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14 Şubat

Sığmaz bu sevgi sade bir güne
Seversen canını verde göreyim
Boşverip mazide yiten dününe
Gülleri bir ömür ver de göreyim

Boş söz yetermi sorarım gülüm
Benim için candır uğruna ölüm
Riya dolu sözü demedi bu dilim
Gülleri bir ömür ver de göreyim

Denecek ki o gün seviyom seni
Asıl olan unutma bir ömür beni
Bir gülle avutma unutmaz bunu
Gülleri bir ömür ver de göreyim

Seven sevdiğine sevdim demeli
Gülerken gözlerinin içi gülmeli
14 Şubat değil her gün sevmeli
Gülleri bir ömür ver de göreyim

İnsanın sevdiği gözünde güldür
İnanmaz kimse sevgi bir gündür
Bülbülü cezbeden kırmızı güldür
O gülü bir ömür sev de göreyim

Hasan Öz- (12.02.2010)  (22.30)

Hasan Öz
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Acem Güzeli

Esmesin aramızda firak yelleri
Ben sana dedim ya acem güzeli
Olmaz sana destek yaban elleri
Sonra heyhat deme acem güzeli

Nafile sözlerin sen beni üzdün
Aynaya o notu kanla mı yazdın
Neydi ki amacın üstünü çizdin
Sonra heyhat deme acem güzeli

İzahatın sudan selden bahane
Sen söyle gerçeği gerisi terane
Kalp sırçadır kırılır olur virane
Sonra heyhat deme acem güzeli

Fırladı ok yaydan tamamı gelir
Taşımaz o yükü bu gönül ölür
Bu âlem benimle sana dar gelir
Sonra heyhat deme acem güzeli

Çürüttü sevgimizi attığın çelme
Nafile pişmanlık karşıma gelme
Toprağı eşeleyip bağrımı delme
Sonra heyhat deme acem güzeli

Ankara  (26.03.2010)  (24.00)

Hasan Öz
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Adalet Nerde

Niçin daha hala karar çıkmadı
Varsa bilen desin adalet nerde
Akın akın sorular savcı bıkmadı
..Varsa bilen desin adalet nerde

Her sözümde Savcı beni payladı
Kim bilir benden kim ne söyledi
İlk celsede hakim derdest eyledi
..Varsa bilen desin adalet nerde

Ceberrut mübaşir canıma yetti
Pis bakan o savcı aşılmaz setti
Ket vurdu sözüme ber-teraf etti
..Varsa bilen desin adalet nerde

Yanınca ciğerim sakin ol dedim
Yine de yetmedi çok azar yedim
Hepsi de sinirli sakin görmedim
..Varsa bilen desin adalet nerde

Üzüldüm başımı edeple büktüm
Kırdın kalemini gözyaşı döktüm
Daha ne vereyim cigerim söktün
..Varsa bilen desin adalet nerde..
              Ankara 09.01.2016   20:30

Hasan Öz
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Ağlarım

Gönlüme ışık şems gibi yüzün
Aklıma geldikçe bakar ağlarım
Sineme ferahlık veren o sözün
Gelir akla cihanı yakar ağlarım..

İsterim vuslatı cemde bulayım
Cansız bedenim nasıl güleyim
O cana yeter ki meltem olayım
Kuytulara sensiz akar ağlarım..

El sürme yarama azarda kanar
Aşikâr edemem yüreğim yanar
Bi-haber olanlar içmişim sanar
Bozulur dağlar'a çıkar ağlarım..

Olsa da gülemem kalbin rızası
Ölümden betermiş aşkın ezası
Kesilsin çekerim sevda cezası
Kararı boynuma takar ağlarım..

Çağlasın o terin sineme dolsun
Al, canı o eline yanarsa yansın
Dersen ki bu senin ecelin olsun
Hançeri kalbime çakar ağlarım..

Gönlümün neşesi kış olup gitme
İki gönül şen iken namurat etme
Canını can bildim canıma yetme
Her şeyi sen diye yıkar ağlarım..

              Ankara, 11.06.2010, (13.55)

Dost Kalemlerden;

Üstad tutmuş kalemi, kalem ağlamış,
Yürek sesi yinemi, dertli çağlamış,
Her satırı sanki, yürek dağlamış,
Sen değil seni yakan ateş kahrolsun.

Can yanmadan şiir yazılmaz amma,
Dertlenip de ateş basma bağrıma,
Her sözün lav olur aciz canıma,
Sen değil seni yakan ateş kahrolsun.

Hasan özüm o can sanin mi sanarsın,
Senin canın benim, bende yaşarsın,
Ağlar isen ciğerime asit salarsın,
Sen değil seni yakan ateş kahrolsun...S.MUTLU

Hasan Öz
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Al Başına Çal

Yıktın canevimi gelme üstüme
Sözde, şu aşkını al başına çal
Gizledin! sırtlanı kuzu postuna
Sözde, şu aşkını al başına çal

Perişan halimi vurma yüzüme
Can dem karasular indi dizime
Yalansa Kuran dursun gözüme
Sözde, şu aşkını al başına çal

Çaldın ömrümü pazar eyledin
Dikildin karşıma nazar eyledin
Yanık şu sinemi mezar eyledin
Sözde, şu aşkını al başına çal

Riyakar sözlerin nesine kandım
Yeldim peşinde közüne yandım
Nikahta keramet olacak sandım
Sözde, şu aşkını al başına çal..

Hasan Öz
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Aldanma Sakın

Özden gülmeyene aldanma sakın
Tez elden kafese koyarlar seni
Namerde güvenip dayanma sakın
Şimdi düştü deyip soyarlar seni

Sağ gözün yerine sol gözü yorma
Dost bil dostunu kalbinden vurma
Gönül bir sırçadır emin ol kırma
Mesnetsiz duvara dayarlar seni

Kem söz sahibinin tabii bilene
Güven olmaz arsız yüze gülene
Heba edip ömrünü güze gelene
Kahretme ne olur duyarlar seni

Gidene dön geri gel hele deme
Nazından usanır olursun sem'e
Sözüne aldanıp bir darbe yeme
Zemheride çıplak koyarlar seni

Kaderde gülecek olsa da birgün
Sevdanı sineden ederler sürgün
Dikilip karşına demezler yorgun
Gönülden çizilmiş sayarlar seni

     Ankara,  (29.04.2011)   (16.35)      

Hasan Öz
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Alem-i Ervah

Duyun bizi dostlar rahatız burada
Düşmüş böyle bir yer bize burada
Tanıdıklar soruyor diğerleri nerede
Herkesin yeri ayrı bekleriz dostlar

Mekân ıssız olsa da bu yol aydınlık
Karışıyor o iki âlem geçici bir anlık
Hesabın kolay ise seyran samanlık
Sizleri de geçinden bekleriz dostlar

Ağlayanla gülenler cem olur burda
Artık deva olmaz ilaç tendeki derde
İşkembeyi kübraadan atanlar nerde
Aman yalan deyip gülmeyin dostlar

Hep mi elem keder yok mudur güzel
Tuba dalları arasında huriler gezer
Buna insan kavuşmayı ezelden ister
Pas geçip bunları solmayın dostlar

Yazmış o kudret kalemi bize yazıyı
Değiştiremezsin artık geçen maziyi
Cehennemi cennetten bölen çizgiyi
Es geçip zebaniye sormayın dostlar

Gününü gün ederek gönül eyleme
Laf biliyom edasıyla yalan söyleme
Revansa doğru yola yoldan eyleme
Günahları yüklenip gelmeyin dostlar
   

 (15.01.2010)    (12.10)

Hasan Öz
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Allah Sevgisi

Bu sevgiyi ifadeye güç yetmez
Yerleştiği kalbi asla terk etmez
Anlatımı zordur öyle dil yetmez
Kalem yetmez kelam yetmez el yetmez

Nasip olmaz bu âlemde her kula
Gönlüm diler isteyenler tez bula
Tadan onu bu cihanda mutlu ola
Keder bilmez hüzün bilmez zor bilmez

O sevgiyi bilen yaşar gönlünde
Hiçbir elem bilmez asla ömründe
Kim ne derse desin kendi halinde
Zaman bilmez mekân bilmez dar bilmez

Hayran oldu melekler se semada
Doyum olmaz yok benzeri Ukbada
Korur sahibini mahkemei kubrada
Acı duymaz hesap vermez har görmez

Nefsi yere vuran Allah sevgisi
Kuldan zuhur değil Rabbin vergisi
Hissediyor onu tadan birde hamisi
Kalem yetmez kelam yetmez el yetmez

(04.01.2010)      (11.00)

Hasan Öz
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Aman Dokunma

Yüreğim bin pare aman dokunma
Gönül koymuş dosta akıp gidiyor
Sevda canı yaktı deyip yakınma
Bilmeyen zahirden bakıp gidiyor..

Yaslanma faniye dur yalan olur
Dünya malın olsa kalp talan olur
Ömrünü versen de hep alan olur
Serden geçip hakka akıp gidiyor..

O gerçek sevgiye eren var imiş
Değilse cana da cihan dar imiş
Buna sebep olan yalan yar imiş
Mazi diye geçmişi yakıp gidiyor..

Gönül sevdalanır böyle yellenir
Erilmez özüne mecnun bellenir
Bir de huzuruna hekim yollanır
Olanlara göz ucu bakıp gidiyor..

Er geç gönül koşup öz’e yönelir
Yürek coşar özden söze yönelir
Baharı göremeden güze yönelir
Mührünü gönüllere çakıp gidiyor...

H.Öz, Ankara, 13.06.2013, (13.55)

Hasan Öz
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Anam Gül Gibisin

Canına ortak oldum taşıdın beni
Yedin içtin bu can büyüsün deyi
Özenle hazırladın bütün her şeyi
Analar arasında sen gül gibisin

Arama hastane bulunmaz köyde
Yedinci çocuktum kos-koca evde
Kendi yönteminle her türlü derde
Deva için çalışmış sen kul gibisin

Umutla bakarken gelecek güne
Sevginle eriştik dünden bugüne
Yıllar geçse de dönmezsin küle
Ocakta sönmeyen sen kor gibisin

Gönlümün gülleri sizsiniz derdin
Feda ettin ömrünü delice sevdin
Acınız ağır olur görmeyim derdin
Sözünün eri olan sen can gibisin

Gönülde yaşatırız o gül yüzünü
Unuturmuyuz senin tatlı sözünü
Kim bilir insanın gerçek yüzünü
Kalbimize sızmış sen bal gibisin

Baş göz ettin hepsini boşaldı evin
Siz huzurluysanız ben iyiyim dedin
Heba ettin ömrünü her şeyin verdin
Tükenirken büyüyen sen dal gibisin

Diyordun fani işlere kafa yormayın
Meyledip dünyaya gönül kırmayın
Hesabı zor olan bir yol'a girmeyin
Kural olan sözlerinle sen nur gibisin

Hastalandın derdini sürmedin öne
Hay'a ettin söylemedin eşine bile
Hatta sustun güller solmasın diye
Kalpleri serinleten sen kar gibisin

Sen ki mis kokulu uslu bebektin
Gece bekçi idin gündüz melektin
Bilmem bu gülleri nasıl terk ettin
Gönlü yaralı giden sen yar gibisin

Hekimler annen iyi sen bil dediler
Sabah vakti zil çaldı haber verdiler
Bu kara haber üstüne sala verdiler
Baharda koparılan sen gül gibisin

https://www.antoloji.com
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Anne

Acın yüreğimde yankılanıyor
Bir türlü içimden  atamıyorum
Böğrümde bir sızı sancılanıyor
Sinene yaslanıp yatamıyorum

Kalbimde o resmin silinmez izi
Bu keder çok derin sinede özü
Hasretin kavurdu mahvetti bizi
Özlemin kor oldu satamıyorum

Yanıyor ciğerim yanıyor harda
Ateşi sönmüyor yüreğim darda
Merhume ananın bu canı zorda
Kadere bir türlü çatamıyorum

Sorarım var mıdır böyle bir sızı
Nevbaharı mahzun kış etti yazı
Sebeptir hüznüme bu kara yazı
Hüznümü toprağa katamıyorum

NOT: Bu şiiri 1983 yılında vefat eden merhum annem için yazdım...
Anneler Günü Ankara  (08.05.2011)         (14.35)

Hasan Öz
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Asıl Demeyin

O acı hep böyle kalsa akılda
Katlanılır belki nasıl demeyin
Sebebi can gibi o bir çakılda
Anama o haber asıl demeyin

Hüküm hak oldu sağlar inledi
Melekler niyazda Nebi dinledi
Ana yüreğiyse yandı gümledi
Kurulan kazanlar asıl demeyin

Asıldım çınarın yapraklarına
Karıştı bedenim topraklarına
İsmim yazılsa da sokaklarına
Bu dünya yalan, asıl demeyin

Dinlesin hainler vuslata erdim
O çakıl taşına ölürüm derdim
Albayrağım için tenimi serdim
Ölüm bidayettir, nasıl demeyin.
Ankara, 02.10.2015, (20:02)

Hasan Öz
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Aşkın Nar'ı

Hu! deyip su gibi akmak istedim
Yan eridi can eridi olanı bilmem
O, gül'ü sineme çakmak istedim
Can eridi zan eridi kalanı bilmem

Dellendi, yüreğim gam yeli esti
Vurdu hançerini ümüğüm kesti
Çürüdü solyanım bıktı pes etti
Dağ eridi taş eridi yalanı bilmem

Feryadım ummana karıştı artık
Binpare canevim yüreğim yırtık
Mum gibi eridim tükendim artık
Baş eridi döş eridi güleni bilmem..
           Ankara, 16.09.2015  (22:03)

Hasan Öz
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Atatürk

Özgürlük ateşini özünden yaktı
Onun'la her engeli aştı Atatürk
Mavzer'e süngüyü ilk önce taktı
Cepheden cepheye koştu Atatürk

Zıpkın gibi zabitti asil Komutan
İnci gibiydi kalbi sözü babacan
Yerinde neferle sohbet de eden
Yerleşti gönüllere coştu Atatürk

Canından aziz bilip sevdi vatanı
Çapsız hain gördü ülkeyi satanı
Çare diye çağırdı eli silah tutanı
Kurdu milli ordu'yu taştı Atatürk

Sevdi o sevindirdi necip milleti
Bahşetti bu millete yeni devleti
Terk etti dehasıyla çökmüş illeti
Aklı evvel şaşkına şaştı Atatürk

Her alanda onlarca yenilik yaptı
Tüm onların temelini bilimle attı
Köhne olmuş rejimi maziye kattı
Mavi göz üzerinde kaştı Atatürk

Dolmabahçe atlası, Ataya serdi
Atam son emirleri oradan verdi
Cumhuriyet payidar olacak dedi
Hastalandı yatağa düştü Atatürk

Allah şahit bu vatan Türkün olacak
Al bayrak, o semada dalgalanacak
Eserim bu Cumhuriyet size kalacak
Dedi aleykümesselam göçtü Atatürk..

                 Ankara - 9.01.2011  (09.06)

Hasan Öz
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Azrail'e Koş Dedim

Şu çileli sevdaya düştüm düşeli
Ben sözün gerisini getiremedim
Burnu havalanıp da göğsü şişeli
Ben gücümü arsıza yetiremedim

Vuslatı düşleyip sineme yazdım
Bir hayal uğruna cihanı gezdim
Sırrına eremedim ismini çizdim
O yüzsüzün suçunu bitiremedim

Zindan etti hayatı gülemiyorum
O da acep böyle mi bilemiyorum
Çare bildim ve-lakin ölemiyorum
Azrail'e, koş dedim getiremedim..

Ankara, 24.11.2016 (21.39)

Hasan Öz
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Baba

Asla kader güldürmez baba ahın alanı
Bunlar asrın gereği sözü kimin yalanı
Korkusu miras gibi gönlü muris talanı
Kalbi hemanlı olur çığ gibi yürür baba

Olmaz hile tertemiz hanesinde aşında
Nasırlanır elleri kalbi mihnet döşünde
İlaç için tek siyah bulamazsın başında
Gönlü gümanlı olur yağ gibi erir baba

Baba gece benzeri şerre sabır etmede
Nefse akıl gem olur özlemine yetmede
Azmi galebe çalar kalbi sirkat etmede
Gönlü emanlı olur beğ gibi sürur baba

Volkan olur sinesi asla canı yakamaz
Çıksa çama öfkesi cana fiske atamaz
Her şeyi bilir ama gelip caka satamaz
Ruhu zemanlı olur çağ gibi bürür baba

Koca yürekli ise namert önüne düşer
Oğul uşak yetişir kabarır göğsü şişer
Sinesi kor adeta dumansız sevda pişer
Başı dumanlı olur dağ gibi durur baba..
                           Ankara, 21.07.2016 (13.49)

Hasan Öz
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Bahar Geliyor

Dirildi düz bayır kekik kokuyor
Bülbül güle aşkla figan ediyor
Balkonda bacılar çiçek ekiyor
Duyun a dostlar bahar geliyor

Canlandı kırlar değişti her yer
Dağların karı eridi ulaştı seller
Lale sümbül hatta açıldı güller
Duyun a dostlar bahar geliyor

Dar gelince evler kıra koşulur
Kurulur sofralar sözle coşulur
Bir kadeh bade nede hoş olur
Duyun a dostlar bahar geliyor

Dalda salıncaklar salınır kızlar
Karşıdan karşıya yapılır nazlar
Sever gençler de verilir sözler
Duyun a dostlar bahar geliyor

Yenilemiş göçer kuşlar yuvayı
Evi saymış çiftçiler yeşil ovayı
Güzel temizlermiş doğa havayı
Duyun a dostlar bahar geliyor

 07.11.2009/(12.30)

Hasan Öz
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Bayrağım

Dalgalandığın yerde korku bilinmez
Kalplerde ki sevgine engel olunmaz
Ne büyük bir yücelik eşin bulunmaz
Teksin tek olacaksın şanlı bayrağım

Sönmeyen güneşsin vatan üstünde
Yurt içi yurt dışında Atam büstünde
Edirne’den Şırnak'a taş taş üstünde
Varsın var olacaksın şanlı bayrağım

Hilalim yıldızım dim-dik durursun
Boynu bükükleri sen öyle korursun
Nadim ise düşmana dahi huzursun
Balsın bal olacaksın şanlı bayrağım

Nazlı nazlı dalgalan ebed'e kadar
Kırpmadan gözleri bekleyenin var
Seni gerçek yar bilir yardan öte yar
Yarsın yar olacaksın şanlı bayrağım

Başka bir şey dilemez şehit üstüne
En son libas olursun yaren dostuna
Hele dokunsunlar bir hasım kastına
Harsın har olacaksın şanlı bayrağım

Necip millet seninle gurur duyuyor
Senin gölgen cihana güven oluyor
Özgür yaşam biçimi senden geliyor
Varsın var olacaksın şanlı bayrağım

Eşin benzerin yoktur teksin cihanda
Sana çaka satamaz kimse bu handa
Güvenle dalgalan sen yüce mekanda
Hürsün hür olacaksın şanlı bayrağım.

Hasan Öz
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Bekle bunlar düzelecek

Kabarmış can yüreğin haksız da değil,
Ödün verme tarzından ne kırıl ne eğil,
İnsanları koyun sanan âlemi ise ağıl,
Görüşünden dönülecek Fatih zor değil.

Yüreğinin sesi poyraz olmuş esiyor,
Şüphesiz ki o sözlerin cana batıyor,
Sözüm ona o mertler hep boş atıyor,
O hatadan dönülecek Fatih zor değil.

Bu yürekler var iken onlar vız gelir,
Hak gelirse o gafiller kahrından ölür,
Namertlerin ettikleri kökünden çürür,
Çürük mantık eriyecek Fatih zor değil.

Bu âlemin yükü ağır dostsuz çekilmez,
Gerçek dostluk şerbeti kolay içilmez,
Yaşanmadan o değere paha biçilmez,
Gerçek olan görülecek Fatih zor değil.

Bu yüce Millet asildir özgür kalacak,
Yanlış olan tüm işlemler mazi olacak,
Yapanların yaptıkları kar mı kalacak,
Hayır onlar sorulacak Fatih zor değil.

Duruşuyla bakışıyla dik bir milletiz,
Dosta dost hainlere pek bir milletiz,
Yüreksiz şantajlara tok bir milletiz,
Sular artık durulacak Fatih zor değil.

Can fatihim gerekirse canlar verilir,
Konu vatan millet ise bir yol bilinir,
Damarda ki asil kandan kuvvet alınır,
Bekle bunlar düzelecek Fatih zor değil

  İzmir- 31.07.2010 (13.15)
Not:
1)     Antoloji arkadaşım, can kardeşim sevgili Fatih Mert BAKKALOĞLU’nun şahsıma
hitaben yazmış olduğu mektuba Atfen yazılmıştır.Takdir okurların…

2)     Ağıl: İçinde koyun beslenen mahal anlamında kullanılmıştır.
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Bekle Gör Hain

Dağladın yürekleri dağlansın yanın
Aksın damarından son damla kanın
Can çekiş günlerce çıkmasın canın
Defterin dürülecek bekle gör hain

Güvenme dağlara sana yar olmaz
Kahpe ve canilere hem diyar olmaz
Kalleşce yaptıkların yanına kalmaz
Hesabın görülecek bekle gör hain

Nadim olman nafile dönülmez artık
Nice kalpler tarumar yürekler yıkık
Hani nerde arkanı okşayan sürtük
Dersin verilecek bekle gör hain

Sonunuz baştan belli diriniz kalleş
Hırlı durmaz hainler olmayınca leş
Ders verecek şey sana bilirsin keleş
Mermiler sürülecek bekle gör hain

Yetimlere sebepsin can vereceksin
Debelenmen boşuna gebereceksin
Can vermenin sırrına tez ereceksin
Leşiniz serilecek bekle gör hain

Ankara -  (22.10.2011)

(13.35)
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Ben Bir Zalimi Sevdim

Garibim ben bir zalimi sevdim
O, ret ben ise aşığım dedim
Yoluna halılar gülleri serdim
Onu deliler gibi sevdi dediler

Ben onun için dağları deldim
O git, ben ise olamaz dedim
Verdiği o zehri iştahla yedim
O'na ömrünü feda etti dediler

O avcı ben ise hedefi oldum
Kaçak bir bakışına vuruldum
Elâlem şahit bıktım yoruldum
Bu, uğurda eridi soldu dediler

Kaç evin huzru çiçek açmadı
Kelebekler dahi orda uçmadı
Ne acılar çekti gönül bıkmadı
Bu olayda kalbi durdu dediler

İşte gönül ateşi sanki kor oldu
Eridi yüce dağlar bize yol oldu
O zalimi gören gözler kör oldu
Garibanı son aşkı yaktı dediler

Talebim mutluluk istedim onu
Bir gün bunların gelecek sonu
Kırık gönüllerin, dostu bu kulu
O zalim yok etti, güldü dediler..
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Beni Hatırla

Gönül deryasında işin pirini
Soranı görürsen beni hatırla
Sevgi için sinesini açan birini
..Göreni görürsen beni hatırla

Aşkı tadan için kısalır zaman
Razıdır kadere dilemez aman
Duruşu dağ gibi hayatı roman
.. Kılanı görürsen beni hatırla

Nihayet özünde talep bir visal
İster gerçek de istersen masal
Karınca vardı mı hedefe misal
..Varanı görürsen  beni hatırla

Kurulsa sevginin bağına pazar
Ne ecel es geçer ne ömür uzar
Nefesler tükenir hem azar azar
.. Güleni görürsen beni hatırla..

Ankara, 15.03.2015 - 13:39
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Benim Canlarım

Şu cihanda varım yoğum
İki balam bir de hanım
Cana lezzet katanlarım
Candır o benim canlarım

Beni üzdüler diyemem
Bir tek kötü söyleyemem
Onlar olmadan gülemem
Baldır o benim canlarım

Büyük yatkın sayısala
Koşar top'a o dört nala
Tavrı tarzı dosttan yana
Candır o benim canlarım

Sıcak kanlı küçük bala
Konsa bile daldan dala
Gitar varsa almaz mola
Yandır o benim canlarım

Büyük muallim yolunda
Küçüğün gitar dalında
Hanım onların harında
Bendir o benim canlarım

Onlar ebeveyin hayranı
Her an yaşarlar bayramı
Bizsiz bir bardak ayranı
İçmez o benim canlarım..
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Bırak Batarsa Batsın

Niyetin iyi olsun başla işlere
Kulak asma sahte olan düşlere
Duyur bu haberi uçan kuşlara
Bırak başkası duyarsa duysun

İyilik yap geri sana dönecek
Belki de ondan yüzün gülecek
Sanma bu dünya sana kalacak
Bırak başkasına kalırsa kalsın

Razı ol hakkına fazla isteme
Yalan dolanlara kulak kesilme
El âleme uyup doğrudur deme
Bırak başkaları ne derse desin

Sohbete katıl ilk sözü deme
Dostu dost bil düşmanı kene
El sürme yetime hakkını yeme
Bırak başkaları yer ise yesin

Taraf ol daima iyiden yana
Ne derse desin kötüler sana
Öf deme dostuna düşmana bile
Bırak başkaları der ise desin

Kul hatalıdır şaşma sen buna
Riya değil hedef almaktır dua
Kırk bin kere olsa yine gir suya
Bırak başkaları batarsa batsın
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Bilemedim;

Bu gönül o maşuku bağrına bastı,
Değer verdi resmini gönlüne astı,
Bu kalbimin her yanı tek ona hastı,
Bildi mi bilmedi mi ben bilemedim.

