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29 Mayıs Fetih Günü
29 MAYIS FETİH GÜNÜ
Bedrettin KELEŞTİMUR
Bu sese bütün yüreğinizle kulak veriniz,
“Faih” olabilmek!
21. asrı o ruha taşıyabilmek!
Asıl ideal, bu milletin “kızıl elması…” olmalı.
İstanbul’u fetheden bir ruh vardı!
O ruhi derinliklerden süzülen ifade ile Fatih ne diyorlar?
“Ben bu milletimle değil Bizans’ı dünyayı bile fethederim!”
Fethi hazırlayan; O resim, O desen, O çizgi ve O boya;
Maddi ve manevi planda bir büyük hazırlığı ifade eder!
Kur’an’ın beyanıyla, “emrolunduğun gibi dosdoğru ol!”
Bir millet olarak, “sımsıkı Kur’an’ın ipine sarılmak…”
Fethin idrakinde, “Kur’an’ın ahlakıyla ahlaklanmak…”
Bütünüyle, “Asrı Saadet terbiyesi…”
***
***
Fatih’teki iradeyi, kararlılığı onun sözlerinden de okumanız mümkündür…
Bizlere ışık tutacak o sözlerden birkaçı;
“İmparatorunuza söyleyin. Şimdi ki Osmanlı Padişahı öncekilere benzemez.
Benim gücümün ulaştığı yerlere, sizin imparatorunuzun hayalleri bile ulaşamaz.”
“ Ya Ben Bizans’ı alırım; Ya da Bizans Beni.”
“ Fatih olmasaydım Ulubatlı Hasan olmak isterdim”
“ Yapmak istediğimi sakalımın bir teli bile bilseydi,
sakalımın o telini hemen koparır ve yakardım”
“Bu dünya ölümlüdür. Her fani gibi bende ölümü tadacağım.”
“Dünya devleti ebedi değildir. Fani cihanda hiç kimse de ölümsüz değildir.
İnsanların dünyada nefesleri sayılıdır ve ölümsüzlük kapısı kapalıdır.”
“ Hayatım boyunca Allahın emirlerinden dışarı çıkmadım.
Allah’ın rızasını kazanmak için uğraştım. Tek gayem bu İdi.”
“Şeyhim Akşemseddin Hazretleri ile beraber yaptığım zikrin lezzetine,
dünyaları bile değişmem.
Eğer şeyhim izin verseydi zikir yolunu tercih eder, saltanatı terk ederdim”
Fatih, “kendisini…” tarif eder!
Zarafeti, sadeliği, inceliği, duruluğu, hukuku ve marifetiyle!
Kesinlikle, bir öfke değil; “tevazu abidesi…”
Hayatıyla bir, “aşk kasidesi…”
Bütün terennümüyle, “divan-ı hikmet rahlesi…”
Fatih, Hocası Akşemseddin’e sorarlar;
“İnsan açlığa ne kadar dayanabilir?”
Akşemseddin cevap verirler;
“Ölünceye kadar!”
Açlık, onda aşkı ilahi vardır…
Varlığın gayesini sürekli okumaya azmetmiş bir açlık!
Fatih’e sorarlar:
“İstanbul’u niçin fethettin?”
Zor soruyu kolaylaştıracak bir cevap;
“Çünkü o benim gönlümü fethetti!”
Tıpkı rüzgârın aşıladığı bulutlar misali…
O damlalarda gözyaşı vardır, O damlalarda hayatın kendisi vardır
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Fatih, çocukluğu cıvıl cıvıldır; Yaramaz mı yaramaz…
11.Murat dayanamaz, gözünden titrediği Fatih’e dönerek;
“Ne kadar yaramaz bir çocuksun, senden adam olmaz” diye çıkışır.
Fatih’in yanında bulunan büyük Veli Akşemsettin gülümseyerek cevap verirler;
“Peder ne der, kader ne der!”
Batı gözüyle bu Ulu Hakan’ı dinlediniz mi?
İşte sizlere İtalyan Zorzo Dolfin;
“Sultan Mehmet, çok az gülerdi. Zekâsı, daimi bir çalışma halindeydi.
Çok cömertti. Her işte fevkalade atılgan, hatta cüretkârdı.
Seçtiği hedeflere erişmek için çok ısrar ederdi.
Soğuğa, sıcağa, açlığa, susuzluğa tahammüllüydü. Kesin konuşur, kimseden
çekinmezdi.
Zevk ve sefadan uzaktı. Türkçe, Yunanca ve Sırpçayı çok iyi konuşurdu.
Her gün bir müddet okurdu. Roma tarihi, başka devletler tarihi…
Avrupa’daki bütün devletleri tanırdı.
Özellikle İtalya’nın coğrafyasını en ince noktasına kadar bilirdi
Ve bir Avrupa haritasını yanından ayırmazdı.
Askeri ve coğrafi ilimlerle isteyerek meşgul olur. Araştırmalar, incelemeler yapardı.
Tabiiyeti altında bulunan ülkelerin âdet ve şartlarını devletin,
Ve bölgenin menfaatlerine kullanmakta maharetliydi.”
Fransızların ünlü devlet adamı Napolyon’a,
“Siz mi daha büyüksünüz yoksa Fatih Sultan Mehmet mi?
Fransız Hükümdarının cevabı hayatın da, tarihinde gerçeğidir bir bakıma;
“Büyüklükte ben onun çırağı bile olamam,;
Çünkü ben, kılıçla zapt ettiğim yerleri henüz hayattayken geri vermiş bir bedbahtım.
Fatih ise fethettiği yerleri,
Nesilden nesle intikal ettirmenin sırrına ermiş bir bahtiyardır.”
Fatih’in bir dilenciye verdiği cevap müthiştir;
Sultan Mehmed, dışarıda gezerken, yanına gelen dilenciye bir altın verir.
Dilenci aldığı parayı beğenmez.
“Aman Sultanım, koskoca padişah kardeşine bu kadar mı para verir?“
Padişah, nereden kardeş olduklarını sorunca da şöyle cevap verir:
“İkimiz de Hazreti Âdem’in çocukları değil miyiz? O yüzden elbette kardeşiz.”
Sultan’ın cevabı gecikmez:
“Bu keşfini sakın ola ki başkasına söylemeye kalkma.
Diğer kardeşlerimiz de pay isterlerse sana zırnık bile düşmez.”
Oğlu Mehmet’in yaklaşan doğumu üzerine, II. Murad sabaha kadar uyuyamaz,
Gece boyunca Kur’ân-ı Kerim okuyarak müjdeli haberi bekler.
Tam Fetih Suresi’ni okuduğu sırada oğlunun doğum haberi padişaha iletilir.
Sultan bu müjdeli haber üzerine:
“Ravza-i Murad’da bir gül-i Muhammedî açtı” der.
(Murat’ın bahçesinde Muhammed’in bir gülü açtı.) Asırların beklediği, fetih müjdesi…
O müjdenin en sıcak ifadesi 11. Murat’ın sözlerinde tecelli edecekti…
Fatih’in asrımıza kadar yansıyan vasıfları; Fatih Sultan Mehmed, soğukkanlı ve cesurdu.
Ne istediğini, ne yapacağını, ne yapabileceğini bilen bir karaktere sahiptir.
Çok merhametli ve müsamahalıydı. Askeri ve siyasi sahada eşsiz bir deha idi.
Çok başarılı bir diplomattı. Osmanlı donanmasının kurucusu Fatih’tir
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Fatih Sultan Mehmed, ilme, sanata ve ilim adamlarına çok kıymet verirdi.
Fatih Sultan Mehmed, kelam ve matematik ilminde devrinin en büyük otoritelerinden
biriydi.
Fatih Sultan Mehmed, teşkilatçı ve imarcı idi.
Fatih, asrın nöbetinde… Tarihin, odak noktasında…
Yeni bir çağa kapı açacak kadar donanımlı adil yüzlü devlet adamıdır, O!
Fatih’i, günümüzün devlet adamlarının daha iyi anlamaları,
Ve okumaları gerektiğine inanıyorum…
Ondaki irade, mahcubiyeti ile birlikte büyümüştür…
FETHİN 566. YILINDAYIZ!
İstanbul, maddi olduğu kadar bu milletin;
“Mana fethi…” olduğunu da düşünmeliyiz.
Bu fetihle, Osmanlı “yükseliş dönemine…”
Bir devletin, “fütuhat çağı…” başlayacaktır.
Bu fetihle, Tarihi Roma İmparatorluğu ömrünü tamamlayacaktır.
Bir, çağ kapanacak ve “yeni bir çağ…” başlayacaktır.
İstanbul’un fetih müjdesini Allah Resulü 8 asır önce haber verecektir;
“İstanbul mutlaka fethedilecektir.
Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan; o ordu ne güzel ordudur.”
Fatihte ki irade mükemmeldir;
“Ya İstanbul beni alır, Ya ben İstanbul’u…”
Bu iradenin kaynağında ne vardır?
“Ehl-i İslam’ın mücerret gayretidir, gayretim”
O gayretin içinde asırlara ışık saçan yıldızlar vardır;
Ebu Eyüp Ensari şehadeti, “fethin alametidir!”
Şehadetinde seslenecektir?
“Beni alın götürebildiğiniz yere kadar ileriye götürün.
Hatta imkân varsa surların içine girin ve beni oraya gömün…”
Tıpkı, toprağa atılan ‘tohum’ misali!
“Ulubatlı Hasan…”
Ulvi fedakârlığın, fetih hasretiyle kendisine yüceleri seçen, o iradede,
‘fethin şehadeti’ olabilecek kahramanlar…
Usta Kalem Yahya Kemal,
“Biz İstanbul’da mekânı değil, zamanı fethettik” diyorlardı!
İstanbul’un fethinin üzerinden 566 yıl geçmiş…
Fatih Sultan Mehmet’e gelinceye kadar, İstanbul 29 defa kuşatılmıştır…
İstanbul’u fethetmek, ‘kıtaları fethetmekti…’
İstanbul’u fethetmek, ‘asırları fethetmekti…’
Tarihin gidişatı değişecekti!
Asya’dan Avrupa’ya köprü kurulacaktı…
İstanbul’dan, ‘deryalara…’ ve ‘kıtalara…’ hükmedecekti!
İstanbul, bu milletin ‘kızıl elması…’ olacaktı!
Fatih, 1100 yıllık Doğu Roma İmparatorluğunu ortadan kaldıracaktı!
***
***
Fatih, 25 sefere katılacaktı…
Bu seferlerle, İstanbul’u kuşatabilecek bütün ‘yollar…’ emniyet altına alınacaktı!
Fatih, babasından aldığı,
“ 880 bin km2 vatan coğrafyasını fütuhatlarla 3’e katlayacak
Ve 2.214.000 km2’ye ulaşacaktı…”
Fatih’i yetiştiği iklimde kimler yok ki?
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Akşemseddin, Molla Hüsrev, Molla Gürani, Molla Yegân,
Hızır Bey Çelebi, Hocazade, Ali Kuşçu…
Fatih Dönemi, ‘devletin kuruluş ve yükseliş’ dönemidir…
Fatih’in hedefinde, “Batı Roma” ve dolayısıyla, Kıta Avrupa’sı vardır…
Fatih’in, Bizans İmparatoruna bir sözü vardır;
“Benim gücümün ulaştığı yere, sizin hayalleriniz bile ulaşamaz…”
O büyük hayalleri yaşamak isterim…
Üstat Necip Fazıl bir şiirinde ne diyorlar;
“Yedi tepe üstünde zaman bir gergef işler
Yedi renk yedi sesten sayısız belirişler…
Eyüp öksüz, Kadıköy süslü, Moda kurumlu,
Ada’da rüzgâr, uçan eteklerden sorumlu.
Her şafak Hisarlarda oklar çıkar yayından,
Hala çığlıklar gelir Topkapı Sarayından.
Ana gibi yar olmaz, İstanbul gibi diyar;
Güleni şöyle dursun, ağlayanı bahtiyar…
Gecesi sümbül kokan
Türkçesi bülbül kokan,
İstanbul,
İstanbul…”
Arif Nihat Asya’nın ‘gençliğe çağrısı’
“Yürü, hala ne diye kendinle savaştasın?
Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın!”
Fazıl Hüsnü Dağlarca ise şöyle seslenecekti;
“Cihanın yarısı gök;
Önünde şehit şehit durmuşuz,
Cihanın yarısı İstanbul
Almışız.”
İstanbul, bir cihan şehri…
İstanbul, Cihana hükümranlık ‘tuğrası…’
Bir de şöyle bakalım;
Allah Resulü (asv) 850 yıl öncesinden;
“İstanbul’un fethini haber veriyor!”
Bu nedir?
Bu milletin, “Doğu Roma’yı kaldıracağına…”
Bir büyük, ‘cihan devleti kuracağına…’ işarettir.
Fethi tefekkür etmek,
Bu milleti, ‘geleceğe…’ hazırlamaktır!
Fatih Sultan Mehmet’in, Hz. Muhammed’e (asv) yazdığı şiir;
“Sen kokmayan gülü neyleyim,
Neyleyim sensiz baharı?
Sen doğmayan günü neyleyim,
Neyleyim sensiz ben dünyayı?
Senin tenine değmeden gelen yağmuru istemem,
Meltemi istemem.
Seni parlayacaksa parlasın yıldızlar,
Sana yanmayan yıldızı semalarda istemem.
Bülbüller söyleyecekse seni söylesin,
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Senden okumayan bülbül olsa dinlemem.
Özlemim sen olacaksan yansın yüreğim,
Sılası sen olmayan gurbeti istemem, vatanı istemem.
Bir ateş yakacaksa beni kalbimden,
Senin aşkının ateşi yaksın,
Senden gayrı başka bir aşkla kül olursa kalbim,
Bu kalbi istemem, ateşi istemem, koru istemem.
Seni göremediğim vahalar bedevilerin olsun,
Ben senin çölünü isterim, suyu istemem.
Sana çıkacaksa durmaz yürürüm,
Sonu sen çıkmayan yönü istemem, yolu istemem.
Ben gönüllü bir köleyim, kulağımda küpem.
Kalbini fethedecekse geçerim bin Sina’yı birden.
Yoksa neyime?
Bu fethi istemem, Mısır’ı istemem, cihanı istemem.
Ben Sultan Fatihim, önündeyim İstanbul’un.
Yakarım bu şehri yüzünde bir tebessüm için.
Yoksa gül yüzünü güldürmeyen sultanlığı istemem, İstanbul’u istemem.
Ben bir garip yunusum, yazdığım sensin, yandığım sen.
Senden gayrı bir aşka ben kalemi istemem, kâğıdı istemem.
Ben senin ümmetinim, sensin benim efendim.
Senden gayrı, senden başka efendi istemem, sevgili istemem, istemem…”
.

Bedrettin Keleştemur
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Adım "manas"tır
ADIM “MANAS”TIR
Adım Manas’tır, Yakup Han oğluyum
Kin tutmaz dilim, birliğe çağrıyım
İlime, töreme aşkla bağlıyım
Bize nefes verenlerin bağrıyım
Söz, yürekten çıkarsa ışık olur
Vicdanların sesine neşet olur
Asırlar, o sedaya âşık olur
Aşa, zehir katanların kahrıyım!
Düşmanlarım, ikiyüzlü tuzaktır
Töre bilmeyenler, bize uzaktır
Turan ilinde, “ayrışma” azaptır
Sevdaların yürüyen, söz nehriyim
Şafak vakti kızıllığı, konca gül
Doğan güneşe açılır karanfil
Manasçının sesinde pırıl pırıl
Akseden adil yüzlerin şehriyim
Issık Gölün’nde mavi bir tebessüm
Akınlarda, nal sesinde nefesim
Sözü doğru söylemektir, hevesim
Adım Manas, destanların mihriyim

Bedrettin Keleştemur

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ağın'a Hasret
AĞIN’A HASRET…
Ak topraklar üzerinde uzanır
Karasu vadisine açılan kapı…
İlim, hikmet, marifetle bezenir
Birlikten gayri yoktur handikapı…
Ağın, gönül muallimi ülkemin
İnsanıyla kadirşinas ve emin
Vatan sevdasıyla en kutlu zemin
Huzurdan gayri yoktur handikapı
Bademi, üzümü, narı, leblebisi
Asil, vakarlı kimliği, çelebisi
Çevresine her zaman galebesi
Güvenden gayri yoktur handikapı
Vefa bayrağı Ağın’ın arması
Canlar pahası sözünde durması
Şehitlik makamı onda sorması
Gazadan gayri yoktur handikapı
Bedri, hasretini çektiğim Ağın
Gönlümde cennetten köşedir Ağın
Toprağı, havası, nicedir Ağın
Sevdadan gayri yoktur handikapı
Bedrettin Keleştemur
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Ahmet Yesevi
AHMET YESEVİ
Yesi,
Türkistan Şehri!
Resulün izinden yürüyen
Bir büyük Veli,
Ahmet Yesevi
Ahmet Yesevi
Fethi Anadolu’dur,
Yesevi ’deki, ocak!
Hacı Bektaş Veli kadar,
Yunus kadar sıcak!
O’ dur,
İsmi ile Ahiyani Rum,
O’ dur, Baciyani Rum! ..
O’ dur, her açan gülün
Tomurcağı!
Rüzgârın taşıdığı,
Rahmet bulutları!
Yesi,
Türkistan Şehri!
Resulün izinden yürüyen
Bir büyük Veli,

Bedrettin Keleştemur
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Alem Duysun Sesimi
ÂLEM DUYSUN SESİNİ
Döndüm şöyle baktım geçen yıllara
Zaman bir sabun köpüğü erimiş
Kalemin iz bıraktığı yollara
Çoğu hatıralar bizde ser imiş
Sıralasam şöyle yıkılır dağlar
Şafak söküğü gibi günler ağlar
Doğrular birbirini içten bağlar
Sözüm mazlum çığlığına yar imiş
Kale’m, ne ala bir yurttur içimde
Raks eder dizeler, âlem içimde
İlham, gönle doğar rahle içimde
Vuslat şarkısıyla söz eder imiş
Geceler uykusuz, şirin nöbette
Yıldızlar dökülür, gönle elbette
Dualar yeryüzü, âmin mabette
Korku, ecel gözyaşı döker imiş
Vicdan titre, âlem duysun sesini
Huzurda, tesbih eder nefesini
Dünyaya ram eyleme hevesini
Mihnetini dert ile çeker imiş

Bedrettin Keleştemur
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Amel Defterim
AMEL DEFTERİM
Bedrettin KELEŞTİMUR
Amel defterim, kapanmasın derim
Yaşasın, "Salih Amelim" dünyada
Hayrım, "Sadaka-i Cariye" derim
İlimle anılsın Zat'ım künyede
Yakarışım, "Hayırlı Evlat" derim
Selamet kalsın, Evlad-ı bünyede (bk)
***
***
SEFER BİZE
Günün ilk ışıkları, sefer bize
Sabırla adım, sevdayla gün yürür
Hizmet ehli yürekler, nefer bize
Alın terinde bereket, şen yürür (bk)
***
***
NEVRUZ ÇİÇEĞİ
Nevruz Çiçeğini, açsın da bir gör
Toprak harlaşır, su yürür, can bulur
Kâinat diliyle konuş da bir gör
İlahi! Yüreğim yanar kan bulur
Cemreler düşer, yedi adımda bir
Ateş topu düşer, canlara tekbir
"Ölümlü-Dirimli" dünyadır, hak bir
Zikir terazisinde mizan bulur
Her mevsimin bir rengi, bir yüzü var
İlk Baharın, "çiçekten çelengi" var
İnsanın, "dirilişe özlemi" var
Özlemini, "kalbine çizen" bulur
Nevruz Çiçeğini açmış da gördüm
Şükür duası, toprağa yüz sürdüm
Gönül dolusu, muradıma erdim
Maksadı, "hikmetinde yoran" bulur
***
***
CEMREDEN NEVRUZ’A
“Önce kapınıza üç defa vurulur…
Maveradan bir hoş seda duyulur…
Hava, Su, Toprak latif bir lisanla;
Gündönümünde hal hatır sorulur…”
***
***
YENİ GÜN DUASI
Ay ışığı koynunda, Nevruzun!
Tebessümü, Avuçlarına al!
Börtü-böcek, Karınca uyanır.
Bu sevdanın Gözyaşını,
Yapraklarına sil!
Su yürür, Hayat yürür
‘Yeni Gün’ Duasını,
Yüreğinle oku!”
Toprağa nişan düşer,
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Çiçek tozunda, Sevdası bal!
Rengârenk kumaşı halay çeker,
Şemsin nurundan, Gıdanı al!
Bedrettin Keleştemur
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Anadolu'yu Gezmek
ANADOLU’YU GEZMEK
Tabiatın en cilveli günleri!
Renkler tebessüm ediyor!
Bir ışık seli akıyor,
Maveradan Anadolu’nun içlerine…
Dağ, vadi, nehir, ova ve gizemli bir güzellik
Bütün ruhunuzu kaplıyor…
“Anadolu” diyorsunuz;
Bir vatan coğrafyası için verilen en güzel isim…
Sade ve dupduru bir sıfat!
Kars’tan Edirne’ye kadar,
Akan onca nehir,
Bu coğrafyayı besleyen şefkat damarları!
Ve her damardan yol bulup ışıkla birlikte raks eden,
Merhamet şelaleleri!
Göğe, semaya masmavi kubbemiz dedik;
Arz’a, arzuhalimiz anlattık,
Sulh dedik, salah dedik, yol aldık asırlara…
Nemrut’ta, İbrahim’i ateşe atan cüreti okuduk;
Güneşin kızıllığında ısınan dev siluetler…
Fırat’ta bir başka gizem,
Yeşilırmak’ta bir farklı haz yaşarsınız!
Harput Kalesinde, ‘kartal bakışlar’
Diyarbakır’da, “Sahabe duruşlu” bir vakar!
Amasya’da, ‘yeşil duvaklar’
Söğüt’te bir tatlı rüya olur!
Bursa, nakış nakış tarihe örgü
Uluabad’da, kuş seline salınır hülyam!
Her koyunda, Çakabey’dir Ege’m!
Kıyılarında yükselir,
Üzüm bağları, zeytin gözlü menevişler!
İstanbul, yedi tepesinde yedi karanfil
İznik, Bursa, Edirne’dir,
Tarihin raks eden gül endamları
Anadolu’yum diyen en narin çiçek…
Erzurum’da bir şelale gördüm,
Gözyaşı döken bir dilber gibi
Nerde tuval, nerde Ferhat demeyin…
Mevlana’dan alın sevda iksirini,
Bir masal şehrine yolunuz düşerse!
Dağlara tırmanan dalgalar hey!
Mavi yastık gibidir, dört bir yanımda deniz…
Haki toprağına ayak bastığım aziz yurdum,
Tarihim sende, talihim uzanır bir ömre bedel!
Sinan’dır Selimiye,
Bir masal şehridir, Harran…
Eğe’nin beyaz incisi, Pamukkale!
Nevşehir’de, peri bacaları…
Hem Selçuklu, hem Osmanlıdır
İshakpaşa Sarayı…
Akdeniz, Barbaroslarla daha engin,
Sahiller, kum taneleriyle daha zengin!
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Yeşil ve mavi nasıl kucaklaşır demeyin?
Gözlerinize Karadeniz yaklaşır bir deneyin!
Ordu’da Boztepe, güzelliğe çömert
Kayseri’de Kültepe, tarihe kaynak! ..
Bir kutsi hava solur, Balıklıgöl
Yedi renkli kartpostal gibidir, Eğirdir!
İznik’te, Selçuklu, Osmanlı kolkola….
Taşa şekil vermiş, tarihi siluet Mardin!
Van Gölü’nde günbatımı…
Vadilerde, yaylaklarda türkülerim
Çukurova’da Karacaoğlan,
Bolu’da Köroğlu’dur…
Gelibolu’da tarih yazar,
Tarsus’ta, ‘yedi uyuyanları’ okurum!
Bir açık hava müzesidir, Harput;
Balak duruşlu bir vakara sahip!
Safranbolu da, tarihi mimarim;
Asil ve soylu duran zarafetim!
Anadolu, şefkatin nazarları,
Rahmeti taşıyan damarlar gibi!
Anadolu’yu gezmek,
Bir aşk masalı, en güzel hikâye,
Büyür gözlerinizde sevdalar!
O sevda, kâh Zümrüdü Anka Kuşu,
Kâh Taptuk’a varan Yunus yokuşu!

