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ŞEHİT EREN BÜLBÜLE
Yine bir haber aldım trabzon maçkasından,
Erenler Şehit olmuş gidelim arkasından,
Pusu kurmuş pkk ormanın arasından,
Okuyalım yasinler Şehitler arkasından.
O gün o dakikada nurlandı bak gökyüzü,
Anası hep diyordu içimde var bir sızı,
Erenler ölümsüzdür bak gülüyor hep yüzü,
Daha onaltısında söndü onun yıldızı.
Selam söyle Erenim şehit Halis Demire,
Genç yaşında koymuşlar Erenimi kabire,
Göğsünü siper etti pkk nın itine,
Yanıyor bu yürekler Şehitlerin peşine.
ALLAH ım sen sabır ver şehitler anasına,
Toplanmış gider millet Erenlerin yasına,
Azrail orda bekler yapışmış yakasına,
Melekler dua eder su koyarlar tasına.
Erenimi bekliyor kabirdeki şehitler,
Çürümezki onların ne eti ne kemikler,
Tuzak kurmuş Erene pkk denilen itler,
Gidenler gelmiyorki anne yolunu bekler.
Yılmazın hiç dinmiyor gözündeki bu yaşı,
Oynamaz artık daha Erenin gözü kaşı,
Bitmiş artık dünyada onun ekmeği aşı,
Taze daha bir güldü onaltıydı yaşı.
17-09-2017 / 15:24

BU SON YOLCULUKTUR GERİ DÖNÜLMEZ
Haykırsam dünyaya duyulmaz sesim,
Bir gün tükenecek o son nefesin,
Ettiğine küsüp kaderim dersin,
Bu son yolculuktur geri dönülmez.
Zenginim diyorsun olmuşun ahmak,
Gözünü doyursun bir avuç toprak,
Başına takarlar uzun bir kalpak,
Bu son yolculuktur geri dönülmez.
Aldanma dünyanın sen bu haline,
Çok önem ver iman ile dinine,
Bir gün azrail gelir evine,

Bu son yolculuktur geri dönülmez.
Bir gün ayrılırsın kendi evinden,
Yapacak birşey gelmez elinden,
Güzel söz akmış ise eğer dilinden,
Bu son yolculuktur geri dönülmez.
Yeter şair yılmaz bu kadar yazma,
Servetin malın var diye hiç azma,
Toprağı kazar bir kürek kazma,
Bu son yolculuktur geri dönülmez.
Yılmazı yakıyor acı bu sözler,
İnsan sevdiğini her zaman özler,
Yaşlandı kurumaz bu nemli gözler,
Bu son yolculuktur geri dönülmez.
17-09-2017 / 15:07

SİTEM
Şiirlerimi okuyan kardeşlerim, İki ay önce gerçek olmuş bir olayı, Şiirlerime aktarıp sizlerle paylaşmak istedim.
Yıkılmışım ayaktayım ama sanki bir ölü gibiyim, dünyam kararmış, beynim uyuşmuş bir kabusun içindeyim.
Deli gibi dolaşıyorum içimi dökecek hiç kimseyi bulamıyorum, yaşantım zehir oldu hüsrana uğradım, dayanamıyor ve
zor günler geçiriyorum,
kendimin kim olduğunu bilmiyorum, ne oldu neden ayrıldı hala çözmüş değilim gecelerim zindan gündüzlerim
karanlık oldu, bir yol bulup gidemiyorum
herşeyi zamana bağladım olmadı, ümit ediyordum dönecek diye ama yine dönmedi, ne acıdırki onu sevenleri arkadan
vuruyordu.
Ne istedin bu güzel yaşantımızdan her geçen günleri zehir ettin bizlere,
Güzel huzurlu bir ailen vardı, yıktın dağıttın perişan ettin,
Tahmin etmedim hiç bizleri bırakıp gideceğine, biz bir taraftan acı çekerken sen nasıl mutlu olabiliyorsun, sende hiç
ALLAH korkusu yokmu,
neyin eksikti açmı kaldın ? susuzmu kaldın ? kendi başına bir buyruktun ama olsun seni ben ALLAH a havale
ediyorum, gittiğin yerlerde huzur bulmuyasın,
bir gün arkana bakmadan çıkıp gittiğin o evini arıyasın ALLAH ından bulasın, bunlar dil acısı değil yürek acısıdır bunu
anlayasın..
17-09-2017 / 14:57

SEVGİYE İHANET EDEN
Şiirlerimi okuyan kardeşlerim, İki ay önce gerçek olmuş bir olayı, Şiirlerime aktarıp sizlerle paylaşmak istedim.
Bir gelin yaptım acımı acı,
Kalbime vuruyor hergün bir sancı,
Bırakıp gitti oldu yabancı,
Bundan sonra yüzün hiç gülmez olsun.
Verdin evimize zülüm gam keder,
ALLAH bile seni çok zor af eder,
Gittiğin yerde olasın beter,

Bundan sonra yüzün hiç gülmez olsun.
Ne umutla gelin yaptım getirdim,
Üç sene olmadan bizi bitirdin,
Sen bizlere göz yaşını içirdin,
Bundan sonra yüzün hiç gülmez olsun.
Bırakıp gittin yüzün gülmesin,
Her günün zehirdir bunu bilesin,
Bu yuvayı yıktın sebebi sensin,
Dilerim ALLAH tan yüzün gülmesin.
Seni çok sevmiştik anlayamadın,
En ufak birşeye katlanamadın,
Bırakıp gittin inanamadım,
Bundan sonra yüzün hiç gülmez olsun.
Dönersin diye bir ay bekledim,
Her sözlerine yalan ekledin,
Aç susuzmu kaldın bizi terk ettin,
Bundan sonra yüzün hiç gülmez olsun.
Çok değer vermiştik biz bu geline,
Kınalar yakmıştık biz onun eline,
Neden gitti bilmem dönmez evine,
Dilerim ALLAH tan yüzün gülmesin.
Yılmazın gözündeki yaşlar kurumaz,
Kime ne diyeyim kader sorulmaz,
Kırıldı bu testi inanki dolmaz,
Dilerim ALLAH tan yüzün gülmesin.
17-09-2017 / 14:40

GURBET
Efkarlığım bugün yine gurbet elde akşam oldu,
İçip küstüm kaderime ayrılık oldu,
Bu yaşantı bozdu beni gözlerim doldu,
Daha genç yaşımdayken güllerim soldu.
Gurbet elde anam ben düştüm derde,
Sen sorarsın anam bu yılmaz nerde,
Teselli arıyorum meyhanelerde,
Sürtünüp dururum hep köşelerde.
Bu gurbet ocağı anam o kadar acı,
Fayda etmez oldu doktor ilacı,
Her gün ciğerime giriyor sancı,
Kimsem yok yanımda ne ana ne bacı.
Benim kaderim buymuş neyleyim anam,
Her günüm gam kader oldu hangiye yanam,

Gidecek yerim yok kapıyı çalam,
Aklımdan çıkmadın her güzel anam.
Bu gurbet beni yedi bitirdi,
Ustandım gurbetten beni bıktırdı,
Neler aldı benden neler götürdü,
Yaşadığıma pişman ettirdi.
Şair yılmazım ne oldu sana,
Gitme gurbete demiştim sana,
Sensiz cenneti neyleyim ana,
Bir gün döneceğim sıcak yuvama.
Yılmaz KOÇ
01-07-2017 / 14:03

