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Bayram Yelen (1957 -)
1957 yılında Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde doğdum. İlk, orta ve lise tahsilimi
Sungurlu'da yaptım. Çorum Eğitim Enstitüsü'nü bitirdim. Çeşitli yerlerde sınıf
öğretmenliği ve yöneticilik yaptım. Halen yönetici olarak çalışmaktayım.
Şiir yazmayı, fotoğraf çekmeyi ve  gezmeyi çok seviyorum.
byelen@hotmail.com
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Akıl

Ne idim, ne oldum, ne olacağım?
Ne kayıp, ne arar, ne bulacağım?
Bir damla su idim, bir insan oldum.
Aklımla Allah'a yol alacağım.

Bayram Yelen
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Alim ve İlim

İlim, inananın yitik malıdır.
Nerde bulur ise on'almalıdır.
Çıkmaza onunla yol bulmalıdır.

Dünyayı isteyen ilme sarılsın.
İlim ile ahirete varılsın.

Cahil dosttan, alim düşman yeğ olur.
Aklın ermez ise, taşlar dağ olur.
İlim ile her gün 'Yeniçağ' olur.

Alim olmak için Hakka yalvarın.
İlim zemininde kurulur yarın.

'Ya öğreten,ya öğrenen olunuz.'
Ya bunlara yardımcılar bulunuz.
Bilgi deryasına mutlak dalınız.

Çok oku, çok öğren yardımcın okul.
İlim istiyorsan; çalış, ara, bul.

Dertlere devayı bulan, ilimdir.
Zor olanı kolay kılan, ilimdir.
Kalplere sevgiyi salan ilimdir.

Cahilin kendinden, işinden sakın.
İlim, uzakları ediyor yakın.

Okur.  yazar isen ufkun genişler.
Yokuşta olsanda yolun inişler.
Bilgilide alet bir başka işler.

Zemzemlere eştir alimin teri.
İlim; aklın, iradenin zaferi.

Bilgi, insanlığı koruyan kale.
Bilgi, baştacına elmastan hale.
Bilgi,karanlığı kovan meşale.

Alim ölür ise, alemler ölür.
İlim sayesinde zulüm son bulur.

Yeleni der; bilgi herkese gerek.
Karmaşaya ancak, bilgidir tarak.
Öğrenilir araştırıp, sorarak.

'İlimsiz din topal, dinsiz ilim kör.'
İlim dinden, din ilimden ayrı zor.

Bayram Yelen
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Allah'ım

Güneş doğar,çiçek açar.
Ne büyüksün sen Allah'ım.
Yumurta kuş olur uçar.
Ne büyüksün sen Allah'ım.

Gündüz, geceye eklidir.
Su ile ateş farklıdır.
Tohumda dünya saklıdır.
Ne büyüksün sen Allah'ım.

Duyulmakta kutsal çağrı.
Olmamalı eğri, büğrü.
İstikamet sana doğru.
Ne büyüksün sen Allah'ım.

Canım senden. sana yolum.
Şahit olur elim, dilim.
Yeleni der; sana kulum
Ne büyüksün sen Allah'ım.

byelen@ hotmail.com

Bayram Yelen
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Amaç

Canım, boz bulanık bir sel olaydım,
Sen, beni eyleyen koca bir baraj.
Dünyadan ahrete bir yol olaydım,
Sen beni eğrilten keskin bir viraj.

Benim aşkım başka, sevgim bir başka.
Asırlar öncesi bulsaydım keşke.
Sen doymuş olsanda sevgiye, aşka.
Henüz ben doymadım; öyle açım, aç.

Aşkımdan vazgeçmem istersen sına.
Köz gibi yanarım ben döne, döne.
Sende olayıdım; rastık ve kına.
Eğer şehirliysen; allıkla, far, ruj.

Bayram Yelen
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Aman Ha -Küpeler-

Şayet bu yel her yıl böyle eserse,
Ne saman buluruz, nede taneyi.
Yeni nesil atasına küserse,
 Senle, ben kavgası yıkar haneyi.

Kin değil, hürmetse yürekte sönen.
Kör beygire benzer, setende dönen.
Ne köy olur, nede kasaba inan.
Destur edinmişse zat 'Bana ne'yi.

İslam ışığında ilime önem,
Verilmezse dünya yıkılır inan.
Bitmezse sevgisiz, saygısız dönem,
Midemizde buluruz biz naneyi.

İnsanın belası dili, elidir.
Yüreği yücelten sevgi selidir.
Yarının karanlık günle doludur.
Unutursan eğer sen ananeyi.

Zat insan değeri hiç bilmiyorsa,
Kimsenin gözünden yaş silmiyorsa,
Kişinin elinden iş gelmiyorsa,
Şartlarda arıyor hep bahaneyi.

'Danış' derler, bin bilsende birine.
Yol sorarsan çakal dalmaz sürüne.
Umut besliyorsan şayet yarına,
Ukâla olmada sil 'sana ne'yi.

Tohumsuz canlıdan nesil türemez.
Sarmaşık desteksiz düzgün duramaz.
Bayram geçmiş hiçbir işe yaramaz.
Münasip yerlere yakın kınayı.

Enseyle, cüzdanla kayrıl diyorsam,
Özündeki benden sıyrıl diyorsam,
Birlikten, dirlikten ayrıl diyorsam,
Öldürme; süründür, döv Yeleni'yi

Bayram Yelen
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Amasya

Aşk için dağları delinen şehir.
Şehzadeler ile bilinen şehir.
Kaya mezarları bulunan şehir.

Sen yeşile, yeşil sana yakışır.
Yeşilırmak nazlı nazlı akışır.

Gazi Kemal pekiştirdi yüzünü.
Özgürlük ateşi yaktı özünü.
İşgalciye sakınmadı sözünü.

Tamim ile yedi düvele çıkışır.
Yeşilırmak nazlı nazlı akışır.

Yedikır'la Kuşcenneti nerede?
Erikleri, kirazları derede.
Semaverden çay içmeli burada.

Keşkek kabı, ayran ile tokuşur.
Yeşilırmak nazlı nazı akışır.

Bağları, bahçesi, bostanı vardır.
Menkıbesi vardır, destanı vardır.
Oyalı, nakışlı fistanı vardır.

Ördekleri yüzer, keklik sekişir.
Yeşilırmak nazlı nazlı akışır.

Enginin yaz, yücelerin kar senin.
Ovan geniş, vadilerin dar senin.
Otlakların, yaylaların var senin.

Pehlivan güreşir, koçlar bakışır.
Yeşilırmak nazlı nazlı akışır.

Paşaların, erenlerin bulunur.
Güzellerin, yarenlerin bulunur.
Çiçeklerin, derenlerin bulunur.

Güzellikler birbiriyle çekişir.
Yeşilırmak nazlı nazlı akışır.

Tatlı, gevrek Amasya'nın elması.
Zor oldu ya bu senede bulması.
Ayrılmak güç, kolay oldu gelmesi.

Düşünceler birbiriyle takışır.
Yeşilırmak nazlı nazlı akışır.

Çorum, Samsun, Tokat, Yozgat arası.
Yaşanası bir beldedir burası.
Şurası Borabay,Tekke şurası.
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Taşlar suya, su taşlara sokuşur.
Yeşilırmak nazlı nazlı akışır.

Sohbettir, bireyi toplum yaptıran.
Sohbettir, insanı Hakka taptıran.
Sohbettir, yanlışı geri teptiren.

Sohbet ile sevgi, saygı pekişir.
Yeşilırmak nazlı nazlı akışır.

Yeleni der; ilmin kayrıldığı yer.
Yurdumun işgalden sıyrıldığı yer.
Yolların birleşip ayrıldığı yer.

Kuzey, güney, doğu, batı çakışır.
Yeşilırmak nazlı nazlı akışır.

Bayram Yelen

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ana Kucağı

Dalgalı denizin sakin limanı,
Cennetten bir köşe, ana kucağı.
Huzuru bulmanın yeri, zamanı,
Cennetten bir köşe, ana kucağı.

Gündüzde, gecede O bizim ile.
Enginde, yücede O bizim ile.
Tatlıda, acıda O bizim ile.
Cennetten bir köşe, ana kucağı.

Karanlıkta, ışığımsın anam sen.
İlk aşkım, ilk aşığımsın anam sen.
Beleğimsin, beşiğimsin anam sen.
Cennetten bir köşe, ana kucağı.

Başımız dertteyse O'na gideriz.
Kucakta, sırttaysa O'na gideriz.
Gurbette, yurttaysa O'na gideriz.
Cennetten bir köşe, ana kucağı.

Ben üşürüm, titrerim; anam donar.
Ben göynürüm, solarım; anam yanar.
Ben damlarım, çilerim; anam pınar.
Cennetten bir köşe, ana kucağı.

Etmeyiz hürmette, saygıda kusur.
Esirgenmez ondan, bütün ve kesir.
İpek gibi gelir, elinde nasır.
Cennetten bir köşe, ana kucağı.

Kördüğümü senin ile çözerim.
Sır düğümü senin ile çözerim.
Gördüğümü senin ile çözerim.
Cennetten bir köşe, ana kucağı.

Zemzemle abdest al, elin gül dersin.
İnşallah hakkını helal edersin.
Ben nerede olsam, gel gel edersin.
Cennetten bir köşe, ana kucağı.

Bayram Yelen
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Arzu

Ateşim ol yak beni güneş ol ışıt beni
Kanım ol damarımda hayat ol yaşat beni
Münasip gör yanına kendine eş et beni

Sar sinene bas bağrına gönlünde kuşat beni
Gündüz hayalin olam geceni eş et beni
Münasip gör yanına kendine eş et beni

Bayram Yelen
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Aşıklar

Aşıkların yolu budur,
Doğru söyler, döğru derler.
İstersen sen köpür, kudur.
Doğru söyler, doğru derler.

Aşıklar gözlükle bakmaz.
Şiir söylemekten bıkmaz.
Aşık olan lafı çekmez.
Doğru söyler, doğru derler.

Kötülükleri yererler.
Millet gözüyle görürler.
Halkın dediğini derler.
Doğru söyler, doğru derler.

Milletin sözcüsüdür o.
Bekçisi, gözcüsüdür o.
Sanatcı, sazcısıdır o.
Doğru söyler, doğru derler.

Bazen dolu içir pirden.
Şiir söylerler aniden.
Yanlışı silip yeniden,
Doğru söyler, doğru derler.

Milletine verirler can.
Eğitirler bırakmaz ham.
Sözlerinde yoktur yalan.
Doğru söyler, doğru derler.

Gülü, dikenli anlatır.
Güzel sözlerle donatır.
Hem güldürür, hem ağlatır.
Doğru söyler, doğru derler.

Töresine her an bağlı.
İster ova, ister dağlı.
Hepiside Türk tebağlı.
Doğru söyler, doğru derler.

Saz duvarda hoş salınır.
Dine hizmet borç bilinir.
Yunustan örnek alınır.
Doğru söyler, doğru derler.

Yeleni der; öz sözleri.
Hakka dönüktür yüzleri.
Oğulları ve kızları,
Doğru söyler, doğru derler.

Bayram Yelen
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Baba, Usta, Çocuk

Baba:
Yavrum bu ustandır; manevi baban.
Evde biz, işte bu, sayma ha yaban.
Sev, sevdir kendini dedirtme 'aman'.

Usta:
Hoş geldin çırağım; bu sanatı kap.
Kendini yetiştir, önce kalfa yap.
Aman ha, sakın ha, yanlış yola sap.

Çocuk:
Et, kemikten 'adam' olacağım, ben.
'Altın bileziği' alacağım, ben.
Sanatımı iyi bileceğim, ben.

Baba:
Öp ustayın ellerini incitme.
Sözünden çıkıpta, onu küçültme.
Öp ustayın ellerini incitme.
Yolunu kesipte, önünden geçme.
Öp ustayın ellerini incitme.
Hayır duasını almadan gitme.
Öp ustayın ellerini incitme.
Vaktinde gel işyerine, geçikme.
Öp ustayın ellerini incitme.
Çalış, uğraş, öğren geriye itme.

Usta:
Beyim, artık o benimde evladım.
Burda ustalaşacak adım, adım.
Beyim, artık o benimde evladım.
Sanatım onda yaşayacak, inandım.
Beyim, artık o benimde evladım.
Ateşte demir gibi, onu tavladım.
Beyim, artık o benimde evladım.
Onu benden bir başkası saymadım.
Beyim, artık o benimde evladım.
Yarınım bu, bu benim ağız tadım.

Çocuk:
Babam, ustam sizler güvenin bana.
Saygısız olamam ustama, sana.
Babam, ustam sizler güvenin bana.
Feyzi  dilinizle verdiniz bana.
Babam, ustam sizler güvenin bana.
Korkusuzça bakıyorum yarına.
Babam, ustam sizler güvenin bana.
Vefasız olamam emek katanı..
Babam, ustam sizler güvenin bana.
Hayırlı olurum millet, vatana.

Bayram Yelen
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Baklava

-Hoca Efendi az önce nerde idin?
Benim gördüklerimi sende görmeliydin!
Biraz önce geçti bir baklava tepsisi,
Nar gibi kızarmıştı baklavaların hepsi.
Tadı ve nefaseti yernde olsa gerek...

-Bana ne?

-Niçin 'Bana ne? ' dersin?
İçin için gülersin.
Tepsinin yönü sizin sokağadır,
Baklavayı yiyecek hangi ağadır?

-Bana ne?

-Hocam ben meraklı biriyim.
Baklavacıya dedim; 'Seni götürüyüm.'
-'Yok istemez efendim.' dediyse de
Peşinden yürüdün ben de.
Baklava şu an senin evinde.
...
-Sana ne?

Bayram Yelen

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bakmalı -Küpeler-

Balık suda baştan kokar.
Ağda kuyruğa bakmalı.
Tarlalarda her ol biter.
Bıtrak, ayrığa bakmalı.

Testiyle taş çarpılmaz ya;
Bal sirkeyle tartılmaz ya;
Azilden iş kurtulmaz ya;
Kutlu çağrıya bakmalı.

İnsan; doğar, yaşar, ölür.
Aklı olan herkes bilir.
Dörtbir yandan seller gelir.
Doğru, eğriye bakmalı.

Hayat yolu eğri, büğrü.
Her kalp taşıyamaz ağrı.
Meyiller eğriye doğru.
İlle doğruya bakmalı.

Yeleni der ke; kast çoktur.
Paras'olana post çoktur.
Gezip tozana dost çoktur.
Yatan ağrıya bakmalı.

Bayram Yelen
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Bayrağımız

Geçmişi                                                          Geleceği
Sefer ilan olmuş önce.                         'Bayrak' demişler adına
Askerler Şehid olunca,                         Miras olmuş evladına.
Gece ay-yıldız doğunca;                       Bütün dünya çıksa yana,
'İndirmişler ay-yıldızı.'                             İndirtmeyiz ay-yıldızı.

Canını dişine takıp.                               Dalgalan şanlı bayrağım.
Düşmanla böyle savaşıp.                     Kalsada tek bir ocağım.
Gökten yere şöyle bakıp;                    Talan olsa tarlam, bağım.
'İndirmişler ay-yıldızı.'                            İndirtmeyiz ay-yıldızı.

Kanlardan olmuş koca göl.                Yeleni der; yaksalarda,
Ay-yıldız olmuş ona gül.                      Mızraklara taksalarda,
Ulemalar etmiş kabul.                        Düşman gibi baksalarda,
'İndirmişler ay-yıldızı.'                          İndirtmeyiz ay-yıldızı.

Bayram Yelen
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Bedeldir

Öğünülecek tarihim var dünyada.
Bunu bilmeyene ne çok kederdir.
Atatür demiştir bütün hayata;
'Bir  Türk her an dünyalara bedeldir.'

Mete, Atila var benim soyumda.
Kanım temiz, katık yoktur suyumda.
Türk oğluyum, İslam vardır huyumda.
Göksüm her an düşmanlara siperdir.

Alparslan atamdır. O'nu atamam.
Müslüman ve Türküm hiç unutamam.
Tatlı yemeğime acı katamam.
Türkler sonu gelmez ünlü katardır.

Türküz alnımızda kalleşlik yazmaz.
Türk olanlar çalışmaktan hiç bezmez.
Görevin yapana kimseler kızmaz.
Türk kahraman, beşikteyken ta erdir.

Kadınıda erkek gibi savaşır.
Savaşta boş durmaz mühümmat taşır.
Yeleni onlara herşey yaraşır.
Yerine göre erkeğine liderdir.

Bayram Yelen
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Bekle

Kavuştur yarabbi ben ve onu.
Çok özledim gözlerinde yosunu.
Kısmetse evdeyim bu ayın sonu.
'Ha geldi, gelecek' deyipte bekle.

Tükenir mi deme saymakla sayı.
Yemeğinden ayır banada payı.
Bir 'Tık' ile açmalısın kapıyı.
'Ha çaldı, çalacak' deyipte bekle.

Gurbetten babası eve varınca.
Sağ sağlimce geldiğin görünce.
Kızıma 'Ben kimim? ' diye sorunca,
'Ha bildi bilecek' deyipte bekle.