Bedrettin Keleştemur
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Anne Ve Babamıza
ANNEMİZE- BABAMIZA İTHAF OLUNUR
Anne sesinde en gizemli şefkat
Kolları usulca sarar merhamet
Öğretir dudakları; “gönül sabret”
Sabırla, yüce dileğe selam-et
Baba sesinde uhrevi bir beste
On üç makam dökülür, her nefeste
Sözler gül gibi açar; deste deste
Gül kokulu rayihada, “kelam-et”
Bedrettin Keleştemur
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Asırları Nefeslenen Dilden
ASIRLARI NEFESLENEN DİLDEN
Elazığlıyım, azığı bol ilden
Sesim ta Tuna’dan gelir ta Nil’den
Fuzuli'nin, Nedim’in konuştuğu,
Asırlar nefeslenir, bu dilden…
Fırat, dağları aşan bir atlıdır
Bilir misin katığı Muratlıdır
Temiz, berrak yüreği Ferhatlı dır
“Gam kervanıdır yürür…” bu ilden
Güneyim Yemen, inler Çanakkale’m
Sarıkamıştır, özümdeki Kalem
Ağlar mısın hey, boynu bükük lalem
Gönül çağlar derdine bizim ilden
Öfkeni yuttun, sükûtu yar ettin
Yüreğinle âleme nazar ettin
Kendini olanca yıl göçer ettin
Artık gözyaşı süzülür bu dilden
Bedri, eskileri aradık durduk
O ne güzelim hülyalar kurduk
Vefalı dostlarla geçmişi yorduk
Sözün sohbetin bal aksın bu dilden
Bedrettin Keleştemur
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Aşk Nedir
AŞK NEDİR
Aşk nedir, bilir misin?
Cefaya sefer yolu
Sır nedir, bilir misin?
Vefaya döner yolu
Hicran, sevdanın adı
Gurbet, hasretin tadı
İçirir dem dem yadı
Sefaya döner yolu
Vahayı, çöl et de gel
Ezayı, gül et de gel
Cezayı, çul et de gel
Hevaya döner yolu
Tarifi, arif yapsın
Şakirdi, maruf yapsın
Hâsılı, zarif yapsın
Nevaya konar yolu

Bedrettin Keleştemur
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At Üzerinde Yıldırım
AT ÜZERİNDE YILDIRIM
At üstünde yıldırım, karanlığı yırtan ses;
'Bre Doğan...Dayan...Yettim..' günü sarsan nefes
Kızaran ufuk, sanki cehennem misali
Niğbolu, şecaatin küfre attığı kafes
İSA YUSUF ALPTEKİN
İsa Yusuf Alptekin, burçlara selam durdu
Öz vatanından uzak, dertlere selam durdu
Hak katına yürüdü, dostlar sardı bayrağa;
Ak tolgalı yiğitler, ruhuna selam durdu! ..
BAK ŞU MUSALLA TAŞINA
Bak şu musalla taşına, kimler geldi geçti?
Nice zalim kendi sarayını yaktı geçti
Firavun kadar kapris, Nemrut kadar haris;
Nice münkir, birer mesel olup geldi geçti!
ÇİÇEĞİMİN DALINI...
Rüzgâr, çiçeğimin dalını kırdın
Nefes değdi, tomur tomur açana
Kader kalemiyle gönlümü çaldın
Yanarım, dalından kopup düşene..

Bedrettin Keleştemur
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Ayrılık Şarkısı
AYRILIK ŞARKISI..
Ak saçlı bir ihtiyarın dizinde
Ayrılık şarkılarını dinledim
Kahır var, hasret var, dert var sözünde
Bülbül gibi feryat edip inledim..
Zaman, ne duvağı var, ne örtüsü
Yalan üzerine kurulmuş süsü
Dinle neyden, ağıt yakar türküsü
Şefkate dilenen yari dinledim
Güzelin aynası düşer yasına
Her ana kına yakar muradına
Yiğidim yaslanır şahbaz atına
Dünya atının sesini dinledim.
Söz inci, mercan, ulu çınar olur
Gönülden süzülen akça pınar olur
Güzele yorunca, gülbahar olur
Yâre müştak olan hali dinledim.
Elbet bir gün gençlerde ihtiyarlar
Toprağa tohum atan bahtiyarlar
Seni hayırla yad eden diyarlar
Su gibi akan zamanı dinledim..
Şu canı, bedende konuk bilirim
Her anı, biçilmez kıymet bilirim
Dört yanı; bir ufuk, âlem bilirim
Alemde; canı, cananı dinledim..

Bedrettin Keleştemur
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Azığı Bol İlden
AZIĞI BOL İLDEN
Elazığlıyım, azığı bol ilden
Sesim ta Tuna’dan gelir ta Nil’den
Fuzuli'nin, Nedim’in konuştuğu,
Asırlar nefeslenir bu dilden…
Fırat, dağları aşan bir atlıdır
Bilir misin katığı Muratlıdır
Temiz, berrak yüreği Ferhatlıdır
“Gam kervanıdır yürür…” bu ilden
Güneyim Yemen, inler Çanakkale’m
Sarıkamıştır, özümdeki Kalem
Ağlar mısın hey, boynu bükük lalem
Gönül çağlar, derdine bizim ilden
Öfkeni yuttun, sükûtu yar ettin
Yüreğinle âleme nazar ettin
Kendini olanca yıl göçer ettin
Artık gözyaşı süzülür bu dilden
Bedri, eskileri aradık durduk
O ne güzelim hülyalar kurduk
Vefalı dostlarla geçmişi yorduk
Sözün sohbetin bal aksın bu dilden
Bedrettin Keleştemur
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Bahar Dalına Küsmüş
GÜL DALINA KÜSMÜŞ
Bedrettin KELEŞTİMUR
Nerde o eski baharlar, paharlar
İçimdeki yangına ses vermiyor
Birlikte nefeslenirdi seherler
Gül dalına küsmüş neşe vermiyor
BAHAR DALINDA DONDU...
Nisan ayı; kara, tipiye döndü
Çiçek açtı, bahar dalında dondu
Gün değişti, arı yabana kondu
Gönle çoraklık çökmüş, yaş vermiyor
ELLERİM DUADA
Hayallerim için ellerim dua da
Ümitlerim kök salsın geleceğe
Ülkülerim bir gün ersin murada
Dillerde şölen var, kutlu heceye...
GÖK MAVİSİ SERİNLİĞİNDE
Yeşil kilim gibi uzanır, baktım,
Anadolu; bozkır yolunda bahtım
Hülyalarım birbirine karışır
Gök mavisi serinliğinde ahdim
BESTEKÂR DOĞAN SEVER'E İTHAF
Geleceğe at koşturan bir nefer
Söyleyin dostlar, bu ne kutlu sefer
“Notaların kanatlarında Elazığ”
Güftelere nağmedir; Doğan Sever
Şiirin çelengidir, her bir beste
Gönüllerin ahengidir, o seste
Notalara hayat veren nefeste
Dizelerin rengidir, Doğan Sever
DOĞDUĞUM ŞEHİR
Doğduğum şehir, yüreğimde hep sen
Zamana kürek çeken kimsesizim…
Gözlerin ilk ışıklarında, ufkun;
Ufkuna baktıkça, adımlar büyür
Adımlar, bir koca sevdaya yürür
Nazarlarımda, nakışında hep sen
Bir hilal gibi, Harput semasından
Ovaya düşen ışık dantelisin…
Hazar Baba’da, kıyamda düşlerim;
Yıkanır Hazar’ın, mavi göğsünde…
Efsunkâr şehir, idealimsin sen
Gönül dünyamın, Fırat’ta kaynağı
Türkülerim Fuzuli diyarından;
Yar elinden aşk kâsesi sunulur…
Şairler sofrasına bağrın açar!
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Fırçası gönül olanın tuvali;
Sevgi ilmeğinde boyar âlemi
Bedrettin Keleştemur
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Baskil
BASKİL
Kara-Demir yoluna çatı kurmuş,
Yeşilin efsunkâr örgüsü Baskil…
Zenginliğimize zenginlik katmış,
Ticarî hayatın sürgüsü Baskil..
Şu ulu tepe Abdurrahman Gazi
Hasan Baba’yla o ne güzel mazi.
Haroğlu’nda erenlerin niyazı;
Ders veren mizahın vurgusu Baskil..
Köylerine vermiş ata adını,
Alın bir ‘uşak’ sözünün tadını.
Görün, dağı bağ eden abâdını;
Vatanın en mahrem görgüsü Baskil..
Yeşilin örtüsünde altın rengi.
Sofralarımızda bulunmaz dengi,
Bir bilmecedir bu, söyleyin hangi?.
Tatlı bir meyvenin sorgusu Baskil..
Fırat’ın koynunda bir bahtlı şehir
Bağıyla, bahçesiyle tahtlı şehir.
Gönüllerimizde otağlı şehir,
Dertlere şifadır sargısı Baskil!..

Bedrettin Keleştemur
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Bayram
BAYRAM…
“Bayram” sükûtun güne uyanışı,
Gönül gözüyle âleme bakışı,
“temiz sayfayla” zamana akışı,
Dünya sefasından kaçar çileye!
“Bayram” bu sese, söze canlar hayran!
Nefesim kurban olsun bu sedaya…
Özde huzura dönsün artık devran!
Gönül muhabbetidir, cedaya…
“Bayram” bütün çiçeklerden bir demet
Renkler, kokular, içimdeki hasret!
Sevda gemisine yol verir nusret!
Selam olsun, Hakk’tan gelen nidaya…
“Bayramlar” sabır ve şükrün ikramı
Hak Yoludur, milletin serancamı;
“Birlik ateşi tutuşsun…” meramı,
Edep ve iffet güç verir edaya…
“Bayram” sılaya düşen gül izinde
Güller nöbet tutar, nazar üstünde
Mehmedin vuslatta, hilal göğsünde;
Her zaman, yüzü dönüktür Hüda’ya
“Bayram” selam et, hayra saadete
Tefekkür et, bin yıllık ibadete…
Kâinat dönsün koca bir mabete;
Aslı, Kerem’dir; hazır ol vedaya!
Bayram” kavuşmaktır, sevenlerine
Garip; “el uzatır sövenlerine!”
Tevazu; “sahip çıkar genlerine!”
Kahraman, “el pençe durur gedaya!”
Bayram” dost meclisi, ahde vefadır
Güzel söz, gönülden göze sefadır
Bayramlar, rahmet sofrası, nefadır;
Merhaba, aşk ritmindeki sedaya…
Bedrettin Keleştemur
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Bayram Şiirleri,
BAYRAM..
Bedrettin KELEŞTİMUR
BAYRAM…
Yarab, katından ne büyük hediye
Küskünleri bir araya getirir
Yüreklerde bir coşku, bayram diye
İçinden kini, nefreti götürür
Bugün millet gönülden el sıkışır
İnan ki şeytan köşeye sıkışır
Bu hal, bu sevda insana yakışır
Aşk ile rağbet rahmeti artırır
BAYRAMLAR…
Bayram, uzakları yakına taşır
Sözleri selam ile tatlılaştırır
Memleketim, artık tek bir yürektir;
Gönüller bayram eder, bayramlaşır!
BAYRAM…
“Bayram” sükûtun güne uyanışı,
Gönül gözüyle âleme bakışı,
“temiz sayfayla” zamana akışı,
Dünya sefasından kaçar çileye!
“Bayram” bu sese, söze canlar hayran!
Nefesim kurban olsun bu sedaya…
Özde huzura dönsün artık devran!
Gönül muhabbetidir, cedaya…
“Bayram” bütün çiçeklerden bir demet
Renkler, kokular, içimdeki hasret!
Sevda gemisine yol verir nusret!
Selam olsun, Hakk’tan gelen nidaya…
“Bayramlar” sabır ve şükrün ikramı
Hak Yoludur, milletin serancamı;
“Birlik ateşi tutuşsun…” meramı,
Edep ve iffet güç verir edaya…
“Bayram” sılaya düşen gül izinde
Güller nöbet tutar, nazar üstünde
Mehmedin vuslatta, hilal göğsünde;
Her zaman, yüzü dönüktür Hüda’ya
“Bayram” selam et, hayra saadete
Tefekkür et, bin yıllık ibadete…
Kâinat dönsün koca bir mabete;
Aslı, Kerem’dir; hazır ol vedaya!
Bayram” kavuşmaktır, sevenlerine
Garip; “el uzatır sövenlerine!”
Tevazu; “sahip çıkar genlerine!”
Kahraman, “el pençe durur gedaya!”
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Bayram” dost meclisi, ahde vefadır
Güzel söz, gönülden göze sefadır
Bayramlar, rahmet sofrası, nefadır;
Merhaba, aşk ritmindeki sedaya…

Bedrettin Keleştemur
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Bayramlar Merhaba
BAYRAMLAR MERHABA
Sabrı yudum yudum içtik de geldik
Takva elbisesi giydik de geldik
Şükür sofrasına erdik de geldik
Rahmet duası, Bayramlar merhaba!
Bayramlar, orucun ikramı bize
O ikram huzura yol verir keza
Sevgi güneşi doğar içimize
Açan gül gibi Bayramlar merhaba!
Bayramlar, gönüllerde fetih günü
Fethin ruhunda kutlarız bugünü
Büyür yüreklerde sevgi yangını
Birliğin adı, Bayramlar merhaba!
Damla oldum deryalara karıştım
Gonca oldum baharlara eriştim
Yürek oldum sevdalarla yarıştım
Barıştığım gün Bayramlar merhaba!
Hasretin bittiği gün, senin adın!
Bal ile şerbetle bilinir tadın
İsmin anılır, bir ulu maksadın
Ufkunda doğan Bayramlar merhaba!
Bedrettin Keleştemur
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Ben Olmasın
BEN OLMASIN
Ben olmasın,
Al yanakta ben olmasın
Sen var iken, biz var iken;
Her sözün başı, ben olmasın (bk)
Çekmeli,
Göze sürme çekmeli
Akıl, i’zan olmayanı;
Göz önünden çekmeli (bk)
Tuzak Olur,
Toprak haki, tuz-ak olur
İlim, Hikmet göç etti mi;?
Dağda şaki, yolda tuzak olur
Nefis, cana tuzak olur
Soldurma,
Gülü kokla, soldurma
Halka tepeden bakıp,
Gönülleri soldurma!..

Bedrettin Keleştemur
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Bestekar Doğan Sever'e
BESTEKÂR DOĞAN SEVER'E İTHAF
Geleceğe at koşturan bir nefer
Söyleyin dostlar, bu ne kutlu sefer
“Notaların kanatlarında Elazığ”
Güftelere nağmedir; Doğan Sever
Şiirin çelengidir, her bir beste
Gönüllerin ahengidir, o seste
Notalara hayat veren nefeste
Dizelerin rengidir, Doğan Sever
GÖK MAVİSİ SERİNLİĞİNDE
Yeşil kilim gibi uzanır, baktım,
Anadolu; bozkır yolunda bahtım
Hülyalarım birbirine karışır
Gök mavisi serinliğinde ahdim
Bedrettin Keleştemur
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Bir Asma Dalında
BİR ASMA DALINDA!
(Kızımın doğum günü anısına)
Bir asma dalında görürdüm seni
Haz verdin, neşe verdin dünyamıza
Kur’an’dan aldık, “Ünzile” ismini
İsminle, “güller açtı” dünyamıza
***
***
Her Ağustos ayının yedisinde
Düşünce dünyamızın vadisinde
Kur’an’ın “diriliş” rahlesinde
Ses verdin, nefes verdin dünyamıza
***
***
Kalem yaz dedi, bir hatıra olsun
Atadan sana bir nasihat olsun
Vefa yolculuğu, selamet olsun
Her dem tebessüm ettin dünyamıza
***
***
Gönül diliyle seslenmek isterim
Helal lokma ile beslenmek isterim
Kur’an lafzıyla hislenmek isterim
Sır verdin, servet verdin dünyamıza

Bedrettin Keleştemur
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Bir Dostu Andık
BİR DOSTU ANDIK
Bir dostu andık mezarı başında
Bir dostu andık mezarı başında
Ömrün baharında veda etmişti
Okunur adı musalla taşında
O taş sanki bize nida etmişti!
Gözlerin her damlasında hicran var
Dünyanın her imlasında hüsran var
Sözlerin cümlesinde hayran var
Vefa borcun bir bir eda etmişti
Ömür ne kadarda kısaymış meğer
Kahır dolu günleri saymış meğer
İçimizde bir dolunaymış meğer
Zamandan kendini azad’ etmişti
Soğuk bir rüzgâr gibi eser ölüm!
İlla deyip hakikat keser yolum!
Görebilsen bekaya koşar halim
Sır kalemin dünyayı yad’ etmişti
Ölüm kusan hakikat koş peşimden
Ayrılık arkadaşımdan, eşimden
Yalnızlık ki, sımsıkı tutar şimden
Bir ömür dolusu seda gitmişti

Bedrettin Keleştemur

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bosna'ya Şiirim
BOSNA’YA ŞİİRİM
Kıyama kalkar
And içer;
Belki kıyamete kadar,
Hasret biçer.
Koparsa kıyameti,
Ne kıymeti kalır
İnsanlığın üzerine
Kesret düşer.
Akça saçlı kocamışlar
Yaman belirtir
Tevekkülü,
Kül ile bezemiş
Kor halindeki ateşi
Mihnet çeker.
Çaresizliğin şokunda
Kan tutar yüreklerini
”Biberon kadar sıcak
Bir çığlık…”
Dehşet saçar.
Kaldırımlar
Kan göletinde..
Pazarlar,
Ağarmış karanfil siluetinde
Günü kahpe bir pusu açar.
Hey Bosnalım;
Sırtındaki dağ mıdır?
Hain bir gölge mi?
Islık ve çığlık hortumunda
Hayaletler dolaşır
Kana ve gözyaşına bulaşan
Adımların nusret ister.
Uzağında değil,
İçinde yaşamaktayız,
Zamanın..
Zaman, insaf dilerken
İnsanlığın elini
İşret tutar..
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Boşuna Dememişler
BOŞUNA DEMEMİŞLER
Boşuna Sarıkamış dememişler!
Adına, ruhumu teslim etmişim…
Düşmanın kurşununu yememişler!
Yorganı, beyaz atlastan seçmişim…
Yol alır, onbinler Allah aşkına
Koca umutlar sel olur, taşkına
Akıl gönül olur, döner şaşkına!
Şaş gözlere dönmez olur, geçmişim…
Sarıkamış “ney”dir, derinden üfle!
İşimiz yok bizlerin, “öf’la, tüf’le…
Gün gelir, şehadet için aynı safla;
Şerbetini kana kana içmişim!
Sarıkamış, aç kapını ben geldim!
Soğuk diyarına yüreğim saldım…
Uykusuz geçen gecelerde kaldım
Gözlerimi sende; sende açmışım…
Sarıkamış, sükûtun yamandır hey!
“Sessiz çığlığın…” ne de fermandır, hey!
Sarsılır, yerler ve gök; amandır, hey!
Seninle doğar, seninle göçerim…

Bedrettin Keleştemur
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Bu Garip Seni Özler
BU GARİP SENİ ÖZLER
İslâm, ‘garip doğdu’
Asrın garibiyiz, Ya Resulallah! .
Çağın idrakine; dağlar ile
Taşlar ile kâinatın zikriyle;
‘Anlatıyorsun İslâm’ı’ Ya Resulallah
Bin dört yüzyıl, Irak değil sana;
Daha yakınız, Ya Resulallah!
Ellerin, parmakların;
‘beş musluklu bir çeşme’ gibi
Kuruyan dudaklara, şefkat;
Gönüllere rağbet, Ya Resülullah!
Başparmağında, zikre nişan;
Düşünce, ‘Kamer, iki parça’
Dolanır menzilinde, Ya Resulallah!
Şu ağaç, Rahmet Peygamberim diyor;
Koşuyor yanına, ‘şahadet’ için!
Kuru dallarına, can yürüyor;
Nemli dallarından, ‘hurma’ ikram ediyor, Ya Resulallah!
Şu kab, şu birkaç parça yemek;
Ellerinde açılıyor, ‘bereketli sofra’
Yüzlerce misafirine, Ya Resulallah!
Yürürdü seninle, konak konak;
Ak bulutlar, ’çadır’ olurdu, üzerine!
Bedirde, ‘rahmet rahmet’ nur yağardı
Uhut, sana sadık bir dost;
Bir büyük sevgili gibiydi, Ya Resülullah!
Ey Rahmet Muallimi, seni dinler;
‘Gökteki yıldızlar’ gibi Sahabe!
Vallahi, ‘kaynar yüreğimiz’
O sevdayla, gözlerimiz seni özler;
Bu garip seni özler, Ya Resülullah
Bedrettin Keleştemur
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Bu Göç Yaman Göç
BU GÖÇ YAMAN GÖÇ
“Servet Kabaklıya ithaf”
Bu göç yaman göç, içinde çığlığı
Çağlayanım gitti, “Servet”im gitti
Harput-Göllübağ’da, dal yere düştü
Ağlayanım gitti, hasretim gitti
Çileye tebessüm eden yüz onda
İçini dışına seren söz onda
Gönül ateşiyle yanan köz onda
Onda, sükût eden hayretim gitti
Bilge kişilerle, bir ömür boyu
Vakfetti yılları, arındı huyu
İlim-hikmet yolunda akarsuyu
Mevla’ya yöneldi, muradım gitti
Niyet, amel, istikamet bir olur
Hayır işlersen, ömür diri olur
Davaların gölgesi iri olur
Yürekten konuşan, gayretim gitti
Garipler konar, göçerdi yurdundan
Gonca gül olur, açardı bağrından
Elazığ, ses vermez bugün çağrından;
Çağrı, Hak katından “Servet’im” gitti.
Bedrettin Keleştimur
29 Ağustos 2015
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Bu Şehrin Nesiyim
BU ŞEHRİN NESİYİM
Ben bu şehrin nesiyim?
Gecesi, gündüzü, kahrı, divanesiyim
Hecesi, nicesi, dert yüklü hanesiyim
Sesi, sözü, sohbeti, vicdanlarda banisiyim
El açan yüreklerin, Hak diyen çağrısıyım
Kelimesi kelimesine sevda dilekçesiyim
Sözüm odur havasının, suyunun yangınıyım
Her ikilemin, karanlık düşlerin sancısıyım
Mazlumların, masumların dert ortağı hancısıyım
Ey Şehir! Sana gönül verenlerin bendesiyim
Kelimesi kelimesine sevda dilekçesiyim
Ne yılan kusmuğu, sivri dillerin himayesiyim
Ne mahşere azığı olmayanların sermayesiyim
Huzur veren nimetin, gayretin de gayretiyim
Adil yüzlü erdemli şehrin, hamiyetin hamisiyim
Kelimesi kelimesine sevda dilekçesiyim
Ben bu şehrin nesiyim?
Hecesi, nicesi, hafızalarda ki mazisiyim
Sabrı, sükûtu, selameti, sadakatı, şahidi, gazisiyim
Kâğıdı, kalemi, hatırası, çile yolcusu yazısıyım
İilim, kültür, irfan, hikmet ırmağının sızısıyım
Kelimesi kelimesine sevda dilekçesiyim
Bedrettin Keleştemur
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Bugün Arefedir
BUGÜN AREFEDİR
Gök mavisi kadar derindir sevdam
Haki toprak serinliğinde bayram...
Arefe sanki sırattır bugünden
Uçsuz bir ova yeşilinde bayram...
Sabırla kuşandık erdemli güne
Şükürle boyandık toya düğüne
Zikirle uyandık dünden bugüne
Uçsuz bir gönül muradında bayram..
Bedrettin Keleştemur
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Bütün Çığlıkların Yurduyum
BÜTÜN ÇIĞLIKLARIN YURDUYUM
Ben hakir,
Ben kimsesiz,
Bütün çığlıkların yurduyum!
Ben sabi,
Ben sefil,
Ben derbeder,
Bütün divanelerin yurduyum!
Ben masum,
Ben mağdur,
Ben çilekeş,
Bütün viranelerin yurduyum!
Ben kırık,
Ben dökük,
Ben yıkık,
Bütün gönüllerin yurduyum!
Bir gönül yapmaya
Geldim!
‘Bin ah! ’ İşittim
Ben ‘binlerin Ahı’yla,
Taht kuranların
Masumların yurduyum