MAKAM SAHİBİ
Mevki makamın sahibi oldun,
Kendini çok büyük bir adam gördün,
Sana gelenleri kapıdan kovdun,
Bu yaşantın bir gün sona erecek,
Makam mevki bir gün elden gidecek,
Makamlığınında sonu gelecek,
Elde ne var ne yok hepsi bitecek,
Bu yaşantın bir gün sona erecek,
Tek kişinin olmaz dünya tapusu,
Er geç kapanacak kazanç kapısı,
Harap olur firavunun yapısı,
Bu yaşantın bir gün sona erecek,
Mal a tahamül etmek var ise sende,
Gözüne çekilir siyah bir perde,
Cimrilik insanı düşürür derde,
Makamında bir gün sona erecek,
Şair yılmaza derdini söyle,
Makamlık sevdası bitecek böyle,
Oturuduğun makamı hep hayal eyle,
O yaşantın bir gün bitecek böyle.
Yılmaz KOÇ
01-07-2017 / 13:52

VEFASIZ YILLAR
Bu yılları harcamışım boşuna,
Kuşlar bile konmaz mezar taşıma,
Kimseler bakmıyor gözün yaşına,

Vefasız yıllar harcadın beni.
Her günüm gam olur, her günüm keder,
Olmuşum leyla mecnundan beter,
Dünyayı sırtımda taşıdım yeter,
Vefasız yıllar harcadın beni.
Su gibi akıyor geçiyor yıllar,
Öldüğümde kalır içimde sırlar,
Kanadım kırılmış tutmuyor kollar,
Vefasız yıllar harcadın beni.
Bu yıllar beni yedi bitirdi,
Eski halimden eser yok şimdi,
Düşsem bir köşede sorarlar kimdi,
Vefasız yıllar harcadın beni.
Bu yılları harcamışım boşuna,
Şair öldü diye yazın taşıma,
Doyamadım ekmeğime aşıma,
Vefasız yıllar harcadın beni.
Şair yılmazı yıprattı yıllar,
Mazide kaldı eski anılar,
Mezarın üstünde çiçekli otlar,
Vefasız yıllar harcadın beni.
Yılmaz KOÇ
01-07-2017 / 13:44

YAZANA DEĞİL YAZDIRANA BAK
Arkamda bıraktın yaslı bir keder,
Bu aşk neden beni hep sarhoş eder,
Seviyorum der bırakıp gider,
Yazana değil yazdırana bak.
Tahlihsiz bir aşka hep boyun eğdim,
Ben ona hep canım çiğerim derdim,
Gül koklar gibi onu severdim,
Yazana değil yazdırana bak.
Aşkta şansım yok yüzüm gülmedi,
Ben onu hep sevdim kıymet bilmedi,
Bırakıp gitti geri dönmedi,
Yazana değil yazdırana bak.
Yaşıyorum ben tahlihsiz aşkları,
Suratını asmış dökmüş kaşları,
Üzerime çökmüş dağın taşları,
Yazana değil yazdırana bak.

Aşkı yaşayacak gücüm kalmadı,
Elimi kolumu benim bağladı,
Dağlar taşlar bu halime ağladı,
Yazana değil yazdırana bak.
Olamadın bu aşkımın direği,
Yılmazın yokmudur kalbi yüreği,
Sanki olmuşun ölüm meleği,
Yazana değil yazdırana bak.
Yılmaz KOÇ
19-05-2017 / 20:06

ZENGİN OLMUŞUN KİME NE FAYDA
Bu dünyada zengin sürer sefayı,
Çıkmaz diskotekten çekmiş kafayı,
Unutmuştur anne ile babayı,
Zengin olmuşun kime ne fayda.
Fakirin geleni gideni yoktur,
Erbabı dostu zenginin çoktur,
Zenginden fakire hiç fayda yoktur,
Zengin olmuşun kime ne fayda.
Bu dünyada ölüm gelmez aklına,
Yatacaksın o musallat taşına,
Bulmuş parayı dönmüş şaşkına,
Zengin olmuşun kime ne fayda.
Akar göz yaşları bir bardak dolmaz,
Mazlum ahı alan hiç iflah olmaz,
Fakirin duası hiç yerde kalmaz,
Zengin olmuşun kime ne fayda.
Zenginim dersin huzurun yoktur,
Fakir insanların karnı hep toktur,
Onun merhameti zenginden çoktur,
Zengin olmuşun kime ne fayda.
Zengin hergün et yer dolanır gezer,
Fakir bir simitle idare eder,
Veren rabbine şükür olsun der,
Zengin olmuşun kime ne fayda.
Yılmazın sözleri bazen acıdır,
Söyleyip yazan gönül sazıdır,
Fakir insanların başı tacıdır,
Zengin olmuşun kime ne fayda.
Yılmaz KOÇ

19-05-2017 / 19:56

AŞKA KAPILARI KAPATTIM
Kara sevda derler hiç yaşamadım,
Aşık olmayınca anlayamadım,
Sevmedim sevilmedim,
Kalbimdeki zinciri bir aşkla kirletmedim,
Varsın yansın aşk yüzünden bu gönlüm,
Aşkıma bunu söyleyemedim,
Seveceksem adam gibi severim,
Bir rüzgar misali eser giderim,
Belki yokluğun beni üzecek,
Beni seviyorsa geri dönecek,
Bekliyorum belki bir gün, belki yarın gelecek,
Bilmiyorum belkide bu aşkımız böyle bitecek,
Çok yoruldum sevmekten çok usandım,
Bir aşk için senelerdir savaştım,
Ben aşklara kapıları kapattım,
Bir çay demledim sigara yaktım,
İşte o zaman çok rahatladım..
16-05-2017 / 20:19

GERİ DÖNÜŞÜN YOKTUR KARDEŞİM
Şaşma arkadaş doğru yolundan,
Bir gün millet gelir tutar salından,
Ayrılırsın hem anandan hem kuzundan,
Geri dönüşün yoktur kardeşim.
Bu dünyada güzel yaşantın vardır,
Girdiğin kabir inan çok dardır,
Orada durumun acep ne haldir,
Geri dönüşün yoktur kardeşim.
Zengin olmuş eylemişin çok rahat,
Kabeye gidip ettinmi taaf,
Hergün rabbine eyle itaat,
Geri dönüşün yoktur kardeşim.
Bu dünyada çok sevdiğin oğlundan,
İnsanoğlu gelme adem soyundan,
Son nefeste içemezsin suyundan,
Geri dönüşün yoktur kardeşim.
Şair yılmaz yazar gerçek sözleri,
Yazıyorken titriyor onun elleri,
Okuyanın hiç dolmazmı gözleri,
Geri dönüşün yoktur kardeşim.
Yılmaz KOÇ

