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30 Ağustos

Kalbi olanların dili yok
Dili olanların kalbi yok
İstiklal mücadelesinde
Türk milletinin söyleyeceği sözü çok

Ey bitmeyen ruh ayağa kalk
Malazgirt'ten Sakarya'ya
Tarihine dön'de geriye bak
Kurtuluş mücadelesinin ateşini yak

30 Ağustos deyip geçmeyelim
Birleştiğini görüyorsun ruhla bedenin
Ölürsem şehit kalırsam gazi diyenin
Anadolu benim vatanım bilenin

30 Ağustosa Büyük taaruz denildi
Baş komutanı Mustafa Kemaldi
Anadolu Türklerin ebedi yurdu
Bedenimize ecdadımızın ruhu doldu

Aradan 100 yıl geçse de silinmeyecek iz
Dün varsak yarında olacağız biz
30 Ağustosları gençlere iyi öğretmeliyiz
Tüm insanlığa söylenecek çok sözümüz var

Alim Yörük
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Ağabeyime

Osman'dan olma Vahide'den doğma Koca Salih
Karatay Köyünden nerelere götürdü talih
Çocukluğunu anlatsalar olurdu tevarih
Etrafına ışık saçan Koca Salih

Öğretmen olmak için okullar okudun
Çevrende ki gençleri nakış nakış dokudun
Karatay köyünün yüz akıydın
Etrafına ışık saçan Koca Salih

Dost oldun yarına koşanlara
Yardımcı oldun sınav için yarışanlara
İş tuttun emek verdin çalışanlarla
Etrafına ışık saçan Koca Salih

Doğruyu güzeli bizlere öğreten
Vatan için ölüneceğini gösteren
Türk Milliyetçiliğini sineye yerleştiren
Etrafına ışık saçan Koca Salih

Aydınlığa yürürken en önde giden
Boş ruhlara şekil veren
Her türlü zorluklara direnen
Etrafa ışık saçan Koca Salih

Unutamıyorum mezara gittiğini
Öpmek istiyorum o şevkatli ellerini
Duymak istiyorum o gür sesini
Çok arıyorum seni Koca Salih

Alim Yörük
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Ağaçları hayatımızdan aldığımızda

Düşünceden hayallerden yanlızlıktan sohbetten
Kelimeden cümleden konuşmaktan sesten

Sormaktan sorulmaktan sakınmaktan
Açılmaktan korunmaktan kopartmaktan

Müzikten resimden içimdeki nefesimden
Neşemden sevincimden hevesimden

Okumaktan yazmaktan kalemimden defterimden
Kitabımdan geleceğe miras olarak bırakmaktan

Sisten buluttan yağmurdan kardan buzdan
Çağlayan sulardan göllerden ırmaklardan

Şehirden köyden dağdan ovadan
saksıdan tarladan bahçeden topraktan

Oyundan oyuncaktan sanattan sanatçıdan
Yapraktan çiçekten meyveden tohumdan

Tatil için denizde ırmakta gölde
İnsanlığı korur yağmurda yaşta selde

Sobadan odundan ısıdan ısınmaktan
Pişmek pişirmekten doymaktan doyurmaktan

Aç olmaktan açıkta kalmaktan giysi olmaktan
Kapıdan pencereden çatıdan tabaktan

Topraktan geldik toprağa döneceğiz
Ölünce mezarlarımızı kapatmaktan

Geriye ne kalır Ey! insanoğlu
Dünyanın sonu gelir. Koskocaman bir hiç

Ağaçları kesmeyelim yaşatalım
Ormanlarımızı koruyalım

Alim Yörük
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Ah Anam

On bir evlat dünyaya getirdin
Yedisini büyütüp yetirdin
Kıran geldi dördünü aldı götürdü anam
Bu kadar çocukla nasıl ayakta kaldın

Evde, mutlu eş, çocuklarına ana oldun
Tarlada bahçede ırgat kaldın
Hepimizi kucaklayan, koca yürekli anam
Bu kadar sevgiyi nereden buldun

Ana bacı kardeşe de yardım ettin
Konu komşu ile destek için iş tuttun
Zorda kalanın yardımına yettin anam
Bu kadar zorlukları nasıl nasıl başardın

Yorulmadan son ana  kadar çalıştın
Her güçlüğe göğüs gerip alıştın
Bir bilsen seni çok özledim anam
Hayat savaşını kazanmayı öğrettin

Ana gibi yar, vatan gibi diyar olmazmış
Baş tacı analar her zaman bulunmazmış
Dertlerime derman, gönlümün ilacı anam
Ana gibi güzeli bulunmazmış

Hakkını helal et. kıymetini bilemedik
Gurbet ellerde halını hatırını soramadık
Böyle yazılmış alın yazımız anam
Eve varınca aradım seni bulamadım

Geride hoş seda bırakmak
Yedi kardeşi adam edip bakmak
Önemli olan da buydu ah anam
Hepsine yuva kurup sevgi ateşini yakmak

Alim Yörük
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Ah Mehmet'im

Ah Mehmet'im neler oldu neler oldu
Vatanımıza göz koyanlar oldu
Dört bir yanımızı düşmanlar sardı
İki çapulcuyu durdurunca
Emperyalistler varlığımızın farkına vardı

Dost, dost diye yüzüne gülüyor
Arkandan kuyunu kazıyor
Zora gelince, terki diyar eyliyor
Tarihten dersini almamış bunlar
Ah Mehmet'im, Mehmetçik olduğunu bilmiyor

Alim Yörük
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Ahmet Yesevi

Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan yolda
Uzattı ellerini bırakmadı kimseyi darda
Adına ister tarikat deyin ister hakikat
Yazdı HİKMET'i tuttu herkesi aynı ayarda
Oldu Türk İslam Dünyasının mutasavvıfı oldu

İslamı yaşayıp İslamı anlatarak dergahını kurdu
Yetiştirdiği dervişlerine dağılın Türk yurduna buyurdu
Dağıldılar  batıda Balkanlara Anadolu'ya
Dervişler Türk İslam aleminde manevi açlığı doyurdu
Oldu Türk İslam Dünyasının mutasavvıfı oldu

Yesevi felsefesi ile yetişen sufiler dervişler
Hümanist insan sevgisi ile söylediler deyişler
Yaydılar bu anlayışı tüm Ön Asya'ya
Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre oldu bu anlayışlar
Oldu Türk İslam Dünyasının mutasavvıfı oldu

Açtı şeriat, tarikat, marifet, hakikat kapısı
İnanc düzleminde dört kapı kırk makamı yazdı Makalat'ı
Türk gönül coğrafyasında oldu Pir'i Türkistan
Allah yolunda yürüyüp gösterdi hakikatı
Oldu Türk İslam Dünyasının mutasavvıfı oldu

Şeriat kapısında yel olup Abit'lere ulaştırdı
Tarikat kapısında Zahit'leri bulup ateşle tutuşturdu
Marifet kapısında Arif'leri bulup "su gibi aziz oldu"
Hakikat kapısında Muhip'leri bulup toprakla buluşturdu
Oldu Türk İslam dünyasının mutasavvıfı oldu

Alim Yörük

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Akrabalık

Yaşıyoruz her birimiz bir yerde
Birbirimizden haberimiz olsun
Düşersek acı tatlı günde bir derde
Birbirimize destek olalım akrabalık yerini bulsun

Ademin neslinden geldik hepimiz
Önemli günlerde arayıp soralım birbirimizi
Bu yalan dünyada bizler misafiriz
Birbirimize destek olalım, akrabalık yerini bulsun

Nisanın yağmuru yel ile olur düğün bayram akraba ile olur
Küçüklere sevgi büyüklere saygılı olunsun
Zor günlerde akrabalar yanında bulunur
Birbirimize destek olalım, akrabalık yerini bulsun

Kimsenin işine aşına yaşantısına karışmadan
Sağlığı sıhhati halı hatırı sorulsun
Bir çıkar menfaat gütmeden ayrılıklar katmadan
Birbirimize destek olalım, akrabalık yerini bulsun

Yaratandandan tek dileğim akrabalarıma versin sağlık mutluluk
İyi günde kötü günde birbirlerinin halını hatırını sorsun
Maddi manevi yönden en iyisini güzelini versin oluk oluk
Birbirimize destek olalım akrabalık yerini bulsun

Alim Yörük
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Anne Sevgisi

Evlat olana üç yüz altmış beş gün az gelir
Evlat olmayana yılda bir gün bile çok olur
Cennet anaların ayağının altında
Anne sevgisini görmeyene kör denir

Anneler her zaman el üstünde tutulmalı
Budur insanımızın görgüsü
Tüm anneler el üstünde tutulmalı
Bu emir, yüce Allah yagısı

Alim YÖRÜK
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Anneler Günü

Bizde Analara değer tarih öncesinden verildi
Orhun abidelerinde geçen Umay ana
Persleri durduran Tomris Han ana
Düşmana kök söktüren Nene Hatun ana
İçeyim ruhlarından kana kana

Özentimiz yok bizim ne sırtındaki basmaya
Ne de boyunlara geçirilen tasmaya
Başka isimler verip arkasından bakmaya
Türk tarihindeki gibi analar gerek
Fatihler,Atatürkler yetiştirip çağlara damga vurmaya

Alim Yörük
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Anneler Gününü başka yerde arama

Özentimiz yok bizim ne sırtındaki basmaya
Ne de boyuna geçirilen tasmaya
Başka isimlerle arkasından sayıklamaya
Türk Tarihindeki gibi analar gerek
Fatihler Atatürkler yetiştirip çağlara damga vurmaya

Adım Anadolu ana tanrıca Kıbele
İlk yurdumda başladı annelere değer verme
Çoğalmayı üretimi tanrıca olarak ekleme
Başka ülkelerde aramayalım
Anneler gününün başlangıcı memleketimde

Bizde Analara değer tarih öncesinden verildi
Orhun abidelerinde geçen UMAY ana
Persleri durduran Tomris  ana
Düşmana kök söktüren Nene Hatun ana
İçeyim ruhlarından kana kana

Alim Yörük
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Arzular Bencil

Arzular bencil kişilikleri esir alıyor
Benliklerde ihtiras ve hırs oluşuyor
Tatmin duygusuna ulaşmak için
Çevresindekileri yakıp yıkıp yok ediyor

Doğuştan gelen vahşi arzulara
Gem vurmasını bilmezsen
Arzular bencil arzular doyumsuz
Alır götürür seni karanlığa

Kovaladıkça uzaklaşan arzular
Peşinden koşanlardan uzaklaştıkça
Hislerine firen koyamayanlar
Sonunda arzuları ile kayıp olurlar

Alim Yörük

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Aydınlıktan Korkan İnsancıklar

Her aydınlığı yangın sananlar
Söndürmeye koşan insancıklar
Yıldızların aydınlığına ulaşabilirmisin
Işıklardan korkan insancıklar

Sen gözünü kapatıyorsan
Ne anlarsın ışıktan aydınlıktan
Sen beynini kapatıyorsan
Ne anlarsın aydınlamadan insanlıktan

Güneş olmak zor
Hep kendi enerjisini verir
Çevresini aydınlatır
Ay kalmak zor
Işığı nereden alacağını
Nereye yansıtacağını bilir
Hele hele yıldız olmak daha zor
Güneş olmaya aday
Karanlıkları yırtarak
Parıldamasını bilir
Güneşten, aydan, ne de yıldızlardan
Korkma hepsinde de aydınlık var
Karanlığa hapis olan insancıklar

Alim Yörük
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Aynalar

Ayna var, cismimi gösterir
Ayna var içimi gösterir
Aynalar yalan söylemez
İçimde de dışımda da olanı gösterir

Çukuru var, tümseği var
Çukuru içine çekecek kul köle arar
Tümseği allayıp pullayıp etrafa salar
Bunun ikisi'de insanlığa zarar
Düz ayna ol, olduğun kadar

Yüzümdeki sakinlik, aynadaki görüntü
Dinmeyen fırtınalar, ruhumdaki esinti
Hayat yalan söylemez
Dış görünüşün yaşantılarını gösterir

Çek aynayı önüne ne olduğunu söylesin
"Göründüğün gibi mi ol, olduğun gibi görün"
Toplum da ayna gibidir yalan söylemez
Nasıl bir insan olduğunu söylesin

                                   Alim Yörük

Alim Yörük

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ayrımcılık hat safhada

Yüce yaratan hiç bir milletin başına vermesin
İşgali savaşı zulmü ölümü
İşgaller Avrupa'da değil dünyanın dört bir yanında
İşgal edende edilende hak iddia ediyor
Ölende insan öldürende

Irak'da Suriye'de Libya'da Doğu Türkistan'da
Ölenler ölsün kalanlar bizim emrimizde olsun
Rengi ayrı teni ayrı dini ayrı dili ayrı
Madenleri Petrol yatakları bizde kalsın
Ne silah ne yiyecek yardımı yapılmasın
Sonuçta bunlar mülteci değiller mi

Avrupa'nın bombalar patlıyor işgal başlıyor
Kaçın kadınlar çocuklar kaçın
Mavi gözlü sarı saçlı insanlar geliyor
Açın kapıları sonuna kadar açın
Silah verin ekmek verin barınacak yer verin
Yaptırımlar uygulayın bunlar bizden değil mi

Dünya da savaşlarda işgallerde ölümlerde
Bir tarafta mülteci diğer yerde bizden biri
Birilerine kapılar kapanıyor diğerine açılıyor
Ey Avrupa savaşlarda ayrımcılık hat safhada
İnsanlara insanca değer verin

Alim Yörük
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Babam Neredesin

Yedi kardeşi el emeğinle büyüttün
Hayatını ömür değirmeninde öğüttün
Geçim için bir o yana bir bu yana seğirttin
Yorgunlukların geçti mi babam neredesin

Her akşam nasihat için uğuldayan sesini
Gecelerde üstüme yorgan çektiğim ellerini
Unutamadım sevgi ile bakan gözlerini
Var olmayı öğreten babam nerdesin

Veciz sözlerin vardı altın değerinde
Alın terinle yetiştirdin bizleri de
Söylediğin nasihatlar hala ezberimde
Yol gösterici babam nerdesin

Arıyorum seni babam var diyebilmek için
Şimdi daha iyi anlıyorum baba kalabilmek için
Bizlere mücadeleyi öğrettin yaşamak için
İşte oğlun ayağa kalktı babam neredesin

Görüyordum taşlarla duvar ördüğünü
Görüyordum hayat yolunda yürüdüğünü
Seni kayıp edince anladım büyüdüğümü
Manevi varlığı benimle olan babam neredesin

Çatlayan ellerine bez sarıp çalıştığını
Hiç unutamıyorum bu dünyadan ayrıldığını
Seni kaybedince anladım yanlız kaldığımı
Uzaklarda da olsam babam nerdesin

Ne kadar zormuş ayakta kalabilmek
Ezelden gelip ebede giden yuva kurabilmek
Çocuklarla çocuk, gençlerle genç kalabilmek
Tüm zorlukları yenen babam neredesin.

Dua edip ruhuna gönderiyorum
Babasına bakanı görünce imreniyorum
Rüyalarımda iyi günlerimde yanımda görüyorum
Yıllar geçse de acın içimde dert babam neredesin

                            Alim YÖRÜK
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Bakış

Duygu köpüğe benzer
Bir anda çoğalır
Bir anda kayıp olur
Hayatta duygusallığa yer yok
Kayıp olan köpük olma
Gerçekleri yaşa

Bakmak ayrı şey
Görmek ayrı şey
Bakar kör olma
Gören göz ol
Gerçekleri bulmak için

Bakışla görüşü birleştir
Sevgi ile ömrü buluştur
Hayatta ayakta kal
Bu dünyada var olabilmek için

                                    Alim YÖRÜK

Alim Yörük
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Bakış atmak

Geçmişe şöyle bir bakış atmak
Birbirimize geriden geriye bakıştık
Evlere kapanmaya alıştık
Ölümle kucaklaştık
Bu pandemi döneminde

 Çok zorluklar acılar gördük
Bu dönemde hepsinden beter olduk
Aşılarla normal hayata döndük
Mezara gidenlere çok yandık
Bu pandemi döneminde

Geçmiş yanlışlardan ders almak
Geleceğe can suyu katmak
Henüz her şey bitmedi varsa yaşamak
Amacımız varyantlara çare bulmak
Bu pandemi döneminde

Alim Yörük
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Bayrak

Yürü yiğidim yürü,hainlerin sesi içimi dağlar
İki çapulcuya mı  kaldı meydan, bayrak ağlar, millet ağlar
Al sanacağı yerde gören analar, bacılar karalar bağlar
Yürü yiğidim yürü, Türk milletini bekliyor çağlar

Yürü yiğidim, yere düşen bayrağı kucakla
Bu uğurda dökülen kanlar için, mücadele edin alcakla
Yurdun dört bir tarafını donatın bayrakla, sancakla
Yürü yiğidim yürü, varlığını haykır, dosta düşmana

Yürü yiğidim yürü, ay yıldız da yere düşerse neyimiz kaldı
Vatanımız Anadolu da çevremizi düşmanlar sardı
Susarsak, şehitlerimizin kemikleri sızlar, gafiller kendini ne sandı
Yürü yiğidim yürü, bu canım vatan haykırışına hasret kaldı

Yürü yiğidim yürü, etle tırnak birbirinden ayrılırmı
Vatanımızı bölmek isteyen, hainler kayrılırmı
Kurtuluş Savaşında beraber şehit olunmadı mı
Yürü yiğidim yürü, bayrak için, millet için dermanın kalmadımı

Yürü yiğidim yürü, sonsuz kadar bu bayrak dalganacak
Bu vatana Bu Bayrağa el uzatanları mezarları kazılacak
Dış mihrakların gücü yetmez, şehitlerin kanı yerde klmayacak
Yürü yiğidim yürü, bu mücadelenin sonunda destan yazılacak

Alim YÖRÜK
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Bilim zihniyeti

Bilim eğitimi insana şüpheyi öğretir
Yanlışlıkları bularak doğruya götürür

Doğanın gerçeklerine bilim zihniyeti ile bakalım
Geleceğimizi düşünerek bilime zihnimizi açalım

Gösterişli binalar araç gereçlerle donatmakla değil
Okullarda bilim zihniyeti ile yerleştirmekle  sağlanır

Özgür düşünce düşüncelere maddi destek sağlama
Eleştirilere açık sorgulayan anlayışla çözüme varılır

Barajı düşürmekle eğitim sorunu çözülmez
Neden düşük puan aldıklarını sorgulamakla çözülür

Alim Yörük
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Bir ilahi hakikat olarak belirlendik

Birbirimizden ayıran diş görünüşümüz değil
Fiziğimiz renklerimiz kültürümüz hiç değil
Bu dünyada tüm aleme faydalı olmak
Ahirete sevap ile uğurlanmak

Bir ilahi hakikat olarak belirlendik
Ayni gaye uğruna yer yüzüne gönderildik

İster padişah ol  ister dağda çoban
İster fakir ol ister zengin karun
"Ben" sen varsan mana kazanırmış
Bizi birbirimizden ayıran insanlık

Bir ilahi hakikat olarak belirlendik
Ayni gaye uğruna yer yüzüne gönderildik

Hırsımızı eritebilirsek ilahi duygularla
Nefsin arzularına dur demeli korkularla
Yazgımıza sığınıp kamil insan olmalıyız
Yüce yaratanın yaratılışımıza saygı duymalıyız

Bir ilahi hakikat olarak belirlendik
Aynı gaye uğruna yer yüzüne gönderildik

Alim Yörük
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Bir Ülkede

Bir ülkede
Bilgiler öksüz
Aydınlar köksüz
Değerler sahipsiz
Yöneticiler arsız ise
O ülkeden hayır gelmez

Bir ülkede
Eğitim cahillerin denetiminde
Ekonomi hırsızların kontrolün de
Adalet kul hakkı yiyenlerin kararında
Siyaset kölelerin elinde ise
O ülkeden hayır gelmez

Bir ülkede
İdealler ticaretleşmiş
Bilgiler tekelleşmiş
Yetişen beyinler göç ettirilmiş
Kültürler sermayeleştirilmiş ise
O ülkeden hayır gelmez

