o Meclis’te işi ne?

 Koltuğu bırakmaz yapışırsınız,
 Bu gün küser yarın barışırsınız,
 Sanki düşman gibi çarpışırsınız,
 Meclis’imde silahların işi ne?

 Herkes kendisine bir pay ayırır,
 Kiminiz taraflı yandaş kayırır,
 “Gurkun cücükleri güzün sayılır”
 Meclis’imde kavgaların İşi ne?

 Âşık Ali’m nedir kini bunların,
 İnan ki hep birdir himi bunların,
 Şeytan arkadaşı cin mi? Bunların,
 Meclis’imde Şeytanların işi ne?

Ali Ataş
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Soy Adaşım'a

Beni dinle sana birkaç sorum var
 Soyadı nereden? Aldın Abdullah
 Gün geçtikçe artar oldu sorunlar
 Soyadı nereden? Aldın Abdullah

 Adınız Abdullah soyadın Ataş
 Belki Akrabayız dur hele yavaş
 Sordum ve öğrendim otuz İki yaş
 Soyadı nereden? Aldın Abdullah

 İlin ilçen nere? Nerelisin? Sen?
 Akrabayız diye sevinmiştim ben
 Sana miramsıdır? Yoksa dededen
 Soyadı nereden? Aldın Abdullah

 Yüce Allah bizi yoktan yarattı
 Birçok Olay İÇİMİZİ kararttı
 İl’iniz Tekirdağ ilçe’n muratlı
 Soyadı nereden? Aldın Abdullah

 Acep nerden gelir belli mi bu iz
 Uzak yola gitme yorulmasın diz
 Araştırsak BELKİ akrabayız biz
 Soyadı nereden? Aldın Abdullah

 Tanıdık bulup ta sizi sormadım
 İğne ile kuyu kazdım durmadım
 İşin neticesin hiç anlayamadım
 Soyadı nereden? Aldın Abdullah

 Âşık Ali’m bahtın olmasın kara
 İnşallah gönlüne açmadım yara
 Bu sözlerim sizi sokmasın zora
 Soyadı nereden? Aldın Abdullah
                             22.Ağustos.2011
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Süleyman

Süleyman sen beni hiç dinlemedin
Boşuna kendini yorma Süleyman
Fazla estin yağdın fazla gürledin
Gizli, gizli plan kurma Süleyman

Herkes ecel şerbetinden içecek
Canlı cinli bu dünyadan gidecek
Sırat köprüsü var bu geçilecek
Ahret için çalış durma Süleyman

Öyle hilebazlık yapma yutmazlar
Sanmayın ki oynarlar da utmazlar
Uçurumdan düşersiniz tutmazlar
Düşeceğin yere varma Süleyman

Başka yiğit çıkar yiğidim deme
Güçlü kuvvetliysen hadi bir dene
Dikkat gerek yoktur gareze kine
Yeter nalı mıha vurma Süleyman

Düzensiz giderse bozulur ayar
Bir tek dua bin bir belayı savar
Sarpa yürüyorsun ayağın kayar
Düşeceğin yere varma Süleyman

Tahminime göre bizim köylüsün
İyi güzel amma zır, zır delisin
Sen hangi makamın müdür beyisin
Kırma insanları kırma Süleyman

Gariban insanlar hep çeker çile
Bakarsın sessizler gelirler Dile
Eğer varmak istiyorsan menzile
Yollarını sarpa vurma Süleyman

Âşık Ali’m düşme kedere gama
Bahçıvanlar el uzatmaz bir hama
Çok güvenme oturduğun makam
Oturup ta bağdaş kurma Süleyman
------

Ali Ataş
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Şairler Atışıyor

Âşık Ali Ataş
Şimdi konuşmanın zamanı geldi,
Derdimi dökecek saz bulamadım.
Pazılarım inceldikçe inceldi,
Kollarıma uygun baz bulamadım.

Âşık Garip Mahmudi
Mazlumun yetimin duası vardır
Gökte uçan kuşun yuvası vardır
Ellerin sürüyle devesi vardır
Bende üç beş tane gaz bulamadım

Âşık Ali Ataş
Bizim insan bedavaya alışık
Söylermisin kim kiminle barışık
Müzik camiası karmakarışık
Müziklere uygun caz bulamadım.

Emine Coşkun
Dost dedim gittim de halden anlamaz
Yâre gülüm dedim gülden anlamaz
Goncayı bilemez daldan anlamaz
Kimseye edecek naz bulamadım.

Âşık Ali Ataş
Bu dünyada ben yiğidim diyordum,
Fazlaca çalıştım ben beni yordum,
Aradım kendimi kendime sordum,
Her şey fazla geldi az bulamadım.

Nurettin Algül
Şöyle bir göz attım güneşe aya
Her ikisi ışık saçar dünyaya
Rabbim nimetleri sermiş sofraya
Yemek isteğim var haz bulamadım

Âşık Ali Ataş
Erken kalkıp saçlarımı taradım,
Kenara atıldım neye yaradım,
Köye gittim kümeslerde aradım,
Ördekleri buldum gaz bulamadım.

Emine Coşkun
Önüme akıllı insan çıkmıyor
Gönül yapısına çivi çakmıyor
Nere gitsem huzur beni çekmiyor
Sinyalim bozulmuş baz bulamadım.

Âşık Ali Ataş
Nedense inandım hayale düşe,
İşsiz kaldım aldı beni endişe,
Ya bismillah deyip koyuldum işe,
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Sanayide uygun faz bulamadım.

Âşık Garip Mahmudi
Hayal dünyasında gönül eylerim
Bundan sonra sarayları neylerim
Bende âşık oldum çalar söylerim
Elime bir tane saz bulamadım

Âşık Ali Ataş
Olumsuz işlerim çıktı doruğa,
Yetişmedi üzüm döndü koruğa,
Şartlar zorla itti beni zorluğa,
Güneyde ısındım guz bulamadım.

Emine Coşkun
Üşüdüm kısıldı benim gür sesim
Ne yorgan ısıttı nede nevresim
Acı ve sert geçti bana her mevsim
Boranda kaldımda yaz bulamadım.

Âşık Ali Ataş
Emmiden dayıdan ümidi kestim,
Bir öfkeye geldim hepsine küstüm,
Gecede gündüzde daima estim,
Rüzgâra katacak toz bulamadım.

Emine Coşkun
Allah’ım şahittir düştüğüm dara
Düşünce saplandım yoldaki kara
Cebim delik sanki durmuyor para
Elliyi bulduysam yüz bulamadım

Âşık Ali Ataş
Hatırlarım gençlikteki çağları,
İmar ettim bahçeleri bağları,
Çok dolaştım yaylaları dağları,
Satın alacaktım yoz bulamadım.

Emine Coşkun
Sırtıma giyindim yamalı yelek
Ellere kavundu bana hep kelek
Acıklı şiirler yazdırdı felek
Elime geçecek koz bulamadım.

Âşık Ali Ataş
Birliğim kalmadı dağıldı ordum,
Boşuna çalıştım ben beni yordum,
Birkaç iş yerini aradım sordum,
Resim çekecektim poz bulamadım.

Emine Coşkun
El güldü oynadı bende suç oldu
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Ağardı başımda beyaz saç oldu
Aklım başa geldi amma geç oldu
Bende buna çare tez bulamadım

Âşık Ali Ataş
Zerre kaçmaz şairlerin gözünden,
Ne demişse söylemiştir özümden,
Kör olası yoksulluğun yüzünden,
Pilava katacak tuz bulamadım.

Âşık Garip Mahmudi
Varım varken hep yüzüme baktılar
Sırtımı dönünce hançer soktular
Gardaş bildiklerim üvey çıktılar
Anadan babadan öz bulamadım

Âşık Ali Ataş
Kuşlar bile ötmez oldu dallarda,
Lezzet yoktur arılarda ballarda,
Yaşlılık yüzünden kaldım yollarda,
İlerledim amma hız bulamadım.