16-05-2017 / 20:02

KABUS DOLU GECELER
Kabus dolu gecelerim bitmek bilmiyor,
Gökler kubbeler çökmüş üstüme,
Bazen şimşek çakar bazen gök gürler,
Yağmurlar yağıyor benim üstüme,
Öyle bitkin öyle yorunumki,
Küsmüşüm ben kaderime,
Ne gündüzüm ne gecem belli,
Kabus dolu gecelerin ben içindeyim,
Bağrıyorum duyan yoktur sesimi,
Belkide vereceğim son nefesimi,
Yetiş dostum yetiş bak ne haldeyim,
Kalbim kırık gözüm açık bir bedendeyimi,
Yaşadığım kabus bir rüya değil,
Belkide bu kabusta ben öleceğim,
Sen gelmezsen peşinden ben geleceğim,
Gecelerim benim hep kabus olsa,
Seni yine ben hep seveceğim..
Yılmaz KOÇ
06-05-2017 / 20:32

ÖLÜRSEM BENİ HATIRLA
İlham gelmez oldu şiir yazamam,
Sakallı gezerim saçı taramam,
Beni terk edeni ben hiç aramam,
Ölürsem sen beni hatırlayasın.
Son şiir yazdım dostum sizlere,
Şekerim çıkıyor vurur gözlere,
Beni süpürüpte atma yerlere,
Ölürsem sen beni hatırlayasın.
Gözler görmez oldu şiir yazayım,
Bugünlerde dostum biraz hastayım,
Helale haram sakın katmayın,
Ölürsem sen beni hatırlayasın.
Bugünde şiirle avundum durdum,
Bu dünyada benim kalmadı yurdum,
Bir gül misaliydim sarardım soldum,
Ölürsem sen beni hatırlayasın.
Çok şiirler yazdım yorum almadım,
Yazdığım şiirle şair olmadım,
Bir lokma ekmekle inan doymadım,
Ölürsem sen beni hatırlayasın.

Bu kadar şiirler yazdı bu yılmaz,
Arayan soranı bunun hiç olmaz,
Yazdığı şiire inan doyulmaz,
Ölürsem sen beni hatırlayasın.
Yılmaz KOÇ
04-05-2017 / 21:46

BABA SEVGİSİ
Baba sından evlatlarına olan sevgisi
Bir gelinim var iki kızım
Bu çocukların hepsi bizim
Birşey istesem kızarmaz yüzüm
Sizi çok severim canım kızlarım
Yollar yürümeyle inanki bitmez
Çocuklarım beni hayatta üzmez
Birşey söylesem gücüne gitmez
Sizi çok severim canım kızlarım
Benim çocuklarım beni çok sever
Bende onlara veriyorum değer
Başka evlat olsa bırakıp gider
Sizi çok severim canım kızlarım
Kızlarımla bulurum ben bu neşeyi
Babası çok sever Ilknur Ayşe yi
Götürürler bana bazen herşeyi
Sizi çok severim canım kızlarım
Bazı çocuklar babayı sormaz
Sizin yeriniz inanki dolmaz
Babanın evlatla ayrımı olmaz
Sizi çok severim canım kızlarım
Bir oğlum var iki tane damadım
Bunları oğlumdan hiç ayırmadım
Onlar sayesinde yolda kalmadım
Sizi çok severim güzel kızlarım
Damatla kızlarım çok uyumludur
Büyük damadım biraz huyludur
Yüzlerinden belli hepsi nurludur
Sizi çok severim canım kızlarım
Torunlarım vardır Iklima Erva
Onlara alırım ben biraz helva
Onların kalbini annesi kırma
Sizi çok severim ben torunlarım

Babanız gelmiş 60 yaşına
Saçı dökülmüş değmez kaşına
Bu gençlik geçmiş boşu boşuna
Sizi çok severim güzel kızlarım
Çocuklarımda yoktur hain bir nefret
Ben ölürsem Annen size emanet
Mezarıma gelip her gün dua et
Sizi çok severim canım kızlarım
Baba kızlarına verir hep değer
Kaynana damadı neden çok sever
Damatlar kızlarım hep canım ciğer
Sizi çok severim canım kızlarım
04-05-2017 / 21:19

EVİMİN GELİNİ
........? .......!
04-05-2017 / 21:12

SOĞUK KIŞ GECELERİ
Soğuk geceleri çok üşüdüm,
Ama üzerime yorgan dahi atmadım,
Çünkü aşkın sıcaklığı beni ısıtıyordu,
Ama ne yazıkki aşkım yanımda yoktu,
Uyuyamadım uyku tutmadı,
Her gece köşede asılı resminle sabahlıyordum,
Kulaklarımda hala onun sesi,
Geleceğim diyordu,
Aylar geçti ne gelen var ne giden,
Olsun birgün döner diye umut ediyordum,
Kulaklarımda çınlayan onun sesini duyuyordum,
Kendimi kaybettim,
Kendime geldiğim zaman inan çok üşüyordum,
Zaman su gibi akıp gidiyordu,
Resminle avunuyordum,
Kendisi gelmiyordu,
O sıcak ellerine dokunur gibi oluyordum,
Hani canın sağolsun gelmesin derler ya,
Onu ama ben çok çok özlüyordum.
Yılmaz KOÇ
03-05-2017 / 21:12

SICAK YUVA
Şair yılmaz yine başladı söze,
Ayrılık yakışmaz dostlarım size,

Bir gün gelirsiniz inan göz göze,
Bu sıcak yuvayı sakın yıkmayın.
Ayrılığı dostum oyuncak sanma,
Çok zor olmadan sakın boşanma,
Başka sevgilere sen hiç aldanma,
Bu sıcak yuvayı sakın yıkmayın.
Ayrılırsın birgün olursun pişman,
Karşında görürsün onu hep düşman,
Sürünüp gidersin olursun hüsran,
Bu sıcak yuvayı sakın yıkmayın.
Yeniden evlenip yuva kurarsın,
Eski eşini sen çok ararsın,
Saçını başını birgün yolarsın,
Bu sıcak yuvayı sakın yıkmayın.
Çocuklar bilemez gerçekler saklı,
Hergün yenmiyor inanki tatlı,
Kimi kabahatlı kimisi haklı,
Bu sıcak yuvayı sakın yıkmayın.
Çocuklar gerçekleri bilemez,
Bir lokma ekmeğinide yiyemez,
Başkasına anne baba diyemez,
Bu sıcak yuvayı sakın yıkmayın.
Çocukların hepsi kalmış ortada,
Biri hasta olmuş biri komada,
Bu çocuklar artık büyür yuvada,
Bu sıcak yuvayı sakın yıkmayın.
Şair yılmaz diyor yuva yıkmayın,
Nasihat verene kulak asmayın,
Bir birinizi sevin hiç ayrılmayın,
Bu sıcak yuvayı sakın yıkmayın.
Yılmaz KOÇ
03-05-2017 / 20:36

EVİMİN HATUNU
Öyle bir kız sevdim fakirmi fakir,
Mevlam vermiş ona böyle bir sabır,
Hasta olsan seni sırtında taşır,
Evimin hatunu sen oldun bana.
Sabah olunca erkenden kalkar,
Tatlı sözlerinden bal şeker akar,
Birşey söylesen içine atar,
Evimin hatunu sen oldun bana.