Bir ülkede
Hısım akraba çıkarcılar kollanıyor
Kutsal değerler adına içi boşaltılıyor
Milletin mutluluk refahı düşünülmüyor
İnsanlar korkuyor ise
O ülkeden hayır gelmez
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Bir Ülkede

Bir ülkede
Adalet haksızların elinde
Ekonomi hırsızların elinde
Okullar eğitimsizlerin elinde
Siyaset kölelerin elinde ise
 O ülkeden hayır gelmez

Bir ülkede
İdealler ticaretleşmiş
Bilgiler tekelleşmiş
Kültürler sermayeleşmiş
İnsanlar köleleşmiş ise
O ülkeden hayır gelmez

Bir ülkede
Eskiye dönüş var ise
Milli varlıklar satılıyor ise
Kültürler yok ediliyor ise
Ahlak yapısı bozuluyor ise
O ülkeden hayır gelmez

Bir ülkede
Devlet kurumları bölüşülmüş
Atamalarda liyakat öldürülmüş
Çalışanların başarıları söndürülmüş
Devletin çatısı çürümüş ise
O ülkeden hayır gelmez

Bir ülkede
Bilgiler öksüz
Aydınlar köksüz
Değerler sahipsiz
Geçinmek imkansız ise
O ülkeden hayır gelmez

Bir ülkede
Milli benliği yok olmuş
Millet bilinci kayıp olmuş
Millet sahipsiz kalmış
İnsanları devletine kusmuş ise
O ülke devlet olma özelliğini kayıp eder
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Biz Yörük'üz Devletimizi istiyoruz

Türkiye'de yanan yerlerde Yörükler yaşar
Acı ve tatlı günde devletine koşar
Savaşta afette ülkesine sahip çıkar
Biz Yörük'üz Devletimizi istiyoruz

Malımız canımız cayır cayır yanarken
Başımızdakiler siyaset için koşarken
İçimizi acıtıyor birde caka satarken
Biz Yörük'üz devletimizi istiyoruz

 Malımıza canımıza sahip çıkmak
Adil olmak adaletli kalmak
Yöneticilerden laik olanı bulmak
Olmamalı amacımız adam kayırmak
Biz Yörük'üz devletimizi istiyoruz

Mefkuremiz ülkeyi milleti düşmandan korumak
Farklılıkları devlet çatısında toplamak
Türk halkını mutlu refah kılmak
Doğacak sorunlara çare olmak
Biz Yörük'üz devletimizi yanımızda istiyoruz
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Bizde toplum ve devlet

Benim toplumsal yapımda
Çekirdek aileye oguş
Ailelerin birleşmesine urug
Sülalelerin bir araya gelmesiyle boylar
Boyların toplanması ile millet oluşur
Millet toplanıp İl olur

Benim milletimde devlet
Başta Han
Yargı yargu'nun elinde
Yasama kurultayın kontrolünde
Yürütme Ayuki'nin önünde
Yetkiyi Kut hakkından alır
Özgürlük ve bağımsızlık soyundan gelir
İşte demokrasi işte milli irade
Devletsiz Türk'lük olmaz
Milletsiz Türk Devleti kalmaz
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Bizim Sevdamız

Bizim sevdamız, var olmak
Hür ve bağımsız kalmak
Sonsuza kadar yaşamak
Bizim sevdamız, Cumhuriyeti esas kılmak

Bizim sevdamız, adil olmak
Mülkün temelini atıp, adaletli kalmak
Hakkı koruyup, hakka yürümek
Bizim sevdamız, Cumhuriyeti esas kılmak

Bizim sevdamız, çalışkan olmak
İleriye durmadan,yürümek
Üretip  mutlu refah yaşamak
Bizim sevdamız, Cumhuriyeti esas kılmak

Bizim sevdamız, yeniliklere açık olmak
Bilim ve teknolojide öne çıkmak
Çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak
Bizim sevdamız, Cumhuriyeti esas kılmak

Bizim sevdamız, İnsana insanca bakmak
Demokratik hayatın arkasında durup
Çağlara damga vurmak
Bizim sevdamı, Cumhuriyeti esas kılmak

Bizim sevdamız, ilmin ışığında yürümek
Sözde değil, özde bilime yönelmek
Gençlerimizin önünü açıp, hür düşünmek
Bizim sevdamız, Cumhuriyeti esas kılmak

Bizim sevdamız, sonsuza kadar bağımsız kalmak
Başka ülkeleri sömürmek değil,
Mazlum milletlere örnek olmak
Bizim sevdamız, Cumhuriyeti esas kılmak

Bizim sevdamız,vatanımızı korumak
Türk Bayrağını arşı aleme taşımak
Barışçı olmak, dünyada barışı esas kılmak
Bizim sevdamız,milli iradeyi esas kılmak
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Bizim Yunus

Türkçe konuşup Türkçe söyleyerek
Türkmen obalarını durak eyleyerek
İslam anlayışını öğütleyerek
Anadoluyu ata yurdu belleyerek
Dolaşan Bizim Yunus Bizim Yunus

Dolaştığı yerlerde adı Bizim Yunus oldu
Her söylediği akıllarında kaldı
İslam düşüncesi yerini buldu
Esas aleme göçünce birçok yere mezarı kondu
Bizim Yunus Bizim Yunus

Bu dünyadan göçmeden
Yalan dünyayı aşabilmeyi
İnsani arzuları dizginleyerek
Yaratana ulaşabilmeyi
Sağlayan Bizim Yunus Bizim Yunus

İslama en çok hizmet eden
İslam adına mahkum edilen
Türkçede tasavvuf denince bilinen
İlahi sonsuzluğa varabilmeyi
Sağlayan Bizim Yunus Bizim Yunus
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Bu günün yolu dünden  geçer

Bu günü anlamanın yolu dünden geçer
Fikrini zikrini adamını geçmişten seçer
Geçmiş hiç geçmiyor gelecek hiç gelmiyor
Geçmişin izleri beyinlerden hiç silinmiyor

Her dalga mazinin habercisi
Yaşanacak günlerin yol göstericisi
Havada rüzgar denizde dalga biter mi
Dalgalar yaşanacak hayatın ta kendisi

Yıldızların biri batıyor biri çıkıyor
Mazinin hatıraları biri gidip biri geliyor
Gökte yıldız bende hatıralar biter mi
Yıldızlar günün yaşantısına yön veriyor

Güneş karanlığı kovar aydınlığa boğar
Geçmişim günümü aydınlatarak karanlığı yarar
Dünkü yaşadıklarım daha iyiyi güzeli arar
Mazim içimde oluşacak kötülükleri kovar
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Büyük oyun

Emperyalizmin üç mezar taşı
İngiltere Rusya Abd nerede kaldı Hac'ları
Kan gövdeyi götürüyor Afganistan ayakta
Bende varım diyen Çin pusuda

Orta Asya'nın giriş kapısı
Hindistan'ın kontrol çatısı
Sömürgeciliğin yolu buradan geçer
Emeryalist bunların hepsi

Sanki tanrının en soylu insanları
Yazıp çiziyorlar elinde kalemleri
Diline dinine milletine bakmıyorlar
Belirlenen Afganistan sınırları

Peştun Özbek Tacik Türkmen
Ölende öldürende göç edende benem
Emperyalistler yerinde duruyor
Afganistan'da büyük oyunun kavgası veriliyor
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Camiler

Camiler Müslümanların ayak izleridir
Tarih kadar ölümsüz tabiat kadar çömerttir
Geçmişten gelip geleceğe yönelen
Camileri yaşatmak bir ibadettir

İslam medeniyeti camilerde yaşar
Haktan gelip hakikatin yükünü taşır
Namaz kılmak için buluşanlar
İlahi gücün huzur ve refahına ulaşır

İç huzuru anlayışı burada  anlarsın
Mimari tezhip hat sanatı ile karşılanırsın
Türk Arap Acem sanatı ile kaynaşırsın
Hangi milletten olursan ol iç huzura ulaşırsın

Müslümanlar camilerde bulur huzuru
Mihraba yaklaştıkça aranmaz kimsenin kusuru
Temiz giysi temiz beden temiz yürekle
İbadet ederler gösterirler tevazu

Huzura varınca şanın  malın geride kalır
İbadetinde Allah'a samimi kulluk vardır
Yüce yaratan halis Müslüman isen
Öbür dünyada cennetine alır

Camilerde omuz omuza saf olunur
İmamların arkasında namaz kılınır
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Çağrı

Az düşünenler insanlara çağrı
Orta düşünenler olaylara çağrı
Büyük düşünenler kavramlara çağrı
Yaparak konuşur tartışır çare ararlar

Eğitimsiz olanlar somut kavramlara
Eğitim olanlar soyut kavramlara
Bilgi düzeyi yüksek olanlar insanlığa faydaya
Bakarak konuşup tartışıp çare ararlar

Ayrıntıdan ayrıl konunun tümüne bak
Nefret dilinden ayrıl sevgi diline bak
Ötekileştirmeyi ayrıştırmayı bırak
Birliğe beraberliğe dayanışmaya bak

Okuyan eğitimli olan sorunlara çare bulur
Bütünü düşünüp birleşen ayakta kalır
Birlikten kuvvet doğarsa hayat güzel olur
Sosyal olaylarda bir yerde takılıp kalma
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Çaresiz kalmak

Önüm uçurum arkamda yok olma duygusu
Boşluğa bıraksan bedenini yok olma korkusu
Ruhun ile bedenin birleştir çaresiz kalma
Bir umut ışığı vardır her olumsuzluğun arkasında

Çaresiz kaldığında güçlü kalabiliyorsan
Çözemediğin sorunların üzerine gidiyorsan
Çaresizlik çözümsüzlük demektir
İçine atma bağır çağır ne mutlu ağlıyorsan

Her çaresizliğin sonu bir umut beklentisi
Her derdin devası bulunur bırakma bedenini
Derdi veren Allah dermanını da verir
Bu durum hayatta yaşamın ta kendisi

Aklın olduğu her yerde çare vardır ara
Aklını kullan düşünmeyi araştırmayı bırakma
Allah bir kapıyı kapatırsa diğer kapıyı açar
Her çaresizliğin çözümü vardır bu hayatta
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Çiçekleri Koparma

Çiçekleri koparma
Dalında güzeldir
Duygularını kapatma
Sonucu gazeldir

Az su verirsen kurutursun
Çok su verirsen soldurursun
Çiçekler sevgi ile büyür
Sevgi aşısını tutturursan

Her çiçeğe su verilmez
Bazısı suyu sever bazısı güneşi
Her çiçek sevilmez
Masum değildir yaratılışı

Bitkileri hor görme
Onlarında bir dili var
Yaprakları yok etme
Onlarında bekleyeni var

Kimisi mis kokar
Kimisi elini yakar
Dış görünüşüne aldanma
Her çiçeğin cilvesine nazına kanma
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Çin Uygur Türklerini Yutuyor

Coğrafi çevre içinde yaşayan milletlerle anılır
Sincar Bölgesi Uygur balaları ile salınır
Hangi taşı kaldırsan Türk izi bulunur
Doğu Türkistan Türk Uygur yurdu değil mi

Çin Uygur Türklerini asimilasyona tabi tutuyor
Dilini dinini kültürünü topraklarını bir bir yutuyor
Uygur Türkünü ailesinden alıp Çin milletine katıyor
Doğu Türkistan Türk Uygur yurdu değil mi

Tarihi İpek yolu Doğu Türkistan'dan geçer
Baskıya dayanamayan Uygurlar vatanından göçer
Kaşkar Hoten Urumçi'de yaşayan Uygurlar naçar
Doğu Türkistan Türk Uygur yurdu değil mi
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Çocuklara İsim Verme

Ey anne babalar
Çocuklara isim verirken
Hiç düşündünüz mü

Bu güne takılıp kalmamalı
Maziyi araştırıp isim bulmamalı
İsmi üstünde yük olmamalı
Çocuk ismi ile hür özgür yaşamalı

Ey anne babalar
Çocuklara isim verirken
Hiç düşündünüz mü

Vereceğim ismin anlamını
Hangi dilden alındığını
Ömrünce bu ismi taşıyacağını
Yıllarca altından kalkabileceğini

Ey anne babalar
Çocuklarınıza isim verirken
Hiç düşündünüz mü

Verirsen ezelden gelen isim
Hayatı uymazsa olur bir cisim
Ne arayanı olur ne soranı
Yaşarken öldürürsünüz tutun ha yasım

Ey anne babalar
Çocuklarınıza isim verirken
Hiç düşündünüz mü

Herkes adına yakışanı yap der
Başarılı olursan çevren seni sever
Yapamazsan hemen oradan kovar
Ne altından ezilmeyeceğin bir yük
Ne de hafif olan bir isim olmalı
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Çocukları Çok Severim

Kucağım dolu çiçeklerle
Çevremde çocuklarla
Tutuşarak el ele
Sokakta öpülen ellerimle
Ben bir öğretmenim
Çocukları çok severim

Gülün yanında dikenine katlanırım
Elime batıp acılarla kıvransam bile
Aldırmadan çocuklarıma koşarım
Ben bir öğretmenim
Çocukları çok severim

Köyde çocuk olurum
Şehirde genç kalırım
Çocukta olsam gençte kalsam
Ne alınır ne gücenirim
Ben bir öğretmenim
Çocukları çok severim

Dün çocuktu bu gün genç
Yanımda hepsinin ayrı yeri var
Demet yapılan çiçekler gibi
Ben bir öğretmenim
Çocukları çok severim

Çiçekler tomurcuk açtı meyve verdi
Çocuklar büyüdü adam oldu
Hala hepsi benim yanımda çocuk
Ben bir öğretmenim
Çocukları çok severim

                           Alim YÖRÜK
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Çocukluğumu Özlüyorum

Dağda taşta kırda bayırda
Özgürce gezip dolaşmayı
Otların çiçeklerin arasında
Koklayarak oynaşmayı
Özlüyorum Çocukluğumu

Yalın ayak düşe kalka koşarak
Kimseler beni yakalamasın diye
Avazım çıktığı kadar bağırarak
Ağlamak istiyorum serbest bıraksınlar diye
Özlüyorum çocukluğumu

Yıldızların altında
Çocukluğumu yakalamak için
Yürüyorum kaldırımlarda
Hapis olmak istemiyorum karanlıklara
Özlüyorum çocukluğumu
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Çöp dağlarında kayıp olan insanlık

Maddi çöplük
Manevi çöplük
Mali çöplük
Kültürel çöplük
Siyasi çöplük
Teknolojik çöplük
Kimyasal atık
Denizlerde ki batık
İnsanlığın ürünü
Neredesiniz çöplüklerde kayıp olan insanlık

Denizleri kirletip müsilaji oluşturdunuz
Havayı karbondioksitle doldunuz
Kutuplarda buzulları erittiniz
Ağaçları kesip yok ettiniz
Hayvanların neslini tükettiniz
Artıklarla çöp dağları kurdunuz
Yeter artık kudurduğunuz
İçecek suyumuz kullanacağımız toprağımız kalmadı
Küçük çıkarlar için dünyayı  bitiren
Çöplüklerde kayıp olan insanlık

Bu dünyayı yaratan ne güzel yaratmış
"Bu alemi insanlık için yarattım" diyen
Her maddi varlığa bir ölçü koymuş
Ayarı ölçüyü kaçıranlar yok olmuş
Yaratılanların ayarları ile oynama
Ölçüyü kaçıran insanlık
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Değerler ve Bekçileri

Neye nereden nasıl baktığın
Değerler zincirine hangi halkalar taktığın
Korumak uğruna hangi gemileri yaktığın
Değer halkaları olabilir bekçilerini alda gel

Her inandığın değerlerin bekçileri var
Koruyacak kollayacak yayacak insan arar
Zulümle koruma inandığın değerlere zarar
Değerler insanlığa hizmet için bekçilerini alda gel

Vatan değerlerinin bekçilerine vatansever
Millet değerlerinin koruyucularına milliyetçi
İdeolojik değerlerine sahip çıkana idealist
Sosyal adalet savunucularına adil
Dini değerleriyin bekçilerine dindar denir
Hangisine değer verirsen ver bekçilerini alda gel

İnandığın değerler olmalı insanlığa yarar
Önce kendin inan yaşa olsun verdiğin karar
Hiç kimseyi incitmeden vermemeli zarar
Tüm değerler sorgusuz sualsiz inananları arar
Hangi değerlere inanırsan inan bekçilerini alda gel
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Deli Be Benim Milletim

Her önemli olayda ikiye bölünürler
Batmaktan korkar, dövünürler
Her batıyoruz dediklerinde batsaydık
Şimdi kimse kalmayacaktı
                    Deli be benim milletim

Birbirlerini eleştirmekten geri durmuyorlar
Bölünüp parçalanıp zayıflıyorlar
Birlikten kuvvet doğduğunu bilmiyorlarmı
Avrupalının birleştiğini görmüyorlarmı
                      Deli be benim milletim
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Depremden korkma hırsızlardan kork

Depremle yaşayan ülkelerde
Bu kadar yıkım ölüm görüldü mü
Binaların malzemesinden çalmak için
Hiç bu kadar hırsızlar derildi mi
Depremden korkma hırsızlardan kork

Birilerini zengin etme uğruna
Belediyelerde imar rant rezaleti
Kaçak yapılara imar affı
Zemin etüdü yapılmadan fazla kat çıkılması
Deniz kumu ile harç karılması
Ayarı düşük çimento kullanılması
Nervürsüz demirle örülmesi
Deprem hırsızlık sorunudur
Depremden korkma hırsızlardan kork

Ey! Türkiye'm
Seni deprem değil
İhmal tedbirsizlik hırsızlık öldürüyor
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Direnme

Vatanın işgaline
Bayrağın indirilişine
Devletin yok oluşuna
Millete zulüm edilişine
Karşı durmak milli bir direnctir

Hasta olan beden
Oksijen isteyen beyin
Işıkta kısılan göz
Gürültüden kulakların kapanması
Vücudun dış etkilere direncidir

Olta ile gelen balığın çırpınışı
Ağaçların rüzgara karşı dik duruşu
Taşın toprağın ısıdan parçalanması
Denizin rüzgara karşı dalga oluşu
Doğanın ayakta kalma direncidir

Yarasa gibi aydınlığa direnme
Bir ağaç gibi
Bir taş gibi
Bir balık gibi
Bir insan gibi
Dik dur direncli ol

Konuştuğun dilin
İnandığın dinin
Yaşadığın kültürün
Kabullendiğin düşüncelerin
Arkasında durmak
Var oluşun direncidir

Günümüzde insanlık
Özgür olma
Adaletli kalma
Yalanlara
Zulümlere karşı durma
Bir direnci oluşturur

Yaşama hakkı
Direnme hakkı
Yasalarla verilmez
İnsanların ruhunda
Bedenin oluşunda
Yaratılışında vardır.