Onun yüreği aslında, vefalı çıktı,
Gönlüm yaralandı o da iç burktu,
Terk edeyim dedim yüreğim tuttu,
Bildi mi bilmedi mi ben bilemedim.

Deva olsun diye yarama sürdüm,
Affettim çok şeyi kalbime gömdüm.
Şek ve şüpheyi ben ona sordum,
Bildi mi bilmedi mi ben bilemedim.

Şimdi vardım sözlerinin farkına,
Hangisini alıp götüreyim terkime,
Nasıl olsa varacağız Tanrı katına,
Bildi mi bilmedi mi ben bilemedim.

Gönlümün sahibi yapayım dedim,
Onun için bal yerine avuyu yedim,
Kayboldu hayallerim fırladı sedim,
Bildi mi bilmedi mi ben bilemedim.

                   (22.05.2010)  (0530)
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Bilen Olmadı

Rüya gibi geldi geçti şu ömür
Sevginin seliydim bilen olmadı
Kevseri hanemde içti bu gönül
Sevgiden deliydim bilen olmadı

Bu mechul halimle alay ettiler
Sadece tene değil cana yettiler
Dert olup sineme çekip gittiler
Hakikat yeliydim bilen olmadı

Halimi ıspata ömrümü verdim
Kim der ki gidici aşkı kederim
Mizana öteli çözümsüz derdim
Sevdanın külüyüm bilen olmadı

Rest çektim cihana bitermi işim
Sızlıyor yüreğim dönüyor başım
O'na kavuşmaktır sihirli düşüm
Yaşarken ölüydüm bilen olmadı
Ankara, 17.06.2016 - 20:39
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Bilen Söylesin

Can idin mahşeri sineme benim
Ciğerim harlandı yanıyor tenim
Sersefil bedenim fedadır canım
Bu aşkın dilini bilen söylesin..

Helalim sözünü ferman eyledim
Sevgimi derdine derman eyledim
Sen hariç mazide gönül eyledim
Sevdanın balını bilen söylesin..

Geceyi gündüze bir kılan neydi
Aşikâr her şeyi sır kılan neydi
Aşk önüne aklı sur kılan neydi
Bu aşkın gülünü bilen söylesin..

Hasreti göğsüme gül diye ektim
Sımsıcak yaşları uğruna döktüm
Sen diye boynumu önüme büktüm
Vuslatın yolunu bilen söylesin..

Kıramam inadı yetmiyor gücüm
Sebebi o zalim bense bir hiçim
Yakanda yanmalı hem de o biçim
Gönlümün solunu bilen söylesin...

      Ankara,  02.08.2013: (20.55)

Dost Kalemlerden:

Ben senin uğruna nelerden geçtim
kimleri sildim de bir seni seçtim
Aşk şerbeti diye zehiri içtim
Görülen çileyi bilen söylesin.........G.ATEŞ

Gönül hayal kurar vuslatı umar
Rüyalar firarda uyku tarumar
Gidersen yaşamın ne gereği var
Bu derdin falını bilen söylesin…....OZAN CEYHAN
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Bilesin

Gözlerden süzülen kuru yaş değil
Sevginin içten gelen özü bilesin
Bu sevdanın önünde saygıyla eğil
Çünkü Kaf dağından engin bilesin..

Sevdalar içinde bir başka sevdan
Canım haz alıyor tende ki tavdan
Buz tutsa bedenin çözerim hardan
Sevdam Karun gibi zengin bilesin..

Ne olursa olsun boşluk sarılmaz
Sensiz bu kalp ölür ama darılmaz
Boz bulanık yürek artık durulmaz
Senin al kırmızı rengin bilesin..

Kuruldun sineme mülteci oldun
Kabzettin kalbimi tahtını kurdun
Yıktın viran ettin gül gibi soldum
Gönül yıkan boran dengin bilesin..

Sinem yangın yeri havada kollar
Lal oldu Yarabbim şakıyan diller
Nedendir el oldu benimken eller
Teni kabre koyan cengin bilesin…

Ankara,  02.10.2013  (13.55)

Dost  Kalemlerden:

Sevdanın esiri bir güftesiyim
Bil ki uğrunda kul kölesiyim
Seni sarmazsa naçiz bedenim
Azrail'e yar olur ruhum bilesin... Ertan Karagülle

Ömrümce aşkından can iflah olmaz
sevdana yatmışım gönül uyanmaz
gözlerim ah eder sözlerim anmaz
hançer yemiş sesim ölgün bilesin... Nurten Kara

Senden ayrılalı seneler oldu
Bahçemde sevdanın gülleri soldu
Yazdığım şiirler binleri buldu
Düştü yüreğime çıngı'n bilesin... Ali Şahin
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Bilsene Doktor

Elim yüreğimde bin pare doktor
Zamansız bu yara sineme çoktur
Arasam cihanda dermanı yoktur
Derdime bir çare bulsana doktor..

Ker çekmiş gözüne üzüm karası
Kondu can evime kaş göz arası
Vurdu ta! Derinden gönül yarası
Müsebbibi kimdir bilsene doktor..

Cerrah oldu deşti ciğer yaramı
El sürmeden aldı gönül daramı
Endamı can yakar gözü karamı
Canı can göreni bulsana doktor..

Dirhem olsa hüznü çok olur azı
Vakfeylesem canımı ötermi sazı
Kim görmüş baharı kış gibi yazı
Kederi sinemden silsene doktor..

Ne gündüzü benim ne de gecesi
Dem vurdu mısralar zehir hecesi
Yakar şu gönlümü siz düşüncesi
Sen bu tavra engel olsana doktor..

Kâbus oldu çöktü garip başıma
Bak gör neler kattı sevda aşıma
Nur olsunlar yazın mezar taşıma
Cana can olmaya gelsene doktor..

Ankara,  07.10.2012  - (13:20)

NOT: Bu şiirimi, Sevgili Can Dostum Doktorum (S.G)      'a itaf ediyorum.

DOST KALEMLERDEN:

Sadece O kaleminle değil
Bizzat yaşıyorsun sanki sen.
Kaleminden dökülen inciler
Bazen bir hüzzam faslı olur
Bazen de nihavent bir şarkı.
Ağlatma bu kadar tamburu,kemanı
Bestakarlar seni neden tanımaz?
Bir güfte yapsan, bir şarkıya
Cümle alem olur, sana hayran.....Salih EYMEN

Bin tabib gelse, saramaz yaramı
Kara gözlü nazlı ile açtım aramı
Zalim bahtım, gözler gibi karamı
Dinlede derdimi, sen anla doktor...Bülent BAYSAL

Bir çare bulun derdime doktorlar
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İncitiyor her yerimi yataklar
Batıyor yastıklar diken gibi
Dolmayın sakın odama hasta akşamlar

Yansın lambalar kaksın karanlıklar
Açın perdeleri girsin ışıklar
Ötsün horozlar okunsun ezanlar
Doğsun artık hayırlı sabahlar
Bütün hastalara acil şifalar.........İnci GERMENLLİLER

Kalpten derindir yaram
Gönüldür içim dışım sızım
Ben söylerim sen dinlersin
Derdime bir çare bulsana doktor...İ. Koruyucu

Gam keder dolaşır gönül hanemde
Özlemler, hasretler bitmiyor hemde
Doksan dokuz yaram var şu sinemde
Yüz olsun hançeri salsana doktor........Ozan İLHANİ

Dünya kime kalmış kime kala
Herkesi bindirecekler o sala
İçimde acı gurbet, ateş sıla
Yüreğime umut koysana Doktor..........Ahmet COŞKUN

Yara çok derin, yürek sızlayıp kanar,
Alevler yükselir cayır cayır yanar,
Akıl, fikir gitti gören deli sanâr,
Bir ilacın, bir merhemin var mı doktor? .......Gökhan.Ateş
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Bilseydin Keşke

Sevdanın habbesi dirhem etmedi
Dağlanan şu özü bilseydin keşke
Aşkın ile mecnun olmam yetmedi
Çağlayan şu gözü silseydin keşke

Yeter bunca kahır cefalar yeter
O riyakar sözlerin cefadan beter
Bu aşkın dumanı bir ömür tüter
Ağlayan şu yüzü bilseydin keşke

Şu gönül yükünü atmak istedim
Geceyi gündüze katmak istedim
Üryan o sinende yatmak istedim
Bağlayan şu sazı bilseydin keşke

Şu gülen gözlerin hedefi başka
Sözüm yok kaderin cilvesi aşka
Gönül çıkıp gelse divan-ı meşke
Dağlayan şu sözü bilseydin keşke
                Ankara, 26.02.2016 - 20:39
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Bir Çıngı Attın;

Şu garip sineme bir çıngı attın,
Kalbimi kor gibi yaktın be canım.
Ab-ı hayat benzeri gönlüme aktın,
Gözümü bu âleme açtın be canım.

Baş koymuştuk hani sevda adına,
Eremedik sevdanın gerçek tadına,
Söz mü geçti bir türlü o sol yanına.
Yüzümü bu âleme açtın be canım.

Şen olur bu yaşam birlikte dedik.
Sevdayı gördük mecnuna döndük,
Mangalda köz idik sinede söndük,
Sözümü bu âleme açtın be canım.

Sevginin o gücünü görelim dedik,
Tamam, o meramına erelim dedik,
Sevgi adına gururu yenelim dedik,
Özümü bu âleme saçtın be canım.

Kederleri sevgimiz yok etmedi mi?
Bu kalpler sevmeyi hak etmedi mi?
Bu uğurda her şeyi var etmedi mi?
Közümü bu âleme açtın be canım.

Bu şiirler kimin için sorsana cana,
Hala! şüphe var ise danış sol yana,
Göreceksin şiirlerin hepsi de sana,
Gözümü bu cihana açtın be canım.

Not: Çıngı; ateş parçası, kıvılcım

            İzmir- 28.07.2010 (12:45)
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Bir Güzele Vuruldum

Keman kaşlı bir güzele vuruldum
Razı gelmem onun benzeri olsun
Nice güzel sevdim onda duruldum
Bu güzelin sanmam emsali olsun

Hoş sohbeti sızma balı andırır
Tebessümü bu sinemi yandırır
Bakışları kem gözleri söndürür
Bu güzelin sanmam emsali olsun

Güzelliğin kimse bilmez yerini
Gören vazgeçemez onu seyrini
Kapatsa da tüm güzeller devrini
Bu güzelin sanmam emsali olsun

Sadakati güçtür güven sözünde
Gerdan kırar sevgi nuru yüzünde
Bütün güzel sözler onun özünde
Bu güzelin sanmam emsali olsun

Sever eşi dostu koşar komşuya
Yaptıkları çok güzel hasta turşuya
Boş edemez ondan koşar çarşıya
Bu güzelin sanmam emsali olsun

Gururludur kem sözlere gelemez
Ben gülmeden oda asla gülemez
Kızdırsam da yine bensiz edemez
Bu güzelin sanmam emsali olsun

07.09.2009/(16.03)
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Bittim

Kuruldun şah gibi gönül tahtıma
seni candan fırlatıp atamıyorum
sana değil kahrım kara bahtıma
bu yüzden Feleğe çatamıyorum,,

Kiminle bihaber terk edip gittin
fiskesiz can evimi un ufak ettin
ok gibi hançerin can öz’e yettin
yan gelip kolunda yatamıyorum,,

Bilirim yâd eller her an yanında
bir ateş yükselir tensiz kanımda
söner hayallerim gönül hanımda
git deyip solumdan atamıyorum,,

Gözlerim kapalı düşe dalarken
bittim gel diye haber salarken
sen diye resmini öz’e bularken
Lezzete bir zerre katamıyorum,,,
                      Ankara, 08.09.2014 (117:10)

Hasan Öz

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bizlerden Bıktın Mı Baba

İhtiyar olmadan göçtün de gittin
Söyle yaşlılıktan ürktünmü baba
Bi-haber ansızın geçtin de gittin
Söyle bizlerden bıktın mı baba

Gideli boynumuz bükülü kaldı
Ellerim böğrümde sokulu kaldı
Esvapların yadigar ütülü kaldı
Söyle o Mizan'a çıktın mı baba

Herkes babasıyla biz sensiz idik
Sadece bayramlık isteyenler dik
Toprağını öpmeye başına geldik
Söyle pencereyi örttün mü baba

Yalnızlık basınca hayal ederiz
Geçmiş o günlere dalıp gideriz
Yaşarır bu gözler komaz sileriz
Söyle mendilini yırttın mı baba

En zor düğümleri elsiz çözerdin
Üzmeyin canları bir olun derdin
İlçe de göğsünü gerer gezerdin
Söyle kahredip sustun mu baba

Bilirim anacığım önceden göçtü
Akabinde evimiz barkımız çöktü
Nerde o dostların bir çoğu kaçtı
Söyle kaçanlara küstün mü baba

Mazide ki gibi mutlu olmadın
Önceki huzuru sinde bulmadın
Belki dedin ama yine gülmedin
Anamın yanına koştun mu baba

Her an hanemizde anarız sizi
Sizden kalan anılar biberi tuzu
Annemin kurumayan o iki gözü
Söyle sevinince coştu mu baba

Anam burda iken ismin söylerdi
Beş vakit namazda niyaz eylerdi
Hiçbir kıymet baba olur mu derdi
Bunları duyunca şaştın mı baba

Hasan Öz

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bu Can Ne Desin

Ömür zat'a özgü nam-a yazılmış
Özüm böyle diyor bu can ne desin
Elem keder kanla can'a kazınmış
Sızım böyle diyor bu can ne desin

Doğarken ağladık ne vakit güldük
Pür-ü neşe zıddı bir ömür sürdük
Kaderin cilvesi hep hüzün gördük
Özüm böyle diyor bu yan ne desin

Kader belki bir gün gülecek diye
Can sürdük dertlere onacak diye
Tenler süzüldü kan donacak diye
Sazım böyle diyor bu ten ne desin

Dik başlar eğildi kalpler sıkmadı
İsyan eden tek bir uzuv çıkmadı
Can yandı kafeste ruhu yakmadı
Közüm böyle diyor bu kan ne desin

Ruha, sancı ömrün derdi tasası
Keder ömrün cana kalan posası
Heyhat ömür denir yakan yasası
Sözüm böyle diyor bu can ne desin...
Ankara, 15.11.2015-13:39
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Bu Gönül Benim

Kadere isyankar söz'e isyankar
Huzura susamış bu gönül benim
Na-murat emeli ondan ziyankar
Hayatı boşamış bu gönül benim

Yarsalar bağrımı münkir orada
Amansız dertler birikmiş sinede
Yanıyor için için geçmiş yarada
Hazanı yaşamış bu gönül benim

Sormadı vefasız perişan halimi
Hep artsın derdi o gönül zarımı
İstemem o soysuz ruhsuz zalimi
Sözüne döşemiş bu gönül benim

Takmadım çileyi sevmek işimdi
O, sevgiye kerhen katılan kimdi
Neylesin bu gönül sevmeyi şimdi
Vuslata susamış bu gönül benim..
           Ankara, 26.08.2016 (20.49)
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Bu Kalp Ona Kırılıverdi

Sormadım günahımı suçumu
O yar beni görünce darılıverdi
Sende yolacaksın ak saçlarını
Dedi de bu kalp ona kırılıverdi

O canı sevdim canı gönülden
Yel mi esti söyle bir başka yönden
Dileğin öç müdür bu fani tenden
Kırgın bu kalp sana darılıverdi

Seninle geleyim istersen eğer
Adasam bu canı uğruna değer
Küsmüşsün bana vefasız meğer
Gönlüme bir kilit vuruluverdi

Demedi deme olursun pişman
Çok sevmiştim diyemem düşman
Kırık kalbe deva olmaz susman
Çaresiz bu gönül buruluverdi

İste benden dağı taşı aşarım
Gitmiş olsan da sana koşarım
Ne olur ah etme dara düşerim
Bu gönül defterim dürülüverdi

              (08.12.2009)    (21.45)

Hasan Öz
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Bu Millet

Bu Milleti çöker sanan yanılır
Üflenirse küllerinden kor olur
Her bir rengi ayrı gayrı sanılır
Bir olunca çelik gibi yay olur

Şahlanırsa kimse mani olamaz
Cenkçi'dir o istese de duramaz
Namerdi geç şahı sual edemez
Celallenir tüm her şeye kör olur

Cihan şahı oldu farklı yerlerde
Çare olmuş sıkıntıya bin derde
Dost görünen o hainler nerede
Ok, yayından fırlayınca zor olur

Şaka, kalmaz o  alırsa ciddiye
Özde demez hainlere dön diye
Dünya dese yeter artık dur diye
Kansızlara koca dünya dar olur

Hayır, olmaz hainlerin sözünde
Yalan hepsi doğru değil özünde
Hinlik akar kahpelerin yüzünde
Soysuzlara düz yol bile sur olur

Cihan dahi yarar gördü özünde
Dostluk parlar onun iki gözünde
Riya yoktur gül cemali yüzünde
Dost bilene bu dünyada yar olur

Soran varsa bu Milleti kim diye
Bak tarihe o'nu yazar Türk diye
At koşturmuş dört kıtaya yurt diye
Gönül veren kabul eder Türk olur

        Ankara  (25.12.2009)       (11.15)

Hasan Öz
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Bu Şiirleri Yazana Kadar

Ağladım sızladım gene olmadı
Gönlümdeki şiir seli durmadı
Kırılmış o yar bana dönmedi
Ben bu şiirleri yazana kadar

Döktüm hüznümü tavrı hal ile
Sadece hal değil sevgimi bile
Yarim inanmadı boş vaat diye
Ben bu şiirleri yazana kadar

Hep basit sandım şiir yazmayı
İğnenin ucuyla çukur kazmayı
Bilemedim elsiz düğüm çözmeyi
Ben bu şiirleri yazana kadar

Anlam verdim şiirin hecelerine
Hep güldüm geçtim nicelerine
İstedim eremedim yücelerine
Ben bu şiirleri yazana kadar

İçimden dertleri çıkaramadım
Bağlandım o yare bırakamadım
Hayatıma lezzet tat katamadım
Ben bu şiirleri yazana kadar

Kapımı dostlarım çalmaz oldu
Sevdiğim yüzüme gülmez oldu
Falcı dahi halimi sormaz oldu
Ben bu şiirleri yazana kadar

Yürek yaralandı mahsundur sine
Sevgimi ilan ettim ben şiir ile
Laf geçiremedim kötü gönüle
Ben bu şiirleri yazana kadar

Hasan Öz
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Bulurum Seni

Karşımda endamın sarıl der gibi
O cana meftunum germe cer gibi
Sevdan bu gönlüme deva ter gibi
Der, de ser gözüyle bulurum seni

Hayalin özümde yüce dağ oldu
Dağların sedası sözün yağ oldu
Can'a otağ eyvan ballı bağ oldu
Der, de ar gözüyle bulurum seni

Sineme can olan gözde bal gibi
Kol kanat yüreğin gölge dal gibi
Sevdama derbeder tenin sal gibi
Der, de sır gözüyle bulurum seni

Sensizlik bir meçhul mazi yok oldu
Canı yakan yanın senden çok oldu
Hayat'ta huzur yok her şey ok oldu
Der, de yar gözüyle bulurum seni…

          Ankara, 12.08.2013  (23.55)   (S.E.)   'e

Dost Kalemlerden:

Seni sevmek bil ki bana hak gibi
Başkasın sevmedim anlım ak gibi
Kalbimde varlığın inan tek gibi
Der,de var gözüyle bulurum seni.......Ali Şahin (Elbistanlı)

Hasan Öz
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Bütün Cihan Senin Olsa

Kapını çalarsa hüzün
Bir daha neşe gelemez
Yufka kalbin taşlaşırsa
Dermanı yok iflah olmaz

Sataşırsa kötü bir gün
İyi senden yana olmaz
Gönül konsa daldan dala
Akıl ona sual sormaz

Aymazlar baş tacı olur
Dürüstün değeri olmaz
Kötü derhal kabul görür
İyilerse yer bulamaz

Başköşeyi zengin alır
Koca eve garip sığmaz
Şayet zenginlerden isen
Yerin sabit sorun olmaz

Söz sahibi büyüklerdir
Küçüklere ha denilmez
Her kafadan ses çıkarsa
Sessizlikten söz edilmez

Kapıyı çalarsa dertler
Artık orda huzur kalmaz
Bütün cihan senin olsa
Hiçbir derde deva olmaz

Hasan Öz

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Can Sandıklarım

Uçtu mu göçtü mü cansın diyenler
Canıma can katan kansın diyenler
Öz’ünden süzülen balsın diyenler
Nerde şimdi hani can sandıklarım

Ol benim ekmeğim aşım diyenler
Sineme yaslanan başım diyenler
Kem göze çatılan kaşım diyenler
Nerde şimdi hani can sandıklarım

Nevbaharım yazım güzüm diyenler
Dilden dökülmeyen özüm diyenler
En sevdiğim o iki gözüm diyenler
Nerde şimdi hani can sandıklarım

Maralım ceylanım kuzum diyenler
Sevincim üzüntüm nazım diyenler
Kemanın kanunum sazım diyenler
Nerde şimdi hani can sandıklarım

Bu yaşam sensiz boştur diyenler
Sürgün bile senle hoştur diyenler
Yetiş yandım artık koştur diyenler
Nerde şimdi hani can sandıklarım

Ankara
20.03.2012 (21:46)

Hasan Öz
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Canda Ruhum;

Aradım firari kalbimi o canda buldum,
Can gönlümün didarı dedi kavurdu beni,
Sineme nazar etti dedi ruhumu gördüm,
Kesti ayaklarımı yerden savurdu beni.

Sessiz sedasız berk gibi kalbime doldu,
Coştu ruhu kalbim mesrur huzuru buldu,
Sizindir alın âlem mutluluk benim oldu,
Yaktı Can gönül ateşinde kavurdu beni.

Farklı o bakışı gülüşü hep neşe verdi,
Gitti gam keder devası gönülden geldi,
Kah duruşu kah ruhuyla sineme doldu,
Gönül mektebinde eğitti yoğurdu beni.

Ey gönül sabret demek deva olmuyor,
Akıl izine çıkmış gönül söze gelmiyor,
Gamlandı sine beyinse teskin olmuyor,
Zamansız o gidişi sim gibi eğirdi beni.

He! de ben de sebebi sabır ile güleyim,
Zormuş bu gönül çilesi nerden bileyim,
Deli gönül bağlandı cana nasıl sileyim,
O Ruhu efkârıyla gel diye çağırdı beni.

Gerçeği görmüş firari tam yerini buldu,
Nicelerini gördü geçti bu canda durdu,
Vuslat vuslat dedi sonunda onuda buldu,
Gözüyle ok gibi sinemden vururdu beni.