Bir elbise alsam bir sene giyer,
Gelin kaynanayla olmuş can ciğer,
Birşey söylesem boynunu eğer,
Evimin hatunu sen oldun bana.
Aç kalsa bile birşey istemez,
Annem ona kızsa bana söylemez,
Bağırıp çağırsam bana diklenmez,
Evimin hatunu sen oldun bana.
Göstermez kimseye saçın telini,
Kaynana sevmezmi böyle bir gelini,
Ağzı vardır ama yutmuştur dilini,
Evimin hatunu sen oldun bana.
Hiç sürme çekmemiş kaş ile göze,
Benziyor bu kız ayla güneşe,
İsmi ilknurdur soyadı neşe,
Evimin hatunu sen oldun bana.
Süslenip sokağa boyalı çıkmaz,
Kaldırıp başını kimseye bakmaz,
Bir elbise alsam onu yıpratmaz,
Evimin hatunu sen oldun bana.
Hasta bile olsa söylemez bana,
Çok sevimlidir yakındır cana,
Onu doğurmuş ne güzel ana,
Evimin hatunu sen oldun bana.
Yılmaz KOÇ
24-04-2017 / 20:14

YANLIZIM
Yanlızım, kimse gelip gitmez bilemiyorum,
Tek başıma kaldım çalan güzel namelerde kendimi avutuyorum,
Bir elimde kalem bir elimde kağıt, artık şiirlerimi bile yazamıyorum,
Bahar gelmiş hava güzel, odamdan dışarı çıkamıyorum,
Her çileyi yanlızlıktan çekiyorum, hani derler ya! yanlız insan kendini savunamaz,
derdini başkasına anlatamaz işte o benim,
Küstüm kaderime birde kendime,
Yenik düştüm ben bu cahil ömrüme,
Yanlız kaldım diye sitem etmem kendime,
Ben ağlıyorum yanlız kalan bu kaderime,
Yanlız yaşayan tek ben değilimki,
Niye isyan ediyorum kendi kendime,
Ağlamam bazen bürük durur yüreğim,
Olsun bir sigara yakarım, bir çay demlerim yanlızlığımı böyle gideririm..

Yılmaz KOÇ
19-04-2017 / 21:36

VİRAN OLMUŞ SENSİZ GEÇEN YILLARIM.
Kış gelince bahar olmaz aylarım,
GÜneş görmez oldu benim dağlarım,
Gece gündüz sevdam için ağlarım,
Viran olmuş sensiz geçen yıllarım.
Gündüzlerim akşam olmasın derdim,
Balkonda oturup bir çay içerdim,
Gelirsin diye seni beklerdim,
Viran olmuş sensiz geçen yıllarım.
Aylar yıllar oldu sen gelmez oldun,
Açan bu çiçekler şimdi hep solgun,
Gülen bu gözlerim şimdi hep durgun,
Viran olmuş sensiz geçen yıllarım.
Geleceğim dedin yıllarca kandım,
Bu sevdadan artık bende usandım,
Senden başkası yokmudur sandın,
Viran olmuş sensiz geçen yıllarım.
Bilmem ne yazayım başım çok dertli,
Zalim felek beni yurdumdan etti,
Sevenlerim beni bıraktı gitti,
Viran olmuş sensiz geçen yıllarım.
Hayal mayal olmuş karşıki dağlar,
Hastanın halinden ne anlarsa ağlar,
Benim bu gözlerim hergün kan ağlar,
Viran olmuş sensiz geçen yıllarım.
Aşık yılmaz yazdı hep bu sözleri,
Yasarken doluyor onun gözleri,
Silinmezki kalbindeki izleri,
Viran olmuş sensiz geçen yıllarım.
Yılmaz KOÇ
19-04-2017 / 21:25

GÖNÜL ÇİÇEĞİM
Bu ağlayan gözler gülermi bilmem,
Senden başkasına ben gönül vermem,
Kalbimi kırsanda hiç birşey demem,
Yeterki gel bana gönül çiçeğim.
Varımı yoğumu sana adadım,

Bu aşk ateşi ile inanki yandım,
Kapı açılınca sen geldin sandım,
Yeterki gel bana gönül çiçeğim.
Bu umutsuzluğa düşürme beni,
Senin aşkından oldum hep deli,
Bazen rüyamda görürürüm seni,
Yeterki gel bana gönül çiçeğim.
Aşk acısı çeken hastadır hasta,
Ayran içiyorduk aynı bir tasta,
Aşkımız duyuldu edirne karsta,
Yeterki gel bana gönül çiçeğim.
Sevmeyince insan hiç mutlu olmaz,
Senin yerini kimse doldurmaz,
Bu gönül çiçeği inanki solmaz,
Yeterki gel bana gönül çiçeğim.
Kalbim çok ağrıyor gönüller yasta,
Çok düşündüm seni ben oldum hasta,
İçmedim sütümü duruyor tasta,
Yeterki gel bana gönül çiçeğim.
O güzel yazmanı sen bağlasana,
Ayırılıktan sakın söz etme bana,
Aşkımı yazdım kız okusana,
Yeterki gel bana gönül çiçeğim.
Yılmaz KOÇ
18-04-2017 / 21:20

BIRAKMA BENİ
Bahar gelince kuzular meler,
Salınıp gelmesi beni deli eder,
Bilmemki bu beni ne kadar sever,
Bırakma beni seninle geleyim.
Bahar yağmurunda gözüm çok yaşlı,
Salınarak gelir sırmalı saçlı,
-Adın sordum nedir, -Dediki aslı,
Bırakma beni seninle geleyim.
Adımı sorarsan yılmazdır yılmaz,
Senden başkası bana yar olmaz,
Ben sarı çiçeğim beni soldurmaz,
Bırakma beni seninle geleyim.
Baharda başlar bu yeni aşklar,
Seninde saçına bak düşmüş aklar,
Beline kadar iniyor saçlar,

Bırakma beni seninle geleyim.
Saçlarını bölük, bölük sen hep örersin,
Hep yanımda kal diye söylersin,
Dudak kısmından biraz öpersin,
Bırakma beni seninle geleyim.
Güneş vurur parlar sarı saçların,
Ne güzeldir pempe yanak kaşların,
Yaşıyorum güzelini ben bu aşkların,
Bırakma beni seninle geleyim.
Koyun kuzusundan ayrılırmı bak,
Bende seni sevdim içim çok rahat,
Gelinlik tacını sen başına tak,
Bırakmam seni senle öleyim..
Yılmaz KOÇ
18-04-2017 / 21:10

KAVUŞAMADIK
Çok aşklar yaşadık kavuşamadık,
Sevdik bir birini pişman olmadık,
Bir gonca gül idik inan solmadık,
Bize ne oldu kavuşamadık.
Alın yazımda kavuşmak yokmuş,
Akan şelaleler bir anda durmuş,
Baktım gökyüzünde yıldızlar sönmüş,
Bize ne oldu kavuşamadık.
Ölene kadar seni beklerim,
Aklımdan çıkmaz zeytin gözlerin,
Kapı çalınınca kimdir o derim,
Bize ne oldu kavuşamadık.
Deniz sahilinde gezer dururduk,
Çok yorulduk artık biraz oturduk,
Rüzgar esince biraz üşürdük,
Bize ne oldu kavuşamadık.
Yüce dağlar başı hepisi karmış,
Sevdiğim güzel uykuya dalmış,
Geçirdiğim günler onunla hayalmış,
Bize ne oldu kavuşamadık.
Benim nazlı yarım sallanıp gezmez,
O sevdiğim insan beni hiç üzmez,
Yanaktan belki dudaktan öpmez,
Bize ne oldu kavuşamadık.