İyi dinle Yelenin'in sözünü.
Yanağında istemem yaş izini.
Kucaklayıp oğulları, kızını,
'Ha güldü gülecek' deyipte bekle.

Bayram Yelen
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Bekletmeyelim

Kar yok, dolu yok, yağmursa uzak.
Ne durursun nazlı yare gidelim.
Felek ile kader kursada tuzak.
Ne durursun nazlı yare gidelim.

Yardan başkasını görmez gözlerim.
Kırıldın mı yürümezsin dizlerim.

Bahar geldi, açtı türlü çiçekler.
Çiçeklerde kuşlar ötüşecekler.
Gözleri yoldadır, bizleri bekler.
Ne durursun nazlı yare gidelim.

Tutmazsın kollarım yoruldunuz mu?
Doğrulmaz bellerim, kırıldınız mı?

Can bu, gönül bu, yaraşmaz durmak.
En büyük mutluluk canana varmak.
Dertleşmek, konuşmak, sarılmak, sarmak.
Ne durursun nazlı yare gidelim.

İsteksizsin gönül, dargın mısınız?
Sitemkâr mısınız, kırgın mısınız?

Bayram Yelen
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Belaların Ölçüsü

Bela gelirse başa;
Baş kendini vurur taşa.
Ya dayanılır gönüldeki ataşa;
Ya da,
Anlatılır eşe, dosta, arkadaşa.

Biri ünler oradan;
'Seninki de bela mı?
Benimkini duy hele.
Ayakkabı ayağımı sıkmış idi bir kere.'
.......
'Bolunu alsaydın da, dünyan geniş olsaydı.
Ya nasırına biri bassaydı da bassaydı.'
...........
'Sofra başında ekmek,
Yolda araç beklemek,
Tadan var mı arkadaş?
Enzor şey budur elbet.'

Bayram Yelen
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Bence

Hedefim gönlüme bir sultan bulmak;
Arayıp gezerim Mecnun misali.
Taç takıp tahtına şöyle kurulmak;
İçimi yakıyor, sevdanın seli.

'Canım' diye hitap etmek isterim.
En umutsuz günde yine düşlerim.
Kış gelince hayaliyle kışlarım.
Karları eritir kokusu, yeli.

Saçlar sırma sırma, gözler gök ekin.
Ömrümü veririm busenin tekin.
Bana kan kusturur emme velâkin,
Yılanı delikten çıkarır dili.

Yeleni övgüsü bitmez güzelin.
Meyvesi ham kalır, yetmet güzelin.
Gönül işi rast gitmez güzelin.
Açılmadan solar güzelin gülü.

Bayram Yelen
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Bilene -Küpeler-

Dünyada çaresiz yaşamak var ya,
Ölümden beterdir, bilen kişiye.
Kişi yaptığını başa kakar ya,
Azrail'den terdir, bilen kişiye.

Batışı güneşin, doğuşu ayın,
Çiçeğe bir bakın, dalını eğin.
Kainatı taşır insanda beyin.
Mukaddes bir sırdır bilen kişiye.

Çalışalım, cennet olsun güzel yurt.
'Yapamam' fikrini sen kafandan yırt.
Çaresiz değilse boş duran bir fert.
Milletimde urdur, bilen kişiye.

Değiştirme gerçeklerin yönünü.
Kuş yuvayı sever, ayı inini.
Alim bulamazmış ilmin sonunu.
Koca dünya dardır bilen kişiye.

Yeleni der; ders vermeli karınca.
Doğru cevap gerek, soru sorunca.
Beraberce bir gayeye erince,
Serde, yarde birdir bilen kişiye.
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Bilenlerin

'Dünya kimin? ' bir düşünün:
Ölmesini bilenlerin.
Ölürkende derin derin,
Gülmesini bilenlerin.

Çalışmaktan siz bıkmayın.
Sırlarınızı dökmeyin.
Sazlara sahip çıkmayın,
Çalmasını bilenlerin.

Koruyan dost ve eşini,
Hilesiz yapan işini,
Ağlayanın göz yaşını,
Silmesini bilenlerin.

İnanıp O, tek Tanrı'ya.
İçinden yana, kanıya.
Eser bırakıp ortaya,
Kalmasını bilenlerin.

Madem ihtiyaçtır, hacet.
Her şeye gerek bir mucit.
İlimlerde yeni icat.
Bulmasını bilenlerin.

Yeleni der; işte bizler,
Allah'a dönüktür yüzler.
Yalnız kalmaz kimsesizler.
Gelmesini bilenlerin.
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Bilmez

Gözler kaldı yollarda, cana cananı gelmez.
İçerim kan ağlıyor, yüzüm gülse göz gülmez.
Öyle derin ki yaram; 'Aşk' dediler adına.
Dermanı yârandadır; bivefa bunu bilmez.
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Bilmiyorum

Gün doğar mı ufuktan, sabaha erer miyim?
Yüzümü yüzlerine bir daha sürer miyim?
İsterim bitsin gurbet, kavuştursun yaradan.
Gönlüne giremedim, düşüne girer miyim?

Canan canı çağırır, ölsem de durur muyum?
Aşkımdan suca çağlar, çöl gibi kurur muyum?
Toprak engel, su engel, hava ve güneş engel.
Her engeli aşıpta yarime varır mıyım?

Sevgilimle buluşup sineme sarar mıyım?
O ipek saçlarını tarayıp, örer miyim?
Hayatım bitecektir, gönlümdeki yaradan.
Beni hayal etmeye ben seni yorar mıyım?
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Bilmiyorum ki Nereye

Ünlemek istiyorum.
Yıldızlardan öteye,
'Dünya diye bir yer var,
Dünya diye bir yer var! '
Benim sesim duyulmaz karışır gürültüye.
Gürültüyü yapanlar:
Bombalala,  atomlar.

Ünlemek istiyorum.
Bana benden beriye;
'Dünya diye bir yer var,
Dünya diye bir yer var! '
Benim sesim girmiyor, kulaktan içeriye.
Bencillik ve benlikten
Yer kalmamış geriye.

Ünlemek istiyorum.
Yeryüzünün sathına;
'Dünya diye bir yer var,
Dünya diye bir yer var! '
Benim sesim inmiyor, yüreğe, gönüllere.
Kendimiz 'yok' ederiz,
Sitem onun bahtına.

byelen@hotmail.com
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Birileri

Derdimi döktüm politikacıya;
Çıkardı kibriti yazdıkça, yazdı.
Dedim; su yok, yol yok, gideriz yaya.
Aldı kazma kürek kazdıkça, kazdı.

Dedim 'Okibriti atarsın şorda.'
Dedi 'asıl defter burdadır burda.'
Dedim; 'tayin, sürgün demekki orda.'
Kaşlarını yıktı, kızdıkça, kızdı.

Dedim 'Güç yetmiyor, acı pırasa.'
Dedi 'Veriniz siz OYunuz varsı.'
Dedim 'zam, tefeci, şu karaborsa.'
Söz verdi; 'Oyunu bozdukça.' bozdu.

Dedim 'karar verdik, oldu bu seçim.'
Dedi 'geçim derdi yarın o biçim.'
Dedim 'beş senede yine bir geçin.'
Alaylı alaylı kizdikçe, kizdi.

Dedim 'seni seçtik, buyur meclise.'
Dedi 'kanun, manun gelmem o işe.'
Dedim 'oynuyoruz' zam yapma boşa.
Milletin postunu yüzdükçe, yüzdü.

Dedim 'biziz ağam, falan köylüyüz.'
Dedi 'işim çok, hoş gelmediniz.'
Dedim 'et-kahveye çoktan perhiziz.'
Binbir bahaneyi dizdikçe, dizdi.

Dedim 'Bakan, köyümüze baksana.'
Dedi ki 'Baş vurun filan bakana.'
Dedim 'Bakan gelmiş, ha bu makama.'
'Ha' dedi, 'Ben' dedi, sözler de sözdü.

Dedim 'üç yıl önce geldin buraya.'
Dedi 'yağmur zarar, gelin doluya.'
Dedim 'yol köye mi, yoksa Bolu'ya.'
İzmir'e asvaltı düzdükçe, düzdü.
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Biteviye

Başlardan duman,
Gönüldan güman,
Ağızdan 'Aman',
Düştümü ki hiç?

Düşse idi olunmazdı madara.
Eylediler elaleme maskara.
Tava kara, kazan kara, kap kara.
En temizi boydan boya hep kara.
Yakan, yıkan, çalan, çırpan firarda,
Onlar kaçtı ceremeyi biz çektik.
Her tür faturayı bizler ödedik.
Zalim kârda, masumlar hep zararda.

Haram katıyor basgüle,
Gezer kasıla kasıla,
Yetki 'vekilden' asile,
Düştümü ki hiç?
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Bundan Böyle

İnişe aşağı çok yorulmuşum.
Yolda yokuşluyu severim artık.
Ceylan bakışlıya hep vurulmuşum.
Donuk bakışlıyı severim artık.

Boncuk, pullar ipliklere dizilir.
Nazik elde nakış nakış süzülür.
İncesine bakmam gözüm bozulur.
Kaba nakışlıyı severim artık.

'Sevda' derler geldi cihanı yaktı.
Ne kadar kaçtıysam kancayı taktı.
Kekliğe benzeyen vefasız çıktı.
Paytak sekişliyi severim artık.

Barıştan ağzımı yakalı, cengi
Ağırlıkta birbirine zıt dengi,
Yeleni der; Yamalıkta ters rengi,
Kalın dikişliyi severim artık.
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Bükülür

Çok kişi yolu şaşırır.
Önünde yollar bükülür.
Kimisininde açmadan,
Dalında güller bükülür.

Zenginin keyfi çok iyi.
Kat kat olmuş yiye, yiye.
Beklerken yel essin diye,
Çifçide yeller bükülür.

Sanmayın bu böyle yürür.
Birgün gözleri kan bürür.
Kimi parmakla iş görür.
Fakirde yollar bükülür.

Yandıklarımdan biride;
Adalet hani, nerede?
Yiğit ölür yok yere de.
Anada beller bükülür.

Fitne-fesatın her ferdi.
Başlara çok çorap ördü.
Siyaset her yere girdi,
Sanatta diller bükülür.

Göller dağlerğ aşmazda,
Deniz su ile taşmazda,
Gemi deryada batmazda,
Nehirde sallar bükülür.

Yeleni der ki; vur örse.
Yabancılar elin kırsa.
Bu fitne ormana girse,
Dağdaki dallar bükülür.
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Cancazım

Sayılı gün kime çabuk geçiyor?
Sayana sor, sayana sor cancazım.
Soğanın acısı sonra uçuyor.
Soyana sor, soyana sor cancazım.

Ehline vermeli ocak işi.
Yaraya dayanmak yiğidin işi.
Gürültüye dayanamaz her kişi.
Duyana sor, duyana sor cancazım.

Yeleni der: Burda hiç yüzüm gülmez.
'Nasılsın? ' demeye kimseler gelmez.
Biberin acısın doğrayan bilmez.
Yiyene sor, yiyene sor cancazım.
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Çıktı

Yeller yaprağı götürdü.
Ayılar ortaya çıktı.
Seller toprağı götürdü.
Kayalar ortaya çıktı.

Kederle, dert yığıldıkca,
Herkese baş eğildikce,
Düşmanımız çoğaldıkca,
Gayeler ortaya çıktı.

İstersen öl, ister kesil;
Bitmeli artık bu fasıl.
Yaz geldikçe usul usul,
Mayalar ortaya çıktı.

Tatlıda bize önderdi.
Acıyı bize gönderdi.
Atlıyı geri dönderdi.
Yayalar ortaya çıktı.

Yıkıcı olan kaseler,
Umursamıyor yasalar,
Kızıştıkca piyasalar,
Foyalar ortaya çıktı.

Yeleni der; Nerde o dün?
'Töre Türkün,Türkün'dü gün.'
Moda bize vereli yön,
Hayalar ortaya çıktı.
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Çocuk

Çocuk evin neşesi.
Yarının güvencesi,
Bir gönül eylencesi,

Petek, petek bal çocuk.
Meyva çocuk, dal çocuk.

Çocuk; damaklara tat
Altın tasta, altın sap.
Yazılan iyi kitap.

Çocuk oynar oyunu.
Çocuk sağlar doyumu.

Çocuk sevgi eseri.
Kötünün iyimseri.
Olmamalı sers eri.

Çocuk; 'Adam ufağı.'
Yarınların ufuğu.

Çocuk ileri adım.
Sevgidir yudum yudum.
Yarınları adadım.

Çocuk neşe perçini.
'Barışın güvercini.'

Çocuk mirası, dünün.
Güvencesi yarının.
Çocuk aynısı günün.

Çocuk hazzın doruğu.
Kalp tahtının konuğu.

Çocuk, en temiz, en pak.
Çocuk lekesiz ve ak.
Günahsız yaratır Hak.

Çocuk gönülde derya.
Dünya içinde dünya.

Çocuk evin direği.
Çocuk millet yüreği.
Çocuk, ırk geleceği.

Çocuk, yarındır günde.
Beklenir her düğünde.
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Davet

Dostun davetine 'Katılmam' deme.
Sofrasında otur, istersen yeme.
Kapı, duvar, engel, bariyer yoktur.
Açtım yüreğimi size, kendime.
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Davranış

Üzüm çöplü, armut saplı denilmez.
Bilinmez aş, yadırganır yenilmez.
Davetsiz düğüne çerezci gider.
Toyda bile el atına binilmez.
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Dayanak

Ağaca dayanma kurur.
İnsana dayanma ölür.
Allah en sağlam dayanak.
Dayananlar huzur bulur.
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Dayanışma

Ah, şu insanlar...
Köre göz,
Sağıra kulak,
Topala ayak olsalardı...

Becerikli ve yavuz,
Her köye bir klavuz bulsalardı...

Olmalı;
Düşünen, icatcı bir baş.
Olmalı;
Güvenilir ve sırdaş.
Olmalı;
İnsanlıkla arkadaş...

Şunu bilselerdi;
'El eli yıkamazsa elde yüzü yıkamaz.'
Dayanışmalı milleti yedi düvel yıkamaz.
Safları sıklaştırıp mücadele ederse,
Ruhu zafer kazanır, teni toprağa girse.
Yeterdi onlar için.

Bayram Yelen

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Demişler

Dünyanın gidişi böyledir işte;
Yiğidin merdine 'deli' demişler.
Gücünü harcarsa o ilk güreşte
Tez zamanda 'biter pili' demişler.

Söylersin, söylersin sözün aldırmaz.
Otur de oturmaz, kalk dersin kalkmaz.
Kiminin serveti beş kuruş etmez.
Kimi zengin eder 'pulu' demişler.

Ayıralım dedik suyundan tuzun,
Suyunu kuruttuk koca denizin.
Ağzı ile iş görmekte bazısın.
Kiminin 'bükülür beli' demişler.

Sosuz diye öğretirler fezayı.
Keşfi için gönderirler füzeyi.
Kimi aklı için çeker cezayı,
Kiminin 'belası dili' demişler.

Herkes birbirinin olmalı aynı.
Kiminin baldızı, kiminin kaynı,
Kiminin boynuzu,kimin boynu,
Kiminin 'uzundur eli' demişler.

Kargalar üleşe üştüğü zaman,
Cevizler kırkını aştığı zaman,
Takke bir kez yere düştüğü zaman,
Kişinin 'görünür keli' demişler.

Tektirden almayan yiyor dayağı.
Çokşey başıbozuk, çok şey bayağı.
Kiminin halıda incir ayağı.
Kiminin 'dikendir yolu' demişler.

Yeleni der; göle yoğurt çalmışlar.
'Ya tutarsa.' diye bir laf bulmuşlar.
İşine göre adamını bilmişler.
'Farklıdır Allah'ın kulu.' demişler.
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Denge(!)

Suya gönderdi iki tür zihniyeti.
Birinden kırık geldi testi.
Su isteyen 'Dengeli olsun.' diyerek
Sucunun ikisini de küstü.

Bu mudur adalet?
Bu mudur hakkaniyet?
Suyu getiren,
Testiyi yitiren,
Bir tutulmamalı elbet.

Testiyi kıranı rezil etmeli.
Suyu getireni vezir etmeli.
Yerini bulmalıdır adalet.
Arada fark olmalıdır, nihayet.
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Derleme

Işık vermez imiş dibine mumlar.
Sel gidince kalır, çaylarda kumlar.
Terlemekten korkup kaçan tembeller
Oldukça iflazda kalır hamamlar.
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Devrimizde

Sanmayın bu dünya bakî.
Ters dönmektedir belki.
Sarhoşun elinde rakı,
Ayığa postasın atar.

Çalım satar iri gibi.
Sanki yaban biri gibi.
Püsküllüdür darı gibi,
Bıyığa postasın atar.

Doğru gitmeyipte sapıp,
İyiye kırk kullap takıp,
Bebek beşiğinden kalkıp,
Büyüğe postasın atar.

Herkes bir yolunu bulmuş.
Çok gezenler, çokta bilmiş.
Sallar gayet modern olmuş,
Kayığa postasın atar.