Emine Coşkun
Gelmişe geçmişe şöyle bir baktım
Ayaklar baş olmuş benmi ayaktım
Saçlarımı yoldum yüreği yaktım
Benden daha yangın köz bulamadım.

Âşık Ali Ataş
Ali’m kısa kaldı attığın adım,
Lezzetim kalmadı azaldı tadım,
Merak ettim gece gündüz aradım,
Meyveler içinde muz bulamadım

Emine Coşkun
Kaplan'ım sevemem ayarsız işi
Arsıza sabrettim sıkıyom dişi
Başımın altına koydum da taşı
Pamuk gibi yatsam diz bulamadım
                              10.Kasım.2016

Ali Ataş
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Şairler Atışıyor 1

Âşık Ali Ataş
Şimdi konuşmanın zamanı geldi,
Derdimi dökecek saz bulamadım.
Pazılarım inceldikçe inceldi,
Kollarıma uygun baz bulamadım.

Âşık Garip Mahmudi
Mazlumun yetimin duası vardır
Gökte uçan kuşun yuvası vardır
Ellerin sürüyle devesi vardır
Bende üç beş tane gaz bulamadım

Âşık Ali Ataş
Bizim insan bedavaya alışık
Söyler misin kim kiminle barışık
Müzik camiası karmakarışık
Müziklere uygun caz bulamadım.

Emine Coşkun
Dost dedim gittim de halden anlamaz
Yâre gülüm dedim gülden anlamaz
Goncayı bilemez daldan anlamaz
Kimseye edecek naz bulamadım.

Âşık Ali Ataş
Şu dünyada ben yiğidim diyordum,
Fazlaca çalıştım kendimi yordum,
Aradım kendimi kendime sordum,
Her şey fazla geldi az bulamadım.

Nurettin Algül
Şöyle bir göz attım güneşe aya
Her ikisi ışık saçar dünyaya
Rabbim nimetleri sermiş sofraya
Yemek isteğim var haz bulamadım

Âşık Ali Ataş
Erken kalkıp saçlarımı taradım,
Kenara atıldım neye yaradım,
Köye gittim kümeslerde aradım,
Ördekleri buldum gaz bulamadım.

Emine Coşkun
Üşüdüm kısıldı benim gür sesim
Ne yorgan ısıttı nede nevresim
Acı ve sert geçti bana her mevsim
Boranda kaldımda yaz bulamadım.

Âşık Ali Ataş
Kapıldım giderim hayale düşe,
İşsiz kaldım aldı beni endişe,
Ya! Bismillah deyip başladım işe,
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Sanayide uygun faz bulamadım.

Âşık Garip Mahmudi
Hayal dünyasında gönül eylerim
Bundan sonra sarayları neylerim
Bende âşık oldum çalar söylerim
Elime bir tane saz bulamadım

Âşık Ali Ataş
Olumsuz işlerim çıktı doruğa,
Yetişmedi üzüm döndü koruğa,
Şartlar zorla itti beni zorluğa,
Güneyde ısındım guz bulamadım.

Emine Coşkun
Önüme akıllı insan çıkmıyor
Gönül yapısına çivi çakmıyor
Nere gitsem huzur beni çekmiyor
Sinyalim bozulmuş baz bulamadım.
                                10.Kasım.2016

Ali Ataş
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Şairler Atışıyor 2

Âşık Ali Ataş
 Biz insanız haddimizi biliriz,
 Yeter ortalığı germe efendi.
 Daim olgun insanları severiz,
 Gel bizleri cahil görme efendi.

               (Âşık seçkini)
 Aslanın yanında yatamıyorsan,
 Korkuyu serinden atamıyorsan,
 Seçkini metahı satamıyorsan,
 Her pazara çulun serme efendi.

            Âşık Ali Ataş
 Gelip gidip bize sürtme şerrini,
 Saklanırsın herkes bilir yerini,
 Mevsimsiz ektiğin ekinlerini,
 Zamanı gelmeden derme efendi.

      Saliha Değirmenci Yavaş
 Ağzından çıkanı duysun kulağın,
 Dostu kucaklasın gönül otağın,
 Kem sözün kurutur muhabbet bağın,
 Gel etme! İnsanı kırma efendi.

             Âşık Ali Ataş
 Dağlarda gezersin dağcı değilsin,
 Üzüm yetiştiren bağcı değilsin,
 Hukuk okumadın savcı değilsin,
 Keyfe göre ceza verme efendi.

             Emine Coşkun
 Dost olmaz zor günde seni terk eden,
 Çekmez ilmeğini teli hırkadan,
 İnsan bu mert olur gelmez arkadan,
 Alıp ta sırtından vurma efendi.

              Âşık Ali Ataş
 Ayağına giydin kanlı çizmeyi,
 Sen iyi bilirsin sokak gezmeyi,
 Sana kim öğretti adam ezmeyi,
 Yoksula EZİYET verme efendi.

            Emine Coşkun
 Çevir kıblegàha kalbin yönünü,
 Boş ver şöhretini boş ver ününü,
 Çıkıpta mazlumun kesme önünü,
 Kalleşçe ağları örme efendi.

            Âşık Ali Ataş
 Abuksubuk hikâyeler anlattın,
 Tatlı aşımıza tuz biber kattın,
 Kurnaz tilki gibi pusuda yattın,
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 Olaylara meydan verme efendi.

                 (Âşık seçkini)
 Yönümüz elbette ses ile beşe,
 Altı yön gezene yakuttan şişe,
 Davet edilene haktır üst köşe,
 Buyur denilmezse varma efendi.

             Âşık Ali Ataş
 Sular çağlayarak akar arkına,
 Bahçıvanlar varır bunun farkına,
 Biri çıkar çomak sokar çarkına,
 Toplumu ortamı germe efendi.

            Emine Coşkun
 Kin nefreti kalpten atamıyorsan,
 Yetimin elinden tutamıyorsan,
 Şeyda bülbül gibi ötemiyorsan,
 Gülünü dalından derme efendi.

             Âşık Ali Ataş
 Sanma Âşık Ali’m uykuya yatar,
 Çalışır gecesin gündüze katar,
 Suçlular suçunu suçsuza atar,
 Yeter iplere un serme efendi.
                              14.Ekim.2016

Ali Ataş
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Şairler atışıyor 3

Âşık Ali Ataş
 Kulak ver sözüme iyice dinle,
 Herkes ettiğini çekecek evlat.
 Yaşlıya yaklaşma garezle kinle,
 Sana da yaşlılık gelecek evlat.

     Saliha Değirmenci Yavaş
 Sözlerim gitmesin sakın ağrına,
 Onlarca hatunu basma bağrına,
 Nice kan dökülür şeref uğruna,
 İnsan onur için ölecek evlat.

           Âşık Ali Ataş
 Canlı cinli kim var ise ölecek,
 Çekilen acılar o gün bitecek,
 Herkes hesabını orda verecek,
 İnsanlık Âlemi çökecek evlat.

          Emine Coşkun
 Yaşlanıp çökünce düştüğüm halı,
 İlerde ne imiş bilecek evlat.
 Emek verip yaptım birikmiş malı,
 Kardeş arasında bölecek evlat.

                Âşık Ali Ataş
 Fani dünya böylemiydi ezelden,
 Güzel huydur insanları düzelten,
 Kötü kelam sarf eyleme dilinden,
 Mahşerde şahitlik edecek evlat.

            Âşık Seçkini
 Âşıklığın töresini unutma,
 Mansurlar saçını yolacak evlat.
 Ahir ömrün süresini unutma,
 Dostlar namazını kılacak evlat.

           Âşık Ali Ataş
 Size yayla ettim gönül dağımı,
 Yiyip bitirdiniz gençlik çağımı,
 Tarlamı, Evimi, Bahçe, Bağımı,
 Zamanı gelince bölecek evlat.