Yılmaz KOÇ
18-04-2017 / 20:58

OLAMAM SENİNLE EY GÜZEL ESMER
Güzel bir kız sevdim esmermi esmer,
Bir gün tanışmayla araba ister,
Biraz konuşsam sesini kes der,
Olamam seninle ey güzel esmer.
Sabah olunca vallah uyanmaz,
Onun süsüne para dayanmaz,
Param yok dersin ondan anlamaz,
Olamam seninle ey güzel esmer.
Gelin kaynanayı hayatta sevmez,
Alırsın birşey inan beğenmez,
Tırnaklar ojeli suya değdirmez,
Olamam seninle ey güzel esmer.
Bu hayat böyle seninle olmaz,
Cebinde paran varmıdır sormaz,
Ne söylersen söyle inanki duymaz,
Olamam seninle ey güzel esmer.
Sabahları kalkmaz bir çay demlemez,
Evine misafir gelse istemez,
Birşey söylesen seni dinlemez,
Olamam seninle ey güzel esmer.
Nereden sevdim ben bu esmeri,
Burnu sızmalı gözler sürmeli,
Dayanamıyorum oldum ben deli,
Olamam seninle ey güzel esmer.
Bu esmerime dayanmaz para,
Yanıyorum artık oldum bir çıra,
Hoşgeldin demez bir misafire,
Olamam seninle ey güzel esmer.
Bu çileli hayat böyle yaşanmaz,
Evindeki çöpü kaldırıp atmaz,
Paran bittimi sana yanaşmaz,
Olamam seninle ey güzel esmer.
Yılmaz KOÇ
14-04-2017 / 21:21

SENİ SOLDURMAM SARI ÇİÇEĞİM

İsmini yazarım dağlara taşa,
Nasıl aldandım o bakışlara,
Çiçekler takayım sarı saçlara,
Seni soldurmam sarı çiçeğim.
Seni görmezsem yanar bu ciğer,
Susuz kalan çiçek hep boyun eğer,
Seninle bu hayat bir ömre değer,
Seni soldurmam sarı çiçeğim.
Kalbimi yakar bu aşk bu keder,
Seni seviyorum bak annen ne der,
Bu çiçekler aşkımıza şahitlik eder,
Seni soldurmam sarı çiçeğim,
Sevgi bağımızı koparıp atma,
Sana aşık olan bu kalbi yakma,
El alem neder kafana takma,
Seni soldurmam sarı çiçeğim.
Seninle başladım ben yeni aşka,
O mavi gözlerin bakışı başka,
Ağıran başını göğsüme yasla,
Seni soldurmam sarı çiçeğim.
Sarı saçlarını kekül yapmışsın,
Her tarafını boyalamışsın,
O ne güzellik şeker balmısın,
Seni soldurmam sarı çiçeğim.
Aradım dünyayı tek seni buldum,
Bir gece rüyamda ben aşık oldum,
O beyaz kolları saramam sandım,
Seni soldurmam sarı çiçeğim.
Yılmaz KOÇ
13-04-2017 / 20:45

KÖYLÜ GÜZELİ
Gece saat 2 uyku tutmuyor,
Umutlarım bir bir hep tükeniyot,
Telefon ederim cevap vermiyor,
Seni unutamam köylü güzeli.
Bir saat uyudum erkenden kalktım,
Balkondan çıkıp yollara baktım,
Belki gelir diye bir mesaj attım,
Seni unutamam köylü güzeli.
Ayakta duracak halim kalmamış,
Attığım mesajı henüz almamış,

Uykuya dalmış hiç uyanmamış,
Seni unutamam köylü güzeli.
Bu kara sevdaya nereden düştük,
Öğle saatinde onla buluştuk,
Oturduk kafede bir kahve içtik,
Seni unutamam köylü güzeli.
Yaz gülüne benzer onun saçları,
Sızmalıdır onun güzel kaşları,
Onunla yaşadım güzel aşkları,
Seni unutamam köylü güzeli.
Salınıp geliyor boyuna baktım,
Otururken bir an ayağı kalktım,
Ben bu güzeli kafama taktım,
Seni unutamam köylü güzeli.
Bir an gördüm onu içim çok rahat,
Sende değil bende dedim kabahat,
Çay içelim dedim vermedi cevap
Seni unutamam köylü güzeli.
Yılmaz KOÇ
13-04-2017 / 20:33

NE OLDU BİZE NEDEN AYRILDIK
Sokak başlarında hep buluşurduk,
Yağmur, Kar yağıyor biz hep üşürdük,
Bazen hayal edip hep düşünürdük,
Ne oldu bize neden ayrıldık.
Sokak caddeler dar oldu bana,
Neden gelmiyorsun ne oldu sana,
Çok sevmiştim seni kız anlasana,
Ne oldu bize neden ayrıldık.
Aşkın güzelini senle yaşadım,
Saçın dağılmıştı onu bağladım,
Gece uyumadım çok sabahladım,
Ne oldu bize neden ayrıldık.
Bende değil sende idi kabahat,
Ayrıldık şimdi sen eyle rahat,
Gönül bağlarımı koparıpta at,
Ne oldu bize neden ayrıldık.
İsediğin buydu ayrıldık işte,
Ufacık bir umut verseydin keşke,
Seni hayal etmem rüyamda düşte,
Ne oldu bize neden ayrıldık.

Gezdiğimiz yerde anılar kaldı,
Seni hayal ettim gözlerim daldı,
O güzel günler mazide kaldı,
Ne oldu bize neden ayrıldık.
Bu ayrılığın sebebi nedendir bilmem,
Kimseye ayrıldık diyemedim ben,
Ölürsem kalırmı bu vucut bu ten,
Ne oldu bize neden ayrıldık.
Yılmaz KOÇ
12-04-2017 / 19:33

ISSIZ ADALAR
Issız adalara dalgalar vurmaz,
Bağırsam arkandan sesim duyulmaz,
Sensiz bu hayat inanki olmaz,
Issız adalarda gel buluşalım,
Issız adalarda gezer dururum,
Kalmadı artık sende umudum,
Eridim bittim artık bir mumum,
Issız adalarda gel buluşalım,
Leylekler geçmiyor adalar sessiz,
Yapamıyorum ben artık sensiz,
Konuşamıyorum olmuşum dilsiz,
Issız adalarda gel buluşalım,
Bu zamana kadar hep yanlız kaldım,
Bir anda kendimi adada sandım,
Seni düşünürken hayale daldım,
Issız adalarda gel buluşalım,
Gelmiyorsun diye her gün ağladım,
Issız adalarda çok sabahladım,
Bütün bir ömrümü sana bağladım,
Issız adalarda gel buluşalım,
Bu ıssız adalar hep yanlız kalır,
Bir gün azrail canımı alır,
Bu bizim aşkımız hep yarım kalır,
Issız adalarda gel buluşalım,
08-04-2017 / 22:16