Yeleni der ki; avunup,
Pislik, çamura suvanıp,
Koçta boynuza güvenip,
Geyiğe postasın atar.
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Dilek

Allah'tan tek dileğim şu;
Yolum uzun olsun benim.
Düşmanlarımın korkusu.
Yolum uzun olsun benim.

Ort'Asyada gözüm açtım.
Medeniyeti ben saçtım.
Beş bin yıldır geldim geçtim.
Yolum uzun olsun benim.

Yorulmadım, hep yürüdüm.
Yürüdükçede dirildim.
Adaletle hüküm sürdüm.
Yolum uzun olsun benim.

Türk Milleti; büyük millet.
Allah O'na verir kudret.
Millet ile benim fert, fert,
Yolum uzun olsun benim.

'Bismillah' dilden düşmesin.
Her iş onunla başlasın.
Devlet çarkları işlesin.
Yolum uzun olsun benim.

Usanmadım hiçbir cenkte.
Devalar buldum çiçekte.
Yeleni der; gelecekte,
Yolum uzun olsun benim.

byelen@hotmail.com
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Dua

Ömrünce hazan ne, güz nedir bilme.
Görme yaprakların dökülüşünü.
Bahtın açık olsun çaresiz kalma.
Bilme  boyunların bükülüşünü.

Ömrünü doldursun ilkbahar senin.
Kapını çalmasın ahu-zar senin.
Mutlu akşam senin, şen seher senin.
Badı saba ağrıtmasın dişini.

Açık olsun bahtın; 'Kar gibi beyaz.'
Sorma 'Soğuk nedir, nasıl şey ayaz? '
Ayrılık olupta demeyesin 'yaz.'
Duyma yüreğiyin sökülüşünü.

Ebediyyen nurlanmalı hayatın.
Tatma; acı, tuzlu, ekşinin tadın.
Gönlümün güneşi şahane kadın;
Sorma umutların yıkılışını.

Senin yolun yokuşlara sarmasın.
Beddualar uzak dursun varmasın.
Melekten-şeytana kalbin kırmasın.
Tatma zulümlerin çekilişini.

Bulun mevkilerin yücelerinde.
'Ah' dahi almasın hecelerinde.
Kaygı bulunmasın gecelerinde.
Doldursun toz pembe rüya düşünü.

İyiye, güzele yalnızca sen doy.
Ömrümden vereyim, ömrün üstü koy.
Yıllar götürmesin sender hiçbir şey.
Gören onbeş sansın senin yaşını.

Yeleni der; Allah kadıri kerim.
Aydınlık gelecek, mutlu biryarın.
Başlanmış işlerin kalmasın yarım.
Beşer yardım etsin görsün işini.
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Eğlencemiz -Küpeler-

Değirmeni kaybetmişiz,
Çakıldakla avunuruz.
Yıllarca rüzgâr gütmüşüz.
Boş tabakla avunuruz.

Kendimizi yoramayız.
Denizlere dalamayız.
İlmi bir an aramayız.
Ruj, tarakla avunuruz.

Ejnebiler yıldızlarla,
Bizler ise yaldızlarla,
O uğraşır gündüzlerle,
Uyu, yatla avunuruz.

'Bana ne ki? ' diye diye,
Döndük işte viraneye.
Dememeli 'Buda niye? '
Yıkla, dökle avunuruz.

İşler yığıl ha yığıl.
'Şu meseleye de eğil.
Yapılması mühim değil.'
Görle, bakla avunuruz.

Göksümüzü gere, gere
Gezmekteyiz hep avare.
Kaynatmaya yok tencere,
Tın kabakla avunuruz.

Her boyaya boyanırız.
Saat onda uyanırız.
Bozuk olur ayarımız.
Zemberekle avunuruz.

Yeleni der; kalka düşe,
Sanma adam, bir bak işe.
Çöplükleri deşe deşe,
Biz artıkla avunuruz.
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Elbet

Dilimize balta vuran deliler,
Gün gelecek bir gün, uçacak elbet.
Şimdi yiğit gezen kalbi pilliler,
Köşe bucak sinip kaçacak elbet.

Ahlaksıza tükür yağmur sanmasın.
Her karalekeyi kömür sanmasın.
Moda bezden çuldur, samur sanmasın.
'Ye kürküm ye.' devri geçecek elbet.

Fakirin sırtına yüklenir yükler.
İndirilmek için yüzyıllar bekler.
Yalan ile dönmeyecek bu çarklar.
Hakikat gülleri açacak elbet.

Yeleni bunları görmese bile.
Olmayacak hiç bir işte bir hile.
İşleri vermeli ehil, adile.
Herkes doğru yolu seçecek elbet.
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Evlilik

Nikahın sevgi dağı doruğunda tahtı var.
Kimi yar bahtsız çıkar, çoğununda bahtı var.
Neşe, elem, haz, keder, ömür bile ortaktır.
Herşeyi paylaşmaya resmen, dinen akti var.
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Foya -Küpeler-

'Kurtarın' diyerek sarıldığımız,
Derdimizi derken 'Kes' deyip geçer.
'Bayramdır' diyerek dirildiğimiz,
Günlerde bile 'yas' deyip geçer.

Sonbaharda düşer ağaçtan yaprak.
Dostunu zkoru da düşmanın yıprat.
Atamızdan kalan bir karış toprak.
Onuda satıyor 'kis' deyip geçer.

Ucuz sirke baldan tatlı olurmuş.
Diken bile gülden tatlı olurmuş.
Sevilmeyen bir iş kurtlu olurmuş.
Kedimiz ciğere 'pis' deyip geçer.

Onlar milyonları vurur kasada.
Onlarındır kanun, onlar yasada.
Bazısın yumruğu gümler masada.
Kimi boyun eğer 'tıs' deyip geçer.

Kapı uymaz, yıkılıyor yapılar.
delik çıktı, güvenilir tapular.
Yeleni der; modernleştii sıpalar.
Türkçe konuşmazda 'yes' deyip geçer.
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Garip

Kimsesiz olunca şahıs,
Ayak garip, başı garip.
Sarar gönlünü acı his.
Hayal garip, düşü garip.

Belalar hep ona koşar.
Başına hep taşlar düşer.
Dik dik yamaçları aşar,
Suyunda inişi garip.

Pireye bile kıyamız.
Hali neyse hiç diyemez.
Helvayı ezip yiyemez.
Damağında dişi garip.

Külekte olanın yağı,
'Üf' demeden aşar dağı.
Kim dönderir fırıldağı?
Gariplerin işi garip.

Sular akıyor engine.
Toplanır vurur bendine.
Davulda dengi dengine,
Yollarda yokuşu garip.

Benizi sarı mı sarı.
Ayranı duru mu duru.
Ekmeği kuru mu kuru.
Cebinde yemişi garip.

Ne ile gönül eylesin?
Yük olur, canı neylesin.
Dili yok halin söylesin.
Duymuşu, demişi garip.

Garibin bülbülü ötmez.
Derdini kimseye satmaz.
Ocak yanmaz, baca tütmez.
Mangalda ateşi garip.

Sirkedir, ağzında pekmez.
Damarında kanı akmaz.
Ağlasa da sesi çıkmaz.
Gözlerinde yaşı garip.

Yeleni der ki; gülmüyor.
İstiyor amma ölmüyor.
Baharı güzü bilmiyor.
Yazı garip, kışı garip.
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Geç Kalma

Kucaklıyor bir başı,
İki elin arası.
Unutulsada düşü,
Bitmez gönül yarası.
Duygularını dinle, dinle gönül sesini.
Görmek için çabuk gel,
Tuttum son nefesimi.
Erteleme yarına, yarınlar bugünleşir;
Bu günse geceyle bütünleşip dünleşir.
'Geç oldu,
Çok geç oldu.'
Derlerse ne yaparsın
Vicdanınla dalaşır, hiç uğruna yanarsın.

Sen üzülme ne olur?
Sana 'Keşke' dedirtmem.
'Şerbet içiyorum.' der,
Kimselere belirtmem.

Sıkıntılara girme; kabulük gelmesende.
Neşeler senin olsun, mutluluklarda senle.

Ben öyle diliyorum.
Seni çok seviyorum.
Seni 'mutlu' bilince, herkesi biliyorum.
Özlüyor,
Özlüyor,
Özlüyorum..

byelen@htmail.com
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Geçilmez

Bunlar gayet çoktur; şöyle geçinde,
Gazeteye bakın, biraz  açında,
Yüzlerce yalanı bir gün içinde,
Uyduranın çalımından geçilmez.

Öküzün yanına buzağ kattırıp,
Gresi, zeytinyağ diye sattırıp,
Eşekleri adam diye yutturup,
Saydıranın çalımından geçilmez.

Yalanları gerçek diyerek yazıp,
Oruç bozulur mu 'Gavura kızıp'?
Hayırlı işlerde pazarlık bozup,
Caydıranın çalımından geçilmez.

Satılıpta gümüşlere, altına.
'Gayrı milli' yayıp vatan sathına.
Ferman verip idealist katline,
Kıydıranın çalımından geçilmez.

Ortalığı velveleye bürütüp.
Günde beş-on züppe ile kırıtıp.
Samanın altından suyu yürütüp.
Kaydıranın çalımından geçilmez.

Dağdakinden, ovalıdan, düzlüden
El çabukluğu ve gayet hızlıdan.
Milyonları ceb'indirip gizliden,
Tüydürenin çalımından geçilmez.

Yeleni der; durum böyle bu işte.
Hergün yıkanırken banyoda, duşta.
Yerken hayvan gibi yeyipte, İŞ'te
Fıydıranın çalımından geçilmez.
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Gerçek

Aradığım sırrı buldum nihayet;
Kul kula değilde Allah'a borçlu.
Kula kulluk ile geçmesin hayat.
Kul kula değilde Allah'a borçlu.

Önceden düşündüm; bülbülle, gülü.
Tersine akan o Fırat'la, Nil'i.
Akılla analız yapınca kulu,
Kul kula değilde Allah'a borçlu.

Toprağa her mevsim rahmet yağar.
Allah kullarını nimete boğar.
Dünyada ölenler, ahrette doğar.
Kul kula değilde Allah'a borçlu.

Başıma o kadar çok işler geldi.
Yeleni yılmadı, yılların verdi.
Verdide sonunda gerçeği buldu,
Kul kula değilde Allah'a borçlu.

byelen@hotmail.com
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Gerekir -Küpeler-

Şeytana yapılan hizmet yetişir.
Lanet zincirini kırmak gerekir.
Sabah yaklaşınca horoz ötüşür.
Hakkın divanına durmak gerekir.

İlim ile geçir cahil çağını.
Takva ağacıyla doldur bağını.
Bu naciz bedende gönül ağını,
Allah sevgisiyle örmek gerekir.

Doğrusu bu deyip; bayana, baya
Hak yolda koşmalı atlı ve yaya.
'Bu gün Allah için ne yaptın? ' diye
Kendi kendimize sormak gerekir.

Mutlak varın aşkı dolsun gönlüne.
Yarın ayrı birşey getir dününe.
Saçı tutam tutam gözler önüne,
İbret almak için sermek gerekir.

Yeleni; boşuna geçmesin ömür.
Gerçeği kabul et, olsada demir.
Demiri eriten akıldır kömür.
Aklı hayra doğru yormak gerekir.
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Gereklisin

Ağaç ikin kök ve dalı ne ise?
Benim için sende osu sevgilim.
Arı için petek balı ne ise?
Benim için sende osun sevgilim.

Canlının ömürü, derdin dermanı.
Erene nasılsa gönül fermanı.
Ne ise tebâya sultan fermanı.
Benim için sende osun sevgilim.

Ateş düştüğü yeri yakarsa,
Erin gönlü güzellere akarsa,
Anaya yavrusu nasıl bakarsa,
Benim için sende osun sevgilim.

Yazar için kalım, aşık için saz,
Derviş için selam, yemek için tuz,
Müslümanda kelam, mangal için köz,
Benim için sende osun sevgilim.

Susuza su gerek, yorulmuşa han.
Yarini bulmazsa, tene yüktür can.
Yavuz için nice gerekli cihan?
Benim için sende osun sevgilim.

Sözlerim yalanlı, dolanlı mıdır?
Gözlerim kan ağlar, gülenli midir?
Kadın için ayna önemli midir?
Benim için sende osun sevgilim.

Yeleni der; bahar olmaz çiçeksiz.
Kendimi kaybettim ben içeceksiz.
Hiç gökte durur mu kuş uçacaksız?
Benim için sende osun sevgilim.
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Getirir -Küpeler-

Yazın yaşa, kışın taşa oturma.
Başına bin türlü bela getirir.
Helâl kazancına haram getirme,
Haram sağlam işe hile getirir.

Namert tuzaklara düşürür seni.
Görünen köylerde şaşırırseni.
Yok yere dağlardan aşırır seni.
Arkadaşın mertse yola getirir.

Suyunu sen doldur tasa, testine.
Çakal bürünmüştür kuzu postuna.
Sırrını söyleme sakın dostuna.
düğünde, bayramda dile getirir.

Odun edilir mi güllü çalıdan.
Hükümdar yapılmaz zalım, deliden.
Şeytan kovulmuştur cennet aladan.
Laneti, belayı kula getirir.

Hergün yedin şükretmedin bir öğün.
Ahiret demedin yaptın toy, düğün.
Sırat köprüsüne gelirsin bir gün.
yeleni sözünü 'kıl'a getirir.
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Gönül Bahçem

Ben bir öğretmenim:
Bilinmezi bileni,
Yeni şeyler bulanı,
Toprağı yurt,
Yurtu barış alanı
yapanı ben yetiştiriyorum.
Kainat benden öğreniyor;
Dostluğu, hoşgörüyü, sevgiyi.
Karanlıklar aydınlanıyor benimle.
Bitmiyor hayatım ecelimle.
İnsanlık yaşadıkca
Bende yaşıyorum düşüncelerimle.

Sevgi tohumları ektim birer birer gönüllere.
Allah, millet, vatan va bayrak aşkı.
Tabiat sevgisi, hayvan sevgisi.
Sanat aşkı.
Hele var ki bunlardan birisi;
İnanıyorum ebediyyen yaşayacak, yaşatılacak...
'İnsan sevgisi.'
Ulaşılacak er geç gönlümdeki emellere.

Ayırmadım Ali, Ahmet, Ayşe, Fatma kaynaştırdım.
En modern şehirlerden
En ücra köylere, mezralara kadar dağları aştım.
Herkese ul, nefreti bertaraf edip;
Sevgi, dostluk, hoşgörü ve adaleti
Bütün gönüllere paylaştırdım.

Lakin çile de çektim.
Kaderimi kendimle
Sevgimi, dostluğumu, saygımı, hizmetimi
Adilce insanlıkla bölüştüm.
Acımı, ızdırabımı ben bildim, kimselere bildirmedim.

Bahçemdu husumet, nifak tohumlarına yer yok.
Nerede olursam oluyum; Güzel ahlak, iyi huya
Her zaman yer var, hemde çok çok.
Ben bir öğretmenim.
Buram buram sevgi kokar bahçemdeki çiçekler.
Tatlı bir rekabetle ötüşür dallarında bülbüller.
Bahçemdeki bütün çiçekler kardeş kardeş büyüyüp
İnsanca yetişecekler.
Kendinden sonrakilerde bu ruha erişecekler.
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Görelim

Bitmez bu insanın gönül tasası.
Boz tarlada boz bulamaç çorbası.
Boz ağaçtan kaşık, boz toprak tası,
Ye ki yiğitliğin görelim ağam.

Mevkiler kapılır oldu kuradan.
Kapanmıyor, irin akar yaradan.
Yüzünü, kıçını aynı dereden,
Yu ki yiğitliğin görelim ağam.

Kimisinin burnundan kıl çekilmez.
Yüz yaşına gelse beli bükülmez.
Niye benim yüzüm yıllardır gülmez?
De ki yiğitliğin görelim ağam.

Bir dilim ekmekle, bir tas çorbaya.
Yıllarca terle dur boş bir çabaya.
Yeleni der; yükün aldın heybeye,
Ha ki yiğitliğin görelim ağam.

Bayram Yelen

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Götürdü -Küpeler-

Tane kurtulmadı selin ağzından,
Samanıda rüzgâr aldı götürdü.
Bu işlere üzülenin ağzından;
'Aman'ıda rüzgâr aldı götürdü.

Kıymeti vermedik saygı, hürmete.
Sermayeyi verdik; tütün merete.
Hastalığı biraz daha ürete.
Dumanıda rüzgâr aldı götürdü.

Herkes büyüc'olmuş, herkes hummacı.
Gönülden sökülmüş sevgi ağaca.
Yiğitler yok olmuş, ne kadar acı.
Yamanıda rüzgâr aldı götürdü.

Boş havuzda kulaç atar, yüzeriz.
Lafımızla birçok dağı düzleriz.
Yeleni der: Bir yaprağa benzeriz.
Dümenide rüzgâr aldı götürdü.
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Haberdar mısın? -Küpeler-

Benden, şekil, kalıp, biçim isteme.
Ölçüden tartıdan haberin var mı?
Dar kemer, aç karın, geçim isteme.
Eksiden, artıdan haberin var mı?