                    (16.06.2010)     (09.45)
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Cennet Türkiyem

Ne de özel gözel bakın her şeyi
Mahallesi kasabası şehri ve köyü
Bize yurt olacakmış onun her yeri
Taşı toprağı eşsiz cennet Türkiye’m

Huzur verir yaylaları bütün yöresi
Sanki cennet parçası göller bölgesi
Asırlardır yaşattığın Türkün töresi
Sende hayat bulur cennet Türkiye’m

Geçmişin kervan yolu o ipek yolu
Unutulmaz ölü denizi boğazı koyu
Obadan devlet çıkaran o asil soyu
Bağrında yaşatan cennet Türkiye’m

Yiğitlerin at koştuğu tozlu yolları
Kartallara yuva olan yüce dağları
Cennet misali eşsiz güzel bağları
Bizlere bahşeden cennet Türkiye’m

Şehit ve şühedanın yurt ve yatağı
Asil Türk boylarının en son durağı
Ecdadımızın kurduğu devlet otağı
Seninle ayrı güzel cennet Türkiye’m

Uğruna vaat edilen sözde duruldu
Sana göz dikenlere hesap soruldu
Albayrağın önünde saygıyla eğildi
Zoru gören hainler cennet Türkiye’m

Siper oldu bu millet uğrunda senin
Yoktur kanlarıyla sulanmayan yerin
Albayrağa el basarak yaparız yemin
Seni korumak için cennet Türkiye’m

Hasan Öz
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Çanakkale,

Gelsin de görsün seni toprak sananlar
Gören göze ayandır üzerindeki kanlar
Şayet terk ederse burayı yareni canlar
Feryat eder kahrolur sinende yatanlar

Duasız basmasın kimse hiç bir yanına
Saygısızlık sayarım ecdadımın kanına
Siper ettin sineni Mehmedimin canına
Senin güvenin için kılıç girmez kınına

Seven bağrına girdi olamaz artık ayrı
Sende ana şefkati demedin ayrı gayrı
Açtın kalbini oldun sen şehitler diyarı
İstemez o yiğitler senden gayri sarayı

Serildi, o bağrına  tertemiz kanlı tenler
Bırak öylece kalsın üstündedir kefenler
Koşar adım girdiler evmiş gibi siperler
Düşmanı engelledi zıpkın gibi neferler

Yedi düvel kol kola geçemedi bir seni
Hedef dedik mavzere seni hedef bileni
Çanakkale geçilmez gördü gavur erleri
Teslim oldu çaresiz düşmanın neferleri

Gören diyor ki onda nice canlar yatıyor
Kahpe düşman zırhlısı ateş topu batıyor
Kalleş hain dürzüler yakıp yıkıp kaçıyor
Çanakkale şeref duy nebi kucak açıyor
                 Ankara,  17.03.2010    (09.20)
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Çapkın

Mazide bol keseden atardın çapkın
Sokağı toz dumana katardın çapkın
Her gün bir güzelle yatardın çapkın
Simdi eleği duvara astın mı çapkın

Sanki gördün gerçeği firene bastın
Yoksa ikaz mı geldi çeşmeyi kıstın
Tam gençliğinde sen neden sustun
Yoksa olanlardan ürkün mü çapkın

Kaybolmuş o neşe gitmiş heyecan
Nerde yosmaların yok bir tane can
Durmaz akacak ise damarda ki kan
Hata sonucu faka bastın mı çapkın

Bunu dil söylemez hal beyan eder
Büker belini insanın ortadan keder
Artık yaşasan ne olur ölüden beter
Çekip er damarını kestin mi çapkın

Kahraman misali dimdik yürürdün
Yalçın dağlar gibi güçlü göründün
Gökteki yosmayı fişeksiz vururdun
Tükenip çaptan düştün mü çapkın

(18.01.2010)     (15.10)
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Çek Git Başımdan

Ardından su dökmeye varmaz bu elim
öfkem dışa vurmadan çek git başımdan
gönüller bir olmuşken suskundur dilin
şah damarın durmadan çek git başımdan..

Başka biri girmesin diye gönlüme
mühür vurdum üstüne aldım koynuma
yaptıklarım günahsa vurun boynuma
hançer yana girmeden çek git başımdan..

Nevbaharı zehreder günahkar terin
sönmesin dem ateşin artsın kederin
bundan sonra dilerim kabirdir yerin
son soruyu sormadan çek git başımdan..

Soy ismime ismini biz diye yazdım
çeşmi niyaz ruhuna perdesiz sazdım
şu bağrıma resmini mil çekip kazdım
gel kalemi kırmadan çek git başımdan..
                      Ankara, 28.11.2014  (20:20)
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Çeker Giderim

Çatma kaşlarını gönül kırılır
ıssız kuytulara çeker giderim
yürek sevdalıysa göze vurulur
hasreti çağlara eker giderim..

Gel etme mizan illa kurulur
hak için hakikat aşka sorulur
aşkla aşık zincirlere vurulur
vuslatı bağlara diker giderim..

Sanma üzülürüm gel geri derim
balı katık etsen sözümü yerim
bilirsin bir olan Allah'tır Kerim
sevdama dağları yakar giderim..

Bu aşkın yolları engel doludur
bedenin en hassas yanı soludur
sevgi yoksa solda beden ölüdür
hançeri sol yana çakar giderim..
          Ankara, 20.10.2014, (20:58)
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Çırak,

Bilelim bu meskende kim ola çırak
Sevmez isen bu işi gel şimdi bırak
Bana güvenemezsen birine sorak
Usta ata yarısıdır, yapma be çırak

Müşteri var diyorum bana bakıyor
Her sözüme durup yorum yapıyor
Üstelik çok konuda palavra atıyor
Bırak bu ruhu hasta, etme be çırak

Kargaburnu isterim pense veriyor
Söz söylesem olmuyor içim eriyor
Müşteri iş bekliyor çekip gidiyor
Bırak bu hali pes de atma be çırak

Gecikince sebep hastayım diyor
Yalanı kaymak gibi katıksız yiyor
Sıkarsan sen beni kaçarım diyor
Yine de emanetsin gitme be çırak

Ben keşke dersem, sözümü yerim
O baş belası çırak benim kederim
Onu başıma saran kayın pederim
Hata aklın cefasıdır etme be çırak

Bir hareketi anında dükkânı katar
Susunca çok iyi konuşunca batar
Yakın akraba vız gelir milleti satar
Ayıptır can dostları satma be çırak

    (10.01.2010)   (12.10)
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Çöller Misali

Sensiz olmadı koştum peşinden
Cananım sen beni anlayamadın
Sevgimi şefkatle verdim gönülden
Sana has bu değeri kavrayamadın

Görür görmez seni yandım içimden
Canım can ateşini söndüremedin
Sular seller gibi aktım gözümden
Çöller misali seni kandıramadım

Kamaştı gözlerim güzelliğinden
Alay ettin benimle bencilliğinden
Bıktırdın usandım kaprislerinden
Bu hallerden seni caydıramadım

İçip içip kapına sızıp düşmeden
Beni çekip yuvaya döndüremedin
Hatadan söz edip çek git demeden
Tüm bunları nefsine konduramadın

Yalnızlığı tatmadın ayrı kalmadan
Sebepsiz ayrılık kapıyı çalmadan
Hâkim son soruyu bize sormadan
Görüp te bu davayı donduramadın

                      (08.11.2009)  (14.45)
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Dağla Beni

Yüreğinde yaş olayım
Sicim sicim ağla beni
Göz üzeri kaş olayım
Perçeminle dağla beni

Tek sözüne içer oldum
Yiğit idim naçar oldum
Hasretine düçar oldum
Sonu vuslat bağla beni

Sevdi deyip neler ettin
El sürmedin öze yettin
Kıydın kalbe çöle attın
Çık dağlara çağla beni

Huzurunda, lal biriyim
Ruhum ölü ten diriyim
Sanma öyle serseriyim
Mil çek öze dağla beni

Yandı sine cihan bilsin
İnanmayan gelip görsün
Vuslat kaderimse gelsin
Üç yerimden bağla beni..
               Ankara, 01.09.2015  (09:03)
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Darağacı

Sunalara meftun göller misali
Deli gönül birine vuruldu sanki
Enginlerin sakini yeller misali
Zirvelerde dolaşıp duruldu sanki..

Asileşmiş heceler lal oldu dilim
Feda ettim canımı dur etme zulüm
Nazın ecel olacak dön geri gülüm
Kara sevda yaftası vuruldu sanki..

Sardı duman bacayı görmedi gözler
Perde oldu gerçeğe riyakâr yüzler
Hani aşka devaydı yürekten sözler
Zamansız darağacı kuruldu sanki..

Ne acılar tatmıştık biri bin kere
Yıktın ümitlerimi hem de boş yere
Cihan hibe edilse söz geçmez sere
Çelme için son sözüm soruldu sanki..

Dost Kalemlerden

Şu sevda bağında gülmedi bahtım
Gönül sarayımda yıkıldı tahtım
Zalim kaderden kim alır ahtım
Hep kırıldı kalbim yoruldu sanki........Ali şahin

 Ankara,  13.07.2013 (12:55)
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Deli Diye

Derse evet gönlü uyar
Etme ikaz tutmaz ayar
Kural değil hatır sayar
Siz bakmayın deli diye

Evi olmuş çarşı pazar
Halk lisanı uyur gezer
Çekindiği tek bir nazar
Siz takmayın deli diye

Dertli dertli çalar sazı
Her an değil bazı bazı
Hayatından o hep razı
Siz çakmayın deli diye

Her kişiden almaz akıl
Değil der o yarar nakil
Hurma diye yutar çakıl
Siz yakmayın deli diye

Tutun akıllıdan muaf
Diğerleri ondan tuhaf
Seçin zeki hangi taraf
Siz tıkmayın deli diye

Dâhiyane soru sorar
Beyni yedi bilgisayar
Gerçek aranırsa eğer
Siz sıkmayın deli diye
 Ankara - 05.02.2012 – 12:25

DOST KALEMLERDEN;

Bakışları dağlar deler
Nasıl tutar nasıl eler
Yüreğine aşkı beler
Gam çekmeyin deli diye...

Gün soyunur girer nâra
Kara kış döner bahara
Kabuk bağlar naçar yara
Gam çekmeyin deli diye... vahapulukaya...

gaflet dersin şaşkın bakar
devran döner şimşek çakar
sevmez bilir; gözden akar
siz yıkmayın deli diye

hakkı gören göz yanılmaz
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iki rekât, tek kılınmaz
hak aşkına, ar duyulmaz
siz kırmayın deli diye

birden coşar ikrar eder
yâre küser inkâr eder
zarar demez hep kâr eder
siz bıkmayın deli diye____11.02.2012_G. Ç._ _“Avşar Babam Benim”
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Deli Gönül

Beni benden al eyledin
Bir namerde kul eyledin
Eğdin başım yol eyledin
Gönül ne deyim ben sana

Bir gülüşe gülüm dedin
Onsuz cana ölüm dedin
Damarımda kanım dedin
Gönül ne deyim ben sana

Sevdalandın yeller gibi
Sardın bir bir güller gibi
Çağladın hep seller gibi
Gönül ne deyim ben sana

Elem ektin keder bende
Dertler çoktur deva nerde
Gerçek şu ki sefa sende
Gönül ne deyim ben sana

Gözyaşlarım sele döndü
Gönül bağım göle döndü
Can dostlarım ele döndü
Gönül ne deyim ben sana

Aşkla yandın döne döne
Sevdin gittin hep o yöne
İstemedin közler söne
Gönül ne deyim ben sana

Tüm gerçeği gördün gibi
Aşk odunda yandın gibi
Hamdın piştin oldun gibi
Gönül ne deyim ben sana

        Ankara- (20.09.2010)  (10.05)

Hasan Öz
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Dengi Dengine

Sandım ki başıma mermi sıkıldı
Onu bırak dengin değil denince
Yazdığım nameler bir bir yakıldı
Davul vurur dengi dengi denince

Gönüller bahçesine fitne ekildi
Aşkı hedef ettiler mermi sıkıldı
Masum bu çiftin boynu büküldü
Davul vurur dengi dengi denince

Alttan alındı lakin barış olmadı
Dostluk olur diyen yine gülmedi
İki gönül bir oldu seyran olmadı
Davul vurur dengi dengi denince

İşte böyle bitti bir dostluk daha
Haydi, iyisini bulun ayrıldık aha
Dayattınız bizlere gereksiz paha
Davul vurur dengi dengi denince

Ayırdık yollarımızı mutluluk size
Ne kahırlar çektik keder de bize
Artık şimdi ne yapar anayla nine
Davul vurur dengi dengi denince

       (02.01.2010)       (20.00)
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Derdi Başa Saran Bilir

Aşk badesin içemedin
Deniz derya geçemedim
Kalbim ona açamadım
Açsam bile seven bilir

Deli gönül onu sevdi
Bütün varlığını verdi
Bedeline zulüm gördü
Bu dertleri çeken bilir

Gözyaşını silemedim
Yar kadrini bilemedim
Sevdiğimi diyemedim
Desem bile bilen bilir

Yar peşine gidemedim
O olmadan edemedim
Onu kalpten silemedim
Silsem dahi kalbim bilir

O an âlem zindan oldu
Aşk ateşi erken söndü
Şaşkın gönül deli oldu
Dertli halim seven bilir

Bana derdi o yâr verdi
Hekim devası yok dedi
O zalim muradına erdi
Derdi başa saran bilir

Umarım mutlu olmasın
Sevsin ama sevilmesin
O da benim gibi yansın
Yanan kalbi yanan bilir

Hasan Öz
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Dertli Pınar

Sessiz misin ıssız mısın
Bencileyin gamsız mısın
Söyler misin dertli pınar
Terkedilmiş yalnız mısın

Suyun ırak yerden gelir
Yiğit gam kederden ölür
Bunu namert nerden bilir
Namertlere dargın mısın

Kitabende dertli yazar
Garip il il gurbet gezer
Kalleş suyolunu bozar
Kalleşlere kızgın mısın

Kimler kırdı bu köşeni
Cahil bozmasın neşeni
Affet dost eline düşeni
Cahillere kırgın mısın

Âşıkım ben gür sesine
Elim sürsem sinesine
Dost olmanın hevesine
Aşıklara merhem misin

Özledim ben sizi dersin
Aşka gelir şükredersin
Suyun dosta şifa versin
Sevgiliye derman mısın

Kitabene geçmiş yaşın
Diktir Everestten başın
Boğsun kalleşi gözyaşın
Sen kağıtsız ferman mısın

09.09.2009 / (15.03)

Hasan Öz
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Dil-i Suzan

Dil-i Suzan yorma canı
Sevgi harı yakmaz teni
Ruh bedene almış seni
Canı canda kül eyleme

Şarkı oldun sen dillere
Sarıldın candan bellere
Rakipsin gonca güllere
Canı canda kul eyleme

Günüm geceye eş oldu
Dileklerim bir düş oldu
İçim yaz sinem kış oldu
Canı canda zül eyleme

Elem keder çekin gidin
Başka yeri mekân edin
Yandı sine yardım edin
Canı canda çöl eyleme

Haber edin kurda kuşa
Duyursunlar dağa taşa
Nefis hâkim oldu başa
Canı canda del eyleme

Gitti neşe gelmez geri
Sine oldu mahşer yeri
Sustu gönül bülbülleri
Canı canda lal eyleme
Ankara  (16.01.2011)     (13:35)

Hasan Öz
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Diyememiştim

Önceleri ışığımdı o keman kaşlı
Çok şirin pek güzel ve ağır başlı
Al yanaklı bal dudaklı ahu bakışlı
Kör etti gözlerimi diyememiştim

Gözüm gibi korudum nadide diye
Ben o çiçeği büyüttüm gözyaşı ile
Söz geçmedi kalbime beynime bile
Bağladı dilimi de diyememiştim

Kem sözden uzak dur incinir sine
Düşünsende her şeyi getirme dile
Dedim bir gün dolacak çektiğim çile
Cesaretim kalmadı diyememiştim

Son buldu zorluklar ulaştık düze
Güldü kader bir gün sonunda bize
Akmayacak artık gözyaşların yüze
Düşündüm ve lakin diyememiştim

Kabul oldu dualar girdik günüle
Şakıdı dillerimiz döndük bülbüle
Emek verdik ulaştık işte bu güne
Rahata erdim ama gülememiştim

Hazine dairemiz şükürle doldu
Anamız babamız ebeveyn oldu
Yaratandan onların dileği buydu
Dede oldun baba diyememiştim

Baharımız yazımız birlikte geçti
Bizleri mutlu eden helal bir aştı
Huzurun ifadesi bir damla yaştı
Gözlerim kurudu da silememiştim

17.06.2009/(23.30)

Hasan Öz
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Dostlar Bizi Selamlıyor

Bir arada sevdiklerim
Özel önem verdiklerim
Hatta biraz kırdıklarım
Dostlar bizi selamlıyor

Ağlıyorlar yana yana
Hepsi üzülüyor buna
Bindi yükler omuzlara
Dostlar bizi selamlıyor

Nida edip duyurulmuş
Uzaktaki dostlar gelmiş
Erenler ilk safa durmuş
Dostlar bizi selamlıyor

Kenarda ağlar kuzular
Abi kardeş tüm bacılar
Yâri kahreder sancılar
Dostlar bizi selamlıyor

Anlatılır yaptıklarım
Övgü dolu ettiklerim
Riyakâr o gördüklerim
Dostlar bizi selamlıyor

Sağlıcakla kalın sizler
Helallik dileriz bizler
Yere eğilmeyen yüzler
Dostlar bizi selamlıyor

O an sunulur saygılar
Engel değildir kaygılar
Terkedilmiş ön yargılar
Dostlar bizi selamlıyor

Saygı bizden size olsun
Kalbiniz huzurla dolsun
Muradınız gerçek olsun
Bakın herkes selamlıyor

Hasan Öz
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Dostların Olsun

Sabah güneşi gibi yüzleri gülen
Can gibi sılasız dostların olsun
Ekmeğini aşını gönülden bölen
Yan gibi riyasız dostların olsun

Elemin demine yer mekan olan
Yüreğiyle ağlayan özüyle gülen
Hızır gibi anında imdada gelen
Nan gibi firesiz dostların olsun

Sohbetin nirengi harcı bal olan
Yüreğine baş tacı tene sal olan
Ömür bahçesinde nice dal olan
Han gibi çilesiz dostların olsun

Cihana bir nefes feryadın olan
Berk gibi fırlayıp gönüle dolan
Karındaşın değil gardaşın olan
Can gibi hilesiz dostların olsun

Ankara, 29.10.2015 - 12:39

Hasan Öz
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Dostların Sayfalarına Eklediğim Dörtlürler

Şiir sever dostaların sayfalarına eklediğim bana ait dörtlükler...

ŞİİR: Bende - Mustafa İbiş................03.03.2010 20:29:00
Sevgiyi dostluğu gel gör sen bizde
O kalpten gelecek olmaz ki sözde
Hikmeti var ise can yanmaz közde
Erenler diyemez ki  keremat bende............Hasan Öz

ŞİİR: Kırmızı Güller - Soner Keskin.......01.03.2010 23:22:00
Hiç aklına gelmiyor mu o güzel günler
Unuttu mu ellerimi saran o nazik eller
Alır getirir diye seni bana o esen yeller
Kırmızı güllerle hep seni seni beklerim..........Hasan Öz

ŞİİR: Asla - M.M.REVANLI............01.03.2010 21:06:00
Söylediğim söz ne ki kaşını yıktın
Ne ettim ben sana usandın bıktın
Derbeder günlerimi dahi arattın
Sensiz yaşarım da onursuz asla......................Hasan ÖZ

ŞİİR: ****Şahittir Mevlam... (Ortak Şiir)   - Hüseyin Zarar.....28.02.2010 20:43:00
Duydum halinden memnun demişsin
Tek başına tuğsuz bir bey olmuşsun
Şimdi neler ettiğimi merak etmişsin
Gündüzüm gece oldu şahittir mevlam.............Hasan Öz

ŞİİR: Fişle İstersen - Mehmet Kındap...25.02.2010 22:07:00
Masal bitti artık bekle sonu geliyor
Nemalanan yandaşlar da görüyor
Allah kitap deyip bu milleti bölüyor
Ben senden değilim filşle istersen..................Hasan ÖZ

ŞİİR: Felek. - Ali Gul...................23.02.2010 23:16:00
Hayır ve şer gelir kudret ondadır
Rahatta sabır zor hikmet bundadır
Kim bilir o gerçek iman kimdedir
Mizanda görülecek üzülme gardaş................Hasan ÖZ

ŞİİR: * Kışlar Bahara Gebe - Rahime Kaya..20.02.2010 14:24:00
Gönül bağım daraldı bugün bende hüzün var
Okusamda yazamam dosta bir çif sözüm var
Geçse de güzel günler kullanacak kozum var
..............Sancı girdi soluma doğdu gözüme güneş
..............Aydınlattın dünyamı o sevgin dünyaya eş....Hasan Öz

ŞİİR: Bülbül - Necmi Uçar.........17.02.2010 21:15:00
Bülbül güle vurgun gül ise maşuk
Gelen gider ve lakin kalanlar aşık
Dünya kazan olsa sende bir kaşık
Kırılır kolun kanadın da elsiz kalırsın..............Hasan Öz

ŞİİR: Anılar Silinmez - M.M.REVANLI  12.02.2010 20:31:00
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Her şeyi  unutup geçip gitsende
Kavuşmak dilerken geri itsende
Geçmiş o günleri silmiş bilsende
Yaşamdan anılar silinmez gülüm....................Hasan ÖZ

ŞİİR: Bekliyorum 2 - İbrahim Akın........03.02.2010 19:18:00
Haber  verde ben orada olayım
Kilit vurma ben kalbine dolayım
İster isen her gün orda kalayım
Hiç olmazsa ara sıra çıkta gel.......................Hasan ÖZ

ŞİİR: Huyun Kurusun - Engin Namlı.....24.01.2010 10:36:00
Bilmedin hatır gönül tümünü yıktın
Sevgi bahçemize zakkumlar ektin
Zır deli olanların dahi başını çektin
Yüzümü yer ettin huyun kurusun.................Hasan ÖZ

ŞİİR: **DAğLAR - Ekrem Yalbuz...........24.01.2010 10:36:00
 Aşıklara yorgan olan
Rüzgarıyla haber salan
Tüm dertlere deva olan
Gönlümüze giren dağlar..............................Hasan Öz

ŞİİR: Külünden Doğacak Sevdamız - M.M.REVANLI 23.01.10 16:56:00
Dağlardan dağlara yol bulur gelir
Canına can katar savrulur gelir
Yoksa fani bu can kahrından ölür
Külünden doğacak sevdamız bizim.......Hasan Öz

ŞİİR: ***** İncinir ***** - Atilla Ertuğrul...22.01.2010 19:37:00
Yollar uzak gelemezsin
Varsa sözün diyemezsin
Sen gönlümü bilemezsin
Söz söyleme dil incinir................Hasan Öz

 ŞİİR: İnsanlık için iz bırak - Ataman Ertuğrul..15.01.2010 19:38:00
Zengin fakir el eleyse
İnsana verilen sefaysa
Şayet cebin çok doluysa
Sun toplumun hizmetine............Hasan ÖZ

ŞİİR: Vatandaş Hasan - Kaya Ünver... 26.12.2009 22:45:00
Haklıyı haszısı bilen bizleriz
Her an güzele bakan gözleriz
Başı dik olan aydınlık yüzleriz
Sende bize katıl vatantaş hasan.....Hasan Öz

ŞİİR: Güzel(XV)   - Serdar Uzun...........16.12.2009 20:59:00
Türkmenbeyi yollar ırak
Gidip o dostları görek
O uğurda canlar verek
Enbiyadan izin aldım.....................Hasan ÖZ
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ŞİİR: Öğretmen Olmasa - C. Tokmak...24.11.2009 21:40:00
Bozulur bağlar döner meraya
Onu her yıl gelip eken olmasa
Gül gibi çocuklar döner hıyara
Öğretmen olmasa okul olmasa.......Hasan öz

Hasan Öz
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Dostluk

Yenilmez içilmez özel duygudur
Gönülden sunulan saygı sevgidir
Riyasız yürekten candan övgüdür
Dostluk saygıdır sevgidir be dostum

Dostun sözü dosta ağır gelir mi
Dost olmazsa o söz balla yenir mi
Candan olmayana dostluk denir mi
Dostluk saygıdır sevgidir be dostum

Dost olurda canın yükün almaz mı
Can yanarda can cağazı yanmaz mı
Kamil dost arayan dostsuz kalmaz mı
Dostluk saygıdır sevgidir be dostum

Hemhal ise kalpler dostluk özünde
Hem özü hem yüzü hem de sözünde
Gün gibi parlıyor o dostun güzünde
Dostluk saygıdır sevgidir be dostum

Yanar bekler bıkmaz e-pencerede
Yakmaz dostu komaz o cenderede
Bir seda yankılanır bak hançerede
Dostluk saygıdır sevgidir be dostum

Gün olur kalınır dostluğa hasret
Yok olsun denilir uğruna servet
Bilmez lezzetini tatmayan namert
Dostluk saygıdır sevgidir be dostum…

H.ÖZ-Ankara - 01.12.2010 (13:55)

Hasan Öz
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Doyamadım

Fani dünya tatlı yaşam
Bu alemde gülen coşar
Biter ömür kaçar neşen
O an dersin doyamadım

Ömür bitmeyecek sanır
Şan şöhreti güven verir
Haram helal hepsi yenir
Sonra dersin bilemedim

Evin barkın saray gelir
Malın bir gün miras olur
İmam geçer talkım verir
O an dersin duyamadım

Vakit tamam hadi denir
Şaşan beşer nadim olur
Dost akraba selam verir
O an dersin saramadım

Üstün örter kara toprak
Gelemezsin denir hortlak
Kefen çürüyünce çıplak
Kalsan dersin giyemedim

Mahşere mizan kurulur
O gün hesaplar görülür
Bütün hayattan sorulur
O an dersin bilemedim

(01.07.2009)  (20.00)

Hasan Öz
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Dönersin Bir Gün

Sevgimi şerinle çizipte gitme
Ezile büzüle dönersin bir gün
Maziye hışımla gel yazık etme
Hakikati görür dönersin bir gün

Sureti sirkatin feryadı halin
Diyemez gerçeği lal olur dilin
Dökülür dişlerin bükülür belin
Hakikati görür dönersin bir gün

Gizliyor maziyi sinsi gözlerin
İyi ki dürüst o pembe yüzlerin
Etkisi bitince münbit sözlerin
Hakikati görür dönersin bir gün

Nasıl unutursun benli günleri
Gel etme virane bizar yanları
İzahtan vareste, sıkma canları
Hakikati görür dönersin bir gün

Bende mi öleyim zalimsin diye
Söyle şimdi hadi kin garez niye
Heba ettin maziyi hesapsız tiye
Hakikati görür dönersin bir gün..