           Emine Coşkun
 Yaşa gör ki daha neler görürsün,
 Ne yollardan geçer nasıl yürürsün,
 Lüle, lüle telin yele verirsin,
 Saçına beyazlar dolacak evlat.

            Âşık Ali Ataş
 Evimize birçok insan gelirdi,
 Tatlı sohbetimi herkes bilirdi,
 EVLAT AİLEYLE ilgilenirdi,
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 Herkes ektiğini biçecek evlat.

           Emine Coşkun
 Harama bakma hiç kalbini pakla,
 Kendine haramı aman yasakla,
 Zamanı gelir bak samanı sakla,
 Düşme ha! Düşmanın gülecek evlat.

           Âşık Ali Ataş
 Bir kenara atma namusu arı,
 Rahat, rahat yaşa kışı Baharı,
 Aman dikkat eyle içme esrarı,
 Gül gibi ciğeri dökecek evlat.

           Bekir Öksüzce
 Allah’la kul arasına girilmez,
 Ölen insan asla geri dirilmez,
 Gayesiz insanla yola gidilmez,
 Güzel vatanına sahip ol evlat.

            Âşık Ali Ataş
 Ali der oturma masa başına,
 Cücükçüler zehir katar aşına,
 İnan acımazlar gözün yaşına,
 Kafana sıkıntı çökecek evlat.
                             05.11.2016

Ali Ataş
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Şairler Atışıyor 4

Âşık Ali Ataş
 Nereden gelirim hele bir sorun,
 Emmiden dayıdan selam getirdim.
 Gördüm rahatlardı dedeyle torun,
 Hısım akrabadan selam getirdim.

 Âşık Seçkini
 Beypınar’dan Hafik Zara Gürün’den,
 Pirsultan’la Aşık Veysel yerinden,
 Kerem derler ozanların pirinden,
 Can aslı’dan handan selam getirdim.

 Âşık Ali Ataş
 Halk’ımızın dertlerini yazandan,
 Şairlerden Âşıklardan Ozandan,
 Adana’dan Kadirli’den Kozan’dan,
 Karacaoğlan’dan selam getirdim.

 Salman Kekil
 Edeler şehrinden Maraş ilinden,
 Cevizler diyarı büyük Cerit’ten,
 Abu hayat değirmenin gözünden,
 Soğuk sularından selam getirdim.

  Âşık Ali Ataş
 İlkbaharda yeşillenen dallardan,
 Arının yaptığı petek ballardan,
 Erzurum Pasinler vede Alvar’dan,
 Âşık Reyhanî’den selam getirdim.

 Âşık Seçkini
 Yiğit olan yiğit tanır cüceyi,
 Sever noktaları bilir heceyi,
 Allah nidaları böler geceyi,
 Seher ile tandan selam getirdim.

 Âşık Ali Ataş
 Ne denirse denilmeli yürekten,
 Yıllar önce size söylemiştim ben,
 Şair Necip Fazıl Kısakürek’ten,
 Kahramanmaraş’tan selam getirdim.

 Âşık Ali Ataş
 Elimizi çektik curadan sazdan,
 Güzel tez usanır edadan nazdan,
 Ozanlar diyarı Sivas Banaz’dan,
 Pir Sultan Abdaldan selam getirdim.

 Âşık Seçkini
 Âşık olan Âşık tutar mı kini,
 Dağarcığı sevgi hüzün çıkını
 Bize bu ellerde derler seçkini,
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 Basri’den Hasan’dan selam getirdim.

 Âşık Ali Ataş
 Bizler gerçekleri görenlerdeniz,
 Büyüğe saygıyı bilenlerdeniz,
 Haksıza haksızsın diyenlerdeniz,
 Size Adaletten Selam Getirdim.

 Âşık Yorgun
 İsterim ki bey ol ister ki paşa,
 Ölüm denilen şey gelecek başa,
 Sizin için gittim Hacı Bektaş’a,
 Âşık Mahsuni’den selam getirdim.

 Âşık Ali Ataş
 Köyde geçilmezdi ağadan beyden,
 Yorganlar yün idi yastıklar tüyden,
 Şu Âşık Ali’nin doğduğu köyden,
 Çağlayancerit’ten selam getirdim.
                                 20.Ekim.2016

Ali Ataş
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Şairler Atışıyor 5

Âşık Ali Ataş
 Sana bir kaç sualim var emmoğlu,
 Uçuşan serçeden kuştan haber ver.
 Sağımız solumuz düşmanla dolu,
 Arada gezinen puşttan haber ver.

              Âşık Seçkini
 Mekke’ye varıp ta tavaf ettiysen,
 Hacerülesvetten taştan haber ver.
 Hangi iklimdesin hangi mevsimde,
 Bahar ile yazdan kıştan haber ver.

              Âşık Ali Ataş
 Olaylar merkezden izleniyorsa,
 Arada gerçekler gizleniyorsa,
 Dağlar dozerlerle düzleniyorsa,
 Kıyıdan kenardan uçtan haber ver.

              Emine Coşkun
 Zalimin tüm işi çomak sokmadır,
 Ekmek kapısına zincir takmadır,
 Gariban sofrası helal lokmadır,
 Emekten ekmekten aştan haber ver.

              Âşık Ali Ataş
 Çok kalleştir bu zamanın insanı,
 Adammı sayarsın sözden cayanı,
 Bilgisayarla kopardın mı? Bağını,
 Maos klavyeden tuştan haber ver.

              Âşık Seçkini
 Kulların alnına yazılan kader,
 Cahil öğüt bilmez bildiğin eder,
 Hudut ötesine yiğitler gider,
 Kerkük’ten Musul’dan dıştan haber ver.

              Âşık Ali Ataş
 Torpil filan yoktur eyleme kahar,
 İşin sonun bekle daha neler var,
 Tahliye oldu mu? Tutuklananlar,
 Cezalı cezasız suçtan haber ver.

              Âşık Seçkini
 Seçkini nerede bade içenler,
 Haniya kültüre ışık saçanlar,
 Zakiri beğenmez surdan uçanlar,
 Sarhoştan sakirden keşten haber ver.

              Âşık Ali Ataş
 Bir aralar küstük gelip gitmedik,
 Baş başa oturup sohbet etmedik,
 Ceviz yoktu tarhanayı yemedik,
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 Pirinçli bulgurlu aştan haber ver.

            Emine Coşkun
 Önemi kalmadı konuşsa arif,
 Arif’e cahiller yapıyor tarif,
 Dinime sövüyor hemde çok zarif,
 Ayağı bıraktık baştan haber ver.

              Âşık Ali Ataş
 Yıllar kurak gitmiş yeşillik solmuş,
 Tabiatın tüm düzeni bozulmuş,
 Tarla çoraklaşıp kırk parça olmuş,
 Sen bana topraktan taştan haber ver.

            Emine Coşkun
 Erkekte kadının değeri bitti,
 Gelinlik giyenler kefenle gitti,
 Hayalini kırdı un ufak etti,
 Yanına uymayan eşten haber ver.

              Âşık Ali Ataş
 Ali der zamansız tohum ekilmiş,
 Tarlalar kurumuş suyu çekilmiş,
 Duyduğuma göre beller bükülmüş,
 Günler gelip geçti yaştan haber ver.
                               15.Ekim.2016

Ali Ataş
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Şairler Atışıyor 6

  UTANSIN (atışma) 6

            Âşık Ali Ataş
 Turna gibi öter sazındaki tel,
 Çalmasın bilmeyen âşık utansın.
 Sararsa vatanı sinsice bir el,
 Çıkar için yurdun satan utansın.

            Emine Coşkun
 Vatanına sahip çıkmazsa kişi,
 Sürgün olmak artık onun tek işi,
 Vatandaşta olmaz erkek ve dişi,
 Yüreksiz erkek hem bayan utansın.

              Âşık Ali Ataş
 Sanmayın ki keser sapını yona,
 Bakarsın bir anda gelinir sona,
 Dâhil edilmişse ergenekona,
 Ayvayı armuda katan utansın.