Bedrettin Keleştemur
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Cemreden Nevruza
CEMREDEN NEVRUZ’A
Önce kapınıza üç defa vurulur…
Maveradan bir hoş seda duyulur…
Hava, Su, Toprak latif bir lisanla;
Gündönümünde hal hatır sorulur…
NEVRUZ ÇİÇEĞİNE...
Toprağa su, hayat yürüdü
Nevruz çiçeğine merhaba
Canlara hu, gayret yürüdü
Göçmen kuşlarına merhaba
Çalı-çırpı hayret yürüdü
Hayretim, imanım merhaba
Hilal, konak konak yürüdü
Vaktin çağrısına merhaba
Edep Yahu, yürek yürüdü
Yürek dolu dilek, merhaba
Bedrettin Keleştemur
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Çarpar Göğsümde Tekbir
ÇARPAR GÖĞSÜMDE TEKBİR
Elimde tesbih,
Taneler asılı bir ince ipliğe!
Gözleri menevşeli
Dil, kalbe kelepçeli!
Dudaklar, akkanatlı!
Akıl, bir hamarat yolcu!
İdrak ve iz ’an ona kolcu!
Seccadem, taşır bütün yüreğimi!
Yüreğim alnından öper seccademin!
Tesbih tesbih bulutlar dolaşır!
Göğsüme dolar, yağmur taneleri!
Toprağın kokusu içimde buğulanır!
Sicim sicim ışık yağar gönlüme!
Sabır sabır çekilir tesbih!
Şükrün edasında büyür adımlar!
Sanki kulaç atmaktır zamana,
Zaman, aman der mehtaba!
Sükûta ermiş bir sessizlik,
Ağır ağır yürür karanlık üstüne!
Tesbihim benim,
Parmaklarıma dokundukça yüreğim
Titrer bütün vücudum!
Başlar ışık yağmuru!
Aşkın vaveylasında koşar aklım!
Ölüm ve ölüm ötesi,
Bir rahle, sanki içimdeki çığlık!
İçim dışıma müptela,
Nefesim, nefsimin zırhını giymiş!
Ahlarım, tesbih tesbih sürgün yemiş!
Sürgün, atamız Âdem’den miras!
Dünyada, sıratım;
Dünyada, fıtratım!
Tesbih tanelerine tutunur ip!
Zamana, mekâna sarılır ip!
Suphanallah
Zikir salınağı sema!
Ay, yıldız, güneş ve bütün âlem;
Döner Mevlaya!
Yoldaki bütün işaretler,
Rahmetin tecelli sağanağında!
Dil, seyyahtır âleme!
Kalbin ritminde
Âlem, mehteran alayı!
Bir kelebek kanadı kadar hafif,
Çarpar göğsümde tekbir!
O sedayla inler tesbih!
Bedrettin Keleştemur
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Çeçen Destanı
ÇEÇEN DESTANI
Kalbinde ızdırabın mabedi var
Korku ve endişenin nedeni var
Bakmayın vizyona, içinde kırıkları
İki büklüm kesilmiş, bedeni var...
Yıldızlar gece boyu kan ter içinde kalmış
Üşümesin diyerek bayrak rengini almış
Yeşile boyanmış yer, nede güzel yıkanmış
Durularak vatan külliyesini almış
Grozni, bir türbedir eteğinde dağların
Beyaz giyinmiş cübbe gibidir otağların
Yırtılır üstündeki düğüm düğüm ağların
Öyle bir ihtişam ki, kül nefesini almış
Ne boğazlar geçilir, ne de diyar-ı Çeçen
Bir kanat kırışı var ki, tankları kırıp geçen
Bir ömre bedel bugün yücelikleri seçen
Dualar ve aminler sermayesini almış.

Bedrettin Keleştemur
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Çekirdek Varlığın
ÇEKİRDEK VARLIĞIN HÜLASASI
Kâinat bir ağaç gibi
Âdem, kâinatın soy ağacı
Ağaç bir çekirdek gibi
Çekirdek, varlığın hülasası
Cennet, bir bahar giibi
Bahar, Hak’tan rahmet muştusu
Bahar, bir çiçek gibi
Çiçek, vuslatın nur perdesi…

Bedrettin Keleştemur
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Çileye Selam
ÇİLEYE SELAM
Gökteki yıldızlar Sahabe yolu
Yoldaki ışıklar Kuran’dan kelam...
Nur halkası onlar, Resul(as) okulu
Dert tebessümde, çileye selam! ..
Sahabe, asrın nöbetinde ‘deli’
Asrın yüzü Sahabeye, ‘hayret’
Dün, dünya taşırdı zevkle onları
Bugün, dünya insan sırtına kambur
Rağbetler mi değişti, arzular mı?
Göz nereye kayar, ışık nereye?
Gönül çeşmeleri ah, o pınarlar!
Sanki önünde her biri taş duvar! ..

KALMADI VEFASI
Ne yareni, nede vefası kaldı dünyanın
Ne mahşeri, nede sefası kaldı dünyanın
Çarpmayınca yürek, nice fetihler için;
Ne seferi, nede kal’ası kaldı, dünyanın..

Bedrettin Keleştemur
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Dalından Kopar
DALINDAN KOPAR
Al yaprağı eline, rengine bak
Yeşili bahar, sarısı güz kokar
Üşüyen güneşi dalından kopar
Yıldızlarla birlikte göğsüne tak...
DOYAR GÖZLER
Sarıdan kırmızıya kayar gözler
Güzün mor desenine doyar gözler
Gökkubbe, dağlar, nehirler tuvalim;
Gönül kalemiyle boyar gözler.
RENK CÜMBÜŞÜ
Tabiat renk cümbüşü, anlatıyor âlemi
Vahdet şuuru taşıyor, yetmiş iki bin âlemi
Toprağın nabzında cıvıl cıvıl muhabbet;
Haykırıyor insana, asıl berzah âlemi! .
RENKLER VE KELİMELER
Sağ beynimiz renklerle muhabbette
Sol beynimiz kelimeleri söylemekte
Çizgilerde, desenlerde tuvalim
Kelimeler dize, dize ahvalim..

Bedrettin Keleştemur

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Deli Gönlüm
DELİ GÖNLÜM
Kurumuş badem yaprağı,
Düşer toprağa, deli gönlüm!
Yürümüş tarih yaprağı,
Koşar asırlara deli gönlüm!
Hem Alp, hem Eren olduk
Kalp gözü ile yaren olduk
Tutan elle, veren olduk
Aşar sırları deli gönlüm!
Ana dedik yurdun adına
Şefkatle vardın tadına
Şehitlerle erdin katına
Taşar surları deli gönlüm!

Bedrettin Keleştemur
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Derdi Davası Taşır
DERDİ DEVASI TAŞIR
İnsan denen muamma; sır denen bilmecede
Kökü iffet ağacı; kurdu, meyvesi taşır.
Zaman mekana duvak, takva nurlu gecede
“Perde ötesi perde” derdi devası taşır
Edep, imandan bir cüz; zikre nişan seccade
Sema, direksiz tavan; taşı, sıvası taşır
Her canlı bir alemdir; binbir çeşni hecede
Cıvıl cıvıl kaynaşan; kuşu, yuvası taşır.
Hayat insana destan; bir usüldür imece
Yardım hayra pistondur; suyu kovası taşır
Zillet ile meskenet; oyun ve eğlencede
Beşer uyumaktadır; nefsi, hevası taşır
Bir devri daim hayat; ağlarken gülmecede
Her alim bir kal’adır, arz’ı duası taşır
Pusulayla donanmış, bir yarış divanece
Güneşte pişmektedir; aşı, tavası taşır
Bir seferberlik sanki gün ile koşturmaca
Yüz akı insan için; iman davası taşır.

Bedrettin Keleştemur
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Deryalara Karıştım
DERYALARA KARIŞTIM
Damla oldum, deryalara karıştım
Gonca oldum, baharlara eriştim
Yürek oldum, sevdalarla yarıştım
Barıştığım gün, “bayramlar” merhaba
BAL GİBİ
Gönlüm incelmiş, kıvrılmış tel gibi
Sedam, semaya akmış bir sel gibi
Dinleyin neyden, inim inim inler;
Dilim, özümden süzülmüş bal gibi
İNSAN İNSANIN KURDU!
“İnsan, insanın kurdudur” denildi
Öfke, şeytanın yurdudur denildi
Nefsine hâkim, öfkesini yenen;
Zafer kazanmış ordudur denildi! ..

Bedrettin Keleştemur
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Dilaver Cebeci'yi Anmak
DİLAVER CEBECİ’Yİ ANMAK…

Bedrettin KELEŞTİMUR
29 Mayıs 2008 yılında aramızdan ayrılan, “Türkiye’m” şiirinin yazarı usta kalem, Şair,
Yazar ve mütefekkir, ehli hal insanı Dilaver Cebeci’yi rahmetle anıyoruz…
Bu vesileyle, Şair, Yazar ve Akademisyen Dilaver Cebeci’nin 1973- Ankara baskılı,
“Hun Aşkı” kitabını bir daha okuyorum…
Bu eserde, ‘yiğitlik ve güzellik’ adına ne varsa görebilirsiniz…
Dilaver ismi sözlükte, “Yiğit, yürekli” anlamlarına geliyor…
Ne diyoruz, “ismi ile müsemma olan” bir şahsiyet!
“Hun Aşkı” isimli eserinin önsözünde şair, “Gelin bizim mavi denizlerimiz…
Hürriyet türküleri dinleyerek büyüyen çocuklar ve Deliormanlı Pehlivanlar aşkına gelin
Biz günde beş kere Tanrı’nın huzurunda uzak kıyıları söylüyoruz.
Atlas yelkenli gemilerle gelin, gelin ey mavi denizlerimiz!..”
Renkler senfonisinde Dilaver Cebeci’de, ‘Mavi’ ruhunda taşıdığı coşkudur…
İç derinliğidir! İçinde esen fırtınalardır…
Dilaver Cebeci’de, “Türk’ün Aşkını” yaşarsınız…
“Hilallerin ardı sıra,
Denizleri yara yara,
Şam’a, Kerkük’e, Mısır’a,
Türk ve Turan yazacağım.
Ozanların dillerine,
Arabistan çöllerine,
Şol Viyana yollarına,
Türk ve Turan yazacağım
Gök Hazer’e, Kaf Dağı’na,
Orduların sancağına,
Türk’ün gerçek toprağına,
Türk ve Turan yazacağım,”
O aşk, ‘fütuhat aşkıdır’
O aşkta, ‘hürriyet şarkılarını’ dinlersiniz!
O aşk sizlere, ‘huzuru çimlendirir’
O aşkta, “Ulu’l Emr” vardır!
O aşkta, ‘coğrafyanın dilini’ konuşursunuz…
Dilaver Cebeci’nin, “Türkiye’m” Şiiri, Milyonların dilinde bir ezgi,
Bu milletin ilanihaye yaşayacak olan ‘hoş sedası’ olmuştur.
“Baş koymuşum Türkiye’min yoluna
Düzlüğüne, yokuşuna ölürüm,
Asırlardır Kır atımı suladım,
Irmağının akışına ölürüm.
Düğünüm, derneğim, halayım, barım,
Toprağım, ekmeğim, namusum, arım,
Kilimlerde çizgi çizgi efkârım
Heybelerin nakışına ölürüm.”
Üç kıtayı birbirine yaklaştıran o şanlı fütuhatın ‘damarları, kökleri…’ Anadolu’dadır!
Tarihe, geleceğe o köklerle tekrar sürgün vererek yürüyeceğim… Bu benim inancımdır…
Şefkatin, merhametin kalp atışlarını Anadolu’da dinledik…
O bizleri yüreklendiren ulu bir sevdamızdı…
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O sevda bu millete görevler yüklüyordu…
Cihana, nizam/düzen verecek görevler!
“Baş koyduğumuz, Türkiye’nin Yolu…”
Cihanşümul bir yolculuğun adıdır!
O yolculuğa, ‘Hoyratlar’ yazar…
“Kırıkkale’m, kırıkkale’m
Kâğıt yırtık, kırık kalem
Türk’ün boynu bükük ama
Umut sende Kırıkkale’m”
“Mühürler, mühürler
Ay-yıldızlı mühürler,
Cenge girse Türkoğlu,
Kıtaları mühürler.”
***
***
Farkında mısınız, ?
İsmi konulmamış ‘amansız bir cenkteyiz…’
Söyleyin, çekinmeyin nasıl bir ahenkteyiz!
Fikir talan edilmiş, kopkoyu bir renkteyiz…
21. Asır, sana hangi gözle bakayım…
Gönül coğrafyama, Anadolu’dan ‘ağıt yakarız…’
Masum, mazlum yürekler, irade bekler bizden!
***
***
Dilaver Cebeci’de, ‘asrın dilini’ okurum!
Hasret dolu sevdalarımızı konuşurum…
Sitare’nin şairi Dilaver Cebeci bir şiirinde,
“Yirmibirinci yüzyıla beş kala
Süleymaniye sokaklarında avare geziyorum
İnsanlar tanıdık gibi bakıyorlar yüzüme
İçlerinden geçeni seziyorum
Sultan Süleyman’dan kalma bir hüzünlü akşam
Sessizce okşuyor gururlu kubbeleri”
Kubbeler, içime doğan ışık gibidir…
Bendeki yangınların sebebidir!
***
***
Dilaver Cebeci’nin, Niyazi Yıldırım’ın vefatlarında mısralarında hüznü okursunuz;
“Ağdı ta göklere niyazım gitti!
Yıldırımlar düştü, Niyazi’m gitti!
Hâlim, istikbâlim ve mazim gitti!
Agâh ol İstanbul, uyan ey şehir!
Allah Kadim, Allah Bâki, Allah bir.”
***
***
Dilaver Cebeci’yle, İstanbul’da “Darüzziyafe’de” bir araya geldik…
1550’li yılların hatırası, o tarihi mekânda!
Şiirin, Sanatın, Musikinin, edebi motiflerin efsaneleştiği iklimde,
Dilaver Cebeci’yi, ‘asırlara tebessüm eden’ dil ile dinlemiştik!
Ruhi bir zenginlik, gönüllerinde taşıdığı olgunlukla dinlemiştik…
Elazığ’ı şiirinde tarif ederken ne kadar nezih bir üslup kullanmışlardı;
“Gakkoş coşkun bir aşık, yani sevgiden serhoş
Nezaketle asalet birleşip olmuş Gakkoş”
Kelkit Vadisinden, Fırat’ın sularına karışan nağmelerim,
Harput’ta, ‘Hoyratlarıma’ ses verir…
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O yürekli seste, Dilaver Cebeci’yi dinleriz…
Gönül muhabbetlerimizle…
***
***
Bu coğrafyanın dili, Kur’an’i bir dil…
Tefekkür hırkası ile yolculuğumuz bir ömre bedel!
Öderiz bedelimizi, ‘hizmette kusur etmeden…’
Dün Horasan Erenleri, fetihlerin sessiz çığlıkları oldular!
Yürüdüler, Şarktan Garba doğru…
Bir büyük gönül alayıydı…
Gün ışırken, yüzlerde tebessüm yayılıyordu…
Güller açıyordu, gül kokulu rayihalar!
Dilaver Cebeci’de, ‘bir edep dili’ vardı!
Kur’an’da ki, ‘kıssalar…’ şiire nefes veriyor!
Her nefeste, tarihin şifreleri çözülüyordu…
Mısralar süzülüyordu zamana, geçmişe ilmekler atarak
Nakışlar, şairin dilinde tarihi resmediyordu…
Dilaver Cebeci’de, şiir yüreklenir…
Asırların nağmesinde, ‘sizin boyanız’
Hülyalarınız olur…
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www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Diyarbakır'da Zaman
DİYARBAKIR’DA ZAMAN
Bir yorgun günü avuçlamışken
Ellerim, göğsüme dayanır!
Grup düşüncelerine dalıp giderken
Aklım, kim bilir hangi suale bulanır!
Sualler, yamandır be gardaşım!
Öksüz bakan gözlere amandır!
Hele gün üstüne zift gibi çöken
Pusular, en belalı zamandır!
Vakit akşamdır, gölgemin üstüne
Düşer, beddualar gibi karanlık
Karanlık, kızıl yarasalar meydanı!
Çığlık çığlığa dökülür soluklar!
Ah! akıl nerdesin, çıktın mı baştan?
Taştan taşa çakılır onca beden!
‘Annemm.. annemm..' feryadında ağıtlar
Kan tutar şefkati, emzirir kaldırımlar!
Şehri Artukludur, bu diyarı canlar canı
Kapı kapı açılır, surların dört yanı
Ulucami, minberinde; Sahabe makamı
Ne bir hayal, ne bir rüya hakikat anı!
Hani ne oldu Nemrut, ne oldu mazgallar
Babil’in asma bahçeleri, nasıl ser sefil
Allar pullar giyinmiş sandallar nerede?
Dile gel Dicle, tarihe yakardığın gibi
Bilir misin, Anadolu’da; Resul izini
Gün gelir, kötülükler döver kendi dizini
Toprak gibi mütevazı, sabır niyazında;
Öper dudaklar, şehidin masum yüzünü!
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Doğduğum Şehir
DOĞDUĞUM ŞEHİR
Doğduğum şehir, yüreğimde hep sen
Zamana kürek çeken kimsesizim…
Gözlerin ilk ışıklarında, ufkun;
Ufkuna baktıkça, adımlar büyür
Adımlar, bir koca sevdaya yürür
Nazarlarımda, nakışında hep sen
Bir hilal gibi, Harput semasından
Ovaya düşen ışık dantelisin…
Hazar Baba’da, kıyamda düşlerim;
Yıkanır Hazar’ın, mavi göğsünde…
Efsunkâr şehir, idealimsin sen
Gönül dünyamın, Fırat’ta kaynağı
Türkülerim Fuzuli diyarından;
Yar elinden aşk kâsesi sunulur…
Şairler sofrasına bağrın açar!
***
***
Fırçası gönül olanın tuvali;
Sevgi ilmeğinde boyar âlemi
DOST OL
Bedri, “kadri kıymet bilene” dost ol
Kişi, “dostunun yolu üzerinde”
Hayır işlerinde, sevgiden mest ol!
Gönül bağı, aşk yolu üzerinde…

Bedrettin Keleştemur
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Domaniç Yaylasından
DOMANİÇ YAYLASINDAN…
Eski dünya, huzuru çimlendirmekte
Yenidünya, mazlumu çiğnettirmekte
Domaniç yaylasından Dalmaçya kıyısına
Bizi taşıyan iklim, nal sesinde duyulur
Her bahar sabahında, Türk’ün zafer muştusu
Surlarda gedik açan, top sesinde duyulur.
Gecenin karanlığı pusularla örülmekte
O pusuları kıran gün ışığı görülmekte
Gazi Süleyman Han’dan Rumeli sorulmakta
Kırk yarenin nefesi, su sesinde duyulur.
Edirne’den Üsküb’e, Kosova’dan Varna’ya
Türk’ün yüceliğini sorun uçan turnaya
Bir asma dalındaki akçeyle bakın Bosna’ya
Yaraya merhem adlin gür sesinde duyulur

Bedrettin Keleştemur
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Dosta Gidelim
DOSTA GİDELİM
Dost istersen, ‘toprak gibi mütevazı..’
Peygamber sıfatı, ‘Halil makamı..’
Sırra kadim, ‘gül kokulu avazı..’
Sıddıklar yolunda, dosta gidelim..
Dost yüzüne bakar, sefa buluruz
Hikmet-i Huda’dan deva buluruz
Aşk mihneti çeker, şifa buluruz
Gönül gözü ile dosta gidelim! ..
Dost kelamı, ab-ı hayat suyudur
Dünya nişanında, rahmet huyudur
Sevgi rahlesinin dolunayıdır
Huzuru kalp ile dosta gidelim! .
Dost yüreği, hasret kokulu ilaç! .
Derdime derman sayfaları bir aç
Sükutun dilinde kıyamdır miraç
Hicret ateşiyle dosta gidelim..
Dünya, Haktan kula; ‘emanet yurdu..’
Dostla çıktı yola, ‘metanet kurdu..’
Ne cihangir okul, ‘inanmış ordu..’
Yolun açık ola, dosta gidelim! .

