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VİCDAN KONVOYU YOLA ÇIKIYOR
Vicdan konvoyu altı martta yola çıkıyor
Vicdan hala var mı diye insanlara bakıyor
Savaşta namusuna dokunulan ölen bacılarımız için
Konvoy olmuş vicdanıyla yola çıkıyor canlarımız
Kızlarımız bacılarımız cennete açan bir gül
Uğradıkları muamele yakar gönlümüzü gel de öl
Cehennem çukuruna güllerimizi atmışlar
Savaşta namusuna dokunulan ölen bacılarımız için
Konvoy olmuş vicdanıyla yola çıkıyor canlarımız
Suriye de ırakta Afrin de bacılarımızın namusu
Top tüfek tankla uzansa zalimin tüfek namlusu
Parçalarız imanımızla onların canı iman mevzusu
Savaşta namusuna dokunulan ölen bacılarımız için
Konvoy olmuş vicdanıyla yola çıkıyor canlarımız
Çıktık yola yaktık imanın ateşini
Yere serceğiz zalimin leşini
Bırakmayacağız ölüm gelse de peşlerini
Savaşta namusuna dokunulan ölen bacılarımız için
Konvoy olmuş vicdanıyla yola çıkıyor canlarımız
Biz her zor için imanla başlarız baştan
Yıkarız kalpleri olsa da kayadan taştan
Duyduğumuz merhamet imanla aşktan
Savaşta namusuna dokunulan ölen bacılarımız için
Konvoy olmuş vicdanıyla yola çıkıyor canlarımız
Bacılarımızı kimse şehvet kafesine kapatamaz
İman bu konuda merhamet ile yol alamaz
Zalimler ölmeden bileri uyku tutmaz
Savaşta namusuna dokunulan ölen bacılarımız için
Konvoy olmuş vicdanıyla yola çıkıyor canlarımız
Düşürmeyiz kimseyi ayrılık tarlasına
Düşeriz imanla bizler zalimin arkasına
Kurşunu sıkarız o nefretle bakan bakışına
Savaşta namusuna dokunulan ölen bacılarımız için
Konvoy olmuş vicdanıyla yola çıkıyor bacılarımız
Gözümüzü dikmeyiz kimsenin namusuna
Göz diken olursa eğer gömeriz cehennem çukuruna
Canlarımız cennet güllerimiz solmasın varırız yanlarına
Savaşta namusuna dokunulan ölen bacılarımız için
Konvoy olmuş vicdanıyla yola çıkıyor canlarımız

Sefere çıktık mı geri dönmeyi düşünmeyiz
Şahadet gelirse gülümseyerek peşinde gideriz
Bizde iman merhamet olmazsa bizler nasıl güleriz
Savaşta namusuna dokunulan ölen bacılarımız için
Konvoy olmuş vicdanıyla yola çıkıyor canlarımız
Âşık Gülveren’im Allah razı olsun yola çıkanlardan
Vicdan için vicdanları ile yola hemen çıkanlardan
Güneş gibi gönüllere karanlıkta şimdi doğanlara
Savaşta namusuna dokunulan ölen bacılarımız için
Konvoy olmuş vicdanıyla yola çıkıyor canlarımız
Mehmet Aluç / Âşık Gülveren
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HAYDİ, SENDE GİT
Ben gitme kal dedikçe sen gideceğim diyorsun
Madem benimle sözlerimin hiçbir değeri yok
Haydi, sende git durma daha ne bekliyorsun
Hıçkırarak ağladığımı görmek mi istiyorsun
Ağlayacak bir gönül mü bıraktın ki daha ne bekliyorsun
Yıkılan gönlümle gururum hislerim oldu paramparça
Nasıl parçalandığımı seyir etmek mi sen istiyorsun
Al hançeri gönlümü ellerinle sen aç ben ağladıkça
Gönlüm lal oldu öldü konuşmasını mı bekliyorsun
Sana hislerimle ben o gün gelmiş ve sevmiştim
Ağlayacak bir gönül mü bıraktın ki daha ne bekliyorsun
Haydi, durma sende git bitsin bu güzel günlerimiz
Bomboş paramparça kalsın gönlümüzle ellerimiz
Gönlümde gözlerinde yok’um ben artık diyorsun
Kurduğumuz aşk dolu gönül saraylarımızı beğenmiyorsun
Haydi, durma sende git hangi yüzle yüzüme bakıyorsun
Öldüğümü gözlerinle görmek mi istiyorsun
Musallada yatan benim başkası değil neden görmüyorsun
Ağlayacak bir gönül mü bıraktın ki daha ne bekliyorsun
Anlayamadığım bu dünyada gelen neden cana kıyar
Güzel aşk dolu sözler neden gelene böylesine batar
Madem sözler batar ne diye sevdim diyerek yanında yatar
Sahte gülücüklerle hislerle öldürür öldüğünü görmek için bakar
Oysa sevilense gelen gözleriyle sevildiğini görür koşar
Sevgiye layık değilse istemiyorsa eğer neden niçin yakar ve kaçar
Haydi, durma sende git cennetimde yaşama çek git cehennemine
Ağlayacak bir gönül mü bıraktın ki ne bekliyorsun
Ama sen dur yeni bir dünya keşif ettim çok iyi oldu bilmiyordum

Yıksan da yıkılmayacağım yaksan da artık yanmayacağım
Sende git layık değilsin dünyama sende bunu biliyorsun
Gülerek yaşayacağım eserini görmeyince sen gidemiyor musun?
Kahkahalarıma kulaklarını kapatma duy artık dayanamıyor musun?
Çıkarken kapıyı arkanda kapatma açık kalsın
Sen kendi kapını kapat kapalı ıssız kör karanlıklarda seni bıraksın
Mehmet Aluç / Âşık Gülveren
04-03-2018 / 12:18

TOPRAK BEREKETİ FIŞKIRTIRKEN NASIL ÖKSÜRÜR
Kış gelince herkes gibi üşüyorum
Soğukta dışarıda kalanları düşünüyorum
Düşünürken hisseme düşeni görüyorum
İşte o an baharı çiçekleri özlüyorum
Kuşlar öterken kuzular meleşirken
Ömür bize uzak el sallayarak giderken
Hep bahar olsun mevsimler istiyorum
Lakin kış ayı olmazsa tohumlar çürür
Toprak bereketi fışkırtırken nasıl öksürür
Canlı kalmak için savaş vermez biliyorum
Kışın yağan karın beyazlığı kefen
Yaz ayının cıvıltısı gönülde esen
Her mevsimi güzelliğiyle gönderen
Âlemlerin Rabbidir ders alın diyen
Var mıdır gören bilen ders alan
Rabbim ölüyü dirilten benim derken
Hayatı mevsimlerle anlatırken
Bizler anlıyor muyuz yaşarken
Hayatın sonuna doğru elimiz boş koşarken
Canlı kalmak için savaş vermez tohumlar biliyorum
Lakin kış ayı olmazsa tohumlar çürür
Toprak bereketi fışkırtırken nasıl öksürür
Havalar güzel iken çiçekler açılır erkenden
Mart ayı soğuğuyla yakar çiçekler yeşerirken
Yaşamak tutunmak zordur hayat devam ederken
Bir şeyler anlatır mevsimler bir görmezken
Bir soğutur bir yakar bahar ayında gülümsetirken
Cenneti cehennemi hatırlatırken
Biz neredeyiz kiminleyiz ömür biterken
Canlı kalmak için savaş vermez tohumlar biliyorum
Lakin kış ayı olmazsa tohumlar çürür
Toprak bereketi fışkırtırken nasıl öksürür
Güller kokusuyla mahalleyi sokağı evi doldurur
Gönüller bahar ayında şenlenir sokakları doldurur
Yakıcı güneşle cehennemi hatırlatır soru sordurur
Cevabını bulan olursa herkese anlat diye koşturur
Bak bakalım mevsimlere insan neleri doğurur
İnsan yaşarken acep neleri bulur ne ile dolu olur
Canlı kalmak için savaş vermez tohumlar biliyorum
Lakin kış ayı olmazsa tohumlar çürür
Toprak bereketi fışkırtırken nasıl öksürür

Geçit vermeyen yollar özlemi nasıl hissettirir
Özlem gönlümüze yoksa nasıl gelir
Diller bahar mevsimi kuşları çiçekleri nasıl anlatır
Papatyalar kışı bilmezse aşkı nasıl söyler
Seviyor mu sevmiyor mu nereden bilir
Soğuksa bakış yürek sevmiyor der
Sıcaksa gönül bakış gönlünü der seviyor
Al der gönlünü önüne ser
Yoksa insan gönlünü sermezse nasıl sever
Sadece kış ayı nasıl insanı mutlu eder
Biter mi sevmeyince keder
Seviyorum her mevsimi
Dili vardır söyler görmem gerekeni verir dersimi
Kışın yorulanlar dinlenir huzura erer
Arılar nasıl yeniden bal versin
Kuşlar nasıl canlı canlı uçsun
Kelebekler nasıl kimde rengi alsın renk renk olsun
Bence her mevsim olsun
Arayan aradığını içinde bulsun
Gönüllere huzur dolsun
Gönüllerde içinde de haydi buluşsun
Mehmet Aluç / Âşık Gülveren
04-03-2018 / 00:45