MUTLULUKLAR DİLERİM SANA
Ayrılsakta unutamam artık ben seni,

Her gece sayıklarım senin ismini,
Hatıra saklıyorum artık resmini,
Şimdi mutluluklar dilerim sana.
Kalbe giden yolu bilirdin tek sen,
Seni çok özledim bunu bi bilsen,
Bu ayrılık bilmem oluyor neden,
Şimdi mutluluklar dilerim sana.
Ayrılmak yok dedik öyle sarıldık,
Ne oldu bize neden ayrıldık,
Beş ay önce bir birini tanıdık,
Şimdi mutluluklar dilerim sana.
Ayrılığa dayanmıyor bu kalp bu gözler,
Nerede bana verdiğin sözler,
Silinmezki kalbimdeki bu izler,
Şimdi mutluluklar dilerim sana.
Senin geçirdik en güzel günler,
Anlatırdı aşkımızı yeşil bu çimler,
Dudağıma kilitlendi düğümler,
Şimdi mutluluklar dilerim sana.
Bir kış akşamı sevmiştim seni,
Tutalım diyordun kar taneleri,
Kınalamıştın sen bu elleri,
Şimdi mutluluklar dilerim sana.
Beraber çıkardık işe giderken,
Diyordun bana kalk yarın erken,
Ölürsem kalırmı bu vucut bu ten,
Şimdi mutluluklar dilerim sana.
08-04-2017 / 22:10

DİK DURUŞUNLA SEVDİM SENİ
Yaz gelince çiçek açar ağaçlar,
Başına takardım çiçekten taçlar,
Cıvıl cıvıl olmuş ötüyor kuşlar,
Dik duruşunla sevdim ben seni.
Gezerdik kırlarda çiçek toplardık,
Annen seni arar hep oyalardık,
Telefon çalsada meşgula atardık,
Dik duruşunla sevdim ben seni.
Yarın pazar erken kal derdin bana,
Çiçekler açmış bir koklasana,
Nemlenmiş gözlerin ne oldu sana,
Dik duruşunla sevdim ben seni.

Gündüzleri akşam olmasın derdik,
Kafede oturup bir çay içerdik,
Çocuğumuz olsa ninni söylerdik,
Dik duruşunla sevdim ben seni.
Mazide kalmasın sakın bu izler,
Bu nemli gözlerim hep seni özler,
Bizim aşkımızı şarkılar söyler,
Dik duruşunla sevdim ben seni.
08-04-2017 / 21:52

AĞLIYORUM
Görürsen boynu bükük duruyor çiçekleri,
İçten acı bir feryat kaplamışsa gökleri,
Düşünde üzgün üzgün görürsen melekleri,
Anlaki ağlıyorum gözlerim nem içinde.
Bir gün benliğim kalmaz ölürsem eğer,
Bırakmadın peşimi ey zalim kader,
Koşturma peşinden yoruldum yeter,
Anlaki ağlıyorum gözlerim nem içinde.
Bir gün yağmur taneleri pencerene vurursa,
Garip bülbül gül dalında mahsum mahsum durursa,
Irmaklar içinden haykırıyorsa,
Anlaki ağlıyorum gözlerim nem içinde.
Bir gün kara bulutlar kaplarsa gökyüzünü,
Denizler azgın azgın dövüyorsa dizini,
Görürsen gökte kayıp düşmüş yıldızımı,
Anlaki ölüyorum ruhum matem içinde.
Kimse uğramasın yanıma yoktur durağım,
Kurtlara kuşlara yuva olsun mezarım,
İstemem kimseden ne dua ne merhamet,
Yalvarırım rabbime versin rahmet.
Yılmaz KOÇ
03-04-2017 / 21:13

GECELERİM GÜNDÜZ OLURMU BİLMEM
Gelip geçiyor bak çok niceleri,
Okuyamaz oldum ben bu eceleri,
Seni hayal ettim her geceleri,
Gecelerim gündüz olurmu bilmem.
Elektirik kesik karanlık gecem,
Suyu bulamadım ilacımı içem,
Çok seviyorum nasıl vaz geçem,

Gecelerim gündüz olurmu bilmem.
Mum ışığı aydınlık verir odama,
Yazık değilmi böyle adama,
Odun kömür yokki atsam sobama,
Gecelerim gündüz olurmu bilmem.
Ayranım yoğurdum duruyor tasta,
Seni sevmiştim en küçük yaşta,
Oturur yerdik her gün yaş pasta,
Gecelerim gündüz olurmu bilmem,
Üzerime çöküyor bak bir karanlık,
Ne zaman olacak gecem aydınlık,
Çok seversin sonun olur ayrılık,
Gecelerim gündüz olurmu bilmem.
Aşırı sevgi hep yordu durdu,
Sorarlar bana sana ne oldu,
Seni gören gözler artık kör oldu,
Gecelerim gündüz olurmu bilmem.
Yılmaz KOÇ
03-04-2017 / 20:58

15 TEMMUZ
15 Temmuz gecesi sardı bir kara duman,
Hem gökyüzü ağladı hemde bu güzel vatan,
Teroriste olmazki ne din ile ne iman,
ALLAH yardımcımızdır ağlama güzel vatan,
Bayraklar elimizde koştuk biz meydanlara,
ALLAH ım zeval verme sen bu güzel vatana,
ALLAH ALLAH diyerek dua et yaradana,
ALLAH ım sen sabır ver bu şehit analara.
O gece hep melekler birer birer saf tuttu,
Evliyalar alimler çok dualar okudu,
Işık saçan bu toplar şehitler için nurdu,
Bu güzel vatanımı hep melekler korudu.
Silah sesleri duyduk vatanın her yanından,
Kimi kalktı avludan, kimi tatlı uykudan,
Bu imanlı insanlar korkmaz senin tankından,
Yıkanmış bu topraklar şehitlerin kanından,
Böyle büyük ihanet vatanımız görmedi,
15 Temmuz gecesi yer gök hepsi inledi,
Asıl olan olan bu millet son nefesini verdi,
Şehit mertebesine işte o anda erdi.

Bu güzel vatanıma terörün gücü yetmez,
Göğsüne kurşun sıksan bu millet geri gitmez,
Yaralıdır gaziler acısını hiç bilmez,
Adi şerefsizleri toprakta kabul etmez..
O gürdüğün kabirde şehit halistir yatan,
Sana dua ederiz ey RABBİM ey YARADAN,
Şehitler sayesinde kurtulur güzel vatan,
O güzel yüzlerini rabbimdir hep nurlatan.
Doymadı bu şehitler vatanına suyuna,
Toplanmış gider millet cenaze namazına,
Halis şehit yazılmış mezarının taşına,
Fatiha okuyalım şehitlerin ruhuna.
Yılmaz KOÇ
03-04-2017 / 20:45

SESSİZ SAHİL
Yılmaz Koç un SessiZ SahiL.Com a özel bir şiiridir..
Dalgalar vuruyor sahiller sessiz,
Gezip duruyorsun sen yanlız bensiz,
Konuşamıyorum olmuşum dilsiz,
Sessiz sahilde gel buluşalım.
Sessiz sahilde bir site kurduk,
Aradığımızı biz orda bulduk,
Aşk şiirlerini orda okuduk,
Sessiz sahilde gel buluşalım.
Sessiz sahilimiz çok büyük site,
Çok büyüklerden dahada öte,
Okuyan eriyor hep selamete,
Sessiz sahilde gel buluşalım.
Sessiz sahil nerde bilmiyom usta,
Üye olmayanlar oluyor hasta,
Okuyan dostların hepsi yasta,
Sessiz sahilde gel buluşalım.
Denizlerin üstü tutmuyorki kar,
Sessiz sahilde ne ararsan var,
Oku bu siteyi kültürün artar,
Sessiz sahilde gel buluşalım.
Sessiz site kurduk gönüller yasta,
Bu siteyi gören oluyor hasta,
Sen bunu yazarsın ey büyük usta,
Sessiz sahilde gel buluşalım.