Bedrettin Keleştemur
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Dua Mı Bıraktım
DUA MI BIRAKTIM
Halep’de, gözyaşımı;
Kerkük’de, gönlümü bıraktım!
Fırat Vadisinde, “hüznümü…”
Harput’a, “dua mı bıraktım…”

SEVGİ NAZARINA
Hicret ederiz, huzur diyarına
Hayret ederiz, kavga pazarına
"Yar Sedası" derinden inlemede;
Muhtaçtır alem, sevgi nazarına..
İÇİNİZDEN SÜRÜN
Bedri, haset, öfke, tamu ateşi
Ey yarenler! Hevadan uzak durun…
Makam, mevki hırsı, dünya cilvesi
Kini, nefreti içinizden sürün
GECELER
Geceler, en derin düşüncelerde
Karanlık, yorgan gibi üzerinde
Serilir, üşüyen düşlere sımsıcak
Kelebekler, kanat çırpıyor sanki
Ufkum, göğsümden akıyor bulutlara
Bulutlarda, gözyaşlarım gezinir
Özlemlerim, diyar diyar dolaşır
Bazen soğur dileklerim, buz tutar
Bazen ısınır yaprağa su düşer
Su, can; damarımda dolaşan kandır
Kandır, içimdeki sıcaklık; candır
Canlara minnet duyarım gönülden
***
***

Bedrettin Keleştemur
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Duy Beni Hakikat
DUY BENİ HAKİKAT!
Duy beni hakikat, dinle ey gönül
Kerem et, Aslı’na dön de gel gayri
Hani gül ikram eden dervişlerin
Ferhat yüreğini al da gel gayri!
Toprak ol, kum tanesi gibi dağıl
Bastığın yerleri bil de gel gayri
Ata’m “Oğul” der, şefkat dolu söz
Söz içre canları bul da gel gayri
Ömür bir roman gibi geçer hayat
Hayat iksirini iç de gel gayri
Dert dolabına su ver, edebiyle
Dönsün! Çileyi öğütte gel gayri…
Dertliyim, derdime derman ararım
Sabır ilacını iç de gel gayri
Ey dağlar, dinle feryadımı yol ver
Dervişlik hırkasın giy de gel gayri
Söylerim sözümü, yiğitten yana
Erenler duasın al da gel gayri
Şu âlemde, iyilik ağacı ol
Bir budayan gönül ol da gel gayri

Bedrettin Keleştemur
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Düşlerde Saklı
DÜŞLERDE SAKLI
(şehitlerimize ithaftır)
Bedrettin KELEŞTİMUR
Her güne tatlı düşle uyanırım
Gönül mektupları düşlerde saklı
Bir büyük ideale uyanırım
Hasret köprüleri düşlerde saklı
O düşlerde, tarihim, memleketim
Havam, suyum, toprağım, bereketim
Hak rızası gayretim, hareketim
Güçlü bir mazi, köklerinde saklı
Sabır, kâh kılıç, kâh asrın kalkanı
Anadolu'dur, Kafkası, Balkanı
İman kalesi gibi dört bir yanı
Tevhidin boyası, pusatı saklı
Hey hamiyetli bakış; bu ne nakıştır?
Atılan ilmek, ruhumda nakıştır...
Bezemiş Rabbim, ne güzel nakıştır,
Sevdası vatandır, hikmeti saklı
Her gün, ruhumu besler idealim
Hayallerimi emzirir emelim
Gayrete dua, infaktır temelim
Hasretim, temel taşlarında saklı
Bedrettin Keleştemur
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Düşlerim Yorgun Düşer
DÜŞLERİM YORGUN DÜŞER
Ayrılığa düşlerim yorgun düşer
Kar taneler yüreğim dargın düşer
Kızıl bir alevdir kaynar içimde
Gözyaşlarım gurbette sürgün düşer
Dağlar ardı seferler düzenlerim
Gönül ezgi mısralar, dizelerim
Uzanır ses ırmağı gizemlerim
Yüreğimden toprağa sürgün düşer
Bedrettin Keleştemur
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Elif Ayakta
HER İNSAN BİR ÂLEMDİR
Elif, ayakta..
Dal, rükuda..
Mim, secdede..
adem..
Elif, Allah..
Lam, Cebrail..
Mim, Muhammet..
alem..
Yaradılış
Rahlesi..
Tevhit lisanında;
kalem..
Ayakta,
Oturuşta,
Yan üstü yatışta;
Es-Selam..
Bedrettin Keleştemur
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Elveda
ELVEDA
Bedrettin KELEŞTİMUR
Uzun kış gecelerine elveda
Baharın elvan kokulu neşesi…
Çarpınca ruhumda ılık telaşa
Sarar hanemi sardunya cilvesi
Şubat soğuğundan kaçar hülyalar
Bir bahar desenidir rayihalar…
İçimizde nefeslenir selviler
Çağaladır baharın ilk meyvesi
Kanat çırpar göçmen kuşlar bahara
Sıcak düşlerden uyanır sehere
Işık düşer akan suya, nehire
Canlar için arınmaktır hevesi
Beyaz ihramını çıkarır dağlar…
Yeşil elbisesini giyinir bağlar
Sanki gönlümde kurulur otağlar
Yayla gazelinde, kuzular melesi
Her mevsimin ayrı rengi, deseni
Duyar gönül, kâinatı çizeni…
İnsanı yaşatır ameli hasen…
Kalbe nur düşer ihlâs boyası

Bedrettin Keleştemur
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Eskiyi Yad Edelim
ESKİYİ YÂD EDELİM
Nail Bey'i yerinde bulamadım
İzzet Paşa'dan haber alamadım
Ruhumu ısıtan o eski evler
Issız kaldı sokaklar kalamadım
Hatıralarım da, Turan Gazetesi
Adımlarım da, Gazi Caddesi
Ne Saray Sineması kaldı, ne Gölcük
Eski dünyamızın değişti adresi
PAŞA'M GİTTİ
Vakit akşam hüzünlü bir ses gelir
Sükûtun çığlığı “Paşa’m gitti!” der
Aramıza “âli bir makam!” gelir
Aç gözlerini "bir nefes gitti" der

Bedrettin Keleştemur
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Ey Tefekkür Dünyam
EY TEFEKKÜR DÜNYAM!
Hey koca Asya,
Ey, Tefekkür dünyam!
70 yıl,
Seni benden ayırdı
Kızıl bir istibdat! ..
Sen ki,
Türklüğe mahşerdin!
Sen ki,
İslam’a nuruna rağbet
Medine’nin yolunda,
Ayak türabıydın!
Uluğ Türkistan semaları,
Işıl ışıl nur halkalarında,
Nasıl kaynardı!
Buhara,
İslam’ın ‘Hadis’ şehri,
Kaşgar,
Türklüğün ‘Divan’ şehriydi!
Veliler ordusu,
Yürürdü, konak konak!
Ahmet Yesevi ’den,
Şahı Nakşi Bendiye! ..
Farabi’den İbni Sina’ya!
İlimlerin zirvesinde,
Bir bahtlı coğrafya! ..
70 yıl,
Kâh Musa’nın çilesini!
Kâh Yusuf’un sabrını!
Okur gibi oldum...
Bir büyük talim,
Bir büyük terbiyeden geçti,
Koca Türkistan!
Ey Horasan Erenleri,
Ey Alperen ruhlu dervişler,
Hasret vaktidir bugün...
Bedrettin Keleştemur
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Ey Yar
EY YAR...
(Şehitlerimize...)
Gün sensiz doğdu, gecem sensiz geçti
Rüzgârlar bile, sensiz sükût etti! ..
Ay yüzünde de, belliydi hıçkırık
Sükûtu hayra yoramadım Ey Yâr
Deniz mehtapsız, ıssız kumsal gibi..
Dalga poyrazsız, durgun derya gibi..
İçimdeki sessizlik, ürküten çığlık! ..
Sükûtu hayra yoramadım, Ey Yâr
Bak gözlerime, bir dünya dönüyor! ..
Bak sözlerime, alemi geziyor! .
Sevda yüklü gemide,yelken almışız..
Sükûtu hayra yoramadım Ey Yâr
Rüyalar, gerçek hayatı seziyor! ..
Kanım candan; damla damla sızıyor
Eriyorum, yaralarım azıyor! ..
Sükûtu hayra yoramadım Ey Yâr

Bedrettin Keleştemur
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Feryadımı Ferhat'a Sor
FERYADIMI FERHAT’A SOR
Feryadımı Ferhat’a sor
Feryadımı Ferhat’a sor, acımı çekecek o!
Sırrımı sükûtla yor, yükümü çekecek o!
“Kişi arkadaşının yolu üzerinedir”
Cellâdımı dostuma sor, ipimi çekecek o!

İFTİRA ET İZİ KALIR
Atalarımız, 'iftira at, izi kalır'
Karanın karası, doğrunun izi kalır
Malum sanatı kendine yar edenin
Ebedi lekesi, silinmez izi kalır.

ER MEYDANIDIR
Bu meydan er meydanıdır, güreş bilen gelsin
Canlara ser meydanıdır, divan duran gelsin
Galibi yok bu davanın, hep hicran yüklüdür;
Civanlara ter meydanıdır, Alperen gelsin! ..

Bedrettin Keleştemur
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Fethi Mübin
FETHİ MÜBİN
Boğazın şavkı, Fatihle akacak ümrana
Nur-u Muhammed'in gün doğumundan selamı
Fethe müjde olmuş, Sahabe-i Kiram Eyyüb
Şehadet eder hadisler, nur yüzlü endamı
Hacı Bayram Veliden, Murat Gazi'ye nazar
'Şu Köse ile çocuk fethedecek' kelamı
Devran döner, zaman olur; İstanbul önünde,
Fatih gürler, Destur; 'Tiz çağırasız Lalamı...'
Boğazın iki yakasında, MUHAMMED MÜHRÜ
Hisarlar hicran bende, Yarab gider sılamı!
Gemiler yüzecek karadan, Haliç'de fecir
Surları döven toplardadır fethin encamı
'Ya istanbul beni alır, ya Ben İstanbul'u! '
Kartal bakışlı Fatih'tedir, fethin ilhami!
Türk'e mazhar olacak O şanlı Feth-i Mübin
Ulubatlı Hasanla, surlar öper İlamı! ..
Kırmızı gül, haşin ve sert bakışta tebessüm
'Gayri müslime vatan etmeyiz kal'amı'
Ezanlarla müeyyed, fethin asra selamı
Minareler tevhide çağıran nur kelamı...
Boğazın şavkı, Fatihle akacak ümrana
Nur-u Muhammed'in gün doğumundan selamı
Bedrettin Keleştemur
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Fetih Ve Fatih
FETİH VE FATİH!..
Bedrettin KELEŞTİMUR.
“ Bu kitaplar Fatih’tir, Selimdir, Süleyman’dır.
Şu mihrap Sinanüddin, şu minare Sinan’dır.
Haydi artık uyuyan destanını uyandır.!
Bilmem, neden gündelik işlerle telaştasın
Kızım, sen de Fatihler doğuracak yaştasın.!”
Fetihle, tarihin akışı değişmiştir.
Bir çağ kapanmış, yeni bir çağ açılmıştır.
Türk’ün asla içinde olmadığı, tarihlerde; ‘karanlık çağ’ olarak da bilinen,
‘Orta Çağ’ Avrupa’sı, bu tarihten itibaren gün yüzüne çıkmaya başlamıştır.
Üstat Necip Fazıl ne diyor;
“Tarihin gözleri var, surlarda delik;
Servi, endamlı servi, ahirete perdelik...
Bulutta saha kalkmış Fatih'ten kalma kir at;
Pırlantadan kubbeler, belki bir milyar kırat...
Şahadet parmağıdır göğe doğru minare;
Her nakısta o mana: Öleceğiz ne çare?
Hayattan canlı olum, günahtan baskın rahmet;
Beyoğlu tepinirken ağlar Karaca Ahmet...
O manayı bul da bul!
İlle İstanbul’da bul! İstanbul, İstanbul...”
İstanbul’u fetheden kumandana ve onun askerlerine, Allah Resulü’ nün müjdesi var!..
İstanbul, aynı zamanda bu milletin cihan devleti olma yönündeki, tarihi adımıdır!.
Bu adım bizim tarihimizde, Malazgirt kadar önemlidir!.
İstanbul’da, bütün âleme, İslâm’ın mührü vurulmuştur.
Fatih, her bakımdan bir dehadır. İstanbul’un fethinde,bir ileri teknoloji,
Bir mühendislik harikası görüyoruz!. Bir gaye/bir ufuk/bir ileri görüşlülük vardır!.
15. Asır ile birlikte, Türk Milletinin her bakımdan;
İlimde, Bilimde, Fikirde, Güzel Sanatlarda, Teknolojide bariz üstünlüğünü görmekteyiz.
Ertuğrul Zenginİn, ‘İstanbul Kimindir’ şiirinden;
“İstanbul, bağrında bin bir hançerle
Zalimin üstüne yürüyenindir.
Maziyi aydınlatan fenerle
Öteleri görmeyi bilenindir.
İstanbul, Fatih’in gönlünde sevda,
Şehitlerin coşturduğu selindir.
Müjdeyi dalgalandırmak uğrunda
Ulubatlı ’nın verdiği elindir.”
Atını denize sürecek kadar bir büyük sevda coşkusuna sahip olan Fatih,
“Ya Bizans beni alır, veya biz Bizans’ı alırız” sözleriyle de tarihi bir iradeyi bizlere
bırakıyordu. İstanbul’un fethinde; İhlâs vardır, gayret vardır, hikmet vardır, irfan
vardır, tarihi nusret vardır
ve bir büyük ahlak ve şeciye vardır.
Fatih ne diyor; “Bende gördüğünüz bu sevinç ve huzur, yalnız bu kalenin fethine değil;
Akşemsettin gibi aziz ve mübarek bir Allah dostunun benim zamanımda,
ve benimle beraber olmasındandır…”
Bir Padişah ki, İlme ve İlim sahibine saygı ve sadakat göstermiştir.
Bir Padişah ki, ‘insana ve insani değerler konusunda titremiştir’
Mehmet Şamil Baş, ‘Gül İstanbul’ isimli şiirinde;
“Lâledân bildim seni, sen yine gülistan bul
Ayrılık bahçesinde bülbül gibi ağla/yan
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Fetih müjdeli diye gül/süz adın bak yarım
Muamma yalnızlığı talihime bağla/yan
Yazmak bana mı düştü, nakkaş mı parmaklarım
Lâleden bildim seni, yine de gül İstanbul”
‘Gül koklayan Fatih…’ resminde, bir büyük tevazu!.
Babasından, 880 bin km2 olarak aldığı vatan topraklarını 30 yılı dolduran o nazende
idaresi ile üçe katlayarak büyülten
ve Osmanlı’nın fetih kapılarını, ‘cihan devleti’ gayreti ile yücelten bir anlayış!.
Şairimiz, Yusuf Ziya Leblebici, “Ben İstanbul’da, İstanbul bendedir” şiirinde,
Ulubatlı ‘nın diktiği sancağın Mahşere kadar var olacağını belirterek,
İstanbul’un şairlerin ilham kaynağı olduğunu söyler;
“Yeditepeli şehir, şairlerin ilhamı Şiirleri şiir yapan dizeler
İnip çıkarken notaları Gönüller bir martı misali İstanbul’u gezer
Her göz kırpmada bu şehri öper…”
Salim Koçak isimli şairimiz, Ah İstanbul der;
Bugün içerisinde birlikte yaşadığımız kırılmaları/bozulmaları/kirlenmişliği dile getirdiği
şiirinde;
Medreseden kumarhane
Sebillerden birahane
Mescitlerden ayyaşhâne
Yalı yanar ısınırız
Harap köşke bakınırız
Beyoğlu’nda tıkınırız
İstanbul mu bura anne?”
İstanbul, cihanın/ dünya arzının cennet misali/bütün gözlerin ve gönüllerin onda
odaklaştığı şehridir. Elbet böyle bir şehrin de, cihangirane fetih ruhu olacak!..
O ruha sahip şairleri bu deruni aşkı dile getirecekler. İşte, Yusuf Dursun bir şiirinde;
“İstanbul’a bugün gönlümü verdim,
Yarın da ruhumu vermek isterim.
Ebedî vuslata ben onda erdim,
Uykuya koynunda girmek isterim.”
İstanbul, fetih şuuruyla bütün zaman mefhumlarının durduğu cağrafyamın en nadide
köşesi!.
O kutlamalarla, ‘karadan yürüyen gemilerle’ 21. asrın Türkiye’sinde, tebessüm eden
bahtiyar yüzüyle; --haydi yürü daha büyük ülkülerle der gibi!
Sezai Karakoç böyle bir yürekle şiirinde asra sesleniyor;
“İstanbul’u yeniden Tanrı şehri yapmak Bunun için savaşırım ben
Servi için savaşırım çınar için savaşırım Tozlanmamış gün doğuşu için
Yıldızlar geceleri yeniden görünsün diye Tuz deniz damlasında gülsün
Çam denizle gülüşsün Su tenimizle barışsın Ruhumuzla ışısın diye
Savaşçıyım ben atalarım gibi İstanbul için savaşırım Bağdat’ın dervişlik ortağı
Şam’ın kılıç kardeşi..”
Bedrettin Keleştemur
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Fetih Ve Fütuhat Çağı
FETİH VE FÜTUHAT ÇAĞI

Bedrettin KELEŞTİMUR
İstanbul’un Fethi’nin 566. Yıldönümündeyiz…
İstanbul’un fethinin sadece bir ‘madde fethi’ olarak düşünülmemesi,
Aynı zamanda asırları kuşatacak bir ‘mana fethi’ olduğunu düşünmeliyiz…
İstanbul’un fethi ile birlikte bir çağ kapanacak,
Tarihi Roma İmparatorluğu ömrünü tamamlayacak ve ‘fütuhat Çağı…’ başlayacaktır.
İstanbul’un Fethi ile ilgili olarak, Allah Resulünün müjdesi vardır;
“İstanbul mutlaka fethedilecektir.
Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan; o ordu ne güzel ordudur.”
Burada bizlerin tefekkür edeceği asıl konu, ‘Fethi hazırlayan ortamdır…’
Bizim tarihimizde, 1453-İstanbul’un Fethi, bu milletin ‘kemal vaktidir…’
Bu milletin ruhen kendisini bu fethe hazırladığı bir dönemdir!
Kur’an bizlere, “Sahabenin gelmiş-geçmiş en hayırlı ümmet olduğunu…” haber veriyor!
Sahabe, bizim tarihimiz için ‘modeldir…’
İstanbul’un Fethini hazırlayan ruhta bizler, ‘Sahabe Meşrepli’ bir duruşa şahit oluyoruz!
Fatih’teki irade nedir; “Ya İstanbul beni alır, Ya ben İstanbul’u…”
İnanmak… O inancı kati bir irade haline getirmek!
Günümüzde var mı, böyle bir irade!
Fatih, o iradedeki gayretini, içindeki hasretini, hayretini şöyle ifade ederler;
“Ehl-i İslam’ın mücerret gayretidir, gayretim”
O gayretin asıl manevi dinamikleri vardır…
Fethi asırlar öncesinden hazırlayan dinamiklerdir onlar!
Ebu Eyüp Ensari, ilerleyen yaşlarına rağmen İstanbul Kuşatmasına katılırlar ve şöyle
buyururlar;
“Beni alın götürebildiğiniz yere kadar ileriye götürün.
Hatta imkân varsa surların içine girin ve beni oraya gömün…”
Tıpkı, toprağa atılan ‘tohum’ misali!
“Ulubatlı Hasan…”
İstanbul’un fethiyle birlikte anılan şehadet şerbetini içen o kahraman asker!
Bizlere olmamız gereken yolu işaret ediyorlar!
Ulvi fedakârlığın, fetih hasretiyle kendisine yüceleri seçen, o iradede,
‘fethin şehadeti’ olabilecek kahramanlar…
Usta Kalem Yahya Kemal, “Biz İstanbul’da mekânı değil, zamanı fethettik” diyorlardı!
İstanbul’un fethinin üzerinden 563 yıl geçmiş…
21. asrın şu buhranlı anaforunda bizler o zaman dilimine hasretiz…
Fatih Sultan Mehmet’e gelinceye kadar, İstanbul 29 defa kuşatılmıştır…
İstanbul’u fethetmek, ‘kıtaları fethetmekti…’
İstanbul’u fethetmek, ‘asırları fethetmekti…’
Tarihin gidişatı değişecekti!
Asya’dan Avrupa’ya köprü kurulacaktı…
İstanbul’dan, ‘deryalara…’ ve ‘kıtalara…’ hükmedecekti!
İstanbul, bu milletin ‘kızıl elması…’ olacaktı!
Fatih, 1100 yıllık Doğu Roma İmparatorluğunu ortadan kaldıracaktı!
Fatih, 25 sefere katılacaktı…
Bu seferlerle, İstanbul’u kuşatabilecek bütün ‘yollar…’ emniyet altına alınacaktı!
Fatih, babasından aldığı,
“ 880 bin km2 vatan coğrafyasını fütuhatlarla 3’e katlayacak ve 2.214.000 km2’ye
ulaşacaktı…”
Fatih’i yetiştiği iklimde kimler yok ki?
Akşemseddin, Molla Hüsrev, Molla Gürani, Molla Yegân,
Hızır Bey Çelebi, Hocazade, Ali Kuşçu…
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Fatih Dönemi, ‘devletin kuruluş ve yükseliş’ dönemidir…
Fatih’in hedefinde, “Batı Roma” ve dolayısıyla, Kıta Avrupa’sı vardır…
Fatih’in, Bizans İmparatoruna bir sözü vardır;
“Benim gücümün ulaştığı yere, sizin hayalleriniz bile ulaşamaz…”
O büyük hayalleri yaşamak isterim…
Üstat Necip Fazıl bir şiirinde ne diyorlar;
“Yedi tepe üstünde zaman bir gergef işler
Yedi renk yedi sesten sayısız belirişler…
Eyüp öksüz, Kadıköy süslü, Moda kurumlu,
Ada’da rüzgâr, uçan eteklerden sorumlu.
Her şafak Hisarlarda oklar çıkar yayından,
Hala çığlıklar gelir Topkapı Sarayından.
Ana gibi yar olmaz, İstanbul gibi diyar;
Güleni şöyle dursun, ağlayanı bahtiyar…
Gecesi sümbül kokan
Türkçesi bülbül kokan,
İstanbul,
İstanbul…”
Arif Nihat Asya’nın ‘gençliğe çağrısı’
“Yürü, hala ne diye kendinle savaştasın?
Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın!”
Fazıl Hüsnü Dağlarca ise şöyle seslenecekti;
“Cihanın yarısı gök;
Önünde şehit şehit durmuşuz,
Cihanın yarısı İstanbul
Almışız.”
İstanbul, bir cihan şehri…
İstanbul, Cihana hükümranlık ‘tuğrası…’
Bir de şöyle bakalım;
Allah Resulü (asv) 850 yıl öncesinden;
“İstanbul’un fethini haber veriyor!”
Bu nedir?
Bu milletin, “Doğu Roma’yı kaldıracağına…”
Bir büyük, ‘cihan devleti kuracağına…’ işarettir.
Fethi tefekkür etmek,
Bu milleti, ‘geleceğe…’ hazırlamaktır!
***
***
Fatih Sultan Mehmet’in, Hz. Muhammed’e (asv) yazdığı şiir;
“Sen kokmayan gülü neyleyim,
Neyleyim sensiz baharı?
Sen doğmayan günü neyleyim,
Neyleyim sensiz ben dünyayı?
Senin tenine değmeden gelen yağmuru istemem,
Meltemi istemem.
Seni parlayacaksa parlasın yıldızlar,
Sana yanmayan yıldızı semalarda istemem.
Bülbüller söyleyecekse seni söylesin,
Senden okumayan bülbül olsa dinlemem.
Özlemim sen olacaksan yansın yüreğim,
Sılası sen olmayan gurbeti istemem, vatanı istemem.
Bir ateş yakacaksa beni kalbimden,
Senin aşkının ateşi yaksın,
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Senden gayrı başka bir aşkla kül olursa kalbim,
Bu kalbi istemem, ateşi istemem, koru istemem.
Seni göremediğim vahalar bedevilerin olsun,
Ben senin çölünü isterim, suyu istemem.
Sana çıkacaksa durmaz yürürüm,
Sonu sen çıkmayan yönü istemem, yolu istemem.
Ben gönüllü bir köleyim, kulağımda küpem.
Kalbini fethedecekse geçerim bin Sina’yı birden.
Yoksa neyime?
Bu fethi istemem, Mısır’ı istemem, cihanı istemem.
Ben Sultan Fatihim, önündeyim İstanbul’un.
Yakarım bu şehri yüzünde bir tebessüm için.
Yoksa gül yüzünü güldürmeyen sultanlığı istemem, İstanbul’u istemem.
Ben bir garip yunusum, yazdığım sensin, yandığım sen.
Senden gayrı bir aşka ben kalemi istemem, kâğıdı istemem.
Ben senin ümmetinim, sensin benim efendim.
Senden gayrı, senden başka efendi istemem, sevgili istemem, istemem…”