Ömürler çürüyor; 'Dedim-Deseyle'.
Evlere gidilmez boş bir keseyle.
Bu yedinci bayram bu elbiseyle.
Pazardan, pırtıdan haberin var mı?

Adaletli olur, adilin işi.
Hak edene yedirmeli söğüşü.
Fitne danışıklı yapar döğüşü.
Döşekten, örtüden haberin var mı?

Şeytan besmeleden sürekli kaçar.
Eşek nodul ile atıda geçer.
Kimisi hoşafın sunu içer.
Tanedin, tortudan haberin var mı?

Yeleni der; boynu bükük kullardan,
Yosmaları örten şeffaf tüllerden,
'Yetim yararına' zengin dullardan,
Çaylardan, partiden haberin var mı?
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Haberin Gelsin

İki elim kanda olsa gelirim.
Yeterki 'gel' diye haberin gelsin.
Sana eremezsem yolda ölürüm.
Yeterki 'gel' diye haberin gelsin.

Bedenim gitmezse canım, özümle,
Dizim yürümezse gönül gözümle,
Bir ses bekliyorum, tek bir sözünle,
Yeterki 'gel' diye haberin gelsin.

Cennet kapısını açarcasına,
Yeterim, zamanı geçercesine,
Koşmak ne kelime, uçarcasına,
Yeterki 'gel' diye haberin gelsin.

Kalsın bağım, bahçem, ekmeğim, işim.
Çağır beni; tatlım, hayatım, eşim.
Yarım kalsın burda; hayalim, düşüm.
Yeterki 'gel' diye haberin gelsin.

Olmuşum; sevgine, aşkına köle.
Acı, bencileyin sadık bir kula.
Geçerim inşallah Sırat'ı bile.
Yeterki 'gel' diye haberin gelsin.

Olma bunca zalim, bu kadar nazlı.
Bir name salıver; aleni, gizli.
Varırım, ışıktan daha da hızlı.
Yeterki 'gel' diye haberin gelsin.

Ayrı yaşamayan bunu bilemez.
Yelkovan bekliyor, akrep gelemez.
Sanma ki Yeleni suya dalamaz,
Yeterki 'gel' diye haberin gelsin.

Bayram Yelen

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Haberin Var mı?

Sen bilebilir misin?
Demir kapı. taş duvarın
Arkasında neler çekilir?
Masum ceza çeker iken;
Bebelerin boynu nasıl bükülür?

Sen bilebilir misin?
Güneşi yazın, buzu kışın tattın mı?
Karasabanla tarla nasıl ekilir?
Yufkanın içine soğan kattın mı?
Yarmanın üstüne ayran nasıl dökülür?

Sen bilebilir misin?
Nedir körük, nedir ateş?
Ve körük nasıl çekilir?
Ocakta ateş, önünde usta,
Ve örste demir nasıl bükülür?

Sen bilebilir misin?
Sıladan gurbete, gurbetten sılaya
Günler nasıl çekilir?
Sevgi,aşk, his ve duygu nelerdir?
Defalarca okunan mektup nasıl bükülür?

Sen bilebilir misin?
İnsan aşkı, doğa aşkı, vatan aşkı, bayrak aşkı tattın mı?
Yavuklu mendiline neler ekilir?
Milli gelire gelir kattın mı?
Göz nuru, alın teri, niçin ve nasıl dökülür?

Sen bilebilir misin?
Din için, vatan için, millet için, bayrak için
Neler yapılır?
Neler çekilir?
İşkenceyle zulümle dimağlar köreltilir.
Koskoca bir milletin beli nasıl bükülür?
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Habersiz

Yıllar birbirine kamçı atarken,
Talihim şansıma çelmeyi taktı.
Okyanusta toz dumana katarken,
Damla damla suda gemiler battı.

Yanaşayım dedim, sakin bir koya,
Fırtına yelkeni indirdi suya.
Gafletle karışık daldım uykuya.
Saklar tereyi tereciye sattı.

'Yazı mı-Tura mı? ' diye beklerken,
Havanda su ile gönül eylerken,
'Günler geçmiyor.' diye söylerken.
Ömrümüz bir anın içinde bitti.

Toz pembe hayalli bir ufuk işte.
Hep böyle görürdüm hayalde düşte.
'Kalkıyorum' sandım herbir düşüşte.
Yeleni, kıyamet düdüğü öttü.
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Hallerimiz

Bölünmeyelim ikiye.
Köt'olur ha hallerimiz.
Bölerler yutalım diye.
Köt'olur ha hallerimiz.

bozguncudur üç, beş kişi.
Yarı kördür, yarı şaşı.
Ezilmezse yılan başı.
Köt'olur ha hallerimiz.

Öğrenmezsek dinimizi,
Akıtırlar kanımızı,
Korumazsan anımızı,
Köt'olur ha hallerimiz.

Tedbir çabuk alınmazsa,
Milli düzen kurulmazsa,
Fitne-fesat vurulmazsa,
Köt'olur ha hallerimiz.

Bütün işler kaldığında,
Makinalar durduğunda,
Hayasız kudurduğunda,
Köt'olur ha hallerimiz.

Yutulur çeşitli haplar.
İstenmeyen çeşit tipler,
Kurulunca türlü kamplar,
Köt'olur ha hallerimiz.

Irkımıza atar isek,
Uyanmayıp yatar isek,
Türk'ü uşak eder isek,
Köt'olur ha hallerimiz.

Çalışmazsak canla, başla,
Baş edilmez dağla, taşla.
Uğraşırsak gözle, kaşla,
Köt'olur ha hallerimiz.

Yeleni der; yenmez her aş.
Gün geçerse hayalle, düş.
Yazda ter yok, zor olur kış.
Köt'olur ha hallerimiz.
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Hayır

Ölmek kurtuluş olsa,
İnsanlar yaşar mıydı?
Şu 'son damla' olmasa?
Bardaklar taşar mıydı?

Tel terkederse akımı,
Yok olsaydı yer çekimi.
Göğe fırlatsak çıkını,
Yerlere düşer miydi?

Serçeleri güder isek,
Yanlış yola gider isek,
Isıyı yok eder isek,
Yemekler pişer miydi?

Hiç yapılmasa talan.
Lafa girmese yalan.
Malda olmasaydı yalan.
Göbekler şişer miydi?

Yelen neler diyor; bak.
İrade vermiştir hem Hak.
Kullanmazsa bunu ahmak,
Kargalar şaşar mıydı?
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Hedefimiz

Bu günkü hedefimiz;
Aslanın ağzından ekmeği alma.
Yarınki hedefimiz;
Engelleri kaldırma.
Her zaman hedefimiz;
Mukaddes KIZILELMA.
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Hoyratlar-1

Yakınsın
Ne dert etsin, yakınsın.
Ben bana yabancıyım,
Sen bana çok yakınsın.

Özlerim
Memleketi özlerim.
Gurbetin ateşiyle,
Yanar içim, özlerim.

Bağlıyız
Bahçeliyiz, bağlıyız.
Gönlümüz sevgi dolu,
Yar ile ben bağlıyız.

İmsindir
İşaretsin, imsindir.
Ben sana 'yarim' derim,
İnşallah benimsindir.

Ağrımız
Gayet yüce Ağrımız.
Sarılıp yatmayınca,
Gitmez gönül ağrımız.

byelen@hotmail.com
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Irak

Irak
Yanar komşumuz  Irak.
Türkmene destek olun.
Türkmen, Türk'e yok ırak.
Aynı kökün dalıyız,
Bizi nasıl ayırak?
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İman

Göz görür, gönül sever, diller lafı neylesin?
Suçlu ne yol, ne yolcu. haller afı neylesin?
Aşk ve sevgi insana Allah'ın vergisidir.
Gerçek aşkı bulanlar kulda safı neylesin.

Bayram Yelen

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İmkansız

Hem çocuk doğmamıştır, hem tarla ekilmemiş.
Bırakınız yolmayı, tarlaya girilmemiş.
Bağırır kısık sesle; 'Neden bostan yolarsın? '
Ölmüş adam duvardan, duvarsa örülmemiş.
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İnşallah

Götür beni esen rüzgâr.
Kıraç yere su olayım.
Mecnun gibi diyem, 'yar, yar'.
Aşkı, tutkusu olayım.

Yarin gönül odası hoş.
Girmek için uğraş ve koş.
Hayaldeyim, görürüm düş.
Sine kapısı olayım.

Ciğerlerinde nefesi,
En hoş, en güzel bölgesi,
Ayakta iken gölgesi,
Gece uykusu olayım.

Yeleni; isterse vursun.
Bir kere koynuma girsin.
Beni ak gerdana sürsün.
Cennet kokusu olayım.
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İrade -Küpeler-

Dağ nekadar yüce olsa,
Dayanmazmış yine zora.
Kul ne kadar çok bunalsa,
Yönünü döner Hızır'a.

Tatlıdır, baldan bıkarlar.
Helvaya limon sıkarlar.
Çanına otu tıkarlar.
Her gün gidersen zarara.

Kişi olsada bir sır.
Suçlara çekilse hasır.
Şeytana olduysa esir.
İpliği çıkar pazara.

Yeleni arayan bulur.
Her canlı sonunda ölür.
Ömür boyu 'gele' gelir.
Hükmetmezsen eğer zara.
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İstikrar

Çamursan; çıkmaz ol, yapış sakızcasına.
Suysan berrak ol, duruca akarcasına.
Nokta kadar hatıra kıvrılma sekizcesine.
Bön olma hiçbirşeyde 'Trene bakarcasına.'

Bayram Yelen
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İstiyor -Küpeler-

Yel eser, su gelir, tohum ıslanır.
Islanıp uyanmak zaman istiyor.
Uyanır, büyürde dağa yaslanır.
Yaslanıp, dayanmak zaman istiyor.

Dönelim nâr ile yakıla, yana.
Değerin verelim iki cihana.
Cenk olunca ak gömleği al kana;
Boyayıp, boyanmak zaman istiyor.

Hesap verme derdi başlarsa canda.
Sevaplar bir yanda, günah bir yanda.
Ahiret gününde şanlı meydanda,
Dökünüp, soyunmak zaman istiyor.

Yeleni der; tüm başlara gelecek.
Herkes tartı ölçüsünü bilecek.
Takvasına göre yerin bulacak.
Soyunup giyinmek zaman istiyor.

Bayram Yelen
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İş Bölümü -Küpeler-

Kimi yaşatmak için su veriyor çeçeğe.
Kimisi çiçekleri yoldurmakla görevli(!)
Ümitler bağlamışız yetişen bir gençliğe.
Zalimler bu gençliği öldürmekle görevli.

Altın sayılıyor artık, baksanıza bakırlar.
Acından ölmektedir, şimdi bütün fakirler.
Eşkiyayla dopdolu, her yer köyler, şehirler.
Onlarda vatandaşa saldırmakla görevli.

Kimiside rey verip umutları sanmıştı.
Kimileri kuyrukta bekler iken ölmüştü.
İnanın soyulmadık bir şeyimiz kalmıştı.
Meclisler vatandaşı yoldurmakla görevli.

Mert sayıldı üç gündür namert olan ödlekler.
Kemiğin sevdasına insan boğan köpekler.
Pisliklerden çıkmayan yeşil, kara sinekler,
Sağlık raporlarını bildirmekle görevli.

Yeleni der; bağıracak ses kalmadı gırtlakta.
Tükürecek temiz yer bulamadım suratta.
Gediz'de kaybolanı, aratırlar Fırat'ta.
Suçlular, masumda suç buldurmakla görevli.

Bayram Yelen
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İş İşten Geçmiş -Küpeler-

Fısat bulamıyor güller açmaya.
Açıpta çevreye koku saçmaya.
Dalından dalına bülbül uçmaya,
Gonca gül olmadan gazele döndü.

Allah şaşırtmasın beşeri, kulu.
Sonunda 'Ah' ile bitmesin yolu.
Yoğurdu üflemek kurtarmaz dili.
Süt birkez ocağın üstünde yendi.

Uygarlık bir etti, dağ ile düzü.
İnsanın bir olmaz yüzüyle özü.
Maymunların bile açıldı gözü.
Oysa insanoğlu kandıkça kandı.

İnsaf yücelere çadırı kurdu.
Zalime, yağcıya bıraktık yurdu.
Kaçalım diyorden dolular vurdu.
Kol, kanat kırınca hepisi dindi.

Yeleni gamlıdır; dert ardısıra.
Çoban kaval çaldı, biz peşisıra.
Sırtımızın yükü sıramı sıra.
Semeri sırtında eşekte bindi.

Bayram Yelen

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İyiki Sen Varsın

Benim gecelerim karanlık.
Karanlık amma,
Gönlüm aydınlık.
Çünkü orda sen varsın.

Benim gecelerim huzursuz.
Huzursuz amma,
Gönlüm kaygusuz.
Çünkü gönlümde sen varsın.

Benim gecelerim; kanlı, bıçaklı.
Bıçaklı amma,
Gönlüm çiçekli.
Çünkü gönlümde sen varsın.

byelen@hotmail.com
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İyiydi -Küpeler-

Kötünün hatırı için iyiyi,
Üzdüm amma üzmeseydim iyiydi.
Yıllarca maziyi, günü, atiyi
Yazdım amma yazmasaydım iyiydi.

Gördükçe insafsız davranışları,
Yüreğimde buldum kıvranışları,
Tüysüz yetimlerden avlanışları,
Sezdim amma sezmeseydem iyiydi.

Yeleni der: çalışalım arıca.
Birlik olmalıyız etce, derice.
'Gavura dost.' dedim, kızdım oruca,
Bozdum amma bozmasaydım iyiydi.

Bayram Yelen

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kaderimsin

Sonsuz şükür Alla'ıma,
Kaderimsin bana yazmış.
Seni çıkarmış yoluma,
Kaderimsin bana yazmış.

Yaradan asil yaratmış.
Güzelliklerle donatmış.
Her hoşluktan biraz katmış.
Kaderimsin bana yazmış.

Doğruluk var özlerinde.
Neşe, sevinç yüzlerinde.
Bahar senin gözlerinde.
Kaderimsin bana yazmış.

Allah'ım şükürler sana.
Seviyorum kana kana.
Yeleni der; anlasana,
Kaderimsin bana yazmış.

byelen@hotmail.com
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Kanun

Davul sesi hoş gelir; uzaktan çok kulağa.
Özde inanmışa bak; bakma kalabalığa.
Güçlü bir Türkiye'yi kuramazsak çok yazık.
Küçük balık yem olur; zira büyük balığa.

Bayram Yelen
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Kara Kuvvetlerimiz

Yolun Atatürk yolu, mürşidin ilim olsun.
Düşmana yıldırım ol, dostuna gülün olsun.
Göz düşmanda, el tetikte, duada dilin olsun.

Türk Ordusu içinde Kara Kuvvetleriyiz.
Başkumandan Atatürk, O'nun askerleriyiz.

Yaşamaya ant içtim bu dünyalar durdukça.
Ben karşısındayım, zalimler kudurdukça.
Her akınım zaferdir, düşmamına vurdukça.

Türk Ordusu içinde Kara Kuvvetleriyiz.
Gafil durmam hiçbir an, her zaman seferiyiz.

Tarihe bir bakınız; dün benim, yarın varım.
Gök kubbeyi süngümle semalarda tutarım.
Sınırda nöbetteyim, her toprakta yatarım.

Türk Ordusu içinde Kara Kuvvetleriyiz.
Barışın en uysalı, savaşın sertleriyiz.

Tankla, zırhlı birlikler müjdeliyor zaferi.
Dünyalara bedeldir onun bir tek neferi.
Destanlar yaratıyor, bizlerin her seferi.

Türk Ordusu içinde Kara Kuvvetleriyiz.
Peygamberin övdüğü ordunun erleriyiz.

Başım dik, alnım açık, her an tarih önünde.
Yarınım şanla dolu, örnekleri dünümde.
Kahramanlık, asalet, bilim vardır kanımda.

Türk Ordusu içinde Kara Kuvvetleriyiz.
Bu yurdun, bu milletin en öz servetleriyiz.

Personelim askeri sınıflarına seçer.
İstihkam, ulaştırma zafere yolu açar.
Topçum döğer hedefi, piyadem ezer geçer.

Türk Ordusu içinde Kara Kuvvetleriyiz.
Millet bağrından çıktık, onun evlatlarıyız.

Komando engel bilmez, dağı denizi aşar.
Bir yıldırım hızıyla düşman üstüne düşer.
Bu ordu sayesinde ülkem müstakil yaşar.

Türk Ordusu içinde Kara Kuvvetleriyiz.
Savaşın şahinleri, barışın gülleriyiz.

Jandarma yurdumdaki suhun sağlam temeli.
Yandaşlarım gülerken, düşmanım inlemeli.
Ben birkez konuşursam cihanlar dinlemeli.
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Türk Ordusu içinde Kara Kuvvetleriyiz.
İnkılap, ilkelerin yılmaz bekçileriyiz.

Bir elimde silahım, defnedir diğerinde.
Gerekirse dünyayı korurum miğferimde.
Subay, astsuba, eri kainat değerinde.

Türk Ordusu içinde Kara Kuvvetleriyiz.
Bizler Türk Ordusu'nun serdengeçtileriyiz.