               Sairenin Sesi
 Amerika dölü Aponun piçi,
 Ne idi Millet’in bilinmez suçu,
 Bırak muskayı tak boynuna haçı,
 Boş yere çamura yatan utansın.

               Âşık Ali Ataş
 Hedefi belirle koşmaya can at,
 Ülkemize germeliyiz kol kanat,
 Ustasız kalırsa öksüzdür sanat,
 Devam ettirmezse çırak utansın.

               Emine Coşkun
 Amerika gözünü toprak doyursun,
 Millet’le oynayıp nasıl uyursun,
 Uyansın Müslüman sesin duyursun,
 Bizi bu duruma iten utansın.

              Âşık Ali Ataş
 Haram katma ekmeğine aşına,
 Gel sahip çık toprağına taşına,
 Yaşlı sahip değil ise yaşına,
 Boşa geçirdiği yıllar utansın.

            Emine Coşkun
 Gökyüzüne çıksın kısık sesimiz,
 Hepimiz bir Milet aynı kesimiz,
 Yüce Türk Devleti olmaz peşimiz,
 Hilekâr kumarda üten utansın.

             Sairenin Sesi
 Al bayrağa kurban olsun canımız,
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 Vatanı suladı akan kanımız,
 Bırak benliği dost bitsin kininiz,
 Dostun satıp düşman tutan utansın.

             Âşık Ali Ataş
 Gerçeklere karşı çıkarsa biri,
 İnsanlığa ortak etme ki-biri,
 Etrafa iyi bak yoluna yürü,
 Önünüze tuzak kuran utansın.

              Sairenin Sesi
 Şahlanır yiğitler düşmana karşı,
 Tekbir sesleriyle inletir arşı,
 Bir ağızdan okur Milletin marşı,
 Saydığım sözleri yutan utansın.

             Âşık Ali Ataş
 Sinirlenip insanlarla dalaşma,
 Sakın zavallıya değip dalaşma,
 Kavgadan uzak ol şerre bulaşma,
 Haksız yere sana çatan utansın.

            Bekir Öksüzce
 Hizmet gönül işi deyip sızanlar,
 Kendi Milletine kuyu kazanlar,
 Sahtekârlıklarla destan yazanlar,
 Kendi insanına çatan utansın.

              Âşık Ali Ataş
 Ali’m ataş olup çevreyi yakma,
 İyi tembelleştin kusura bakma,
 Çiftçi gardaş çiftçiliği bırakma,
 Bi-der ek bitmezse tarla utansın.
                             09.Kasım.2016

Ali Ataş
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Şarap İçirenin

Dilerim ocağı söne
Bana şarap içirenin
Ocağına baykuş döne
Bana şarap içirenin

Dedi gönlün olur ferah
Demedi ki içme günah
Belasını versin Allah
Bana şarap içirenin

Bana dediler budala
Oynadılar çala, çala
Oğlu kızı yetim kala
Bana şarap içirenin

Gitmiştim gurbet ellere
Beni düşürdü dillere
Avradı kalsın ellere
Bana şarap içirenin

Acımadı genç yaşıma
Zehir doldurdu aşıma
Evi yıkılsın başına
Bana şarap içirenin

Kötülüklerin anası
Ciğerlerinden yanası
Tanınmaz olsun siması
Bana şarap içirenin

Gezerdim elimde şişe
Yürür idim düşe, düşe
Yuvasına figan düşe
Bana şarap içirenin

Gazinolara götürdü
Bira bardakta köpürdü
Allah defterini dürdü
Bana şarap içirenin

Akıllı ol Âşık Ali’m
Çok perişan oldu halım
Boynuna binsin vebalim
Bana şarap içirenin
-

Ali Ataş
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Şaşırttı Osman

Şayet bizi sorup sual edersen
Zam feleğimizi şaşırttı Osman
Deli dersin dertlerimi söylesem
Bunlar aklımızı kaçırttı Osman

Yok dediler elektriğe zam geldi
Oduna Kömüre Tüp’e tam geldi
Emlak su parası çöp borcu geldi
Bize boynumuzu kaşıttı Osman

Çaya hasret kaldık şeker pahalı
Tıraş ettiremedik saç ve sakalı
Odamızdan kalktı kilim ve halı
İnan aklımızı şaşırttık Osman

Mercimek yok alamadık pirinci
Çocuk şeker sorar eve gelinci
Vallah billâh kayıp ettik sevinci
Bizler aklımızı kaçırdık Osman

Büyük kızım kontör diyo durmuyor
Cebimizde harçlık var mı sormuyor
Yırtık geniş yama küçük uymuyor
Sen bize akıl ver şaşırttık Osman

Cepte mangır bitti aklım karıştı
Çocuklar iki gün çamda çalıştı
Bizim döller kötü huylara alıştı
Şimdi ne yaparız şaşırttık Osman

Köye gelenleri karşılamadık
Ceviz yetiştirdik aşılamadık
Dönüp sırtımızı kaşıyamadık
Sırtımızı ele kaşıttık Osman

Sorma Osman perişanız vallah’a
Gece gündüz yalvarırız Allah’a
Bakkallara borç edemem bir daha
Deli divaneyiz şaşırttık Osman

Âşık Ali’m bir iş beceremedik
Epey dallandıkta yeşeremedik
Biz neden yarını düşünemedik
Elimize geçeni aşırdık Osman
-----------
Ev sahibim kira diye inletir
Zengin komşum müzikleri dinletir
Bu yoksulluk inim, inim inletir
Fukaralık bırakmıyor Osman’ım. Zühre Savrulan Gazel

Ali Ataş
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Şeytan

 Hal ve harekâta dikkat etmezsen,
 Seni doğru yoldan azdırır şeytan.
 Hısım akrabaya gelip gitmezsen,
 Dostlarına kuyu kazdırır şeytan.

 Atamız hazreti Âdemden beri,
 Bütün insanlığa bulaşır şerri,
 Mümini kandırır öteden beri,
 Doğruları yanlış yazdırır şeytan.

 Hiç acımaz vurur döker dolunu,
 Düşman eder gelinini oğlunu,
 Gerçeklerden saptırırsan yolunu,
 Seni ataşlara yandırır şeytan.

 Tüm gücünü aldatmaya kullanır,
 Sen kaçtıkça üzerine çullanır,
 Temiz eller haramlara uzanır,
 Bir vesvese ile kandırır şeytan.

 Hazırlıklar yapar yarına düne,
 Seni yönlendirir gareze kine,
 Farkında olmazsın girer kalbine,
 Her yerde adını andırır şeytan.

 Dikkat eylemezsen sokar ataşa,
 La havle çekerek çıkarız başa,
 Göz göre kafayı vurdurur taşa,
 Sağını solunu kaşıtır şeytan.

 Bunun işi gücü yakıp yıktırmak,
 İşimizdir bundan uzakta durmak,
 Hainin şerrinden hakka sığınmak,
 Zorla kendisine uydurur şeytan.

 Ali’m bu herkesi çıkarır baştan,
 Bizleri soğutur sevgiden aşktan,
 Birde uzak eder bacı gardaştan,
 Bizi doğrulardan caydırır şeytan.
                              03.Mart.2018

Ali Ataş
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Şikayetçiyim

Bir değil beş değil verdiği zarar,
 Hâkim Bey abimden şikâyetçiyim.
 Haklı kim haksız kim siz verin karar,
 Hâkim Bey abimden şikâyetçiyim.

 Söz anlatmak zordur böylesi kula,
 Bizim bu davamız biter mi? Ola?
 Öğüt nasihatle gelmiyor yola,
 Hâkim Bey abimden şikâyetçiyim.

 Şeytanlıktan yana akan ırmaktır,
 Göreni duyanı şaşırtmaktadır,
 İşi gücü takım karıştırmaktır,
 Hâkim Bey abimden şikâyetçiyim.