KARŞI ÇIKMAK GEREKİR
Alayım diyorum başımı göçeyim dağlara
Ömrümü vereyim gül ile açan güzel bağlara
Tek başına yaşamak olsa zor çekip gideyim
Sonra dedim yakışmaz tek başına çıkmak dağlara
Ulaşmak yaşamak gerekir bence canlara
Karşı çıkmak gerekir canlarla uğraşanlara
Zalim alsın cehennemin dibine göçünü
Nefret bürümüş zaten onların gözünü
Yıkmak gerekir kendisi ile her sözünü
Mazluma karışmasın diye çıkarmalı gözünü
Kördü zaten gerçek kör olsun bulsun çözümü
Kör göze çözüm olmaz seçkin artık ölümü
Ulaşmak yaşamak gerekir bence canlara
Karşı çıkmak gerekir canlarla uğraşanlara
Zalim nefreti ile kendini boşa över
Aslanlarım yanına vardı başını döver
Aman dileyerek yere şimdi diz çöker
Zalime merhamet yok şimdi yağ çeker
Ölümü tadınca cehennem başına çöker
Ulaşmak yaşamak gerekir bence canlara
Karşı çıkmak gerekir canlarla uğraşanlara
Mazlum için insanlık için savaşmaya değer
Bizim dünyaya gelişimiz insanlık içinmiş meğer
Bizde merhamet iman olmazsa bizi kim sever
Ulaşmak yaşamak gerekir bence canlara
Karşı çıkmak gerekir canlarla uğraşanlara

Mehmet Aluç / Âşık Gülveren
03-03-2018 / 16:43

ABDÜLHAMİT HAN
Ne güzel bir insandın sen can Abdülhamit han
İnsanlık için bin can canlara candın sen can
O zaman bu zamanda akıyor bak yine kan
Sen diyordun düşmana kendini insan sayma
Zalimden olmaz bildin olamaz ki o insan
Onlar anlamaz bilmez yok ki onlarda lisan
Sen iman üzereydin haktan gelirdi ihsan
İçte olan hainler bugünde var sen inan
İnsan ki aynı insan devran ki aynı devran
Bizler ders alanlar ki almayan yine almaz
Zalimden olmaz bildin olamaz ki o insan
Onlar anlamaz bilmez yok ki onlarda lisan
Mehmet Aluç / Âşık Gülveren
03-03-2018 / 16:30

BU SEFER KIZILELMA AFRİN’DİR
Zalimin işi belli başını sokar onlar kuma
Rabbim zaferle ver insana koşan orduya
Benim değil senin insanlığın ordusudur
Sen nasip et Rabbim güzel olsun koşuşma
Durmak yaraşmaz bize haydin çıkalım yola durma
Mazlum kalkarken ayağa zalimin halini hiç sorma
Mehmetçiğin gönlünde imanı elinde tuttuğu
Zalimin sinesine tüm gücüyle anında vurduğu
Mazlum gülümser iken zalimin kuruduğu
Sen Nasip et Rabbim güzel olsun her buluşma
Durmak yaraşmaz bize haydin çıkalım yola durma
Mazlum kalkarken ayağa zalimin halini hiç sorma
Bu sefer Kızılelma Afrin’dir insanlığın gözdesi
Mehmetçik kefeni kuşanmış yanında seccadesi
Hiç eksik olur mu beş vakit bizlerin secdesi
Sen Nasip et Rabbim güzel olsun her kavuşma
Durmak yaraşmaz bize haydin çıkalım yola durma
Mazlum kalkarken ayağa zalimin halini hiç sorma
Vardı imanla Mehmetçik kesilir zalimin sesi
Artık zalime yok hayat hakkı hatta kesilir nefesi
Bu imanın mazlumun sesine ses olanların gelişi

Sen Nasip et Rabbim güzel olsun her konuşma
Durmak yaraşmaz bize haydin çıkalım yola durma
Mazlum kalkarken ayağa zalimin halini hiç sorma
Âlem de gidiş var artık kızıl elmaya kızıl elmaya
Dualar gidenlere eller kalkarken duayla Sema’ya
Rabbim sen nasip et zaferle mazluma varmaya
Sen Nasip et Rabbim güzel olsun her sarılma
Durmak yaraşmaz bize haydin çıkalım yola durma
Mazlum kalkarken ayağa zalimin halini hiç sorma
Mehmet Aluç / Âşık Gülveren
03-03-2018 / 08:08

MAHKÛM DEĞİL MİYİZ?
Ömür defteri ecelle olur gün sayanın
Hayat içine gülümseyerek gül koyanın
Bazen bir damla gözyaşı biraz mutluluk
Kapısını çalar hoş geldin diye karşılayanın
Gelen mutlak gelecek ise kaçmaya gerek yok
Bakarsın gözyaşının içinde cennete yol çok
Hoş geldin diyerek sabırla al karşına sen koy
Al gönlünü çekinmeden sen içine elinle koy
Mahkûm değil miyiz hayatla geleni biz yaşamaya
Geleni saklamak mümkün mü bir köşeye tıkmaya
Gelen bizim için yaşamak için bir yoldaş var tanımaya
Kapısını çalar hoş geldin diye karşılayanın
Gelen mutlak gelecek ise kaçmaya gerek yok
Bakarsın gözyaşının içinde cennete yol çok
Hoş geldin diyerek sabırla al karşına sen koy
Al gönlünü çekinmeden sen içine elinle koy
Mehmet Aluç / Âşık Gülveren
03-03-2018 / 00:18

AFRİN DE SEKİZ ŞEHİDİMİZ VAR
Başımız sağ olsun bugün sekiz şehidimiz var
Ey düşman maşalarınla dünya sana olacak dar
Geliyor aslanlarımız alnında anında vuracak
Zalim geldi sonun bekleyen alevini haydi sar
Nefretle beslenin sinesine saplanır zehirli ok
Ey zalim düşman sanma bu âlemde gücün çok
İmanla gelen kahramanlarımız hiç korkusu yok

Zalim geldi sonun bekleyen alevini haydi sar
Afrin de şahadet’e koşan siz kahramanlarım
Melekler gıpta eder gidişinize benim canlarım
Gidişinizi torunlarımıza gülüşünüzle anlatırım
Zalim geldi sonun bekleyen alevini haydi sar
Bedir’in şehitleri gelişinizle asıl şimdi şenlenir
Cennet kokunuz sardı cihanı âlem bereketlenir
Giderken kahramanlıklarınız cihana söylenir
Zalim geldi sonun bekleyen alevini haydi sar
Zalimin sarmaz nefreti dağı çalmaz ki borazanı
Sen kahramanlarımızı seyret zalimin inini dağıtanı
Sen imanınla varmışsın insanlık için unutmazsın insanı
Zalim geldi sonun bekleyen alevini haydi sar
Evlerinize Âlemlere Rahmetten bir selam geldi
Âlemlere Rahmetin nur kokusu ile bize gülümsedi
Bir Mehmet şehit düşer bini gelir canlar bitmedi
Zalim geldi sonun bekleyen alevini haydi sar
Siz dersiniz alın kır atı varın gidin başka illere
Bizim gittiğimiz nerede görülmüş varırız gönüllere
Şahadet bizim için düğündür varırız bizler cennete
Zalim geldi sonun bekleyen alevini haydi sar
Haydin aslanlarım imanla kefeni sizler kuşanın
Geliyoruz arkanızda hakkın aşkıyla içindesiniz duanın
Zulüm ile gelenin sıkın alnına bu savaş bilin hakkın
Zalim geldi sonun bekleyen alevini haydi sar
Kem göz mazluma değmesin diye bizler yola çıktık
Zalimi zulmü ile nefret dolu sinesinden yaktık
Bizler kefeni imanla kuşandık gülümseyerek vardık
Zalim geldi sonun bekleyen alevini haydi sar
Âşık Gülveren’im şahadet için diri tuttuk biz canları
Düşmana zalime bırakmayız bizler güzel yarınları
Zalime iman dolu sinemizle kapatırız cümle kapıları
Zalim geldi sonun bekleyen alevini haydi sar
Mehmet Aluç / Âşık Gülveren
02-03-2018 / 07:54

BİR ŞİFRE VAR İÇİNDE
Bir şifre var hayatın ve şiirin içinde
Bakarken okurken açık olsun gönül gözünde
Bulursanız yazın isterseniz saklamayın gönülde
Ama arayın bulun sırra erişin bu günde

Arayan bakan gören muhakkak görür çözer
Bulduğunu saklamaz elbet herkese söyler
Gülümsesin derim artık gözlerle gönül beyler
Ama arayın bulun sırra erişin bu günde
Bulduğunuzla yürüyün yolda sakın saklamayın
Saklayana fayda vermez bunu da iyice anlayın
Sakladıkça sızı verir kendi elinizle siz ağlamayın
Ama arayın bulun sırra erişin bu günde
Arayan bulduysa şifreyi ya da sırrı yazsın
Bulduğunu herkese bir mısra ile anlatsın
Çekingen olmayalım niyetimiz ortaya çıksın
Ama arayın bulun sırra erişin bu günde
Âşık Gülveren’im sen çözdün vardın sırra
Sırra eriştiren Mevla düştün sen yollara
Hakka yürüdükçe nuru varır varan kullara
Ama arayın bulun sırra erişin bu günde
Mehmet Aluç / Âşık Gülveren
28-02-2018 / 17:46