Bayram Yelen
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Kararlılık

Ne kadar zor olsada menzile erilmeli.
Merdi güldürmelisin, namertler darılmalı.
Mücadele ver dostum; yılma yağmur, doludan.
'Ya bu çiğdem çıkmalı,  ya kiskiç kırımalı.'

Bayram Yelen
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Kavga -Küpeler-

'Hayat' denen kördüğümü,
Uğraş verip, çöz bir hele.
Kalbinde duy öldüğünü,
Tatlı candan bez bir hele.

Akıntıya karşı kürek,
Çek bir hele, yüz bir hele.
Derdimiz var, öbek öbek,
Bitecek mi yaz bir hele.

İsteğimiz; 'Aha bunlar.'
Sırala bir, diz bir hele.
Hallolur mu bu sorunlar?
Gözünle gör, gez bir hele.

Çalım, afi bol tafrada,
Al aşağı, boz bir hele.
Bulgur var işte sofrada,
Soğan bulda ez bir hele.

Bayram Yelen

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kelaynaklar

Görünüşte kuştur, tarihtir özde.
Balıklı Göllere komşu kelaynak.
Göz onu görmeli, o olsun sözde.
Şanlıca illere komşu kelaynak.

Atatürk Barajı, su tunelleri,
Cennete çevirir onca çölleri.
Uzasın onlara yardım elleri.
Fıratta sellere komşu kelaynak.

Harra Ovası'nın sembolü sensin.
Her yanı gül dolsun,bülbülü sensin.
Gönül ateşinin tek gülü sensin.
Uzayan yollara komşu kelaynak.

Dünyada vatanın Birecik senin.
Çeşidinle türün biricik senin.
Başın kel, boynun kurucuk sedin.
Hoş sözlü dillere komşu kelaynak.

Uzunca yılları ekle ömrüne.
Yumurtla, tez çoğal su serp gönlüme.
Sıcağı seversi, gün al alnına.
Yeleni çöllere komşu kelaynak.

Bayram Yelen
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Kendini Düşün -Küpeler-

Göz görür, el duyar, ağızsa içer,
Suyu inkar, kendi kendin inkardır.
Bir çağı kapatır, bir çağı açar,
'Soy'u inkar, kendi kendin inkardır.

Para kimde, iman kimde bilinmez.
Her dalda bulunan meyve yenilmez.
Herkes iyi, herkes kötü denilmez.
'Huy'u inkar, kendi kendin inkardır.

O vijdan düşünür, o kesesini.
O işini bekler, o cilvesini.
'Ben almam, cep burda' felsefesini,
'Ye'yi inkar,kendi kendin inkardır.

Mazlumun hep taş değiyor dişine.
Mazlumun elinden sandık içine,
Mazlumun ağzından dağın ucuna,
'Oy'u inkar kendi kendin inkardır.

Yeleni öğrendi Hanya, Konya'yı.
Ayırmalı artık güneşle, ayı.
Geceleri aydınlatır dünyayı.
'Ay'ı inkar, kendi kendin inkardır.

Bayram Yelen
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Kesilen Fidanlar

Düşürdüler...
Düşürdüler...
Bayrağı değil fakat;
Bayrağın direğini
Bir genci düşürdüler.

Oynaşcı anaların
Oynaşcı evlatları
Pusuya düşürdüler...

Düşürdüler...
Düşürdüler...
Bayrağı değil fakat,
Bayrağın direğini
Birgenci düşürdüler.

Ve...
Kanını görünce dalgalanan bayrakta,
Genç düşmüştü diyerek
Nasılda şaşırdılar.

Bayram Yelen
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Kim -Küpeler-

Kim dikmiş yoluma bunca dikeni?
Çözüm getirmiyor, söküpte atmak.
Şayet istiyorsak menzile varmak.
Bulmalıyız bu dikeni dikeni.

Bulmalıyız bu yolları bükeni.
Çare olmamalı sonra düzeltmek.
Kimsenin ardından olmaz söz etmek.
Bilmeliyiz belimizi bükeni.

Bilmeliyiz suya zehir katanı.
Dezenfekte çarey-i hal değildir.
'Görmede geç.' geçerli yol değildir.
Teşhir gerek kana kezzap dökeni.

Bayram Yelen
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Kurtul Bir -Küpeler-

Düşmüşüzki bir gafletin içine,
Kurtulmaya çalışırız boşuna,
Muhtaç isen muhanetin aşına,
Acından ölsende sokma kaşığı.

Yapamazken makinaya iğneyi,
Karşımızda çatlatırız aynayı.
Kaldırmadan anayurttan kağnıyı,
Almayalım beş-on takım kışlığı.

Kurmak istiyorsak; müreffeh devlet.
Usanmadan çalış, devamlı sabret.
Henüz namertlere ederken mihnet,
Bırakalım elimizden aşığı.

Bayram Yelen
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Mevsimler

Ah sonbahar, sonbahar
Bolca olur ayva,nar.
Elma, armut, üzüm çok.
Giderler göçmen kuşlar.

Yapraklar sarı, sarı.
Hava soğuk, yer kuru.
Kış kapıda bekliyor.
Uykuya yatar arı.

İşte geldi 'Karakış'.
Her beyaz 'Nasıl iş? '
S u kar olur,buz olur.
Kedi uyur, görür düş.

Soba har har yanıyor.
Dünya hemen dönüyor.
İlkbahar 'Geldim' diye
Kapıya dayanıyor.

Hoş geldiniz; ilkbahar.
Bolca çiçek, yağmur var.
Hava ısındı diye
Geliyor göçmen kuşlar.

Gelir yuvayı bulur.
Dört yanı neşe alır.
Isınır dünya hızla.
Daha sonra yaz gelir.

Uzun olur yaz günü.
Sıcak olur her yönü.
Dağa çık, denize git.
Unutma ha öğünü.

Yaz bize el salladı.
Sonbahar kapı çaldı.
Soğuklar sıcakları
Başka yere yolladı.
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Monotonluk

Üşümem, soğuktan değil; sensizliğimden.
Korkum, düşmandan değil; kimsesizliğimden.
Her günüm aynı geçer, doğan güneş zararım.
Kaya çatlar, köz yeşerir; sessizliğimden.

Bayram Yelen
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Muhakeme

'Dişim dişimi yiyor.'
Ağzım neden gülüyor?
Zihnim hıçkırık gölü,
Sözüm neden gülüyor?

Kalp ağlar, gönül ağlar.
Gözüm neden gülüyor?
İçimi volkan dağlar.
Yüzüm neden gülüyor?

Telinden kan damlıyor.
Sazım neden gülüyor?
Çoğum kanlı ağlıyor.
Azım neden gülüyor?

Dağlarım hıçkırıyor.
Düzüm neden gülüyor?
Üç mevsim kalp kırıyor.
Yazım neden gülüyor?
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Mukadderat

Gelecek bir gün elbet herkes için yol sonu.
Kim durdurabilir ki, kim engeller ki onu?

Çiğ kalacak 'düşünce yemekleri' ocakta.
Ham kalacak hoş düşler, hemencek  oracıkta.

Menzil, hedef yok artık; çünkü tende yoktur can.
Durgun suya döneriz, nerede o heyecan?

Daha şimdi konuşup, gülüp, ağlıyor idik.
Acılardan inliyor, hazdan çağlıyor idik.

Vardık ulu kapıya, sevap ve günah ile.
Artık çırpınışımız hem boştur, hem nafile.

Yaptığımız şu oldu; 'Ömrü boşo harcamak.'
Oku yaydan atmışız, kârsızdır şimdi yanmak.

Çırpınışlar boşadır, can emanet gidiyor.
Yaptığın, yapmadığın, amel, niyet gidiyor.

Taşıyacak dört omuz seni mezara kadar.
Buldun ise ne mutlu; bahtiyarsın, bahtiyar.

byelen@hotmail.com
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Mukayese

Gözle görür, elle alır yoklarsın.
Yumşakla sert birbirinden çok farklı.
İnsansın sen, birsürü sır saklarsın.
Dermanla dert birbirinden çok farklı.

Yaban ilde gözlerine yaş dolar.
Gurbetle yurt birbirinden çok farklı.
Yön bilmeyeni bu yollar yorar.
Ön ile art birbirinden çok farklı.

Yeleni der; demir tavda döğülür.
Tazeyle kart birbirinden çok farklı.
Kimine kızılır, kimi övülür.
'Yap' ile 'yırt' birbirinden çok farklı.
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Mütavazi Vatandaş

Bağır açık,
Ne düğme var, ne ilik.
Şapka elde;
Hem dönüyor fırıl, fırıl
Hem eziliyor,
Bükük bükük bükülüyor.

El açık.
Allah'tan alıyor,
Kulla paylaşıyor.

Etek yırtık.
Kuldan aldığını,
Döküyor kurda, kuşa.

Efendidir...
Velakin,
Boynunu da büküyor,
Belinide büküyor.
Girdiği her kapıda
Büklüm büklüm bükülüyor.
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Nasihat

Yavrucuğum, yavrucuğum;

Sen yaşlı dünyanın taze çiçeği,
Ademiyetin geleceği,
Bizlerin bebeği, gözbebeğisin.

Güldükçe güller açılacak yüzünde.
Saklarsın nice cevheri özünde.
Güvenilir ol sözünde.

Latifeyi sev, alay etmeyesin.
Yakışmaz sana kin gütmeyesin.
Sahip ol kendine, yitmeyesin.

Isındıkça kaybolur kar üstündeki izler.
İleride gövdeyi taşıyamaz bu dizler.
Seninle giderilir; problemler, pürüzler.

Sende bunu öğütle senden sonrakilere.
Onlarda bildirsinler daha ötekilere.
Örnek ol yaşıtına, dahada ekelere.

Bayram Yelen
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Nasip

Her gün batımında yerim bir ayaz.
Her gün doğumunda bir parça da buz.
Hangi yola gitsem yutarım hep toz.
Her öğün soframda yaram için tuz.

Bayram Yelen
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Ne Dersin -Küpeler-

Cırcır böceğinden bir siyasetçi,
Karıncadan vatandaşa ne dersin?
Kunduzu yapalım sele, sepetçi.
Kırkayaktan süslü başa ne dersin?

Hamsiyi koyalım kavak dalına.
Dünyayı boğmalı 'cik-cik' seline.
Devedikeninden gelin gülüne,
Zakkum çiçeğinden aşa ne dersin?

Granitten yumuşak bir helvaya,
Çölün ortasında koca dalgaya,
Ölümü isteden kara sevdaya,
Uyanık görülen düşe ne dersin?

Gidenleri aratır hep gelenler.
Sincap olmuş cevizleri bulanlar.
Akbabayı bekler oldu ölenler.
Yazları aratan kışa ne dersin?

Ateş böceğinde yemek pişirsek,
Kurbağayı öküzce bir şişirsek,
Karpuzu semadan arza düşürsek,
Fil ile fareyi eşe ne dersin?

Kavanozda kurtlanırsa tuzunuz,
Katır sütü ile hemen süzünüz.
Güve ile örülmeli beziniz.
Akrep iğnesinden şişe ne dersin?

Kargadan bir; 'Akişleri'  bakanı,
Çakaldan bir 'Hakişleri' bakanı,
Köstebekten 'Sökişleri' bakını,
Solucandan yapma dişe ne dersin?

Kelebek yoğurdu, böcek tavada,
Yılan besleyelim, bülbül yuvada,
Balinada kanat uçsun havada,
Yeleni bu küçücük kuşa ne dersin?

Bayram Yelen
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Ne Desen Boş -Küpeler-

Kiminin su alır gider bendini.
Devrilir ardarda koca çınarlar.
Kimi aşk uğruna yakar kendini
Bir semazen gibi her an dönerler.

Hayatlar çizilmiş, kurası yoktur.
Kulun yari vardır, yarası yoktur.
Öyle dertler vardır çaresi yoktur.
Ne dağ geçit, ne su verir pınarlar.

Kimisi deveyi yutsada kanmaz.
Kimisine dünya yansa, ot yanmaz.
Kiminin göz yaşı yıllardır dinmez.
Bir 'Ah' ile ömür boyu yanarlar.

Yol gösteren çoktur atılmış oka.
Uyanık ol, aman; basma ha faka.
Kim kaypaktır, kim ciddidir, ne şaka?
İyide, kötüde seni sınarlar.

Gününde saklamaz arar samanı.
'Allah bilir para ile, imanı.'
Kişiler vardır ki deniz zamanı,
'Elleri cebinde.' sanki donarlar.

Davulda, zurnada azdır kimine.
Sivri sineklerde sazdır kimine.
Övgüde, yergide vızdır kimine
Yeleni lafını şimdi kınarlır.
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Ne ki?

Para dediğin;
'El kiri.' diyorlar.
Şayet herkesin eli böyle kirli olsaydı;
'Ne suya dokunurdu, ne sabuna.'
Ortalık olurdu süt liman.
Kurulurdu denizlerin altına kazan
Sütler pişirilirdi taşırmadan.
Kaynatılırdı okyanuslar, denizler, göller.
Hoca'yı beklerdi gönüller.
Sütten ağzı yanıp bağıranlar avaz, avaz;
Yoğurdu da bol bol
Üfleyip yerdi biraz.

byelen@hotmail.com
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Neden

Buhar neden yükselir, bulut neden ağlıyor?
Ateş niçin yakmakta, ırmak niçin çağlıyor?
Taş mı sert, kaya mı sert, yürek yoksa bakış mı?
Nice cananlar var ki; canı nasıl dağlıyor?

Bayram Yelen
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Nefsimle Kavgalıyım

Ona buna hiç dalaşmam.
Ben nefsimle kavgalıyım.
Benim benle iç dalaşmam.
Ben nefsimle kavgalıyım.

Ben açarım, o dürüyor.
Ben sararım, o kırıyor.
Ben överim, o yeriyor.
Ben nefsimle kavgalıyım.

Günah ona tatlı gelir.
Yanlışları arar bulur.
Nerde kötü orda kalır.
Ben nefsimle kavgalıyım.

Bana çirkin, ona güzel.
Bana gonca, ona gazel.
Bana yavaş, ona hız al.
Ben nefsimle kavgalıyım.

Bir olmalı özüm, sözüm.
Helal olsun çoğum, azım.
Yüreğimde vardır közüm.
Ben nefsimle kavgalıyım.

Bende yaz var, nefsimde kış.
Bende gerçek, nefsimde düş.
Birleşirim yavaş yavaş.
Ben nefsimle kavgalıyım.

Sivrileri rendelerim.
Çirkinliği perdelerim.
İkilemi bendelerim.
Ben nefsimle kavgalıyım.

Yeleni der; zulmetmeyip,
Ayrılığa azmetmeyip,
Nizahları hazmetmeyip,
Ben nefsimle kavgalıyım.

Bayram Yelen
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Nerde Bulam -Küpeler-

Ok atmayı öğrenince unutmak,
Haram haram amma ok nerde bulam?
Komşu açken karnımızı tok tutmak,
Sığmaz insanlığa tok nerde bulam?

Eşdeğer tutulur zulümle, düğün.
Kanunu başkadır, şehirle dağın.
Adalet dağıtır, zalimler bağın.
Hak'kı bilirim de hak nerde bulam?

Tekrar gitmek için geri gelirim.
Yeleni der; inkar etmez ölürüm.
'Temizlik imandan.' bunu bilirim.
Ten temiz, yüreği pak nerde bulam?

Bayram Yelen
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Nereye?

Yere düşmüş yaprak gibi,
Kapılmışız akıntıya.
Erozyonda toprak gibi,
Kapılmışız akıntıya.

Bazen olduk ağaca dal.
Bazı zaman arıya bal.
Sanki küreksiz bir sandal.
Kapılmışız akıntıya.

Mevki verdik cahillere.
Halka olduk o zincire.
Sürükleniriz ha bire.
Kapılmışız akıntıya.

Kurtulmaz bitten yakamız.
'Dayısız' kaldı arkamız.
Moda oldu fiyakamız.
Kapılmışız akıntıya.

Gülsüz bıraktık bülbülü.
Odun oldu bak gül dalı.
Yeleni der; deli dolu,
Kapılmışız akıntıya.

Bayram Yelen
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Nesi Var -Küpeler-

Korkmuyorum artık toptan, tüfekten.
Viranenin yıkılacak nesi var?
Hesahlaşsam ne kurtulur felekten.
Kül olmuşun yakılacak nesi var?

Mazlumun nesine gerek efelik?
En iri şey olur elinde elik.
Sepetin dibi yok, torbası delik.
Kalmamışın dökülecek nesi var?

Denk tutulur mu; mamur il köyle?
Deva bulunmuyor, derdini söyle.
Tohum gurbetlerde, tarla da öyle.
Topraksızın ekilecek nesi var.

Yırtık postal çıkar; balık ağında.
Soğan-ekmek yerler üç tür öğünde.
Aynı şeyi giyer, bayrüm-düğünde.
Garibanın dikilecek nesi var.

Yeleni der; hep ters gider işlerim.
Gözüme mahkumdur ağıt yaşlarım.
Sıkıntıdan dökülmüştür dişlerim.
Doktorlarda sökülecek nesi var.
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http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Nesin?