Direnme hakkı
Var olma
Ayakta kalma
Varlığını ispat etme
Yaşama hakkıdır
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Doğanın İnsanlığa Çağrısı

Benimle oynama
Dengemi bozma

Bazen yokluk,
Bazen kıtlık
Bazen açlık
Ey insanoğlu
İntikamda alırım
Derste veririm

Dağı taşı düz ettin
Ağaçları kesip, yok ettin

Bazen çığ
Bazen sel
Bazen heyelan
Ey insanoğlu
İntikamda alırım
Derste veririm

Değiştirdin mevsimleri
Kirlettin denizleri

Bazen fırtına
Bazen yangın
Bazen kuraklık
Ey insan oğlu
İntikamda alırım
Derste veririm

Her tarafa apartmanlar diktin
Binlerce yıllık birikimi yok ettin

Bazen su kalmaz
Bazen bitki olmaz
Bazen yiyecek bulunmaz
Ey insanoğlu
İntikamda alırım
Derste veririm

Her maddeyi yaktın havayı bozdun
Bazen hastalıklara ilaç bulamaz oldun

Bazen savaş
Bazen salgın hastalık
Bazen dedin yastayım
Ey insanoğlu
İntikam da alırım
Derste veririm
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Hayvanların cinsini karıştırdın
Bitkilerin genlerini değiştirdin

Bazen zehirlenme
Bazen birbirini azarlama
Bazende pazarlama
Ey insanoğlu
İntikam da alırım
Derste veririm

Salgından dolayı evde kaldın
Hiç bir araç kullanmadın

Doğa yemyeşil çiçeklerle bezendi
Kirlilik bitti. Hava düzeldi
Canlılar için hayat güzeldi
Ey insanoğlu
Bunların sebebi sensin
Doğal dengeyi bozma
İntikam da alırım
Derste veririm

Alim YÖRÜK
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Doğru Ol Doğru Kal

Doktor para için Hipokrat yeminini unutmuş
Hakım iyi yere gelmek için adaleti bırakmış
Öğretmen ders veriyorum diye not satmış
Ey İnsanoğlu, Doğru ol, doğru kal
Bu dünyanın birde öbür dünyası var

Esnaf çok kazanayım diye fazla fiyat söylüyor
Siyasetçi oy uğruna yalan beyanatlar veriyor
Millet geçim için asgari ücrete çalıştırılıyor
 Ey İnsanoğlu Doğru ol Doğru Kal
Bu dünyanın birde öbür dünyası var

Mevki makam için yalakalığa koşuşturanlar
Çıkar sağlamak için insanlığı buruşturanlar
Fakirle görünmemek için yolunu değiştirenler
Ey insanoğlu doğru ol doğru kal
Bu dünyanın birde öbür dünyası var

İktidara yakın olmak için methiye dizenler
Alkış yapıp toplantıdan toplantıya gezenler
Basında yalan yanlış haber yazanlar
Ey insanoğlu doğru ol doğru kal
Bu dünyanın birde öbür dünyası var

Mazlumların ahı yerde kalmazmış
Yalancının mumu sonsuza kadar yanmazmış
Düşenin hiç mi hiç dostu olmazmış
Ey insanoğlu doğru ol doğru kal
Bu dünyanın birde öbür dünyası var

Kalmamış ne Allah korkusu ne kul baskısı
Yüzlerinde ne astarı kalmış ne de örtüsü
Bunlarınki ezberi bozulmuş zihin teşebbüsü
Ey insanoğlu doğru ol doğru kal
Bu dünyanın birde öbür dünyası var

Eğer ahirete inancın var ise
Sorgu melekleri neden yaptın der ise
Ne cevap vereceksin işin düzenbazlık ise
Ey insanoğlu doğru ol doğru kal
Bu dünyanın bir de öbür dünyası var

Bu yanlışları birde din adına yapıyorsan
Menfaat için hak yolundan sapıyorsan
Bu dünyada maddiyata tapıyorsan
Ey insanoğlu doğru ol doğru kal
Bu dünyanın birde öbür dünyası var

İnsanca yaşamak için doğru yolu seç
Hak yolunda yürümek için gönül gözünü aç
Yapmış olduğun yanlışlardan vazgeç
Ey insanoğlu doğru ol doğru kal                                  Bu dünyanın birde öbür dünyası
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var
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Doğru- Yanlış- İletişim

Doğru tektir
Farklı cephelerden baksan da
Aynı doğruya ulaşırsın
Yalanın sınırı yoktur
Uydur uydurabildiğin kadar
Sanal alana doldur doldurabildiğin kadar

Doğruyu bulmanın yolu
Altında ki isim ve imza
Yanlışları ayırmanın yolu
İsimsiz imzasız kaynaksız atışlar
Yanlışa yanlışla bakıp sonsuz batışlar

Günümüzde iletişim kanalları çoğaldı
İnsanlar hangisine inanacağına şaşırdı
Yapılan yanlışların çoğu sanaldı
Yanlışlarını kabul ettirmek için
Oradan buradan çal çırp açlığını yatıştır

Yalan ile doğrunun birbirine karışması
Doğruların ortadan kalkması
Keyfe keder iletişimde algı yaratılması
Toplumda at izinin it izine karıştırılması
Yanlış üzerine kurulan hayat doğru hayat yaşatmıyor

İnsanlık kendi sanal dünyasında boğulmuş
Kendi yarattığı teknolojinin bir parçası olmuş
Gerçeklik hakikatin içinde kayıp olmuş
Sanal gökdelenler kurup içinde kayıp olma
Ey insanlık doğadan ve doğrulardan uzaklaşma

Alim Yörük
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Dostu Buldum

Yüzünde oluşan tebessümde
Akan temiz suyun, suladığı yeşilliği gördüm
Çiçeklerde bal arayan, arının çalışkanlığını buldum
Buldum, aradığım dostu buldum

Çevresine faydalı akılla baktığını
Küçük bir çay iken, ummana aktığını
Sinesine yaslanıp, gönül ateşini yaktığını
Fırtınalarda, sığınılacak limanı buldum

Nefsini hafif tutup, su yüzünde kaldığını
Ezilen, hor görülen, düşenin yanında olduğunu
İnsanlara, insanca bakıp, acılardan ders aldığını
Buldum, çevresini aydınlatan insanı buldum

Gördüm, gökyüzünde ışık saçan insanı gördüm
Mütevazi, hoşgörülü yaşayan dostu buldum
Aldım! her hareket ve sözünden ders aldım
Ömür boyu, hayatı paylaşacağım arkadaşımı buldum

Alim YÖRÜK
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Ekmek kavgası

Afgan göçü yeni bir olgu değil
Derdi ekmek kavgası önününde eğil
Gelen vurdu giden vurdu
Deneme tahtası oldular insanlık bu değil

Ülkelerinde oluşan iktidar kavgası
Dışarıdan gelip esen savaş havası
Baskı zulüm açlık sonunda ölüm
Aile geçindirmek dertleri ekmek kavgası

Türkiye bir göç ülkesi
Dili dini yakın buluyor milleti
Çalışıp çabalıyor üç beş lirayı
Gönderiyor ailesine kalıyor içinde hasreti

Çalışan memnun çalıştıran memnun
Üretici memnun fiyatlar uygun
Duvar örmekle önleyemezsin göçü
Çalışıp kazanmak dertleri ekmek kavgası

Anadolu köylüsüne sordun mu
Afgan göçmenlerden memnun mu
Köylerde çalışacak insan kalmadı
İş bulmuşlar dertleri ekmek kavgası

İnşaatlara git Afganlı ameleler
Tarlalara git çapa yapan göçebeler
Çobanlık yapan Afganlı göçmenler
Afganlı göçmenlerin derdi ekmek kavgası

Türk köylüsünü desteklemezsen
Kimse kalmaz köylerde ekmek vermezsen
Toprak ekilecek hayvanlar güdülecek
Çalışan birileri gelir kalır evlerde
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Ekonomi ve Para

Ekonominin iki ana modeli var
Serbest piyasacılık katı devletçilik
Ülkeler modeller arasında kendine yer arar
Diğer uydurma modeller hayaldir hayal

Kimi aydınlar diyor İslami ekonomi
Bazı aydınlar diyor milli ekonomi
Emperyalistler diyor piyasa ekonomisi
Ülke çıkarı için bir şeyler uyduruyor

Para civa gibidir uygun bulduğu yere gider
Paranın dini imanı olmaz
Sermayenin ırkı milleti olmaz
Nerede hukukun üstünlüğünü bulursa oraya gider
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En önemli sermaye

Parayı pulu zenginliği ortaya koyan
Bilimi teknolojiyi buluşları bulan
Bir ülkeyi cazibe merkezi yapan
En önemli sermaye yetişmiş insan gücü

Beceri bilgi liyakat açığı yönetimi köstekler
Yetişmiş insan gücü refahımızı destekler
Taşı toprağı altına madenleri aletlere dönüştüren
En önemli sermaye yetişmiş insan gücü
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Ey insanlar kendimize gelelim

Kör nefise boyun eğmesin aklın direnci
Yaşlısı ne yaparsa uyuyor çoluk çocuk genci
Ahlak edep bozulmuş yaşanıyor çok iğrenci
Yaşananlar toplumda oluyor sancı
Ey insanlar kendimize gelelim

Üzüm üzüme baka baka kararır
Çoluk çocuk örnek insan aranır
Baba evlada öğretmen öğrencisi
İyilikte kötülükte iz bırakıp taranır
Ey insanlar kendimize gelelim
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Farklılık Kalmadı Aralarında

Ne organik ne mekanik
Ne öznel ne nesnel
Ne doğal ne karmaşık
Farklılık kalmadı aralarında

Robotlaşan insanlar
İnsanlaşan robotlar
Yarı canlı yarı cansız yaratıklar
Farkı kalmadı aralarında

Kadın gibi erkek olmak
Erkek gibi kadın kalmak
Cinsleri birbirine karıştırmak
Farkı kalmadı aralarında

Yapay gibi doğal zeka
Doğal gibi yapay zeka
Anlaşamıyorlar aralarında
Farkı kalmadı aralarında

Azıcık ondan azıcık bundan
Melezliğe saldırıyorlar her yandan
Karıştırıyorlar biraz bulanık sudan
Farkı kalmadı aralarında

Hayal ile gerçeğin
Teori ile pratiğin
Eylem ile söylemin
Farkı kalmadı aralarında

Suyun fazlası sel
Rüzgarın fazlası fırtına
Ateşin fazlası yangın oluyor
Azlıkla fazlalıkların
Farkı kalmadı aralarında

Doğru ile yanlışın
Haram ile helalın
Adalet ile zulmün
Farkı kalmadı aralarında

İnsanlar sınırları aşınca
Yaratıcının da hesabı başka
Geride ne dünya kalır nede başka
Kutsal olan her şey buharlaşır gider
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Fatma Kahraman

Okulun her derdine koşan
Öğrencileri ile coşan
Velileri aydınlatmak için buluşan
Okulun gülü Fatma Kahraman

Öğretmenliğin vasıflarını üzerinde taşıyan
Öğrencilerine sevgiyi bilgiyi aşılayan
Çevresinde rol model olarak yaşayan
Okulun gülü Fatma Kahraman

İnsanlara insanca değer veren
Olumsuzlukları olumluya çeviren
Gözü gönlü açık kötülükleri deviren
Okulun gülü Fatma Kahraman

Rehber öğretmenliği onda gördüm
Her zorda kalana ederdi yardım
Okulda olunca uçan melek sanırdım
Okulun gülü Fatma kahraman

Çaresiz kalanla çare bulmayı
Senden öğrendi herkes umutlu kalmayı
Güçlüsün güçlü kal istiyoruz buluşmayı
Okul ve öğrencilerin seni bekliyor
Okulun gülü Fatma Kahraman
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Fethiye De Görelim

Her mekana isim gökten inermiş
Megri'ye hava şehidi Fethi Beyin adı verilmiş
Bu şehrin halkı vatanını milletini çok severmiş
Fethiye'ye hizmet edecek hizmetkarları görelim

Yetiştirdiğin devlet adamlarınla
Harikalar diyarı denizlerin le koyların la
Gelir kaynaklarında seraların ormanlarınla
Fethiye'de Baba Dağdan Ölü Denizi görelim

Yöneticilerden tüm halkını kucaklayan
Ekonomide kültürde sanatta başarıyı arayan
Görmeliyiz şehrimiz için hizmet aşkı ile yanan
Fethiye'de insanı insanca sevenleri görelim

Tabiat güzelliklerin için hakkında yazı yazanlar
Yetiştirdiğin şehrinde köyünde şair ve yazarlar
El ele verin bacılar kızlar kızanlar
Fethiyeyi aydınlığa taşıyacak gençleri görelim

Burada kazanıp Fethiye'ye yatıran
Eğitimde sağlıkta başarılı hizmet sunan
Beyin göçü veren değil beyin göçü alan
Yetişen gençlerden Fethiye'de kalanlar görelim

Şehir durmadan gelişiyor insanı çalışıyor çabalıyor
Yönetilen değil yöneten şehir olmak istiyor
Özünde ne cevherler var bilinmiyor
Fethiyeyi dünyaya açacak insanları görelim

Görelim şehrimizde yaşama sevinci ile dolu olanları
Görelim bu şehirde  hizmet aşkı ile kalanları
Görelim Fethiye'ye bir şeyler yapabildim diyebilenleri
Görelim gönlü bol vicdanı bol sevgi ile kalabilenleri

                                               Alim YÖRÜK
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Fıtrat değişir sanma

Fiziksel ruhsal doğuştan gelen olgu
Yaratanın insanlara verdiği algı
Ne kadar uğraşırsan uğraş fıtrat değişmez
Sonradan kazanılanlar dolgudur dolgu

Yokluk yarılsın çıksın içinden varlığın
Gelsin doğuşunda var olan benliğin
Teslim et kendini yaratana sığın
İnancını idealini iyi tanı bul fıtratın
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Gece Kondu

Yürüdüm ileriye dönüş için
Kader ağını örmüş yolun sonuna
Bulamazsan çalışacak yanına
Hep geçim derdi  uğruna kalmışın
Ha şehirde olmuşun ha köyde

Kalkmış gelmiş köyünden obasından
Büyük şehir iş bulur çalışırım
Bu hayata alışırım
İnsan içine karışırım
Birde kondu yapar yerleşirim diye

Şehrin varoşunda uydururlar bir kondu
Kışın kardan çamurdan
Kömür kokusundan dumandan
Yazın tozdan samandan
Geçilmez gece kondu aralarından

Fırtınada çatının çatırtısı
Yağmurda tenekelerin gürültüsü
Sıcakta beklersin rüzgarın esintisi
Beklersin düzelecek diye bunların hepsi
Rahat huzur bulamazsın gece kondu da

Alim Yörük

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Geçmiş gelmeyecek Gelecek karanlık

Geçmiş gelmeyecek
Gelecek karanlık
Gidenler gitmiş
Geri getiremezsin
Aydınlığa giden yolda
Kalan sağlar bizimdir

Geçmiş gelmeyecek
Gelecek karanlık
Yolunu göremezsin karanlıkta
Yolunu kayıp eden insanlarla
Gelecek bu günden de karanlık
İnsanlıktan nasibi almayanlarla

Geçmiş gelmeyecek
Gelecek karanlık
Geçmişten uzaklaşmak
Yaraların kabuk bağlamasıdır
Kaşıyıpta kanatma
Geçmiş arızalarından sıyrılır
Arzulanan bir masala dönüşür

Geçmiş gelmeyecek
Gelecek karanlık
Geçmişe takılıp kalma
Gelecekten geri durma
Aydınlığa giden yolda
Durmadan koş yerinde durma
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Gençlik istiyorum

Türkiye Cumhuriyetini canı pahasına koruyan
Ay yıldızlı bayrağımızı sonsuza dek dalgalandıran
İstiklal marşını arşı aleme duyuran
Türklüğü kabul edip ataları ile övünen
İnsanını seven milleti ile bütünleşen
Bir gençlik istiyorum

Felsefesi ile geleceğini aydınlatan
Hukuku ile adaleti gözeten
Bilim ile varlığını pekiştiren
Ülkesini ekonomide devleştiren
Sanatı kültürü ile kendinden söz ettiren
Bir gençlik istiyorum

Sevgi hoşgörüyü insanlara yayan
Küçüklere sevgi büyüklere saygı duyan
Mazlumun yanında zalimin karşısında duran
Doğayı koruyup milli varlığına sahip çıkan
Yurdunu canlısı cansızı ile yaşanacak hale koyan
Bir gençlik istiyorum
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Göçmen kuşları

Yurdumuz konaklama geçiş güzergahıdır
Kuzey yarım küreden Afrika'ya giden
Güney yarım küreden Avrupa'ya göç eden
Anadoluyu geçiş güzergahı olarak kullanır
Renğa renk cıvıl cıvıl göçmen kuşları

Baharla birlikte yurdumuza gelenler
Kalıp üreyip beslenip geriye dönenler
Yaşayacağı yeri şaşırmayıp bilenler
Biz insanlara yaşama sevinci verir
Renğa renk cıvıl cıvıl göçmen kuşları

Farklı coğrafyalarda doymak üremek ister
Toprağın suyun ısınması kuşları besler
Nerede bolluk bereket varsa oraya göç eder
Gökyüzünde birbirlerinden destek alırlar
Renğa renk cıvıl cıvıl göçmen kuşları

Leylek kırlangıç yaban kazları
Severler verimli sulak sazlıkları
Kimisi hazır yuva ister kimisi yuva yapar
Doğal yaşam alanları korunsun tek istekleri
Renğa renk cıvıl cıvıl göçmen kuşları

Bülbüller ispinozlar sığırcıklar
Kanat çırpar küçücük bedenleri
Beslenir yerini yurdunu bilenleri
Hepsinin tek amacı var üremek yaşamak
Renğa renk cıvıl cıvıl göçmen kuşları

Alim Yörük

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Gönül

Gönlüm ruhumun bekçisidir
Kimi zaman Şelale gibi coşkun
Kimi zaman esintisiz göl gibi durgun
Kimi zaman bal alınacak çiçeklere vurgun
Kimi zaman tamir edilmeyecek vazoya benzer

Gönlüm yaşantımın aynasıdır
İçi dolu olur sevenle sevilenle
Birlikte olur yoksullarla ezilenlerle
Çevresini aydınlatır yardımlarla öğütlerle
Yerinde duramaz konuşmak ister yazmak ister

Gönül derki kendi halinde yaşa
Öyle zaman olur ki içe dönük
Bu hali ile huşu ile ibadet etmek
Rahatlamak için  dışa dönük
Bu halimle kırda bayırda gezmek
Gönül derki faydalı insan ol yararlı insan kal
Bu emanetçi dünyada koşarak
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Gönül Gözü Gönül Dili

Hayat bir yolculuktur
Bu yolculukta
Gönül gözü ile bak
Gönül dili konuş
Sineden sineye olur akış

Gönül dilinin cümlesi hecesi yok
Anlatandan anlayana kelimesı çok
Kalpten kalbe akışın
Olur tekrar kendine dönüş

Hayat yolculuğunda daha gidilecek çok yol var
Son ana kadar sevgiler sözcükler gönüllere akar
Yaşananlar konuşulanlar anlaşılmasa bile
Gönül gözü ile bak gönül dili ile konuş
Karşındaki seni çök iyi anlar çök iyi görür
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Gülün dalından koparılmasın

Canlılar yaşamak için dağları aşar
Neslinin devamı için durmadan koşar
İnsanların diğerlerinden farkı ne
Varlığımız  birbirleri ile bağlantılı
Oğullarımız kızlarımız neslini arar

Gül elde değil dalında güzeldir
Dalından koparırsa sonu gazeldir
Dede nine torunları ile yaşarsa
Kaynaşarak birlikte coşarsa
Ailenin kalıcılığı ezeldir

Gül dalından koparılınca solar
Aile bir beden gibi birlikte yaşar
Birisi sökülüp öbür dünyaya gidince
Bedeninden biri koparılmış gibi
Oğullar kızlar canlarını arar

Açar olsun açar olsun
Gül dalından koparılmasın
canlar canı arayıp bulsun
Sevgi şefkat yerine varsın
Aile bir arada kaynaşınca
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Hak Etmek

Hayatı seven yaşamayı
Mutlu olan gülümsemeyi
Vefa gösteren hatırlanmayı
Dostlar  paylaşmayı bekler
Sevmek sevilmek hak edenler için vardır

Herkesi yarına erdiremeyiz
Hak etmeyenler dünde kalmalı
Beklentisi olanlar yarına hazırlanmalı
Başarı kolay elde edilmiyor
Hak edenler başarıya ulaşmalı
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Hakikat

Biçim ile özün
Özü ile sözün
Madde ile ruhun
Örtüşmesidir hakikat

Görünüşü ile duruşunun
Yapısı ile oluşumunun
İçi ile dışının
Örtüşmesidir hakikat

Hakikatın
Bir metafizik yanı var
Gerçeklik
Çıplak gözle görüneni arar
Hakikat gerçekliği kapsar

Bütün sanatlar hakikatı arar
Şiirde hakikatın peşinde koşar
Hakikata ulaşamasa bile
Şairlerin içinde dışında yaşar
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Hayal İle Ayakta Kalmak