SEN ÇEK GİT DE BANA GÜLÜMSEYEREK
Eğer mutlu olacaksan eğer ben gideyim
Aşk böyle bir şeydir ben böyle bileyim
Sen yeter ki gözlerinde yaşları akıtma
Sen çek git de bana gülümseyerek ben gideyim
Bir ömür senin kapına bir daha gelmeyeyim
Gözlerinde sevindiğini son bir defa göreyim
Gül gamzene göm beni ben başımı alıp gideyim
Aşk sevdiğini mutlu etmekmiş diye söylerler
Bunu kabul edermiş göz ile seven gönüller
Hatıra olarak kalsın aşk dermiş sende dünler
Sen çek git de bana gülümseyerek ben gideyim
Bir ömür senin kapına bir daha gelmeyeyim
Gözlerinde sevindiğini son bir defa göreyim
Gül gamzene göm beni ben başımı alıp gideyim
Bir günlük sevmen gülmen bana zaten yeter
Yeter ki seni sarmasın ufacık olsa da keder
Ben bugünümden daha fazla olmam sanma beter
Sen çek git de bana gülümseyerek ben gideyim
Bir ömür senin kapına bir daha gelmeyeyim
Gözlerinde sevindiğini son bir defa göreyim
Gül gamzene göm beni ben başımı alıp gideyim
Çek git diyemiyorsan o zaman seveceksin

Ya da benim yüzüme hiç bakmayacaksın
Musalla da yatarken bile gözyaşı dökmeyeceksin
Sen çek git de bana gülümseyerek ben gideyim
Bir ömür senin kapına bir daha gelmeyeyim
Gözlerinde sevindiğini son bir defa göreyim
Gül gamzene göm beni ben başımı alıp gideyim
Biliyorum bunları kabul etmek bana göre zor
Yakar cehennem alevi gibi yakar işte bu kor
Sen bu ayrılığı bulursan Leyla ile Mecnuna bir sor
Sen çek git de bana gülümseyerek ben gideyim
Bir ömür senin kapına bir daha gelmeyeyim
Gözlerinde sevindiğini son bir defa göreyim
Gül gamzene göm beni ben başımı alıp gideyim
Mehmet Aluç / Âşık Gülveren
28-02-2018 / 02:13

BİLMEDİN ÖĞRET(N)EMEDİM
Aradığım gülüşündeki aşkla bir tek sendin
Ama sen beni seni severken görmedin
Bana kapını aç derken sen nedensiz açmadın
İşte bu nedenle aşk sevgi nedir hiç bilmedin
Bende seven nasıl sever bunu da öğret(n)emedim
Mehmet Aluç / Âşık Gülveren
Not: Öğret(n)emedim :Öğretemedim/Öğrenemedim
28-02-2018 / 01:42

28 ŞUBAT ILIMLI İSLAM MODELİ ÇALIŞMASI
Olmayacak olanı olur sandılar
28 Şubatta yaptılar yanıldılar
Ilımlı İslam modeli yoktur
Kıvıran manken modeli vardır
Ilımlı ol zulüm’e karışma
Ilımlı ol her istediğini yap görme
İstediğimiz modele gir karşı çıkma
Ilımlı İslam modeli yoktur
Kıvıran manken modeli vardır
Bizler tankı ezen milletiz
Ezmeyince sandılar keriziz
Aman ha dikkat edin ezeriz
Ilımlı İslam modeli yoktur
Kıvıran manken modeli vardır
Şimdi hepsi rezil rüsva oldu

Hak ettikleri cezayı şimdi buldu
Bizler hakka kul olan kuldu
Ilımlı İslam modeli yoktur
Kıvıran manken modeli vardır
Kıvransınlar kıvrandıkları kadar
Nefsi ile olanlar işte böyle azar
Sanmayın bizler sizlere susar
Ilımlı İslam modeli yoktur
Kıvıran manken modeli vardır
Dün hepsi akbaba gibi gezerdi
Şimdi kediden beterler kim derdi
Bir oturuşta dünyayı yerlerdi
Ilımlı İslam modeli yoktur
Kıvıran manken modeli vardır
Binlerce insan mağdur oldu
Gizliden Fetö zalimi yol buldu
O zaten batıya it olmuş kuldu
Ilımlı İslam modeli yoktur
Kıvıran manken modeli vardır
Allah’ın başörtü emrini beğenmediler
Şimdi itler gibi yerlerde süründüler
Zülüm ederken bile güldüler
Şimdi cehennem okuyla geberdiler
Ilımlı İslam modeli yoktur
Kıvıran manken modeli vardır
Kıvıran Amerikan modeli var
Havlayan Amerikan iti modeli var
Kıvıran modeli var
Cehennemde kıvranarak yanan
Yanarken kıvıramayanlar var
Haydi, ateşini sar
Yaktıkça o güzel har
İlerdeki kor alev çukuruna var
Haydi, halayla ateşini sar
Sana bunlar var kıvıramazsın
Bu dünyada kıvırsan
Ahiret te yanarken bir güzel anlarsın
Mehmet Aluç / Âşık Gülveren
27-02-2018 / 19:48

28 ŞUBAT
İşte yine geldi yirmi sekiz şubat
Kararmıştı aydın değildi o surat
Benlik kaplamıştı yüreklerini
Tanklarla ezilen kendisiydi heyhat

Kara bir gün olarak geçti o gün tarihe
İman dolu sinelere alınmıştı cephe
Neyin hıncıydı bu söyleyin neydi şüphe
Milleti ezmekti gaye bence sere serpe
Neydi hınca hınç nefret dolu bakışlar
Dünde kırıldı adım atan o kalkışmalar
Vakti gelince süpürürüz imanla ey canlar
Tanklarla ezilen kendisiydi heyhat
Kara bir gün olarak geçti o gün tarihe
İman dolu sinelere alınmıştı cephe
Neyin hıncıydı bu söyleyin neydi şüphe
Milleti ezmekti gaye bence sere serpe
Çok şükür dimdik ayaktayız kardeşlikle
Hakkın yolundayız imanla birliktelikle
Düşman hainlerle gelse de nefretleriyle
Yıkarız milletçe imanla şahadetle kardeşlikle
Tanklarla ezilen kendisiydi heyhat
Kara bir gün olarak geçti o gün tarihe
İman dolu sinelere alınmıştı cephe
Neyin hıncıydı bu söyleyin neydi şüphe
Milleti ezmekti gaye bence sere serpe
Her karanlık gecenin vardır bir sabahı
Allah mazlumun ah’ını bırakmaz alır ah’ı
Darlıktan sonra Allah gönderir ferahı
Tanklarla ezilen kendisiydi heyhat
Kara bir gün olarak geçti o gün tarihe
İman dolu sinelere alınmıştı cephe
Neyin hıncıydı bu söyleyin neydi şüphe
Milleti ezmekti gaye bence sere serpe
Mehmet Aluç / Âşık Gülveren
27-02-2018 / 16:29

AFRİN DE GÜNEŞ DOĞDU
Afrin de güneş sabah doğmadan batıyordu
Etrafı bir karanlık anında sarıyordu
Anneler babalar ki çocuklar korkuyordu
Bekleyenler Allah’dan yardımı diliyordu
Yetişti Rabbim mazlum gözyaşıyla beklerken
Yola çıktı Mehmetçik sabah güneş doğarken
Güneş doğdu Afrin de zalim o an biterken
Battı doğan güneşle zalim birden yıkarken
Zalim bitti Mehmetçik Allah Allah der iken
Anne baba çocuklar çok şükür Rabbim derken

Bir yiğit vardı gece gündüz hiç uyumayan
O yiğit ki biliriz Recep Tayyip Erdoğan
Bir sabah zeytin dalı uzattı insanlığa
Bekleyenler Allahtan yardımı diliyordu
Yetişti Rabbim mazlum gözyaşıyla beklerken
Yola çıktı Mehmetçik sabah güneş doğarken
Güneş doğdu Afrin de zalim o an koşarken
Battı doğan güneşle zalim birden yıkarken
Zalim bitti Mehmetçik Allah Allah der iken
Anne baba çocuklar çok şükür Rabbim derken
Sönmez bu iman bizde gönül Allah’la iken
Batacak her zalimin sinesine yürürken
Zalim bu nefretiyle sizler bittiniz derken
Onca mazlum Rabbim sen bize sen yetiş derken
Yetişti Rabbim mazlum gözyaşıyla beklerken
Yola çıktı Mehmetçik sabah güneş doğarken
Güneş doğdu Afrin de zalim o an koşarken
Battı doğan güneşle zalim birden yıkarken
Zalim bitti Mehmetçik Allah Allah der iken
Anne baba çocuklar çok şükür Rabbim derken
Düşmez kale imanla nefes alıp verirken
Afrin de kardeşler Rabbim yetiştin derken
Mehmetçik vardı işte kardeşçe sarılırken
Zafer bizim değil ki hakkın diye söylerken
Yetişti Rabbim mazlum gözyaşıyla beklerken
Yola çıktı Mehmetçik sabah güneş doğarken
Güneş doğdu Afrin de zalim o an koşarken
Battı doğan güneşle zalim birden yıkarken
Zalim bitti Mehmetçik Allah Allah der iken
Anne baba çocuklar çok şükür Rabbim derken
Mehmet Aluç / Âşık Gülveren
27-02-2018 / 11:34

ŞİMDİ BEŞİKTAŞ OLACAKMIŞ BU HALAYA BAŞ
Birisi çıktı pencereye attı taş
O taş değilmiş içeri girenmiş Beşiktaş
Ha Galatasaray Ha Fenerbahçe ne fark eder
Her şey sırayla çekecek olacak halaya baş
Derbi olsun harbi olsun her bir maç
Spordaki delikanlılığı sen etrafına saç
Ha Galatasaray Ha Fenerbahçe ne fark eder
Her şey sırayla çekecek olacak halaya baş
Şimdi Beşiktaş olacakmış bu halaya baş
Sakın ola akmasın gözlerde ince ince yaş