Tarif eyle uzak mısın, yakın mı?
Daha mı diyeyim, aha mı sana?
Söyleyiver gerçek misin, yalan mı?
Serap mı diyeyim, vaha mı sana?

Başların belası hep seni bulur.
Çağırsamda gelir, kavsamda gelir.
Elbise de olur, çuvalda olur.
İpek mi diyeyim, çuha mı sana?

Sen m'ayrıldın, ben m'ayrıldım özümden?
Güzel dersin ben anlamam sazından.
Alkış tutam; nefretinden, sözünden.
Yaşa mı diyeyim, yuha mı sana?

Küfürü çok olur argo dillerin.
Milletin cebinden çıkmaz ellerin.
Haram-helal ayırmadan yılların,
Yeter mi diyeyim, ye ha mı sana?

Yeleni olmuyor inan bu tarif.
Cahilin yanında ne gezer arif?
Dağ olmayan, ov'olmayan pis herif,
Davul mu diyeyim, küfe mi sana?

Bayram Yelen
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Neylesin

Yurt yapmışız burayı, yol neden unutulmuş?
Kuş ucmaz, kervan geçmez yerlerde han neylesin?

İlim, teknik gitmemiş, dağdaki köylümüze.
Davar sırtında kalmış yapağı, yün neylesin?

Tarihe basıp küfür atiye bakıyoruz.
Yarın karanlık ise, deneyli dün neylesin?

Klavuz kargadansa burun kurtulmaz şeyden.
Bizlere gösterilen hakiki yön neylesin?

Söylüyoruz sözümüz küpe olmaz kulağa.
Akıl yeter, güç yetmez damarda kan neylesin?

Mertliği paket yapıp atmışız köz üstüne.
Kılıç pastan kurtulmaz, dıştaki kın neylesin?

Düşüncem bir diyorsa, dudaklarım bin diyor.
Beyin, yürek, dil başka, serdeki ben neylesin.
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Ninni

Ninni yavrum; iyi olsun kaderin.
Ninni yavrum; bana gelsi kederin.
Ninni yavrum; büyümeni beklerim.

Ninni, ninni günlerin hep ak olsun.
Ninni, ninni yüreciğin pak olsun.

Ninni yavrum; sevgi dolsun gönlüne.
Ninni yavrum; yıllar versin ömrüne,
Ninni yavrum; dert gelmesin alnına.

Ninni ninni, yardımcın hep Hak olsun.
Ninni, ninni yüreciğin pak olsun.

Ninni yavrum; kalp gözünü açık tut.
Ninni yavrum; helal kazan, helal yut.
Ninni yavrum; sevgi doldur, kin unut.

Ninni, ninni tüm insanlar tok olsun.
Ninni, ninni yüreciğin pak olsun.

Bayram Yelen

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Nüfuz

Hoc'Efendi buyurdu: Revaçta çaput, çuha.
Ar fiyat buluyorda; arsıza biçilmez paha.
Kendi başına buyruk bozuyor bu düzeni.
'Baş başa bağlı ise, baş bağlı padişaha.'
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O Aşk

Göz herşeyde bir çirkin bulmak için uğraşır.
Gönülse güzel arar, onun için savaşır.
Yürekteki sevgiyi bahşedene yöneltmek;
Kin, husumet yerine kula pek çok yaraşır.
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O Rejimde

O batağın çamuruna,
Batan çıkamaz, çıkamaz.
O barajın duvarına,
Çatan akamaz, akamaz.

Köşe yapar kenarları.
Kuruturlar pınarları.
Avlulardan çınarları,
Söken dikemez, dikemez.

Orda değişir ya zaman.
Değişimiz asla insan.
Her istediğine her an.
Bakan bakamaz, bakamaz.

Uçurtmazlar böcekleri.
Okşamazlar çocukları.
Saçlarına çiçekleri,
Takan takamaz, takamaz.

Yeleni'ye kazar kuyu.
Unutturur şanlı soyu.
Bahçeye bir damla suyu,
Döken dökemez, dökemez.
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Ocakta

İsraftan kaçarsan kazancın artar.
İş değilde, düş pişirme ocakta.
Tenbellik yapmaktan kendini kurtar.
İç dururken, dış pişirme ocakta.

Yeteri kadar al, artmasın yemek.
'Kalanı dökerim.' demek ne demek.
Acları bir düşün, ya onca emek?
'Dokuz öğün taş pişirme ocakta.

Sabırla koruklar olmuyor mu bal?
Tasarruf hoş kazanç, yollarını bul.
Gençliğin kıymetin kocamadan bil.
Geçmiş ömre yaş pişirme ocakta.

Tasarrufa yöneliyor hep alem.
Planın yap ki; işini bilem.
Camların çift olsun, tavanın sağlam
Soğuklarda kış pişirme ocakta.

Yelini sözlerin kulakta kalır.
Kurtlu fasülyeyi kör tüccar alır.
Kuzu kesme; büyür koyun, koç olur.
Taze civciv, kuş pişirme ocakta.
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Olayım

Götür beni esen rüzgâr.
Kıraç yere su olayım.
Mecnun gibi diyem, 'yar, yar'.
Aşkı, tutkusu olayım.

Yarin gönül odası hoş.
Girmek için uğraş ve koş.
Hayaldeyim, görürüm düş.
Sine kapısı olayım.

Ciğerlerinde nefesi,
En hoş, en güzel bölgesi,
Ayakta iken gölgesi,
Gece uykusu olayım.

Yeleni; isterse vursun.
Bir kere koynuma girsin.
Beni ak gerdana sürsün.
Cennet kokusu olayım.
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Orman -Bu Gün Gerek, Yarına Da -

Göz nurumuz yavrumuzun beşiği.
Soframızda aşımızın kaşığı.
Güvencemiz, evimizin beşiği.

Barındırır kıştan, yazdan bizleri.
Soğuk, sıcak ve ayazdan bizleri.

Asa olur peygamberin elinde.
Gölge olur yorulmuşun yolunda.
Arılar bal yapar gonca gülünde.

Binbir çiçek olur, ormanda her yer.
Orman sayesinde ocaklar tüter.

Her türlü bitkiyi bağrında bulur.
Boz bulanık sular onda durulur.
Acımadan nasıl balta vurulur.

Baltanında sapı yine ormandan.
Orman buna yanar, ağlar durmadan.

Hamurunu alır, ormandan kültür.
Ormanda kardeştir, yaşayan her tür.
Temiz hava, sudur, ağaçtır, güldür.

Orman zenginliğin ana kaynağı.
Maziden atiye can dayanağı.

Dizleri tutmaza destek olan o.
Haddini bilmeze köstek olan o.
Sağlık dileyene istek olan o.

Uzun ömür isteyenin yeridir.
Dermansızın dizlerinin feridir.

Köprü olur, karşılara geçirir.
Kanat olur, uçakları uçurur.
Bardak olur soğuk sular içirir.

Sağlıktır, sıhhattir ağaçtan bardak.
Balı şifa verir ye parmak, parmak.

Gelinlek kızların çeyiz kutusu.
Rügârlık günlerin tatlı kuytusu.
Gezmesi güzel ye, hele uykusu.

Ormanda güzellik, ormanda hoşluk.
Ormansızlık kötü, odur nahoşluk.

Sırtımızı örten beze tezgahtır.
Ormanı olanın gönlü ferahtır.
Olmayana vahki, hemde ne vahtır.
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Orman olmaz ise hayat yok olur.
Orman çok olursa açlar tok olur.

İnşaata kalıp olur çakılır.
Direk olur hat boyuna dikilir.
Elektrik, posta teli çekilir.

Haber ulaştırır gurbet, sıladan.
Enerji vermekte, telden, çıradan.

Yeşille güzeldir dere, tepeler.
Sevgiyle yetişir taze körpeler.
Orman olan yere yağmur serpeler.

Ormanlar duadır, suya, yağmura.
Tahta olur:anbar, tekne hamura.

Sevap ister isen sur ötene dek.
Kağnı mermi çekti savaşta tek, tek.
Kundağı ondandı yurt kurdu tüfek.

'Elundeki fidanını dikte öl.'
Diktiğin fidanın yanına gömül.

Kaidedir Atatürk'ün büstüne.
Sandalyedir, oturulur üstüne.
Nağme olur; eşe, dosta, küsküne.

Ormandandır kağıt, ormandan kalem.
Ormansızsa yazık, çöl olur alem.

Binlerce kullanım sahası vardır.
Ne kadar saysamda dahası vardır.
Her nereye baksam ahası vardır.

Ağaç olmaz ise hiç bir iş olmaz.
Hayal gerçekleşmez, gece düş olmaz.

Arkadaştır yolculuğun sonunda.
Doğum, yaşam, ölüm'olur onunda.
Zarar vermez sevgi olan kanında.

Ormanda canlıdır, hepimiz gibi.
Kirlenir, yok olur bir deniz gibi.

Yeleni istersen sürekli hayır;
Vaktini, paranı ormana ayır.
Diktiğini koru. olgunu kayır.

Korumakta dikmek kadar gerekli.
Korunan hayatlar olur sürekli
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Öğretmenim

Sanatçıyım; hammaddem mini mini çocuklar.
Milletler çocuklarla yarına bakacaklar.
Öyle zenginki gönlüm, her çocuğu kucaklar

İnsanlığın yarını avuçlarımda benim.
Zihinlerde ideal, gönüllerde erdemim.

Öğretmenlik, ululuk, peygamberler mesleği.
Sevgi, hoşgörü dolu öğretmenin yüreği.
Her çocuğu okusun 'Adam olsun.' dileği.

Yetiştirdiğim çocuk, barışın güneşidir.
Bilgi birikimiyle alimlerin eşidir.

En hakiki mürşiti, geliştiren, yayanım.
Sevgiyi, doğruluğu yüce değer sayanım.
Kimselere kıymayıp, kendisine kıyanım.

Fedakarlık deyince akla ilk ben gelirim.
Çocuklar büyüdükçe birlikte yücelirim.

Saygım, sevgim tükenmez, harcamada cömertim.
Benliğimi çekingen, toplum içinse merdim.
Farklı saymam kimseyi alçak gönüllü ferdim.

Ben ne isem herkes o, mukaddestir şahsiyet.
Emek, çabam doğruya, budur asıl haysiyet.

Her çocuk bir çiçektir, bakımında adilim.
Kara tahta başında yuttuğum toz ödülüm.
Belkide kış aylarında yollarda bekler ölüm.

Şikayetci değilim, sadece sitemkarım.
Kalkınma yolundaki her çabada ben varım.

Yeniliğe açığım; dünümü unutmadan.
Gerçekleri söylerim; yalan, yanlış katmadan.
Hedefim: 'Çağdaş Ülke' çalışırım bıkmadan.

Çağların ötesine ulaşmak zorundayız.
Bedenimiz bu günde, zihinle yarındayız.

Topluma önderim ben; bilgi, huy, davranışta.
Bayrağı ben taşırım, milli birlik anışta.
Dimağlar şuurlanıp, toplumlar uyanışta,

Millet, vatan, Hak aşkı bir potada yoğrulur.
Yarınların dünyası bu günlerden kurulur.

Aklınızda bulunsun; Yüce kuvvet birliktir.
Birliğin diğer şartı; adalettir, dirliktir.
Kültür unutulur mu? Yaymak öğretmenliktir.
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Dostluk, sevgi, hoşgörü kalbimize dolmalı.
Asgari müşterekler mihverimiz olmalı.

Sevgilerin yücesi; Allah, millet sevgisi.
Sesin hoşu güzeli ana, öğretmen sesi.
Benim tek mutluluğum, öğrencimin busesi.

Hiç eksik olmamalı, onlarda gülücükler.
Onlar yarınlarımız, onların gelecekler.
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Ölüm

Ölüm sıcak, al gibi.
Ölüm tatlı, bal gibi.
Ölüm güzel, gül gibi.
Ölüm; gül, bülbül gibi.

Yeşilli şaldır, ölüm.
Bir talı haldir, ölüm.
Ahrete saldır, ölüm
Yarına yoldur, ölüm.

Ölüm; kırılmaz bir dal.
Ölüm, sevilmeli bil.
Ölüm bilmeyen sen bul.
Ölümsüzü örnek al.

Yelen, kuldur ölüme.
Sazın çaldır ölüme.
Sakın saldır, ölüme.
Canlar 'gel' der, ölüme.
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Önsöz -Küpeler-

Dostum sana iki çift laf söyleyim;
Beğenirsen kulağına küpe yap.
Başın yükü ağır ise neyleyim.
Her başı taşımaz bağlı olan sap.

Haram, hile erişmesin özüne.
Sonra fayda vermez yumruk dizine.
Yüz verme şeytana, uyma sözüne.
Allah yaratmakta yalnız O'na tap.

Her gündüzden sonra gece gelsede,
Arayanlar bela-Mevla bulsada,
Takımlar ne kadar güçlü olsada,
'Sahaya düz.' derler, 'Yuvarlaktır top.'

Sula yeşilliği aman kurutma.
Aldattım deyipte kendin avutma.
Kanun nizamı sakın unutma.
'Potin ayağındır, kafayada kep.'

Temiz olmalısın ar değil yama.
Camilik giysiyi sokma ha dama.
Tavuk civciv bir tabaktan yer amma.
Köpeklerde ayrı ayrı olur kap.

atlara yük olmaz sırttaki eyer.
Ustalar demiri tavında döver.
Topluma her suçu yüklersek eğer.
Bu yükü çekemez böyle ince ip.

Sağlam basan ayak buzda da kaymaz.
Kimisi görürde davulu duymaz.
Evdeki hesaplar çarşıya uymaz.
Kimi ayvayı yer, kimi yutar hap.

Akacak kan burun, kulak kanatır.
Allah kullarını farklı yaratır.
İnsanları ayrı huyla donatır.
Yeleni herkeste bulunur bir tip.
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http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Pencere

Küskünüm ağaca dala gazele
Goncaya açmadan soldurmuşum ben
Bakmam artık ne çirkin ne güzele
Kahredip feleleği güldürmüşüm ben

Eşekler yükünü çeker semerle
Bir bina kurmuştum falla kumarla
Gönül bahçesini gamla kederle
Neşe haz yerine doldurmuşum ben

Bekliyorken bahçeme bir bahçıvan
Çıkıyor karşıma su ile havan
Neyleyim benim olsa da cihan
hoş geldin demeyip saldırmışım ben

Suç nesilde mi yoksa çağda mı
Hayat ovada mı güzel dağda mı
Ayrık sanıp lale, sümbül, çiğdemi
Hoyratça ellere yoldurmuşum ben

Çekerim çekerim bitmiyor çile
Sırrımı saklarken kendimdin bile
Sahip olamadım ağzımda dile
Düğünde bayramda bildirmişim ben

Yeleni küskündür dış ve içiyle
Gönlünü doldurmuş gamla acıyla
Küçücük zihnime en dar açıyla
Gözüme dünyayı buldurmuşum ben
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Rabbim

Aradığım hakikati,
Sen'de buldum, Sana geldim.
Mutlululğu, fazileti,
Sen'de buldum, Sana geldim.

Düştüm uzunca bir yola.
Kıymet verdim sağa, sola.
Beni sen'de bile bile,
Sen'de buldum, Sana geldim.

Gül yitirmiş bülbül gibi,
Açamamış bir gül gibi.
Sen'i bende her kul gibi,
Sen'de buldum, Sana geldim.

Işık aldım çam çıradan.
Fikrimi süzdüm sıradan.
Eli çıkardım aradan.
Sen'de buldum, Sana geldim.

Ferasetim ince ince,
Fikrimi yener düşünce.
Onları derin eşince
Sen'de buldum, Sana geldim.

Hiç kurumayan oluğu,
Derinliği ve doruğu,
Aradığım doğruluğu,
Sen'de buldum, Sana geldim.

Sen ki ebetten ezeli,
Evrene bir hal dizeli.
Yeleni der; her güzeli,
Sen'de buldum, Sana geldim.
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Razıyım

Kuru ekmek, duru suya
Senin için katlanırım.
Gülmesem de doya doya,
Senin için katlanırım.

Solmasın yüzünde güller.
Dilinde ötsün bülbüller.
Bana gelsin hep çileler.
Senin için katlanırım.

Bu yolların bitmezine,
Dertlerin hiç gitmezine,
Günde ayın batmazına,
Senin için katlanırım.

Dinmese de gözümde yaş,
Sönmez kalbimdeki ateş.
Farzederim görürüm düş.
Senin için katlanırım.

Gurbetin dönülmezine,
Yaranın onulmazına,
Ateşin sönülmezine,
Senin için katlanırım.

Bu dünyadan bezgilere,
Alnımdaki çizgilere,
Gönlümdeki ezgilere,
Senin için katlanırım.

Kimselere ettirmem söz.
Yanarım bağrımda bir köz.
Yolum yokuş; olmasın düz.
Senin için katlanırım.

Sana doğru koşmaktayım.
Olmasın güneşim ayım.
Elem bende doyum, doyum.
Senin için katlanırım.

Aşkım yücelerden yüce.
Bana sensindir düşünce.
Sızılara ince ince,
Senin için katlanırım.