Bu günkü gerçeklerin arkasında
Dünkü hayaller vardır.
Yarınları düşünenler
Gerçeğe bakan hayallerle düşünmeli
                             Geçmiş bizden uzaklaşıyor
                             Gelecek durmadan bize yaklaşıyor
Kişiler, şirketler ülkeler
Hayallerini kurmak için
Kurarlar fikir kulüpleri, ar-geler
Kurarak geleceklerini planlarlar
                                İnsanlar hayalleri ile
                                Milletler mefkureleri ile yaşarlar
Değişmeyen tek şey değişimdir
Mazi de kalırsan yerinde sayarsın
Değişime ayak uydurursan
Evrendeki yerini alırsın
                                 Hayali olmayanın geleceği olmaz
                                 Hayatta yaşama şansı kalmaz   Hayal edip hedefe ulaşmanın
Bilimle uğraşıp önünü açmanın
Kurtuluşu olacak insanın
Bu dünyada ben de varım diyebilmek için
                    Hangi yaşta olursan ol söyleme amanı
                    Geldi hayali gerçeğe dönüştürme zamanı

Alim Yörük

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Hayat Adil değil

İnsan vardır, tırnakları ile kazır, hayat tunelini
İnsan vardır, tepside sunulur her şeyi
Hazır, içecek suyu, yiyecek ekmeği
Hayat adil değil, bu dünya da

Kimileri şanslı doğar
Kimilerini de acılar boğar
Kaderinde ne yazıldıysa onu yaşarsın
Hayat adil değil, bu dünyada

Çocukken ortalık toz pembe
Koşar oynarsın, aldırmazsın hiç bir şeye
Doldururlar beynini boş bilgilerle
Alırsan alim olusun, almazsan cahil kalırsın
Hayat adil değil, bu dünyada

Ne yargıcı oldum bu dünyanın, nede sanığı
Kapıldım, hayat rüzgarının esintisine
Ne oldu demeden, ne olduğunu bilmeden
Yürüyüp gidiyorum öylesine
Hayat adil değil, bu dünyada

Dolaşıyorsun  ortalıkta,
Birde yaşarken ölmek var ya
Anlatamıyorsun kimselere kendini
Gölge gibi kalıyorsun ortada
Hatay adil değil bu dünyada
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Hayata Bakış

Olursa, gözleriniz kör, kulaklarınız sağır
Yaşarsınız bu dünyada ağır, ağır
Bulunmazsa paran, mevkin
Duyulmaz sesin, ister haykır, ister bağır

Hayata bakış aileden başlar
Olursa, özü doğru, sözü doğru helal işler
Altından kalkarsın, atılsa da üstüne taşlar
Bu dünyanın düzeni böyle kurulmuş, böyle işler

Görünen bir gerçek varsa ortada
Dönme yolundan her şeyin alınsada
İnsanları ayakta tutan inanç ve ülküsü
Bırakma kendini, her şeyin alınsa da
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Hedefe Ulaşmak

Toprağa düşen tohum
Işığını Isısını gıdasını alarak
Özünde var olan
Aslına nesline dönüşerek
Hedefine Ulaşmak ister

Bitkideki oluşturduğu özsu
Kökten dala daldan çiçeğe
Çiçekten tomurcuğa
Tomurcuktan meyveye
Meyve beslemek ister tohumu
Aslına dönmek için
Hedefine ulaşmak ister

Enstrüman dan çıkan farklı sesler
Bir araya gelince oluşur eser
Araya insan sesi eklenince
Şarkı olur türkü olur
Sanatçının yapmak isteği
Hedefine ulaşmak ister

Ağızdan giren nefes
Ciğerler hava dolup
Kan temizlenince
Ağızda çıkan söz olup
Derdini anlatıp
Hedefine ulaşmak ister

Evrenin yaratılışında var
Aslına dönmek
Ha canlı olmuş ha cansız olmuş
Ha insan olmuş
Değişim oluşur basamak basamak
Her madde aslına rücu etmek için
Hedefine ulaşmak ister
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Her insan hikayesini bedeninde taşır

Bedenine yüklenen yük görüntünü gösterir
Yaşanmış acılar coşkular yüzüne vurur
Üstünde taşıdığın umur yaşadığın gurur
Omuzların düşük ya da dik bedeninde durur

İster yaşlı ister genç ol yaşadıkların duruşunda saklı
Gözlerinin içine bak bedeninin çektiklerin de aklı
Gözler yalan söylemez bakışları veriyor katkı
Okumasını bilen bedeninin bedenin hikayesini okur

Her insan hikayesini kendi yazar
Ömür doğuştan ölüme kadar
Yaşadıkların hayat çizgini çizer
Fiziksel ruhsal bedenini koru
Yaşadıkların seninle göç eder gider
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Hırsızlık

Ahlak değer yargıları yok olmuş
Yalan, hırsızlık her tarafı sarmış
Dürüst insanlar azınlıkta kalmış
Ah! Türkiye'm bu işin sonu neye varacak

Öğrenciler sınavlarda kopya çekiyor
Müteahhitler  malzemeden çalıyor
Dürüst insanlar Türkiye'den kaçıyor
Ah! Türkiye'm bu işin sonu nereye varacak

Afetlerde mazlumların canı yanıyor
Üzülmekten insanımız kan ağlıyor
Çalmaktan hırsızların cebi doluyor
Ah! Türkiye'm bu işin sonu nereye varacak
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Hor Görme

Taşı, toprağı, akan suyu
Ağacı, dalına konan kuşu
Arıyı, böceği, çiçeği
Hor görme
Her yaratılanın  görevi vardır

Ayı, güneşi yıldızları
Geceyi gündüzü karanlığı
Bulutları, yağmuru, karı
Hor görme
Her yaratılan bir  görevi vardır

Tabiatı küçümseyen
Yaratılandan ne anlar
Canlıyı cansızı küçümseyen
Gelecekten ne anlar
Bitkiyi, hayvanı,toprağı
Hor görme
Onlarında bir görevi var
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İlerlemek -1-

Yerinde sayma nede geriye dön
Ona buna bakma öyle bön bön
Hayat mücadelelerle dolu
Araştırmaya yeniliğe açık olmalı yön

Rakiplerinle açılan arayı kapatma yarışı
Olmalı yeniden yapılanma arayışı
Eskiyi zorlamanın anlamı yok
Amacınız olmalı yeniliğe açık anlayışı

Duran trenin hızla hareketini düşün
Birden geri gittiğinizi sanırsınız
Hızla ilerliyor insanlık düşün taşın
Başlamak işin yarısı bittiğini görürsünüz

İlerlenecek yolda döşenen taşlar
Ruhta bedende beyinde başlar
İlerlemek için değişik yolları dene
Her alanda alacaksın verimli sonuçlar
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İlerlemek -2-

İlerlemenin yolu eğitimden başlar
İlerlemek isteyen sırtını araştırmaya yaslar
Bir yerden alıp intihal yaparak değil
Amacımız olmalı yeni buluşlar

Devlet adamı olsan devleti en iyi yönetmek
Teknik elemen olsan yeni teknikler bulmak
Akedemisyen olsan yeni buluşlara imza atmak
Olmalı ilerlemenin hedefindeki yolları

Üniversitelerde araştırma yapılmazsa
Yeterlilik için yabancı dille yayın yapılırsa
Yeni buluşa bilime katkı sağlamaz
İsmin önündeki apaletleri çoğaltır

Yarın bu günden çok farklı olacak
Bu günün dünden çok farklı olduğu gibi
Soruyorum biz ilerlemenin neresindeyiz
Eğitimde yeni ufuklar açmalıyız
Amacımız yerimizde saymamak

Ne yerinde saymak ne de geriye gitmek
Amacımız genç nesillerin önünü açmak
Buluşlarda bende varım demek için
Olmalı hedefimiz ayakta kalmak
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İlim Bilim

Var olanı arayıp bulmak
Yaparak kullanıma sunmak
İlime bilime inanmak
İnsanlığın kurtuluşu olacak

Sosyal ilimler insanları toplumu anlamaya
Ekonomik kültürel paylaşımlarla ayakta kalmaya
Eğitimi sanatı gelecek nesillere aktarmaya
Duygularını görgülerini kaygılarını dile getirip
Ayakta kalmak insanlığın elinde

Pozitif bilimler doğadan örnek alır deney yapar
Ayrıştırır birleştirir maddenin derinliklerine akar
Kullanıma sunup seyrine bakar
Doğanın kanunu yok maddeler değişebilir
Yaşatmakta bozmakta insanlığın elinde
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İnanmak İstiyorum

Ülkem için, insanım için
İnanmak istiyorum
Maddi manevi değerlerimle
Ülkemde mutlu refah yaşamak istiyorum

Mevcut kazanımlarımızı kayıp etmeden
Korkulardan kurtulmak istiyorum
Bu günüme, yarınlarıma
Gönül rahatlığı ile bakmak istiyorum

Devleti temsil edenlerin
Sözlerine inanmak istiyorum
Adaletin hukukun üstünlüğüne
İnsana insanca bakmak istiyorum

Çalışanın emeğinin karşılığını aldığı
Kimseye el açmadan yaşamak istiyorum
Vatandaşlarımızın ülkede huzur bulduğu
Mutlu huzurlu ülke olmak istiyorum

Din adamlarının sözleri ile yaşadıklarına
Uygun olduğuna inanmak istiyorum
Kimsenin dinimizi çıkar için kullanmadan
Özü ile sözü ile doğruluğuna inanmak istiyorum
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İnsanı Anlamak

Ön yargısız bakmalı insana
Kafanda oluşturdukların la değil
Yaptıklarını,yaşadıklarını görerek
Bakmalı karşındaki insana

Ailesi şöyleydi, okulda böyleydi
Gerçek hayatta farklı düşünüyor deme
Hemen yaftayı yapıştırma
İnsanoğlu tekamül eden varlıktır

Hak hukuk adalet uğruna
Gerçekleri doğruları görüyorsa
Kişinin düşüncesine yaşayışına bak
Geçmişine bakıp yaftayı yapıştırma

İnsanı anlamak için insan olmak gerek
Kendi düşüncelerini başkalarına yükleme
Geçmişini, geleceğini şahsa ekleme
Şahısları karalarken biraz insaflı olmak gerek
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İnsanın kişiliği çocukluğunda yatar

Gör insanı çözümle içinde çocukluğu yatar
Çocukluğu ile gözünü kulağını açar çevresine bakar
Ulaştıkları ulaşamadıkları yaşadıkları
Baskıları zulümleri sevgileri zihin odaklarına akar
Kişilik olarak zihin odacıklarında yaşar

Zihin odalarında iz bırakan duygular kaygılar
Geride kalmış acılara yanlışlara çözüm arar
Güzellikleri sevgileri yaşamak isteyen karar
Ortaya çıkar gelişen hayatta ortaya koyar
Gör insanı çözümle içinde çocukluğu yatar

Hayat çocukluğundan zihninde kalan kadar değil
Geçmişi getiremezsin tedbir al çözümle
Yanlışları tekrar etme kendini geliştir
Geniş ufuklarla bakmaya alıştır
Gör insanı çözümle içinde çocukluğu yatar

Rol model aldığı insanlara özenme
Ulaşamadığı  duygulara bezenme
Yazarak çizerek çalışarak gezinme
Ustasını geçen sanatçıya dönüşür
Gel gör insani çözümle içinde çocukluğu yatar
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İnsanları Severim

İnsanları severim
Yararlı yaşayan insanları
Severim çalışan üreten insanı
Kendi hayalini yaratıp
Kendi hayalinde yürüyenleri severim

Severim hayalleri uğruna savaşanları
Severim mücadeleci ruhları
Severim hayat boyu dirençli kalanları
Benim sevgim, onların hayalleri değil
Mücadele azminde cesareti severim

Aylak aylak gezip boş yatmayan
Başkalarının peşinde koşup
Çıkar için adam satmayan
Boş hayallerle uğraşıp, bırakıp kaçmayan
Hayat savaşı uğruna, yaşayanları severim

Her dönemin adamı olmayan
Her dönem de adam kalan
Hayallerine çözüm arayan
Hayallerini gerçekleştirmek için
Varlığını ispat eden insanları severim

Kuru sözlerle değil, bilgi ile yolunu çizen
Çalışıp, üretip, cesaretle gezen
Kul hakkı yemeyip, emeği ile kazanan
Tüm alemlere faydalı olan
Başarıya yürüyen  insanları severim
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İntihal

Akademisyenim diye intihal yapıyor
Oradan buradan çalma bilgi kapıyor                              Aldığı payelerle çaka satıyor
İntihal ile ülkem bir yere varamaz

Liyakat, bilgi, tecrübe yok olmuş
Çalma bilgilerle eğitim son bulmuş
Buluşlarda dışa bağımlı kalınmış
İntihal ile ülkem bir yere varamaz

Çalışanın hakkı verilmezse
Eğitime çözüm bulunmazsa
Beyin göçü durdurulmazsa
İntihal ile ülkem bir yere varamaz

Gerçekleri ortaya serelim
Gerçek bilim ülkemizde görelim
İntihallere son verelim
Dünyada bizde varız diyebilmek için
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İyi İnsan Kal

Adım atma gurur kapısına
Mütevazi ol ahlak yapısında

Şu fani dünyada nefsini kayırma
Güzel ahlak sahibi ol, insanları ayırma

Mevki makam paradan çevir yüzünü
Kamil insan olma yolunda hızla yürü

Çevrendeki fakir fukarayı gözet
Yardım için  garibana elini uzat

Basiret sahibi ol, kin ve nefreti içinden sil
Sabırla dinle, var olanla yetinmesini bil

Arkadaşına vefa göster, sükuneti bul
Tevazu göster, her işte ağırbaşlı kal

Kim ne götürdü ahirete
Hoş bir seda bırak beşeriyete

Özü doğru, sözü doğru insanca yaşa
Borçlu kalmamak için  Allah Aşkına
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Kaderindir

Değiştirebilirmisin ?
Hangi babadan olma
Hangi anadan doğma
Olduğunu
Geçmişten gelen özelliklerini
Soya çekim genlerini
Değiştirebilirmisin ?

Doğduğun yer vatanındır
Doyduğun yer olma mücadelesi
İdare etmek yüceltmek
Elindedir
Canı pahasına savunmak
Gelişmiş ülke haline koymak
Kaçmadan koruyup kollamak
Adına vatan dediğin yer
Kaderindir

Kaderden kaçılmaz
Uğruna savaşmak
Geçmişle geleceği buluşturmak
Vatanın kaderindir
Sonucunda ölümde olsa
Savunmak korumak
Mutlu refah yaşamak
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Kara Kuru Bir Adam

Malın iyisini satan
Müşterisini tutan
Şafak vakti pazarda biten
Kara Kuru bir adam
Adını sorarsan dedem

Kalabalık neresi
Gösterirler sergisini
Kel başında beresi
Pazarın akıldanesi
Kara Kuru bir adam
Adını sorarsan dedem

Güçlü mü güçlü
 Yarısı yerde gömülü
Tutunca yükünü
Sırtında deve hörkücü
Aldığında götürür
Kara Kuru bir adam
Adını sorarsan dedem

Başkaları hile yaparken
En iyisini verir senden erken
Alnından boncuk boncuk ter dökerken
Kara Kuru bir adam
Adını sorarsan dedem

Der yapacak çok işim var
Yetişemiyorum bakınız yerim dar
Sergideki malların fiyatını sor
Hiç bakmadan söylediğini gör
Kara kuru bir adam
Adını sorarsan dedem
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Karatay Köyüm

Adını Karatay Kervansarayından almış
Bu isim Anadolu Selçuklularından kalmış
Yol boyunca taştan evleri sıralanmış
Bozkırın ortasında kalan köyüm

Köyümün ortasından Malatya yolu geçer
Tarlalarında mis kokulu çiçekler açar
Yetiştirdiği insanlarla etrafına aydınlık saçar
Bozkırın ortasında kalan köyüm

Köylüm ya ekin eker ya da hayvan besler
Gençleri ya gurbeti ya da okumayı seçer
Köyünden ayrı kalmak her şeyden beter
Bozkırın ortasında  kalan köyüm

Kervansaray ipek yolu için kurulmuş
Yükü kervanı insanı güven içinde kalırmış
Çevresinde tarlalardan vakıf oluşturulmuş
Bozkırın ortasında kalan köyüm

Köyüm yüz elli haneden elli haneye düştü
Köylüm güzel yurdundan neden kaçtı
Geçim için yaban ellere göçtü
Bozkırın ortasında kalan köyüm

Köyüm köyüm Karatay köyüm
Taş yontular arasında bulursun evim
Zamantı köyleri arasında bir devim
Bozkırın ortasında kalan köyüm
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Karıştırmayalım

KARIŞTIRMAYALIM

Tek bir devlet, tek millet ayakta kalışımız
Çağdaş uygarlığı yakalamak kurtuluşumuz
Türk Milletinde ki hoşgörü var oluşumuz
Türkçe yazıp, Türkçe konuşalım

Dede ile torunu ayrıştırmayalım
Dost ile düşmanı karıştırmayalım

Anadolu kültürü Türk halkının harcıdır
Doğusu ile batısıyla birbirinin gardaşıdır
Bu topraklar için dökülen kanlar birbirimizi kaynaştırır
Bir olalım, güçlü kalalım, sonsuza kadar yaşayalım

Etle tırnağı ayrıştırmayalım
Şehit ile ölüyü karıştırmayalım

Yedi düvele karşı Çanakkale de savaşmadıkmı
Kurtuluş Savaşında düşmana karşı birleşmedikmi
Açlık ve yoksullukta bir dilim ekmeği paylaşmadıkmı
İç ve dış düşmanların ekmeğine yağ sürmeyelim

Huzur ile mutluluğu ayrıştırmayalım
Vatansever ile haini karıştırmayalım
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Kendim nereye aitim

İnsan kendini nereye ait görürse
Çocukluğundan yetişkinliğe erişir
Kişiliği kimliği ona göre gelişir
Varlığını ispat eder benliğine alışır
Kendime soruyorum be nereye aitim

Maziden gelip atiye giden yolda
Dilim dinim kültürüm atadan gelme
Geleceğim belirleme aklım ve bilimle
Çalışıp cehaletle edeceğim mücadele
Şimdi bilin bakalım ben nereye aitim
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Kendini Kayıp Etme

Yüce yaratan yaratılanları
Bir denge üzerine yaratmış
Hayat dengeli olanları ararmış
Yaşamanda konuşmanda düşünmen de
Dengeli ol ayakta kal

Bedende ki dengesizlik sakatlığa
Ruhda ki boşluk deliliğe
Manada ki bilgisizlik cahilliğe
Maddede ki yetersizlik fakirliğe götürür
Kendini kayıp etme

Bedenini sakatlıktan
Ruhunu delilikten
Anlayışını bilgisizlikten
Kendini fakirlikten koru
Dengeni kayıp etme

Sevdiklerine sevgi ile bakarken
Kana kana su içerken
Açlığını giderirken
Yolda yürürken
Kendini kayıp etme

Sevdiklerine sevgi
İçecek su
Yiyecek ekmek
 Yürüyecek yol bırak
Dengeni kayıp etme

Alim Yörük

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kendini keşfet

Yeti ve yeteneklerini bilerek
Taklitle değil özüne dönerek
Sadece kendin olmayı deneyerek
Kendini keşfet özgürlüğünü yaşa

Yeti ve yeteneklerin neler
Özümde olmayan içimi deler
Koyun yerine keçi korsan hepsi meler
Kendini keşfet özgürlüğünü yaşa

Yolun uzun olsa da hataya zorlasa da
Sevdiğin işi yap en arkada kalsan da
Hayatta zorlanıp kıt kanaat yaşasan da
Bu gün itilip yarın aranacaksa
Kendini keşif özgürce yaşa
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Kış

Lapa lapa kar yağmayınca tadına varamam kışın
Ayaklarımda yün çorap altımda kızak çocuklar koşun
Gelmeyince önüme tarhana çorbam alamam tadını aşın
Koşun çocuklar koşun kış geldi koşun

Babam derdi ki oğlum kar bizim harmanımız
Kar yağmayınca aç kalır çoluk çocuk malımız
Her taraf bembeyaz önümüzde oyuncağımız
Yazın dolacak ambarlarımız