01-04-2017 / 23:17

VATANIM
Vatanıma bağlı bu kadar millet,
Vatan hainlerinden ediyor nefret,
Rabbim sen ver bize güç ile kuvvet,
Sensiz ne yaparım canım vatanım.
Vatanım olmasa nereye giderim,
Sabahlara kadar nöbet beklerim,
Her gün rabbim e dua ederim,
Sensiz ne yaparım canım vatanım.
Bu millet vatanı kanı ile kurdu,
Hainlerin bu vatan olamaz yurdu,
Akan kanımız sonunda durdu,
Sensiz ne yaparım canım vatanım.
Vatan sevgisi asla bilinmez,
Akan göz yaşlarım artık hiç dinmez,
Düşmana karşı boyun eğilmez,
Sensiz ne yaparım canım vatanım.
Bu vatanı bölmek isteyenler var,
Ederiz onlara bu vatan ı dar,
Onlar için artık bu vatan hayal,
Sensiz ne yaparım canım vatanım.
Bu vatan uğruna çok şehit verdik,
Tankını topunu milletle yendik,
En sonunda muradımıza erdik,
Sensiz ne yaparım canım vatanım.
Lazı, Kürdü, Çerkezi, Abazası, vatana bağlı,
İçim kan ağlıyor yüreğim dağlı,
Şerefsizlerin elleri kanlı,
Sensiz ne yaparım canım vatanım.
Bu vatana çok bağlıdır millet,
Biz olduk dünya da güçlü bir devlet,
Vatan için ölen şehit tir elbet,
Sensiz ne yaparım canım vatanım.
Bu mehmetçik dağ, taş gezer yorulmaz,
Bu vatana hiç bir zaman doyulmaz,
Şehit lere hiç bir sual sorulmaz,
Sensiz ne yaparım canım vatanım.
Tek bayrak, tek millet, tek vatan dedik,
Bu vatanı böldürmeyiz yeminler ettik,
Şaadet ruhumuzu vatanda verdik,

Sensiz ne yaparım canım vatanım.
Sen bu vatanına eyle itaat,
Şehitler ailesine eder şefaat,
Onlar cennet te hepsi rahat,
Sensiz ne yaparım canım vatanım.
Vatan namusumdur beklemem gerek,
Mehmetçikler giyer çelikten yelek,
Bu vatanı aldık biz kan dökerek,
Sensiz ne yaparım canım vatanım.
Bu toprakta yatan şehitlerdir bak,
Çürümez bedenleri yüzleri hep ak,
Onlar ölümsüzdür uyurlar rahat,
Kıymetin bilinmez güzel vatan ım.
Yılmaz Koç
01-04-2017 / 23:02

DOST ACI SÖYLER
Paran varsa dostun çoktur arkadaş,
Seninle olurlar hepsi sırdaş,
Bunlardan olmazki hiç biri gardaş,
Dost acı söyler anlıyamazsın,
Para kalmayınca bunu anlarsın.
Her gün biryere gidelim derler,
Seni paran var diye severler,
Arkandan konuşup enayi derler,
Dost acı söyler anlıyamazsın,
Para kalmayınca bunu anlarsın.
Kaybedersin bir gün malın mülkünü,
O zaman anlarsın sen bu dostunu,
Arkanda bırakmazlar senin postunu,
Dost acı söyler anlıyamazsın,
Para kalmayınca bunu anlarsın.
Paran bittimi kimse tanımaz,
O sevdiğin dostlar yanında olmaz,
Gerçek seven dost sırtından vurmaz,
Dost acı söyler anlıyamazsın,
Para kalmayınca bunu anlarsın.
Paran bitince yüzüne bakmaz,
Düşsen bir köşede seni kaldırmaz,
Bu kimdir der artık seni tanımaz,
Dost acı söyler anlıyamazsın,
Para kalmayınca bunu anlarsın.

Yazıyorum dostum bana darılma,
Her dost bildiğine böyle sarılma,
Gerçek dost tan hiç bir zaman ayrılma,
Gün gelir ortada kalırsın bir gün....
Yılmaz KOÇ
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ÜŞÜYORUM BAK
Yağmur çok yağıyor üşüyorum bak,
Ağırmış saçlarım, yüzüm olmuş ak,
Çok çile çektim şu kadere bak,
Neden benim yüzüm hiç gülmez oldu.
Bir rüzgar esiyor, birazda yağmur,
Düştüm bir köşede sen beni kaldır,
Bu yağmurun sonu artık bahardır,
Neden benim yüzüm hiç gülmez oldu.
İlk bahar gelince yağmurlar artar,
Ne olmuş bana kalbim kan ağlar,
Bu acılara dayanmaz dağlar,
Neden benim yüzüm hiç gülmez oldu.
Günlerim geçmiyor sen gelmiyeli,
Kafayı yiyorum ben oldum deli,
Fazla yazma yılmaz olursun veli,
Neden benim yüzüm hiç gülmez oldu.
Yılmaz ın kırılmış kanadı kolu,
Ağlamakla geçer ömrümün sonu,
Görmez gözlerim kaybettim yolu,
Neden benim yüzüm hiç gülmez oldu.
Yılmaz Koç
29-03-2017 / 20:02

NEDEN BU GÖZLER ARIYOR SENİ
Bayramlar geldi sen gelmez oldun,
Ağlıyor bu gözler yüzüm hep solgun,
Çağlayan şelale akmıyor hep durgun,
Neden bu gözler arıyor seni.
Seni çok sevmiştim dünya güzeli,
Kalbime sapladın sen bu hançeri,
Seni hayal ettim her geceleri,

Neden bu gözler arıyor seni.
Güneş ay tutuldu oldu karanlık,
İçime geliyor hergün bir darlık,
Sevgim kalbinde oldu bir varlık,
Neden bu gözler arıyor seni.
Geceleri artık uyumaz oldum,
Üstümde birşey yok soğuktan dondum,
Sanki ben seni kapıdan kovdum,
Neden bu gözler arıyor seni.
Varlığın bana ümit veriyor,
Akan göz yaşlarım artık duruyor,
Kavuştuk artık bu son buluyor,
Şimdi bu gözler aramaz seni..
Yılmaz KOÇ
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ÇOK YORGUNUM NEDENDİR BİLMEM.
Hergün çok yorgunum nedendir bilmem,
Gerçek dostlardan selamı kesmem,
Karayel olsamda dostuma esmem,
Neden böyle oldu bende bilemem.
Bugün çok hastayım çok halsiz başım,
Gençlik gitti artık ağırdı saçım,
Her kirpik vurunca oynamaz kaşım,
Neden böyle oldu bende bilemem.
Rabbim yazmış benim anıl yazımı,
Son nefese kadar verir rıskımı,
Alamazsın bu dünyadan hırsını,
Neden böyle oldu bende bilemem.
Kalbim çok ağrıyor yüreğim hasta,
Seninle su içtik aynı bir tasta,
Beni seven dostlar hepside yasta,
Neden böyle oldu bende bilemem.
Bu fani dünyada etmedim rahat,
Yaz aylarında üşüyorum bak,
Atarlar üstüne bir avuç toprak,
Neden böyle oldu bende bilemem.
Kalmadı artık benm mecalim,
Başımdan geçenleri ben hep yazarım,
Kendi mezarımı kendim kazarım,
Neden böyle oldu bende bilemem...