Yeleni der ki; her şeye.
Başım yere eğe, eğe.
Istıraplı bir sevgiye,
Senin için katlanırım.
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Sabredip, Şükredeceksin

Böyle gitmez biter elbet.
Ne bakî ki ilelebet?
Hazinedir iki nimet;
Sabredip, şükredeceksin.

Günü gelir açar çiçek.
Canlanacak börtü, böcek.
Bu sıkıntılar bitecek.
Sabredip, şükredeceksin.

Kabuk, içte özü korur.
Su damlarsa mermer erir.
Bu gözler neleri görür?
Sabredip, şükredeceksin.

Hak, hakikati yaymalı.
Gönül doğruya kaymalı.
Taş üstüne taş koymalı.
Sabredip, şükredeceksin.

Yeleni der ki; yılmadan,
Saçın, başını yolmadan,
Kurtuluş yok ki bulmadan,
Sabredip, şükredeceksin.

byelen@hotmail.com
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Saklı -Küpeler-

Gün koca cihanı ışığa boğar.
Küçücük kalplerde geceler saklı.
Kimi canlı ölür, kimisi doğar.
Bir damlacık suda heceler saklı.

Olgun sevilmiyor, yüz dönük hama.
Yarım rağbet buldu, meyil yok tama.
kalıplar maşallah dev gibi amma.
Yüreğin içinde cüceler saklı.

İlmi, itikatı, imanı kavi.
Fitili bulamaz. yakamaz kavı.
Dıştan viranedir. mazlumun evi.
Fakat gözü gönlü ciciler saklı.

Zehire benziyor, yenmiyor balı.
Bozguna, fitneye hoş döner dili.
Nasır nedir bilmez, iş tutmaz eli.
Gül yüzlü çehreler öcüler saklı.

Umutsuz gelecek, kat kat alınlar.
ünkü dertler ile dolu yarınlar.
Yirmisinde ihtiyardır gelinler.
Dam toprak altında acılar saklı.

Görünen niyette bazen artlar var.
Dışı başka, içi başka fertler var.
Yeleni der; dildönmeyen dertler var.
Söylenip dinlense niceler saklı.
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Sana Açılır

Gözüm, gönlüm senle coşar.
Yüreğim sana açılır.
Ayaklarım sana koşar.
Yüreğim sana açılır.

Dertlerimi söyleyemem.
Kendime bile diyemem.
Hislerimi eyleyemem.
Yüreğim sana açılır.

Her çiçekten bal tatmıyor.
Başka tarafa gitmiyor.
Düğüm, kilit kar etmiyor.
Yüreğim sana açılır.

Yeleni niçin sakınsın?
Niye ellere bakınsın?
Bana benden çok yakınsın
Yüreğim sana açılır.

byelen@hotmail.com
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Sen Ben - Tezat-

Seninle herşeyimiz karmakarışık
Karmaşık ama hepside şık şık
Ben leyleğin yuvadan attığı yavru
Sen herkesin gıptayla baktığı yavru
Sen soğuk havanın ılık güneşi
Ben dertlinin derdi hasta ateşi
Ben açta 'yutkun'um aşıkta 'unut'
Sen her yürekte taze bir umut

Sen vahasın çölde ada denizde
Ben gözlerden akan yaş olamadım
Sen sağlam vücutsun kansın benizde
Ben fakir sofrada aş olamadam
Sen kır çiçeğisin dağda anızda
Ben kabir başında taş olamadım
Sen bir hayat oldun bu bendenizde
Ben sana bir anlık düş olamadım

Ben havanda hava döğmüşüm heyhat
Sen bir gerçek oldun sensin hakikat
Sen sevgiliden sevgiliye hediye
Bense benziyorum kara kediye
Ben canlıda ecelimdir bir nefes
Sen sıladan gurbete çağrılı bir ses

Karmaşık bir tezat özelliklerimiz
Seninle zıtlıklar güzelliklerimiz
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Sen İste

Ben fırtınayım karlı dağlarda.
Sen iste ben usul usul yağarım.
Sense bir goncasın yeşil bağlarda.
Sen iste ben çisil çisil yağarım.

Hoş olur meyvenin dalı eğmesi.
Çatlamış toprağa suyun değmesi.
Gönüllere bir şarkının nağmesi,
Sen iste ben fasıl fasıl yağarım.

İçimde duygular bir narcasına.
Volkandan çıkarım kaynarcasına.
Kulaktan kulağa oynarcasına,
Sen iste ben fısıl fısıl yağarım.

byelen@hotmail.com
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Sen ve Biz

Ben dünyayı görmeden, bilmeden
Senin ile tutundum.
Bir vücut olduk ikimiz
Aynı tende iki can.
Korudun, kolladın beni.
Bedenim düzgün olsun diye;
Sarıp sarmaladın, beledin,kundakladın
Zihnim, düşüncem düzgün olsun diye;
Dualarla,ilahilerle, ninnilerle besledin, büyüttün.
Ayaklandırdın, yürüttün.

Ben şimdi kocaman 'Adam' oldum;
Hala seni arıyorum.
Vatana Ana' diyor
Kucaklıyor, kucaklıyorum.
O'nun gönlü de sencileyin gani,
O da cömert,
O da üretken.
Hiç boş çevirmiyor çalışanı.
Sonunda bağrına basıp sıkı sıkı sarıyor insanı.
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Senden Önce

Baş herşeyden dönebilir kadeh kadeh içmeden
Benim başım dönüyor birtek kadeh içmeden
Ölmek istemiyorum isyanda etmiyorum
Dudağının ölçüsün dudağımla biçmeden
Mevsimler ömrümüzden birer birer geçmeden
Sana kanmak isterim aksiyse gitmiyorum
Ayrılmak istiyorsan o köprüden geçmeden
Gönlüm senden soğudu gönlün benden geçmeden

Bayram Yelen
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Sergilenen Oyun

Güneş battı, ay doğdu.
Ay tutuldu:
Dan, dan, dan...
kimler teneke çalan?
Kimler kurşun sıkan?
Ve kimdir yere yıkılan?
Dan, dan, dan...

Kurtuldu ay tutulmaktan.
Teneke çalan,
Kurşun sıkan
Yararlanır karanlıktan...
Derken;
Perde açılır,
kanlar saçılır,
Kaçarlar teneke çalan,
Kurşun sıkan.
Kalkamaz, kaçamaz yere yıkılan.
Eskiden ay tutulurdu.
Oyun orda yapılırdı.
Şimdi tutulur güneş,
Aynen ayınkine eş...

Yine bulunmaz teneke çalan.
Yine bulunmaz kurşun sıkan.

Çünkü; yarılır yer,
İçine girilir.Bulunmaz arananlar.
Bulunsa bulunsa bulunur, yere yıkılanlar.
Daha meyve vermeden yok edilir bir filiz.
Genci gençler götürür, ardından bakar bir kız.
Derken;
Pilli kutudan çatlak bir ses duyulur:
Çatlak zurna sesiyle ölene haykırılır:
-Suçlu:
'Ne teneke çalan,
Ne kurşun sıkan,
Kurşunun önüne çıkmasaydı
Bu kurşundan yıkılan' (!)
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Sevgindendir

Baharda çiçek açması,
Kelebeklerin uçması,
Gönlümün taşıp, coşması,
Sevgidendir, sevgindendir.

Dünden mutlu yaşıyorsam,
Engelleri aşıyorsam,
Olgunlaşıp, pişiyorsam,
Sevgidendir, sevgindendir.

Ürün veriyorsa toprak,
açıyorsa yeşil yaprak,
Yakın oluyorsa ırak,
Sevgidendir, sevgindendir

Döşeği olsada hasır,
Mutluya az gelir asır.
Hoş görülür birçok kusur.
Sevgidendir, sevgindendir.

Sevgi, nimetlerin başı.
Sevgi helva yapır taşı.
Sevgi yaz etmekte kışı.
Sevgidendir, sevgindendir.

Yeleni'nin ezilmesi,
Güzelliğin yazılması,
Düğümlerin çözülmesi,
Sevgidendir, sevgindendir.

byelen@hotmail.com
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Sevildim, Seviyorum

Yanağımda öpücük,
Sevildim, seviyorum.
Dudağımda gülücük,
Sevildim, seviyorum.

Mutluluğa o yoldur.
Gönlünü sevgi doldur.
Yaşamak işte budur.
Sevildim, seviyorum.

Çocuk gibi oldum, ben.
Ağlar iken güldüm, ben.
Mutluluğu buldum ben.
Sevildim, seviyorum.

Çiçek açar dalımda.
Bülbül öter gülümde.
Diken görmem yolumda.
Sevildim, seviyorum.

Sevgi, benim ışığım.
Kendimle barışığım.
Aşığım ben, aşığım.
Sevildim, seviyorum.

Yeleni der; bu ne hoş.
Koş sevgiye, aşka koş.
Yolumda olmaz yokuş
Sevildim, seviyorum.

byelen@hotmail.com
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Sevmeliyiz

Severim,
Arıyı iğne, balla
Ağaçe diken, gülle
Ozanı haklı dille
                 Severim...

Severim,
Mecnun'u kızgın çölle,
Irmağı coşkun selle,
Garibi ıssız yolla,
                   Severim...

Severim
Dere geçmeyi salla,
Güzellikleri, güzelle
Yari sarmayı kolla,
                     Severim...

Severim,
Yeleni sözler telle,
Gövde meyveli dalla,
Karanlığı hilalle,
                 Severim...
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Son Hedef

Ya 'Zafer' narasıyla inleyecek bu gökler.
Yada 'Ölüm' diyerek bu gönül onu bekler.

Yeni bir sabah için, güneş karanlık boğar.
Bu bedenler öldükçe o ruh yeniden doğar.

Bir milletin gençliği yarının garantisi.
Çeliktende yapsalar kırmalıdır kafesi.

Dünyada kuvvetlinin oluyor bak bütün hak.
Öyleyse tek çare var; usanmadan çalışmak.

Demişler: 'Pas yaklaşmaz işleyen her demire.'
Sonsuz gayret götürür bizi mutlak zafere.

Sabır, azim, sevgiyle mutlak başaracağız.
Kutlu sevda uğruna yada yada yoklaşacağız.

Kara toprak altında kalacak bedenimiz.
Bizden beslenerek yeşerecek çok filiz.

Bizim hedefimize onlar ulaşacaklar.
Onlarda ölürlerse kavga yeniden başlar.

Zulüm, ölüm yıldırmaz; özü koruyacağız.
Çağdaş bir Türkiye'yi mutlaka kuracağız.
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Sonunda

Sıçra istediğin kadar.
Döneceksin bu dükkana.
Gözün, gönlün yola bakar.
Döneceksin bu dükkana.

'Dönüp dolaşırsa tilki.'
Kurtulurum sanır belki.
Son durak bura halbu ki.
Döneceksin bu dükkana.

Kuş olup, havaya uçsan.
Tavşan gibi korkup, kaçsan.
Lokman'ın sırrını içsen,
Döneceksin bu dükkana.

Deryada bulurlar, seni.
Çok sıkı korurlar seni.
Görürler, alırlar seni.
Döneceksin bu dükkana.

İstediğin kadar savaş.
Deliğe kaç, dağları aş.
Yeleni der; yavaş yavaş.
Döneceksin bu dükkana.
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Şartlar

Şartı beştir islamın.
Her müslüman bilmeli.
Yarab; nurlat alemi.
Müslümanlar gülmeli.

Birincisi 'Şahaded',
Dilde tebih olmalı.
İlan olunca cihad.
Hak yolda dirilmeli.

'Namaz' dinin direği.
İnanmalı, kılmalı.
Aklaştırıp yüreği,
Divanına durmalı.

'Zekat'ı vermek için,
Malı kırka bölmeli.
Vermezsen başta saçın,
Yolmalı ha yolmalı.

Bir senede otuz gün,
Nefsimiz kör olmalı.
'Oruç'tan sonra düğün,
Yani bayram gelmeli.

Ömrümüzde bir defa,
'Kabe' tavaf etmeli.
Niyet etsinde nefer,
Ya yolunda ölmeli.
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Şükrederim

Ağaç döker yaprağını,
Ben Allah'a şükrederim.
Örümcek yapar ağını,
Ben Allah'a şükrederim.

Türlü, türlü çiçek açar.
Arılar onlarda uçar.
Yılan sürünerek kaçar.
Ben Allah'a şükrederim.

kazanıyor, us kullanan.
İlme doğru akıl yoran.
Balı verir acı soğan.
Ben Allah'a şükrederim.

Yerden göğe ateş çıkar.
Gökten yere, yağmur ve kar.
Hikmetidir; zarar ve kâr.
Ben Allah'a şükrederim.

Her nimetin sahibi O.
Tüm dertlerin tabibi O.
Düşkünlerin habibi O.
Ben Allah'a şükrederim.

Yeleni der; kadim O'nun.
İlkte, sonda adım O'nun.
Nefes, lokma, yudum O'nun.
Ben Allah'a şükrederim.

byelen@hotmail.com
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Şükür

Nice rızık var dünyada,
Koyun ot yer, koyunu kurt.
Her ikiside aş sonunda;
Ederler Rab'be şükür hamt.

Nerde, nasıl olsada,
Düşer isen eğir dara,
Ölüm küpına gelsede,
Her zaman yalvar Allah'a

Gönülden tek denen 'Allah'.
Ham meyveleri yetirir.
Başlarken denen 'Bismillah'
İşi vaktinde bitirir.

Namaz, oruç ve zekatla,
Bir dayanışma sağlanır.
Hacı olmak, şahadetle,
Bu imanımız dağlanır.
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Tabana

Tabana
Diken battı tabana
Ne kadar uzak olsa
Acıları ta bana
Sevgiyi yaymalıyız
Ekabire tabana
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Tanıma

Kas kasılır, kas gevşer; vücut eder hareket.
Vücuda bir çatıdır, içindeki iskelet.
En mükemmel makina canlının yapısıdır.
Yaradanı bilirsek eksik olmaz bereket.
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Tasarruf

Dinlesin vatandaş, dinlesi millet;
Tasarruf kazancı kârlı mı, kârlı.
Savurgan olmaksa çok kötü illet.
İsrafcı kafalar urlu mu, urlu.

Denmezse öğüde bir 'Başüstüne'.
Gününde bitmezse iş iş üstüne.
Kazanan koymazsa taş taş üstüne.
Tasarruf etmeyen terli mi, terli.

Yeterince pişir kalmasın aşın,
İdareli kullan kömürü kışın.
Nelerde tasarruf olur bir düşün.
Taktiği, tekniği türlü mü, türlü.

Sağlığın giderse yerine gelmez.
Yemez içmez isen yüzün hiç gülmez.
Herşeyde aşırı kısmıklık olmaz.
Cimrinin çevresi kirli mi, kirli.

Dürüst teraziyi dengeli tartar.
Usanmadan çalış, kendini kurtar.
İştende, diştende birlikte artar.
Tenbelin tarlası çorlu mu, çorlu.

Keser gibi olma; 'Hep bana, bana.'
Rende gibi olma; 'Hep sana, sana.'
Testere ne adil, sana ve bana.
Ara, bul bir dene sırlı mı, sırlı.

Kaliteyi aramazsan yanarsın.
Ne kadar uçsanda yere inersin.
'Nerde eski günler? ' diye ararsın.
Müsriflerin yolu karlı mı karlı.

Yeleni diyor ki; zamandan kazan.
Hoşgörülü bulun, olma sen bozan.
Körükle yakarlar ateşi yazan.
İktisat ateşi harlı mı, harlı.
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Tasarrufa Çağrı

Muhterem vatandaş kulak ver söze;
Alarsan kıymetli hazinedir laf.
Duymakla yetinme indir ki öze,
Sonra demeyesin ne 'üf' nede 'af'.

Etrafında örnekleri görürsün.
Çaresiz olunca mumca erirsin.
Gölden abdest alsan hesap verirsin.
Suyu iyi kullan olmasın israf.

Bire alacağın, alma ikiye.
Gez, dolaş, sor; sanma senide yiye,
Yerinden tasarruf yapayım diye,
Mutfağına yapıyorsun dolap, raf.

Malzeme, malda sağlamı ara.
Tedbirli olursan düşmezsin dara.
Gereksiz zamanda yakarsan çıra,
Kafan koca olur, içi koftur kof.

Evini yaparken plana uydur.
Pencereler küçük, iki kat koydur.
Parayı verirken, alırken saldır.
Çözülmezse hesap sonra olur; Kaf.

Olma vurdum duymaz, dinle çevreni.
Bitmezmi sanırsın koca evreni.
Tasarruf etmeyen sonra kıvranı.
Her tür harcamada et biraz insaf.

Sona gelmiş işi geri çevirme.
Yoluna dikkat et, kağnı devirme.
Har vursanda, harman gibi savurma.
Tartı ölçü belle, sende ol sarraf.

Fazla kısmık olup, cimri de olma.
Yemeyip içmeyip gül gibi solma.
Parasız olsanda, sağlıksız kalma.
Cimrilik bir taraf, sağlık bir taraf.

Olduğunuz yere neşe saçınız.
İsraf etmeyiniz, yiyip içiniz.
Gereksiz masraftan uzak kaçınız.
Camilerde bile sık, düz olur saf.