Ya kar yağ ki ol yorganımız
Ekinler saçak salsın olsun organımız
Buğdayımız bereketli bol olsun samanımız
Tabiatın dengesini bozanlar
Yetmiyor mu yağış yağış diye Allah'a yalvardığımız

                               Alim Yörük
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Kızıl Elma

Her milletin bir ideali var
Düşünceleri milletlere verir ayar
Türklük Kızıl Elma ülküsünü aklımıza koyar
Ülküsü olmayan milletler yerinde sayar

Herkes Kızıl Elma der oldu
Ezilenler Türk Milletini yanında buldu
Bu ülkü Orta Asya'dan dağılırken doğdu
Türklerin göç ettiği her yerde aklında kaldı

Kızıl Elma bir akıl ilahi bir bilgi
Onun bunun dilinde olmayacak algı
Yaratanın Türk Milletine yazdığı yazgı
 Atalarımızdan bize vasiyet edilen bilgi

Kızıl Elma Türk Milletinin aklıdır aklı
İncelersen içinde ne düşünceler saklı
Türk'e kefen biçenleri yok etmek
Türk ordusunun hakkıdır hakkı

Türkün Türk'ten başka dostu yok
Ne büyük imparatorluklar kurduk açta bak
Bizim ülkümüz hür ve bağımsız yaşamak
Ey Türk Gençliği Kızıl Elma ateşini yak
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Kitaplar

Var oluş basamaklarını çıkarak
Dünyaya şöyle bir bakış atarak
Nereden geldim nereye gidiyorum
Hayata sıkı sıkı bağlanarak
İnsanları birbirine bağlayan
Kitaplara bakarak
Kitaplardan bakarak
Ağzı dolduran söz kadar
İnsanlığa yön verdi

Uygarlıklar insan hafızasının birikimi
Arayarak gizli saklısı kalmadan
Birikimlerin günümüze erişimi
Günümüz insanının yaşam biçimi
Kitaplara bakarak
Kitaplardan bakarak
Konuşmalar anlaşmalar savaşlar kadar
İnsan hayatına yön verdi

Doğruyu yanlışı günümüze aktaran
Kalıcı olarak bilgileri ayakta tutan
Okuyana saklayana can akıtan
Kitaba bakarak
Kitaplardan bakarak
Teknolojiyi günümüze aktaran
Kaynağından bizlere ulaştıran
Kitaplar değil mi
İnsanlığı çağımıza ulaştıran

Kitapları biriktirip saklayarak
Faydalı olanları ayıklayarak
Bilgileri bilgilere ekleyerek
Kitaba bakarak
Kitaplara bakarak
Kütüphaneler kuruldu
Kuramayan medeniyetler yok oldu
İnsanlığın hafızası oluştu
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Korkaklık ve Cesaret

Doğmak irade dişi bir süreçtir
Ama yaşamak cesaret ister
En belirgin iç güdü ölümden uzak
Her eylem ölüme meydan okumak
Korkaklığı bırakıp cesur kalmak
Hayatın zaman çizgisini uzatmaktır

Cesaretle hayata tutunma da
Zihin cesaretin somut evi
Kalp lav püskürten nefesi
Ayak yürümenin somut imkanı
Mide enerjinin mekanı
Bilim sanat kültür cesaretin timsalidir

Bitki gibi yerinde korkakça ölmektense
Bir canlıya enerji olmaktansa
Ölümden sonraki yaşama hamlesi
Yaşarken eser bırakma gayreti
Gelecek nesillerde anılma düşüncesi
Bilim sanat kültürle cesaretin sonucudur
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Korkuyorlar

Adı ile kişiliğini taşımaktan
Mutlu huzurlu yaşamaktan
İçinden geldiği davranmaktan
özü ile sözü bir olmaktan korkuyorlar

Düşünürken, başkalarının arkasına saklanmayı
Konuşurken, suçlanmayıp, aklanmayı
Günahlarından temizlenip, paklanmayı
Marifet sayıp korkuyorlar

İçinden geçeni ortaya koymaktan
Güzele sevgi ile bakmaktan
Gönül ateşine kibrit çakıp yakmaktan
Sevene, sevilene olumlu gözle bakmaktan korkuyorlar

Düşünmekten, okumaktan, yazmaktan
Yaşamaktan, dinlemekten, konuşmaktan
Çalışarak, üretmekten, kazanmaktan
Ayakta kalmaktan korkuyorlar

Korkuyorlar, adil olmaktan
Haklının yanında yer alıp, hakka varmaktan
Korkuyorlar, namuslu olup, dürüst davranmaktan
Mazlumların yanında yer almaktan korkuyorlar

Alim YÖRÜK
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Korona Salgını

Okumadan alim olmayı
Yazmadan katip kalmayı
Korunmadan ortalıkta dolaşmayı
Bu korona salgının öğrendik

Ailecek bir arada yaşamayı
Es-Salat dua ile çare aramayı
Korona salgınında entübe  aşamayı
Bu korona salgınında öğrendik

Evde hapis olmada zorlandık
Beraber yaşamada darlandık
Tek başımıza kalınca bunaldık
Bu korana salgınında öğrendik

Evde kalmayı fırsata çeviremedik
Okuyarak zaman geçirmeyi bilemedik
Gözümüz dışarıda kaçmayı denedik
Bu korona salgınında öğrendik

Bilimden çare aramayı bırakıp
Kocakarı ilaçlarından çare arayıp
Dualardan derman bekleyip
Bu korona salgınında öğrendik

Bu virüsü Çin'de ürettiler
Tüm dünyaya dert ettiler
 Çocuk ve yaşlıları delirttiler
Bu korona salgınında öğrendik

Gösteriş için yardım etmeyi
Yardımları çalıp satmayı
Mahalle bakkalından hesap kapatmayı
Bu korona salgınında öğrendik

Alim Yörük

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kör döğüşü

Ortada bir kör döğüşü oluyor
Bu döğüşün bir görünen yüzü var
Birde görünmeyen yüzü
Vatandaşlarımız yurt dışına gidiyor
Bu normal görünen yüzü
Yıllarca eğitim verip yetiştirdiğim
Yetişmiş beyinler gidiyor
Buda görünmeyen yüzü

Doktorlarımız
Alçak dallarda ki olgun meyveler
Hemen kapıp torbalarına katıyorlar
Yüksek dallarda ki
Olgun meyveler ne oluyor
Hapur hupur dalında yutuyorlar
Bu kör döğüşün de
Yetişmiş gençliğimizi kaçırıyorlar

Bu yetişen beyinler
Yurdumuz da kalsalar
Araştırma yapacak laboratuvar kurabilirler mi
İhtyaçlarını karşılayacak maaş alabilirler mi
Yapılacak mülakatı geçebilirler mi
Bu kör döğüşün de
Bu yetişmiş gençlerimiz
Çareyi yurt dışında arıyor

Ey! bu ülkenin üstünde elim olmalı diyenler
Bırakın kör döğüşün de siyaset yapmayı
İktidarı muhalefeti
On'lu yıllar sonra
Yurdumuzda yetişmiş genç kalmayacak
Bu kör döğüşün de
Kaybedilen en büyük sermaye
Yetişmiş genç beyinler olacak
Ülkemiz genç yetişmiş beyin bulamayacak
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Körelen vicdanlara bayram gelsin

Şükür ve sabrı öğrenmeyi
Doyumsuz nefise dur demeyi
Ruhla bedeni birleştirmeyi                               Bekleyenlere yardım etmeyi bilerek
Körelen vicdanlara bayram gelsin

Bırakın kini nefreti kucaklaşın
Küskünlükler bitsin  barışın
Çoluk çocuk birbirinizle  kaynaşın
Bu gün varsak yarın yoğuz
Körelen vicdanlara bayram gelsin

Beklenmedik olaylara üzülsek de
Ayranımız kabarıp gerilsek de
Açlıktan susuzluktan süzülsek de
Yaşama sevinci birbirimize bağlasın
Körelen vicdanlara bayram gelsin

İman ve ahlak kayıp olmadan
Muhtaç olanlara yardım son bulmadan
Yolunu gözleyenler de umutlar sönmeden
Gözünü gönlünü ruhunu aç
Körelen vicdanlara bayram gelsin
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Köylü

Kader ağını örmüş üzerime
Yoğrulmuşum saman ve çöplerle
Toz toprak benim hamurum
Ekmek yerim nasırlı ellerle

İşlerim toprağı üretirim mahsulü
Birde para etmedi mi emeğin ölü
Üreten yorulan kenara atılan ben
Sömürülen yine ben oluyorum köylü

Doğal afetler gelir bir vurur
Kabzımallar gelir iki vurur
Ürettiğini satamayınca
Çoluk çocuk evde aç kalır

Bankalardan faizine para alırsın
Ödeyemeyince eli böğründe kalırsın
Alacaklı malına tarlana el koyar
Ameleliğe bel bağlasın
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Kuralcılar yenilikçiler

Bir tarafta fıtratında adalet duygusu
Öbür tarafta çürüyen toplum yargısı
Fıtratına mı dayansın topluma mı güvensin
Ortada bırakıyor kayıp ederim korkusu

Budur insanlığın çatışma alanı
Bir tarafta kuralcılar karşıda yenilikçiler
Toplumu birbirine düşürmek için
Ortada dolaşır tetikçiler

Kendine saygı topluma saygıdır
Saygısızlığın sonucu kaygıdır
İster kuralcı ister yenilikçi ol
İnsanlığa hizmet esas algıdır
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Kutsalların Buharlaşır

Dinini kitabından
Dilini kökeninden
Milletini kültüründen
Malını helalinden
Uzaklaştırırsan
Kutsalların buharlaşır

Büyüklere saygıyı
Küçüklere sevgiyi
Başkalarına hoşgörüyü
Mazlumlara yardımını
Uzaklaştırırsan
Kutsalların buharlaşır

Yalan ile hakikati
Doğru ile yanlışı
Haram ile helalı
Adalet ile zulmü
Karıştırırsan
Kutsalların buharlaşır

Karanlığa çıra yak
Kafanı kaldır çevrene bak
Yaslanacağın ne el kaldı ne ayak
Boşluğa yuvarlanmamak için
Varsa kutsalın sahip çık

İdeallerin yerini kişiler alırsa
Eylemlerin yerini söylemler alırsa
Tevazunun yerini kibirler alırsa
Gerçekler önemini yitirir
Gerçekler önemini yitirmeden
Kaldıysa kutsalın sahip çık

Yanlış amaçlara ulaşmak için
Yanlış araçlarla gitmek
Yanlış adımla hedefe yürümek
Kendi varlığını inkar edersin
Geriye ne kutsalın kalır ne de kendin
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Kültür yozlaşması

Ey Türk gençliği
Anlamını bilmediğin yazıları üzerinde taşıma
Kültürünü yok ederler kalırsın tek başına

Türk Milletinin milli manevi değerleri var
Üç kuruşluk giysi ile kimse bize veremez ayar

Kimi yazılar davet eder uyuşturucu illetine
Kimisi de ya dinine küfür eder ya milletine

Uluslar arası marka diye bu giysileri alma
Kendini aşağılayacak yazılı markaları bulma
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Lider

Tahtını kin ve nefret üzerine kuranlar
İfadelerinde nefret kusanlar
Şimdi seni alkışlayanlar
Bir gün idam sehbasına asarlar
Tarihin tozlu sayfalarında kalırsın

Ötekileştirmeden toplumu kucaklayan
Biz şuuru ile yaşayan yaşatan
Çevresini dost çemberi oluşturan
Milletin dertlerine çare arayan
Unutulmayan lider olursun
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Madden manen çöküş

İnsanların gençlik çağlarında
İstek ve arzular tavan yapar
Yeterliliğine bakmadan nefsine tapar
İyi eğitilmezse gayri meşru yola sapar
Madden manen çöküşünü hazırlar

Çalışkan insanları alaya alma
Bilimde intihal yapma
Sanatı ondan bundan çalıp çırpma
Manevi değerleri yok etme
Bir toplumun çöküşünü hazırlar

Akıl yönünden değersiz
Çalışkan olmada yetersiz
Üretken olmada beceriksiz
Hayata bağlanmada beklentisiz
Olanlarla yola çıkma yarı yolda kalırsın

Yetersizlerin beklentilerine cevap vermek için
Madden manen çöküşe varmadan
Toplum ve birey olarak ortada kalmadan
Kötülükler çevremizi sarmadan
Toplumun değer yargılarına sahip çıkalım
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Manevi açlık

Büyüsü bitmiş restorasyoncular
Kutsalların mitini yeniden sahnelediler
Gözü ruhu doymayan maddeciler
Şekil ve biçim değiştirerek
Manevi açlığını gidermek için
Benliğindeki anlayışı ortaya sürdüler

Suyu bulandıran düşünürler
Batının dinsel mistismini
Hint ve Mısırın oryantalizmini
Yeni kaşif edilmiş fikir gibi
Manevi açlıklarını gidermek için
İnsanlığın önüne sürdüler

Türk İslam alemini incelemeden
Tasavvufu hoş görüyü bilmeden
İnsan haklarının yaşanmasını görmeden
Benliklerinde oluşan boşluğu doldurmak
Manevi açlıklarını gidermek için
Maddeye ile insanlığa yön verdiler
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Maskeli balo

Menfaat sandalyeye benzer
Başında taşırsan küçülürsün
Ayağının altına alırsan büyürsün
Koltuklarının altında ezilenler
O koltuklar millete hizmet için var

Taktığın maske ile
Sürdüğün makyajla
Giydiğin kıyafetlerle
Çaka satanlar çıplak gel
Çıplak gelmekte marifettir

Baloda maske takanlar
Gizlenme görsün kalabalıklar
Koltuklarında küçülenler
"Ya göründüğün gibi ol
Ya da olduğun gibi görün"
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Matematiksiz şiir , şiirsiz matematik olmaz

İnsanları diğer canlılardan ayıran iki özelik var
Biri şekille,  diğeri sözle düşünme
İkisinde de hayata bağlanmayı arar
Şekilsiz söz, sözsüz şekil anlatılamaz
Matematiksiz şiir, şiirsiz matematik olmaz

Mantığı bıraktığın yerde
Matematik sükut eder
Konuşmayı, yazmayı bıraktığın yerde
Şiir sükut eder
Matematiksiz şiir, şiirsiz matematik olmaz

Şiir konuşmanın üst versiyonudur
Matematik mantığın şekillere dökülüşüdür
Konuşmadan yazmadan şiir yazamazsın
Sayıları rakamlara dökmeden düşünemezsin
Matematiksiz şiir, şiirsiz matematiksiz olmaz

Matematik rakamları, şekilleri yazma çizme işi değil
Düşünme mantık sistem işidir
Şiir yazma kelimeleri sıralama işi değil
Düşüncelerini sistem ile yazmaya dökme işidir
Matematiksiz şiir, şiirsiz matematik olmaz

Matematiğin çözemediğini, duygular çözer
Şairler kelimeleri süzgeçten süzer
Matematikte şiirde duygularda saklı
Matematikçi de, şair de doğrulukta gezer
Matematiksiz şiir, şiirsiz matematik olmaz
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Mefkure

Bir milletin mefkuresi
Büyük fikirlerle başlar
Sanatla güçlenir
Felsefe ile işlenir
Eserlerle taçlanır

Kendi dili ile konuşarak
Kendi aklı ile düşünerek
Kendi insanı için yarışarak
Kendi milleti için çalışarak
Mefkuresine ulaşılır

Taşıma su ile değirmen dönmez
Başkalarının aklı dili ile gelişme olmaz
Mefkurede  ki hedef yerini almaz
Beyin başka fikir başka zihniyet başka
Var oluşumuz dünyadaki yerini bulmaz
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Merak

Ömür boyu merakımın peşinde koştum
Hayatın akışında merakımın içinde piştim
Merakıma cevap bulamayınca şaştım
Bütün bunlar iyiye güzele ulaşmak değilmi

Doğuştan önce var oluşu aramak
Geçmişe dair gizemi araştırmak
Var oluşun gayesi ayakta kalmak
Hepsi merakıma cevap bulmak

Ne geldi ise başıma meraktan
İyisi de kötüsü de peşinde koşmaktan
Hedefe ulaşıp sonuç almaktan
Yorulmadım meraklarımı aydınlatmaktan
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Mevlanayı Arıyorum

MEVLANAYI ARIYORUM

Tasavvufun, hoşgörünün piri Mevlanayı arıyorum
Dili, dini, ırkı ne olursa olsun, bir arada tutan
Müslüman, Yahudi, Hırıstiyan aynı toprakta yatan
Tüm insanları kucaklayan, Mevlanayı arıyorum

Arıyorum Mevlanayı öksüz neyin yanık sesinde
Anadolu yapı taşları ile kurulan Mevlana Türbesinde
Aynı toprakta beslenen erenlerin nefesinde
Vuslat'a ermiş Mevlanayı arıyorum

Kamil olup, olgunlaştıran yüce yaratan
Yaratılanı yaratandan ötürü sevip, bir elde tutan
"Hamdım, piştim, yandım" sözü ile mevlaya akan
İnsana insanca bakan, Mevlanayı arıyorum

Kamil insan karışmaz kimsenin işine, aşına
İnsanlara zarar vermez kalsa da tek başına
Çıkar için takılmaz kimsenin peşine
Bir tas çorba ile doyan Mevlanayı arıyorum

Tüm yaratıklardan gelen cefaya tahammül etmeyi
Olgun,bilgili kişilerle oturup kalkmayı
Az ve öz konuşup, gösterişten uzak durmayı
İnsanlığa gösteren, Mevlanayı arıyorum

Arıyorum Mevlanayı barış ve kardeşliğin kurulması için
Bu topraklarda sevgi harcının karılması için
Bırakın kini, nefreti açın gönül gözünüzü açın
Alemi kucaklayıp götürecek Mevlanayı arıyorum.