Milyonlarca insanı peşine takar
Kazanmayınca taraftarı yakar
Karşı takım sevinerek bakar
Bir Malatya bir Kayseri ne fark eder
Her şey sırayla çekecek olacak halaya baş
Şimdi Beşiktaş olacakmış bu halaya baş
Sakın ola akmasın gözlerde ince ince yaş
Bazen ayarın dozunu kaçırıyoruz
Centilmenlik nedir neden unutuyoruz
Her şey sırayladır neden yıkıyoruz
Bekleyen derviş çorbasını içermiş bilmiyoruz
Her şey sırayla çekecek olacak halaya baş
Şimdi Beşiktaş olacakmış bu halaya baş
Sakın ola akmasın gözlerde ince ince yaş
Kazanan biz olalım Türkiye olarak
Bizi oyuna getirenleri bizler yıkarak
Gözlerimizde sevgiyle birbirimize bakarak
Her maçta sahaya kardeşlikle çıkarak
Her şey sırayla çekecek olacak halaya baş
Şimdi Beşiktaş olacakmış bu halaya baş
Sakın ola akmasın gözlerde ince ince yaş
Ben yazarım kavga olunca kızarım
Kavgayı çıkaranlara okları atarım
Attığım ok sakinleştirsin bakarım
Yoksa bir daha maçlara sanmayın bakarım
Her şey sırayla çekecek olacak halaya baş
Şimdi Beşiktaş olacakmış bu halaya baş
Sakın ola akmasın gözlerde ince ince yaş
Âşık Gülveren ben tornavida takımını tutarım
Elektrik kaçağı var onu gidermeye çalışırım
Bazen elektrik sallar hafiften uzağa kaçarım
Hafif taşkınlık olmasın kupayı alır kaçarım
Her şey sırayla çekecek olacak halaya baş
Şimdi Beşiktaş olacakmış bu halaya baş
Sakın ola akmasın gözlerde ince ince yaş
Mehmet Aluç / Âşık Gülveren
26-02-2018 / 12:18

İNSAN HAYRAN KALMAZ MI?
Aşk verse de ilk bakışta biraz endişe
İnsan hayran kalmaz mı onda ki gülüşe
Seviyor mu sevmiyor mu diye düşününce
İnsan kollarını açar bu hoş candan gelişe
Sonra bakarız der seviyor mu sevmiyor mu?
İnsan bin bir tatlılıkla düşer elbet peşine
Önce kendine sonra sorar candan sevdiğine

Sevmiyorum dese de sever tek başına böylesine
Seviyorum dese düşer o anda aşkın cennetine
Mehmet Aluç / Âşık Gülveren
26-02-2018 / 04:59

KARA SEVDA DERLER YALANDIR BEYAZDIR
Kara sevda derler yalandır beyazdır
Gönlü gönül’e bir tek o güzel anlatır
İnsan biraz zoru görünce dağıtır
Sabrı almaz aceleyle köşe bucağa saldırır
Az dinle aşkı neler anlatır
Bak bakalım seni kime bağlatır
O güzel gözlü cananına seni anlatır
Niyetini anlamak için dağları aştırır
Az gurbet ilinde seni pişirerek canlandırır
İnsan sanır ki dert keder insanı hep ağlatır
Pişiren pişirmezse insan hamur kokar
Hamur kokanda cıvık olur
Şekilden şekille biçimsiz kendini sokar
Kendini bağladığın çürük zincirlerden kurtarır
Görmeyen gönül gözüne göz olur heyecanlandırır
Kapalı kapıları açtırır gönül bağında çiçekleri açtırır
Sevecek olan sabırla adam gibi mi sevecek biraz yandırır
Hemen kaçan olursa geldiğine pişman olur uzaklaşır
İnsan sanır ki dert keder insanı hep ağlatır
Pişiren pişirmezse insan hamur kokar
Hamur kokanda cıvık olur
Şekilden şekille biçimsiz kendini sokar
Haktan gelen bir misafirdir aşk anlayana
Alıp gönlünü sağlam diye anlam mana var diye bağlayana
Birazcık kederle sınamasına izin vererek ağırlayana
Cennet kapılarını açtırır anlayana varana
Başka nedir tatlı sözlerle yâri sardırana
Hoş geldin denilmez mi yıkmadan dik dur diye tutana
İnsan sanır ki dert keder insanı hep ağlatır
Pişiren pişirmezse insan hamur kokar
Hamur kokanda cıvık olur
Şekilden şekille biçimsiz kendini sokar
Mehmet Aluç / Âşık Gülveren
25-02-2018 / 20:37

ERGUVAN KOKULU GÜZEL
Erguvan kokulu güzel aşkın kokusu var sende
Karanlık gecemi aydınlatan güneşim var sende
Gecemi ay aydınlatır huzurla gülüşünle aydınlat
Sabah olunca kaybolsan da gülüşünle aydınlığın yeter
Gönlümün karanlığında aşk ateşini yaktın bana yeter

Söndürürsen eğer aşk ateşimi bana gidişinle verir keder
Sana kavuşmanın sevdası bana verir huzur keder biter
Yol uzun zor olsa da aşk bana yeter beni peşinden sana sürükler
Mecnunun Keremin olmuşum buda bana Leyla Şirin olmasan da yeter
Mehmet Aluç / Aşık Gülveren
25-02-2018 / 16:16

OLUR ADANA KEBAP
Bin soru bin cevapla dolu bu hayat
Sormasını bilmezsen olur cevap bayat
Bakışla gönülde olmalı imanla merhamet
Yoksa bir şey anlamazsın etsen de seyahat
Bulacağın tek şey olur ancak kuru bir feryat
Bakışla gönülde olmalı imanla merhamet
O zaman anlamlı olur yaşadığın bu hayat
Sorduğun sorularla gülümser sana cevap
Hele birde imanla kazanırsan birde sevap
Kolay olur ahrette verirsin kolay sen hesap
İşte bu minval üzerine sor soruyu bul cevap
Yoksa yanar o gönülle ömür olur adana kebap
Mehmet Aluç / Âşık Gülveren
24-02-2018 / 18:56

AYRILIK BİTER GÜLÜM
Kalbim kırık sardı beni hıçkırık
Sevenlerin olurmuş bağrı yanık
Sensizlik hasreti yüreğimi yakar
Ondan böylesine odam dağınık
Bilesin ki sana değilim ben kırgın
Olabilir miyim ben sana dargın
Açık olsun yeter ki bana gönül bağın
Ayrılık biter gülüm oluruz yakın
Sensizim diye geceler gelir üstüme
Sabahım olmuyor küskün gönlüme
Teselli verecek sözler gelmez dilime
Ondan böylesine dünyam dağınık
Bilesin ki sana değilim ben kırgın
Olabilir miyim ben sana dargın
Açık olsun yeter ki bana gönül bağın
Ayrılık biter gülüm oluruz yakın
Taş duvarlar sanki örüldü aramıza
Feleğin oku değdi sanki bakışlarımıza
Bir gün yaklaşır mutluluk yanımıza
Ondan böylesine halim dağınık

Bilesin ki sana değilim ben kırgın
Olabilir miyim ben sana dargın
Açık olsun yeter ki bana gönül bağın
Ayrılık biter gülüm oluruz yakın
Biliyorum sensiz bu gönlüm gülmez
Bir anlık hayalin bana gurbette yetmez
Gelmek istesem de hasretlik yol vermez
Ondan böylesine sevdam dağınık
Bilesin ki sana değilim ben kırgın
Olabilir miyim ben sana dargın
Açık olsun yeter ki bana gönül bağın
Ayrılık biter gülüm oluruz yakın
Âşık Gülveren’im ağlama gelir geçer
Aşk kapıları açar gelişi size yeter
Haline şükür et olmasın halin beter
Ondan böylesine dünyam dağınık
Bilesin ki sana değilim ben kırgın
Olabilir miyim ben sana dargın
Açık olsun yeter ki bana gönül bağın
Ayrılık biter gülüm oluruz yakın
Mehmet Aluç / Âşık Gülveren
24-02-2018 / 17:11

AŞK GARİBE VERİLEN AÇIK KREDİ
Firak nedir aşk için
Bekle derken az sık dişin
Biraz sabırla imtihan
Usul usul peşinde gidişin
Nazlı yâri bekleyişin
Gülleri dikerek yeşertişin
Gönül nedir bilmeyene gösterişin
Ahrette hoş geldin deyişe gidişin
Usulca terk edip yâr ile gülüşün
Gözyaşı nedir aşk için
Kuruyan gönül toprağını sulayışın
Nazlı yârin gönlüne varışın
Anlamayanlara anlatmayla sarışın
Nazlı yârin her karış gönlüne
Laleleri gülleri her gün ekişin
Giden yâr ise senden önce
Ona kavuşmak için bekleyişin
Ahrette hoş geldin deyişe gidişin
Usulca terk edip yâr ile gülüşün
Elinde aşk denilen bir asa