Gücünü ayarla kopmasın urgan.
Ne ayağın çıksın, ne uçsun yorgan.
Neyi harcar isen olma savurgan.
Fazla gerer isen yırtılır tüm tef.

Pahal'aldığını ucuz satarsan,
Keklik gibi vakır, vakır ötersen,
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Sözü bile bol keseden atarsan,
Çok olur yalanın, yaparsın hep gaf.

Söylemesi benden, anlayın artık.
Makbuldür pak yama, olmasın yırtık.
Üretken olalım, onulmaz sürtük.
Yeleni sözlerim sizlere ithaf.
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Taşırız

Elde kitap taşırız.
Bayrağı düşürmeden,
Atilere taşırız.
Gönüllü hamallarız.
Ülkümüzü taşırız.
Gidenin yeri dolar.
Düşer, kalkar taşırız.
Bölmeden davamazı,
tüm olarak taşırız.
Top, tüfek sindiremez.
Gögüs gerip taşırız.

'Zafer, zafer' diyerek
Allah adı taşırız.
Allah izin verirse
Mutlaka başırırz.
'Çalışan kazanırmış,
Çalışıp, kazanırız.'
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Tatlı Bela

Evde nefesini duymak
Huzurların bulunmazı
Hır çıkarıp sana uymak
Budur içimdeki sızı

Yarım elma benim teki
İnan sensindir öteki
Acep Allah nedendir ki
Tezat yaratmıştır bizi

Uzaklardan özleniriz
Göz görünce gizleniriz
Birlikteyken hizleniriz
Hizin kaplar içimizi
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Tepe Hoyratları

Tepeler
Küçük, büyük tepeler.
Türkmenimen 'Ah'ları,
Zalimleri tepeler.

Tepe tepe
Bureler dere, tepe.
Zulme kim 'DUR' diyecek?
Sürdüler tepe tepe.

Tepeye
Tepeye bak, tepeye.
Türkmeneli ezildi,
Zalim çıktı tepeye.

Tepede
Pınarlar var tepede.
Zulüm ortadan kalksın,
Adalet en tepeye.

Pesine
Çık dağın tepesine.
Yılanı küçükken ez.
Vurarak tepesine.
Nankörün işi budur;
'Hor' ekmek teknesine.
Allahın hesabı var:
Yapışır ensesine.
Zalim kötürüm olur,
Döner düzü tersine.
Zulümle güreşimiz,
Ölümüne, pesine.
Gök mavisi ak bayrak,
Zirvenin tepesine.
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Tezat -Küpeler-

Yalanı doğrudan seçemez olduk.
Kimimiz gerçekte, kimimiz düşte.
'İnsan ocağında' pişemez olduk.
Kimimiz içerde, kimimiz dışta.

Dini, milliyet yapmışız paket.
Onu açar iken kalmıyor takât.
Dinimiz emreder; 'Yapınız cihat! '
Kimimiz cihatta, kimimiz kaçta.

Sagır olmuş gazeteye muhabir.
Topal maratda koşuyor ha bir.
Düzensizlik bizim sinemizdedir.
Kimimiz kayakta, kimimiz duşta.

Yapmaktayız birtek anda birçok iş.
Tahıl yağmur ister, çömlekler güneş.
Kime yokuş kolay, kimine iniş.
Çoğumuz sıkılır, fazla genişte.

Yeleni der; ekşiyecek bu katık.
Vatanı kurtarın, gezmeyin sürtük.
Bu kadar tersliğe pes deyin artık:
Yöneten uykuda, sorumsuz işte.

Bayram Yelen

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Toprak

Toprak...
Gül bitirir.
Diken bitirir.
Toprak...
Ölünce
Her türlü pisliği üzerine örtülür.

Toprak...
İnsan için,
İnsanlık uğruna,
İnsan tarafından,
Yırtılır, ha yırtılır.

Toprak...
İnsanoğlu yırttıkça,
İnsanlığa hizmet için,
Yırtınır ha yırtınır.
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Topyekun

Girdik öyle bir çamura.
Çırpındıkça batıyoruz.
Milyonlar, gram hamura
Çırpındıkça batıyoruz.

Menfeati önde gördük.
Maddeyide öyle bildik.
İkisine de gömüldük.
Çırpındıkça batıyoruz.

Yurda otlar diye, diye,
Hortumcular yiye, yiye,
Köyden kente tüm Türkiye,
Çırpındıkça batıyoruz.

Çeşmelerde su kurudu.
Altın saf iken çürüdü.
Yurdu fesatlık bürüdü.
Çırpındıkça batıyoruz.

Yeleni der; derdimiz çok.
Çoğunluk aç, birazı tok.
Adaletli hükümler yok.
Çırpındıkça batıyoruz.
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Tutkular

Sevgi;
Güle karşı gönülden,
Sevgi;
Ülküyeyse eğer;
Gönülden, ömürden, candan, canandan.
Sevgi;
Hedefi refah olan ıstırap acı yolu.
Sevgi;
Hadefi neşe, fakat yolu keder, gam dolu.

Hepimiz birlik olup aşalım engelleri.
İlim. sanat, teknikte geçelim ülkeleri.
Müslüman Türk olmalı her iyinin lideri.
Koşalım bu gayeye hep birlikte ileri.
Hepiniz bilirsiniz; 'Zora dağlar dayanmaz.'
Tek yolumuz çalışmak, yoksa başarılamaz.
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Uçurtma

Tutkalı sür kâğıta,
Getir ordan üç çıta,
Bağla, katla, yapıştır,
İşte hazır uçurtma.

Havalarda yüzüyor.
Bulutlarda geziyor.
Tellere takılırsa,
Bizleri çok üzüyor.

Çık daha yükseklere.
Oradan bak yerlere.
Ülkemde senin gibi,
Yüksek yerlere ere.
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Unutma-Küpeler-

Arkadaşım sana bir çift sözüm var;
Tuttuğunu kopart, vurduğun devir.
Türk oğlusun inancın var, azmin var.
Tuttuğunu kopart, vurduğun devir.

Tırmanmaktan korkmayasın ağaca.
Gırtlağına kadar boğulma borca.
İndir şu dağları, çık şu yamaca,
Tuttuğunu kopart, vurduğun devir.

Beyliğin, sancağın, hanlığın ile,
İslama yakışan dileğin ile,
İmanın, yumruğun, bileğin ile,
Tuttuğunu kopart, vurduğun devir.

İrkilme ha, korkulu düş görence.
Tasa etme kara toprak sarınca.
Her taraf susmalı sen gürleyince.
Tuttuğunu kopart, vurduğun devir.

Yeleni der; haksızlığa savaş aç
Atana sahip ol; demesinler piç.
Birliğin yanında dağınıklar hiç.
Tuttuğunu kopart, vurduğun devir.
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Uyum

Acı ota, tatlı tohum yakışmaz.
Dost dost ile düşman gibi bakışmaz.
'Katırdan süt sağan' yalan iş yapmış.
'Tuz' maddese hiçbir zaman kokuşmaz.
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Vakit Geçmeden -Küpeler-

Köşeyi dönmeden yakalanmazsa.
Atı alan Üsküdarı geçecek.
Anarşiye biber ekelenmezse,
Nice 'Gök ekini' daha biçecek.

Ders alın tarihi biraz açında.
Milleti sindirip zalim biçimde.
Kesip, yüzüp kafatası içinde,
Nice yiğitlerin kanın içecek.

Yarınları dünden sezmek gerekir.
Bozguncuyu biraz üzmek gerekir.
Yılanı küçükken ezmek gerekir.
Büyütürsek elimizden kaçacak.

Zehir içirirler arı balıyla.
Bilmem kimin ağzı, kimin diliyle.
Fitne, fesat, basın, yayın yoluyla,
Susturmazsak mikrobunu saçacak.

Yeleni der; sabır ile beklerken.
Dünlerine yarınları eklerken.
Vatan, millet düşmanını saklarken,
Tutulmazsa yurt dışına kaçacak.
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Vazife -Küpeler-

Toplumun içinden fitne kökünü,
Sök sekebilirsen, vazifen budur.
Tek başına hayatının okunu,
Tak takabilirsen, vazifen budur.

Oğul atasından gitsin ileri.
karasaban nire, traktör nire?
Gerçekler benziyor projektöre,
Bak bakabilirsin, vazifen budur.

Çaresiz kalmasın her türlü sancı.
Eğit usanmadan, yıldırma genci.
Sapık fikirleri, batıl inancı,
Yık yıkabilirsen, vazifen budur.

Yetiştir meyveyi, kalmasın hamı.
Beşere ek doğruluğun tohumu.
Gönlümde yer eden kanlı ahımı,
Yak yakabilirsen, vazifen budur.

Yeleni der; yolmalıyız ayrığı.
Baş koktuysa kurtaralım kuyruğu.
Haksızlığa balyoz gibi yumruğu,
Çak çakabilirsen, vazifen budur.
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Yabana

Yabana
Sahip çıkın yabana
Cecin bereket bulsun
Rüzgâr dolsun yabana
Münafığın zararı
Hem sanadır hem bana
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Yapmayınca

Sadece gül zevk verir mi?
Diken ele batmayınca.
Gülün değeri olur mu?
Gül dikende bitmeyince.

Her gün aynı kalınır mı?
Ahenkle saz çalınır mı?
Dünyadan zevk alınır mı?
Yar koynunda yatmayınca.

'Affeden çok.' sende suç et.
Kimi pire, kimide bit.
İşleri rast gider m'acep?
Her insana çatmayınca.

Kılıç, kalem kaçıramaz.
Devekuşun uçuramaz.
Çamur bize sıçıramaz.
İçine taş atmayınca.

Derde, deli denilir mi?
Niçin, neden bilinir mi?
Kula dermen bulunur mu?
Derdi için ditmeyince.

Yeleni der; çoğu,azı,
Ne baharı, nede yazı,
Kim sever ki acep bizi,
'Türke doğru' gitmeyince.
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Yaşadıkça

Durma sahip çık sen kıra.
Otlanırsın ara sıra.
Düzen değişmiş kaç para?
Siz bozanlar yaşadıkça.

Surat asık, yüzler gülmez.
Alim cahil, ilim bilmez.
Yerde tuzat eksik olmaz.
Siz kazanlar yaşadıkça.

Meydanlarda ipsizin var.
Yüzsüzün var, arsızın var.
Her yürekte bir sızın var.
Siz hazanlar yaşadıkça.

Kimi bilmem nerde şişer.
Kırdığınız kırkı aşar.
Neden düzen şuçlu düşer?
Siz azanlar yaşadıkça.

Granit zorla oyulur.
Millet elbette ayılır.
Maymun dayınız sayılır,
Siz kuzenler yaşadıkça.

Yeleni der; namus, haya,
Ekşir elbet, kokar maya.
Yazılmıyor doya doya,
Siz çuzenler yaşadıkça.
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Yekvücut -Küpeler-

Gönülden gafleti söküp atınca,
Kişi erecektir mutlak refaha.
Kalbine sevgiyi, aşkı katınca,
Yollarını bağlamıştır Allah'a.

Olmamalı insan günlük çıkarcı.
Kavgacı, isyancı, nankör ve hırcı.
Dostluk hamuruyla yapmalı harcı.
Topluca erelim bizler refaha.

Yaman olur aşk yolunun çilesi.
Tatlı olur meyvesinden yemesi.
Zor olsada 'Al bu senin.' demesi.
Vermeyle varılır inan salaha.

İnsanlığa değer nasıl verilir?
Birlik tohumları nasıl dirilir?
Nefis bedenlerden nasıl sürülür?
Bilmek istiyorsan baş koy dergaha.

Dünümüz şan dolu, yarın umutlu.
Olmak istiyorsak dahada mutlu.
Taht kurarsak gönüllere ne mutlu.
Gerek kalmaz zorbalığa, silaha.

İnsanlığın her hazzını tatmalı.
Doğru söz söyleyip, helal yutmalı.
Müşkülde kalana yardım etmeli.
Karanlığın sonu erer sabaha.

Yeleni, denize akar pınarlar.
Dallar ayrılsada birdir çınarlar.
Felaket anında toplu kanarlar.
Sevinçli günlerde topyekûn şaha.
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Yerimiz -Küpeler-

Şerefsiz mevkide oturmaktansa,
Karasabanlarda demir olmalı.
Hayasız göksüne takılmaktansa,
Maden ocağında kömür olmalı.

Duacı olmalı yüce Mevlaya.
Canları vermeli kutlu sevdaya.
Adaletle hükmetmeli dünyaya,
Herkes bir Hazreti Ömer olmalı.

Anlatmalı sağlamına, körüne.
Paraya değil, hürmet alın terine.
Yalancıda kalem olmak yerine,
Haklı isyancıda döner olmalı.

Yeleni diyor ki; coşup çağılda.
Yurdumu aydınlat köy köy dağılda.
Pavyonda avize, şamdan değilde,
Cami köşesinde feder olmalı.

Bayram Yelen

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yerin Başka

Söz etmedim diye darılma bana,
Sen benim canımda, can kaynağımsın.
Ne olur hayatım kırıma bana,
Sen benim canımda, can kaynağımsın.

Yüreğimi ince sızı veren, sen.
Gönlüme baharı, yazı veren sen.
Allahın izniyle kızı veren sen.
Sen benim canımda, can kaynağımsın.

Senden söz etmeyip, kimden ediyim.
Sensiz bu dünyayı söyle n'ediyim.
Sizler olmasanız nere gidiyim?
Sen benim canımda, can kaynağımsın.

Gurbete tahammül ilacım sensin.
Ağız tadım sensin,'Ah acım.' sensin.
Sulu tarlam sensin.kıracım sensin.
Sen benim canımda, can kaynağımsın.

Umudumsun,yüreğimi dolduran.
Hasretimsin yanağımı solduran.
Şu yalan dünyada beni güldüren,
Sen benim canımda, can kaynağımsın

Olsada buralar  gülüistan, güllük.
Bir el yağda olsa, bir elde ballık.
Yeleni ah çeker illede küllük.
Sen benim canımda, can kaynağımsın
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Yönler

Nerede diyorsan yön?
Haritaya yüzün dön.
Sol tarafın batıdır.
Sağ tarafın doğu yön.

Baş tarafın kuzeydir.
Şöyle başını eğdir,
Ayaklarına doğru
Haritada güneydir.
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Yunus Can

Yunus Emre kanaatkar.
Seviyi bölmek ne mutlu.
Dünya güzel, ahiret k^ar.
Yürekte kalmak ne mutlu.

İnsanları görebilmek,
Gönüllere girebilmek,
Hoşgörüyü örebilmek,
Evrensel olmak ne mutlu.

Dağda, çölde pınar olmak,
Canlıya su sunar olmak,
Her acıya yanar olmak,
Sinede bulmak ne mutlu.

Yunus, aşar ova,dağı.
Sevgi selinin odağı.
Şenlendirir her otağı.
Kederi silmek ne mutlu.

Huzurdur divana varmak.
Her gönüle bir taht kurmak.
Ağlayanla dize vurmak,
Gülenle gülmek ne mutlu.

Haksızlığa eğmemek baş.
Yalnıza dost, fakire aş.
Yerde çiçek, göklerde kuş.
Değerin bilmek ne mutlu.

Kucaklamak canlıları.
Ayırmadan; kara,sarı.
Kainatta her hasarı,
Kendine salmak ne mutlu.

'Gök ekin'e yanar Yunus.
Ayrığı can sanar Yunus
Sevgilere pınar Yunus
O sudan dolmak ne mutlu.

Yeleni der ki:coşalım
Ham kalmayalım, pişelim.
Hak'kın yoluna düşelim.
O yolda ölmek ne mutlu.
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Yüz -Küpeler-

İnsanlar; mercimeği alıp inceleyiniz.
Hangi yüzü birinci? Bulup lutfeyleyiniz.

'Top' denilen nesnede gösterin altı, üstü.
'Üst dediğiniz yerki biraz öncede alttı.

Topta alt, üst bulunmaz onun her yanı birdir.
Mercimekte bir yüzlü, onun her yönü birdir.

Lakin, insanoğlunda altta vardır, üstte var.
Düzenbaz, hokkabazlık, riya da var, kastta var.

İnsanoğlunun yüzü bütün pürüzsüzdür.
Kimisi iki yüzlü, kimisi de yüzsüzdür.

Kirdir; iki yüzlülük, daha beter yüzsüzlük.
Birinin adı 'riya', diğerinin 'yüzsüzlük'.
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Zincirleme

Zincirleme
Olaylar zincirleme.
Esareti istemem.
Kolumu zincirleme.
Ozan doğruyu söyler.
Dilimi zincirleme.
Bağlamam tınlamalı.
Telimi zincirleme.
Toprağa diktin gülü,
Bülbülüm zincirleme.
Herşeyden vaz geçmişim,
Gönlümü zincirleme.

Hakka can adamışım,
Yolumu zincirleme.
Irkımı zincirledin,Dinimi zincirleme.
Gönüldaşım dikkat et...
Durmak olmaz haydi yet.

Beni zincirlerlerse
Uyan sen zincirlenme.
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