                                                Alim YÖRÜK
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Milli İrade

Vatanın dört bir yanı işgal edilince
Kurtuluş ,için yürekler yandı tutuştu
Türk Milletinin kalbi vicdanı
Düşmana karşı atmaya başladı

İstiklal ve istikbal mücadelemiz
Milli İradenin yansıtılması ile oluştu
Milli egemenlikle desteklenmesi
TBMM nin açılmasını doğurdu

Bir olalım hür kalalım anlayışı
Düşmana karşı milleti birleştirdi
Doğuda batıda güneyde
Millet işgalcilerin işini bitirdi
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Muhsin Başkan

Saf temiz olarak doğmuştun Anadolu'nun bağrında
Almıştın, vatan, millet sevgisini ana kucağında
Türk- İslam sentezini oluşturdun hayat tarzında
Yalınız bıraktın bizi tek başımıza bu savaşta

Okullar okudun, büyük şehirlerde, bilgili olmak için
Karıncayı incitmedin, insanlara sevgiyle yaklaşmak için
Yıllarca başkanlık yaptın, kurtla kuzuyu bir tutmak için
Yalınız bıraktın bizi tek başımıza bu savaşta

 Kimsenin önünde eğilmedin, durdun dim dik ayakta
Yıllarca haksız yere kaldın, soğuk koğuşlarda
Vatan Millet aşkı hayata bağladı, bu karagaşada
Yalınız bıraktın bizi tek başımıza bu savaşta

Türk Gençliğine bilgeliğinle önder oldun
Bu hayatta dürüst, faziletli ahlaklı kaldın
Ümidini yitirmedin, var olma mücadelesi verdin
Yalınız bıraktın bizi, tek başımıza bu svaşta

Türk- İslam alemini ülkü denizine çağırdın
Kula kulluk edilmez sözünü, hayatınla ödedin
Türklük bedenim, İslam ruhum diye seminerler verdin
Yalınız bıraktın bizi, tek başımıza bu savaşta

Kimler niçin kıydı, doğruları haykıran bu insana
Korktukları için, tezgah hazırlayıp gönderdiler o dağa
Kaç yıl geçti açıklayamadılar, bu acı dava
Yalınız bıraktınız bizi tek başımıza bu savaşta

Ölümsüzleştin Allah aşkı yananların bağrında
Madden gitsen bile manevi varlığın yanımızda
Ayağa kalk Muhsin Başkan, ihtiyacı var bu milletin sana
Yalınız bıraktın bizi, tek başımıza bu savaşta

                                                         Alim Yörük
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Neden Çocuk Bayramı

Milli İrade doğuyor
Türk Milleti TBMM buluşuyor
Çocuk dünyaya gözlerini açıyor
Bağımsız yaşamak çareleri arıyor

Yeni bir devlet doğuyor
Anayurdu Anadolu'da
Ayağa kalkmaya çalışıyor
Düşe kalka emekleyerek

İşte meclis, işte devlet
İşte kurtuluş, işte cumhuriyet
Çocuk büyüdü adam oldu
Meclis görevini yaptı. devlet oldu
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Neler gördük biz neler

İslamı alet edip cebini dolduranları
Türklüğü alet edip ayakta kalanları
Demokrasiyi alet edip iktidar olanları
Neler gördük biz neler

Vatan bayrak ezan deyip hayinlik yapanları
Allahın adını anıp puta tapanları
Milletin hayallerini çalıp satanları
Neler gördük biz neler
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Neme gerek yılbaşı kutlamak

Yüce yaratan her canlıya bir ömür biçmiş
Bu dünyaya gelişleri yılbaşı
Bu dünyadan gidişleri yıl sonu
İnsanoğlu bu yaşam aralığına ömür demiş
Ömrün her aralığı olur yılbaşı yıl sonu
Neme gerek yılbaşını kutlamak
Ömür dediğin bir varmış bir yokuş

Orta Asya'da 12 hayvanlı takvim kullanılmış
İslam dünyası hicri takvimi geliştirmiş
Batı medeniyeti miladi yıl başı oluşturmuş
Arkasından Celali, Rumi takvim gelmiş
Hangisine inanıp güveneceksin
Neme gerek yıl başını kutlamak
Çamları kesip süslemek, Noel baba geldi tatil demek
Harcı binası bize uymadıktan sonra

İnsanlar güneşin ayın hareketlerine göre
Yıl diye birer dilim oluşturmuş
Kimileri ay yılı demiş kimileri güneş yılı
Bir kısmı da ne ayı ne de güneşi görmüş
Neme gerek yılbaşını kutlamak
Meğerse hayatın gerçeği ölümmüş
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Nevruz Bayramı

Nevruz kırlarda açan bir çiçeğin adı
Anadolu'da bahar gelince açar
Nevruz bir bayramın tadı
Tabıyatta canlara can katar

Orta Asya'dan kaldı yadigar
Atalarım götürdü diyar diyar
Günü gelince canlara can akar
Nevruz bolluk bereketi ile gönü ateşini yakar

Nevruz Türklerin bayramı bilmeyenleri uyar
Başkalarının diye vermeyin bize ayar
Nevruzu bizden alarak kabartmayın ayranımızı
Nerede Türk varsa nevruz orada yaşar.
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Nisan Yağmuru

Islanıyorum
Yel ile gelen nisan yağmurunda
Ortalık günlük güneşlik
Hazırlıksız çıktım yola
Islanıyorum nisan yağmurunda

Çocukluk yılların geliyor aklıma
Yağmur benimi ıslatıyor
Ben yağmurumu
Yıllarımı ıslatıyorum
Sağanak gibi geçen anılarımla

Bardaktan boşanırca dökülen duygularımla
Çocukluğumda  geçen anılarımla
Dalga dalga gelen yağmurla
İliklerime kadar işleyen su damlacıklarında
Islanıyorum

Yağmur dinip gök kuşağı çıksa
Fırtına dinip güneş açsa
Ben duygularımın esiri oldum
Gözlerimden boşanan yaşlarla
Hem kendimi hemde yağmuru ıslatıyorum

Nisan yağmurunda ıslanıyorum
Her damlası bahçede güle su
Gönlümde anılarımın umut sevgi olduğunu
Dağda taşta havada kuvvet bulduğunu
Düşünerek anılarımla ıslanıyorum
Islanıyorum nisan yağmurunda

                          Alim YÖRÜK
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Okulsuz toplum

Esas salgın eğitimi vurdu
Bir nesil cahil kalıp yok oldu
Tek yetersizlik ekonomide değil
Zannediyorlar ki uzaktan eğitimle çözüldü
Okulsuz toplum öğrencisiz okul olmaz

Öğrencinin isteğine bırakılan sınavlar
Yeterli iletişim aracı alt yapı var sananlar
Öğretmenlere sorun kaç kişi derse katılanlar
Nerede kaldı bilenle bilmeyeni ayırmak
Okulsuz toplum öğrencisiz okul olmaz

Kayıp bir nesli toparlamak
20 yılda toparlanır ancak
Öğretmenleri eğitimin dışında bırakarak
Okumadan alim yazmadan katip olurlar
Okulsuz toplum öğrencisiz okul olmaz

Siyasete hizmet edecek eğitim yerine
Aklın ve bilimin yolunda usta ellerle
Doğrular ülkesinde yanlışlar pazarlamayalım
Gençliği yetiştirecek eğitime dönelim
Okulsuz toplum öğrencisiz okul olmaz
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Otorite

Hukukta otorite beşeridir
Dinde otorite ilahidir
Kanunları insanlar oluşturur
Dinde ilahi emirleri
İnsanlığa yüce yaratan
Peygamberlerle buluşturur

Adalette yanlışlar cezalarla
Yalan dünyada
İlahi yanlışlar günahlarla
Ahirette öbür dünyada
İki farklı dünyada yaşanır

İlahi varlık o kadar büyük ki
İnsan aklı ile sınırlandıramazsın
İnsanların oluşturduğu adaletle
Tüm yanlışlarını ayıklayamazsın
Birde adını ilahi adalet sayıp
Yerini buldu deyip sayıklayamazsın

Kula kulluk etmekle
Baskı ve zulümle ayakta kalmakla
Otorite sağlanmaz
En büyük otorite Yüce Allah'a aittir
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Öğretmen Olmak

Mesleğini severek
Geleceği düşünerek
Bilginin önünde eğilerek
Öğreterek öğretmen olmak

Küçükleri sevmeyi
Büyükleri saymayı
Şefkatli kalmayı
Öğreterek öğretmen olmak

Ağlamadan gülmeyi
Hür ve bağımsız kalmayı
Cehaletten kurtulup bilmeyi
Öğreterek öğretmen olmak

Dertlinin derdine deva olmayı
Borçlunun borcuna çare bulmayı
Çalışarak çevresine örnek olmayı
Öğreterek öğretmen olmak

Okumayı yazmayı
Geleceklerini çizmeyi
İnsanları sevmeyi
Öğreterek öğretmen olmak
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Ölü Şehir

Kuşların kanat seslerini
Arıların vızıltısını duyuyorum
Yer yarılıp içine mi girdiler
İnsan yığınları, oyuncakları
Yaşama duygusu
Hayat korkusu
Ölü şehir doğuruyor

Şehir bom boş in cin top atıyor
Sanki sur düdüğü üfürülmüş
Bu şehirde insan yaşamıyor
İnsanlar canı derdine düşmüş
Yaşama duygusu
Hayat korkusu
Ölü şehir doğuruyor

Gözlerim mi kör oldu
Hayal mi görüyorum
Nerede sel gibi akan araçlar
Oradan oraya koşuşturan kalabalıklar
Nerede bu insancıklar
Hayat korkusu
Ölü şehir doğuruyor

Duyuyorum
Dün şu öldü bu gün bu öldü
Falan hastanede kaldı
Kendini koruyanlar şifa buldu
Nerede varlıkları ile övünen insancıklar
Bir virüse çare olamadınız
Evler kapandınız
Hayat korkusu
Ölü şehir doğuruyor

Sokaklarda
Karşıdan karşıya geçemezdim
Kaldırımlarda yürüyecek yer bulamazdım
Görüyorum yollar kaldırımlar bomboş
Görünmeyen bir virüsten korkan
Evlerine kapanan insancıklar
Hayat korkusu
Ölü şehir doğuruyor
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Örümcek

İnce ince ilmik ilmik
Örer ağını görünmeyerek
Avı kendiliğinden gelir
Ağına takılarak

Karanlık sinsi insanları
Toplum örümceğe benzetir
Öğüt verir ezberletir
Takılma ağına
Kanını emer canını alır
Sinsice yaklaşıp gebertir

Karanlık düşüncelerini yerleştirmek
İlmik ilmik kendine çekerek
Ağını örer beyinlere işleyerek
Doğrudan yoksun bilimden eksik
Örer ağını kafalara yerleştirir örümcek

Diller kültürler de örümcek gibi ağını örer
Torunun dedeyi anlamasını yok eder
Ticaret anlaşma der öne sürer
Eğitim bilim dili diye ortaya serer
Eğitim kültür derken birazda özenti
Kendi dilin kültürün kayıp olur gider

Sömürgeci devletlerde örümceğe benzer
Yavaş yavaş yaklaşır üstünde gezer
Ha ABD'nin koruyuculuk anlayışı
Ha Rusya'nın destek oluşu
Ha Avrupa'nın kapıdan kovuşu
Ha Çin'in Uygurları susturuşu
Ağını örüp Türkiyeyi bekleyişi

Örümceğe av olmamak
Ağına yakalanmamak
Türkiye'nin amacı olmalı
Uyanık olmak ayakta kalmak
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Özledim Sizi

Sesinizi duymadan gözüme uyku girmiyor
Yüzünüzü görmeden içim huzura ermiyor
Düşünmekten elim işe varmıyor
Kuzularım neredesiniz özledim sizi

Uzakta olunca sevginizi daha iyi anladım
Çocuklarım yok diye eve varamadım
Kayıp ettim kendimi kimselere soramadım
Kuzularım neredesiniz özledim sizi

Ağaçlar dikildiği yerde ölürmüş
İnsanlar doyduğu yerde kalırmış
Sevenler sevdiğini arar bulurmuş
Kuzularım neredesiniz özledim sizi

Hangi akla güman oralara gönderdim sizi
Her andığımda içimi kaplıyor bir sızı
Tez zamanda dönün böyle yazılmış yazı
Kuzularım neredesiniz özledim sizi

Yollar ırak varamıyorum yanınıza
Uzanıp sarılamıyorum boynunuza
Hayırlısı ile gelin yurdunuza yuvanıza
Kuzularım neredesiniz özledim sizi

                                           Alim YÖRÜK
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Pazarören Öğretmen Okulu

Esad Sağcanın gür sesini
Fikret Ünlünün spor dehasını
Fuat Niksarlının müzik odasını
Özledim seni Pazarören Öğretmen okulu

Koca Rüstem'in uygulama bahçesini
Arif Bey'in kütüphane sevgisini
Fazıl Tiyekli'nin din dersi duasını
Özledim seni Pazarören Öğretmen Okulu

Celal Tontunun Öğretmenlik anılarını
Ülker Ünlünün köşe yazılarını
Arkadaşlarla yaptığımız gezilerini
Özledim seni Pazarören Öğretmen okulu

Cemal Günal'ın matematik dersini
Mustafa Kasney'in fizik deneylerini
Emel Hanımın psikoloji derslerini
Özledim seni Pazarören Öğretmen Okulu

Resim atölyesinde resim yapmayı
İş atölyesinde alet tutmayı
Kütüphaneden ödünç kitap almayı
Özledim seni Pazarören Öğretmen okulu

Toros yolunda volta atmayı
Abidin dükkanında ekmeğe çemen katmayı
Sırası gelince nöbet tutmayı
Özledim seni Pazarören Öğretmen okulu

Erkenden kalkıp etüde gitmeyi
Karavanadan çay- çorba ile kahvaltı etmeyi
Gülcemal Koğuşunda yatmayı
Özledim seni Pazarören Öğretmen okulu

Büyüğe saygı, küçüğe sevgiyi
Öğretmenler güveniriz yapmayız kaygı
Demokratik hoşgörülü ilişkilerini
Özledim seni Pazarören Öğretmen Okulu

Alim Yörük

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ruh Ve Beden

Beden ruhun mezarıdır
Bazen, beden ruha dar gelir
Bezende, ruh bedeni taşıyamaz
Bedenle ruhu uyumlu kıl, hayata bağlan

Ruh bedene dar gelince, delilikler başlar
Beden ruha dar gelince, hastalıklar artar
Anlayanın çıkmazsa, her önüne gelen seni taşlar
Ne bedenin ruha dar gelsin, nede ruhun bedene

Gökte ruh yerde beden kalırsa
Ruh ile beden ayrışırsa
Ruhsuz beden ölüye
Bedensiz ruh deliye yakışır

Bedenini, sağlıklı gıdalarla besle
Ruhunu, faydalı duygularla süsle
Varlığını,yaralı bilgilere yasla
İnsan olduğunu söylemek için

Ruh ile bedenini uyumlu kıl
Ruhuna göre bedenini ayarla
Hayatın sırrını buradan al
Hayata bağlan, ayakta kal
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Sadakat

Fikri hür vicdanı hür anlayışla olursan
Allah adına insanlık adına değer yargılarını kullanırsan
Sadakat öyle bir anlayış ki kalana da alana da
Doğru yolda doğru fikirde olursan yollar açılır

Güneş parlarken herkes etrafında pervane olur
Fırtınalar çıktığında gerçek dostlar yanında kalır
Hakikatlar er ve geç yerini bulur
Yollar gidilir, dağlar aşılır sadakat varsa

Kendine sadık olmadan, başkasına sadakat gösterme
Kendini inkar etmiş olursun, benliğini kendine küstürme
Kullanamıyacağın  kadar cesur kaldıramıyacağın kadar yük alma
Cesareti de yükü de paylaşacak  sadık dostun yoksa
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Sanat

Bende buradayım diyenlerin nefesi
İnsanın dışarı yansıtamadığı çığlığı
Hayal gücünün yaratıcılığın ifadesi
Bu gün varsak yarının kalıcılığı sanat

İster göz ister kulak ol aldığı hazı
Kainat sarmalında hayatın bazı
Düşünen insanların yansıyan yüzü
Maddi manevi duyguların özü sanat

Uzaklara uzanan kolları
Sarar insanlığın tüm alanları
Yaşayanı akılda kalanları
Geçmişi ile geleceğe verir ayar

Özgür ortamda yetişen
Estetik felsefe ile ölçüşen
Duygu ve yeteneklerle birleşen
insanlığa yön verir sanat

Her kişiyi kendi değirmeninde öğütür
Kimini sola kimini sağa yatırır
Kimini payidar eder kimini bitirir
Ölümle yaşam arasında yaşar sanat

Yeni neslin hareketi harareti gayesi
Hayatı anlama anlatabilme penceresi
Karanlıkta kaldım aydınlık neresi
Sanat güzelliği estetiği arama hikayesi
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Semt Pazarları

Şafak vakti kalkar çoluk çocuk erkenden
İmece usulü açılır sergiler, kahvaltılar sergenden
Etrafta dört dönerler zabıtayı beklerken
Bakın ekmek uğruna hangi çileler çekiliyor

Her sabah yeni bir şehir kurulur pazar yeride
Koliler açılır, mallar pazarcıların elinde
Halk ucuz mal almak toplanır pazar yerinde
Pazarcı satma derdinde alıcı kapma derdinde

Pazarlık yapmak için el ele  sarılır
Benden almadı diye komşu komşuya darılır
Giyecekler, yiyecekler ayrı yerlerde kurulur
Semt pazarlarında mahşeri kalabalıklar oluşur

Gece malıyın yanında kalırsın çekilmez ayaz
Hanım eve geç geldi diye eder naz
Halimizi gören yaşlılar eder dua niyaz
Ah ! hangi çileler çekiliyor semt pazarlarında

                                                          Alim Yörük
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Sessizlik arıyorum

Gece olup el ayak çekilince
Kendi iç dünyama dönüp
Kimsesiz sokaklarda
Duygularımı yazıya dökmek istiyorum
Sessizlik arıyorum

Şu köşe başında bir çöp kutusu
Yiyecek arayan sokak kedisi
Sıçrayıp kaçtı cezalandırma korkusu
Beni duygularımdan uyandırdı
Sessizlik arıyorum

Direkte avını bekleyen bir kuş
Bir o yana bir bu yana bakıyor
Yiyecek arayan farelerin peşinde
Tıkırtılar ve kanat sesleri sessizliği bozuyor
Hepside sokaklarda nafakasının peşinde
Sessizlik arıyorum

Birileri balkondan sesleniyor
Ne dolanıyorsun delimisin divane mi
Hiç duymuyorum bile iç dünyama kapandım
Ne deliyim ne divane kendimi arıyorum
Avare avare dolanıyorum sessiz sokaklarda

Ne araba gürültüsü
Ne kalabalıkların hengamesi
Ne sessizliği bozan korna sesi
Ne de gözlerimi alan ışık demeti
Olsun istemiyorum kendi içimde
Sessizlik arıyorum

Alim Yörük

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sevdiklerine kavuşma duygusu

Kalbim bir alev topuna döndü ağzımda
Yalvarışlarım da atıyor nabzım
Bir kavuşma duygusu var bağrımda
Karanlığa yuvarlanmadan direniyorum

Bu dünyadan gideceğini görürken
Kavuşma duygusu hayata bağlıyor
Allah'tan dileğim sevdiklerime kavuşabilmek
Son nefeste de olsa görüşebilmek

Biraz daha sabret biraz daha
Kapatma gözlerini biraz daha
İşte ya geldiler ya da gelmek üzereler
Biraz daha diren kapatma gözlerini

Sevdiklerim uğruna misafir olayım bu dünyaya
Zamansız atlı olayım hayata tutunmaya
Güneşi durdurmak istiyorum az kaldı batmaya
Kapatma gözlerini tutum hayata

Ağrı sızı hiç geliyor duymuyorsun bile                  Görememe duygusu hepsinden ağır
geliyor
Allahım son bir kez göreyim diye
Gözlerini kapatmıyorsun gelecekler diye
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Sevgi

Yüreğim sevgi ile çarpar
Gözlerim sevgi ile ışıldar
Kulaklarım sevgi sözü arar
Dilim sevgi sözü söyler
Sevgi beni hayata bağlar

Sevgi ile çarpan kalpte kötülük
Sevgi ile bakan gözde körlük
Sevgi sözü öze tembellik
Hayata kötülük getirmez
Sevmek inanmak demektir

Yaratana inanmak
Yaratılana bakmak
Sevgi ile kalplere akmak
Sevgiden geçmez mi
Sevelim sevilelim
Bu dünyaya hoş bir seda bırak
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Sevgi olsun sevgilimiz

Dağa taşa uçan kuşa
Yoksulların midesine giden aşa
Boynun bükük yetim başa
Sevgi olsun sevgilimiz

Ruhlarda sevgi zahmetli kalmasın
Mazlumların hayatı töhmetli olmasın
Aleme nefretimiz hiddet kılmasın
Öfkeler çıplak kayıp eden ahlaka karşı
Sevgi olsun sevgilimiz

Yaratılanlara gönülden içeri bakmalı
Sevmek sevilmek için ışık yakmalı
Yaratana bakıp ruhlara akmalı
Sevgi elle tutulup gözle görülmez
Sevgi olsun sevgilimiz

Giydirilmişlerinden arın da gel
Olmasın ruhunda bedeninde engel
Önüne serilsin yedi düvel
Duygu ve düşüncelerin olsun sel
Sevgi olsun sevgilimiz

İyilik için vakur ve kararlı
Mazlumlara karşı alçak gönüllü
Haksızlığa karşı güçlü ve onurlu
Tüm aleme karşı yararlı
Sevgi olsun sevgilimiz

Seviyorum demekle sevilmez
Sevgi her yerde herkeste bulunmaz
Sevgi para ile satın alınmaz
Sevgi için yaratılanlara bak gerek
Sevgi için sevgi sevgilimiz olsun
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Siyaset Dili

Türklükte bizim Türkiye de bizim
İslamda bizim Müslümanlıkta bizim
Devlette bizim millette bizim
Ayni geminin yolcularıyız
Gemi su almaya başlarsa hep beraber batarız
Bırakın kini nefreti ötekileştirmeyi
Görüşün konuşun paylaşın
Birbirlerinizin eksiklerini tamamlayın
Her şey incelikten insan kabalıktan kırılır
Siyaset dilinde nazik ve kibar davranın