Yürüyorsun düşmemek için onunla yere basa basa
Yürüyemezsen de varıyorsun yâre koşa koşa
Onunla olmak yâre varmak gidiyor hoşa
Kim istemez aşkla coşa
Gönülde ne varsa aşk der ben hariç onları boşa
Ahrette hoş geldin deyişe gidişin
Usulca terk edip yâr ile gülüşün
Hele birde olursa hak aşkı
Yıkmaz öldürmez huzur parkı
Gezdirir âlemi huzuru içinde saklı
İnsanı bir anda eder farklı
Merhameti dışında sarılı
Ahrette hoş geldin deyişe gidişin
Usulca terk edip yâri ile gülüşün
Aşk veren Rabbim sonsuz güç sahibi
Elbet o verir aşkı korur garibi
Malda zengin olan bilmez bunu harbi
Mevla’m güldürür böyle garibi
Etse de dert sahibi şifası içinde gül gibi
Rabbim sonsuz Merhamet sahibi
Garibinde gönülde tek sahibi ebedi
Aşk garibe verilen açık kredi
Unutma kulum der ahdi
Al aşkı bas her fenalığa kilidi
Bak gör anla Rabbin seni ne çok sevdi
Anlatmakla bitmez bir gönül nehri yüzü ver dedi
Bana da Rabbim anlatmakla bitiremezsin yeter dedi
İçindeki mesajı al o seni bir ömür güldürür dedi
Mehmet Aluç / Âşık Gülveren
21-02-2018 / 15:32

SÖMÜR YAZ 1111 MESAJ ATIN YİYELİM
Sömür yaz 1111 mesaj atın yiyelim
Kartınızla üç yüz lira harcayın görelim
Size on beş lira verelim
Harcayın mutlu olun bilelim
Ama benim yüz lira harcamamA gerek deme
Fazlası israftır israfa yoktur gerek söyleme
Ama olur mu kazanıyorsun harcaman gerek
Sizi mutlu ettiğimizi görmemiz gerek
Size veriyoruz on beş lira taş mı attın yoruldun
Harcadın işte kazandın
Sizler gülüyorsunuz
Bizler sizleri mutlu etmek için çalışırken gülemiyoruz
Pirzola yememiz gerek ama
Nasıl çıkalım bunları duyurmak için sırtınıza binerek dama
Fazla düşünerek düşmeyin gama
Bırakın bize o gamı yırtılırsa pantolon yaparım deme yama
Paris’ten son moda seninde giyinmek hakkın

Ben şık giyinmeyi modayı sevmiyorum deme sakın
Harca giyinmek hakkın
Hem de üç yüz lira
İndirimde var hem de beş taksit
Sizin için nedir nakit
Yoksa bizde var veririz üzülme be Sait
Yüzde beş aylık faizle emrinde
Değilsen evine geliriz olmazsan müsait
Dosya masrafı beş yüz komisyon iki yüz
Kimlik bilgisi araştırması ikiyiz TL
İstihbarat yüz TL
Kasanın hakkı
Şartlarımız gizlidir saklı kalanı size ait
Sizin için aldık bunca risk
Çekinme al
Böleriz 48 aya rahat rahat öde
Sömürmekte yok sınır
Bazen cebinizde alırız canınız acır
Acımaz alışkınsınız derde çileye
Bizler öyle miyiz bir görün hele
Düşünürüz sizi çözmeye
Al ver gülüm az riski olacak
Bizimde karnımız doyacak
Siz iki lokma ile doyarken
Havyarsız pirzolasız bizler aç gezerken
Hadi hadi iyisiniz
İkinci 300 liraya 20 TL veriyoruz
Sömür yaz 1111 gönder sömürelim
Bizde sizler gibi gülelim
Mesut gezelim
Dünyada gün yüzü görelim
Siz görmeyin güneş yakar
100 faktörlü güneş kremi kullanın
Çok ucuz 299 lira hem de altı taksitle alın
Kullanın yanmayın
Bizden başkasına kazandırmayın
Yoksa soyarlar sizi aldanmayın
Üç kuruş indirime de kanmayın
Geride indirimlerimiz var sizler için unutmayın
Bizi takip edin zarara uğramayın
Yanınızdayız anında kapınızdayız
Bizimle olun yanlış kapı çalmayın
İyi niyetimizi de az anlayın
Söz konusu hizmetse biz varız
Siz koşmayın bize biz koşarız
Sms çekin gelmek için zahmet etmeyin
Verin talimat ebenizle sülalenizle sizi severiz
Birazcık ucundan alır gerisini veririz
Çoğunu vermesek de veririz merak etmeyin
Az bizde kazanalım kötü düşünmeyin
Tüketici kredinizde hazır üzülmeyin
Biz veririz bir kaşık siz cömertsiniz verin üç kaşık
Hem paylaşmakla çoğalır diyor âşık

Düşmanlığa ne gerek var gezelim barışık
Bir veriyoruz dört alıyoruz yaklaşık
Çoğalıyor verdikçe göbeklerimiz birazcık
Veren el alan elden üstündür bilirsiniz azıcık
Çekinmeyin çekin sms bizlere bekliyoruz
Bir sms 10 TL azıcık gayret edin sizi seviyoruz
Size hizmet etmeyi gönülden candan istiyoruz
Coşkumuzu sömürdüğümüzde görün azıcık
Verin verin olsa da çok çok ne çıkar
Bonuslar sizin için bakın çeşmeniz akar
Mehmet Aluç / Âşık Gülveren
21-02-2018 / 02:38

AŞKTA MİHNET YOKMUŞ
Aşkla bu gönlüme ben mihnet çektirmem
Aşkı almazsam da yâre gidemem
Varsın yüküm olsun bana o mihnet
Yoksa ben nazlı yârimi güldüremem
Aşkta mihnet yokmuş tatlı bir dilmiş
Meğer bu gönlüm aşkı hiç bilmemiş
Avare gezmiş yârde ki güzelliği görmemiş
Çektiği ıstıraba mutluluk demiş
Olsaydım yâr ile aşka el sallayan
Mutsuz günlerime benim şimdi ağlayan
Yâr yanımda olsaydı bana sarılan
Mihnet neymiş hasret neymiş
Benim şimdi nazlı yâr ile anlayan
Varsın yüküm olsun bana o mihnet
Yoksa ben o nazlı yârimi güldüremem
Aşkta mihnet yokmuş tatlı bir dilmiş
Meğer bu gönlüm aşkı hiç bilmemiş
Avare gezmiş yârde ki güzelliği görmemiş
Çektiği ıstıraba mutluluk demiş
Âşık Gülveren’im var sen nazlı yâre sarıl
Aşkınla nazlı yârin dilinde aşkla anıl
Aşkla bakan yârin gözlerine bak ta bayıl
İnsanlık sınıfına gir sende insan sayıl
Varsın yüküm olsun bana o mihnet
Yoksa ben o nazlı yârimi güldüremem
Aşkta mihnet yokmuş tatlı bir dilmiş
Meğer bu gönlüm aşkı hiç bilmemiş
Avare gezmiş yârde ki güzelliği görmemiş
Çektiği ıstıraba mutluluk demiş
Mehmet Aluç / Âşık Gülveren
20-02-2018 / 16:10

BİR GÜLSEYDİN GÖRÜRDÜM
Dün geçerken yolda görmediğim
Elinden bir tas su içmediğim
Bir gülseydin görürdüm seni
Sen görseydin beni sevdiğim
Aşkla yâr sevdiceğim dediğim
Bugün gördüm seni ey güldüğüm
Dün görmediğim için üzüldüğüm
Gülüşünden bir parça ver o gamzenden
Sonra ölürsem gömsünler beni gamzene
Haydi, sende bana biraz gülsene
Ömrümü al sen bana gelsene
Gelmezsen de al beni gönlüne hapis etsene
Mehmet Aluç / Âşık Gülveren
20-02-2018 / 04:02

POTANSİYEL SUÇLU BİZLERİZ
İnsan kendini çıkmaza sokmaktadır muhakkak
Arar tarar bulabilir miyim diye çıkış arar sokak sokak
Tüm yolları sokakları mahalleyi etmiştir çıkmaz
Her adımı her nefesi bilir artık kalacağı bir durak
Bitmiştir sahnede oynayacağı oyun bir rol bulamaz
Hayat sahnesinde rolü yazan Mevla’dır lakin anlamaz
Mevla bekler yanına gelsin çıkmaz bitsin yola çıksın
Lakin insan anlamaz nefis şeytanla olur duada bulunmaz
İnsan kazanmadığına kazanmış anlamı yükler bilmez
Kazandım benim derken kaybedendir idrak edemez
Hep bana der ne varsa yığar yığdıkları sanır ki yetmez
Dünya hırsı nefis şeytan oyunu yıkar kulu bunu fark etmez
Mevla yaklaşma bunlara der kuluna kul buna da itibar etmez
Kaybeder hezimetle yoklukla kalır hala halinden ders almaz
Mevla bekler yanına gelsin çıkmaz bitsin yola çıksın
Lakin insan anlamaz nefis şeytanla olur duada bulunmaz
Bu nasihatler nefsimedir nefsim ben anlamam diyor
İman var Mevla vermiş onunla varıyorum bittim diyor
En zayıf anımda tepeme biniyor yıkmak için gitmiyor
Yanına şeytanı da almış gururla yıkılmayız derken gülüyor
İman nurdur Mevla yardımıyla hücum edince öldük diyor
Mevla bekler yanına gelsin çıkmaz bitsin yola çıksın
Lakin insan anlamaz nefis şeytanla olur duada bulunmaz
Potansiyel suçlu bizleriz nefisle şeytanla benlikle olunca
Vakit geçer zaman geçer elimiz bakarız boş yıkılan biz olunca
Pişmanlık olmazsa vicdan olmazsa kul kendini kendine sormayınca
Kula kılavuzluk eden Rehber hakka varan kul olmayınca
Suç devam eder kul Mevla ile olmayınca hakkın yoluna varmayınca
Mevla bekler yanına gelsin çıkmaz bitsin yola çıksın
Lakin insan anlamaz nefis şeytanla olur duada bulunmaz