Bedrettin Keleştemur
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Fetihler Destanlaşır
FETİHLER DESTANLAŞIR...
Şehitlerle, fetihler destanlaşır
Kâh kapılar açar, kâh surlara
Dikilen bayraklarla irfanlaşır,
Vatan mührü vurulur eserlere…
Mekke’den İstanbul'a bir mucize
Kutlu, ‘fetih müjdesi’ asırlara
Malazgirt'te, Bizans gelecek dize
Hacı Bayram Veli’de, saklı sırlara…
Anadolu, manevi iklim taşır…
Ruhaniyeti sığmaz nesirlere
Oraya fütüvvet dili ulaşır
Rağbet etmez, dünyaya kasırlara
Eserler, asrın idrakiyle yüklü
Oku der beni, vakıf ol sırlara...
Sırlar, bir kilim deseninde saklı
"Kan kırmızıya boyanmış serlere"
Şehitlerle, fetihler destanlaşır
Kâh kapılar açar, kâh surlara
Dikilen bayraklarla irfanlaşır,
Vatan mührü vurulur eserlere
Bedrettin Keleştemur
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Fırat
Dağları omuz omuza vermişler.
Yürekli birer bahadırlar gibi.
Taşlar, aşılmaz bir kale duvarı!
Metanet omuzlamış sanırsınız.
Sert iklimin sert kaburgası sanki!
Fırat, bu dağlara inat bir küheylan!
Zincirlerini kıran yağız attır.
Asırların nağmesi üzerinde.
Şairlerin dilinde bir sevdadır.
Toprağa candır, âşıklara yaren!
Velhasıl, ‘efsane nehir’ Fırat’sın.
Seninle yolculuk etmek o kadar güzel ki.
Asırlara rağbetin, heybetin var.
Suyla gelen medeniyet derim adına!
“Kur, Aras bende doğar” Bilirim,
Hazar’a bir su kadar yakınlığını
Bingöl, Kars yaylasından selamım gider, Azerbaycan’a!
Bir şah damarı kadar yakınım sana Hazar!
Bir atlıdır, Fırat!
Dağlar aşmada kanatlanır.
Bir kanadına, huyu güzel Murat derler.
Aladağlardan süzülür, nice yollardan gelirsin.
Öte kanadın, Karasu’dur.
Derin vadilerde öykülerin vardır.
O vadiler, ecdadın geçtiği yollardır.
Bir kan damarı gibidir.
O damarlar, uzar gider, Anadolu’nun içlerine!
Dağlar, eğilmiş selam durmuş giden akıncıya!
Bir kılavuz gibi yol gösterir, akan nehirler
Can içre, gönül içre giden yolcuya!
Senin de kolların var, Ey soylu nehir!
Murat, Karasu, Tohma, Peri, Çaltı ve Munzur!
Kollarınla büyür, kollarınla kucaklarsın bir koca coğrafyayı!
Işık sende raks eder!
Rüzgâr, seninle fısıldaşır!
Dağ seninle dizginleşir!
Güneş, cemalin seninle seyreder!
Yakamozlar oynaşır.
Bir içli, bir asil, toprağa ad olmuş, şad olmuş bir yolcusun.
Şair ne diyor,
“Murat gelir, Fırat olur
Fırat kişner kırat olur
Bağdat’a varır Şad olur
Bu ad bir Şehsuvar ister
Önünde taş duvar ister”
Taş duvarlar örülür, Fırat’ın önüne!
Sular, yedi renk olur ışığın raksıyla!
Büyür Fırat’ın azameti; “yedi küpeli gelin” derler adına!
Fırat, biz seni sevdik.
Senin için ‘hazinesin’ dedik.
Gıptayla baktık yüzüne.
Korktuk, sana değecek nazarlardan!
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Korktuk, bu millete musallat olabilecek ezalardan!
Şiirimizde, Mazin kadar zindesin dedik
Gezdiniz mi Anadolu’yu.
Bir sülün gibi uzanan Fırat’ın boylarını.
O zaman daha içten okursunuz, Türk’ün tarihini!
Tarihe ad olan efsaneleri, manileri, hoyratları…
Birlikte dinlersiniz, her biri yanık türküleri!
Dalgalar, binbir homurtuyla kıyılarına vurur.
Işıkların ürpertisini seyrederim!
İçimdeki alevler aksediyor sanki o dalgalara!
Derler ki uzaydan, Fırat’ın ipince bir yay gibi
Damar damar gerilişi vardır.
Malazgirt burada doğmuş,
Tarih burada sahibini bulmuş,
Bütün öfkeler burada sağılmış,
Burada Alpler, erenler Anadolu’nun içlerine dağılmış.
Fırat, Anadolu’dur.
Şefkatin damlayan gözyaşlarıdır.
Fırat’ta, kana kana içtim zamanı.
Fırat’ta dinledim, binbir cennet masalını!
Fırat’ta sevdim hoyratı, maniyi, ninniyi!
Fırat’ta tanırsınız, şairin ruh güzelliğini,
Şiirin ilham gücünü!
Fırat’ta başlar, sadakat yolculuğum…
Bedrettin Keleştemur
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Fırat Üstüne
FIRAT ÜSTÜNE
Boğum boğum kıvrılan dağlar omuz omuza
Ağrı’dan Toroslara taştan set oluşturmuş
Diz çökmüş eteğinde su gibi akan zaman
Malazgirt Ovasında tarihi buluşturmuş
Fırat Nil’in kardeşi, Tunaysa yay kirişi
Ok menzilinde takvim yapraklar tutuşturmuş
Afşin’i, Danişmend’i, Mengücek’i, Artuk’u
Edebi Devlet için dört yana at koşturmuş
Erzurum’dan Haleb’e, Artukoğlu diyarı
Kartal Yuvası bize Belek’i çağrıştırmış
Coğrafyadan vatana bir kutlu ve uzun yol
Sade ok ve yay değil, güzel dil konuşturmuş
Ferhat’ın hasretinde dağlar, ötesinde sır
Perde perde kalkarak ışığa kavuşturmuş
Erzurum’un barıyla, Elazığ’ın mayası
Kerkük’ün hoyratıyla halini soruşturmuş
Asırların nağmesi Hayrilerin dilinde
Emrahlar, Zihnilerle ezgiler konuşturmuş
Fırat sen hazinesin, mazin kadar zindesin
“Yedi Küpeli Gelin” çehreler değiştirmiş

Bedrettin Keleştemur
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Fırat'ın Hikayesi
FIRAT’IN HİKÂYESİ
Dağları omuz omuza vermişler.
Yürekli birer bahadırlar gibi.
Taşlar, aşılmaz bir kale duvarı!
Metanet omuzlamış sanırsınız.
Sert iklimin sert kaburgası sanki!
Fırat, dağlara inat bir küheylan!
Zincirlerini kıran yağız attır.
Asırların nağmesi üzerinde.
Şairlerin dilinde bir sevdadır.
Toprağa candır, âşıklara yaren!
Cennetten beslenir, ‘efsane nehir’
Seninle yolculuk ne kadar güzel…
Asırlara rağbetin, heybetin var.
Suyla gelen medeniyettir, adın.
“Kur ve Aras bende doğar” Bilirim,
Hazar’a su kadar yakınlığını!!
Muş ve Kars yaylasından selamım var!
Şah damarı kadar yakındır sana…
Sevda yürekli cengâver, yoldaşın
Bir atlıdır, Fırat; dağlar aşmada…
Bir kanadına, huyu güzel Murat
Aladağlardan süzülür, gelirsin.
Öte kanadın, yüreğim Karasu
Derin vadilerdedir, öykülerin…
Orada, ecdadın geçtiği yollar,
Coğrafyama kan damarı gibidir.
Anadolu’nun içlerine doğru,
Uzanır gider, akıncılarımdır…
Nal sesleri su sesinde dinlenir!
Fethi, sende duyar sende yaşarım!
Hala yol gösterir, akan nehirler
Can içre, gönül içre giden yolcuya!
Senin de kolların var, asil nehir!
Murat, Karasu, Peri, Çaltı, Munzur!
Kollarınla, kucaklar coğrafyayı!
Işık sende raks eder!
Rüzgâr, seninle fısıldaşır!
Dağ seninle dizginleşir!
Güneş, cemalin seninle seyreder!
Yakamozlar oynaşır.
Bir içli, asil toprağın adısın
Taş duvarları örülür, önüne!
Sular, yedi renk olur, nağmesinde…
Fırat, kâh nehir olur, kâh deryadır!
Şefkat dolu nazarlar üzerinde;
“Yedi küpeli gelin” olur, adı!!
Fırat, seni sevdik, aşina olduk!
Senin için ‘hazinesin’ dedik.
Bir baştan öte başa gezdiniz mi?
Suyla gelen bir büyük medeniyet!
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Sesimsin, ışığım, Anadolu’msun…
Bir zarif, sülün gibi uzanırsın!
Fırat’ta, Türk’ün Tarihi okunur!
Efsane, mani, hoyrat, ezgilerim…
Birlikte dinlenir, yanık türküler!
Vahşi dalgalar, homurtularıyla
Kıyılarında bir masal anlatır…
Ürpertiyle dinlenir, o masallar!
İçimdeki alevler aksediyor
Sanki o dalgalar, ışık saçıyor…
Derler, “Fırat’ın ipince yay gibi
Damar damar bir gerilişi vardır.
Efsane Malazgirt burada doğmuş,
Tarih burada sahibini bulmuş,
Bütün öfkeler burada sağılmış,
Fırat, ‘tarihe şahadet’ eden yol!
Damarımda akan kan kadar yakın!
Sakın! ‘gözü kör’ fitne belasından…
‘Basireti bağlanmış’ nefeslerden…

Bedrettin Keleştemur
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Fırtına Öncesi
FIRTINA ÖNCESİ...
Dünya dönüyor, ama nasıl?
Bir yüzü hep karanlıkta...
Gündoğumuna ağır, ağır..
Akıl, zemberekten boşalmakta
Orta-Doğu, şu dünyaya beşik
Korku ve dehşetle sallanmakta
Vicdanları bir kâbus halinde,
Amansız bekleyiş yakmakta...
Ey Teknoloji!. Zifte mahkûmsun
Bak, gör; insanlık ateşe akmakta...
Sevginin önünde kurulu pusu
Bir tagut ki, bedeni sarmakta
Belki, yine de ‘şark meselesi’
Bütün dengeleri kırmakta
Kriz mi? Aslında, ‘petrol fırtınası!.’
Bölgenin haremine yüklenmekte
Ey akıl!. Nerdesin şimdi sen?
“Akrebin kıskacına düşmekte”
Bir beyinsizin ceremesini;
Bir milyar müslüman çekmekte!..
Kim bilir yarın nasıl doğacak?
Okun fırlamasını, zaman germekte!..
Bir oyun, bir eğlence dünya mekânı
Küfrün istibdadı, ağır gelmekte!.
Yarab!. Sen uyandır, Ümmet-i Muhammed’i
Çünkü senin yolunda imtihan vermekte..
(İlk Körfez Krizinde kaleme aldığımız şiir/1992)

Bedrettin Keleştemur
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Fütüvvet Diliyle
FÜTÜVVET DİLİYLE
Gelin, fütüvvet diliyle konuşalım,
Dedikodu, bizim işimiz değil
Ferasetle engelleri aşalım,
Ağulu pusular aşımız değil
Coğrafyayı gönül evi yapalım
Gönülden yollar, köprüler yapalım
Sevgiyi, evimize harç yapalım
Gönülsüz işler muradımız değil

Bedrettin Keleştemur
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Geceler Ve Gündüzler
GECELER VE GÜNDÜZLER...
Gün dolanır, zaman perçin perçin
Gece mi yoksa bürünür gündüze!
Hangisi hangisine tutsaktır?
Yoksa ışığa yorgan mı geceler!
Söyleyin, bulutlar gibi yürüyen dağlara!
O dağlar ki, gizli gizli ağlarmış!
Her damlası, secde olan nehirlermiş!
Aşkla, Mevlasına döner kainat
Zerresi, esmasından mühürlenmiş
Seher, bir ayrı tat, bir ayrı histir
Sanki duaların tecellisinde
Görür müsün gurubu tan vaktinde!
O nasıl işmar, o nasıl utangaç
Kızaran yüzüyle sarsılır, dünya
Öğretir utanmayı! Hakkı anmayı
Bedrettin Keleştemur
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Gez Gör Anadolu'yu
GEZ GÖR ANADOLU’YU
Gez gör Anadolu’yu, bir baştan, öte başa!
Divriği’den Bursa’ya, bir Ulu Mabet süsler
Sinan, Heybetle büyür, vatanın nakısında!
Şehir, Yaslanır dağa, Cihangir Otağı dağ! ..
Bolu, Ayvaz, Köroğlu! .. Toros, Karacaoğlan!
Uludağ Kıyamdadır; Aziziye, rükûda! ..
Çanakkale, Mahşeri; Şüheda niyazında! ..
Fırat, Harput’ta Hoyrat, esintisi, Sakarya! ..
Antep, Şahin bakışlı, Maraş’ta, Sütçü İmam...
Mermi, omuzda sancı.. Kağnılar, yürür sessiz! ..
Anadolu Yüreği, sabır taşır, İlahi...
Ağırlar, Mevlana’yı ; Konya’da, Meram bağı...
Revan Yolu, Murat’ın; Ufkunda, Bağdat Kapı
Koca Yunus, gönlüdür, Bozkır Anadolu’nun! ..
Dört mevsim, yedi iklim .. İstanbul, beyaz lale...
Bir sofra, Anadolu! .. Gönüller Sultanına ..

Bedrettin Keleştemur
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Gıybet Olur
GIYBET OLUR
Gıybet olur,
Her kem söz, gıybet olur
Yalanın adı, iftira;
Sızlatır gıybet olur.
ÇALMASIN
Türküler, biz/siz çalmasın
Taşında çınlar feryadım;
Ülkemde, çanlar çalmasın!
PARÇA BÜTÜNDE GÜZEL
Parça bütünde güzel
Hakka esaret güzel
Dertlere şifa veren;
Hazreti Furkan güzeL

Bedrettin Keleştemur

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Gönlümün Bahçesine
GÖNLÜMÜN BAHÇESİNE...
Ey mutlu esmama lütfundur fazıl
Yere umman, semaya ülfet fazıl
Gönlümün bahçesinde güller açsın
Bülbül sedasına devrandır fazıl
Yarab! İlmiyle neslimizi maruf
Âleme sadıkane zarif dost kıl
Canlar içinde hikmetiyle arif
Vatan sevdasına latif bir dost kıl
Bedrettin Keleştemur
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Gönlümün Çağlayanı
GÖNLÜMÜN ÇAĞLAYANI
Fırat gibi çağlarsın sen Ey gönül
Anlat vuslat erenlerini Ey gül
Tevazu kanatlansın kanat çırpsın
Merhamet olup yüreğime çarpsın
Aşkı çile makarasına sarsın
Kalbimi bir göz, bir tebessüm çalsın
Elveda hasretim dermeye geldim
Lale bahçesine girmeye geldim
Ellerim dokunabilse duaya
Şu halim gözyaşı olur sevdaya (semaya)
Tan yeri kıpkızıl naçar yüreğim
İmdi vuslat ırmağıdır yüreğim
Mavi bir gülendam solur nefesin
Uğur getirir dünyama hevesin
Rüya gibi geçti ılık rüzgârlar…
Rüya gibi geçti pembe ufuklar…
Bedrettin Keleştemur
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Gönlümün Şairleri
GÖNLÜMÜN ŞAİRLERİ!..
(Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu ve Dilaver Cebeci Üstatlarıma İthaftır)
Bedrettin KELEŞTİMUR
Elimde iki yürekli insanın, ‘oku ve yorumla..’ diyerek hayatın içli ve ürkek sayfalarını
önüme serdiği mükemmel tablo güzelliğinde iki eser!..
23.12.1988 tarihli, “sağlık ve saadet dileklerimle..” karanfil kokulu bin bir yüreğin kalp
atışlarını duyduğumuz mısraların, ‘Destanlar Burcuna..’ otağını kurmuş şairinden bir
edebi/ Türk milletine ebedi kalıcılığı olan eser!..
Her kelimesinde farklı, kilim deseninde anlam motifleri bulunann, Niyazi Yıldırım
Gençosmanoğlu şüphesiz Türk Edebiyat Tarihinde bir döneme imzasını atmış; kâh bir
yürekli bahadır, kâh Türk’ün Korkut Atası, kâh Alp Er Tunga’nın günümüzdeki soluğu
olmuştur..
Niyâzi, sözlükte; “Niyaz eden, yalvaran..” anlamlarına geliyor!..
Ondaki yakarış; coğrafyayı karış karış vatan yapan değerleredir!..
Bir büyük davaya özünden gelen sözlerle sahiplenmedir!..
‘Yıldırım..’ isminde nice sevdaları bir arada görmemiz mümkündür..
O ismin mana elbisesinde neler yok ki?..
Azerbeycan’ın Namık Kemal’i olarak isimlendirilen ‘vatan ve hürriyet şairi..’ Elmas
Yıldırım’ın, her mısrası ‘gül kokulu..’ isminin sanki onda tecelli edişine şahit
olabilirsiniz..
Ve de, Anadolu’da, Türk Birliği’ni kurmanın ideali ile kavrulan büyük Türk Hakanı
‘Yıldırımın..’ efsaneleşen sûretini ve de suretini birlikte heceleyebilirsiniz!..
Bağdadın kapısını açan Gençosman..”
O efsaneleşen iradeyi, mısraların siluetinde zevkle seyre dalıyoruz..
Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu’nda çok yönlü bir vizyon görmekteyiz..
Öncelikle bu milletin Doğu Türkistan’dan Avrupa’nın içlerine kadar uzanan iki bin yıllık
tarihini mısraların ritminde dokumuştur!..
O yüksek deha sahibi insanın dile ne kadar hakim olduğunu/ irfan kaynaklarından ne
denli beslendiğini görmemiz eserlerini ‘hafızamıza sindirerek..’ okumamız göstermeye
kafidir.. Şairimizin,
“Her çiçekten bir dal yeter
Her devirden bir hal yeter
Her ufuktan bir al yeter
Cümlesini desem olmaz..” mısraları çok şeyleri anlatmaya yetiyor..
“Hicret 1-11” şiirlerinde, tarihin seyrini değiştiren/ ona yeni bir nakış ve imla getiren
Allah Resulünün ve Sahabinin hayatını o kadar veciz bir şekilde anlatıyor ki, içindeki
alevin bir yanardağ kadar nazlı ve de celalli olduğunu görmeniz mümkün..
İman ve Aksiyon seyrinde bütünleşen bir kamil mümin edası vardır!..
Ve, Sitare’nin şairi Dilaver Cebeci!..
“Tebessümü haritada Türkiye
Sivasca bakışlım, Hamza görüşlüm
Göğüs dersen Ergenekon körüğü
Uğraş meydanına hamza varışlım..” derken, bu milletin şahsında;
Minderlerin Mehmetçiğine sesleniyordu!..
Destan Şairimiz Niyazi Yıldırım ‘Kızıl Rus İmparatorluğunun yıkılmasına vesile olan..’
Afgan Mücahitleri için yazdığı şiirde ne diyordu;
“Moskof tanklarına göğüs gerende
Ali duruşlu
Düşman saflarına hamle kılanda
Hamza vuruşlu
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Ezan okuyanda Bilal çehreli..”
Yüreklerdeki çağlayışı görüyor musunuz?..
Aynı hamurdan yoğrulmuş; aynı fırında pişmişiz der gibi gür sesle yükselen bir eda
var..
Dilaver Cebeci, ‘Kadir Gecesi’ isimli şiirinde,
“Bu gece her tarafta kandil kandil feyiz var
Yerde Cibril-i Emin, gökte nurdan deniz var..” mısrasındaki mana zenginliğiyle bu
gecenin bereketini tasvir ederken,
Destan şairimiz,
“Şol gökleri kaldıranın
Donatarak dolduranın
“Ol” deyince olduranın
Doksandokuz adı ile..” yakarışıyla, ‘denizlerden deryalara akıyordu..’
Ne kadar dopdolu bir feyiz!..
Dilaver Cebeci,
“Yirmibirinci yüzyıla beş kala
Süleymaniye sokaklarında âvâre geziyorum
İnsanlar tanıdık gibi bakıyorlar yüzüme
İçlerinden geçeni seziyorum
Sultan Süleymandan kalma bir hüzünlü akşam
Sessizce okşuyor gururlu kubbeleri”
O gurur, o heybet karşısında bir derin hesaplaşma, bir iç geçirmesidir şairin!..
Destan şairimiz, Dilaver Cebeci’nin ruh haletini sezer gibi mısraları dipçikler..
21’e Doğru şiirinde;
“Es bre deli rüzgâr
Uzaklardan es
Asya bozkırlarından, ulu dağlardan,
Bozkurtların kükrediği çağlardan...
Es ki, kıvılcımlar yelpazelensin..”
Ve Dilaver Cebeci’nin Destan Şairimizin vefatlarında yazdığı
“..Ve Hüve’l Baki..” şiirinde, ‘göç eden bir dönemi..’ anlatır, bizlere..
“Ağdı ta göklere niyazım gitti!
Yıldırımlar düştü, Niyazim gitti!
Hâlim, istikbâlim ve mazim gitti!
Âgah ol İstanbul, uyan ey şehir!
Allah Kadim, Allah Bâki, Allah bir.”
Destan Şairimizin dediği gibi,
“Şiir; dikenlikte laleye benzer
Ne fıkraya, ne makaleye benzer
Şair; vatan içre kaleye benzer;
AT uşaklığında görmez kârını,
Korur milletinin itibarını..”
Aşk ve sevda denizinde kulaç açmanın ne kadar zor olduğunu elbet biliriz..
Çetin ve sıkıntılı günlerin bütün ağırlığını omuzlarında taşıyan şairlerin ruh ve gönül
zenginliğini de burada görmemiz ve duymamız gerekiyor..
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Varlık sebeplerinde, bir milletin fazilet mücadelesini görürsünüz!..
Onların mısralarında, bir durumu/ bir keyfiyeti/ bir kutlu yürüyüşü soluklarsınız..