Ankara, 21.12.2016 (19.39)

Hasan Öz
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Duygu İnsanı,

Erbabı ticarettir sever hesabı,
O simayı görünce tanır insanı,
Kullanır herkesin bildiği lisanı,
Dost için yanar o duygu insanı.

Yalan dolan ne bilmez vallahi,
Saf görünse de yemez billahi,
Güçlü kılan onu inancıdır ilahi,
Dost için donar o duygu insanı.

Sever herkesi hep güler yüzü,
İki kelimenin biri vatandır sözü,
Dıştan görürsün doğrudur özü,
Dost için sunar o duygu insanı.

Dokunma kalbine sızlar iniler,
Annesine yarmiş melekler huriler,
Ona göre candır Veliler Nuriler,
Dost için candır o duygu insanı.

Duyguyu döker bir bir satıra,
Önem verir dostluklara hatıra,
Mum yakmış hacı bayramda ki yatıra
Dost için yakar o duygu insanı,

Özü sözü birdir yanlışı olmaz,
Yer tokadı silleyi ama uslanmaz,
Yinede dostunu abisini kırmaz,
Dost için tapar o duygu insanı.

Ne dersen de değişmez artık,
Kalbi yaralanmış yüreği yırtık,
Onu kaybeden gönülden bitik,
Dost için yanar o duygu insanı.

Soy ismi yüksel adı Sadetdin,
Annesi huri kardeşleri ehli din,
Şair imiş mübarek sanki muhyitdin,
Dost için yazar o duygu insanı.
 (12.05.2010)   (10.20)
NOT: Yakinen tanıma fırsatım olan antoloji arkadaşım, değerli üstat, “Duygu İnsanı”
Sadetdin Yüksel’e ithafen gönülden geldiği gibi yazdığım bu şiirimde; onu ruh halini,
kişisel özelliklerini ve dosta bağlılığına ilişkin tavır ve hareketlerini birebir yansıtmaya
çalıştım takdir kendisinin ve sizlerin bu duygu insanını kutluyor hayatta tüm isteklerinin
gerçekleşmesini diliyorum...Saygı ve Sevgilerle…

Hasan Öz
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Düşte Gör

Sanar isen kerameti kendinden
Başın dara düşer ise dostu gör
Yanar isen cayır cayır sevgiden
Ruhun zora düşer ise düşte gör

Ver kalbini bir güzele derinden
Derman diye bir su iste elinden
Verse bile kavrulursun harından
Seven kalbin ateşine düşte gör

Terk ederde gider ise evinden
Ne istersin onun derdi halinden
Kim kurtulur o zalimin avından
Gönül dara düşer ise düşte gör

Bırak gitsin fayda değil dönmesi
Huzur vermez ağlaması gülmesi
Olmaz çare onun bir gün ölmesi
Kalbin hara düşer ise düşte gör

Ankara, (09.01.2010)     (12.10)

Hasan Öz
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Düzen Bozulur

Sizler bizler onlar ayrımı niye
Yakışır mı sizlere böyle bir hile
Hakkı olmayanı getirsen bir yere
Sultan olur ama düzen bozulur

Zarar görür nice bütün varlıklar
Mazluma yüklenir türlü zorluklar
Kollarsan zalimi üzülür benlikler
Birliktelik dağılır düzen bozulur

İnsan olan hizmetinden bellidir
Şarlatanlar insanla senli benlidir
Dost edinme onları adın kirlenir
Girersin içlerine düzen bozulur

Gözlerini para pul hırsı bürümüş
Eşi dostu soyan soysuz türemiş
Saygı sevgi denen olgu çürümüş
Kaybolur adetler düzen bozulur

Doğruyu diyenler nadim oluyor
Canlar bir birine hesap soruyor
Varsa hamili kart işlem görüyor
Söyleme bunları düzen bozulur

Bu süreç böyle de gelip geçermiş
Hâlbuki şerefine yemin edermiş
Dilerse bu millet tekrar seçermiş
Hesap terse döner düzen bozulur

Fakirliği öven riyakâr zenginler
Rahata alışmışlar zoru bilmezler
Ya Allah derler de helal yemezler
Açık etme bunları düzen bozulur

Hasan Öz
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Edepsiz Hayâsıza Bakın

Saygı sevgiyi bilmeyen
Şu anki gençlikten sakın
İnsana değer vermeyen
Edepsiz yüzsüze bakın

Ana babayı duymayan
Hayırsız evlattan sakın
Bacı kardeşi sevmeyen
Sevgisiz nursuza bakın

Dayı amcayı sormayan
Saygısız olandan sakın
Hala teyzeyi görmeyen
Kaygısız ruhsuza bakın

Sevgi sözcüğü bilmeyen
Gururlu densizden sakın
Dalına bülbül konmayan
Bahçesiz bağsıza bakın

Dost meclisine girmeyen
Başıboş aymazdan sakın
Aşk ateşinde yanmayan
Bahtsız kalpsizlere bakın

Dost bilinen akılsızdan
Gafil bilginlerden sakın
Uçakta çiğ köfte yapan
Görgüsüz yüzsüze bakın

Dinden nebiden bihaber
İmansız dinsizden sakın
Kurbanı haccı bilmeyen
Nursuz hayırsıza bakın

Hiç doğru sözü olmayan
Densiz cahillerden sakın
Onlardan geri kalmayan
Serseri çapulcuya bakın

Vatanı kalpten sevmeyen
Marşına saygı duymayan
Bayrağı kanı gibi görmeyen
Mendebur soysuza bakın

Hasan Öz
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Elveda,

Kızma dilber sade sevgi diledim
Bu arzumu dağa taşa söyledim
Hayalinle ben gönlümü eğledim
Elveda baharına yazına elveda

Yaz geldi sandım meğer kış imiş
Başımı dayadığım sinen taş imiş
İnan sana meyil etmek boş imiş
Elveda endamına nazına elveda

Sardı elem keder gönül dağımı
Dar ettin sen bana sevda bağını
Benden aşırdıno gençlik çağımı
Elveda sohbetine sözüne elveda

O yaşadıklarımız nedendi sanki
Çünkü sohbetimiz küfürdü sanki
Sildim artık adını yok oldu sanki
Elveda cemaline yüzüne elveda

İstemem kötü şey gelsin başına
Vefalıydı yazamam mezar taşına
Vurulmuştum hilal kara kaşına
Elveda hayatımın güzüne elveda

Ayrılan bu yollarda yolumuz aynı
Bağımız bostanımız gülümüz aynı
Boyumuz kolumuz soyumuz aynı
Elveda kem huyuna pozuna elveda

 (23.01.2010)     (11.45)

Hasan Öz
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Ey Gönül Dostu

Kalp üzülür bu hale gözyaşı döker
Kara bulutlar bir bir üstüne çöker
Susma yaşlar gözlerden sel olur akar
Ne olur demedi deme ey gönül dostu

Ne hüzün tükenir ne elem keder
Seven kalbe sitem ölümden beter
Akşamdan sabaha bir selam yeter
Ne olur demedi deme ey gönül dostu

Bidayette söyledim farklısın farklı
O nazenin sinende ne sevgiler saklı
Bu çığlık kalpten gelir ne etsin haklı
Ne olur demedi deme ey gönül dostu

Yalandan denemez içli bu sözler
Boşuna mı sarıldı dostça bu eller
Sözden olamaz özden der bu diller
Ne olur demedi deme ey gönül dostu

Onca yük bir gönül’e yüklenemez ki
Sevenlerin bu hali saklanamaz ki
Derde hüzün, keder eklenemez ki
Ne olur demedi deme ey gönül dostu

Hasan ÖZ -Ankara-  16.08.2010 (10.20)

Hasan Öz
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Eziyet

Nemrut eziyet eder, bilmez ne diye
Sahibi eziyet sual etti, zanlı kim diye
Bilmem, derim bilene müneccim diye
Deyince, dedi bu gereksiz eziyet niye

Vazgeçmedi, nedensiz olmaz bu diye
Yaban olma, dedi sende zanlı gör diye
Sormuş, kim ki sebebi hikmeti ne diye
Cevabı icra-i sanat ettim eğitim diye

Maznun, yinede küsmedi kıralım diye
Düşündü, ağır olabilirdi bu cürüm diye
Bulamadı el değmedik bir yerim diye
Hazret kısa izin verdi sonra gel diye

                   (29.01.2011)  (18.00)

Hikayesi;
Öylesine aklıma geldi farklı bir tarzda yazdım.

Hasan Öz
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Fırsat Bizde Diyerek

Zaman geldi baş ol bizde gelelim
Haber et asilere kırbaç vuralım
De! kale gibi arkanızda duralım
Devir döndü fırsat bizde diyerek

Vekiller konuşsun minval üzere
İlan edin bu sözleri okuryazara
Gösterin rotasını oyunbozana
Devir döndü fırsat bizde diyerek

Bütün gardaşlara davet verelim
Şimdi biraz hatır gönül soralım
Ceplerine üç beş kuruş koyalım
Devir döndü fırsat bizde diyerek

Avundu  bu millet bunu görelim
Tüm planları nakış nakış örelim
Bu demiri tam tavında dövelim
Devir döndü fırsat bizde diyerek

Çare seçim ise hemen yapalım
Elde ne kaldıysa peşin satalım
Tüm borçları hazineye atalım
Devir döndü fırsat bizde diyerek

Söz bitti her yana çamur atalım
Yalanı doğru ile halka satalım
Dili sivri olanlara hile yapalım
Devir döndü fırsat bizde diyerek

Hayal edip geleceği düşleyin
Tüm bunları halka gidip işleyin
Taraf olmayanı hemen fişleyin
Devir döndü fırsat bizde diyerek

Hasan Öz-Ankara  (27.02.2010)  (10.10)
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https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Garip Orda Yer Bulamaz

Çalarsa kapını hüzün
Bir daha neşe gelemez
Dertler bulaşırsa şayet
İyilik istesen de olmaz

Sataşırsa kötü bir gün
İyi sana sahip çıkamaz
Gönül daldan dala konsa
Akıl ona sual sormaz

Elem sararsa insanı
Sevinç hani denilemez
Hüzün kaplarsa her şeyi
Mutluluk hiç beklenemez

Şarlatan baş tacı olur
Dürüstte değer verilmez
Kötü derhal kabul görür
Doğrulara yer verilmez

Başköşeyi zengin alır
Garip orda yer bulamaz
Eşraftansan merak etme
Yerin sabit sorun olmaz

Söz sahibi büyüklerdir
Küçüklere ha denilmez
Her kafadan ses çıkınca
Sessizlikten söz edilmez

Çalarsa kapıyı ayrılık
Hayatın hiç tadı kalmaz
Bütün cihan dostun olsa
Hiç birisi derman olmaz
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Gaziler

Vatan millet dedin yel gibi koştun
Bedeli cennet diye sel gibi coştun
Bütün cephelerde bir bir savaştın
O unvanı mertebeyi hak ettin Gazim

Kaynağı övünç olan vesika sende
Gören göz alameti görür bedende
Çanakkale’nin izleri hala dedende
O unvanı mertebeyi çok ettin Gazim

Bu millet yazdı tarihe gazidir seni
Atan gurur duydu, sende duy emi
Bilinir ki insanın değişmez kaderi
O unvanı mertebeyi çek ettin Gazim

Tüm gaziler bizlere gurur kaynağı
Şahlanarak olmuşlar onur bayrağı
Candan aziz görüp dikmiş sancağı
O unvanı mertebeyi bek ettin Gazim

Ankara  (31.03.2010)   (24.00)

NOT: Bu şiir bir anma gün ile hakları ödenemeyecek
         Gazilere itafen yazılmıştır.

Hasan Öz
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Geçen Ben miyim?

Sanma ki yüreğim seyrana durur
Sevende söz biter özde yaş kurur
Her sözün ok gibi özümden vurur
Seni bulup seçen söyle ben miyim? .

Sevdanın cehline engel olunmaz
Hele şahlanırsa gem de vurulmaz
Gönül mecnun iken akıl sorulmaz
Akıldan ilk geçen söyle ben miyim?

Sensizlik eceldir vuslatsa ahtım
Çiğ düştü gönlüme yıkıldı tahtım
Elsürme kapansın bu kara bahtım
Şerefe dem içen söyle ben miyim? .

Gönül kime kırılır yazılmış yazı
Teselli kar etmez taş olmuş özü
Aşka fani diyenin kör olur gözü
Kefeni er biçen söyle ben miyim? .

Sevmek günah ise Huda affeder
Derdine dert ekle dağ gibi keder
Oh olsun diyemem üzgünsen eğer
Serden sere göçen söyle ben miyim?

Diyecek sözüm yok neyin nesisin
Can diyen can yakan cellât sesisin
Şahken şahbaz olan namert fesisin
Yad’ele gül saçan söyle ben miyim?

Ankara,19.05.2013,  (13.55)
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https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Gelen Vurur Giden Vurur

Daldan dala savrulursun
Hamsan pişer kavrulursun
Yaş geçince yoğrulursun
Gören vurur duyan vurur

Doğruyu sözden alırsın
Yoksa bil cahil kalırsın
Yanlışı doğru görürsün
Yazan vurur çizen vurur

Fani dünya yalan düzen
Böyle yazmış yazı yazan
Başa geçer oyunbozan
Hancı vurur yolcu vurur

Tanı dostu gir kol kola
Hayat seri vermez mola
Aman dikkat sağa sola
Sağcı vurur solcu vurur

İlk başta zoru görürsün
Meslekte ağır yürürsün
Bilginden sınav olursun
Amir vurur memur vurur

Hayat kimseye kalmaz
Kötü iyiye yol vermez
Riyakârlık dosta olmaz
Yalan vurur dolan vurur

Zamanla naçar kalırsın
Biçare dostsuz olursun
Yalan sözlere kanarsın
Gelen vurur giden vurur
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Gençlik

Terk eder dediler de hadi demiştim
Kanlı canlı gücümü sonsuz bilmiştim
Ben o güce ne de çok güvenmiştim
Terk eyledin beni zamansız gençlik

Bir şey olmaz sana güçlüsün dedin
Bitmedi hatalarım yine de gaz verdin
Ben yaşlandım sense murada erdin
Şimdi huzurlumusun vefasız gençlik

Zorlanmadın verdin her an coşkuyu
Sürdün en zor şartlara zorlu koşuyu
Var mısın tekrar edelim malum aşıyı
Sen beni gör o zaman vefasız gençlik

Estin deli poyraz gibi çıktın göklere
Yağmur olup döküldün kuru çöllere
Ne sığdın dağlara ne doldun göllere
Beni yaktın kuruttun vefasız gençlik

Arzu edersin sen de o mutlu günleri
Neylesin bu can artık sensiz bedeni
Yok, ettin nice yiğidi bilirim ben seni
Kıyma artık gençlere vefasız gençlik

(17.01.2011)  (18.46)
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Gerçek Âşık

Aşk od’unda yanmayınca
Yanıp köze dönmeyince
Derde deva olmayınca
Gerçek âşık olamazsın

Sevgi harman olmayınca
Hasat kalbe dolmayınca
Onu dosta sunmayınca
Gerçek âşık olamazsın

Can canana gülmeyince
Uğruna can vermeyince
Kararında durmayınca
Gerçek âşık olamazsın

Kanat vurup uçmayınca
Deniz derya geçmeyince
Yar kalbine göçmeyince
Gerçek âşık olamazsın

Sevgi candan olmayınca
Kalbe sürür dolmayınca
Gönül lif lif sarmayınca
Gerçek âşık olamazsın

Karanlıkta görmeyince
Elsiz düğüm çözmeyince
Kalp şifasın bulmayınca
Gerçek âşık olamazsın
Hak doğruyu bulamazsın

(04.01.2010)   (11.00)
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Geri Dönülmez,

Sebebi bilinmez tılsım bozuldu
Yersiz bu tavıra haklı denilmez
Sessiz kalp resminin üstü çizildi
Mümkün değil artık geri dönülmez

Mesajlar boşuna gelmez ki yanıt
Sayfaya bir baksa binlerce kanıt
Dikse de heykelimi her yere anıt
Mümkün değil artık geri dönülmez

Yok oldu moralim başım dönüyor
Ateşim yükseldi bağrım yanıyor
Kalpsiz öç almayı şiar sanıyor
Mümkün değil artık geri dönülmez

Arsızlık diz boyu kolaycı tavır
Şantaj mı o da ne Rabbim sen kayır
Düz yolda şaşarken kaldı ki bayır
Mümkün değil artık geri dönülmez

Kol düşmeden yana mezar kazıldı
O hariç tüm dostlar cana üzüldü
Seven yürek dellendi kahır yazıldı
Mümkün değil artık geri dönülmez

Gün olsa o kesse benim yolumu
Hoplatır diriltmez cansız solumu
Zümrütten ev yapsa ayakyolumu
Mümkün değil artık geri dönülmez

................... (17.04.2010)    (09.00)
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Gidiyorum

Dertleri özünüzden
Kederi yüzünüzden
Elemi gözünüzden
Bandım da gidiyorum

Sevgiyi solunuzdan
Payımı dolunuzdan
Yolumu yolunuzdan
Böldüm de gidiyorum

Dostluğu azınızdan
Sohbeti bazınızdan
Nağmeyi sazınızdan
Çaldım da gidiyorum

Serimi serinizden
Simamı gerinizden
Sinemi harınızdan
Çeldim de gidiyorum

Yaşamı yaşınızdan
Neşeyle yasınızdan
Su veren tasınızdan
Daldım da gidiyorum

Kelam-ı  a’linizden
Meram-ı velinizden
Selamı ceminizden
Aldım da gidiyorum

Ankara
29.11.2011 (13.00)
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Gönül Çalan,

Canı tenden aşıran sen
Kanıp sana şaşıran ben
Son bardağı taşıran sen
Dön gel desem gelmez  misin

Farklı kıldı kokun seni
Mahkum etti sana beni
Mahzun sinemin gülşeni
Gel der desem dermez  misin

Yaktın bu canı cananı
Viran ettin sen sol yanı
Gönül köşkümün sultanı
Gel gör desem görmez misin

Yetim kaldı bu canevi
Sine oldu mahşer yeri
Hükmün yıktı cengaveri
Gel yar desem gelmez  misin

Heba oldu akan yaşlar
Yastık oldu başa taşlar
Diş biliyor vahşi kuşlar
Gel gör desem gelmez misin

Ankara 25.08.2011 -15.35
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Gönül Didarı Etme

Varım artık diyordun, gitmene ne gerek,
Talebim sanadır, ey gönül didarı gitme.

Kulak asma falcıya, söyle gerçeği bilek,
Dost kalbini yaralarsın, gönül bizarı etme.

Kırdılar beni diyorsun, dayanman gerek,
Al sana güç kuvvet, gönül sultanı bitme.

Mesaj veriyorsun, senin de uyman gerek,
Uzanan sana bu dost elidir, ne olur itme.

Böyle zamansız gitmene, var mıdır gerek,
Üzersin bizleri ey gönül dostu, terk etme.

Sultanısın bu canın dedik, bilmen gerek,
Gönül köşkünü, sahipsiz ve yetim etme.

Meramın nedir söyle onu, bizler de bilek,
Böyle, sebepsiz ayrılıkla cana kast etme.

Ağırdır sevdanın yükü, çekemezsen bilek,
Şayet değilse, sitem nedendir artık etme.

Güzel olacak her şey, bak gör zem etme,
Gönül yaşamaz sensiz, dön, kusur etme.

                Ankara  06.03.2011 12:42
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Gönül Eri Derler Buna

Bilsem ki hayatın sonu
Kalbim arar her an onu
Kavuştursa mevlam beni
Gönül mutlu olur buna

Varıp huzurunda dursam
Yüzüm toprağına sürsem
Kabul etse canım versem
Gönül mesrur olur buna

İstek buna yeter sanma
Çıkıp sonra yolda kalma
Boynu bükük hale gelme
Gönül mahzun olur buna

Talep ette kabul görsün
Vakit tamam buyur desin
Kalplerdeki ateş sönsün
Gönül memnun olur buna

Ona giden yolu buldum
Yolda engelleri gördüm
Bu uğura gönül verdim
Gönül meftun kalır buna

Hicret emri geldi ona
Hazırlandı kervan yola
Emniyeti tedbir Ali ola
Gönül eri derler buna

Kervan çıktı gece yola
Verilmezdi yolda mola
Ulaşınca mağlum sona
Gönül mutlu olur buna

Gözler buğulu çağlıyor
Canlar hüzünlü ağlıyor
Gül dünyayı terk eyliyor
Gönül mahzun olur buna

Hasan Öz
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Gönül Sedası

Gam, çöktü eski yaram kanıyor
Sitem etsem ayrı etmesem ayrı
Artık her şey bitti olmaz sanıyor
Gel sar desem ayrı demesem ayrı

Gecem gündüze döndü duruyor
Gökte uçan kuşa haber soruyor
Can da düşmüş zora çare arıyor
Gel ol desem ayrı demesem ayrı

İnan, artık hiçbir şeyi duymuyor
Dosta hürmet olsun diye gülüyor
Nereye bakarsa o dostu görüyor
Gel gör desem ayrı demesem ayrı

Dur bu sevgi heba olmasın diyor
Kör kurşun gelip vurmasın diyor
Kim sebep olursa gülmesin diyor
Gel vur desem ayrı demesem ayrı

Korkarım bu yükü taşıyamam ben
Yarası derin canın kaşıyamam ben
Bu dertleri kolay boşayamam ben
Gel duy desem ayrı demesem ayrı

                      (30.04.2010)   (24.00)
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Gönül Yarası

Bizim eller soğuk olur durulmaz
Seven insan kurşun ile vurulmaz
Yara gönüldense elle sarılmaz
Gelsin o yarayı yar kendi sarsın

Haber verin sevdiğime gelmesin
Odur sebep ömür boyu gülmesin
Elsürmeyin akan kanım durmasın
Yerden o kanları yar kendi silsin

Yufka kalbim yaralandı gülemem
Gönlümdeki ateş söndü diyemem
Bende yandım dese onu bilemem
Gelsin çektiğimi yar kendi görsün

Yaralıyım hiçbir yerde yatamam
Gönül sevgisidir söküp atamam
Atsam dahi hile hurda katamam
İsterse o hileyi yar kendi katsın

'Duyan feryad eder yasa bürünür
Aşkın gerçek yüzü bariz görülür
Son görevmiş artık safa durulur
Gelsin bu namazı yar kendi kılsın'

'Bilinmez mi kader ezelde yazılır
Böyle sona mevti melek üzülür
Aşk uğruna ne destanlar yazılır
Bizimkini gelsin yar kendi yazsın'
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Gül Ahmet

Bir yerine iki verdi gör diye
Neden iki gerçeğini bul diye
Kulakların yaratıldı duy diye
Dedi Rabbim anla bunu Gül Ahmet

Bu âlemi sır eyledi sor diye
Gir içine en doğruyu bul diye
Kullan aklı zirvelerde dur diye
Dedi Rabbim anla bunu Gül Ahmet

Zıt eyledi tüm şeyleri sır diye
Sır perdesin aralayıp gör diye
Uğraş o şeylere kafa yor diye
Dedi Rabbim anla bunu Gül Ahmet

Sevgi sundu lezzetini al diye
O lezzettin kaynağını bul diye
Tüm âlemin mimarını gör diye
Dedi Rabbim anla bunu Gül Ahmet

Nefis verdi yenmesini bil diye
Yen nefsini melek gibi gel diye
İste azmet korkma onu zor diye
Dedi Rabbim anla bunu Gül Ahmet

(05.02.2011)  (11.46)
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Gülcan

Susma kalp üzülür gözyaşı döker
Kara bulutlar bir bir üstüne çöker
Gözlerde ki o yaşlar sel olur akar
Demedi deme sen ne olur Gülcan

Ne hüzün tükenir ne elem keder
Seven kalbe sitem ölümden beter
Akşamdan sabaha bir selam yeter
Demedi deme sen ne olur Gülcan

Ta önceden yazıldı farklısın farklı
Nazenin o sinende sevgiler saklı
Kalpten gelen tavır ne etsin haklı
Demedi deme sen ne olur Gülcan

Yalandan denemez içli bu sözler
Sımsıkı neden sarıldı her iki eller
Sözde değil özünde demiş o diller
Demedi deme sen ne olur Gülcan

O yük tek gönül’e yüklenemez ki
Sevenlerin bu hali saklanamaz ki
Derde hüzün, keder eklenemez ki
Demedi deme sen ne olur Gülcan

                     (29.04.2010)  (10.00)
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Gülle Uyandım

Sarardı gül benzi güz geldi sandım
Nevbahar der iken karla uyandım
Sahteymiş gülüşü gerçeği sandım
Gönülden üzülen yarla uyandım

Can hıraş fırladım serden yoluna
Kavuştum menzile girdim koluna
Yükledim sevdayı dilsiz soluna
Boynuma sarılan kolla uyandım

Sinesinde çıt yok buz olmuş oda
Al yanağa konan son buğse moda
Gökkubbe şahit ki gerçektir bu da
Dudaktan süzülen balla uyandım

Gururu bırakıp dönecek sandım
Hasretle bekleyip köz gibi yandım
Gözümü kırpmayıp zille uyandım
Güle güle diyen gülle uyandım
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Gülün Hatrına

Kalp gözü ola ki cana bakmışsa
Zeytin gözlerinin güzel hatrına
Sevdalım ol diye yana akmışsa
Kem söz bilmeyen dilin hatrına

Özüme ilişen gözle kavruldum
Sevdan ile il'den il'e savruldum
Büktün belimi ondan devrildim
El vurmadım cana elin hatrına

Tek bir nazarla Öz'e dost oldun
Can gibi kalbe ruz-i dest oldun
Sinemi inciten köze mest oldun
Hoş dedim haline halin hatrına

Sana zıt olan sözden kaçtımsa
Üstüne candan güller saçtımsa
Özümde sır iken sana açtımsa
Yüzümden akan o selin hatrına

De! ayrı olur mu seven eşinden
Dil döner mi ayrılanın peşinden
Medet umsa da mezar taşından
Fermana direnmez gülün hatrına
                         Ankara 14.06.2015  (20:30)
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Güven

Sırdaş ol sırrını yad ele verme,
Dostluk zor olur sır kalmayınca,
Can isen ol canı yay gibi germe,
Dostluk toz olur giz kalmayınca..