 Rahat ettirmedi bu güne kadar,
 Bir avuç toprağa insanı satar,
 Bu dava sürecek mahşere kadar,
 Hâkim Bey abimden şikâyetçiyim.

 Kumlarda gezerde kaybolmaz izi,
 Nice yol kat eder yorulmaz dizi,
 Bitsin bu küskünlük barıştır bizi,
 Hâkim Bey abimden şikâyetçiyim.

 Gelip geçiyor da selam vermiyor,
 Yıllardır hasetlik devam ediyor,
 Tarladan bahçeden eve gelmiyor,
 Hâkim Bey abimden şikâyetçiyim.

 Abimin huyunu aklım almadı,
 Çekimi kapattı beni salmadı,
 Vallah billâh çeker halım kalmadı,
 Hâkim Bey abimden şikâyetçiyim.

 O kadar tapar ki toprağa taşa,
 Bilir bilmez imza atar yanlışa,
 İnan ağrı soktu ağrımaz başa,
 Hâkim Bey abimden şikâyetçiyim.

 Anlamadım gitti bu neyin nesi,
 Söyle de anlatsın ney? Meselesi,
 Doğuştan tamahın biri kendisi,
 Hâkim Bey abimden şikâyetçiyim.

 Doğruyu söylerim olmaz hilafım,
 Tel çevirdi tarlamın her tarafın,
 Ne dediyse kandım oldukça safım,
 Hâkim Bey abimden şikâyetçiyim.

 Şayet evgozunun suyu kurursa,
 Hortumla getirir nerde bulursa,
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 Şikâyetçi olmam rahat durursa,
 Hâkim Bey abimden şikâyetçiyim.

 Abim yaşlandıkça aklın yitirdi,
 İnan şu ömrümü yedi bitirdi,
 Beni birkaç yerde tuşa getirdi,
 Hâkim Bey abimden şikâyetçiyim.

 Hakimim ne olur sen beni dinle,
 Bütün gerçekleri getirdim dile,
 Doğruyu söylerim inan yeminle,
 Hâkim Bey abimden şikâyetçiyim.

 Ali’nin sözleri tükenir sanma,
 Yalanı çok söyler ona inanma,
 Davamızı hallet yalvarrım sana,
 Hâkim Bey abimden şikâyetçiyim.

Ali Ataş
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Tadı Kaçtı

Halimizi sorma emmi
Yaşamanın tadı kaçtı
Bir çare bul durma emmi
Komşuluğun tadı kaçtı

Bazı insan laf anlamaz
Küçük büyüğünü saymaz
Ortalıkta gezer gammaz
Dedikodunun tadı kaçtı

İyi günde kötü günde
Ancak bayramda düğünde
Kimin eli kimin cebinde
Cüzdanların tadı kaçtı

Bu zamana akıl ermez
Bazı kör gerçeği görmez
Tedaviye cevap vermez
İlaçların tadı kaçtı

Ne yaparım bu halımda
Kara yazı var alnımda
Meyve kalmadı dalında
Rüzgârların tadı kaçtı

Güle küstü bül bül ötmez
Boz bayırda kekik bitmez
Gübresiz besin yetişmez
Sebzelerin tadı kaçtı

Susuzluktan kuruyoruz
Su için kuyu vuruyoruz
Sıcaktan kavruluyoruz
Gölgelerin tadı kaçtı

Ağaçları kökten söktü
Yeşilliğin boynun büktü
Tüm meyveyi yere döktü
Fırtınanın tadı kaçtı

Yaşamayı bilmiyorlar
Teknolojiye gülüyorlar
Ozon delinmiş diyorlar
Tabiatın tadı kaçtı

Bizim hakkımızı yerler
Geri döner ahmak derler
Haddini aştı liderler
Konuşmanın tadı kaçtı

Seçim havasına girdik
Biz bu sene neler gördük
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Aramıza duvar ördük
Siyasetin tadı kaçtı

Birisi var atar tutar
Bir söze bin yalan katar
Biri birine çamur atar
Liderlerin tadı kaçtı

Yeryüzüne çıktı cinler
Çoğaldı nefretler kinler
Artık değişti iklimler
Mevsimlerin tadı kaçtı

Âşık Âlim açmaz güller
Sustu konuşmuyor diller
Dayanmıyor çelik teller
Bağlama’mın tadı kaçtı

Ali Ataş
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Takma diyorum

Biraz bekleyelim olacak yarın
Her şeyi kafana takma diyorum
Evinde dururken gül gibi karın
Elin güzeline bakma diyorum

Aklıma düşmüşken nasihat edem
Enerjin yok olur yorulur beden
Böyle yaşamadı ihtiyar deden
Gel darda kalanı sıkma diyorum

Gün olur yoksulluk belini büker
Ayak yalın gezme batarha diken
Elin tutar iken gücün var iken
Gece gündüz çalış bıkma diyorum

Gün gelir azalır tükenir hisler
Ev yapamaya toprak ister taş ister
Çoluk çocuk senden ekmek aş ister
Paranı kumara yakma diyorum

Bu sene sonbahar tez geldi gitti
İlkbahar gelince çiçekler bitti
Aşık Alim sana Nasihat etti
Sakınha kusura bakma diyorum
****************************

Evine sadık ol bakma harama
Bana laf edip de basma yarama
Akşam ne diyeceksin söyle karına
Çok ta ifade verme diyorum ….. Zühre Savrulan Gazel

Evde titrer bur da hava atarsın
Karının çayını demli yaparsın
Beğenmezse çayı nasıl korkarsın
Soğuk suya çayı atma diyorum.. Zühre Savrulan Gazel
-

Ali Ataş
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Tanıyamazsın

 Kendimi taşlardan taşlara çaldım,
 Gelip görsen beni tanıyamazsın.
 Evvel nasıl idim ne hale kaldım,
 Gelip görsen beni tanıyamazsın.

 Zalim bakışların sakar mı sakar,
 İnşallah senide cin şeytan çarpar,
 Bir adam adama bunu mu yapar,
 Gelip görsen beni tanıyamazsın.

 Bütün servetimi elimden aldın,
 Sen beni onulmaz dertlere saldın,
 Eridim bir deri bir kemik kaldım,
 Gelip görsen beni tanıyamazsın.

 Kaç defa çağırdım gelmedin bura,
 Şemsiyesiz tutulmuşum yağmura,
 Sen batırdın beni çara çamura,
 Gelip görsen beni tanıyamazsın.

 İlgilenenim yok perişan oldum,
 Sağlığım değişti bir anda soldum,
 Odamdan dışarı çıkamaz oldum,
 Gelip görsen beni tanıyamazsın.

 Bir türlü hırsımı yenemiyorum,
 Kerem gibi yandım sönemiyorum,
 Sağımdan soluma dönemiyorum,
 Gelip görsen beni tanıyamazsın.