Bedrettin Keleştemur
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Gönülçeşmeleri
GÖNÜL ÇEŞMELER
Ah, gönül çeşmeleri kurumasın
Orada vuslat şarkılarımız var
Ah, sevdasız adımlar yürümesin
Orada hicap dolu sedamız var
Yürekten seslenir, sevdanın dili
O dille bezenir, gönül okulu
Orada kutlu dilekler, dualı
Dualarda arınmış edamız var
ANNE VE BABAYA
Anne sesinde en gizemli şefkat
Kolları usulca sarar merhamet
Öğretir dudakları; "gönül sabret"
Sabırla, yüce dileğe selam et
Baba sesinde uhrevi bir beste
On üç makam dökülür bir nefeste
Sözler gül gibi açar; deste deste
Gül kokulu rayiha da kelam et
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Gözyaşı
GÖZYAŞI
Damla damla düşerse,
Kurşundan ağırdır gözyaşı
Bir yıldız kayarsa
Toprağa hasımdır göktaşı
Çığlık çığlığa koparsa
Çatlayan başımdır sabırtaşı
Gün ışır, gün batarsa
Bir ömre bedeldir yoldaşı
Koş küheylan koş fırtınalarla
Yürüyen yârimdir atbaşı
Bedrettin Keleştemur

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Gül Dalına Düşmüş
GÜL DALINA KÜSMÜŞ
Nerde o eski baharlar, paharlar
İçimdeki yangına ses vermiyor
Birlikte nefeslenirdi seherler
Gül dalına küsmüş neşe vermiyor
ELLERİM DUADA
Hayallerim için ellerim dua da
Ümitlerim kök salsın geleceğe
Ülkülerim bir gün ersin murada
Dillerde şölen var, kutlu heceye...
BAHAR DALINDA DONDU...
Nisan ayı; kara, tipiye döndü
Çiçek açtı, bahar dalında dondu
Gün değişti, arı yabana kondu
Gönle çoraklık çökmüş, yaş vermiyor
ŞÜKÜR EDASI…
Sessiz bir gemi süzülür limandan
İmsak vaktidir, ufkumdan yol alır
Sabır, selamet birer cüz imandan
Oruçluya şükür edası kalır…
BİR SAF OLDUK…
Ramazan’da bir “saf” olduk!
Derya da damla, “insaf” olduk!
Yeisi attık içimizden;
İnşallah deriz, “af” olduk…
Dua ve Selamla
Bedrettin Keleştemur

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Gül İle Tartam
GÜL İLE TARTAM
Kurşuni bakışlar, ağır sitemler
Yangından farksız dünyevi matemler
Soğuğun terini bahar da atar,
Bezer gönlümü uhrevi ortamlar
Ortamlar; dostu dost ile anlatır
Sözü, yağ ile bal ile dinletir
Kederi, tebessüm ile inletir
Getir, dost sözünü gül ile tartam
Bedrettin Keleştemur
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Gül Koksun Dillerim
GÜL KOKSUN DİLLERİM
Hayallerim, uzanır mı ellerim
Gül özünden, gül koksun dillerim
Sözleri gönül gözeleri doldurur
Yıldızları üşütmesin illerim
Ellerim, hak divanına uzanır
Dualar, yüreğim boyar bezenir
Bilirim sevda, sevdalar kazanır
Gayri yollara düşmesin hallerim
ÇİÇEKTEN ÇELENGİ…
Her mevsimin bir rengi, bir yüzü var
İlkbaharın, “çiçekten çelengi” var
İnsanın, “dirilişe özlemi” var
Özlemini, “kalbine çizen” bulur.
KAVRAMLAR
( Ramazan ayına has kavramlar;)
“İmsak, Sabır, Sükût, Çile, Tebessüm…
İftar, Sofra, Şükür, Dua Yakarış…
Cami, Cemaat, Saf, Kıyam, Ruku, Secde ve Selam…
Bayram, Sıla-ı Rahim, Sadaka, Zekât, Rahmet, Bereket…”
MANASI VAR
Her vaktin güzelliği, manası var
Seyreyle gölgeleri, secdesi var
Seher vakti bülbülün nidası var
Her vakti, zikirle anmaya geldik..
Bedrettin Keleştemur
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Gül Kokulu Gözyaşı
GÜL KOKULU GÖZYAŞI...
Rahmet, mağfiret, ateşten kurtuluş
Bilseler, zamana kelepçe takarlar
Sabrın kamçısı, nefsin üzerinde
Bir nehir ki, çelebice akarlar
Götür bizi, masmavi ufuklara
Ufuklar üstüne, kandil yakarlar
İçimizdeki sevda erenleri
Gül kokulu gözyaşları dökerler...
Garip mi geldin, Ey Şanlı Ramazan
Yolculuğuna hasretle bakarlar...
Dualar, yakarışlar, âminlerle...
Mahzun kalplerin huzuru zikirler
İftar vakti evler, sükûta ermiş
Gözü tok, ihlâsı seçmiş fakirler
Selalar, selamlar, ezanlar, saflar...
Sadakat burcunda döşenmiş fikirler...
Bugünden 'Elveda' diyemem sana
Ne yapar aşk vaveylası zakirler
Çağla ey zaman, dökülsün vebalim
Sevda dolu yürekleri çekerler
Bedrettin Keleştemur
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Gün Üstüne
GÜN ÜSTÜNE...
Gün Üstüne Yürürüm
Akşam, gündüzün hicap örtüsü
Edebin vuslat vaktidir!
Işıkların raksında, Akşamı ağırlarım..
Elâzığ’ın izbe kaldırımlarında,
Bir ömrü soluklarım!..
Her gün, gün aşımı yol arkadaşım
Kader arkadaşım kaldırımlar,
Sırrımın kadim ortağı!.
-11
Örgüsü elimizde çözülen zamanı,
Akıl ilmikleriyle düğümlerim!!
Bir asrın öncesinde; şu yollar da,
Ilgıt esen rüzgâr serinliğinde,
Toprak, sıcağın terini dökermiş!.
Gün yorgunluğunu emek yıkarmış!.
Buğday,başaklarıyla boyun bükermiş!..
Çoban, Sürsürü de koyun güdermiş!..
Toprak o hazzın mahcup edasında!!
Dinlenir, Hafız’ın hoş sedasında!.
Ellerim asrın mağrur yakasında,
Bilenir, buz tutan ayazında!..
Ah, beynimden yıldırımlar düşer
Gölgemin peşinden kaldırımlar koşar!.
Tarihime, talihime yol açar
Yol uzanır, ben giderim peşinden
Öksüzü, yetim kimsesiz kovalar!!
Çaresizlik üstüne yağar dualar
Tüy hafifliğinde rahmet sağnağı!.
Karanlığa, hilal nakışlarıyla,
Deryalardan, yüzerek süzer ışık!..
Aşk fitili yıldızlar, sükuta alışık!
-111
Bu hengâmede, aklın ritmindeyim!
Saklım yok,düşüncenin hatmindeyim!.
Düşünce, düşlere incecik yorgan
Boynuma geçirilmiş garip urgan!!
Taşır bizi ideler ülkesine..
Bu gizem; kâh Turandır, kâh Sinandır!.
Çölü geçen nice kutlu imandır..
Güçlüğe, zorluğa gözler yamandır!.
Tarihin yazılacağı zamandır!
Batıdan doğuya, Anadolu kapıdır
Bu ne sağlam, ne muazzam yapıdır
Kilit sende, anahtar sende;
Ya ilim, ya marifet hangi kanda?
Ararsan bulursun;O kan da sende!..
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Hac Manzarası
HAC MANZARASI.
Yüzler döner Mevla’ya
Baş açık, yalın ayak!
Dünya döner, mahşere
Bir sel akar Kâbe’ye...
Kalp döner, âleme
Kandil kandil nur yağar! ..
Seda döner, Tevhide! ..
“Allahümme Lebbeyk...”der...
Âdem döner, Arafat'a
Arafat'da, Cennet kokusu
Sema döner, duaya
Dua, Resul muştusu!
Dua döner, huşuya! ..
Muhammed (as) Sancağında...
Eller döner, Huda'ya,
Sahabe duruşunda! ..
Saflar döner İhramda
Kıyamda, bütün yüzler
Renkler döner, Nur yüze
Nuru düşer, Işığa! ...
Fani, döner, ebede! ..
Ebedde, Ayne'l yakin
Bedrettin Keleştemur
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Hakimdir
HÂKİMDİR…
Hakimdir!..
Kapın çalan ha, kimdir?
Er kişinin vicdanı;
Kendisine hâkimdir
Kapanmaz!
Dil yarası, kapanmaz
Açma, tefrikaya kapı;
Aralarsan kapanmaz
Karıştırma!
Sapla, samanı karıştırma
Sözü, kinle yarıştırma
Bir söylersen, on dinle;
Sükûtu, korkuyla karıştırma!
Elazığ!
Azığı bol İl, Elazığ
Haset düşmüş içine,
Ellere vermiş azığ
Kendine etmiş yazığ
Kötü söz, od yatağında taş olur
Güzel söz, bal peteğinde aş olur!
Bedrettin Keleştemur
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Halep'e Kelepçe Vuruldu
HALEP’E KELEPÇE VURULDU
Tarihin sükût ettiği yerdeyiz
Sözün devranın döndüğü yerdeyiz
Perdenin her dem kalktığı yerdeyiz
Acılı elemli pusulardasın
Güzel Halep’e kelepçe vuruldu
Sinirler gerildi, zaman yoruldu
Halin, ahvalin Harput’tan soruldu
Ağrılı yaranla koşulardasın
Hanların yok, yıkık virane şimdi
Erlerin başıboş, divane şimdi
Sözlerin sohbetin avare şimdi
Kim bilir, şimdi hangi düşlerdesin?
Tarihin, servetin yangına döndü
Güzelim yurduna baykuşlar kondu
Çarşılar, pazarlar, ışıklar söndü
Zulmün cirit attığı ellerdesin!
Kalesi Harput’tur, Belek Gazi’nin
Menbiç’te aldığı ok yarasının
Asırlardır dinmeyen sızısının
Damla damla dökülen yaşlardasın
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Hanı Bekler
HANI BEKLER

(Şeref TAN Bey’e armağan)
Kızaran ufuklar, semalara taç
Şafaktan ötelere, TAN’ ı bekler
Gönül alemi hoş sedalara aç
Türklüğe şevk olacak anı bekler.
Kale, kale burçlara nişan söğüt
Fetih sırları asrımıza öğüt
Yarab! İmanla bu nesli büyüt
Bize isim olacak şanı bekler.
Yollar, uzanıp giden yollar sağır!.
Alçalıp küçülen gölgeler, bağır!.
Zirveler, hani o zirveler, Çağır!.
Tuna, Nil öksüz! Fırat canı bekler.
İpek ki, kendi sahibine ölüm
Yumak! Hayata kement düğüm, düğüm
Kalem, kâinata ilahi çözüm
Sırlara aşikâr, o anı bekler.
Çatlayan toprak, bahara işaret
Maya olmuş ona, gönül şahadet
Hasrettir, o dolu rüzgâr ibadet
Ona baş koyan toprak, kanı bekler.
Obalı, otağlı hani kervanlar
Yesevi duasını yurt sayanlar
Göçtüler şarktan garba nice canlar
Gebedir, Türk’e zaman Hanı bekler.

Bedrettin Keleştemur
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Harput'u Yaşamak
HARPUT’U YAŞAMAK
Kurşunlu cami önünde bir çınar
Tarihten nice yaprağa al olur
Ötelere akıp giden bir pınar
Yunus gibi dervişlere kal olur
Anadolu toprağı Türk'e vatan
Bağrında cennet, gazi-eren yatan
Şahadettir, nur üstüne nur katan
Türbe, imaret insana hâl olur.
Kartal yuvası, bir peri masalı
Ulu Cami, Sarayhatun tasalı
Camiden içeri adım basalı,
Duvarlar, sütunlar söze lâl olur.
Yesevi dergâhından göç eylemiş
Nice zaman mekân kurup söylemiş
Başını vermeyen şehit böylemiş
Harput, şanıyla tarihe mal olmuş.
Kayabaşı, bütün sırlar sendedir
Kılıç çalıp tepen, Belek sendedir
Her dem dolup taşan öfke sendedir
Toprağın nabzında atan nal olur
Bir maya dilden dile söylenir
Şair Hayri'deki efkâr küllenir
Hoyratlar, 'buz olup..' cana tüllenir
Zaman içre, mevsim mevsim çal olur
Fırat ötelere yoldur, çağrıdır
Kerkük nice zaman oldu ayrıdır
Maniler hoyratlar içten ağrıdır
Bu belde, devran döner sal olur.
Sözümüz, dünden bugünü kavrayış
Memişoğlu, Sunguroğlu arayış
Adım adımda Harput'u tarayış
Şu fani toprak, maziye şal olur.
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Haset Tohumu
HASET TOHUMU…
Dünyanın gelip geçici zevkini
Yar edinerek sarılmamak lazım
Haset tohumu öfke ile kini
Toprağa saçıp kırılmamak lazım
GÖNLÜM…
Gönlüm incelmiş, kıvrılmış tel gibi
Sedam semaya akmış bir sel gibi
Dinleyin neyden inim inim inler
Dilim, özümden süzülmüş bal gibi

ZAN…
Zan bazen,
Zan bazen,
Zan, bazen
Zan bazen,
Zan, bazen

‘kuruntu yığını’
‘kuşkular veya şüpheler’
‘yalanın kendisi’
‘apaçık iftira’
‘fitne ve fesada…’ misafir

Bedrettin Keleştemur
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Haydi Çalış
HAYDİ ÇALIŞ!
Hz. Kur’an’ın dilinde; “yaratılış gayesi…” okunur!
Hz. Âdem’den itibaren başlayan, “Tevhit Mücadelesi…”
O mücadele bizlere,
Dalgaları öperek alnından, Haydi Çalış;
Karıncalar gibi…
Hz Süleyman(as) gibi,
“iki aylık yolu bir günde git!”
Haydi, çalış; Hz. İsa (as) gibi,
Dert humması hastalıkların;
Tedavisinde Çalış!
Haydi, çalış; Hz. Musa’nın (as) Asası gibi,
Taşlardan, “Ab-ı Hayat Suyu” çıkar
Haydi, çalış; Hz. İbrahim gibi,
“Ateşin yakmayacağı!”
Sırra, aklını, gönlünü ver!
Haydi, çalış; Hz. Davut (as) gibi,
“Demiri hamur gibi yoğur!”
“Demiri balmumu et!” hidayete doğrul
Haydi, çalış; Hz. Nuh (as) gibi,
Dağlara, dalgalara öperek alnından;
Gemiler yürüsün!
Haydi, çalış; Kur’an da bütün işaret;
Kâinatın bütün dili;
“Haydi, Çalış!” diyor.

Bedrettin Keleştemur
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Her İnsan Bir Alemdir
HER İNSAN BİR ÂLEMDİR
Elif, ayakta..
Dal, rükuda..
Mim, secdede..
adem..
Elif, Allah..
Lam, Cebrail..
Mim, Muhammet..
alem..
Yaradılış
Rahlesi..
Tevhit lisanında;
kalem..
Ayakta,
Oturuşta,
Yan üstü yatışta;
Es-Selam..

Bedrettin Keleştemur
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Hoş Geldin Şehri Ramazan
HOŞ GELDİN ŞEHRİ RAMAZAN
Mü’min ’in bahar mevsimi, Kur’an’ın bahar ayı Ramazan!
Bir ulu mevsim ki, Allah’a yönelir vecd vecd!
Rahmet rahmet nur yağar; Salât üzre, rahman üzre!
En faziletli cihat, ‘sıcak havada oruç’ tutmak!
Gökyüzü kapılarına dualarla yol tutmak!
Ramazan, cennet misali gönüllerin ziyneti!
Evladır, böyle güzelliğe canların mihneti!
Oruç, sabır ve şükür yüklü bir gemi!
Dalga dalga gelen belaya kalkan!
Selam sana Ey Şehr-i Ramazan,
Merhaba kadri kıymetiyle donanan zaman!
Selam sana, cennet kokusu taşıyan nefesler!
Selam sana, hayra gönül veren hevesler!
Selam sana, ayların efendisi!
Selam sana gecelerin efendisi!
Oruç haramdan, iftiradan, kötülükten sakınmak
Allah’ın rıza makamına vasıl, cennetine hâsıl olmak!
Susmak, bir sükût ikliminde sessizce çağlamak
Gökte ki bulutlar misali için için ağlamak!
Biliriz; göz, dil, kulak, ayak, baş bütün azalar şahadet edecek
Bu ağır vebali viran haliyle bu can nasıl çekecek!
“Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu kurtuluş”
Ki, bu aylar, hicranımıza, merhaba diyecek!
Oruç, Allah ile kul arasında asıl sığınak, hidayet!
Oruç; göklere, gönüllere, ibadete açılan kapı!
Hakk’ın, oruçluya rahmet dolu selamı var;
“Oruç benim içindir, ben mükâfatını vereceğim”
Kalk, büyük cihat ve meyvesi seni bekliyor;
Oruç, “cehennem ateşinden koruyan siper”
Oruç sorgudur; halini, ahvalini ve efradını!
Yalnız değilsin, “melekler sana duadadır”
Ağla, ey gönül; yer ve sema mümine gıpta eder!
Nerede böyle bir nefer, arzı tutan seferberlik!
Saflarda metanet, iştiyakta beraberlik!
Allah’ın Resulü müjde veriyor;
“Oruçlunun uykusu ibadet, susması tesbih”
Ve “ameli kabul, duası müstehap”
Açılır, ‘cennetin Reyyan kapısı’
İftar vakti, rahmet rahmet nur yağar!
İftar sofrasından uzanır ferahlık, kıyamet gününe!
Bedenin zekâtı, sabrın takatıdır oruç!
Zenginde, fakirin aynasıdır oruç!
İhlâsın, miğferidir oruç!
Oruç kantarında, ‘gücün yettiği’ had vardır.
Günahları yıkayan sevap vardır!
Oruç, vücudun diyeti; sağlığa reçete!
Yol alır insan gün boyu şefkate!
Hayır, ehli ayaklanır, hayra koşmak için
Gönül, sevdalanır Hakk’a uçmak için
Rahmetin, bereketin bu ayda Ya Rab!
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Dualar, yakarışlarla gayeleşir insan!
Bu ay, kadri kıymet, hicap ayıdır!
Gökten melekler iner, bölük bölük
Emri Hak, “mü ‘mine istiğfar ederler”
Yüreğimle dolmak, dolunay olmak isterim
İliklerime kadar şefkatle dolmak isterim!
Kur’an bu ayda indi, semavat nura gark oldu!
İki iftar arası, sevinç gözyaşlarına hark oldu
Beşeriz, şaşkınlığımız kadar büyür günahımız
Nefsin kudretine yemin eder, af ile ahımız!
Bütün dikkatim sarf-ı nazar eder;
Med ve Cezir haline bürünür halim,
Merve ile Sefa arasında say’ı!
Ramazan, mü ‘minin kurtuluş ayı!
Müjde, müjdeler olsun oruçluya
Dualar, ufuklarımıza kanat;
Oruç, göğsümüzü açan kanaat!

Bedrettin Keleştemur
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İftar Vakti
İFTAR VAKTİ
Bedrettin KELEŞTİMUR
ORUCUN ESENLİĞİ....
Farkında mısın günün daha sıcak
Orucun esenliğini yaşar gün
Selam dua yayılır kucak kucak
Sabır ve şükrün feyziyle taşar gün.
VEBALİN BİRLİKTE...
Uykuları bölen içimdeki yangın
Dertlenirken yangın seninle büyür
Ferasetle bakan gönüller engin
Vebalin seninle birlikte yürür.
DÜNYA...
Dünya ekin tarlası, hasatı sor
İki cihan kazancı fırsatı yor
Keşkeler duvar ördü önümüze
Ah! nefis duvarlarını yıkmak zor...
SEVGİ ÜSTÜNE
Gün doğsun gün batsın sevgi üstüne
Sevgiyle açan gülün rengi üstüne
Gönlümün kaynağında açan renkler
Solmasın aşkın çelengi üstüne.
ORUCUN SABRI
Orucun sabrına serinlik iste
Ferah olsun gönlün esenlik iste
Rahmet rahmet nur yağsın gün üstüne
Marifet ilmine derinlik iste.
TUTTUK ORUCU…
Dört mevsiminde de tuttuk orucu
Bir manevi cihaz indi korucu
Perde ötesi açıldı sükunet
Bu yol, insanı ruhen doyurucu
ORUÇLUYA GÜLİSTAN OLUR..
Gün doğumundan batımına sabır
Gül yüzlü de, cennet ehlini tabir
Rüyalar şâh damarı kadar yakın
Oruçluya, gülistan olur kabir!..
ORUÇ SESLENİR
Oruç seslenir, ey sabır yolcusu
En güzel azığın dua ve selam
Sağında solunda rahmet kolcusu
Melekler eder bir gizemli kelam
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Kainat Ağaç Gibi
KÂİNAT AĞAÇ GİBİ…
Kâinat bir ağaç gibi
Âdem, kâinatın soy ağacı
Ağaç bir çekirdek gibi
Çekirdek, varlığın hülasası
Cennet, bir bahar giibi
Bahar, Hak’tan rahmet muştusu
Bahar, bir çiçek gibi
Çiçek, vuslatın nur perdesi…
Bedrettin Keleştemur
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Kürşad Destanı
KÜRŞAD DESTANI
Gecenin zifiri karanlığı
Yağmur, fırtına
Azgın sular!
Neyl nehri kıyısında,
Kürşat ve kırk yareni
HÜRRİYET KAVGASI
Bu kavgaya ihtimal veremeyen
Bütün Çin’in dili lal!
Hala o sarhoşluk
O korku, o dehşet
Dolu gece…
Hazar bugün dalgalı
Gönül erenlerinin
Bıçak gibi “kından çıkan!”
“Yaraya merhem..”
Şefkate dirhem dirhem
Efsunkâr geceye
Şıra yıldızı gibi düşen
Düştüğü yerde, “ihtilal tohumu saçan”
Mana yüklü binbir masala
Hülyalar dağıtan gece..
Gökbayrakdan, Albayrağa...
Çin Seddin’den, Adriyatik’e..
Satuk Buğra Han’dan, Alptekin’e
Doğu Türkistan’dan Hazar’a
Aynı iklim, aynı maya
Çalınadursun zamana
Bütün öfkeler
Kaşgar’da ezan vakti
İçinde okunur Türk’ün,
“Hürriyet akti..”
Turfan’ın derdini
Katran kusan geceler solur
Yusuf’un, “kutlu sözlerini”
Şairin hasret dolu
Mısraları dokur.

Dokunur “hürriyet kumaşı”
Gök mavisi gibi sonsuzluğa..
İçinde hilali var, yıldızı var,
Bu davanın,
Dağlar kadar ağır
Kahrı var...
O kahır,
Yürekte sabır, hasrette tufan gibidir!.
Hazar, bir sır gibi
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İçinde şehir...
Bin asır özleminde,
Türkistan ebedi mehir...
Bırak,
Sir-i Derya aksın
Isık Göl’e küpeler taksın,
Ötüken, bugünlere hışımla baksın.
Çöl fırtınasında zaman
Göl saatleri kadar hırçın
Kumsalın üzerinde,
Dalga dalga büyüyen Türk’ün hayali
Hazar’da soluklanır şimdi...

Bedrettin Keleştemur
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Mahşeri
MAHŞERİ ÇİZMEKTE...
Kâh karanlıkta
Kâh aydınlıkta
Bir minval üzere
Kainat yüzmekte
Kâh kısalmakta
Kâh uzanmakta
Gölgeler adım adım
Sahibiyle gezmekte
Kâh soğumakta
Kâh ısınmakta
Ölüp-dirilen kâinat
Mâhşeri çizmekte...