Sanma ki meccanen onuda öder,
Yürekten bağlanır tam bi-ad eder,
Emin ol dost sırrı makbere gider,
Dil susar özünde söz kalmayınca..

Olur mu bu dostun riya sözünde,
Asalet soyundan mertlik özünde,
Gün gibi parlıyor gör sır yüzünde,
Göz görmez içerde öz kalmayınca..

Sırdaş sözde değil özde durmalı,
O sırra son nefes mühür vurmalı,
Melek gibi mizanda yüzü gülmeli,
Pek tabii gülemez yüz kalmayınca..

Çok düşün az söyle edebe yakın,
Güvensiz ricalsem ırak dur sakın,
Görsün hak yüzünü  tavrını takın,
Can deva olamaz köz kalmayınca..
        Ankara- 26.07.2012 -(10:20)
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Güzelsin

Kalsın öyle dağınık o saçın başın
Gül dolu bağlar gibi yine güzelsin
Yarışsa da çok uzun çınarla yaşın
Mis kokan dağlar gibi yine güzelsin

Ağarsa tüm saçların bükülse belin
Yok olsa duyguların tutmazsa elin
Solsa da gül benzin dönmese dilin
Can suyu bağlar gibi yine güzelsin

Kedere ben ekleyip sararıp solsan
Bun gelse can evine dal gibi olsan
Canım olmaya değil almaya gelsen
Çağ açan çağlar gibi yine güzelsin

Bu gidişin, son ruh'a eceldir cana
Keskin ecel kokusu siner sol yana
Ve nihayet o halde gelsen rüyama
Can ziyan sağlar gibi yine güzelsin..

Ankara, 20.10.2015 -11:39
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Haberin Ola

Gök kubbem yıkıldı tınmadın bile
Dellendim kokuna duyarsız yele
Söz edip düşürme dillerden dile
Dedim sana kırıldım haberin ola..

Onca ikazlarım boşa mı sandın
Kimi mutlu ettin kim için yandın
Hangi zalim esen yele aldandın
Deme artık duruldum haberin ola..

Gün gelir pişmanlık olursa eğer
Ola ki der isen hatammış meğer
Söz değil tavrın çok şeye değer
Artık bende yoruldum haberin ola..

Geçer ömür son raddeye gelirsin
Sevda yükü ağır gamdan ölürsün
Gönülden düşersen sakıt olursun
Duy sineden vuruldum haberin ola..

Dinle! bak ah etme yazıktır cana
Köz isen sönersin girsen sol yana
Çağlarken bu nehir iç kana kana
Yoksa belle soruldum haberin ola...

        H.ÖZ-Ankara - 05.02.2014 (14:30)

Hasan Öz

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Hamamın Hikmeti

Hazret penahı gidelim dedi bir gün hamama
Dost akraba koşuştu gelme diyemedi imama
Üç beş derken oldu kafile gel de sen kınama
Anladı varınca kalmayacak zerresi kirin ona

Çünkü çok sıcaktı hamam havuzu da derindi
O sıcak ortamda yüzenler hallerinden emindi
İçlerinden birisi biraz acemi birazcık da hindi
Kenarda oturan bizim hazretin tepesine bindi

Ne oldu bilmedi bey kendini havuzda buldu
Önce kimse bir şey anlamadı sessizlik oldu
Bir indi bir çıktı sonunda hareket son buldu
Neden sonra su ikisini kütük gibi dışa vurdu

Bizim hazret uyanığa can havliyle sarılmış
Yuttuğu suyla o cin daha da derine dalmış
Yandım anam dedikçe bey tepesine binmiş
Görünce Azrail’i korkup Yaradana sığınmış

Uyanık bin pişman ama yazık bizim hazrete
Göbek taşına uzandı sanki binmiş kerevete
Dost akraba fırsat gördü attı üçer beşer kese
Derken canı yansa da iyi geldi bizim hazrete

Bir zaman sonra duyduk bir dostun sözünü
Gerek yok tümüne anlatayım kısaca özünü
Dedi sürdükçe keseyi beye o kirler eridi bitti
Son keseyi atacak sordu hazret nereye gitti

Denir ya bir şeyi iki akıllıya bir deliye sorun
Sonuçta doğruyu gidip aklı evvelden duyun
Öyle oldu ekibin en safı çıktı bir şeyler dedi
Sanmayın beyin başına kötü bir şeyler geldi

Şaşmayın, vardır hayır gördüğünüz bir şerde
Verir Yaradan devayı en zora hatta ince derde
Burada da böyle oldu kese ile kirler eridi gitti
Anlaşılan yok olan sizin hazret kirden ibaretti

Şükredin bu gün dost akraba hamama geldi
Susarken herkes gerçeği saf ikrar ile söyledi
Eritti kirleri sıcak hamam hikmeti ayan eyledi
En sonunda size bu gerçeği bir garip söyledi

   (05.02.2011)  (11.46)
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Hasretin Ateşi;

Sine aşk yüküne sabır ederde,
Sevda ateşini yakıp da gitme,
Ruhum sıkıldı sinem kederde,
Hançeri kalbime çakıp ta gitme.

Ermiştik vuslata öyle yaşarız,
Bırak engelleri beraber aşarız,
Sinede yanar gönülde coşarız,
Berk urup canı yakıp ta gitme.

Müşfik yüreğe sevgiyle gülen,
Sevda ateşini kalbinden veren,
Riyasız ruhuyla çılgınca seven,
Çark edip sol yanı atıp ta gitme.

Hasretin o ateşi sineme çöktü,
Terk edip gitmen belimi büktü,
Güzeldi her şey can niçin ürktü,
Dönüp bu kalpten çıkıp ta gitme.

Bu sevda bir gün cana dolacak,
Gönlüme astığım resmi görecek,
Can güldüğünde cihan gülecek,
Darp edip bu canı yıkıp da gitme.

       Ankara (24.06.2010)     (09.45)
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Hayatım Değişti

Girdim lalezara gezdim dolaştım
Çiçekler içinden ben gülü seçtim
Kapıldım o güle her şeyden geçtim
O zaman değişti hayatım benim

Karardı gözlerim tutmadı elim
Tükendi takatim dönmedi dilim
Dosttan kem söz o gülden zülüm
Gördümde değişti hayatım benim

Acıyı hissetmem yanımda gülüm
Dert mi bize gelirse birlikte ölüm
Kaderin bize çizdiği o zorlu yolun
Sonu geldi değişti hayatım benim

Nasıl unutayım tüm olup biteni
Gözünü kırpmadan çekip gideni
Canım diye sevdiğim gülün dikeni
Batınca değişti hayatım benim
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Hayırsız Evlat

Edebi hiç sayan izandan uzak
Duran da evlatsa gayrisi nedir
Dosta akrabaya bilinmez tuzak
Kuran da evlatsa gayrisi nedir.

Dar'a düşünce yeminler eden
Doğruyu bilerek yanlışa giden
Bitince parası kavgaya neden
Bulan da evlatsa gayrisi nedir.

Yüzü maskeli bilinmez gezer
Bulur garipleri kum diye ezer
Hele büyüğüne yeriniz mezar
Diyen de evlatsa gayrisi nedir.

Yadele canciğer özüne yaban
Girmiş sineye kocaman çıban
Bunca olanlara sebeptir anam
Diyen de evlatsa gayrisi nedir..
         Ankara, 21.07.2015, 15:30
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Her Şeyi Yeniden Yazsak

Umut dünyamızı beraber kurduk
Bulduk mutluluğu onikiden vurduk
Çocuk gibi şendik tersine döndük
Her şeyi yeniden yazsak ne yazar

Zamansız bu ayrılık canımı yaktı
Zindan etti dünyamı başıma yıktı
Sensizliğin hüznü çok kötü çarptı
Kale misali sağlam olsak ne yazar

Kalbim hızlı çarpıyor içimde sızı
Biz mi dedik bunları yazılmış yazı
Söyleyin dostlarım kim çeker nazı
Pişman olup geri gelsen ne yazar

Eski günleri anıp maziye dalsan
Yaslanıp camlara yollara baksan
Hasret dolu sözle davet de etsen
Aşkımıza ağıtlar yaksan ne yazar

Esiri olma nefsinin dön geri yeter
Tükettin kredileri müflisten beter
Anılar kahrediyor ayrılık beter
Yollarıma halılar sersen ne yazar

Naz ettin söz ettin canıma yettin
Dev gibiydin gözümde eriyip gittin
Her şeye katlandım yine terk ettin
Bu kalbi yeniden yapsan ne yazar

Çevrende oluşacak o dünya yeni
Hayalim takip edecek bilesin seni
Pişman olup rehbere eklesen beni
Hayatı sil baştan yazsan ne yazar
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Hesabı Sorulsun Rabbim

Mahşer yeri Ankara feryad-ı figan
Sol yanların sızısı durulsun Rabbim
Koca alan kan gölü uğramış süfyan
Bu canların hesabı sorulsun Rabbim

Sineler yerle yeksan gözlerse doldu
Nice güller sümbüller sebepsiz soldu
Baykuşlar döne döne semaha kondu
Buna sebep hainler vurulsun Rabbim

Geçse de aylar yıllar anımsanacak
Elem keder diz boyu ömür dolacak
Bu canların yavrusu yetim kalacak
Yetim bırakan eller kırılsın Rabbim

Nasıl kıydı iblis'ler masum canlara
Mahşerden köz attılar nice yanlara
Arzum, bulansın onlar kızıl kanlara
Hesapları tezelden görülsün Rabbim..
                 Ankara, 10.10.2016 (20.39)
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Hiç Üzer miyim

Yüreğimin gül sesi gönül ateşim
De! hadi ben seni hiç üzer miyim
Sultanı ömrümün hanemde aşım
De! hadi ben seni hiç üzer miyim

Toy günü başladı gönül hikayem
Yaktın şu kalbimi derinden tanem
O anda şen oldu bu fakir hanem
De! hadi ben seni hiç üzer miyim

Gül yüzün baharım ellerin yazım
Dualarım müstenid baki niyazım
Gel hadi gel sarıl dinmez avazım
De! hadi ben seni hiç üzer miyim

Gönül namelerin gül gibi güzel
O sıcak nameler gülden de özel
Nevbaharın yazım olsa da gazel
De! hadi ben seni hiç üzer miyim

O sevdan zehir olsa dahi içerdim
Gül değil dal olsan yine seçerdim
Uğruna dilesen candan geçerdim
De!  hadi ben seni hiç üzer miyim..
De! hadi senden ben hiç geçer miyim

 Ankara, 04.12.2016 (19.39)
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İncitme

Eğilse önünde dağ gibi başlar
Dikeni var deyip gülü incitme
Bülbül figan eder akıtır yaşlar
Goncaya el sürüp dalı incitme..

Sevginin figanı dildeki sözler
Sineye yerleşir ciğeri közler
Devadır cana menekşe gözler
O gözden dökülen seli incitme..

Söylerim derdimi sazın teline
Sarılmak muradım ince beline
Bir dünya sunarım yarin eline
Sarıp sarmalayan yeli incitme..

Şükret kadere güzel yazılmış
İsmin kalbime kanla kazılmış
Bunun için nice akit bozulmuş
Gör o candan azmi eli incitme..

Deli gönül diyor çıkıp gidelim
Bu uğurda nirvana'ya erelim
Sevda gizemini beyan edelim
Bu canı canın bil kulu incitme…
            Ankara, 05.11.2013, 14:20
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İster

Sevgisi sinemin, gülüdür gönül
Kalbimi kalbine bağlamak ister
Bu aşkın gözleri yoludur gönül
Sinemde aşk ile çağlamak ister

Görenler seziyor gerçek halini
Hep gizledi namert olan yanını
Biranda dellenip, kırsam dalını
Dalıma bel verip ağlamak ister

Tükendi takatim kaygılı başım
Almadı, cefamı yüz oldu yaşım
Sebebi sitem mi? eğilmiş kaşın
Kader-i kadere bağlamak ister

Kış oldu baharım halim nicedir
Karardı gözlerim sanki gecedir
Kalbimi yakan o tekbir hecedir
Aşkımı hasretle dağlamak ister..

          Ankara, 05.03.2017 (11:50)
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Kanım Akar Diyemiyorum

Boğazıma düğümlendi hıçkırıklar
Sen fark etmesende boğuluyorum
Peşinde koşmaktan inan yoruldum
Sevmekten usandım diyemiyorum

Geçmişte yaşanan güzel günleri
Yok, artık desen de ben arıyorum
Sevinci kederi yaşayan gönüller
Koptu ama kırıldı diyemiyorum

Kalbime yerleştin oldun çiçeği
Tersine döndürdün bütün gerçeği
Kalbime saplanan keskin bıçağı
Çek onu kanım akar diyemiyorum

Anlamsız sözlerin boş tavırların
Sitem dolu ama ben gülüyorum
Dünyamı parçaladı tatlı sözlerin
Mutluluk benimle diyemiyorum

Tükensin enerjin lal olsun dilin
Titresin her yanın ibretlik halin
Görmesin gözlerin kırılsın elin
Mutlu ol dünyada diyemiyorum

Yeter be kaprislerin canıma yetti
Yalvardım yakardım takatim bitti
Seni bana bağlayan sevgi de gitti
Gel seni beklerim diyemiyorum
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Kanım Kaynadı

Görünce güzeli kanım kaynadı
Sıcak tavrından kalbim oynadı
Dünyam değişti kimse sormadı
İnan benim ona canım kaynadı

Terledi her yanım dilim tutuldu
Her türlü sözleri yendi yutuldu
Maziye şöyle bir sünger çekildi
İnan benim ona kanım kaynadı

Görünce dostlar olmaz demişti
Söyledikleri bana uçuk gelmişti
Onu ben değil ruhum sevmişti
Hele benim ona canım kaynadı

Zamanla cilvesi kaybolup gitti
Tükendi masalları onlar da bitti
O hileyle kim bilir kaç avı yuttu
Hele bakın benim aklım oynadı

Ders aldım yemem yalanlarını
Tüm âlem duyacak dolanlarını
Uçursun şimdi boş balonlarını
Çıktı onun foyası suyu kaynadı

Hasan Öz (27.02.2010)  (10.10)
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Kem Talihim

Döksem, şu içimi derya alır mı
Canı sıkan kem talihim var benim
Hızır dertlerime derman olur mu
Yanı yakan kem talihim var benim

Onca elem keder çilem dolmadı
Öze akan yaşlar derman olmadı
Tükendi, takatim mecal kalmadı
Teni yakan kem talihim var benim

Nedir hıncı neden cana gülmedi
Bir an bile zerre huzur vermedi
Kefen gömlek oldu söz'e gelmedi
Hanı yıkan kem talihim var benim

Feryadı figana kulak vermez ki
Köz olup yaktığı canı görmez ki
Mizanda bile olsa yine gülmez ki
Canı yakan kem talihim var benim..

              Ankara, 17.02.2017  (19:30)
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Kızmadım Ona

Ne dedim sebebi kara yellerin
Sustu o pervasız kızmadım ona
Devri olur diye yaban ellerin
Ah edip kem söz yazmadım ona

Aylar geçti tavrı yakıyor özü
Ne duydu kulağı ne güldü yüzü
Ok olup batıyor taş gibi sözü
Zinhar şu dilimi çözmedin ona

Yinede demedim salan verilsin
İstemem aksini canı sağ olsun
Mazinin kokusu kalbine dolsun
Bilmeli hiç kuyu kazmadım ona

Anlar mı? vefasız bu olanları
Kırıp geçirdiği masum yanları
Köze çevirdiği mahzun canları
Bilip methiyeler düzmedim ona
             Ankara, 14.03.2017 (19:30)

Dost Kalemlerden:

Gün oldu sözümü yanlış anladı
Gün oldu bir sözle yürek dağladı
Bir ben ağlamadım o da ağladı
Her şeye rağmen kızmadım ona....Bülent ARKAN
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Kime Ne?

Omuz oldu yaslandığım dağ oldu
Kalbe doldu bu gönlüme bağ oldu
Mevlana’m özü kalbeyn’e yağ oldu
…Şemsi canım dedim bundan kime ne..
…Her sözü balım oldu ondan kime ne…

Gönlüm boyun eğdi değmedi elle
Kondu sol yanıma dudaksız dille
Kimler denemedi gülle sümbülle
…Ben onu can bildim bundan kime ne..
…Güvendim dalım oldu ondan kime ne…

Sözler misk-i ruhu teskin etmiyor
Can sevdi sabır bile ona yetmiyor
Küllense de zalim dertler gitmiyor
…Kondu sol yanıma bundan kime ne..
…Ram oldu yandı yanım ondan kime ne...

Sinemde dem oldu gözleri saki
Mevlana’m nidası ciğerden ta ki
Gönlümün doktoru özümde baki
…Nasıl niçin sevdim bundan kime ne..
…Ruh sevdi canım oldu ondan kime ne…
                    Ankara,  22.11.2012  - (15:20)
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Konuşamadık

Gönül coştu çağladı ifşa etmedik
Yandı ciğer dağlandı buluşamadık
Mum misali eridik özden bitmedik
Dost bağına oturup konuşamadık..

Sabır ektik sineye kırmamak için
Nezelmiş kalpleri yormamak için
Sevginin önünde durmamak için
Seller gibi aktık da kavuşamadık..

Namurat gönüller matem havası
Mermi etkisi etmiş kemlik davası
Vicdanlar hak der ise deriz olası
Bir bilene varıp da danışamadık..

Gönül sırça misali değme kırılır
Gün gelir bu tahta eller kurulur
Söz geçmez sineye diller yorulur
Dedik sözler nafile buluşamadık..

Terk ettik çok şeyi fayda etmedi
Ker, çektik gözlere o da yetmedi
Eh! dedi can nar'a feryat etmedi
Ecel kurtuluş dedik başaramadık..

Gel söyle kimleri mutlu edersin
Kederinle sol yana elem ekersin
Çektirme canına ondan çekersin
Günlere gün ekledik tanışamadık..

Bu canı can bildik ezelden böyle
Terket artık mizahı gerçeği söyle
Dost soluna girerken usulca öyle
Turna gibi süzüldük doluşamadık…

           Ankara, 24.02.2012, (13.55)
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Köyüm

Hasretin dağları aşıyor köyüm
Çökerse sineye çekilmez derler
Gurbette sevgin taşıyor köyüm
Taşkın fikirler bükülmez derler

Nerede gençlerin ne eder bekçi
Öyle bir plan ki doymaz emekçi
Kapıya konmayan kör uyuz keçi
Vekili sabık ama çekilmez derler

Gurbetlik aş için zorunlu olmuş
Boşalan haneler mülteci dolmuş
Ahaliye yeniden at saban kalmış
Hacizli bağ bahçe ekilmez derler

Kim demez işsizlik ülke sorunu
Diplomalı gençler bekler yarını
Şu Salim ağanın küççük torunu
Rey ile baş oldu yıkılmaz derler

Bir türlü doymuyor vekilin gözü
Sutreden  görünür riyakar yüzü
Pişmanım diyerek dövse de dizi
Kör keçi bu köye sokulmaz derler...

DOST KALEMLERDEN:

Gurbet harman etti toprak evirdi
Kör siyaset köyü vurdu devirdi
Bahçeleri kara diken cevirdi
Tek çekirdek postan dikilmez derler--İbrahim Kurt

Ankara, 22.06.2016 - 20:39
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Köyümü Özledim

Aklıma düştükçe içim sızlıyor
Boyasız o sade ahşap evleri
Bağını bostanını tozlu yolları
Yaşadığım ben o köyü özledim

Huzurun kaynağı ormanlarını
Yaylaların serinliği bol sularını
Verimli yemyeşil düz ovalarını
Akşamüstü esen yelini özledim

İsimden muteber lakaplarını
Raflarda duran bakır kaplarını
Candan riyasız komşuluklarını
Dürüst insanları dilini özledim

Tavşan dağlarının esen yelini
Sınır düzyaprağı balığın gölünü
Kasaba’ya tek bağı tozlu yolunu
Taşını toprağını kırını özledim

Düğünlerin neşesi sin sinlerini
Gelin başına atılan çerezlerini
Toprakla pişirilen pekmezlerini
Güzel adetlerini balını özledim

Ahşaptan yapılmış ambarlarını
Yemyeşil dalında al kirazlarını
Bol sulu mis kokulu elmalarını
Bizlere arz eden bağını özledim

Taze eti sıcak sütü ev ekmeğini
Taş fırında pişmiş etli keşkeğini
Baklalı sarmayı haşhaş çöreğini
Damak lezzetlerini tadını özledim

Sanmayın kuru ekmek hayranı
Özlediğim köpüklü yayık ayranı
Ramazanı kurbanı nice bayramı
Bizlere yaşatan köyümü özledim

Hasan Öz

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Köz Eyledin

Neden esti şu kara yel
Değdi solyana oldu sel
Diyemezdim çıkıver gel
Ben yandım sen naz eyledin

Sustu gönül tellerimiz
Hasret düştü ellerimiz
Dönmez oldu dillerimiz
Ben yandım sen toz eyledin

Perde inen gözlerimiz
Boşa giden sözlerimiz
Kireç sanki yüzlerimiz
Ben yandım sen söz eyledin

Bıçkın kalbi del-eyledin
Ten'e mahşer yel-eyledin
Gel gör aşk'ın ölü-eyledin
Ben yandım sen köz eyledin..
              Ankara, 10.07.2016 (22.49)
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Kurban Olurum

Yürekten gelenleri buram buram satıra
Oya diye resmeden dile kurban olurum
Sözden öte tebessüm olsun cana hatıra
Ciğerime dem olan can'a kurban olurum..