Yılmaz KOÇ
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DOSTUM OLMADI
Bu dünya fanidir kimseye kalmaz,
Eden bulur kimse bundan ders almaz,
Yalan yanlış söyler sözünde durmaz,
Ne hale düşmüşün hiç dostun olmaz,
Nasihat veren yokmu kardeşim.
Mermerden olmasın benim mezarım,
Dost acı söyler diye yazarım,
Kendi mezarımı kendim kazarım,
Boşa geçmiş günler onu ararım,
Nasihat veren yokmu kardeşim.
O güzel yüzün birgün solacak,
Azrail canını gelip alacak,
Kime ne yapysan onlar kalacak,
Nekir melekleri hesap soracak,
Nasihat veren yokmu kardeşim.
Kimseye kalmadı yalancı dünya,
Hepsi hayal olmuş, Hepsi rüya,
Beklersin ailenden hergün bir dua,
Dünya da gözlerin körmüydü göya,
Nasihat veren yokmu kardeşim.
Yazdım, yazdım bu kalemim bitmedi,
İşlerim ters gitti hiç ileri gitmedi,
Vakti gelmeyince bülbül ötmedi,
Gelen gitti, Giden gitti artık geri gelmedi,
Nasihat veren yokmu kardeşim.
Yılmaz KOÇ
27-03-2017 / 20:55

DOSTUM KADİR SEÇİL E
Can koydum adını yazdım buraya,
Merhem kâr etmez artık yaraya,
Gemi battı vurmaz artık karaya,
Yalvarsanda artık dönemem sana,
Ne hayaller kurdum perişan oldum,
Seninle olamam artık yoruldum,
Sıcak bir yuvamdan böyle kovuldum,
Yalvarsanda artık dönemem sana.

Özlemle kovuştuk bize ne oldu,
Açan güllerim bir anda soldu,
İçime attım kalbim kör oldu,
Yalvarsanda artık dönemem sana.
Ey rabbim sen bilirsin en iyisini,
Pişman olur bitirir kendisini,
Derdim çok anlatayım ben hangisini,
Yalvarsanda artık dönemem sana.
Çok yalvardım sana, mutlu olmadım,
Ben anamdan kötü insan doğmadım,
Kimsen yok diye seni kovmadım,
Yalvarsanda artık dönemem sana.
Burada bitti bizim aşkımız,
Neden oldu böyle hepten şaşkınız,
Herkez yoluna gitsin böyle bahtımız,
Yalvarsanda artık dönemem sana.
Yılmaz KOÇ
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AY YILDIZLI BAYRAĞIM
Bayrağımda ay yıldızlı hilalim,
Sana dokunanı bilki yakarım,
Bayrak sevdalısı bir adamım,
Dalgalan ey güzel şanlı bayrağım.
Bu bayrak uğruna çok şehit verdik,
Düşmanın postunu dizlere serdik,
Biz ne acılar savaşlar gördük,
Dalgalan ey güzel şanlı bayrağım.
Osmanlının feshini hepsine taktır,
Vatanın simgesi şanlı bayraktır,
Seninle yüzümüz her zaman aktır,
Dalgalan ey güzel şanlı bayrağım.
Bayrağımda şehitlerin kanı var,
Hainlere bu vatanı ederler hep dar,
Onlar için artık bu vatan hayal,
Dalgalan güzel şanlı bayrağım.
Dalgandın durdun yüksekte kaldın,
Kanımızdan sen rengini aldın,
Türk ün dünya ya namını saldın,
Dalgalan güzel şanlı bayrağım.
Tek vatan, Tek millet, Tek bayrak dedik,

Bize saldıranı hep böyle ezdik,
Şahadet ruhumuzu vatan da verdik,
Dalgalan güzel şanlı bayrağım.
Yılmaz KOÇ
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RECEP TAYİP ERDOĞAN
Rabbim teala emrediyor bak,
Ağırmış saçların, yüzün olmuş ak,
Ayrım yapmadın, yemedin bir hak,
Neredesin sen ey büyük adam,
Sana minnettardır bu vatan.
Vatan millet için hergün çalıştın,
Her laflara, her sözlere artık alıştın,
Bu ulusla sen her zaman barıştın,
Geliyor işte bak ey büyük adam,
Sana minnettardır bu güzel vatan.
Almanya, avrupayı titrettin durdun,
Faşist nazileri kalbinden vurdun,
Onların önünde sen hep dik durdun,
Dik dur eğilme ey büyük adam,
Sana minnettardır bu güzel vatan.
Sana destek olmuş bu kadar millet,
İçimizde hain var, hepsi bir zillet,
Sandıktan çıkacak hepside evet,
ALLAH yardımcındır ey büyük adam,
Sana minnettardır bu güzel vatan.
Almanya, hollanda, belçikalısı,
Bunlar nazilerin hepp kalıntısı,
Demokresi nerde ? İtler sürüsü,
Dik dur eğilme ey büyük adam,
Sana minnettardır bu güzel vatan.
Vatan da kalacak senin eserin,
Hiç ayrım yapmadın yemin ederim,
Irkçı faşistlere prim vermedin,
Dik dur eğilme ey büyük adam,
Sana minnettardır bu güzel vatan.
İhanet etmedin sen bu vatan a,
Saygı duyuyoruz büyük atama,
Sen bu boş sözleri takma kafana,
ALLAH yardımcındır ey büyük adam,
Sana minnettardır bu güzel vatan.

Tarih yazıyorsun ey büyük adam,
Senin için sorun değilki makam,
İlk önce geliyor tabiki vatan,
Dik dur eğilme ey büyük adam,
Sana minnettardır bu güzel vatan.
Rabbim yarattı adem ilk insan,
Ne zaman gelecek 16 Nisan,
Bu hayırcılar olacak hüsran,
Dik dur eğilme ey büyük adam,
Sana minnettardır bu güzel vatan.
İtler dalaşır yerinde durur,
Rabbim teala hep seni korur,
Bir malefet var oda son bulur,
ALLAH yardımcındır ey büyük adam,
Sana minnettardır bu güzel vatan.
Avrupaya duyurdun sen sesini,
Hatırlattın osmanlının neslini,
Yakındır takacaksın başkanlığın feshini,
ALLAH yardımcındır ey büyük adam,
Sana minnettardır bu güzel vatan.
Adnan Menderes i şehit ettiler,
Turgut Özal ı zehirlediler,
Erbakan Hocaya çok çektirdiler,
Senin yıkamazlar ey büyük adam,
Sana minnettardır bu güzel vatan.
Yılmaz KOÇ
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