Mehmet Aluç / Âşık Gülveren
19-02-2018 / 15:19

ŞAHLANDI MİLLETİM ON BEŞ TEMMUZDA
O zulüm kokan darbeler yapılırken dündü
Bugün o zalimlerin zulüm oku kendine döndü
Nur yağarken semada artık kaçmak olmazdı
Ufukta ecdadın kızgın bakan gözleri göründü
Şahlandı Milletim On beş Temmuzda yürüdü
Sokakları kefenine bürünmüş şehitler bürüdü
Daha dün biz bakanlar o günlerde neden kördü
Korkusuz bedenler dirilişle tankın üstüne yürüdü
Milletin imanını gören hainlerin ateşleri söndü
Nasıl olur diye hainleri ecdat torunları süpürdü
Ufukta ecdadın kızgın bakan gözleri göründü
Şahlandı Milletim On beş Temmuzda yürüdü
Sokakları kefenine bürünmüş şehitler bürüdü
Daha dün biz bakanlar o günlerde neden kördü
Vakti gelmeyince demek ki deva kula gelmezmiş
İçimizdeki hainler bizlerin ekmeğiyle beslenmiş
Utanmaz arsız hainler o utanmadan örgütlenmiş
Ufukta ecdadın kızgın bakan gözleri göründü
Şahlandı Milletim On beş Temmuzda yürüdü
Sokakları kefenine bürünmüş şehitler bürüdü
Daha dün biz bakanlar o günlerde neden kördü
Göklerde al bayrak yere inmez diye şahadete güldük
Bayrak yere inerse dedik bizler yaşamadan şimdi öldük
Ecdadın kızgın bakışını bizler daha önceden gördük
Ufukta ecdadın kızgın bakan gözleri göründü
Şahlandı Milletim On beş Temmuzda yürüdü
Sokakları kefenine bürünmüş şehitler bürüdü
Daha dün biz bakanlar o günlerde neden kördü
Cennet kapısı ardına kadar açıldı şehitleri kucakladı
Şahadete erişemeyenler varamadı diye inan ağladı
Geride kalanlar hainleri imanları ile elin kolu bağladı
Ufukta ecdadın kızgın bakan gözleri göründü
Şahlandı Milletim On beş Temmuzda yürüdü
Sokakları kefenine bürünmüş şehitler bürüdü
Daha dün biz bakanlar o günlerde neden kördü
Âşık Gülveren’im ihlâslı gönüller geride vatanı bıraktı

Giderken gülüşleri güzeldi bayrak gölgesinde dalgalandı
Cennet kokusu onların kokusuyla bu vatanı sardı kapladı
Ufukta ecdadın kızgın bakan gözleri göründü
Şahlandı Milletim On beş Temmuzda yürüdü
Sokakları kefenine bürünmüş şehitler bürüdü
Daha dün biz bakanlar o günlerde neden kördü
Mehmet Aluç / Âşık Gülveren
18-02-2018 / 03:12

BENİMLE EY SİZ DELİLER
Görmüyor musunuz kendinizi benimle ey siz deliler
Dünya bir tımarhane olmuş birisi bize bunu layık görmüş
Bakarken sizlerde mi ben gibi yani bizler bakan körmüş
Öyleyse gören yoksa çok iyi olmuş desem de siz kızmayın
Ya içinde bizleri alın dünyaya bir güzel ayar düzen verin
Zalimleri de yerin dibine sokun, bize bir kuru ekmek verin yeter
Salın bizi özgürlüğün gezdiği sokaklara bize huzur verin
Mehmet Aluç / Âşık Gülveren
18-02-2018 / 00:36

O SESLENİRKEN SİZ ONU DUYUN (EDEBİYAT)
Dün bir kadın gördüm yürürken yolda
Yanına dert keder uğramıştı taşırdı kolunda
Aşk mutluluk uğramamış yanına gözlerinde yaşların izi
Başı önünde kederi gönlünde
Aşkla başı hiç dik gezmemiş ömründe
Gönül kuşunun kanatları kırık
Ağlarken duyulurdu o derin hıçkırık
Dayanmak çok zordu bağrım oldu yanık
Başı önünde kederi gönlünde
Aşkla başı hiç dik gezmemiş ömründe
Beklide çok sevdi aşkına layık olanı bulamadı
Belki çok sevdi koştu sevdiğini yanında bulamadı
Belki aşka kollarını açtı sarılan koşmadı
Başı önünde kederi gönlünde
Aşkla başı hiç dik gezmemiş ömründe
Sessizliği bir çığlıktı kulaklarımda bir feryat
Derdine nasıl derman olmalı heyhat
Ben yabancı o bana yabancı boşa mı var edebiyat
Başı önünde kederi gönlünde
Aşkla başı hiç dik gezmemiş ömründe
Yaklaştım yanına usulca bahar neşesi tadında
Dedim kusuruma bakma hanımefendi aklımda
Dünden kalan bir bahar vardı şimdi yok yanımda

Sizinde baharınız yok olmuş benim gibi anında
Yanlış anlamayın sizinde benimde hüsran geziyor kanımızda
Başı önünde kederi gönlünde
Aşkla başı hiç dik gezmemiş ömründe

İrkildi durdu baştan aşağıya beni süzdü
Sanki kızgınlıkla bana ha küstü ha küsecek güldü
Bahar ayını baharı unutmuştum gönlümde küldü
Sevdiğimle beraber sevmeden öldü kederi gördü
Şaşırdım unutmuştum baharı insanı beni kim mezara gömdü
Benim bakan gözlerim o günden sonra bakan kördü
Başı önünde kederi gönlünde
Aşkla başı hiç dik gezmemiş ömründe
Üzülmeyin dedim kış ayından sonra gelir bahar
Bakın bana siz gibiyim bu gönlüm hasretle yanar
Dert için deva sunan yok herkes uzaktan bakar
Bakamadım uzakta siz üşürken kederden bende üşüdüm
Sizi çok üzgün ve perişan bir halde gördüm
Başı önünde kederi gönlünde
Aşkla başı hiç dik gezmemiş ömründe
Eksik olmayın dedi niyetiniz gözlerinizden belli
Uzun yıllar oldu halimi soran olmadı uzanmadı eli
Sabırla çekerim vefasızlığı yıkarken bu dik beli
Sende benimle olma üzgün seninde yolun belli
Yolun açık olsun var yoluna kederimin sana esmesin yeli
Başı önünde kederi gönlünde
Aşkla başı hiç dik gezmemiş ömründe
Dedim derdi kederi ortadan ikiye bölelim
Bölünmeyen ne varsa alalım toprağa gömelim
Bu fani dünyada iki hece mısra ile beraber gülelim
Dert keder içine sabırla az mutluluk serpelim
Seni sıkarsam üzersem eğer izin vermeden ben giderim
Başı önünde kederi gönlünde
Aşkla başı hiç dik gezmemiş ömründe
Dedim güller açar öten bülbül yoksa bekle gelir
Belki aşkı hayatı anlamadık anlatışından
Belki anlaşılmadık bakan gözün bakışından
Belki duyulmadı kalp atışının atışından
Bir şeyler bulamasın bu kaçışından
Bakmazlarsa sen bak sen anla sen kalpleri dinle
Şimdiye kadar ne anladın bu kaçışından
Başı önünde kederi gönlünde
Aşkla başı hiç dik gezmemiş ömründe

Şimdi dedi hayran oldum edebiyata
Mana sır anlam dolu sözleri sunarken hayata
Yıllardır gömmüştüm kendimi küskün bakışlı bir surata

Kimse beni götürmemişti böyle gerçek bir itirafa
Sen nerden çıktın gülümsettin beni döndürdün hayata
Yolun açık olsun gülüşün değsin her bir tarafa
Başı önünde kederi gönlünde
Aşkla başı hiç dik gezmemiş ömründe

Dedim edebiyat edepten gelmiştir edep kokar
Gönül kokar insan kokar üzüntüye atar tokat sanma bakar
Açar kollarını herkesi sarar içinde vardır güzel karar
Sana bana bize herkese gülüşüyle yarar
Vicdanı var bakar geçmez yıkmaz açar kollarını sarar
İçinde bir mimar vardır inşa eder yakından bakar
Bak etrafına hayata kendine de ki daha yeni anlıyorum
Yıllardır boş olana ben ağlıyorum
Gülen hayat varken ben neden bakmıyorum
Boş umutlarım için ben boşuna yanıyorum
Umut her zaman hayattır ben neden anlamıyorum
Şimdi kendine de ki şimdi anlıyorum
Hayata gülümseyerek varıyorum
Ağlatsa da sarıyorum
Kanasa da bu yüreğim bir anlamı var anlıyorum
Başı önünde kederi gönlünde
Aşkla başı hiç dik gezmemiş ömründe
Gülümsedi daha yıllardır kendimi çukurda hissederdim
Beter olmaktan çok beterdim
Başımı alıp nereye ben giderdim
Yüce Mevla’ya sığınmıştım sessiz hıçkırıkla biterdim
Mevla seni gönderdi ben şimdi şükür ederim
Hayatım bitti zan ettim
Kendimi ben boşuna bitirdim
Gelmeyen gelmeyince sandım yitirdim
Yitiren kendisiymiş ben şimdi idrak ettim
Var yolun açık olsun şiirler sözler seni sarsın
Bu güzel edebiyatınla sen cana cansın
Bırak edebiyatı yanımda az beni de sarsın
Başı önünde kederi gönlünde
Aşkla başı hiç dik gezmemiş ömründe