Neler değişti bilmem niye cana el oldun
Zemheriyi aratan çölden esen yel oldun
Onca emek nafile bendi yıkan sel oldun
Çölde vaha misali yan'a kurban olurum..

Bu sineme mülteci baharımdın yazımdın
Gözlere gelme diye duam da niyazımdın
Canımın canı diye dertlendiğim nazımdın
Özümü güldürdüğün ana kurban olurum..

Doktor deva yok diyor belki çare ellerin
Eşlik eder mi bilmem gönül bağı tellerin
Yumulmadan gözlerin söyleşirse dillerin
Sinemin köşkü olan hana kurban olurum..

Son raddeye beş kala yaktı yüreği közün
Bir de üstüne üstlük unut olmasın sözün
Kader hüküm eylerde nadim olursa özün
Cana can diye koşan cana kurban olurum…
                       Ankara, 30.05.2014 (13:00)
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Lüzum Kalmadı

Gönülde yazacak onca şey varda
Yürekten denecek sözüm kalmadı
Bu halin dermanı vefasız yarda
Söz olduk demeğe lüzum kalmadı

Diyordu ben sensiz olamam ayrı
Yemiş o sözünü vazgeçmiş gayrı
Yoktu bir işvesi ne tene hayrı
Buz olduk demeğe lüzum kalmadı

Sualimdi sineye ne var o handa
Akıl uçtu gurur kabardı yan'da
Lime lime sine mecal yok canda
Köz olduk demeğe lüzum kalmadı

Çırpınır yüreğim sinem yanıyor
Gönül yaralandı durmaz kanıyor
Ecelim gel dese vuslat sanıyor
Güz olduk demeğe lüzum kalmadı

Çığ mı düştü acep darı meşkine
Sevda mı döndürdü canı şaşkına
Seven yok mu özde Allah aşkına
Toz olduk demeğe lüzum kalmadı..
                      Ankara, 12.01.2016 (20:15)
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Mor Dağların Gülü

Mor dağların gülü olsa,
Sin isterim ol yanından.
Bir de bu arzumu duysa,
Ne isterim Yaradan’dan..

Tenle değil canla gelse,
Canım diye benle gülse,
Hele bir de kıymet bilse,
Ne isterim Yaradan’dan..

Teri, tenden yana dolsa,
Hayal değil gerçek olsa,
Gözbebeği bende solda,
Ne isterim Yaradan’dan..

Can bedende serim ise,
Gönlü yaşam yerim ise,
Parfüm denen terim ise,
Ne isterim Yaradan’dan..

Mes’ut ise dağım taşım,
Arşa değer belki başım,
Aşk’tan ise akan yaşım,
Ne isterim Yaradan’dan..

Ankara  16.09.2012  - (15:20)
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Müsebbibi Sevgi

Yüreği yırtıp sözü taşıran odur
Özü yoğurup sinede pişiren odur
Gücünü hor görene şaşıran odur
Sebeb-i gerçeği görsene dostum..

Ferhat’a dağı taşı deldiren odur
Selefine nevbaharı güldüren odur
Minik kalbe cihanı dolduran odur
O gerçeğin özünü bilsene dostum..

Züleyha’yı Yusuf’a yandıran odur
Piri özünde Şemsi döndüren odur
Yüreği baldan tuza bandıran odur
O sözler boşa mı duysana dostum..

Huzur bulur erişen sel olur çağlar
Dile gelir bülbüller sevinçten ağlar
Düz olur engeller de yeşerir bağlar
Müsebbibi sevgidir bilsene dostum..

05.01.2013 - (23:20)

Dost Kalemlerden;

O sevgidir insanları kuşatan
O sevgidir canlıları yaşatan
O sevgidir mutluluğa taşıtan
Sevgi değerini bilsene dostum....O. Ceyhan
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Naylona Döndü

Nerde o lezzetler mazide kaldı
Terk edildi bir bir dolaba kondu
Bakın çevremiz çakmayla doldu
Evimiz barkımız naylona döndü

Üzümden tatlıdır bedava koruğu
Örtmeye yetmez kel başı peruğu
Boyayla örtüyor yüzde morluğu
Saçımız başımız naylona döndü

Lens takıp gözlere rimel sürüldü
Sabah yeşil akşam mavi bakıldı
Doğal göze naylon kirpik takıldı
Gözümüz kaşımız naylona döndü

Estetik yapıldı burun ve kulağa
Dudaklar benzetildi iki yanağa
Dizildi yeni dişler takma damağa
Ağzımız yüzümüz naylona döndü

Gereksiz diyorlar doğal ekmeğe
Alıştı midemiz fest-fout yemeğe
Beynimiz isyanda yeter demeğe
Ekmeğimiz aşımız naylona döndü

Karyolanın değerini bilemediler
Kokar diye yün yatağa giremediler
Sünger kanepeye  moda dediler
Yatağımız örtümüz naylona döndü

Merakla izleniyor olup bitenler
Gerçeği görmüyor yeyip yutanlar
Sonra nadim olacak alkış tutanlar
Yazarımız çizerimiz naylona döndü
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Naz Etme

Alkış tutsun gel bu eller
Kanat olsun esen yeller
Eşlik etsin gonca güller
Gel naz etme sevdiceğim

Şah olursa sanık canlar
Şevke gelir yanık yanlar
Saray olur soğuk hanlar
Gel söz etme sevdiceğim

Yanmak sevda aşımıdır
Sevmek kural dışımıdır
Gerçek gören şaşımıdır
Gel köz etme sevdiceğim

Ömrüne gün ekle derim
Tüm arzunu sakla derim
Sen bu canı bekle derim
Gel göz etme sevdiceğim

Bilki, sevgi harman oldu
Dilsiz özler derman oldu
Artık bu söz ferman oldu
Gel toz etme sevdiceğim

Ankara
17.04.2012 - 13.00
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Nazenin Ney

Nerde hani o neyzen sesi neyler vermiyor
Tükendi artık huzur  giden neşe gelmiyor
Bitap neyler nefessiz cihan para etmiyor
Olmaz nefessiz neyzen artık bir nefes diyor

Hasret neyler neyzene güne günü ekliyor
Bükülmüş boyunlar kırık kalpler tekliyor
Deva derde nefesi ney neyzenden bekliyor
Olmaz nefessiz neyzen artık bir nefes diyor

Neyzen de bilinir biçare neysiz iç çekiyor
Nazenin ney sineye bin bir neyzen ekiyor
O kalp üzgün sineye ruhu neyzen dikiyor
Olmaz nefessiz neyzen artık bir nefes diyor

Feryadı ney boşa neyzen onu duymuyor
Bitmiş erimiş neyzen ruhu neye yetmiyor
Her namenin sahibi ney de söze gitmiyor
Olmaz nefessiz neyzen artık bir nefes diyor

              Foça/İzmir (27.08.2010)    (19.05)   
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Ne Kadar Bekleyeceğim

Ahde vefa olur sen güven derdin
Söylesene ne kadar bekleyeceğim
Geç kalmam gelirim sözünü verdin
Söyle daha ne kadar bekleyeceğim

Randevu yerinde binlercesi var
E zalim bekletmenin ne anlamı var
Göklerden yağıyor lapa lapa kar
Söyle daha ne kadar bekleyeceğim

Üzgündür niceleri beklenen yerde
Çare midir beklemek içteki derde
Çıkmıyor bir name bozuktur perde
Söyle daha ne kadar bekleyeceğim

Heykelin önünde hayli bekledim
Zaman geçti şiirime şiir ekledim
Gecikince afakanlar batı terledim
Söyle daha ne kadar bekleyeceğim

Herkes bir bir gitti kimse kalmadı
Arkadaş nedir derdin diyen olmadı
Benim o kara talihim yine gülmedi
Söyle daha ne kadar bekleyeceğim

Gelmedi hayırsız olmuştum deli
Gördüm onun sonra varmış neleri
Uzak dursun benden bulsun eceli
Böyle daha ne kadar bekleyeceğim

                   (19.12.2009)   (13.25)
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Ne Olur

Demişsin severim kalan resmini
Sevmesen ne olur sevsen ne olur
Çizmişsin rehber de olan ismimi
Çizmesen ne olur çizsen ne olur

Yazın nev-baharın hiç mi olmadı
Etkileyen tek bir sözmü kalmadı
Yargıç yaz dedide özmü gelmedi
Yazmasan ne olur yazsan ne olur

Sevdi gönül özden sevilmiyorken
Dellenen yüreğim yerinmiyorken
Şu sinem sakin ve gerilmiyorken
Kızmasan ne olur kızsan ne olur

Gerçekte sevenin değmez zararı
Kalpleri yandıran kalpsizler narı
Gel de kaz derince aşk'a mezarı
Kazmasan ne olur kazsan ne olur

Dinle! gönül böyle sona varırsın
Sevda yollarında çulsuz kalırsın
Harlanır yüreğin kömür olursun
Tozmasan ne olur tozsan ne olur
                       Ankara, 08.09.2016 (21.49)
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Neyleyim,

Bu âlemi sel alacak sanmıştım
Ateşlenip kül olacak bilmiştim
Sevgi ile yoğrulacak sanmıştım
Olmaz oldu hiç birisi neyleyim

Bu dünyaya tohum olup ekildim
Yar kalbine sicim gibi döküldüm
Şimşek gibi göz önüne çakıldım
Görmez oldu hiç birisi neyleyim

Bu âlemde sev diyene yar oldum
Yar içinde kıpırdayan can oldum
Sevenlere gönül köşkü ev oldum
Girmez oldu hiç birisi neyleyim

Dost kıymeti bilmeyene el oldum
Kadir kıymet bilenlere kul oldum
Sevgi bahçesine koca göl oldum
Dolmaz oldu hiç bir yanı neyleyim

Kul hakkına ben elimi sürmedim
Varsa dahi ben onu da görmedim
Sevgi yoksa o ortamda gülmedim
Sevmez oldu hiç birsi neyleyim

Ben ömrümü bu uğurda bitirdim
Çok istemem yüz yıl ile yetindim
Ben kışıma yaz gülünü getirdim
Açmaz oldu hiç birisi neyleyim

    (10.01.2010)   (12.10)
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O Kalpsiz Halin

Mazide kalanlar kanayan yara
Dercetti ruhumu onulmaz dara
Geçmişin hatrına bir kerre ara
Yandırdı canımı o kalpsiz halin

Ömr-ü sevdadan haz mı aldırdı
Dem ile gönüle yandan saldırdı
Seven şu kalbe nefret doldurdu
Kandırdı yanımı o kalpsiz halin

Berheva ol sözler sine yandırdı
Ciğer pare kalbim fonu andırdı
Hesap günü geldi çattı sandırdı
Dondurdu serimi o kalpsiz halin

Maziyi hatırlar serden geçerim
Şaka değil bunlar yemin içerim
Çekinmem yoluna sonu seçerim
Öldürdü ruhumu o kalpsiz halin..

Ankara, 10.08.2016 (23.49)
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O’nun Yüzünden

Şikayetim kadere sebebi zalim
Uzandı bak ellerim lal oldu dilim
Ağır geldi bu yükler bedeli halim
Sarardı bu gül yüzüm onun yüzünden

Ruh cemali apayrı endamı farklı
Dehliz sanki yüreği ne gizler saklı
Sorun mahkemeye görün kim haklı
Karardı ol gündüzüm onun yüzünden

Gülerse gözlerinin nedeni vardır
Ya gönlü bunalmış ya cebi dardır
Aksi halde sadrına erişmek zordur
Morardı bu sol gözüm onun yüzünden

Çektiğim o dertleri bilene sorun
Yanlış ise sözlerim zincire vurun
Hak doğru olanların yanında durun
Dolardı bu kan gözüm onun yüzünden

Hangisini diyeyim boyunu aştı
Eğri doğru bir dedi pusula şaştı
Önceleri eh! dedim yıkılan kaştı
Yoruldu bu kol dizim onun yüzünden

Yok, saydı maziyi geçmişe sövdü
Sinemi hançerleyen ateşten közdü
Allahım duy nidamı bu nasıl sözdü
Kör oldu bu bal gözüm onun yüzünden

Dileğim inişler dik, bağı boz olur
Nevbaharda harmanı çeci güz olur
Desemde demesemde yine söz olur
Sır oldu bu son sözüm onun yüzünden

Ankara
25.02.2012 (13:35)
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Olmaz Canım

Kalbe bir gün doluverdin
Sende kimsin diyemedim
Gönülden bir selam verdin
Olmaz canım diyemedim

Öyle candan canım dedin
Sevda benim yolum dedin
Kalp gözüm sol yanım dedin
Olmaz canım diyemedim

Solmuş gülü can eyledin
Dar gönlümü han eyledin
Sol böğrümü yan eyledin
Olmaz canım diyemedim

Rüyalara sen renk kattın
Hüzün keder hepsin attın
Sen dünyama neşe kattın
Olmaz canım diyemedim

Verilen söz mutlak dedin
Benden önce yemin ettin
Ne dedimse ben de dedin
Olmaz canım diyemedim

Name yazdın dizi dizi
Her mısrada resmimizi
Serdin gerçek yüzümüzü
Olmaz canım diyemedim

Geceyi gündüz eyledin
Zamanı sonsuz eyledin
Bedeni cansız eyledin
Olmaz canım diyemedim

   Ankara- 24.07.2010 (10.20)
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Ondört Şubat

Sığmaz bu sevgi sade bir güne
Seversen canını verde göreyim
Boşverip mazide yiten gününe
Gülleri bir ömür ver de bileyim

Boş söz yetermi sorarım gülüm
Benim için candır uğruna ölüm
Riya dolu sözü demedi bu dilim
Gülleri bir ömür ver de göreyim

Denecek ki o gün seviyom seni
Asıl olan unutma bir ömür beni
Bir gülle avutma unutmam seni
Gülleri bir ömür ver de bileyim

Seven sevdiğine sevdim demeli
Gülerken gözlerinin içi gülmeli
14 Şubat değil her gün sevmeli
Gülleri bir ömür ver de bileyim

İnsanın sevdiği gözünde güldür
İnanmaz kimse sevgi bir gündür
Bülbülü cezbeden kırmızı güldür
O gülü bir ömür sev de göreyim

 Hasan Öz- (12.02.2010)  (22.30)
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Öyle Bir Duygu

İsmi anılınca kalpler çarpıyor
El ayak terliyor renkler parlıyor
Sebep iştiyaktır gözler çağlıyor
Öyle bir duygu bu sevgiden öte

Ezberlenir isimleri tümü sevilir
Uğruna can değil canlar verilir
Komşu olabilmek için dua edilir
Öyle bir duygu bu sevgiden öte

O yüce sevgiden ala bulunmaz
Nuru haktan nebi nasıl sevilmez
Ölüm bile olsa ondan dönülmez
Öyle bir duygu bu sevgiden öte

Hasanla hüseyni o çok severdi
Onlar benim iki reyhanım derdi
Onlar ile üzülür onlarla gülerdi
Öyle bir duygu bu sevgiden öte

Sevgiyle yoğrulmuş onun yapısı
Üflenmiş üzerine cennet kokusu
Onda mevcut güzelliklerin hepisi
Öyle bir duygu bu sevgiden öte

Terk etti tüm batılı hakkın nebisi
Akın etti yoluna insanların hepsi
Açıldı onlara gökyüzünün kapısı
Öyle bir duygu bu sevgiden öte

Her an sevdi sevildi sevgi timsali
İzahı yok bu halin mecnun misali
Söz geçmez kalplerin odur didarı
Öyle bir duygu bu sevgiden öte
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Öyle Gel

Ne doğru, ne yalan, aslı ola
Ayrılma edepten gir doğru yola
Vermiş aklı yaradan hilafsız kula
Aklınla doğruyu bul da öyle gel

Kalbinle yorumla lisanen söyle
Ne bu canı oyala ne gönül eğle
Sür yüzüne aslını değişme öyle
Ok gibi dosdoğru ol da öyle gel

Mermi dahi olsan naçar elinde
Duramazsın elin güçlü belinde
Mahşeri mizanda susar dilinde
Gönül pazarına dal da öyle gel

Ay gibi gül yüzün parlasın ama
Kırma gönülleri tutmaz o yama
Hileyi düzeltir keskin bir kama
Özünden eğriyi bul da öyle gel

Bütün sözlerim hep sana değil
İster kale gibi dur istersen eğil
Bu sözü nasihat almayan gafil
Dersini bilenden al da öyle gel

Ankara - 12.11.2011 (19.55)

Hasan Öz

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sabır Ver Yarab

Elim ayağım titriyor,
Aşk acısı bu gitmiyor,
Akıl gücü de yetmiyor,
Sabır ver sen bana Yarab.

Haram oldu  uyku göze,
Ne gerek var onca naza,
Gel söz dinle gelme gaza,
Sabır ver sen bana Yarab.

Bitti nefes bu dil tutuk,
Biz canana hayat dedik,
Onsuz dünya sanki bitik,
Sabır ver sen bana Yarab.

Ömür kısa inan yetmez,
Can giderse iflah etmez,
Bu süreler neden bitmez,
Sabır ver sen bana Yarab.

Bu dertleri çeken bilir,
Gider sanma geri gelir,
Ne terk eder ne son verir,
Sabır ver sen bana Yarab.

Sicim gibi süzülürsün,
Kalp yorulur üzülürsün,
Cennet mekân yazılırsın,
Sabır ver sen bana Yarab.
                  (21.05.2010)   (14.30)
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Sana Da Kalmaz

Vefasız bu âleme hiç güven olmaz
Varsa şayet bir eserin işte o ölmez
Bırak git o eseri meşalesi sönmez
İnan bu makamlar sana da kalmaz

Kimdir deme nicedir yardım et ona
Kusur etme Yaradanın hiçbir kuluna
Destek ol vatandaşa gitsin yoluna
İnan bu makamlar sana da kalmaz

Ömrün nihayetinde zaman isteme
Özrüm aştı dağları pişmanım deme
Yolundayken her şey ortamı germe
Bırak bu makamlar sana da kalmaz

Bak iyilere sende doğru adam ol
Kandırma kendini tekdir doğru yol
Senden sonrakilere güzel örnek ol
İnan bu makamlar sana da kalmaz

Hani nerede çepe çevre saranlar
El pençe divan durup kapı açanlar
Yalanmıydı uğruna sunulan canlar
Bırak bu makamlar sana da kalmaz

Sayılı bu günler bir gün dolacak
İsmin anıldığında emekli denecek
Sanma ki yaptıkların öyle kalacak
Dinle bu makamlar sana da kalmaz

                (14.12.2009)    (16.05)
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Sana Emanet

Yoluna taş toprak olsam razıyım
Can olan bu dostum sana emanet
Cihanda tek on’la kalsam razıyım
Yarabbi, can dostum sana emanet..

Bu kalbin sesini özden duyandır
Kanat ger azim ver öz’e dayandır
Hasretle uyusun da benle uyandır
Yarabbi, can dostum sana emanet..

Özlem can’ı sarsın ama yakmasın
Dem olsun özüne gözden akmasın
Söylenen kem söze kafa takmasın
Yarabbi, can dostum sana emanet..

Uzak olsun ondan türlü melânet
Gönlü şen ruhu şen aklı selâmet
Şerler bir bir olsun hayra alamet
Yarabbi, can dostum sana emanet..

Pişmandır demeyin bakıp sözüme
Ondan gayri kimse yelmez nazıma
Özlem çöktü yine mahzun yüzüme
Yarabbi, can dostum sana emanet..

  Danimarka, (19.01.2013)   (23.25)
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Sanal Âlemde Olanlar;

Sanal âlem olmuş görücü parkı
İsteyen istediğini alıp gidiyor
Amacı güzel ama düzensiz çarkı
Birçoğu orada batıp gidiyor

Kimi dost görünür kimisi düşman
İltifata kananlar olmakta pişman
Fayda değildir her şeye susman 
Uyanıklar o zehri atıp gidiyor

Herkes lafta partnerini seviyor
Gerçek veya yalan güzelsin diyor
Yalan dolan orada para ediyor
Doğruyu eğriye katıp gidiyor

Kimisi gencim diyor kimisi ihtiyar
Aradığını bulan şanslı bahtiyar
Bulan bulduğuna diyor nazlı yar
Can bile canına çatıp gidiyor

Bazısı fakirmiş bazısı zengin
Kolayca orada bulanmaz dengin
Var bazı yürekler engin mi engin
Onlar da sitemi yapıp gidiyor

Bu âlemde iyiler olur mu bilmem
Varsa da dengini bulur mu bilmem
Ok yaydan fırlamış durur mu bilmem
O güzelim değerler batıp gidiyor

Hasan ÖZ  (22.04.2010)  (11.00)
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Saray Olmasa Da Güzel

Kızların oyalı yazması
Damatta parmak kınası
Gönül köşkünün binası
Saray olmasa da güzel

İlkbaharı haber verir
Güller laleler bir gelir
Meyve değil çağla yenir
Hepsi olmasa da güzel

Hazan da sarı bahçeler
Hüzünlenir o çehreler
Name dolu hançereler
Nalân olmasa da güzel

Kışı haber verir karlar
Karla kapanıyor yollar
Sevgiyle kavuşan eller
Daim olmasa da güzel

Gönül sevdiğini arar
Hayalleri gerçek sanar
O hayalle her an yaşar
Gerçek olmasada güzel

Sevgiyle oluşan bağlar
Beden farklı birdir canlar
Uğrunda çiğnenen yollar
Sana varmasa da güzel

Onda neşe sevinç birdir
Gülen yüzü sanki nurdur
Kalbe giden ince yoldur
Asfalt olmasa da güzel
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Sazımı Sırdıma Vurdum

İnanın hiç vaktim yoktu billahi
Sizleri gördüm de buraya geldim
İzinsiz evden çıkmam vallahi
Hanıma tekmili verdim de geldim

Sokmayın belaya benim başımı
Bilirim takip eder her an peşimi
Suiistimal etmeyeyim diye eşimi
İş var mı diye sordum da geldim

Bugün o görecek çarşı pazarı
Uykuya yatacak akşam üzeri
Kaçırmasın diye günlük dizileri
Saati başına kurdum da geldim

Gönlüm razı değil boş oturmaya
İlk önce başladım turşu kurmaya
Alıştı bu ellerim dolma sarmaya
Yemeği ateşe koydum da geldim

Takıp takıştırmış bütün ziyneti
Gezecek görümceyi sonra eltiyi
Islatır belki evlat diye örtüyü
Sıkıca kundağa sardım da geldim

Hor görme kimseyi yaptığı iştir
Gayret et işleri erken yetiştir
Hazırlık gerekir önümüz kıştır
Çorabı kazağı ördüm de geldim

İçimden söylerim yanık türküyü
Sildim dolapları örttüm örtüyü
Yıkadım kirlileri yaptım ütüyü
Camı çerçeveyi sildim de geldim

Çayı varmış gelen ayın beşinde
Hazırlık başladı hafta başında
Bitince tüm işlerim huzur içinde
Sazımı sırtıma vurdum da geldim
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Sebepse Gurbet

Çorak sol yanıma bir fide diktin
Gün oldu yeşerdi uç verdi elbet
Yükledin bu yükü belimi büktün,
Sendedir çaresi sebepse gurbet..

Çarpıyor kalbim sakın pes etme
Kapalı her şeye sol yanım deme
Dündeydi o sözler deyipte yeme
Yandadır saresi sebepse gurbet..

Geçemez sevginin kimse önüne
Bakmaz aşık olan geçen dününe
Her şeyini ayarlar vuslat gününe
Candadır haresi sebepse gurbet..

Yanacak senin de yüreğin elbet
Sutre gibi durur şu zalım gurbet
Kim der engeldir sevgiye servet
Bendedir yaresi sebepse gurbet..

Göze gelme dedim adadım dilek
Hüneri can oldu mangaldır yürek
Bükülür sanmayın çevikmiş bilek
Kandadır paresi sebepse gurbet..

Sevdi gönül gözü kalbim ağladı
Esti çölden meltem yaktı dağladı
Tüm bunları cesur yürek sağladı
On’dadır çaresi sebepse gurbet...

  Ankara,  21.10.2012  (12.30)
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Senden Bilirim

Bu göze değen gözü
Bağrımı delen sözü
Gözden süzülen özü
Gözüm senden bilirim

Dil sustu hal beyandı
Her hal kalbe ayandı
Sessiz sesi duyandı
Cüzüm senden bilirim

Bak yüzüme gör dedi
Bütün sözleri yedi
Sonu baştan denedi
Sözüm senden bilirim

Kalp değil sanki taşdı
Kastı nemrudu aştı
Yazdan kışa dolaştı
Güzüm senden bilirim

Harı yürek dağladı
Gören gözler ağladı
İlk safta el bağladı
Közüm senden bilirim.