Yönetim stratejilerinde bilgiye gerçeklere dayanmak
Rekabet ederken güçlü yönlerini ortaya koymak
İster iktidar ol ister muhalefet
Hakkın çağrısı adına
Halka hizmet için yarışmak
Seçimlerde halk çalışmalarınızı görür kararını verir
Önemli olan halkı refah mutlu yaşatmak
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Sosyolojik çöküşün ayak izleri

Anormallikler normalleşirse
Toplum tanınmaz sosyal patlama olur
Basına yansıyanı var yansımayanı var
Ekonomik sosyolojik bunalımlar
Toplumları çöküşe götürür

İletişim alanında reyting alsın diye
Hırsızlık gasp yaralama ölümler verilirken
Ey anne-babalar yetkililer seyirci olarak izliyoruz
Masumiyetin ahlakın çöküşü yaşanırken
Dur demenin zamanı gelmedi mi

Türk toplumunu ayakta tutan
Maziden gelip atiye giden yolda
Bozulmayan sağlam aile yapısı
Onunda ne penceresi kaldı nede kapısı
Elimizde toplumsal sorunların çözümünün hepisi
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Söz

Asıl olan söz söylemek değil
Söylenen sözün önünde eğil
Önemli olan anlam ifade edebilmektir
Herkes kendi sözünden sorumlu başkasından değil

Kişi önce sözü kendine söylemeli
Söylediğini önce kendi uygulamalı
Ahkam kesip başkalarına söyleyeceğine
İçinde de dışında da insan kendine bakmalı

Söylenen sözün aslı nereden gelir
Sözü anlamayan kerameti kendinde sanır
Esas olan söyleyene değil söyletene bak
Düşündüğü zaman sözün aslını bulur

Öyle söz söyle ki seni yüceltsin
Sükut et dinle ki herkes seni bir adam sansın
Konuşurken ölçerek tartarak konuş
Söyleyeceğin söz yanlışları kapatsın

Sözün özü anlamındadır anlatabilirsen
Anlaşılır dil kullan birde ahenk katabilirsen
Toplumda yerin olur toplantılara davet alırsın
Söz söylemek sanattır arkasında kalabilirsen

Gönüllerin manevi kirini silmek istersen
Sözün kısa ve öz olsun
Ya bildiğin sözü söyle ya bilenlerden dinle
Herkes seni adam sansın
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Su Ve İnsan

Su berrak ve şeffaftır
İçindekileri gösterir
Bulanık olan seldir
Zamanla içindekileri temizler

Ey insan oğlu su gibi ol
İçinde dışında bir olsun
Berrak ve şeffaf kal
Karanlıklara saklanma
Gün gelir her şey dışarı vurur

Su tüm engelleri aşar
Çoğaldıkça çağlar coşar
Engellerle uğraşmaz
Etrafından dolaşır

Ey insan oğlu su gibi ol
Hemen pes etme engelleri aş
Seninle uğraşanlarla uğraşma
Uğraşanla ayni yerde kalırsın
Etrafından dolaş
Düşmanından uzak olursun

Su değişime uğrasa da
Havada karada denizde
Ne azalır nede çoğalır
Özünde hep ayni kalır

Ey insan oğlu su gibi ol
Çevren değişse de
Kendini kayıp etme
Küçük hesaplar peşinde koşma
Büyük tabloya bak
Özünde sözünde aynı kal

Gökyüzünde buhar olur
Bazen yağmur olur
Bazen de kar kalır
Sonunda özüne dönüp su olur
Damlacıklar birleşir ırmak olur
Güç kuvvet oluşturur
Göllerde, denizlerde, okyanuslarda buluşur

Ey insan oğlu su gibi ol
Zaman mekan bilgi değişse de
Değişime uğrasan da
Niyetin halis osun
Sevgi, şefkat, iyilik deryasında buluş
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Sükut etmek

Sükutun derinliklerinde söylemek istediklerimiz
Arzularımız, umutlarımız, ulaşmak istediklerimiz
İçimize atar, beynimizde saklarız
Muhatabını bulunca gözünün içine bakar
Bakışları birbirinden kaçırmadan sükutu katlarız

Bu suskun bakışlarda değil mi kalp atışları
Ölümü korkuyu öfkeyi sevgiyi
Bu sessiz bakışlar birbirini anlıyorsa
Ağlayanı, güleni, bayılanı çığlık atanı
Sükut etmek kadar ne etkili olabilir ki

Herkes konuşuyor kimi mikrofondan, ki mi camdan
Kaç kişi dinliyor, kimlere iletiyor seslerini
Derdini tasasını neşesini hüzününü
Bakıştan bakışa yüreğinde ki derinliklerine ulaşarak
Sükut edip sonuca ulaşmak kadar ne etkili olabilir ki

Sessizliğin akışına kendimizi bırakmalı
Sessizliğin söylediklerine kulak kesilerek
Mahkum bakışların donukluğunu içimizde kurutmalı
İçimizi bir sızı kaplamalı derin bakışlarda
Akıp giden zamanın sırtında sükutun söyledikleri
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Şairlerde İnsan

Hayalleri vardır ulaşmak ister
Varlığını kelime ve sözcüklerle besler
Eserlerini estetik ruhla süsler
Şairlerde insan incinmeyin onları

Toplumların içinde yaşar
Güzellikleri görünce coştukça coşar
Ruhunun derinliklerinde engelleri aşar
Şairlerde insan incitmeyin onları

Dağlar kadar yüce
Deryalar kadar engin
Toprak kadar kabullenici
Şairlerde insan incitmeyin onları

Göz alıcı renklere vurgun
Ruhu titreten seslerle avungun
Sevgi şefkate yangın
Şairlerde insan incitmeyin onları

Anladığı inandığı duyguları aktarır
Dipte kalan ruh halini yansıtır
Ortada kaos görürse şiire sarılır
Okuyana dinleyene uymasa bile
Şairlerde insan incitmeyin onları

Milletin acılarına sevinçlerine ortak olur
Toprakta biten tüm çiçeklerden koku alır
Kutsalları içinde yaşatmanın yolunu
İnsani değerler içinde bulur
Şairlerde insan incitmeyin onları

Ağlayanın gülenin sesidir
Milletin duygusal nefesidir
Dünyadaki acıların güzelliklerin
Tüm insanlığa anlatılmasıdır
Şairlerde insan incitmeyin onları
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Şehitlerimiz

Şehit demek dile kolay
Ateş düştüğü yeri yakar
Acıları yüreğimize ılgıt ılgıt akar
Bağrı yanık aileler yollarına bakar

Anaların, bacıların eşlerin ağıt sesleri
Yüreğimizi dağlıyor babaların inlemesi
Yeter artık bıçak kemiğe dayandı
Ey yöneticiler ayrılığı bir kenara bırakın
Kursaklarında kalsın hainlerin hevesi

Kimi sivil, kimi asker, kimi polis
Bu vatanın evladı değil mi
Hepside Türkiye vatandaşı halis
Şehit demek doğru değil mi

Kimisi geçim derdinde
Kimisi görevini ifası peşinde
Kalleşçe kaçırıldılar ateş içinde
Yıllarca beklediler silahlar ensesinde

Cenazelere katılıp baş sağlığı dilemek
İletişim kanallarından paylaşmak
Hiç mi insafınız yok bu işe çözüm aramak
Yeter artık ateş düştüğü yeri yakıyor.
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Şiirden Düşmek

Fikirleri en kısa anlatımı şiirle olur
Toplumun derdi tasası anlamını bulur
Bir milletin şiirden düşmesinin sonucu
Ayağa kalması zor olur

Kelimeleri dağarcığına hapis etmeyin
Sözcükler tarlasına izinsiz girenler
Söz söylemeyi baskılayarak
Görüntüyü parlatıp şiirlerden etmeyin

Milletin düşünceleri birbirine karışmış
Zihinler kısır dar alana sıkışmış
Şairler toplumun dertlerini dillendirerek
Şiirle düşünüp yol gösterici olmuş

Şiirsiz kalmak kayıp olmak demektir
Oluşturulan kıtalar ilmik ilmik emektir
Bir milletin şairlerinin şiirden düşmesi
Kültürü ile ruhu ile kayıp olması demektir
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Şiirler Suskun

Doğu Türkistan'da Uygurlar öldürülürken
Filistin'de Müslümanların hayatları söndürülürken
Düzensiz göçmenler denizlerde sürülürken
Nerede kaldı insan hakları insanlık
Bir yerde ölüm acı varsa şiirler şarkılar suskun

Huzurun olduğu yerde sanat edebiyat vardır
Ölümün kol gezdiği yerlerde hayat alanı dardır
Çaresizlerin sığınağı yaratandır
Barut toz duman kan gölü oluşurken
Şiirler suskun  akan su değil kandır

Acı ve göz yaşına da şiir yazılır
Sahilde darağacında cesetler dizilir
Ölüler suskun mezarları kazılır
Şiir sanatsa ben sanattan vazgeçtim
Acıları içime gömdüm şiirler suskun
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Tabuları yık ta gel

İster insanlığa aydınlık saçan ol
İster ülkene hizmet için coşan
İster sevgiliye koşan
İster doğayı koruyan yaşam
Değer yargılarını alda gel
Tabuları yık ta gel

Şu şöyle der
Bu böyle der
Görürlerse duyarlarsa ne derler
Konuya komşuya tanıyana ayıp olur
Diye; elini ayağını dilini bağlama
Bağır haykır yürü koş konuş
Özgürce içinden geldiği gibi
Tabuları yık ta gel

Gel tabuları yık ta gel
İçindeki çocukluğunu koy ortaya
Uçsuz bucaksız kırlarda koşarcasına
Her çiçekten tat koku alırcasına
Uçsuz bucaksız gökyüzünde uçarcasına
Engin denizlerde yüzercesine
Özgürce içinden geldiği gibi
Gel tabuları yık ta gel
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Talan Edilirse

Manen varlıklarından
Ana dilin talan edilirse
Eğitim dilinin kontrolüne girersin
Şarkıların talan edilirse
Lirik anlayışını kaybedersin
Renk çümbüşün talan edilirse
Ezelden gelen sanatını kaybedersin
Geriye dönüp baktığında
Gençliğini geleceğini kayıp edersin

Maddi varlıklardan
Toprak talan edilirse
Ağacın bitkinin yenisi gelir
Altın inci servetin talan edilirse
Kazanılıp yerine konur
Binaların yolların talan edilirse
Daha güzelleri yapılır
Yaşayan kültürün talan edilirse
Bir millet kayıp olur

Bedenin talan edilirse
Hastaneler de yaşarsın
Ruhun talan edilirse
Yaşama azmini kaybedersin
Ölüm Allahın emri amma
Ne bedenini ne de ruhunu
Talan ettirme hayata bağlan
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Tarihe Bakışımız

Türk Tarihini Osmanlı Cumhuriyet diye ayrıştırarak
Yanlışları doğrulara karıştırarak
Geleceğimizi tarih şuurundan mahrum bırakarak
Kendimizi inkar etmiş oluruz
Büyük şanlı maziden geldik
Büyük şanlı atiye ısrarımız var

Hunlardan Selçuklulara Osmanlıdan Cumhuriyete
Türk Tarihi bir bütündür
İhtişamlı da çöküş günleri de olmuş
Ama bu tarihin hepsi bizimdir
Büyük şanlı maziden geldik
Büyük şanlı atiye ısrarımız var

Orta Asya Türklüğünü görmezsem
Tarih şuurumu Türkçe'mi kayıp ederim
Selçukluyu inkar edersem
Atalarımın mertliğini inkar ederim
Osmanlıyı inkar edersem
Kültürümü devlet anlayışımı ret ederim
Cumhuriyeti inkar edersem
Demokrasiyi çağdaşlığı inkar ederim
Büyük şanlı maziden geldik
Büyük şanlı atiye ısrarımız var

Kurtuluş Savaşı milli kutsalımızdır
Kimsenin haddine değil kötülemek
Cumhuriyet yeni devlet anlayışımızdır
Kimse Cumhuriyetten demokrasiden
Atatürk'le aydınlanan yolda vazgeçemez
Kimse çağdaş medeniyet çizgisini değiştiremez
Büyük şanlı maziden geldik
Büyük şanlı atiye ısrarımız var

Düşmanın taktiği böl parçala yut
Gençliği birbirine düşürerek tarihini unut
Ey Türk Milleti tarihini bölme elinde tut
Bu anlayış atalarımdan gelen bize bir öğüt
Dosta düşmana karşı tarihine sahip çık
Büyük şanlı maziden geldik
Büyük şanlı atiye ısrarımız var
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Teknolojik gelişim

Teknolojik gelişim klasik öngörülerle açıklanamaz
Ulaşılan seviye ruh ve bedenin bozulması kaçınılmaz
Hayatın kontrolü akıl almayacak şekilde hızlandı
Ani değişim yoğun yaşam hızlı harekete zorluyor
Ruh ve bedenimiz teknolojik gelişimden bozuluyor

Günlük anlık değişimler söz konusu
Değişime erişime ulaşmak yaşam duygusu
Kendine özgü olma çabası gelecek kaygısı
Ya teknolojiye ayak uydurursun ya da yok olursun
Kendini geliştir var olma savaşında hayat bulursun
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Toplumsal çatışma

Madde ile maneviyatın
Milli ile dininin
İnanç ile ahlakın
İbadethane ile okulun
Bilim ile aydınlığın
Mazi ile atinin
Arasını ne kadar açarsan
Toplumsal çatışma götürür

Birbirini tamamlayan değerler
Bir birine kutuplaştırarak
İyi kötü deyip ötekileştirerek
Birini tutup diğerini eleştirerek
Toplumu çatışmaya götürür

Kine nefrete su katmak
Fitneye koşarak gitmek
İşbirlikçilerle iş tutmak
Bölücülük ağısını yutmak
Toplumsal çatışmaya götürür
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Toprak

Yediğimiz içtiğimiz var oluşumuz toprak
Mütevazidir her şeyi kendinde saklar
Üzerine basarız çiğneriz gıkı çıkmaz
Topraktan geldik toprağa döneceğiz

Eriyeni çürüyeni ruhunu teslim edeni
Kendinde saklar seveni sevmeyeni
Can verende can alanda karışır toprağa
Elbet bir gün alacaksın bu bedeni
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Troller Nereye Koşuyor

İskandinav mitolojisinden öğrendim adını
Sahte hesaplardan alıyorsun tadını
İnsanlarda kurumlarda itibar bırakmadın
Yalan yanlış bilgilerle yok ediyorsun yarını
                 Nereye koşuyorsun böyle
                 Fiyatın ne kadar söyle
Temelsiz duvar bir gün çökecek
Bu gün varsın yarın ateşin sönecek
Peşinde koştukların
Bir gün seni de bitirecek
                   Nereye koşuyorsun böyle
                   Fiyatın ne kadar söyle
Sermayede, medyada, bürokraside
Söz sahibi olanlar,trolleşmeyin her yerde
Güç elinizden gidince
Hesaplar dönecek kendinize
                    Nereye koşuyorsun böyle
                    Fiyatın ne kadar söyle
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Turan Bağı Çözüldü

Ermeni'si, Rus'u, İranlısı tuzak oluşturdu
Türkiye,Azerbaycan'ı birleşmesine engel olundu
Yaşasın Türklerin Ordusu çözüm bulundu
Turan Bağı çözüldü

Minsk Grubu çukur kazdı
Türk askeri tarih yazdı
Azerbaycan düğümü çözdü
İster kabul edin, ister etmeyin
Turan Bağı çözüldü

Avrupalılar, Avrupa Birliğini kurdu
Araplar birleşip Arap Birliğini oluşturdu
Türk Devletleri anlayın artık
Turan bağı çözüldü

Ey! siyasi İslamcılar, bölücü Marx'sisler
Dünyayı sömüren emperyalistler
İster kabul edin, ister etmeyin
Turan bağı çözüldü

Turan Ülküsü, Türk Milletine
Tarihin yüklediği bir sorumluluktur
Günün şartlarına göre düzenlenerek
Adriyatik'ten Çin denizine kadar gidilecek
Turan bağı çözüldü

Turancılığın amacı devletleri birleştirmek değil
Kültürde, ekonomide, teknolojide ortak akıl
Ne Çin, Ne Rusya ne de ABD nin önünde eğil
Türk devletlerinin güçlü refah yaşaması için
Turan bağı çözüldü

"Dilde, fikirde,işte birliktir."
Tarihi, töresi, ahlakı ile dirliktir.
Coğrafyası, sanatı ile varlıktır
Türk Milleti Türk Devletleri için
Turan Bağı çözüldü
                                 Alim Yörük
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Türk Milleti Ayağa Kalk

Ey ! Türk Milleti mukaddes yüküyün hamalı olayım
Kalk ayağa göster kendini uğruna kulun, kölen olayım

Türk, İslam alemini esaret zinciri sardı
Bayraklar, namuslar, insanlık ayaklar altında kaldı

Demokrasi uğruna sömürü ağını kurdular
Önce İslamiyeti hedef alıp, sonra Orta Doğuyu vurdular

İki çapulcuyu öne sürüp şimdide bize göz koydular
Pırangaları kır, ayağa kal, bizi ölmüş sandilr

Bunlar Türk Tarihini bilmiyor. Bu millet daha ölmedi
Güçsüz hasta halinde bile sırtı yere gelmedi

Kimsenin emrine girmeyiz. Kimseye bir karış toprak vermeyiz
Mazlum milletler için yerimizde durmayız

Ey! Türk Milleti kutsal görevini yerine getir.ölü toprağını üstünden at
Türk İslam aleminin liderliğini üstlen. son sürat.

Alim YÖRÜK
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Türk Milletinin Nirengi Noktaları

İnsan olarak Millet olarak
Dayandığımız nirengi noktalarımız var
Nirengi noktaları ile  düşünerek
Onlarla sevinip onlarla üzülerek
Onlarsız hayat bize dar gelir

Nirengi noktalarını kayıp edince
Pusulasız gemi gibi yollara düşersek
Yine ilk sığınağımız o limanlar olacak
Güzellikleri kötülükleri onlarla paylaşarak
Onlarla olur hayatımızı yaşamak

Türk Milletinin de nirengi noktaları
Mete Han dan Kubilay'a
Orhun Kitabelerinden Dede Korkut'a
Alparslan'dan Fatih'e kadar
Çağlarında Türk Milletinin nirengi noktaları olup
Bizlere Türklük gurur ve şuurunu yaşattılar

Çanakkale'de Sakarya'da M. Kemali unutmadık
Hürriyet ve bağımsızlığımızı bırakmadık
Lozan'la Türkiye Cumhuriyetini  kurduk
Montrö ile boğazları kimseye bırakmadık
Bu gün gelip bu antlaşmalara sığındık

İnsanlığın hafızasını yoklayalım
Tarihi iyi okuyup aklayalım
Bir devletin geleceği geçmişinde yatar
Nirengi noktaları kayıp olan milletler
Hafızası silindiği için batar
Sığınaklarımızı koruyup kendimizi yakmayalım.
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Türkçenin Yaşaması

Çağlar ötesinden gelen
Türklüğün arkasında duran
Lehçe şive ağız farkı olsa da
Üç kıta da yayıldığı alan

Bir bahçe düşünün renk renk çiçekleri olsun
Türü kokusu rengi birbiri ile buluşsun
Özü sözü sazı yazılışı  Türkçedir
Alfabeleri lehçeleri şiveleri ağızları farklı olsun

Komşu dillerin etkisinde kalsa da
Farklı alfabelerle yazılsa da
Millet Türkçe konuşuyorsa
Baskı ve zulümle sindiriliyor sa
Kimse unutturamaz Türkçeyi
Sahip çıkılıyorsa

Türkçeyi övmekle övünmekle olmaz
Dilini kültürünü yaşatmak gerek
Eğitimde bilimde
Türkçe konuşup yazmak
Türk illerine yaymak gerek
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Türkçülük Öze Dönüştür

Türk Milleti tarihi ile dili ile
Kendini yeniden keşfedişi ile
Bütün zorlukları yene yene
Türkçülük ırkçılık değil
Türkçülük öze dönüştür

Anadolu da Türkçe konuşulur
Saray da Arapça, Farsça karıştırılır
Türk Halkı devletinden ayrıştırılır
Türkçülük ırkçılık değil
Türkçülük öze dönüştür

Dört bin yıllık Türk Tarihini
Öğret çocuklarına aydınlığı
Üstlenmiş İslamın bayraktarlığını
Türkçülük ırkçılık değil
Türkçülük öze dönüştür

Türklük özgür, onurlu yaşamın adıdır
Eşitliğin, vefanın onurlu yaşamın tadıdır
Türkiye'de beraber yaşamanın anlamıdır
Türkçülük ırkçılık değil
Türkçülük öze dönüştür
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Ufuk

Ufuk sonsuz
İster ışığa giden yöne bak
İster karanlığa giden yöne
Hangi yöne bakarsan geleceğin odur

At gözlüğü ile bakma çevrene
Sonsuz ufukta bakışlar farklı
Kimi ışığa bakar, kimi karanlığa
Ufuklar farklı diye kimseyi yargılama
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Umuda Yolculuk

Göç eşittir umut
Uzak diyarlarda düşerler geçim derdine
Ararlar mutluluğu, yaban ellerde
Hayalleri uğruna başlar umuda yolculuk

Göç ederler işsizlik, sefalet, açlıktan
Kimi eğitim, kültür, devlet baskısından
Uzaklaşırlar ana, baba, kardeş, yardan
Hayalleri uğruna başlar umuda yolculuk

Göç edenin parasına pul, karısına dul derler
Ne verecek diye eline bakar, yolunu bekleyenler
Beynini ve emeğini sömürür seni kutlayanlar
Hayalleri uğruna başlar umuda yolculuk

Aile fertleri gelir, zamanla yanına
Çocuklarını eğitemezsin, dokunur kanına
Gittiğin geldiğin yer, göz koyar malına
Hayalleri uğruna başlar umuda yolculuk

Alim yörük
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Uygurlar Mazlum Değil mi?