Dedim bırakıyorum yalnız kalan ruhunuzu şiirle sarsın
Sizdeki şefkatle buluşsun merhametle kapıları açsın
Siz ona seslenirken o sizi o seslenirken siz onu duyun
Gönlünüzde solan çiçeklerinizi açtırsın beraber olun
Kaybettiklerinizi umutsuzluğa gömmeyin umutla bulun
Edebiyat şiirle der ki ya gül ol açan ya ol bir çiçek kokun
Solan solduran olmayın arayın da aradığınızı gönüllerde bulun
Başı önünde kederi gönlünde
Aşkla başı hiç dik gezmemiş ömründe
Uzaklaştım yanında bir katre gülümseme bıraktım
Daha az önce bir alevken gönlündeki karanfil söndü

Gönlündeki solan gülleri açtı kokusu etrafı sardı güldü
Varmak zor olsa da varmak anlamak sarmak gerek
Edebiyat şiir söz hece budur gülümsetmek gerek bilerek
Bir gülüş bırakarak terk etmek gerek gülümseterek
Mehmet Aluç / Âşık Gülveren
17-02-2018 / 11:48

BİZİ MUTLAKA GÜLDÜRECEKTİR
Mutlak güç olan Allah’tır peşinde gönderdiği ölümdür
Bizi yıkar mı biz mi yıkarız diye verdiği benlikle nefistir
Arkasında şeytanla dünyadır imtihan kolay değil çetindir
Ama öylesine güzel sabır var ki aç kapısını içi cennettir
Nefis şeytan benlik sarsa da sonu mutlak olan ölümdür
Yok, edenle olmaktansa imtihanla sabırla hakka gülümsemektir
İman eden sabırla gel der seni bana gönderen deva verende
Âlemlerin Rabbi olan Yüce Allah’dır bizi mutlaka güldürecektir
Mehmet Aluç / Âşık Gülveren
17-02-2018 / 00:35

İNSAN DÖNERMİŞ DELİYE
Uzun zaman oldu yâr ile küseli
Ayrı duygu hislere uzak düşeli
Kapandı gönlün açık pencereleri
Uzun zaman oldu onu özleyeli
Hasret oku bu gönlümü deleli
Konuşmaz oldu benden uzak gideli
Bilmiyorum artık neyi nasıl eylemeli
Açarak kapıyı nasıl içeriye girmeli
Fındıkkabuğunu doldurmaz
Özür dilesem kabul hiç olmaz
Aç gönül kapını desem açılmaz
Uzun zaman oldu onu özleyeli
Hasret oku bu gönlümü deleli
Konuşmaz oldu benden uzak gideli
Bilmiyorum artık neyi nasıl eylemeli
Açarak kapıyı nasıl içeriye girmeli
Çok inatçıdır sanki keçi inadı

Söylediğim say ki bir yalandı
Gönlüm o gönlüne konan idi
Uzun zaman oldu onu özleyeli
Hasret oku bu gönlümü deleli
Konuşmaz oldu benden uzak gideli
Bilmiyorum artık neyi nasıl eylemeli
Açarak kapıyı nasıl içeriye girmeli
Bende kapıyı kapatsam olmaz
Gönüller küs olmakla mutlu olmaz
Ayrılık karanlıktır yol bulunmaz
Uzun zaman oldu onu özleyeli
Hasret oku bu gönlümü deleli
Konuşmaz oldu benden uzak gideli
Bilmiyorum artık neyi nasıl eylemeli
Açarak kapıyı nasıl içeriye girmeli
Dön kavuşalım dedim Allah aşkına
Hasret kaldım o güzel bakışına
Beni yok sayma izin verme yalnız kalışıma
Uzun zaman oldu onu özleyeli
Hasret oku bu gönlümü deleli
Konuşmaz oldu benden uzak gideli
Bilmiyorum artık neyi nasıl eylemeli
Açarak kapıyı nasıl içeriye girmeli
Dün döndü beni sınıyormuş
Oysa delilik kapımı kırıyormuş
Kırmasına izin vermeden bakıyormuş
Uzun hasretim dün çok şükür bitti
Gönlüme değen hasret oku çıktı
Küs olan yârim yine karşıma çıktı
Dedim gelmeseydin bu gönlüm yıkıktı
Açtı kapıyı beraber girdik içeriye
Çok zormuş ayrılık insan dönermiş deliye
İnsan severek dönermiş bir veliye
Mehmet Aluç / Âşık Gülveren
16-02-2018 / 19:33

TÜRK’ÜN GÜCÜNÜ GÖRECEKSİNİZ
Ey düşman ey zalimler Türk’ün gücünü göreceksiniz
Lakin o gücü görürken sizler toprağa gömüleceksiniz
Bizim için vatan bayrak insan vazgeçilmez namusumuzdur
Silah ihanet yalan sizde iman bizde yok olacaksınız göreceksiniz
Belki toplu ölünce bunu da görmeyeceksiniz gebereceksiniz

Şanlı tarihimizde siz düşmanları hep çukura gömdük
Vatan hainlerini bulduk onları da yanınıza gömdük
Bizler Allah’ın Nusret’i ile çok zaferler şükür gördük
Silah ihanet yalan sizde iman bizde yok olacaksınız göreceksiniz
Belki toplu ölünce bunu da görmeyeceksiniz gebereceksiniz
Gönüldeki gizli şerleri oyunları Allah biliyor
Şerleri oyunlarınızı bir bir ortaya çıkarıyor
Mazlum Allah’ın himayesindedir bir duası yetiyor
Silah ihanet yalan sizde iman bizde yok olacaksınız göreceksiniz
Belki toplu ölünce bunu da görmeyeceksiniz gebereceksiniz
Âşık Gülveren’im bu imanı vatan bayrak için taşırız
Bize bunları veren Yüce Allah’a her an yaklaşırız
Vermeyiz vatanı bizler ölüm olsa da şahadete koşarız
Silah ihanet yalan sizde iman bizde yok olacaksınız göreceksiniz
Belki toplu ölünce bunu da görmeyeceksiniz gebereceksiniz
Mehmet Aluç / Âşık Gülveren
16-02-2018 / 02:22

YÂRİM OLSUN YANIMDA
Ötsem bülbül gibi yârin gönül bağında
Yâr ile ersem muradıma gençlik çağımda
Gül kokan yârim açan bir gül bu gönlümde
Ezsin dert çile bu sinemi yârim olsun yanımda
Aşk aksın o nazlı yârimle bu kanımda
O yârin gülüşü gül koksun her baktığımda
Aşkla düşsem çöle o yârin gülleri açar
Çöl firak olsa da yönü vuslata bakar
Aşk akan bir nehirdir durmadan akar
Ezsin dert çile bu sinemi yârim olsun yanımda
Aşk aksın o nazlı yârimle bu kanımda
O yârin gülüşü gül koksun her baktığımda
Âşık Gülveren’im aşkımla ben yârin yanındayım
Aşk kokan nazlı yârin yıkılmaz kapısındayım
Ben bende değilim artık o yârin bakışlarındayım
Ezsin dert çile bu sinemi yârim olsun yanımda
Aşk aksın o nazlı yârimle bu kanımda
O yârin gülüşü gül koksun her baktığımda
Mehmet Aluç / Âşık Gülveren
16-02-2018 / 01:26

TANIRSIN BİR BAKIŞTA
İnsana bak tanırsın bir bakışta
Bazısı saklar kendisini bir durakta
Gözler yalan söylemez o konuşur
Bekler görünmesin diye çok uzakta
Lakin yine tanınır kalsa da durakta
Bazen beklersin beklediğin gelmez
Yolda başına neler geldi bilinmez
Bazen gelir bazen nedense gelmez
Bekler görünmesin diye çok uzakta
Lakin yine tanınır kalsa da durakta
Sen dersin herkesin derdine varayım
Gece gündüz derman bularak sarayım
İzin verirlerse kapılarında ben kalayım
Bekler görünmesin diye çok uzakta
Lakin yine tanınır kalsa da durakta
Bölersin gönlünü güzelce ortadan ikiye
Anlarsın sessizce gelen yaklaşan tilkiyi
Bir koşarsın ona bir koşarsın her gün öteye
Bekler görünmesin diye çok uzakta
Lakin yine tanınır kalsa da durakta
Uzak olsa da her şey bir gün olur yakın
Sen ikiyüzlü olmaktan uzak dur sakın
Gülümse gülümseyerek etrafına bir bakın
Bekler görünmesin diye çok uzakta
Lakin yine tanınır kalsa da durakta
Uzak olan son durak yaklaşan olur
Kaçmak imkânsızdır vakti gelince bulur
İnsan bu dünya işiyle uğraşır yorulur
Bekler görünmesin diye çok uzakta
Lakin yine tanınır kalsa da durakta
Bakarsın şehirlere insan kokar insan
Bakarsın geçmez dediğin geçer o zaman
Yaman olsan da hayat vermez sana aman
Bekler görünmesin diye çok uzakta
Lakin yine tanınır kalsa da durakta
Bakarsın gözünde yüzünde akar nur
Hayat çilelide olsa okuyamaz hayat durur
Sabır bir kaledir imanla nefis şeytan kudurur
Bekler görünmesin diye çok uzakta
Lakin yine tanınır kalsa da durakta
Diyarları gülen insanlarla doldurmalı
Arayarak derdi olan var ise bulunmalı
Gelmeyen varsa durmadan ona varmalı