 Ali’m gezer idim ben diyar diyar,
 Saç sakal ağardı oldum ihtiyar,
 Bu zulmün kimlere ne faydası var,
 Gelip görsen beni tanıyamazsın.
                               14.Aralık.2016

Ali Ataş
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Tutmuyor emmi

Hatırın sayılır zengin olursan
Fakirlere kimse bakmıyor emmi
Dermanın kesilip yolda kalırsan
Bir kimse elinden tutmuyor emmi

Yakınların bile hor bakar sana
Bir dara düşersen çöker kafana
Sakın ha güvenme öz akrabana
Yüzünü çevirir bakmıyor emmi

İsraf etme elindeki varını
Günün sabahı var düşün yarını
Hiç kimse işitmez ahu zarını
Komşulardan işin bitmiyor emmi

Üzüntü bitmiyor yüzümüz gülmez
Akan gözyaşını kimseler silmez
Bu devrin insanı iyilik bilmez
Bir anda devirip döküyor emmi

Âşık Ali’m yalancı dostlar çok olur
Gün gelir dünyadan neslin yok olur
İyi günde yaran ahbap çok olur
Kötü günde dost olmuyor be emmi
*********************************
Bu günün böyledir yarın muamma
Her gülümseyeni samimi sanma
Zenginsen önünde ram olur sana
İstersen beş kuruş vermezler emmi..Zühre Savrulan Gazel.
-
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Ulursun Emmi

Suç neydi ki hanımını boşadın
Sabah itler gibi ulursun Emmi
Zamanı gelirse çıkar haşatın
Hem de ettiğini bulursun Emmi

Duyduk yeni eşin biraz haşarı
Eski hanımı evden attın dışarı
Hiçbir işte göstermedin başarı
Neyi on iki’den vurursun Emmi

Büyük hata yaptın ve ayıp ettin
Evi barkı bu hanıma devrettin
Bağın bahçenin de tapusun verdin
Yarın ortalarda kalırsın Emmi

Yarın birgün sözün geçmez hanıma
Zaman gelir dav dilersin canına
Oğlun kızın seni koymaz yanına
Kimin kapısına varırsın Emmi

Sen bu yaştan sonra eşi nedicin
Yarın kapıya atarsa kime gedicin
Evsiz barksız kaldın nasıl edicin
Sığınacak mekân ararsın Emmi

Ya Allah Bismillah daha dur hele
Yokuş çıkamazsın çökersin bele
Akar gözyaşların dönecek sele
Yarın tutacak dal ararsın Emmi

Hızlı giden At’ın kesilir hızı
Bakarsın bağrına girer bir sızı
Huzursuz eyledin oğlanı kızı
Elbet ettiğini bulursun Emmi

Elbise yıkanmaz yaka kirlenir
Mahallede köyde adın söylenir
Seni gören deli deyip eğlenir
Bulunduğun yere çökersin Emmi

Eski eşinle yanaşmadın çözüme
Sen elinle ateş koydun özüne
Vallah geleceksin benim sözüme
Sonra dizlerine vurursun Emmi

Âşık Ali’m hele bak şu çalıma
Yeni hanım koymadı mı halına
Senin ettiklerin kalmaz yanına
Elbet ettiğini Çekersin Emmi
-
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Umudu Kestim

Zamanın insanı sarpa yürüyor,
 Yola gelmiyorlar umudu kestim.
 Bider eksem topraklarda çürüyor,
 Arpadan nohuttan umudu kestim.

 Otuz bir Mart günü bozuldu doğa,
 Büyük hışım oldu bahçeye bağa,
 Herkes ayak uyduruyor bir çağa,
 Yöreden töreden umudu kestim.

 Birinden boşalıp birine doldum,
 Öfkeden sinirden saçımı yoldum,
 Ben kendi evimde kiracı oldum,
 Mahalleden evden umudu kestim.

 KİMİ terazisin yanlış tartıyor,
 Helal kazancına haram katıyor,
 İYİLER AZALDI kötü artıyor,
 Dürüstlükten bile umudu kestim.

 Zaman insanına aklım yetmedi,
 İşlerimiz hiç yolunda gitmedi,
 İlaçlattım amma fayda etmedi,
 Elmadan erikten umudu kestim.

 Bazen sessiz olur bazen sakarım,
 “Bir pireye beş yorganı yakarım”
 Coşkun sular gibi çağlar akarım,
 Dereden denizden umudu kestim.

 Çok zaman kılıktan kılığa girdik,
 Kalmadı bütünlük kalmadı birlik,
 Ortadan yok oldu yardım severlik,
 Hayır, severlerden umudu kestim.

 Toplum bir birine oldu yabancı,
 Seneler geçse de bitmez bu sancı,
 Doğru söyleyen yok hepsi yalancı,
 Bütün liderlerden umudu kestim.

 Kışın yağan karlar yazın eriyor,
 Komşu komşusuna gıcık veriyor,
 Dört parti var bir araya gelmiyor,
 Hükümet kurulmaz umudu kestim.

 Şu fani dünyanın anasın sattım,
 Davarı koyunu kurtlara kattım,
 Yıllardır bir kuru hasırda yattım,
 Halıdan kilimden umudu kestim.

 Tamahlık arttıkça bozuldu niyet,
 Bu nasıl bir nefis bu nasıl hikmet,
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 Herkes geçmişinden almıyor ibret,
 Ben şu gelecekten umudu kestim.

 Bakın aleyhimde ne söylemişler,
 Haberim yok hatırıma değmişler,
 Boş verin siz o bir deli demişler,
 Akıllı olmaktan umudu kestim.

 Şu gönlüm daima doğrudan yana,
 Ömür boyu saygı duydum insana,
 Yarın yaşlanırsam bakmazlar bana,
 Oğlumdan kızımdan umudu kestim.

 Soyadım Ataş’dır Ali’dir adım,
 Yaşadım dünyanın almadım tadın,
 Küçük büyüğünün çağırır adın,
 Saygıdan sevgiden umudu kestim.

Ali Ataş
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Uyanık

Hep kendi kendine veriyor değer,
 Kendini çok ağır tartar uyanık.
 O gün kafasına koymuşsa eğer,
 Elde ne var ne yok satar uyanık.

 Çalışır çabalar emekler boşa,
 Hal ve harekâtı gitmiyor hoşa,
 Bakarsın bir anda geliyor coşa,
 Konuya komşuya çatar uyanık.

 Öğüt nasihatten bir şey anlamaz,
 Dedikoducudur öyle ki gammaz,
 Hiçbir kimse ona laf anlatamaz,
 Lafı bol keseden atar uyanık.

 Aklı bir yanadır fikri bir yana,
 İnan adabımı bozdurdu bana,
 Senin dediklerin vız gelir ona,
 Tembeldir çalışmaz yatar uyanık.

 Onu senelerce uyarmıştım ben,
 Benim kadar iyi bilemezsin sen,
 Kaptanlığı bilmez elinde dümen,
 Gemiyi kayaya çarpar uyanık.

 Bütün gördükleri hayalde düşte,
 Sanma ki seninle aynı görüşte,
 Gördüm beceriksiz alış verişte,
 Kâr etmesin bilmez batar uyanık.

 Aklını peynirle yemiş bu adam,
 Yola da gelmiyor boşuna çabam,
 Bunu görse idi döverdi babam,
 Hem kabadayılık yapar uyanık.

 Ali’m bize yakın değil uzakta,
 Pantol giyinmiyor gözü şayakta,
 Öyle ki ustadır soru sormakta,
 Doğru yola gitmez sapar uyanık.
                              03.Ocak.2017

Ali Ataş
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Varımız Bizim

Benim aklım ermez oldu zamana,
 Nedense sorulmaz halımız bizim,
 YOKSULLUK insanı getirir cana,
 Kapımızda yoktur malımız bizim.

 Küçük büyüğüne hürmet etmiyor,
 Bizim işler hiç yolunda gitmiyor,
 Geçinmek zor sıkıntılar bitmiyor,
 Soğan ekmek oldu balımız bizim.

 Yağmur gibi yağdık yel gibi estik,
 Güz geldi koyundan kuzuyu seçtik,
 Terzilerle muhabbeti tez kestik,
 Dikmeden yırtılır şalımız bizim.

 Bazı günler oldu hep kaldık darda,
 Ayak yalın gezdik yağmurda karda,
 Kuşlar ötmez oldu yazda baharda,
 Kurur yeşilimiz alımız bizim.

 Yaz biter güz gelir havalar soğuk,
 Cevizler kurudu bedeni kovuk,
 Bir kedi bir köpek iki’de tavuk,
 Bunlardır varımız malımız bizim.

 Esnaf yüzde ona etmez kanaat,
 Zalim nefsimizde bütün kabahat,
 Mevsimler düzensiz bozuk tabiat,
 Açmadan kuruyor dalımız bizim.

 Yakın yollarımız hep oldu uzak,
 Gardaş gardaşına hazırlar tuzak,
 Paramız yok halı kilim alamak,
 Bize yeter kara çulumuz bizim.