Bedrettin Keleştemur
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Malazgirt'i Düşünmek
MALAZGİRT’İ DÜŞÜNMEK
Malazgirt’i düşünmek,
Asırlara;
Asırlar içindeki sırlara,
Sabır ökçesiyle zamana kulaç atmak gibidir.
Romanlara, Hikâyelere, Fıkralara, şiirlere…
Kitaplara sığmayacak kadar büyük bir zaferi;
Zaferin tacını vicdanların sessiz çığlığında,
Nesillere armağan etme gibidir.
Malazgirt Ovası,
Tarihin okunduğu bir ulu rahle!
Gür seslerin ülkeyi bürüdüğü günlerdi.
Altaylardan kopan çığlıklar, ünlerdi.
Dualarla, dudaklar çınlardı!
Malazgirt, bir ulu çadır, mahşeri dinlerdi.
Bir aydınlık düş, yay kirişi olurdu!
Zamane, keman olur, en tiz seste solurdu!
Malazgirt’ten, o kutlu ovadan uzanırdı kaleler, surlar!
Yüce dileğe doğru yol alırdı, Alpler seferler!
Nehirleri gazi, dağları kahraman olduğu neferler!
Bir vecd ile açılır çağlar, Türk’e muştudur zaferler!
Bugün yüreğimi aldım da, Malazgirt’e vardım.
En çekilmez yaralara, sevdalarımı merhem yapıp sardım!
Düşündükçe, Ulu Hakanı; Elli bin tuğu!
Memleket kadar büyük sevdalarıma erdim!
Ahlât, rüyalarımın şehri, şehriyarım!
Sen Şah’sın, ben gedayım!
Özüm Türkmen’dir, sözüm amandır benim!
Birliğe, dirliğe yolum, yolağım kurbandır benim!
Oradan bir hilal nakışı gibi süzülürüm, Malazgirt’e.
Orada başlar, tarihin zafer alayları!
Sanki nurdan heykeller yürür, mübarek adımlarla!
Malazgirt’te, Türk’ün dolunay vaktidir.
Yüzlerin kıyamete kadar bir büyük vecde daldığı andır.
Alparslan’ın sözleriyle gönülleri okşadığı;
Ak saçlı beylerin etrafında
Halkalandığı bir kutlu zamandır.
Afşin’i, Sav Tigin’i, Kutalmışoğlu Süleyman,
Artuk, Tutak, Danişment, Saltuk, Mengücek,
Çavlı, Çavuldur ve Porsuk…
Bir hilal gibi halkalanmış büyük Gaziler,
Bir rüya âlemi değil, bir hakikate,
Bir büyük fetihe gönül koyacaklar,
Anadolu’yu bizlere vatan yapmaya birlikte and içecekler!
Malazgirt tarihin bir Ulu Kapısı,
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Türk’e, kan ile yazılır vatan tapusu
Cihan Sultanının o narin yapısı,
Ebu’l Feth bizlere gönül tuğrası!
Sultanu’l Adil üç kıtanın şanlı muştusu!
Malazgirt’i düşünmek,
Gazali asrından bir hoş sedadır!
Farabi, Biruni, İbni Sina’yı edadır!
Divan şehrine, Kaşgar’a yolculuk,
Balasagun’da, Yusuf Has Hacip’le sohbettir!
Bilgiye, hikmete her dem sırlara yoldaştır!
Türk'ü vuslat haliyle bir daha anmak,
O hali yaşamak, o hali dertlenmek, yanmaktır!

Bedrettin Keleştemur
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Merhaba
MERHABA
Reyhan kokulu günlere merhaba
Sabrı yudum yudum içmeye geldim
Gül desenli yüzlere merhaba
Kadir kıymet bilen dostlara geldim
Merhaba Şehr-i Ramazan merhaba
Sukutla hasatı biçmeye geldim
Dualarla yıkanan fecre merhaba
İplikten iğneye geçmeye geldim
Bir yürek olmuş saflara merhaba
Sabırla namazı edaya geldim
Teravih, sahur günleri merhaba
O kutlu çağrıya, sedaya geldim
Tekbirler aşkına, canlar merhaba
Canlar için şu nefsi fedaya geldim
Bedrettin Keleştemur
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Merhaba Diyeceğiz
MERHABA DİYECEĞİZ
Bedrettin KELEŞTİMUR
Merhaba diyeceğiz; barışa ve erdemliklere…
Merhaba diyeceğiz; söz iksiri muhabbete…
Merhaba diyeceğiz; merhamet dolu içli bakışlara…
Merhaba diyeceğiz; masumu sevindiren yüzlere…
Merhaba diyeceğiz; şefkat ateşiyle birlenen dostluklara…
Merhaba diyeceğiz; birliğe, dirliğe, beraberliğe…
Merhaba diyeceğiz; sabır ve şükür arasında yürüyenlere…
Merhaba diyeceğiz; huzuru çimlendiren bayramlara…
KIRILAN KALPLERİ...
Kırılan kalpleri yapmaya geldim
Barışa, huzura ermeye geldim
Bir saf olalım; af ve mağfirete;
Erenler katından görmeye geldim
SEVGİ, İMANDAN CÜZ
Sevgi imandan bir cüz bilmez misin?
Sevgiyle nazar kalbi ve hasbidir
Aşksız ibadet bir yoz bilmez misin?
Haset ve kibir sevginin has mıdır?
GÜNE SELAM
Sözlerin latifi, selametle kal...
Esenliğe çağrı, hidayete çağrı
Mahzun gözyaşların alametle kal...
Esir yüreklere, gayrete çağrı
BEL BAĞLAMA...
İbretle oku, mezar taşlarını
Vefası olmayana el bağlama
Fani dünyanın çatık kaşlarını,
Gönlünde olmayana, bel bağlama
TİTRER MİSİN HAYATA...
Titrer misin hayata, garibime...
Gün gelir öksüz, gün gelir yetimi
Şahında göçtü mü anası adı;
Başka bir ismi yok; 'ana yetimi'
HAYAT, SAYILI GÜNLER...
Zamanın yakasından tutabilmek
Hey dur hele kadim yolcu nereye?
Mümkün mü büyük lokma yutabilmek
'Sayılı günler' bitti mi, gel buraya (!)
DÜŞLERİM MEMLEKET KADAR...
Düşlerim, memleket sevdası kadar
Dağı, taşı, havası, suyu kadar
Gök mavisi serinliğine kadar
Seçmiştir yücelikleri ezberden...
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MANASI BİLİR MİSİNİZ?
(MANAS'a, manas dostlarına ithaf)
Manası derin, destanı uzunca
O destan, Elazığ'da yazılıyor
Vefanın anlamı, yürek çözünce
Gelin, görün; aşk ritmi çiziliyor
Gaye-ufuk-ideal bir arada
Baskı için kitaplar bir sırada
Gazi-Eren, Alp kültürü orada
Tarih, hafızalara kazılıyor
Okuldur, albenisi olan okul
Yaradana el açmış, dua da, kul;
Varlığım, 'düşünce nehrinde' var ol
Bir kuşaktan, kuşağa geziliyor
Elazığ Şehrinin, "ebem kuşağı..."
Sarmış canları ilim-irfan ağı
Geleceğe akan vuslat ırmağı
Sevdalı yürekler de çözülüyor
"Sanatçıyı ilim muhiti besler"
Yüreklerde bir olunca nefesler
Aynı makamda yükselince sesler
Bir kutlu destan, tarih yazılıyor

Bedrettin Keleştemur
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Meşk İle Döner
MEŞK İLE DÖNER
Rağbetimiz aşk ile yanar bizim
Hayretimiz meşk ile döner bizim
Hasretimiz, şerha şerha kanar bizim
Ziyasız bir hayat nar olur dedim
İSTERİM!
Gönüller çiçek açsın; yar üstüne
Sütten, baldan ırmaklar; nar üstüne
Sevgi, sözü damıtsın; ar üstüne
Hasretten yüreğe, muhabbet konsun
İsterim, güller açsın; gün üstüne
Ilık rüzgârlar essin, güz üstüne
Bedri, selam verilsin göz üstüne
Gönülden gönle muhabbet konsun
Sevgiden yüreğe, muhabbet konsun

Bedrettin Keleştemur
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Mevsim Bahar Olunca
MEVSİM BAHAR OLUNCA
Mevsim bahar olunca gel diyorsun
Sensiz hayat kuru bir dal diyorsun
Gönül fermanını yağmurlara yaz
Hasretle kapısını çal diyorsun
Göçmen kuşlar dağ, tepe aşar gelir
Irmaklar, vadilerden taşar gelir
Hayalim, umutlarım koşar gelir
Ayrılık şarkısını çal diyorsun
Bekledim, güneşin doğduğu yerde
Sevdanın, hicabın olduğu yerde
Dermanın, yüreğin yandığı yerde
Feleğin kapısını çal diyorsun

Bedrettin Keleştemur
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Millet Yolu
MİLLET YOLU
Sadece, bir akıl, bir öfke olalım
Yufka yürekler, çekemez bu yolu
Paylaş, paylaştıkça güçlü olalım
Bu milletin özüdür nice kolu
Hâkimiyet ardır, içimde yaşar
Fütüvvet dilimdir, kıtalar aşar
Tuna, Nil sevdamdır, kabından taşar
Hikmete uzanan Yesevi Okulu
Yiğit odur ki, ‘benlikle barışmaz’
Hele fitne tuzağına karışmaz
Hile kokan pusularda yarışmaz
Yolu belli Kur’an da, “vasat yolu”
“Ulusun Korkma” der, bir içten seda
Ey milletim canım sana amade
Vakarın, ruhumda yükselen eda,
"İslam'ın son ordusu..." Anadolu
Bedri, hak katında; “insan bir âlem”
Anlatır insanı, sure-i Kalem
Mağrur olmadı, boynu bükük lalem
Fetihle müjdelendi, Millet Yolu
Bedrettin Keleştemur
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Nasihat
NASİHAT..
Ayağındaki çamuru,
Gönlüne..
Elindeki hamuru,
Ayağına bulaştırma..
Sır, sadağından çıkmamış
Bir yaman ok!.
Sükut, kutlu hazine..
Sırrını, sözüne bulaştırma..
Su, toprağın özüyle
Kabından boşalır..
Kabından taşan söze,
Özünü bulaştırma..
Kılıç, kından seslenir;
“namert eline düşürme”
Yere düşen namerde,
Öfkeni bulaştırma..
Tevazu kanatlanmış,
Dağlar aşmada..
Aşılmaz sandığın yollara,
Nefsini bulaştırma..
“İki kapılı bir han”
Dediler dünyaya..
İzine, adına, şanına,
Cehli bulaştırma..
Fırsatı ganimet bilip,
Yakasından tut zamanın..
Gariplere..Gam kervanına katıl,
Haramı/Haramiyi bulaştırma..

Bedrettin Keleştemur
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Nerde Bir Ağıt
NERDE BİR AĞIT
Bedrettin KELEŞTİMUR
Nerede bir kâğıt, nerede bir ağıt
Kederden dolu düşler orda, oku…
Yaydan çıkan oku, Yemen’de bulur
Kanlarını sebil yapan bir doku…
Kırmızı karanfil, güller arası
Elif der, yürek çarpan rüyası
Yoktur, şahadetten gayri boyası
Kendi şarabını doldurur saki…
Meydan meydan gez vatan toprağını
Gör, burçlarda gizemli bağını
Efsanelerle süsler çağını
Bulunmaz sözümde bir ses afakî…
Bayrak dalgalandıkça güzelleşir
Dost, manası derin sözde halleşir
Kaderi bu ya, kederi bölüşür
Bölüşür, ruhumda taşır misakı…
Nerede bir ağıt, orda destanım
Bin yıl uğrunda iz sürdüğüm anım
Canımdan toprağıma düşen kanım,
Elbet şâhadetle kalacak baki…
Bedri, bu hal başka âleme taşır
Kalbe ilham düşer, dilime taşır
Âdem, bilsin diye kaleme taşır
Kalem eyler cümle ahvali naki…
***
***
ELVEDA
Uzun kış gecelerine elveda
Baharın elvan kokulu neşesi…
Çarpınca ruhumda ılık telaşa
Sarar hanemi sardunya cilvesi
Şubat soğuğundan kaçar hülyalar
Bir bahar desenidir rayihalar…
İçimizde nefeslenir selviler
Çağaladır baharın ilk meyvesi
Kanat çırpar göçmen kuşlar bahara
Sıcak düşlerden uyanır sehere
Işık düşer akan suya, nehire
Canlar için arınmaktır hevesi
Beyaz ihramını çıkarır dağlar…
Yeşil elbisesini giyinir bağlar
Sanki gönlümde kurulur otağlar
Yayla gazelinde, kuzular melesi
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Her mevsimin ayrı rengi, deseni
Duyar gönül, kâinatı çizeni…
İnsanı yaşatır ameli hasen…
Kalbe nur düşer ihlâs boyası
Bedrettin Keleştemur
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Oku
Oku,
“İkrâ” ilk emir oku
Kelimeler ışıl ışıl;
İlmin sadakta ki oku!
Evladını gömdüğü
Cehaletin taassup kokan
Evladını gömdüğü o / kuma
Pusatlanır kelimeler
Kalbe huzur verir okuma!
Devedeki inadın,
Önünde yürür eşek! .
Taşır akıl yükünü;
Akıldan pay almaz eşek!
Göz göz petek
Göz göz petek altı köşeli,
Arı, bin bir çiçekten bal alır! ..
On bir hece altı duraklı,
Şair, özümden bal alır! ..
Işığıyla titrer mum
Haksızlığa hak ister
Sızlayan vicdan hak ister
Işığıyla titrer mum,
Aydınlıktan hak ister
Bedrettin Keleştemur

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Oruç
ORUÇ
Oruç, nefsimle sabır güreşinde
Açlığım, gönül gözlerimi açtı
Oruç, nefsimle tahammül yarışında
Açlığım, nimet sofralarını açtı
Oruç, sosyal adalet barışında
Açlığım, huzur kapılarını açtı
Oruç, ameli salih yarışında
Açlığım, infak defterlerini açtı
Doyumsuz hislerle borçlar ödedim
Oruçla arındım, sukuta döndüm
Bedrettin Keleştemur
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Ölümü Yaşamak
ÖLÜMÜ YAŞAMAK
Bilir misin şu dünya, emanet yurdu...
Nefis, bizi gönülden çalan pusu
Ey gafil, nasıl da ‘fani’ye uymuş!
Her giden yolcu, ameliyle anılır
Gurbet, içimizde deriz garibe,
Dost şerbetin, hayretle içeriz!
Her giden yolcu, dün-yasıyla anılır
O hasret, hayret, hicretin adı ölüm...
Yaman bir ayrılık sancısı gülüm...
Sana aşina olduğum Ey dünya?
Muhabbetimi, tebessümü aldın
Meğer ‘yalnızız’ ıssız bir sokakta...
İzbe bir yolda, meğer ayazdayız
Merhaba, dirilişe ve ölüme
Merhaba deriz, fenadan bekaya
Merhaba deriz, bahardan kışa
Merhaba deriz, gündüzden geceye!
Merhaba, iki hecenin soğuğuna..
Bize, Hakkı soluklayan, nefese!
Dünyamız! geçmişe, ‘hikâye’ deriz
İz bırakan, birer ‘hatıra’ deriz!
Gölgeler gibi; vücudun kıyamda,
Bakın o musalla taşın kapısına
Bekaya açılan, yolun durağı!
Vuslat yolcusu; yüzü Hakka dönük
"Ölmeden önce ölümü yaşamak"
Selam bizden, hidayet yolcusuna