Bekler görünmesin diye çok uzakta
Lakin yine tanınır kalsa da durakta
Âşık Gülveren’im hayat bu böyledir
Beklediğin olmaz hakkına düşen gelir
Yenmek isterken bir bakarsın insan yenilir
Bekler görünmesin diye çok uzakta
Lakin yine tanınır kalsa da durakta
Mehmet Aluç / Âşık Gülveren
16-02-2018 / 01:02

BİZLER BU VATANIN ASİL MİLLET
Bizler bu vatanın asil Milleti
Vatan için harcar bizler nefesi
Vatan bayrak için isteriz şahadeti
Yıkılmaz Mehmetçiğin iman kalesi
Bak düşmanın yıkılmış her bir kalesi
Kesildi bak artık düşmanın hainin sesi
Vatan bayrak için nöbette kırpmaz gözü
Vatan bayrak için söyleyemez kimse kötü sözü
İman vatan bayrak insan bu ruhumuzun özü
Yıkılmaz Mehmetçiğin iman kalesi
Bak düşmanın yıkılmış her bir kalesi
Kesildi bak artık düşmanın hainin sesi
Biliriz düşmanla hainin kördür gözü
Yanına aldıklarını kandırır yakar közü
Hiçbir değeri yoktur değersizdir onların sözü
Yıkılmaz Mehmetçiğin iman kalesi
Bak düşmanın yıkılmış her bir kalesi
Kesildi bak artık düşmanın hainin sesi
Âşık Gülveren’im bizim bakışımız ayrı bir renk
İmanımız bizi yıkılmaz yapar verir bize şevk
Vatansız kalmak bize ölümden beter cehenneme denk
Yıkılmaz Mehmetçiğin iman kalesi
Bak düşmanın yıkılmış her bir kalesi
Kesildi bak artık düşmanın hainin sesi
Mehmet Aluç / Âşık Gülveren
16-02-2018 / 00:42

TÜRKÜLER BİR GÖNÜLDÜR GÖNÜL BIRAKTI SEVİN (NURAY HAFİFTAŞ ANISINA)
Türküler bir gönüldür gönül bıraktı sevin

(Nuray Hafiftaş Anısına)
Türkü gözlü güzeldin gönlümüzü sen girdin
Derdimizi türküyle sazla dillendirirdin
Dün haberini aldık gönülden biz üzüldük
Nurdun Nuray kardeşim nurlara sen büründün
Hakkın nur Rahmetine erdin çektin sen gittin
Gülerek geldin güldün güller içine gittin
Sanma sen gittin öldün gönlümüzde yeşerdin
Açtın yelkeni gittin sonsuz cennet ummana
Vaktin gelmişti senin gerek yoktu durmana
Emir haktan gelmişti boyun eğdin fermana
Nurdun Nuray kardeşim nurlara sen büründün
Hakkın nur Rahmetine erdin çektin sen gittin
Gülerek geldin güldün güller içine gittin
Sanma sen gittin öldün gönlümüzde yeşerdin
Sazınla türkülerle gönül kapımız açtın
O türkü bakışınla derdimizi sen aldın
Şimdi gittin dünyada cennet bağına vardın
Nurdun Nuray kardeşim nurlara sen büründün
Hakkın nur Rahmetine erdin çektin sen gittin
Gülerek geldin güldün güller içine gittin
Sanma sen gittin öldün gönlümüzde yeşerdin
Gitme desek de gittin gelen gider sen dedin
Hakkın emrine uydun hoşça kalın sen dedin
Gönlümüzdesin dedik yaşıyorsun sen dedik
Nurdun Nuray kardeşim nurlara sen büründün
Hakkın nur Rahmetine erdin çektin sen gittin
Gülerek geldin güldün güller içine gittin
Sanma sen gittin öldün gönlümüzde yeşerdin
Âşık Gülveren’im sen türküyü at sineye
Türküyle gelen gitti söyle üzüntü niye
Türküler bir gönüldür gönül bıraktı sevin
Nurdun Nuray kardeşim nurlara sen büründün
Hakkın nur Rahmetine erdin çektin sen gittin
Gülerek geldin güldün güller içine gittin
Sanma sen gittin öldün gönlümüzde yeşerdin
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SEÇ BEĞEN YAŞA DÜNYASI
İsteklerim olmayınca hâsıl

Dedim kaçayım ama nasıl
Gönlüm dedi kaçma sakın
Derdin içine sen durma katıl
Sabır seni kucaklar alır sarıl
Kaçma sakın dedi kahramanca anıl
Vakti gelince biter sen sabırla sarıl
Bakarsın geçecek bir yol önünde açılır
İnsanız biz dertler bulur bizi elbet olur vaki
Doldur dertleri sabırla suyla içelim biz saki
İnsanız elbet kalmayacağız bu dünyada baki
Al kendini dert keder içine sen sal ki
Sarsın sabırla Mevla seni sarsın kal ki
Sabırla dertler olur bileceksin o bal ki
İmtihan dünyası burası sabırsız olana dar ki
Vakti gelince biter sen sabırla sarıl
Bakarsın geçecek bir yol önünde açılır
Bakarsın en zor anda deva olur vesile
Nefret kin iman ile yolu kesile
İnsan bu gezer yıkan bu nefisle
Aranan bulunur muhakkak ki keşifle
İnsan bu hayatta yaşar şerefiyle
Yolda kalana uzanır insan gönül eliyle
Konuşmak gerekir derim aşkın diliyle
Ağlatma derim insanı zulmün diliyle
Vakti gelince biter sen sabırla sarıl
Bakarsın geçecek bir yol önünde açılır
Ne güzel bir nimettir cennet kokar sabır
Onunla yok edilir dertler biter tüm kahır
Anlatılır insanla aşk böyle satır satır
Al dertlerini yatır yeter sana bunca sabır
Bil bakalım bu dünyada neler kalır
İnsan yaşarken yığar ama sonra yanılır
Ecel gelince gitmem diyen sarılır
Mezar kendini bekler üzeri toprakla kapatılır
Yaptıklarıyla baş başa kalır
Hesap verirken ya şer’i ile ya nuruyla kalır
Vakti gelince biter sen sabırla sarıl
Bakarsın geçecek bir yol önünde açılır
Vakti gelmeden olmaz zuhur
Zalim olan yaşarken kudurur
Cehennem köşküne oturur
Kendi ateşi kendisini bulur
Mevla zulüm etmez kul kendisi ister olur
Güzeli isteyen güzellik bulur
Şerri isteyen alevli şerri bulur
Geçer karşısına kendisi oturur
Zorlayan olmaz kulu bu sorulur
Nefis şeytan zorlamızsa tövbe kapısı bulunur
Varılır acziyetiyle Yüce Allahtan çare bulunur
İnsan kendi kendisini insanla yorulur
Hamurdur insan imanla isteyen yoğrulur
İstemeyen çirkefle kendisini doğrultur
Çirkefle doğrulan doğru olmayanı bulur

İmanla yoğrulan hakkı merhameti imanı bulur
Herkes bulduğu ile haşr olur
Seç beğen yaşa dünyası ecel ile son bulur
Seçmekte özgür olan kul seçtiğinden sual olunur
Ya cennetini ya cehennemini bulur
Bulduğu sonsuzluğuna yol olur
Vakti gelince biter sen sabırla sarıl
Bakarsın geçecek bir yol önünde açılır
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TÜRKÜ GÜZELİ NURAY HAFİFTAŞ
Bizi bizden ayıran ecelle gelen ölümdür
Türküler gönülde açan taze bahar güllerdir
Türkü Gözlü Güzel türküler şimdi seni anlatır
Seni bizden ayıran ölüm değil bil ki hasrettir
Ölüm bizi kavuşturan biten ise son nefestir
Nurlar içinde sen yat Türkü güzeli Nuray Hafiftaş
Seni sevenler mezarının başında gözlerinde yaş
Türküler bir selamdır aldık selamını güle güle git sırdaş
Bekle bizi bizde selamınla geleceğiz ey arkadaş
Ecel seni ölümle aldı sanma seni bizden ayırır
Gidişin bizim gelişimize işaret şimdi sensiz kalınır
Şimdi hangi cümleyi ben nasıl kursam söz yanılır
Ölüm bizi kavuşturan biten ise son nefestir
Nurlar içinde sen yat Türkü güzeli Nuray Hafiftaş
Seni sevenler mezarının başında gözlerinde yaş
Türküler bir selamdır aldık selamını güle güle git sırdaş
Bekle bizi bizde selamınla geleceğiz ey arkadaş
Âşık Gülveren’im gidişin yüreğimizi kavurur
Gülüşün hatıra kaldı vatan üzerinde rüzgâr savurur
Hakka gittin teslim oldun şimdi tahtın kurulur
Ölüm bizi kavuşturan biten ise son nefestir
Nurlar içinde sen yat Türkü güzeli Nuray Hafiftaş
Seni sevenler mezarının başında gözlerinde yaş
Türküler bir selamdır aldık selamını güle güle git sırdaş
Bekle bizi bizde selamınla geleceğiz ey arkadaş
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