 Biri sahiplenmiş dünya benim der,
 Umurunda değil ne gam ne keder,
 Artık hayal oldu eski mevsimler,
 Kışa vurur oldu yazımız bizim.

 Yokluk yürü diyor gurbet ellere,
 Perişanız düştük halden hallere,
 Mecnun olduk yol göründü çöllere,
 Cefaya dayanmaz canımız bizim.

 Aklı yetenlere sorsak danışsak,
 Bize küsen nerde bulup barışsak,
 İş olsa da kazma kürek çalışsak,
 Yatmaktan ağrıdı yanımız bizim.

 Günler geçer akan sular durulmaz,
 Kim demiş ki çalışanlar yorulmaz,
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 Çaresiz dertlere derman bulunmaz,
 Çekilmez kahrımız nazımız bizim.

 Sıkıntıdan eşe dosta küsüldü,
 Midedeki yiyecekler eksildi,
 Beden zayıfladı iştah kesildi,
 Günden güne erir pazımız bizim.

 Yandaş değiliz ki dışlanırız biz,
 Yüzümüz gülmüyor garibanız biz,
 Dünya malı için tamah değiliz,
 Bize bol, bol yeter azımız bizim.

 Âşık Ali’m neden? kendin üzüyor,
 Fakir fukaralar candan beziyor,
 Parmaklarım boş perdeyi geziyor,
 Düzen tutmaz oldu sazımız bizim.
                           28.Temmuz.1977

Ali Ataş
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Yapma Hocam

Bana büyük yanlış yaptın
Başkasına yapma hocam
Niye benden gıcık kaptın
Ayıp olur yapma hocam

Çok zoruma gitti sözün
Şoke oldum yandı özüm
İmamlıkta yoktu gözüm
Dar görüşlü olma hocam

İyi değil gönül kırmak
Gözlerimi ettin ırmak
Minareye kilit vurmak
Yakışır mı sana hocam

Lazımdır adam adama
Bir değer vermiştim sana
Ezan okutmadın bana
Cami sana kalsın hocam

Seni çok candan severdim
Gittiğim yerde överdim
Bu yaşımda ceza verdin
Ettiğini bulsun hocam

Kırılan şişe ulanmaz
Sizin gibi imam olmaz
Bu cami sana da kalmaz
Hiç kusura kalma hocam

Âli’m çok zoruma gitti
Gönül camiyi terk etti
Seninle merhabam bitti
Artık beni sorma hocam

Ali Ataş
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Yaranamadım

Kimseleri kırıp incitmedim ben,
 Şu insanoğluna yaranamadım.
 Hayatımda ne çileler çektim ben,
 Şu insanoğluna yaranamadım.

 Kimseden kimseye fayda olmadı,
 Söylediğim sözler yerin almadı,
 Bıkıp usanmışım halım kalmadı,
 Şu insanoğluna yaranamadım.

 Epey araştırdım çok sırra erdim,
 Tedaviye cevap vermedi derdim,
 Bir anlık huzura neleri verdim,
 Şu insanoğluna yaranamadım.

 Dünyanın ateşi bağrımda yandı,
 Beni gören insan divane sandı,
 Kahrımızı çeken yıllar usandı,
 Şu insanoğluna yaranamadım.

 Bağımı bahçemi etmedim tımar,
 Beni tanıyanlar duysalar kınar,
 Ah! Çektikçe sinem oldu tar-umar,
 Şu insanoğluna yaranamadım.

 Belime sardığım dostluk kuşağı,
 Kimseler çözemez kördüğüm bağı,
 Çok gezdim dolaştım köyü bucağı,
 Şu insanoğluna yaranamadım.

 Şu dünyada muradıma yetmedim,
 Koyunu keçiyi az mı? gütmedim,
 Hiç kimseye saygısızlık etmedim,
.Şu insanoğluna yaranamadım.

 İki komşum vardı sanırdım melek,
 Bizi karşı karşıya getirdi felek,
 Sırtıma giydirdi ateşten gömlek,
 Konuya komşuya yaranamadım.

 Dostluk yaşamaktı bütün muradım,
 Daima ben bende kusur aradım,
 Nerde zulüm varsa ona uğradım,
 Şu insanoğluna yaranamadım.

 Zamanla değişir herkesin huyu,
 İyi insanlarda olur sağ sağduyu,
 Gerçeği anlattım seneler boyu,
 Şu insanoğluna yaranamadım.

 İnsanlığın kazanında haşlandım,
 “Bir meyveli ağaç gibi taşlandım”
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 Seven sevdi sevmeyene dışlandım,
 Şu insanoğluna yaranamadım.

 Çektiğim sıkıntı gelmez hesaba,
 Halden bilmeyene dedim merhaba,
 Gönül kırmamaya gösterdim çaba,
 Şu insanoğluna yaranamadım.

 Felek benim güldürmedi yüzümü
 Kendime iş ettim gamı hüzünü,
 Düşmanımın bile öptüm yüzünü,
 Şu insanoğluna yaranamadım.

 Ali’m bu kadere sen boynunu bük,
 Küçükle küçüktüm büyükle büyük,
 Bir türlü kalkmadı sırtımda ki yük,
 Ben insanoğluna yaranamadım.
                                 19.Şubat.1980

Ali Ataş
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Yaşarsın Hasan

Kimse alınmasın Hasan’a sözüm
Zenginler safında yaşarsın Hasan
Fakirin derdine yok mu bir çözüm
Sen neyin peşinde koşarsın Hasan

Duymaz mısın insanların feryadın
Çilesi yoksula mı yalan dünyanın
Şimdilik yerinde ünün ün Vanın
Davet’ten davete koşarsın Hasan

Nasıl görüyorsun sen bu ahvali
Bizi tutmaz mı yetimlerin vebali
Bilir misin ne halde bizim ahali
İnan ki bir görsen şaşarsın Hasan

Dünde böyle idik işte bu günde
Duyarsız kalınmaz böylesi günde
Bilirim şimdilik güç kuvvet sende
Aşılmaz dağları aşarsın Hasan

Her konuda duyarlı olmalı insan
Dilerim bir birin kırmasın insan
Bir aksilik olup kararsa dünyan
Sende tutacak dal ararsın Hasan

Cesaretler akan suyu durultur
Çileli insan bildiklerin unutur
Teselli bulursa gönlün avutur
Eğer gidip halin sorarsan Hasan

Boşa mı yaşadın bunca yaşını
Memleket’ten alıp gitme başını
Fakirlerle paylaş ekmeğini aşını
Sen huzur içinde yaşarsın Hasan

Herkese anlattım ben bu durumu
Muhatap yok soramadım sorumu
Sana bırakıyorum ben bu yorumu
Belki çözmek için şaşarsın Hasan

Âşık Ali’m düşerse bir insan dara
Duyarsız kalmadan çareler ara
Dünya’da her kapıyı açıyor para
O işten O iş’e koşarsın Hasan
---
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https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yaylamızı Satmış

Şikâyet’im size Vali’m
Muhtar yaylamızı satmış
Ne yapsın şimdi ahalim
Muhtar yaylamızı satmış

Arzuhalciyi kızdırdı
Yanlış dilekçe yazdırdı
Yapılan işi bozdurdu
Muhtar yaylamızı satmış

Öfkesinden atar tutar
Gelir gider bize çatar
Korkarım bizide satar
Muhtar yaylamızı satmış

Bizim yaylamız çiçekli
Köy omzundan emekli
Nere göçsün Engizek'li
Muhtar yaylamızı satmış

Mahsul vermez ektiğimiz
Temelden perişanız biz
Nedir bundan çektiğimiz
Muhtar yaylamızı satmış

Bilmiyor köyü şehiri
Köprüsüz geçer nehiri
Al deyip basmış mühürü
Muhtar yaylamızı satmış

Anlamadık acep neden
Böyle diyor gelip giden
Nefret etmiş Cerit’liden
Yaylamızı niye satmış