Talas Irmağı savaşında İslamiyeti seçtim
Uygarlıkta üstün seviye ye ulaştım
Aslım neslim Türk dinim İslam
Bizim yanımızda olmayan Türklere şaştım
Türkiye nere de Uygurlar mazlum değil mi?

Hapishanelerde işkence yapılırken
Karşı gelenler öldürülürken
Uygur kızlarına tecavüz edilirken
Çocukların adları değiştirilirken
Türkiye nerede Uygurlar mazlum değil mi?

Uygur Türklerine soy kırım yapılıyor
Türkiye neden sessiz kalıyor
Bu sessizlik kanıma dokunuyor
Bir de çıkıp basında nutuk atılıyor
Türkiye nerede Uygurlar Mazlum değil mi?

Bir çok ülke yaptırım uygularken
Sözde Türk ve Müslümanım derken
Çin aşısı ve malları tatlı gelirken
"Dünya beşten büyük" narası atılırken
Türkiye nerede Uygurlar mazlum değil mi?

Çin'e insan hakları sorusu sorulmuyor mu
Bu zulme dur diyecek kimse yok mu
Kardeşlerimizin yanında olmak çok mu
Türk ve Müslüman olmaları yetmiyor mu
Türkiye nerede Uygurlar mazlum değil mi?

Uygur Türkleri bizim soydaş ve dindaşımız değil mi
Filistinliler Müslüman da Uygurlar değil mi
Yoksa Türkler mi dindaşlığı kardeşliği unuttu
Uygurların Türk ve Müslüman olmaları yetmiyor mu
Türkiye nerede Uygurlar mazlum değil mi
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Ülkemde Ortalık Aydın Geçinenlerle Dolu

Kampının şovalyesi fedai aydın
Yürünen yollun yoldaşı organik aydın
Akla uymayanı sorgulayan cesaretli aydın
Ülkemde ortalık aydın geçinenlerle dolu

Hasbi tefekkür namuslu aydın
Fikri hür vicdanı hür aydın
İzimlerin savunucusu dava adamı aydın
Ülkemde ortalık aydın geçinenlerle dolu

Birilerinin arkasına saklanıp parlatılan aydın
Sermayeyi parayı kapan yalaka aydın
Başka ülkelerin ajanı satılık aydın
Ülkemde ortalık aydın geçinenlerle dolu

Doğruyu söyleyen eleştiren aydın
Ülkesini milletini seven gerçek aydın
Ezilen ceza evlerine atılan aydın
Ülkemde ortalık aydın geçinenlerle dolu

Kimliksiz akademisyen aydın
Sipariş müsveddesi aydın
Kiralık kalem aydın
Ülkemde ortalık aydın geçinenlerle dolu

Ülkemde aydın olmak mı zor
Aydın kalmak mı zor
Milletini aydınlatan aydın kalmak zor
Ortalık yandaş çıkarcı aydınlarla dolu
Ey milletim inanmak size  kaldı
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Ülkücü kimlere denir

Kas gücü yerine beyin gücünü tercih eden
Ait olduğu Türk milletinin iyiliğini güden
Her türlü çileye göğüs geren ruh ve beden
Ülküsü için yaşayan yaşatanlara ülkücü denir

Hakim güçlere karşı ülküsünün arkasında duran
Milletini yönetilmeye değil yönetmeye talip olan
Mazlum milletlere yardım edip yardımda bulunan
Ülküsü için yaşayan yaşatanlara ülkücü denir

Fikri hür vicdanı hür  Allah korkusu taşıyan
Aklın ve bilimin öncülüğünü arayarak yaşayan
İnsanları sevip insan sevgisini aşılayan
Ülküsü için yaşayan yaşatanlara ülkücü denir

Vatanını Türk milletini en büyük değer bilen
Türk Bayrağını arşı aleme yükselten
Milleti uğruna zenginlik mevki makam gütmeyen
Ülküsü için yaşayan yaşatanlara ülkücü denir

Milleti adına verilen görevi en iyi şekilde yapan
Kul hakkı yemeyip çalışarak hak ettiğini alan
Yokluğa yoksulluğa çareler arayıp bulan
Ülküsü için yaşayan yaşatanlara ülkücü denir

Küçükleri sevim büyükleri sayan
Şehit olan ülkücülere dua okuyan
Çilekeş Yusufiyeleri arayıp hatırını soran
Ülküsü için yaşayan yaşatanlara ülküçü denir
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Üretim

İhtiyaç olan mal ve hizmet
Çalışmak sanma ki eziyet
Kullanılan kabiliyet
Üretim için doğa ve emek
İşte size en büyük hizmet

Doğadan alınan ham maddeyi
Sermaye koyarak
Emek vererek
Bilim ve teknolojiyi önüne sererek
Girişimcilik ruhu ile birleştirerek
Üretim yapılır

Bir ürünün üretilmesi
Piyasaya sürülmesi
Bir canlı gibi görülmesi
İnsanlığın hizmetine sunulması
En büyük ibadettir ibadet
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Vatan ve Türkçe

Türkçe'min konuşulduğu bölge vatanımdır
Dertlerini tasalarını anlatabilmek
Çözüm üretmek için anlaşabilmek
Söyleneni yazılanı kavrayabilmek
Sevinçlerini gözyaşlarını paylaşabilmek
Duygusal anlarda görüşebilmek
Anlaşma dili Türkçe ile oluyor

Türkçenin konuşulduğu her yer vatanım olsaydı
Dünyanın en büyük devletlerinden biri olurduk
Türkçeyi sadece konuşmak yetmez
Kültür sanat edebiyat üretmek gerek
Düşünce fikir hayatına yenilerini katmak gerek
Fikir ve kültür hayatı devlet eliyle olmuyor
Bu bölgelerin vatan olması için
Türk aydınlarının üretmesi gerek

Bir ülkenin hafızası savunması dildir
Ne kadar zengin olursan ol
Ne kadar uzun ayakta kalırsan kal
Ne kadar askeri yönden güçlü olursan ol
Bilimde teknikte kültürde sanatta
Türkçe' ile hafıza oluşturamazsan
Gönül bölgen vatan olmaktan çıkar
Ya tutsak olursun ya da kayıp olursun

İstiklal Savaşını şairler ve edipler kazandı
Mehmet Akif'siz İstiklal Marşı yazılırmıydı
Bir Halide Edip'siz hanımlara seslenirmiydi
Bir Rifat Börekçi'siz fetva verilebilirmiydi
Türkçe konuşup Türk Milletinin tercümanı oldular
Ordulara destek olup vatanı kurtardılar

Ey Türk Milletinin aydınları
Yatma zamanı değil
İç çekişmeyi bir tarafa bırakın
Bol keseden atma zamanı hiç değil
Bilimde kültür ve sanatta üretme zamanı
Bu topraklara bizim vatanımız diyebilmek
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Vefa

Dostluğa samimiyetle bakarak
Sarsılmaz kalple bağlanarak
Gönül gözü ile dostluğa sarılarak
Vefalı duygularla
İnsanlığa sevgi bağı oluşturalım

Arkadan bıraktıklarını
Ateşe verip yaktıklarını
İyi ve kötü zamanda
Yanında olanları
Unutma vefa göster

Aileye anneye babaya
Öğretmene arkadaşa
Taşa toprağa canlıya
En önemlisi de
Dosta vefa göster
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Vicdan Kardeşliği

İnsanoğlunun yaratılışında
Madden manen var oluşunda
Hayatın devam eden akışında
Vardır bir vicdan anlayışı
Bu anlayışla vicdan kardeşliği oluştur

Savaşlarda insanlar ölürken
Yurdundan yuvasından olurken
Çocuklar öksüz yetim kalırken
Paylaşılmayan bu dünyada                                                         Vicdan kardeşliği
oluştur

Nefsin yangınına köle olmadan
Hakkı gözetip hak varmadan
Yok olan canlara bana ne demeden
Kendini ölenlerin yerine koy
Vicdan kardeşliği oluştur

Dünyanın neresinde olursan ol
İster inançlı ol ister ister inançsız kal
Paylaşarak yaşamak tek yol
Mutluluk ve huzur için
Vicdan kardeşliği oluştur

Hangi dili konuşursan konuş
Hangi dine inanırsan inan
İnsanlık adına olsun şiarın barış
Baskı ve zulme karşı
Vicdan kardeşliği oluştur

Vicdanına kulak ver dinle
Basiretin bağlanmasın her şey elinde
Hakkın önünde eğil hakkı dinle
Alemi kucakla gönül bölgende
Vicdan kardeşliği oluştur

Yaşa bir çınar ağacı gibi tek ve hür
Yıllara meydan oku toprağa gömül
Yaşamak ne güzel olacak gör
Gölgenden herkes faydalansın                                                       Vicdan kardeşliği
oluştur

Yaratan ne güzel yaratmış anlayana
Canlıyı cansızı bak doğaya
Bırakma kendini kine nefrete
Ne götüreceksin ahrete
Vicdan kardeşliği oluştur
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Yağız At

Kah! insan gibi konuştuk
Bakışımızdan anlardın
Sözlerimizi dinlerdin
Zorda kalınca dizlerdin
Emektarımız yağız at

Kah! binek atı oldun
Rüzgar gibi giderdin
Irakları yakın ederdin
Ailenin kahrını çekerdin
İyiliğini çok gördük yağız at

Kah! koşum atı oldun
Bir çifte, bir arabaya
Yürüdün, bir kıra, bir bayıra
Sen varken, işler gider hayıra
Unutamadığımız can'dın yağız at

Kah! halden anladığını bilirdim
Dizginleri salıverirdim
Evin yolunu bulurdun
Açlığa, susuzluğa katlanırdın
Bakışlarınla bizi arayan yağız at

Sonunu hatırlıyorum
Uzanmış yere yatıyorsun
Beni kurtarın diye
Gözlerinden yaş akıtıyorsun
Kurtaramadığımız yağız at

                    Alim YÖRÜK
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Yağmur

Toprağa can verir
Bitkilere derman verir
İnsanlara heyecan cerir
Hayatın devamı
Canlılara yaşam verir

Şimşekleri çakar
Heyecan verir
Gök kuşağı çıkar
Renka renk içimizi alevlendirir
Çoğu zarar
Az olunca insanlar arar
Normali karar
Doğaya yaşam verir
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Yalancı Bahar

Zemherinin ortasında günlük güneşlik hava
Ne kar var nede yağmur ortada
Ağaçlar çiçek açtı
Aldanmayın yalancı bahara

Bir düzeni vardır bu dünyanın
Düzen bozulmuş zamanı baharın
Çiçekleri ölürse olmaz meyvesi ağaçların
Ağaçlar aldanmayın yalancı bahara
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Yandı ha ciğerlerimiz yandı

Manavgat Bodrum Marmaris
Gökyüzünü kapladı kapkara sis
Börtü böcek oldu ateşe hapis
Yandı ha ciğerlerimiz yandı

Canlıları içinde barındıran
İnsanların ciğerlerini arındıran
Güzellikleri ile tatilcileri gezindiren
Yandı ha ormanlarımız yandı

Cennette bir köşe Fethiye de Göcek
Ormanlarda yaşayan börtü böcek
İhanet şebekeleri  hiç bitmeyecek
Yandı ha Vatanımın ciğerleri yandı

Ağaçlar canlılar can derdinde
Başımızdakiler siyaset peşinde
Vatan hainleri hayal düşünde
Yandı ha Orman köylümün evleri yandı

Ağustosun sıcağı oldu 50 derece
Şehirli köylüm gece gündüz nöbette
Vatanımızı biz koruyacağız elbette
Yandı ha yemyeşil ormanlarımız yandı

Tatilciler tatilim yarım kaldı diye sitem ederken
Yangını söndürenler ateşin içinde can verirken
Dedem ninem yandı malım canım diye dövünürken
Yandı ha Ciğerlerimiz ormanlarımız yandı

Bırakın ayrılıkları birlik beraberlik zamanı
Ormanlarımız yanıyor çıkıyor dumanı
Görevlisi köylüsü verelim el ele bırakın gümanı
Kurtaralım ormanlarımızı ciğerlerimiz yanmasın
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Yaşam çizgisi

Nefsin arzularına uyan maddi yaşam mı
Takva yönünde manevi yaşam mı
Hayatı akışına bırakıp peşinden koşan mı
Bu dünyayı düşünme birazda öbür dünyayı
Hayat çizgini belirle öyle yaşa

İnsanın malı mülkü kendisine emanet
Nisabını öde geriye kalanlarla yaşa
Hesap sorma ne yaşa bakar nede başa
Hayatı kadere şansa bırakma
Ölçülü hareket et var olanları paylaş
Hayat çizgini belirle öyle yaşa

İmanın şartlarından kadere inanmak
Hayırın ve şerrin Allah'tan geldiğine varmak
Izdırari kader bizim dışımızda
İhtiyari kader insanoğlunun başında
Bu kaderde birçok yol kavşakları var
İstediğin kavşağa sapmak senin elinde
Cüz'i irade ,ile sorumluluklarını bil
Takva yönünde görevini bul yerini al
Hayat çizgini belirle öyle yaşa

Alim Yörük

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yerli ve milli

Vatandaşa yardım dağıtmakla açlık bitmez
Kendi kendine yetecek sistem gerek
İthal mallarla yokluk bitmez
Köylüye üretmek için destek gerek

Tohumun varlığı ürün almaya yetmez
Toprak su güneş gerek
Üreticileri desteklemekle ekonomi batmaz
Köylünün elinden tutmak gerek

Neslimizi sağlığımızı bozacak ürün değil
Doğal atalarımızdan kalan ürün gerek
Gençlerimizi işsiz şehirde gezdirmek değil
İş kuracak çalışacak gençlik gerek

İthal bilgi birikimi ufku açmaz
Bilimin önünü açacak sistem gerek
Genleri değiştirilmiş ürün bize uymaz
Yerli ve milli üretime dönmek gerek
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Yol olma yolcu ol

İster patika ol ister asfalt
Sen yol olma
Geçirme kimseleri üstünden
Yolcu ol yolunda yürü

Bir geçmeye başladılar mı
Burası yol değil mi derler
Ağası geçer paşası geçer
Durmaz gelir arkası gayrı
Yol olma yolcu ol
Sende geç onlar gibi
Açılan yoldan gayrı

Dağlara tüneller açsalar
Tepelere kanal yarsalar
Derelere köprüler kursalar
Yol olma yolcu ol
Sende geç o gösterişli yollardan
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Yorgunum Ben

Çocukluğum da güzel bir gençlik
Gençliğimde güzel bir gelecek
Hayal ederek büyüdüm
Hayallerim çalındı
Yaşayamadıklarımın yorgunuyum ben

Güzel hayal kurduranlara
Hayallerin peşinde koşturanlara
Söz verip yerine getiremediklerimden
Yorgunum ben

Büyütüp yetiştirenlere
Öbür dünyaya göç edip gidenlere
Gaipten  bir ses hesap ver diyenlere
Yerine getiremediklerimden
Borçluyum ben

Bedenime karşı suçluyum ben
Hayaller uğruna yorulduğum
Koca bir deryada kayıp olduğum
Bu bedeni bir hiç uğruna yorduğum için
Suçluyum ben suçlu
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Yunustan Uzanan Eller

Dağıtmıştı insanlığa aydınlığı Anadolu'dan
Yunus'un sözünde Veysel'in sazında
Mevlana'nın insanlığa çağrısında
Gelin hep beraber yaşayalım bu ufacık dünyada

Dünya malı dünyada kalır. Karun ne götürdü
Kanunu taht uğruna evladını öldürdü
Ferhat aşkı uğruna dağları delip su getirdi
Bunlar unutuldu. Yunus'un sözleri yaşıyor

Erenlerimiz var Anadolu yurdunda
Ak Şemsettin'in sesi var İstanbul'un burcunda
M. Kemali görürüz Kurtuluş Savaşında
Anayurt oldu Anadolu erenlerin bağında

Gül kokusunda sevgiline ulaştınmı
Sevgi bağı için Anadoluyu dolaştınmı
Pir'inden el alıp nefsinle savaşdınmı
Bektaşiyim diyerek insanlığa ışık saçdınmı

Anadolu Anadolu kimleri yetiştirdin bağrında
Ey sevgili Yunus seslendin insanlığa çağrın'da
"Yaratılanı hoş gördün yaratandan ötürü"
Uzat ellerini tutunup çıkalım hoş görü anlayışına

                                       Alim Yörük
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Zamane İnsanlarını Hiç Sevmiyorum

İşi düşünce yalancı gülücükler gösterirler
İşi bitince karşılaşmamak için yolunu değiştirirler
Mertlik yok, yüzüne güler, arkandan veriştirirler
Bu zamane insanlarını hiç sevmiyorum

Bunlar kuru kalabalık, kof oduna dönmüş
Ne küçüklere sevgi, ne büyüklere saygı kalmış
Menfaat, çıkar benliklerini almış
Bu zamane insanlarını hiç sevmiyorum

Kimi kaygılı, kimi tasalı bilmezler nazik, kibarlığı
Her yaklaşım işi bitene kadar, gösterirler ayrılığı
Bulunca har vurup harman savururlar, düşünmezler darlığı
Bu zamane insanlarını hiç sevmiyorum

Düğünü, bayramı tatil bilip bir araya gelmezler
Zor zamanda insanlarda yardımda bulunmazlar
Menfaati yoksa bir selam bile vermezler
Bu zamane insanlarını hiç sevmiyorum

Çoluk, çocuk ne bulduysa atıştırırlar
Sarhoş olmak için, içeceğe zehir bile karıştırlar
Çok kazanmak için. canlıların genlerini değiştirirler
Bu zamane insanlarını hiç sevmiyorum

Düşünmez haramı, helalı ne bulduysa aşırır
Midesini doldurunca insanlığını şaşırır
Benliğini yitirir, yabancılara karışır
Bu zamane insanlarını hiç sevmiyorum

Birbirlerinin ayağına çelme takılmasın
Bilgi,Teknoloji, kötülük için kullanılmasın
İstemezler,insanlar mutlu refah yaşasın
Bu zamane insanlarını hiç sevmiyorum

Alim YÖRÜK
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