Bedrettin Keleştemur
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Örtüsüdür Onlar
ÖRTÜSÜDÜR ONLAR
Düşünürüm dağları, vakarından
Ülkemin metin burçlarıdır onlar
Başında ki sis mi, yaşmak mı?
Güzellere ar örtüsüdür onlar.
Gaye ve ufkumun düştüğü yerde
Duvak olmuş güneşe perde perde
Kızıllığı ile dağlar siperde,
Şehitlere nur örtüsüdür onlar.
Al beni göğsüne yar ol, yaren ol
Serdengeçtilere ser ol, seren ol
Meydan ver yiğide; bar ol, baran ol
Civanlara ter örtüsüdür onlar!
Nur inmiş dağların oyuklarına
Sanırsın gül açmış doruklarına
Divan durmuş hakkın buyruklarına
Nebilerin sır örtüsüdür onlar.
Tarih sende, sırra kadim yol sende
Tarsus’tan bir tatlı rüzgar esende
Varıp da, katına ayak basanda,
Yarenlere yar örtüsüdür onlar.
Kâh Yunus’ça, Kah Ferhat’ça gezerim
Dağlar tuvalim, hayalin çizerim
Aşk ile yanar, buz tutar nazarım
Lale, sümbül, kar örtüsüdür onlar.
İlk medeniyetin harcında dağlar
Tarihten ders vermiş, mühründe çağlar
Emin bir konak, sur üstünde bağlar
Mazinin esrar örtüsüdür onlar!..
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Sabrı Yudum Yudum
SABRI YUDUM DUDUM
“Sabrı yudum yudum içtik de geldik
Takva elbisesi giydik de geldik
Şükür sofrasına erdik de geldik
Rahmet duası, Bayramlar merhaba!
Bayramlar, gönüllerde fetih günü
Fethin ruhunda kutlarız bugünü
Büyür yüreklerde sevgi yangını
Birliğin adı, Bayramlar merhaba!
Damla oldum deryalara karıştım
Gonca oldum baharlara eriştim
Yürek oldum sevdalarla yarıştım
Barıştığım gün Bayramlar merhaba
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Salih Rüya
SALİH RÜYA
Sadıkların yolu!
Kıssaların en güzeli,
Yusuf’un rüyası!
İbrahim’in adağı
Boncuk boncuk ter döker
Dökülür İsmail’e rahmet,
Sağanağında, hasret uykusu!
İki Cihan Serveri,
Ben, “Anamın Rüyasıyım”
Ezelden ebede yayılır
Rayihalar kokusu!
Aklın ziyneti mi rüya?
Suya düşer mi hülya?
Gönül gözüyle seyreyle
Maveradan, hikmet şuası!
Osman Gazi’nin rüyası,
Şeyh Edibali’de tabir;
Şol dudaklardan dökülür
Türk’e, Peygamber muştusu!
Uykuyla uyanıklık arası
Başlar, hilkat rüyası!
Kafdağı’ndan taşır,
Asırların boyası!
En yakın arkadaşım,
Başımı koyduğum yastık!
Kâh efkâr rüzgârı gibi
Eser deryalara hey…
Kâh, perde ötesi hakikat
Rüyalarda vuslat duası!
Uykunun tespih anı,
İdrakin, saniyelik oyunu
Keşfedilmemiş hala sırrın
İçinde dolanır, gönül rahlesi
Salih rüya,
Yıldız yıldız akar,
Gönlümüzün semasına!
Hayatın okunmamış mektubu,
Ak güvercinler gibi,
Sıvazlar, göğsümüze manası!
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Sarıkamış Şehitleri
SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ
Sarıkamış, ‘beyaz güller’ içinde!
Açılır, ‘gül bahçesine’ şehidin
Ruhları kuşattı, güzel yurdumu!
Işıktılar ülkeme kandil kandil
Kalpleriyle ‘hürriyeti’ yazdılar!
‘Alp’tiler, bu vatanın erenleri!
Muştular bize, şanlı geleceği!
Irak değil, daha dün kadar yakın
Şükrünü eda ederiz, tarihin!
***
***
Şahitleridir, onlar bu vatanın
Elbet, ‘destanlaşan kahramanları’
Hatıralar, onlarla ‘bayraklaşır’
İçimizde ‘yeşerir’ ümitleri!
‘Tefekkür’ dünyamızda ışıl ışıl;
Laleler, her dem karanfiller açar
“Elif” der, bu mevsim kar taneleri
Rüzgâr, reyhan kokularıyla eser!
İliklerimize kadar, kıyamda
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Selimiye'de Yaşamak
SELİMİYE’DE YAŞAMAK
Harçtan kaftan giymiş, sütunlar mermerden başlar
Kesilmiş, biçilmiş, yontulmuş içiçe taşlar
Zevk, estetik vermiş; kemere çatılan kaşlar
Gökkubbe çakılmış, Selimiye'de nakışlar
Hem sela, hem sıla yükselir şol minareden
Nice kola uğurlanan şanlı arafeden
Âminlerle yola, nurdan heykeller serpilmiş
'Mübarek ola...' yakarışı ol minareden
Nizam davasında kubbedir ebedi eser
Gönül havasına miraçtır bizdeki neşter
Kösler vurula dendi mi kaynar Selimiye
Canlar pahasına yine açtır selalar
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Ses Dünyamız
SES DÜNYAMIZ
Türküler, şarkılar ses dünyamız
Türkülerle söyleşir, dertleşiriz
Şiir, Sanat, Edebiyat; söz dünyamız,
Sözümüzle halleşir, eyleşiriz.
ULU CAMİ DE...
Harput'ta, Ulucami'de divandayım
Anadolu'da fethin dilindeyim
Meydanlarda, sancaklı ve tuğluyum
Canlarla, civanlarla huzurdayım
Ulucami, sen de fethin âlemi
Gül bahçesi'yle donatır Kale'mi
Her taşın şehadet eder, İli'mi;
En yüce duyguların hazındayım
Ulucami yanında ulu zatlar
Ruhaniyetiyle yatırlar, yatlar
Kıvılcımlarla toz kaldıran atlar;
Haz aldım, gönüllerin nazındayım
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Sevdalarımız Yürür
SEVDALARIMIZ YÜRÜR…
Sevdalarımız yürür Anadolu’dan
Alpler, Erenler, Veliler diyarından
Şecaat yürür, asrın bütün kalelerinden…
Vefa ve sadakat bayrağı dalgalanır,
Sıddıklar Ordusu’ndan…
Ey Sahabe meşrepli yüzler;
Ecdadın kutlu selamı ve salâtı üzerinize
Fırat’ta, Dicle’de abdestlerini aldılar
Kelam ettiler, kâmil bir ruha erdiler…
Şefkat dolu, “fetih yürekli” nazarlar;
Her biri yıldız olup aktılar Anadolu’ya…
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Sevdanın Dili
SEVDANIN DİLİ!.
Kalbimde özlemim kırık fay gibi
Kesilmiş yollarım kuru çay gibi
Elif sözü, özümdeki bağ gibi
Sevdanın dili hicrandır dünyada
Nisan yağmurları ney sesi gibi
İçimde kıvılcım, hay sesi gibi
Safa-Mina arası (Say) sesi gibi
Dermanın dili burhandır dünyada
Ömür uzanır toprağa ray gibi
Çile yumağı sarılır vay gibi
Yıldız yıldız akar dolunay gibi
Rüzgârın dili devrandır dünyada
Toprak mütevazı adil pay gibi
Şükür niyazı nur yüzlü bey gibi
Ey vicdan, artık sesimi duy gibi
Divanın dili şükrandır dünyada
Ateşi düşer sineme ay gibi
Hüznü okunur sevdanın nay gibi
Sessiz gönlüm ışıksız saray gibi
Hasretin dili irfandır dünyada
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Sevgi Dertlerin Hekimi
SEVGİ DERTLERİN HEKİMİ
“Dışı içine esir
İçi dışına hâkim”
Korku vicdana tesir
Sevgi illete hekim
Şiirden taşan nesir
Mısralar asıl rakım
Payda da ortak kesir
Ortak gayeye hâkim
Gölgeler mi bize sır
Aynaya düşmüş resim.
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Sevgi Dili Bizim Dilimiz
SEVGİ DİLİ BİZİM ASLİ DİLİMİZ
1.
Sevgi dili bizim asli dilimiz
Bu dille yazılmıştır tarihimiz
Bu dille söylenmiştir, musikimiz
İrfan ocaklarıyla bezenmiştir;
Vatanımın her köşesi ilimiz,
Evladır, sanatkârane halimiz
Ta, Malazgirt’ten başlar imarımız
Dokuz asrın nakışı kimliğimiz…
Asrı Saadet özlemi Ahilik,
Ruhunda saklıdır ahfalimiz…
Her iki cihanda ibadetimiz;
Huzur içerisinde seferimiz
Çalışmak yegâne marifetimiz
Âleme ders verir hünerimiz
Sevgi dili, gönül dili mazimiz
O şanlı mazidedir hasretimiz
Hasret dolu bakışlarda harsımız
11.
Gelin gönüller, ufuk, gaye, fikir
Birleşelim, mutlak güzellik, zikir
Seksen milyonu bir yürek bilelim;
Bir yürekte görmeyelim, şu hakir,
Şu şöyle böyle, okumayalım, kir…
Kirden pastan uzak ‘yeni bir dünya’
Niyetle ameli birleşen yolda gör…
Hayatın kendisini, ‘edeple yor…’
Sağduyu pınarı coşkun sesimiz
“Edep Yahu!” sözünde eserimiz
O şehadete yürür neferimiz
Mutlak gayede saklı zaferimiz…
“Sevgi Dili, bizim asli dilimiz…”
O dilde, tebessüm eder yüzümüz
Ahmet Yesevidendir, hikmetimiz
Bedri söyle nezaketle dilimiz;
Sözümüzü ikrar eder kalbimiz
***
***
111.
Sevgi, ecdadın fütüvvet dilidir
O dilde yeşerir bütün gönüller
Sevgi, hasretin hidayet dilidir
O dilde, hayat bulur bütün kalpler
Sevgi, muhabbetin şefkat dilidir
O dilde, sülhun bayrağı dalgalı
Sevgi, insanı yaşatan dilidir
O dilde, Yunus’un gizemli yolu…
Sevgi, âşıkların vuslat dilidir
O dilde, çileye tebessüm eder…
Sevgi, bil ki; ‘ab-ı hayat’ dilidir
O dilde, sabrın şükre varan hali…
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Sevgi, Kamil insanların dilidir
O dilde, nefsin esareti başlar…
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Sevginin Tarifi
SEVGİNİN TARİFİ...
Beyaz gül, kırmızı gül
Utancın, al al rengi!
Şefkat, rahmet damlası
Ab-ı hayat bengi!
Sevgi, safi ve duru
Süt beyazı ahengi!
Şemse bak, nurdan rahle
Rahleye, düşer dengi!
İlahi Vecdi üstünde
Sema, yüreğime mihengi...
***
***
GÖNLÜM...
Gönlüm incelmiş, kıvrılmış tel gibi
Sedam semaya akmış bir sel gibi
Dinleyin neyden inim inim inler
Dilim, özümden süzülmüş bal gibi
***
***
O VAKİT...
Güneşin gruba yaklaştığı vakit,
Bir renk senfonisi ile iç dünyanızdaki yangınlar dile gelir…
Eflatuna, mora kayan renkler…
Pembe ufuklara dönüşür,
Hüzün dağılır,
Islak, delişmen bir rüzgâr eser…
Lale, sümbül, erguvan kokusu büyüler sizleri…
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Seyreyle Aşk Nehrini
SEYREYLE AŞK NEHRİNİ
Seyreyle, aşk nehrini
Bozkırlara, can verir
Hayreyle, mar zehrini
Dertlere, derman verir
Sabreyle, dünya kahrını
Deryası, mercan verir
Azmeyle, Belkıs şehrini
Mührünü, Süleyman verir
Keşfeyle, Gönül fahrini
Fermanı, burhan verir
Şükreyle, emanet mihrini
Ecrini, Rahman verir
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Sokaklar Issız
SOKAKLAR ISSIZ, ÖKSÜZ...
Kimsesizler kalmasın
Kimsesizler üşümesin
Düşmesin sokaklara! ..
Sokaklar ıssız
Sokaklar öksüz
Gariplerin meyhanesi! ..
Zehir kusar karanlık
Şehir kumaşına inat
Yarasalar kanat çırpar! ..
Renklerine baksınlar;
Solgun, yorgun, vurgun yemiş!
Ne gök mavisi,ne yer atlası..
Sokak sokak düşer izim
Gün soğuk,
Rüzgâr kesik kesik eser
Sokaklar sersem
Kaldırımlar divane
Sessiz çığlıklar yürür! ..
Sokaklar;
Ne şefkati ne yorganı var
Ne ıslak gözler,
Ne de bir bekleyeni! .
Sokaklar;
Gecelerine matem çöker
Çekilir kalabalıklar
İçin için ağlar,
Hüznün karanfilleri...
Evlerin kapısı
Ziyasız, ziyadesiz
Açılır sokağa...
Sokaklar, kapalıdır evlere! ..
Sokaklar,
Çığlık çığlığa ağlamaklı
Işıklar donuk,
Gözler kaçamaklı..
Anneler, gün batımında;
“yerler mühürlenir” der
Kuşlar bile yuvalarına
Sökün eder...
Garibim çocuk neder? ..
Sorusu bile ağrılıdır
Vebale çağrısıdır! ..
Sokaklar,
Şehrin sokakları...
İçinde karabataklar! ..
Batağın karasında,
İki düğümün arasında;
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Biz kalmışız, biz kalmışız...
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Sokaktaki Çocuk
SOKAKTAKİ ÇOCUK..
Betona yapışan yalın ayaklar!.
Işıktan kaçar, mehtaba sığınır..
Kaldırımlar yorgun düşer, uyuklar!.
Sokaklar ıssız, çocuklar kimsesiz..
Hani, nerede şefkat damarları?
Meğer, şehirde sevgi öksüz kalmış..
El açar çocuk, merhamet dilenir!.
Aşk ile rağbet bulmazsa bilenir..
Soğur yüreği, buz kesilir sokak!.
Senden kopan parçanın çığlığını,
Dinle!. Bu bir efkar türküsü değil..
Senin ellerinle yaktığın ateş!
Sokaktaki çocuk, garibim ülke..
Aynaya düşen resim yalan, yalan!.
Sorgusuz sualsiz taşmış kabından
İnilti gelir, kaldırım taşından..
Kaldırın bu ayıbı üzerimden!.
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Sorulman Güzel
SORULMAN GÜZEL
Kırık söze, nasıl doğru saz olur
Öz ile sözü bir tutan az olur
Hicabın sevda da, adı naz olur
Taş yerinde ağır, durulman güzel
Hay dedik ektik, Hu dedik biçtik biz
Koca bir ömrü, su gibi içtik biz
Sabırla yandık, şükürle kandık biz
Sırat köprüsünde sorulman güzel
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Söze Saçma Dersiniz
SÖZE SAÇMA DERSİNİZ
Edep içre olmayan
Söze, saçma dersiniz!
Bir atımlık barutun
Adına, saçma dersiniz!
SÖZ ORUCUNDA
Söz orucunda,
Gönül iftar eder
Hakk kuluyla,
İftihar eder
Nefis dayanamaz,
Bu edep karşısında,
İntihar eder.
ZITLAR İKİLEM DEĞİL
Zıtlar ikilem değil,
Hayatın senfonisi
Ak, karayla bilinir
Birbirinin hamisi! .
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Sükut Nedir
SÜKÛT NEDİR?
Sükût nedir, düşündüm ömür boyu!
Aynaya baktım, rengime kopkoyu!
İçimdeki fırtınalara sordum?
Hevesim, akıl almaz dipsiz kuyu!
Sükût nedir, yayından çıkmamış ok!
Benliğimin duvarında, sözüm çok!
İçimdeki fırtınalara sordum?
Her dem günah işlemeye azmim yok!
Sükût nedir, deryalarda yaşamak!
Deryalarda, döne döne ışımak!
İçimdeki fırtınalara sordum?
Sırrını, hikmet kabında taşımak!
Sükût nedir, özü bal ile çalmak!
Gönül gözüyle, âlemden ders almak!
İçimdeki fırtınalara sordum?
Cihadı, nefsi terbiyede bulmak!
O nefis, hem dostum hem de düşmanım!
Beni kurtaracak, ‘sade imanım’
İçimdeki fırtınalara sordum?
Sükût nedir, Hak dostudur dermanım!
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Şehit Fethi Sekin'e
ŞEHİT FETHİ SEKİN’E…
Bir anda bütün gönülleri feth ettin
Şehadetinle, yüceliklkeri kat ettin
Bedri, birlikte “SEKİN”e okuyalım
Milleti, vatan uğrunda “BİR” ettin
Bin yıllık kutlu tarihe uyandık
Malazgirt’te Çanakkale’de şahlandık
Zaferlerle, kahramanları andık
Ey Feth’im, “gül bahçesini” “GÜR” ettin
Gönlümüzün fatihleri geçiyor
Tarihe yeniden yollar açıyor
Kıyama kalk ey millet’im; gün senin;
Zalimlere dünyaları “DAR” ettin
Onlar için ölüm, asude bahar
Seferleri, dirilişe; leyl sefer
Vakit, hakk’a yakın olma vaktidir;
El Hak, cenneti ümmete “YAR”ettin
Bedrettin Keleştemur
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Toprak Mahşerini
TOPRAK MAHŞERİNDE...
Bir gözsüz akrebe, mecalimiz titrer!
Ayaksız yılandan, kaçar adımlarımız! ..
Bir küçük kurt giydirir, ipekten duvaklar...
Bir zehirli böcekten şifa bulur, dudaklar! ..
Kâh bir sineğe, çaresiz kalmış beşer! ..
Kâh bir karıncadan, ders almış Süleyman! ..
Yer döşek, gök tavan! ..
Toprak mahşerinde, yetmiş bin âlem! ..
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Tutuşturur Tüm Cihanı
Tutuşturur tüm cihanı alevim!
Gala'dan Gala'ya köprü kurmuşum
Her iki Gala, yüreğim, can evim
Vatan sevgisi imanım demişim
Tutuşturur tüm cihanı alevim!
Yarab! . Rahmetinle yargıla deriz
Yarab! . Rahmetinle yargıla bizi
Yaramıza merhem ol sargıla bizi
“Senden geldik, sana dönücüleriz”
Garipler safında sorgula bizi
Okul olur,
Millete ocak, okul olur
Tüter bacası nefesinden;
İlme’l yakin O/ kul olur!
Kimin fermanı,
Kimin fermanı, Islahat! ..
Yüz elli yıllık maslahat
Yakarışımız Huda’dan,
Bizi hayırla ıslah / et! ..
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Vatanda Berat
VATANDA BERAT
Dualar, âminler vatanda beraat
Çiçekler, sümbüller ruhumda nebat
Sensiz neyleyeyim ben dünyaları;
Yarab.. Eyle, daracık dünyama sebat…
ŞU SİPERLER; RÜTBESİZ DEĞİL!
Toprağın örtüsü, türbeler kadar yeşil
Ona su veren, dedemin kanları eğil..
Seninle bayrak, seninle hayat bulsun diye;
Şu siperler rütbesiz, alemsiz değil..
FERYADIMI DİNLEYİN!
(Babaanneme…)
Evim, ahengim, mihengim, direncim
Sarmalar, gül kokulu kundağına...
Götürün bu mazlumu sevdasına
Tekbir aşkına, inleyin kulağına!.
Taş üstüne taşı zahmeti taşır
Aşırın yüreğini Kaf Dağı’na!.
Duvarlar, bütün mahremine şahit
Mahzun, mahcup serilir otağına!.
Ninem göç eylemiş, gül mevsiminde
Gülün dikeni düşer ocağına!.
Güzel düşlerimi alıp götürdün
Yalnızlık hançer gibi sokulur bucağına
Ölüm, ense kökünde bir soğuk duş
Göz feri takılır kader ağına!
Zaman kırbaç olur, ömür üstünde
Döner tekerlek, haşr denen çağına
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Vatanı Yar Ettin
VATANI YAR ETTİN
(Esat Kabaklı’ya ithaftır)
Göllübağ’ın gönlünü aldın gittin
Sazınla vatanı yar ettin bize
Harput’un şehriyarı oldun gittin
Dede’m Korkut'ça nazar ettin bize
Şakıyan vatandır, yürekten dinle
Türkü yakar bize, Esat’tan dinle
Ses bayrağımızı, rüzgârla dinle
Kutlu sevdayı gülzar ettin bize
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Vatanım Sevda Olsun
VATANIM SEVDA OLSUN İÇİME
Dağlar haki rengine bürünürken
Mavi bir tebessüm dolsun içime
Ova, uçsuz bucaksız görünürken
Coğrafyamda huzur dolsun içime
Murat suyu ipince süzülürken
Nazlı bir gelin gibidir Karasu
Serince sularında yüzülürken
Malazgirt’in ruhu doğsun içime
Derin vadilerinde gezilirken
Yaylaları koyun kuzu meleşir
Kilim, heybe deseni çizilirken
At kişnemeleri düşsün izime
Kaval sesiyle rüzgâr hislenirken
Ilgıt ılgıt esen vadilerdeyim
Usul usul sürüler gezinirken
Hürriyet kokusu dolsun içime
Bedri bu diyarlardan bakınırken
Gönlüm kilim deseninde kaldı
Olanca kör gözlere yakınırken
Vatanım sevda olsun içime
Bedrettin Keleştemur
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Vermeli
VERMELİ
Deliye vermeli,
Pirinç taşını
Başını,
Yara yara
Ayıklasın! ..
Aslıya vermeli,
Gözün yaşını
Kirpikleri
Süze süze
Sayıklasın! ..
Veliye vermeli
Dünya pasını
Kirini,
Döke döke
Savaklasın! ..
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Yaman Bir Ok Gibi
YAMAN BİR OK GİBİ
Başbağlar, başbağlar!
Kem gözden sakınır, başbağlar!
Acıyı içine gömer,
Kem sözden yakınır Başbağlar!
Munzur yaman bir ok gibi
Sızısı kırkgöz’den akar!.
Gidilecek yol yok gibi
Hasreti yürekler yakar.
Bozbulanık nehir gibi
Karasu, deli dolu akar!
Yeşil duvaklı şehir gibi
Eğin, ‘taşa zincir takar’
Kıvrılır bir yılan gibi
Yolları endişe kokar..
Savrulur heyelan gibi
Kan ve barut kokusu çöker!
Her bir kanadı süs gibi
Kafesten gelen ses gibi
Güneşi örten sis gibi
Damla damla gözyaşı döker...
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Yanmasın
YANMASIN...
Yaz diyorlar, sıcağı sıcağına...
Gül yaprağından kan akmasın
Sızlar içimiz, cinnet tuzağına...
Bir masum yürek daha yanmasın
SABRIN…
Sabrın iki kanadı, sükût ve vakar
Su boğar insanı, ateşse yakar
Vuslatı adımlar, bütün yüreğim
Halden hale döner, Mevla’ya akar
BEYİMDİR DEMELİ
Gakgoş gakgoşa “beyimdir” demeli
Kırgınlık senin “neyindir” demeli
Sevgiden gayri yar mı var dünya da;
Dünya fani bir “oyundur” demeli
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Yeni Gün Duası
YENİ GÜN DUASI
Ay ışığı koynunda, Nevruzun!
Tebessümü, avuçlarına al!
Börtü-böcek, karınca uyanır.
Bu sevdanın gözyaşını,
Yapraklarına sil!
Su yürür, hayat yürür
‘Yeni Gün’ duasını,
Yüreğinle oku!
Toprağa nişan düşer,
Çiçek tozunda, sevdası bal!
Rengârenk kumaşı halay çeker,
Şemsin nurundan, gıdanı al!
Bedrettin Keleştemur
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Yiğit Sözünde Barıştığım Şehir

YİĞİT SÖZÜNDE BARIŞTIĞIM ŞEHİR
Sırtımı dayadım Kayabaşı’na
Bir gün batımında seyrine daldım
Terimi toprağına harç yaptığım
İnsanıyla murat bulduğum şehir!
Harput’un eteklerinden uzanır,
Hasret tüten, tarih kokan yolların…
Bir fanus gibi açılır dört yana,
Dört iklim bağrına bastığım şehir!
Derler, ‘Elâzığ bir çanak içinde’
Sevdası, Uluğ Türkistan içinde
Çanak tutar eller gülzar içinde
Türküler, gönlümü verdiğim şehir!
Çanakkale, Yemen ve Sarıkamış
Dua tüter ocağ, gazi yüreği
Anılar, daha dün kadar taptaze,
Şefkatin yüzüne sürdüğüm şehir!
Anadolu’m sende, metin bir kale
Yurduma kırmızı gül, beyaz lale
Duruşun güven verir istikbale
Güzel Türkçe’m bayrak yaptığım şehir!
Kayı Boyu, Artuk Bey diyarısın
Dokuz asrın fetih tılsımı sende
Feryadı kopan çığ, ‘birlik ruh’uyla
İmdi özünde buluştuğum şehir!
Kayabaşı, benim sadakat taşım
Efsanelerde can bulur yoldaşım
Dinle kopuzdan, ses verir sırdaşım
Yiğit sözünde barıştığım şehir!
Bedrettin Keleştemur
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Yol Arkadaşım Kaldırımlar
YOL ARKADAŞIM KALDIRIMLAR
-1Akşam, gündüzün hicap örtüsü
Edebin vuslat vaktidir!
Işıkların raksında, Akşamı ağırlarım..
Elâzığ’ın izbe kaldırımlarında,
Bir ömrü soluklarım! ..
Her gün, gün aşımı yol arkadaşım
Kader arkadaşım kaldırımlar,
Sırrımın kadim ortağı! .
-11
Örgüsü elimizde çözülen zamanı,
Akıl ilmikleriyle düğümlerim!
Bir asrın öncesinde; şu yollar da,
Ilgıt esen rüzgar serinliğinde,
Toprak, sıcağın terini dökermiş!
Gün yorgunluğunu emek yıkarmış! .
Buğday, başaklarıyla boyun bükermiş! ..
Çoban, Sürsürü de koyun güdermiş! ..
Toprak o hazzın mahcup edasında! !
Dinlenir, Hafız’ın hoş sedasında! .
Ellerim asrın mağrur yakasında,
Bilenir, buz tutan ayazında! ..
Ah, beynimden yıldırımlar düşer
Gölgemin peşinden kaldırımlar koşar! .
Tarihime, talihime yol açar
Yol uzanır, ben giderim peşinden
Öksüzü, yetim kimsesiz kovalar! !
Çaresizlik üstüne yağar dualar
Tüy hafifliğinde rahmet sağanağı! .
Karanlığa, hilal nakışlarıyla,
Deryalardan, yüzerek süzer ışık! ..
Aşk fitili yıldızlar, sükuta alışık!
-111
Bu hengâmede, aklın ritmindeyim!
Saklım yok, düşüncenin hatmindeyim! .
Düşünce, düşlere incecik yorgan
Boynuma geçirilmiş garip urgan! !
Taşır bizi ideler ülkesine..
Bu gizem; kâh Turandır, kâh Sinandır! .
Çölü geçen nice kutlu imandır..
Güçlüğe, zorluğa gözler yamandır
Tarihin yazılacağı zamandır
Batıdan doğuya, Anadolu kapıdır
Bu ne sağlam, ne muazzam yapıdır
Kilit sende, anahtar sende;
Ya ilim, ya marifet hangi kanda?
Ararsan bulursun; O kan da sende! ..
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Yunus'un Dili
YUNUS’UN DİLİ
Yetmiş iki millete bir gözle baktım
Besmelesiz hayat şer olur dedim
İman kıvılcımını sözle yaktım
İtikatsız hayat zor olur dedim
Dilim Anadolu, Taptuk kapısı
Erenlerin yolu, Sabır çatısı
Yesevi okulu, gönül yapısı
Aşk dersi cümleye yar olur dedim
Zaman beş dilim, durağımdır benim
Bir garip kulum, dileğimdir benim
Rağbetim ilim, isteğimdir benim
Bu sevda benimle sır olur dedim
Aşk illetim, görebilirsin beni
Dert dolabım, sürebilirsin beni
Gönül çalabım, yorabilirsin beni
Beni bende sormak zor olur dedim
Hüznümüz yürür, asırlar boyası
Nur yağar semadan, saflar duası
Yunus diliyle yürür hediyesi
Şefkatle dolar can, bir olur dedim
Tevazu kanatlanmış, dağ aşmada
Gaye- Ufuk -hür insan çağ aşmada
Sessiz çığlıktır sükût, çığ aşmada
Dertli kervanıma nar olur dedim
Selam durmuştur Yunus asırlara
Taçlar kurmuştur Yunus nesirlere
Garip sormuştur Yunus kusurlara
Bağış diler, ömre ser olur dedim
Odunu aşk, ocağı gönül tüter
Aşk ilmeği cihana köprü tutar
“Anadolu Yunus” sözü edepten
Cümlesine dili yar olur dedim
Bedrettin Keleştemur
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Yükselmek
YÜKSELMEK
Yükselmek, ne dalsız ne budaksız olur
Yükselmek, ne kolsuz ne kanatsız olur
Ümitler fışkırır dalgalar kadar sert
Yükselmek, ne alsız ne yüreksiz olur
ZAMANI İPLİK YAPTIM
Zamanı iplik yaptım, fikri kat kat ördüm
Düşüncede her düğümü, kaskatı gördüm
Tefrik ile ifrat arasında, Ey akıl!
Orta yolun dışında her adım kördüğüm…
KARANLIK KIRIK VAZO
Ak süt gibi sağılır karanlık gündüze
Saçak, saçak dağılır, gölgesi iner düze
Işık ışık saçları serpilmiş tan yerine
Gönül penceresinden zamanı süze süze
Mekânında konaklar bir milim bile şaşmaz
Merhamet örtüsünü insafsıza hiç aşmaz
Ufuk ötesi ufuk, meçhule doğru hiç şaşmaz
İçindedir çilesi, sızısı sıza sıza..
Işığı buğulanır gecenin ayazından
Irmak selinde yıldız, akışı niyazından
Şükür secdesindedir gökyüzü avazından
Karanlık her kulaçta yıkanır yüze yüze..
ŞİİR AKŞAMI
Gönül mızrabını çal, nesrin bittiği yerde
Şairleri haykırsın bu milletin her yerde
Şiir gecesi bugün, mezire’de düğün var
Mısraların dilinde, ‘ülkü’ kalmasın yerde
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Zaman Daraldı
ZAMAN DARALDI!
Zaman daraldı, gün akşam olmada!
Gül dalında, koklayanı var mı?
Yürürdü dalgalar halinde bir şehir!
O dalgalarla esecek rüzgâr yok mu?
Tarihi, hafızasından silip atacak
Faili meçhule dur diyecek yok mu?
Sevdaların hep öksüz, yetim mi kalır!
Söyle, Ey şehir yadigârın yok mu?
Gün geçtikten sonra, ‘eyvah’ demişsin!
Derdinle dertlenen vefalın yok mu?
Billahi, “ahların” kurşun olur dökülür başına
Sanırsın her anın zehir katılır aşına
Dostu ile yolunu ayıranın
Nice yıldırımlar düşer başına
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