10.09.211
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Senden Öğrendim

Senden evvel nazı pozu bilmezdim
Sahte dahi olsa kerhen gülmezdim
Kuş olur çırpınırda ama ölmezdim
şakasına ölmeyi senden öğrendim,,

İçim kan ağlarken yüzüm gülmezdi
Ok gibi bakışlarım canı delmezdi
Sol yanım yanardı küfür bilmezdi
cakasına gülmeyi senden öğrendim,,

Her sözüne doğru deyip kanardım
Sen yoksan gece gündüz yanardım
Ellerimi bıraksan buza dönerdim
Ok misali delmeyi senden öğrendim...
             Ankara, 16.01.2015 15:16
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Seni Riyakâr

Sen ortama girince mevzu açardın
Konu mertlik olunca gökte uçardın
Gülmekten çevreye köpük saçardın
Sahte miydi tüm bunlar seni riyakâr

İlk bakışta iyi de kötü de denemez
Gerçek olmayan bu yüzün bilinmez
Sonra el değil parmak bile verilmez
Artık gerçek özün belli seni riyakâr

Kandık biz de insanız güzel sözlere
Bu kafayla gidersen gelirsin gözlere
Zamanla sözün olmaz dönüp bizlere
Senin yüzün ayan oldu seni riyakâr

Eşe dosta bile acımaz kelek atarsın
Yatmazsa o kafana hemen satarsın
Beklediğin olmaz ise surat yaparsın
Bildik yüzün yalan oldu seni riyakâr

Anlaşıldı vefasızsın kesip atarsın
Hakka hukuka değil kar’a bakarsın
Baktın ki çetin ceviz çamur atarsın
Gerçek yüzün ilan oldu seni riyakâr

Görürsen o gözlerde bellidir hinlik
Leke getirir dostluğa zarardır cinlik
Bozarsan o dostluğu sonucu kinlik
Olmaz deme olur bunlar seni riyakâr

Terk eyle bu tavırları topluma katıl
Hoş değil o hareketler bilesin batıl
Dostların da dışlar seni olursun atıl
Pişmanlık fayda vermez seni riyakâr

                     (22.01.2010)   (12.10)
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Sevda

Olur mu sadece bakıştır sevda
Sineye vurulan nakıştır sevda
Yüreği buzulda yakıştır sevda
Kor olup gönüle akıştır sevda

Tahtını deryaya kuruşa denir
Uğruna dağ gibi duruşa denir
Maralı mermisiz vuruşa denir
Gönül deryasına dalıştır sevda

Uçar akıl emir almaz serinden
Umutla dellenir fırlar yerinden
Silleyi yese de dipten derinden
Bir ömür kaderle yarıştır sevda..
Ankara, 12.05.2016
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Sevdalı

Gönül deryasına berk olup dalan,
Sinesi sefa derken özüyle yanan,
Cansız cenneti cehennem sanan,
İşte sevdalı budur duyun erenler.

Sevdası aşı olmuş ateşsiz pişen,
Yürekte har olmuş payına düşen,
Kor kor iken sinesi canına koşan,
İşte sevdalı budur duyun erenler.

Sevda çiçeğine gönülden handır,
O hana sunduğu bir ömür candır,
Al canım der lakin derilen yandır,
İşte sevdalı budur duyun erenler.

Kor yüreği bir ona sel olur akar,
Aşkı hariç herkese el gibi bakar,
Sinesinin kor ateşi cihanı yakar,
İşte sevdalı budur duyun erenler.

Sözü ciğerinden özünden sanar,
Aşkının sözüne mum olur yanar,
Beraber yandıkça sevgiye kanar,
İşte sevdalı budur duyun erenler.

O sebebi hikmeti bilinmez ama,
Küserse sevdaya yapamaz yama,
Diyemez son sözü çeker bir kama,
İşte sevdalı budur duyun erenler...

Ankara - 09.07.2011 - 16.35
Hasan ÖZ
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Sevdam

Şu sinem daralıp sıkılsa bile
Başıma gök kubbe yıkılsa bile
Yetmedi can evim yakılsa bile
Ondan başkasını sevemiyorum..

Yeter ki o desin ıssız olayım
Karıncadan dahi sessiz olayım
Sol yana konmada arsız olayım
Ondan başkasını sevemiyorum..

Hatalar peş peşe sıralansa da
Doğrular asılsız karalansa da
Sineler cız diye yaralansa da
Ondan başkasını sevemiyorum..

Sağım elem keder solum ölüyor
Her nefeste ecel beri geliyor
Yok başka çaresi o da biliyor
Ondan başkasını sevemiyorum..

Endişem bu sevda hayal olacak
Ruhum ağlayacak eller gülecek
Vuslat suya düştü mazi olacak
Ondan başkasını sevemiyorum..

Girse de cesedim kara toprağa
Bu sevda yazılır dala yaprağa
Ecel engelmidir kalbe dolmağa
Ondan başkasını sevemiyorum..

Şemsim oldu esti esin bağrıma
Sitem etme dedim gider ağrıma
Geç kalırsa bakar ecel çağrıma
Ondan başkasını sevemiyorum..

Sevda dedim keder tuttu elimi
Kader büktü onla çelik belimi
Yetim etme Felek nazlı gülümü
Ondan başkasını sevemiyorum..

Ankara, (S.E.) , 18 Ocak 2013 (19:00)
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Sevdi Gönül Vazgeçmiyor

Acep var mı benzer eşim
Candan sevmek kat'i işim
Söz olsa da sevda yaşım
Sevdi gönül vazgeçmiyor

Hasret şedit beniz soldu
Maşuk ona derman oldu
Dilsiz kalb'e ilham doldu
Sevdi gönül vazgeçmiyor

Derki gönül daldım bala
Tam mizana üç beş kala
Deme! çek git biner sala
Sevdi gönül vazgeçmiyor

Görme dengim şu yadeli
Candan eder yangın seli
Derseler de mecnun deli
Sevdi gönül vazgeçmiyor

Gel, can artık bitir sözü
Sensiz hicran yakar özü
Kapansa da dünya gözü
Sevdi gönül vazgeçmiyor

Ankara, 08.12.2015-23:39
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Sevdim

Sevdim yüreğiyle seveni sevdim
Nuru aynı sevende bileni sevdim
Sevdiğinde o nuru bulanı sevdim
Gerçekten dil ferah olanı sevdim

Sevdasıyla dağları deleni sevdim
Onur konuğu o ise şöleni sevdim
Can için can olmayı bileni sevdim
Gönülden dil beran olanı sevdim

Dikeni ondan bilip dereni sevdim
Riyasız sol yanını vereni sevdim
Gül yüzüne gülleri sereni sevdim
Can evinde dil firuz olanı sevdim

Canımsın can diye güleni sevdim
Canıyla sevgi aşını böleni sevdim
Cezbe gelip ruhuyla öleni sevdim
Gönül köşkü dil şikâr olanı sevdim

Aşk sebebi hilkattir bileni sevdim
Can fedadır sevene diyeni sevdim
Sevdanın membaına ineni sevdim
Sinesiyle dil pesend olanı sevdim

Ankara 11.01.2012-13:35

Dil beran: Dilberler güzeller.
Dil ferah: Gönlü geniş sevinçli.
Dil şikar: Yürekler avlayan, gönül çeken, meftun eden.
Dil pesend: Gönüle hoş gelen gönlün beğendiği.
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Sevdim Seveceğim Onu Da Bilesin

Benim gibi yalnızlığı yaşa dilerim
O aşk ateşi seni de yaksın isterim
Sensizlik gerçek zor nasıl ederim
Derdime dert kattın onu da bilesin

Her zaman seninle çarptı bu yürek
Devirdi yan bakanları bu şanlı bilek
Mümkün mü seni biriyle düşünmek
Kalbime kor attın bunu da bilesin

Kazandın gönlümü orda yerleştin
Canım feda ettim pay pay üleştin
Dostu bırakıp düşmanla birleştin
Kararttın dünyamı onu da bilesin

Gül amacına ulaştı ben ise soldum
Katlandım her acıya taş gibi oldum
Unuturum sandım olmadı gördün
Taş bastım bağrıma onu da bilesin

Bir gül verip çek git diyen değilim
İsteseydin uğruna canım verirdim
Uzak yakın demez her an gelirdim
Hepsi mazide kaldı onu da bilesin

Bir gün mutluluk gelecek sanarsın
Geçti borun pazarı sen ne umarsın
El âlem serinde yaşarken yanarsın
Balayı sürüp gitmez onu da bilesin

Dilerim sende bir gün gelin olasın
Boynun bükük ellerin açık kalasın
Beyazlar içerisinde pişman olasın
Aramayacağım seni onu da bilesin

Sana ömür boyu mutluluk dilerim
Giy gelinliği ben ise siyah giyerim
Mahzun kalbim kırıldı nasıl ederim
Sevdim seveceğim onu da bilesin

Hasan Öz

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sevenler Bilir

Köz eder sineyi vefasız canlar
Sade sine değil perişan yanlar
Köşk gelir aşığa virane hanlar
Sebebi sevmektir sevenler bilir

Süvari yürekler ser demli gibi
Özlemle yakılan ten nemli gibi
Yitirmiş cananı yan gamlı gibi
Sebebi sevmektir sevenler bilir

Solsada saklanır resimler yine
Bitmeyen feryada katlanır sine
Gelse de mizanda beklenir yine
Sebebi sevmektir sevenler bilir

Ayrılan gönüller hasretle yanar
Titrer sinirinden gözleri donar
Bu hali görenler kaçırmış sanar
Sebebi sevmektir sevenler bilir..
                   Ankara, 17.01.2017

Dost Kalemlerden

Seven ki sevenin halinden anlar
Ateşlere düşüp yanarken canlar
Neyinedir köşkler hamamlar hanlar
Sebebi sevmektir, sevenler bilir..........Bülent BAYSAL

Kalpte izi kalır üstü silinmez
Dıştan bir bakışla derdi bilinmez
Mazideki gibi asla salınmaz
Sebebi sevmektir sevenler bilir. Bülent ARKAN

Gönül dolusu teşekkürler ellerinize yüreğinize sağlık dostlar.
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Sevgi Vefa Halt Etmiş

Gönül seyrana çıkıp demir almıştı
Akıl bu işe bulaşma olmaz demişti
Sıcacık o mesajlar güven vermişti
Sevgi vefa halt etmiş haklısın akıl

Söylenen o sözler doğru gelmişti
Akıl gene susmadı dikkat demişti
Gönül söze inanıp karar vermişti
Sevgi vefa halt etmiş haklısın akıl

Dost deme yad-ellere değildir öyle
Ne olur sen bari akıl doğruyu söyle
Deli gönül her söze kansa da böyle
Sevgi vefa halt etmiş haklısın akıl

Hayat devam ediyor takma kafana
Dinle aklın sesini uyma sen yalana
Eden bulur illaki düşer yalan dolana
Sevgi vefa halt etmiş haklısın akıl

Gel sen alma ahını kalmaz o sende
Dolanır ayaklarına işim bu desen de
Baş göz üstüne deyip ikaz alsan da
Sevgi vefa halt etmiş haklısın akıl...
Ankara,14.05.2010 (10.20)

Hasan Öz

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sevgimi Sundum Gönülden

Olmaz sensiz diye koştum peşinden
Hayatım sen beni anlayamadın
Sevgimi şefkatimi sundum gönülden
Sana özgü bu değeri kavrayamadın

Seni gördüğüm an yandım içerden
Canım canın ateşini söndüremedin
Sular seller oldum aktım özümden
Susuz çöller misali kandıramadım

Daraldı kırık gönlüm güzelliğinden
Alay ettin bu sızıyı dindiremedin
Yoruldum usandım kaprislerinden
Seni bu tavırlarından yandıramadım

Sarhoş olup yollara çıkıp düşmeden
Çekip beni yuvaya döndüremedin
Onca hatana karşı çek git demedim
Sen olanları kendine konduramadın

Tatmadın bensizliği bunlar olmadan
O zalim ayrılık bizi gelip bulmadan
Hâkim kararlımısınız diye sormadan
Görüp bunları yenmeyi başaramadın
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Sır Dolu Sevdam

Desem bu sevdaya kimler inanır
Bilen bilir bilmeyen aşktan utanır
Akıl uçmuş gönülse gökte dolanır
O yürek bileksizmiş diyemedim ben

Ne ona söyledim ne onu duydum
Yüreğim hükmetti kalbime uydum
Kaptırdım gönlümü canımı koydum
Kavgan yüreksizmiş diyemedim ben.

Günlerim gece oldu farkına varsa
Neleri göğüsledim gelse de görse
İstediğim bir tek şey özüne dönse
Sözün gereksizmiş diyemedim ben

Yaşanan bu aşkın olmaz tanımı
Vermeye razıyım can sol yanımı
Dertler sarmalasa dört bir yanımı
Maşuk feleksizmiş diyemedim ben

Duysun artık sesimi süre daraldı
Bilsin ki ne huzur ne sevinç kaldı
Söz bitti dil sustu bir ramak kaldı
Sevgim yetersizmiş diyemedim ben

Söyledim duymadı sıradan kulum
Bu sevda sır dolu bilinmez sonum
Geç olmasın derman bekliyor ölüm
Sevdan süreksizmiş diyemedim ben..

H. Öz, Ankara,16.06.2010 - (09.45)
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Siyasetçi Kulak Kesil

Siyasetçi kulak kesil o yer bir gün sallanır
Aksi yöne eser rüzgâr canı yanan dellenir
Yaşananlar haddi aştı dost akraba kollanır
Hukuk tanımayan sefil bir gün geri yollanır..

Ne yalanlar ne dolanlar kimin elin tutarsın
Yetki sana güç verir de bütününü yutarsın
Yok mu bize diyenleri kötekleyip kovarsın
Celallenir derki halkta seni reyim kotarsın..

Sende girdin o havaya seni nadim etmesin
Kul hakkını yiyen gafil asla rahat yatmasın
Küfem doldu işim oldu diye uçup gitmesin
Yaptığı yanına kalıp sözle hesap bitmesin..

Kırallar gölgede kaldı bu böyle gider sanma
Olsun yürü beyim diyen riyakâr cine kanma
Otur düşün gaza gelip vebali halk’ta yanma
Emaneti emanet bil bandıkça tekrar banma..

Bütün gözler seni izler yalan demeyi bırak
İhya ettin yandaşları dürüstlük senden ırak
Kibirlenme reis beyim yolcusun bura durak
İnanmazsan gel beraber bir öncekine sorak...

09.06.2012 - (13.05)
Ankara

Hasan Öz

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Söyler misin

Soramadım gül müdür Gülşen midir?
Nur yüzlü billur gibi o cemalin senin.
Mis midir amber midir nazenin tenin,
Söylermisin nazlı yar ben de bileyim.

Bağ mıdır bağban mıdır o gönül evin,
Yar mıdır yaran mıdır o sevdan senin,
Dert midir derman mıdır tuttuğum elin,
Söylermisin nazlı yar ben de bileyim.

Can mıdır canan mıdır koca yüreğin,
Ok mudur hançer midir ahu gözlerin,
Benden mi senden mi bitmez nazların,
Söylermisin ey nazlı yar ben de bileyim.

Nur mudur Nuran mıdır buselik yanın,
Namemidir ferman mıdır dilde ki sözün,
Ay mıdır güneş midir mahzun o yüzün,
Söylermisin ey nazlı yar ben de bileyim.

         Ankara - 28.07.2010 (12:45)
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Söz Ehli Siz Söyleyin

Dediler hata ettin neden yazdın şiir
Geldi arkası sırayla söyledim bir bir
Amacım hata etmek değil inanın şiir
Söz ehli siz söyleyin yanlış olan ne

İçimde olup bitenleri döktüm kâğıda
Tava ondan ateş beden versin yağıda
Piştinse şiir narında ne hacet kâğıda
Söz ehli siz söyleyin yanlış olan ne

Olmasa izni Yaradan dönmezdi dili
Dolsa da sinem şiirle yazmazdı elim
Bilirim hata çok ama Yaradan kerim
Söz ehli siz söyleyin yanlış olan ne

Şükrederim bu günlere şiirle koştuk
Şiir seven dostlar ile birlikte coştuk
Dizeler döküldü ağızdan sona ulaştık
Söz ehli siz söyleyin yanlış olan ne

Can dostlar dedi ki sende bir hal var
Yazdığın bu dizeler gönül yakan nar
Yaradan yardımcın canlar olsun yar
Söz ehli siz söyleyin yanlış olan ne

Bilenle bilmeyen bir mi anlatamadım
Şiir sevmeyen gafillere söyletemedim
Erenler katına arz ettim dinletemedim
Söz ehli siz söyleyin yanlış olan ne

Hasan Öz

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Şaşma

Elveda diyene kal dersen eğer
açılmış gözlerle gülerse şaşma
gel nadim oldum desen ne eder
avucunu yalar da silerse şaşma..

Ket vurup nefsine tutsan elini
güler geçer haline kırar belini
sevgine hürmeten tutsan dilini
nefreti sol yana bilerse şaşma..

Dikleşen yüreğe dikleşip durma
kederi sevgiden sen sual sorma
tepkini ölçecek dense de uyma
vuslatı Huda’dan dilerse şaşma..

Ağlasın yüreğin akmasın yaşın
yansın ciğerin dik dursun başın
dert olsun mesajı yıkılan kaşın
yine de tarzına gülerse şaşma...

              Ankara, 31.10.2014 - (13:00)
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Şehidim

Vatan borcu ödenir gelirim derdin
Daima sen bizlere hep umut verdin
Şimdi sen milyonların kalbine girdin
Tahtını yükseklere kurdun şehidim

Şahadetin duyuldu şok oldu anan
Bak sevenlerin burda ailen tamam
Yolun bekleniyor geçmiyor zaman
Sarılmış albayrağa geldin şehidim

Kanatlanıp o anda uçtun cennete
Emanetin, emanettir  yüce millete
Dualarla gül ismin yazıldı her yere
Cihanın sonu olsa silinmez şehidim

Yankılandı ağıtlar dağda ovada
Ulaştın arşı-alaya erdin murada
Şefaatle müjdeledi nebi ukba'da
Erdi göğe başın eğilmez şehidim

Geçse de seneler bu sızı dinmez
O, kansız hainler feryadı duymaz
Kör misali gözleri gerçeği görmez
Not düştün tarihe silinmez şehidim

Ey benim gönüldaşım geçtin tarihe
Riyakârmış yedidüvel komşular bile
Kim affeder canileri pişmandır diye
Canın bedeli belli değişmez şehidim
                    Ankara 18.10.2009 (18:15)
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Taş mı Sandınız

Sizler güldünüz ben se ağladım
Yaşananları kaderime bağladım
Affettim o zalimi güller yolladım
Yoksa siz beni hoş mu sandınız

Kapadınız kapıları yüzüme karşı
Kötü dediniz o iyi sözüme karşı
Hep acı söylediniz özüme karşı
Yoksa siz beni taş mı sandınız

Yaşananlar bahtımın yazısı gibi
Gönlümün dinmeyen sızısı gibi
Dost gördüklerimin bazısı gibi
Yoksa siz beni boş mu sandınız

Şükür Yaradana aklım başımda
Yârin teri çoktur ekmek aşımda
Aşk ile uçtum bu genç yaşımda
Yoksa siz beni kuş mu sandınız

Dostumun cahiline gülerim elbet
Düşmana dişlerimi bilerim elbet
Bunu anlamayana gülerim elbet
Yoksa siz beni düş mü sandınız

Düşman pes etti yenildim dosta
Çırakla uğraştım bilmedim usta
Uzanıp yatıyorum diye bir posta
Yoksa siz beni tuş mu sandınız

Yaz yerine hazanı verdiniz bana
Sevinciniz ellere kederiniz bana
Yârle bade içtim güldünüz bana
Yoksa siz beni keş mi sandınız

Tapmayın para pula el ayak kiri
Çoğundan iyiyim gençlerden diri
Söyleyin dostlarım işte tam yeri
Yoksa siz beni naaş mı sandınız
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Taş Oldu

İstedim ki dost akraba göreyim
Geldi acı haber kalbim taş oldu
Dermanı var mıdır kime sorayım
Ümidim tükendi sönüp boş oldu..

İlendim sabır diye olmuyor işte
En sağlam anamdı gitti ilk başta
Gün saydı babam amcamda işte
Elem sardı damla damla yaş oldu.

Hüzün dolu sokakları dolaştım
Boş evleri gördüm olana şaştım
Büyüdüğüm eve vardım ulaştım
Gördüğüm külünde uçan kuş oldu..

Cız etti yüreğim sinemse yandı
Bandıkça ciğerim maziyi bandı
Görenler şaşırdı çıldırmış sandı
Ömrümün baharı donup kış oldu..

Merak-ı muciptir orda kim başta
Saç sakalı geçmiş bıyıksa kaşta
Akıl hani baştaydı olmazdı yaşta
Baş olmuş ayaklar aksi düş oldu..

Kimleri sayayım hepsi de gitmiş
Bacalar tütmüyor sıcaklık bitmiş
Köyde kalanların en genci yetmiş
Hal hatırdan sonra sözler taş oldu.
      Ankara-   18.07.2012  - (12:00)
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Tavşan Dağı

Tavşan dağı arpalıktır eğer saban sürerse
Değirmenler darı öğütür şayet suyu gelirse
Her fakire birer koyun zenginler de verirse
Güzel derim bu gidişe sonsuza dek giderse
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Unutamadım

İçimde sızım var canım yanıyor
Saplanmış bağrıma atamıyorum
Aşkımız umutsuz unutalım dedin
Saygı duydum ama unutamadım

Kalbim yaralandı kanı durmuyor
Görünce resimleri canım yanıyor
Söylenen sözlere kanım donuyor
Bütün olanlara inat unutamadım

Haczettin kalbimi git diyemedim
Her zaman ağlattın güldüremedin
Seni sevdi gönül dost diyemedim
O nedendir bir türlü unutamadım

Bakışların ok gibi vurdu kalbimi
Yıktı hayal dünyamı yok etti beni
İlan ettim dünyaya sevdiğim seni
Bu nedendir bir türlü unutamadım

Ağır gelir bu garibe seni unutmak
Geçmişi sadece albümde tutmak
Anıları terk edip yakıp yok etmek
Mümkün değil seni unutamadım

Bu rüya sona erdi karardı günüm
Bitmiyor o acılar olmuş kördüğüm
Kahrettim dünyaya olmadı çözüm
İnzivayı bile denedim unutamadım

     (03.10.2009)   (21.30)
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Usandım

Canımı yoluna sunduğum canan
Naz dağı oldun candan usandım
Neşeli anında bulduğum canan
Buz dağı oldun senden usandım

Cezbettin sinemi kula döndürdün
Yaktın sol yanımı kora bandırdın
Bitmedi harınla yaktın yandırdın
Köz dağı oldun senden usandım

Renkleri rengime katan o sendin
Huzurla sinemde yatan o sendin
Kalbimden ateşleri atan o sendin
Toz dağı oldun senden usandım

Narını ciğerime boca ettin gittin
İsmini beste gibi hece ettin gittin
Gönlüme sevgini yüce ettin gittin
Köz dağı oldun senden usandım..
              Ankara, 11.07.2015  (15:30)
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Üzdüler Beni

Ne uzak oldular ne halim sordular
Nefsin süzgecinden süzdüler beni
Can diyen gönlüme elem koydular
En sevinçli günümde üzdüler beni

Canmış sın bilene cansın dediler
Ne canı ondan öte kansın dediler
Değme o yanarsa yansın dediler
Unutuldu o sözler çözdüler beni

Bir araya gelince farklı oldular
Sevgi yumağını neden böldüler
Her biri benim için ayrı güldüler
Lakin buz üstüne yazdılar beni

Çekilmez şu keder canıma yetti
Taş oldu kem sözler takatim bitti
Canımsın diyenler pişmanlar etti
Candan ötesin deyip ezdiler beni..

         Ankara, 31.05.2012- (21.22)

Dost Kalemlerden;

Seni üzenler varsa, izin verme,
Dostur deyipde sinene çekme,
Haklı davandan hiç özür dileme,
...Dostların saygıyı bilenden olsun...