Âşık Âli’m ne yazasın
Muhtarını ve azasın
Bu hiyet çeksin cezasın
Muhtar yaylamızı satmış

Ali Ataş
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Yorgunum Cerit

Altmış iki sene seninle uğraştım
         Zaman geldi geçti yorgunum Cerit
         Hiç durmadım dört yanını dolaştım
         Şimdi sular gibi durgunum Cerit

         Gelen misafirin halin sorarsın
         O kadar mülayim öyle kibarsın
         Suyun boldur her tarafı sularsın
         Bağına bahçene vurgunum Cerit

         Çekilen çileyi yazdım hesaba
         El ele verirdi hısım akraba
         Seksen altı’larda oldun kasaba
         Seni yönetenlere dargınım Cerit

         Tembellerle vakit geçirip durdun
         Biz perişan olduk sen seni yordun
         Yenilikte hep öncüyüm diyordun
         Yalan sözlerine Kırgınım Cerit

         Aza Muhtar koparırdı velvele
         Akan gözyaşımı dönerdim sele
         Memleketim diye oldu kul köle
         Dağına taşına vurgunum Cerit

         Biz yürüdük ardımızdan gelmedin
         Bir gün olsun yüzümüze gülmedin
         Senin için çok çırpındık bilmedin
         Ben bu yüzden sana dargınım Cerit

         İyiyi kötüden seçenler seçti
         Seni sevmeyenler Maraş’a göçtü
         Haftalar seneler yel gibi geçti
         Bedenim yaşlandı yorgunum Cerit

         Olup bitenleri ortaya serdim
         Doktorlar acemi bilinmez derdin
         Tembel insanlara çok değer verdin
         Ben bu yüzden sana kırgınım Cerit

         Bizde evvel yaylalara göçerdik
         Karlı buzlu soğuk sular içerdik
         Dağda kenger alır ekin biçerdik
         Bir tas ayran’ına vuruldum Cerit

         Güler yüzlü insanların hep iyi
         Sana karşı eksik etmez sevgiyi
         Sen göz ardı ettin Âşık Ali’yi
         Ben yinede sana vurgunum Cerit

Ali Ataş
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Zannetmesin Ali'yi

Biri benim için neler söylemiş,
 Sağır dilsiz zannetmesin Ali’yi.
 Utanmadan hakaretler eylemiş,
 Masum biri zannetmesin Ali’yi.

 Yağan karlar ilkbaharda eriye,
 Yürüyorum dönemem ki geriye,
 Şayet rastlar isem cine periye,
 Dua bilmez zannetmesin Ali’yi.

 Çalışırım tembelliğe özenmem,
 Cahillerin sözlerine gücenmem,
 Her olur olmaza sırrımı vermem,
 Aklı kaçık zannetmesin Ali’yi.

 Şairmiş yazarmış çalarmış sazı,
 Çok hoş yaşamamış baharı yazı,
 Halk müziği yeter dinlemem cazı,
 Müzik bilmez zannetmesin Ali’yi.

 Bile, bile asla gönül kırmadım,
 Kendi gibi bocalayıp durmadım,
 Bir çok yanlışları görüp anladım,
 Cahil biri zannetmesin Ali’yi.

 Nasihat etmeye kalkışmış bana,
 Sözü geçmez evindeki hanıma,
 Uzak değil ben yakınım her cana,
 Yobaz biri zannetmesin Ali’yi.

 Onda bulunurmuş marifet hüner,
 Yalancının mumu yanmadan söner,
 Yiğitler cesurlar meydanda döner,
 Korkak biri zannetmesin Ali’yi.

 Gece olur rüyalardan yatamaz,
 Kasaveti üzerinden atamaz,
 Yutmaya çalışır fakat yutamaz,
 Kolay lokma zannetmesin Ali’yi.

 Sinsi, sinsi geziyormuş peşimde,
 Onun hayalleri benim düşümde,
 Akşam sabah çalışırım işimde,
 Tembel biri zannetmesin Ali’yi.

 Seçmeye çalışmış aktan karayı,
 Dikkat etmez azdırıyor yarayı,
 Münafık değilim bozmam arayı,
 Mervan dölü zannetmesin Ali’yi.

 Can çekilir kalmaz elbet ki tende,
 Ruh ayrılır gider durmaz bedende,
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 İnsanlık cömertlik ararsa bende,
 Namert biri zannetmesin Ali’yi.

 Şeytan dolu kirpiğinde kaşında,
 Gizli, gizli geziyormuş karşımda,
 Dediler ki bir hal vardır başında,
 Yol göstermez zannetmesin Ali’yi.

 Bakarsanız görünüşü efendi,
 Elbet dağılacak tuzağı fendi,
 (..oktan)   işler ile uğraşır kendi,
 Bilmez biri zannetmesin Ali’yi.

 Ali der ki ben hep böyle yaşarım,
 Yaptığım işlerde oldu başarım,
 Şu dünyaya tapıyormuş şaşarım,
 Tamah biri zannetmesin Ali’yi.
                            23.Ekim.2014

Ali Ataş
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Zile Benzedim

Hayatımdan bölümler;
 Dokuz aylık yolu kat edip geldim,
 Tomurcuk açılan güle benzedim.
 Bebek oldum beşiklere belendim,
 Seher vakti esen yele benzedim.

 Bir yaşımda yürümeye yakındım,
 Üç yaşımda başka tavır takındım,
 Dört yaşımda etrafımdan sakındım,
 Butonu bozulmuş zile benzedim.

 Altı’ sın da bülbül oldu dillerim,
 Yedi’sinde kalem tuttu ellerim,
 Sekiz’inde düzen buldu tellerim,
 Bağlamada öten tele benzedim.

 Dokuz’unda çocukluğa doymadım,
 On yaşımda saz çalarak oynadım,
 On bir’inde pınar olup kaynadım,
 Kenarların yıkan sele benzedim.

 On iki’de kim çıkmadı karşıma,
 On üç’ünde yeni girdim yaşıma,
 On dörd’ünde aklım geldi başıma,
 Bahçede açılan güle benzedim.

 On beş’inde fidan gibi dallandım,
 On altı’da gurbet ele yollandım,
 On yedi’de bir boşlukta sallandım,
 Azgın, azgın esen yele benzedim.

 On sekiz’de dilden dile söylendim,
 Yirmi’sinde nişanlıydım evlendim,
 Yirmi bir’de askerliği öğrendim,
 Kükreyerek akan sele benzedim.

 Yirmi beş’ te zaman ile yarıştım,
 İşçi oldum kazma kürek çalıştım,
 Evlendim çoluk çocuğa karıştım,
 Saçları dökülmüş kele benzedim.

 Otuz beş’te yarı ettim yaşımı,
 Sağdan soldan ağrıttılar başımı,
 Gardaş öldü zehir yedim aşımı,
 Konuşamaz lal bir dile benzedim.

 Kırk yaşımda etrafıma bakmadım,
 Kırk beş’inde bulanarak akmadım,
 Çalkalandım kenarları yıkmadım,
 Sessiz, sessiz akan sele benzedim.

 Elli’ üç’te kaynıyordu tavamız,
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 Elli dört’ de birden indi havamız,
 Elli beş’te bomboş oldu yuvamız,
 Arısı yok boş kovana benzedim.

 Elli yedi’lerde sakin ve hoştum,
 Elli dokuz’unda koştukça koştum,
 Altmış’ında tansiyonla boğuştum,
 Değerin yitirmiş pula benzedim.

 Altmış üç’te usul, usul yaşlandım,
 Altmış beş’te cahillere taşlandım,
 Yaşlanınca her insana dışlandım,
 Bilen bilir hâldan hala benzedim.

 Ali’m Altmış altı’larda uyandı,
 Yaşım geldi yetmiş’lere dayandı,
 Beni gören mutlu yaşıyor sandı,
 Aklını yitirmiş kula benzedim.
                            22.Mart.2015

Ali Ataş
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