Seni sevmeyeni, sende sevme,
Değer vermeyenin yüzüne gülme,
Melhem olsabile yarana sürme,
...Dostların Kıymet bilenden olsun...Alişahin 7
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Üzülme Abu

O gül benzin neden sarardı soldu
Sabrım bitti tükendi deme be abu
Desen ki dert bir idi binlerce oldu
Bunlar da geçecek üzülme be abu

Hayır ve şer gelir kudret ondadır
Sabırsa zor olan hikmet bundadır
Kim bilir gerçek o iman kimdedir
Mizanda bilinecek üzülme be abu

Rabbim mal verir denemek için
Az, ya da çok olur sınamak için
Riyakarları iyilerden elemek için
O sırat geçilecek üzülme be abu

O dur mülkün maliki bizde kiracı
Amaç değişirse mal olur baş tacı
Kırma gönül mal mülk olmaz ilacı
Bilen bilir bunları üzülme be abu

Ceza deme oğul uşak nesil üresin
Sebebi hilkati onların hayır bilesin
Her birisi bir derdine deva eylesin
Sabret onlar da olur üzülme be abu

Kem söz rücü eder değme hasmına
Olanları gören görür baksa resmine
Helallik şart olanlara elzem tümüne
Nasipte varsa olur üzülme be abu

Bilse de rızkı bitenleri melek Mikail
Haber verdi tüm bunları kula Cebrail
Zengin fakir fark etmez gelir Azrail
İzin yoksa geri gider üzülme be abu

Ankara, 26.01.2010 (13.45)
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Var Git Denir Mi

Ay yarıldı yıldızlar kül oldu söndü
Yürek bin pare sine kevgire döndü
Ziyan oldu emekler gurbet göründü
Koy kendini yerime var git denir mi?

Deniz derya çağladı dağlar yürüdü
Can kafese sığmadı kasvet bürüdü
Elem keder vurunca yanım çürüdü
Koy kendini yerime var git denir mi?

Kan yürüdü zihine koyuverin beni
Def etsem de affetmez Yaradan seni
Alsın kara topraklar cansız bedeni
Koy kendini yerime var git denir mi?

Unutsun o, demişsin kolaysa unut
Mazide kalanlara bu tavrın kanıt
Keşke bir af deseydin öz'e bir yanıt
Koy kendini yerime var git denir mi?
             Ankara, 26.08.2015  (22:03)
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Vazgeçtim

Özünden dökülüp yere yığılsa
Hıçkırıktan imik imik boğulsa
Mühür olup bu sineye vurulsa
Vazgeçtim ceylanım vazgeçtim artık

Omuzları sarkıp beli bükülse
Kırlaşan saçları yana dökülse
Bu feryada cihan yanıp yıkılsa
Vazgeçtim ceylanım vazgeçtim artık

Küsüp o kadere yasa bürünse
Huri değil melek gibi görülse
Bu uğurda sürüm sürüm sürünse
Vazgeçtim ceylanım vazgeçtim artık

Riyadan sıyrılıp öze dönülse
Dumanı tükenip köze dönülse
Zemheri değil de yaza dönülse
Vazgeçtim ceylanım vazgeçtim artık.
          Ankara - 05.12.2010 (11:55)

Hasan Öz

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Vurma Kalbimi!

Gönül kani gelip tabi olmuşken
Eski hesapları kurcalayıp durma
Gururu terk edip geri dönmüşken
Ne olur kem sözle vurma kalbimi!

Bir ömür sevginle geçsin diledim
Dertleri kundaklayıp öze beledim
Gel beraber vuslata erelim dedim
Ne olur kem sözle burma kalbimi!

Sevincin sevincim hüznün kederim
Bu uğurda can feda yemin ederim
Sensizlik kaderse sonumdur derim
Ne olur kem sözle yorma kalbimi!

Sevgi çarkı dönsün gel tıkır tıkır
Kenetlensin eller gülsün bu fakir
Nadim oldun diye görme sen hakir
Ne olur kem sözle kırma kalbimi!

He demezse kalbin çeker giderim
Soranlara buymuş kaderim derim
Ecel dahil her şeye boyun eğerim
Ne olur kem gözle delme kalbimi!
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Vuslata Eren Gülecek

Bir gün bu âlemin sonu gelirse
Tufan ile birlikte yeksan olacak
Mahşerde sevaplar hafif kalırsa
Umutlar sönecek berbat olacak

Denizler kabarıp seller basacak
Deryada bu âlem sandal olacak
Dağlar parçalanıp dibe vuracak
Biçare bu yaşam berbat olacak

Bedenler can derdine düşecek
Üzülenler olacak iyiler gülecek
Herkes kendi hesabını verecek
Biçare bu yaşam berbat olacak

Ameller gün gibi minhaç olacak
Kevser’i içebilen huzur bulacak
Sırattan kayanlar hüsran olacak
İlahi adalet kesin tecelli edecek

Geldi bu âlemin sonu denecek
Alçalacak güneş hiç batmayacak
Gece son bulup gündüz kalacak
Sanmayın bu hayat abat olacak

Kar zararı ödemez hesap açıktır
İnkârı fayda etmez açık seçiktir
Güzeli cennettir diğeri göçüktür
O göçüğe düşen berbat olacak

Yarap koru bizi nefsanî ateşten
Sığınırız sana sahte olan düşten
Hayali hayalden yersiz gülüşten
Kurtar bizi vuslata eren gülecek

 Hasan Öz-Ankara  (16.03.2010)  (14.20)

Minhaç: Açık, demektir.
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Yalan Dünya

Nelere inanmış nelere kanmışım
Sahte ve boş hayallere dalmışım
Bu fani yaşamı gerçek sanmışım
Diktin dal başıma be yalan dünya

İnandım sözüne koştum peşine
Feda ettim her şeyimi güzelliğine
Tıkadım kulağımı hakkın sesine
Taktın hal peşime be yalan dünya

Ne ana baba kaldı ne de akraba
Kastın bizlere mi hatta tek bana
Sezemedim hileni girdim zarara
Çöktün ol döşüme be yalan dünya

Vaadin boşuna kabir son durak
Doldurdun gözümü taş ile toprak
Bitirdin her şeyi dön arkana bak
Çıktın bu başıma be yalan dünya

En başında bilemedik yalanlarını
Fark edemedim sinsi dolanlarını
Görmedim bu âlemde gülenlerini
Çaktım her şeyini be yalan dünya

Güleriz belki bizde baki âlemde
Beklerim hilelerin sonu gelende
Gelip münkir nekir sual edende
Yaktım gerçeğini be yalan dünya

                     02.12.2009(12.30)
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Yalanmış Dünya

Gün olur gölgen seni geçerse
Yalanmış dünya dersin o vakit
Ruhunu senden çalıp göçerse
Yalanmış dünya dersin o vakit

Gönül arzularda elin ermezse
Tenin sararır yüzün gülmezse
Yüreğin çağlar dilin dönmezse
Yalanmış dünya dersin o vakit

Biter közü dilin irşad etmezse
Nefesin düz yollara yetmezse
Sözlerin dostlarına geçmezse
Yalanmış dünya dersin o vakit

Şaşma mumsuz olan pastana
Sitem etme artık eğri bastona
Hasmın bile güler ise postana
Yalanmış dünya dersin o vakit

Kefen gömleğini elle biçersen
Arsızlara dahi gülüp geçersen
Dünya ehli sözü ile na'çarsan
Yalanmış dünya dersin o vakit

Geçmişte girmek için gözüne
Koşanlar bakmaz olur yüzüne
Hele muhtaçsan kefen bezine
Yalanmış dünya dersin o vakit

Yaşamın bir gün mazi olunca
Dost sandıkların safa dolunca
Talkın için imam başa gelince
Yalanmış dünya dersin o vakit...

Ankara, 13.02.2015 - 13:39
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Yalvarman Artık Boşuna

Hayatı sımsıcak ellerin sandım
Tutunca o eli har'ından yandım
İhaneti kederi ilk sende bandım
Kal diye yalvarman artık boşuna

Sanmıştım aşkını halin miracı
Kirlenen sevdanın yoktur ilacı
Sunsan sineden zümrütten tacı
Al diye yalvarman artık boşuna

Silindi sinemden kalpteki yerin
Ne sevdan kaldı ne de kederin
Kabuklandı yaran bitti hederin
Gül diye yalvarman artık boşuna

Elveda diyerek mümbit bağlara
Çevirsen yolunu sessiz dağlara
Çaresiz bu halin ders'tir sağlara
Bul diye yalvarman artık boşuna

Karalar bağlayıp pervane olsan
Her gün daha da sararıp solsan
Aşkından eriyip kahırdan ölsen
Gel diye yalvarman artık boşuna...
 Ankara, 19.11.2015-13:39
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Yan Bu Can İçin;

Dilerim sen de bul yaptıklarına eş,
Bağlan bir vefasıza pençesine düş
Nazenin o kalbin olmasın hiç geniş
Sevdanın ateşinde yan bu can için

Aşk ateşi kaplasın yaksın tenini
Kül etsin o sineni dört bir yanını
Koparıp bedeninden o sol yanını
Maşukun elleriyle sun bu can için

Sevdanın nevbaharı çekip gidince
Dertlerin bin bir olup cana yetince
Tahammül tükenip de sabır bitince
Akan o göz yaşıyla yun bu can için

Güvendiğin dağlara karlar yağınca
Mor sümbüllü bağını boran çalınca
Kalbinde açan gonca gülün solunca
Baykuş gibi damına kon bu can için

Can diye sevdiklerin canı yakınca
Verilen bütün sözler yalan çıkınca
Dünya gözüyle dönüp ona bakınca
Kederinden deliye dön bu can için

Dönme geri İstemem artık bir daha
Pişmanım deme el aç yalvar Allah’a
Aşk için gece gündüz dön yan yana
Kaderimiz bu deyip yan bu can için

          Ankara - (15.07.2010)      (06:05)
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Yandınsa Yandın

Niçin bi-karar yana bakarsın
Kızgın lav olur can'a akarsın
Yürek paralar gönül yakarsın
Yandınsa yandın deme gel beri..

Sözün ilamdır canım diyendin
Özüne güçtür kanım, diyendin
Sevgiyi banan yanım diyendin
Bandınsa bandın deme gel beri..

Kırılır kalbim gülmez diyordun
Sensiz bu yara onmaz diyordun
Kimse halimi sormaz diyordun
Sordunsa sordun deme gel beri..

Can bi-zar iken neşe yok imiş
Sevdanın hüznü cana ok imiş
Verilen değer meğer çok imiş
Verdinse verdin deme gel beri..

Sevginin baharı biter güz olur
Dünüm yarınım an’ım söz olur
Donar umutlar kanım buz olur
Donduysa dondu deme gel beri..

Taş oldu sinem olamaz deme
Bensiz o yürek gülemez deme
Gülse de kaderi silemez deme
Sildinse sildin deme gel beri…
   Ankara, 08.03.2013  (13.45)
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Yaşanan Kader

Azmeden girişir fani işine
İşi eklemektir lokma aşına
Canı yanar ise vurur döşüne
Yine de bıkmadan yaşanan kader

Yeni urbaları giyen bedene
Ana babasıyla bayram edene
Iraktan bakmaya iten nedene
Yine de bakmadan yaşanan kader

Kaderin cilvesi büker belini
Yaşam kırar kanadını kolunu
Kalmayan başında siyah telini
Yine de takmadan yaşanan kader

Hasretin elemi göğsünü delse
Gözünün pınarı volkanik gölse
O ecel semtine zamansız gelse
Yine de ürkmeden yaşanan kader..

    Ankara, 26.03.2016: (20:25)
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Yeminler Olsun

Belki de haklısın hata benimdi
İnandım sözüne yeminler olsun
Narınla kavrulup yanan tenimdi
Kanandım nazına yeminler olsun

Sevmeyi öğrettin unut diyorsun
Dumansız od'lar yanıt diyorsun
Kanayan yaralar kanıt diyorsun
Dolandın özüme yeminler olsun

Bu tarzı-halime konulmaz tanım
Sebep o damarda dellendi kanım
Gidemem sol yana mülteci canım
Bulandım tozuna yeminler olsun

Tükendi takatim kalmadı sözüm
Bu aşkın yolunda olmadı düzüm
Sürmedim sefanı gülmedi yüzüm
Belendim közüne yeminler olsun..

        Kelami, Ankara, 20.01.2016 - 13:39
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Yeniden Yazsak Ne Yazar

Umut dünyamızı beraber kurduk
Mutluluğu tattık onikiden vurduk
Çocuk gibi şendik tersine döndük
Her şeyi yeniden yazsak ne yazar

Zamansız bu ayrılık canımı yaktı
Zindan etti dünyamı başıma yıktı
Sensizliğin hüznü çok kötü çarptı
Kale misali sağlam olsak ne yazar

Kalbim çarpıyor hızlı içimde sızı
Biz mi dedik bunları yazılmış yazı
Söyleyin dostlarım kim çeker nazı
Pişman olup geri gelsen ne yazar

Gidip o günlere geçmişe dalsan
Camlara yaslanıp yollara sorsan
Hasrete pes deyip bırakıp gelsen
Aşkımıza ağıtlar yaksan ne yazar

Esiri olma nefsinin dön geri yeter
Tükettin kredileri müflisten beter
Anılarda hüzün var ayrılıkta keder
Yollarıma halılar sersen ne yazar

Naz ettin söz ettin canıma yettin
Dev gibiydin gözümde eriyip gittin
Katlandım her şeye yine terk ettin
Bu kalbi yeniden yapsan ne yazar

Çeverende oluşacak o dünya yeni
Takip edecek hayalim bilesin seni
Pişman olup rehbere eklesen beni
Hayatı sil baştan yazsan ne yazar

   (26.06.2009)  (23.40)
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Yılbaşı Zehir Olmasın

Nedendir niçindir sevinir insan
Sanki biten o gün ömür değildir
Coşar yılbaşıyla her kesim insan
Sanarsın geçen yıl zayi değildir

Alındı biletler beklendi zamanı
Evlerde ki çamların ışıl ışıl dalı
Hayaller yapılmış bırakıp dünü
Aman ha yılbaşı zehir olmasın

Dost akraba birdir o gece evde
Çare kabul edilir biletler derde
Kazanan kazandı amorti nerde
Sormayın yılbaşı zehir olmasın

Gece saat sıfır bir ışıklar söndü
Ekranlar karardı bir cama döndü
Sayıldı geri üç iki bir sıfır sondu
Bırakın bu yılbaşı zehir olmasın

Gariban bu millet TV’ye takıldı
Çoğu için hayaller seneye kaldı
Hayali gerçek bilen inanın yandı
Dikkat edin yılbaşı zehir olmasın

Yılbaşı bahane idi coştuk delice
Kırıldı beli şeytanın işte bu gece
Girdik iki bin ona buruk milletçe
Sakin olun yılbaşı zehir olmasın
               (31.12.2009)   (01.15)
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Yıllar

Rüya gibiydi hayat yaşam kolaydı
Müşfik enerjik halim toy'da olaydı
Keşke şu tenim değil alem solaydı
Vazgeç şu gençliğimi geri ver yıllar

Sırat köprüsü bildim seçtiğim yolu
Hayat sen layık gördün tene bedeli
Koymadın saçlarımda bir siyah teli
Vazgeç şu gençliğimi geri ver yıllar

Seçmiyor iki gözüm tutmuyor elim
Eridi kemiklerim beş büklüm belim
Cehennemi söndürür akan şu selim
Vazgeç şu gençliğimi geri ver yıllar

Yel gibi geçti günler tin ziyan oldu
Gönülde açan lale sümbüller soldu
Riyakarlık dizboyu gözlerim doldu
Vazgeç şu gençliğimi geri ver yıllar

Erken çattı yaşlılık güneş batıyor
Halsiz çaresiz kalbim zayıf atıyor
Can kafeste misafir sessiz yatıyor
Vazgeç şu gençliğimi geri ver yıllar
  Ankara, 08.11.2015 - 12:39

Hasan Öz
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Yoruldum

Bir naif sözüne ömür sunmuştum
Darıldım dostlarım darıldım artık
Sevdanın hatrına boyun eğmiştim
Yoruldum dostlarım yoruldum artık.

Yorgunu yokuşa süren sözlerden
İnsanı  kaz gibi, gören gözlerden
Özünü maskeyle sunan yüzlerden
Yoruldum dostlarım yoruldum artık.

Sevdayı yerlere seren ellerden
Sinemin, yayını geren dillerden
Zihnimi bi karar eden yellerden
Yoruldum dostlarım yoruldum artık.

Gönlüme usulca akan hinlerden
Bendimi sel gibi yıkan cinlerden
Nedensiz önüme çıkan kinlerden
Yoruldum dostlarım yoruldum artık.

Rüzgârı bi-karar esen yönlerden
Akılsızca racon kesen bönlerden
Nefsine rakipsiz küsen tenlerden
Yoruldum dostlarım yoruldum artık.

Kaderi kim bilir can olan canlar
Ecel çatar bir gün çırpınır yanlar
Çare mi olacak hanlar hamamlar
Duruldum dostlarım duruldum artık.
Ankara 28.02.2011 17:05

Hasan Öz
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Yuh Olsun,

Ne yeminler etti sözüm söz diye
Gözlerim sen hariç el’e köz diye
İnandım sitemleri can’a naz diye
Çalanmış bağlaması ona yuh olsun..

Güvendim ben o'na el gibi oldu
Sevdanın gülleri açmadan soldu
Kurduğum hayaller kefene doldu
Talanmış yağlaması ona yuh olsun..

Geceyi gündüze bağlayan oydu
Tebessüm uğruna ağlayan oydu
Kabına sığmayan çağlayan oydu
Dolanmış çağlaması ona yuh olsun..

Ömrümü ömrüne eklerim derdi
Sevgini sinemde saklarım derdi
Ölsem de kabirde beklerim derdi
Yalanmış ağlaması ona yuh olsun..
       Ankara  24.08.2012  - (23:20)

..DOST KALEMLERDEN:

NURANİ gönlünü vermişti sana
Unutulmuştu cennetmekan ana
Sen yoksan dünya haram derdin bana
Yalanmış nüvesi yazıklar olsun…...... Osman NURANİ-27/8/2012

Kahve yapar içirirdi tuz ile
türkü söyler ve çalardı saz ile
arada bir göz kırpardı naz ile
gülenmiş halime ona yuh olsun............şair yusuf değirmenci

Beni aşkla kandırp çalan oydu
Boynuma sarılıp dolanan oydu
Sensiz dünya boş diyen oydu
Yalanmış sevmesi ona yuh olsun..............Ahmet COŞKUN 1

Bin türlü söz verdi hepsi yalanmış
Aşk diye sunduğu büyük talanmış
Her çiçekten ayrı bir tad alanmış
Uzak dursun yürekten,elalem olsun.......Günce Günce

Nasılda güvendim,gönlümü açtım
Varımı yoğumu,yoluna saçtım
Ne vakit zor günde,ona muhtaçtım
Yılanmış yeğlemesi, ona yuh olsun..........Hamit Körken
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Seviyor göründü, aldattı beni,
Yerden yere çaldı, mahvetti beni.
Yaşarken öldürdü, kahretti beni
Yalanmış sevmesi, ona yuh olsun.......Vehbiye Yersel

Yemininde sahteymiş gülüşün gibi
özlemende yalanmış sevişin beni
ben hep sevmişken gönülden seni
tanıdığım güne ona yuh olsun.........Adnan ÇATALBAŞ

Ecelle bir gelsen gülüm derdim
Sana kocaman ömrümü verdim
Kadrim kıymetim bilemediysen
Yalandan aşkıyla, ona yuh olsun.......İlhan Koruyucu

Dünyayı bahşedip önüme serdi
Ben yarin oldukça ağlama derdi
Yalancı aşkını emrime verdi
Sinemi dağlaması ona yuh olsun......Mustafa Hoşoğlu

İnandım sözlerine aldandım
Canım gibi vefalı can sandım
Tutsak oldum ağına dolandım
Beni kölesi sanmış yuh olsun............Talat SEMİZ

Gitsem mi ardından, veyahut dursam,
Dağlasam yüreği sineme vursam,
Gelir diye aşkla hayaller kursam,
Sevdayı unutan cana yuh olsun.......A.Yalçınkaya

Hasan Öz
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Yüktü O Sineme Nazından Sonra

Köz oldu gözleri yaktı sinemi
Aktı yüreğime özünden sonra
Kış etti güzleri sevdanın gemi
Oktu o sineme nazından sonra

Yaktı ciğerimi mahşeri gördüm
Bedene ruh olan o canı sevdim
Sevince sevdanın fevkine erdim
Çöktü o sineme közünden sonra

Mil çekti bağrıma arsız ah ile
Verilsin fermanı sözde şah ile
Yıkılsın hayali tek bir vah ile
Haktı o sineme sözünden sonra

Semti gülistana nazar eyledim
Sol yanı uğruna pazar eyledim
Sinemi ruhuna mezar eyledim
Yüktü o sineme hazından sonra..
            Ankara, 22.12.2015 - 13:39

Hasan Öz
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Zam Geldi

Olmaz deme gece uçmuş fiyatlar
Sabahı görmeden yine zam geldi
Biraz zaman geçse belki bayatlar
Maldevir olmadan yine zam geldi..

Kararttı son zamlar halka hayatı
Taze bilmez mide sen sar bayatı
Kimler sevdi bak o yüksek fiyatı
Gecesi dolmadan yine zam geldi..

Vezir sözü bunlar yardım kastına
Katmer katmer geldi üstü üstüne
Teğet geçti vekil yandaş dostuna
Bahane bulmadan yine zam geldi..

Hesap kitap dedik döndük âlime
Denk yaptık bütçeyi zamsız tarife
Bir sözüm var deyin zebun herife
Onu da sormadan yine zam geldi..

Kimler demedi ki dönüm noktası
Ağır geldi Millete zammın okkası
Güven verdi sanki malum takkesi
O rengi solmadan yine zam geldi..

Kime sorsan hepsi sinir hastası
Hekimler cin gibi zammın ustası
Sekreter sır vermez ücret listesi
Ricaya kalmadan yine zam geldi..

Üç beş kuruş koysan kıyı kenara
Ayar bilmez isen yetmez mezara
Hoca dahi zamsız gelmez şu ara
Kefene dolmadan yine zam geldi..

         Ankara, 14.08.2012 - (04:08)

Hasan Öz
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Zevki Sefadır Bu Hayat

O keşkeler hiç olmasa
Hiçbir gönül kırılmasa
Haklı hakkından olmasa
Zevki sefadır bu hayat

Can canana yakın olsa
Kalpler huzur ile dolsa
Seven sevdiğini bulsa
Zevki sefadır bu hayat

Kötüleri bağlasalar
Kem gözleri dağlasalar
Dosta engel olmasalar
Zevki sefadır bu hayat

Eğri yola sapmasalar
Hile hurda katmasalar
Beş kuruşa satmasalar
Zevki sefadır bu hayat

Zengin fakirle olduysa
Elem kederin sonuysa
Yaşanırken cep doluysa
Zevki sefadır bu hayat

Ecel habersiz gelmese
Azrail gelip bulmazsa
Beden kefene girmese
Zevki sefadır bu hayat

  (18.12.2009)   (17.25)

Hasan Öz
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Zor Belayımış Şiir Yazmak

Kalp sesini yazamadım
Dört heceyi dizemedim
Başta bunu sezemedim
Zor belayımış şiir yazmak

Ayak oldum uyak tutmaz
Desek beliğ hece yetmez
İlham gelmez şiir bitmez
Zor belayımış şiir yazmak

Hoş yazana ettim gıpta
Hayal ettim büyük çapta
Yazdım lakin çoğu çöpte
Zor belayımış şiir yazmak

Oldu kuma boşamadım
Şiirsiz hoş yaşamadım
Kolay sandım aşamadım
Zor belayımış şiir yazmak

Zaman geldi kolaylaştı
Duygu derya oldu taştı
Silmez silgi kalem şaştı
Zor belayımış şiir yazmak

Düşünsem de kara kara
İlham nakıs girmem zora
Yazsam bile etmez para
Zor belayımış şiir yazmak

Ankara
02.05.2012  (22.30)

Hasan Öz
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Zor Gülüm;

Gönül sevdi bir güzele bağlandı,
Vurgun yedi gece gündüz ağladı,
Ağıtlar baş aldı ciğer dağlandı,
Gönül küstü artık hayat zor gülüm..

Sesim ona ulaşmıyor gitmiyor,
Sine yanık artık gücüm yetmiyor,
Durdu beyin kalbi teskin etmiyor,
Gönül küstü artık hayat zor gülüm.

Neşe bitti kan damarda akmıyor,
Namert imiş o yüzüme bakmıyor,
Gönül onsuz kafesinden çıkmıyor,
Gönül küstü artık hayat zor gülüm.

Name yazdım satır satır duy diye,
Söz etmedim yaptıkların huy diye,
Kalbe gömdüm sevgimizi gül diye,
Gönül küstü artık hayat zor gülüm.

Hasan ÖZ (31.05.2010)      (2029)

Hasan Öz
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