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Burhan Küçük

1968 Zonguldak doğumluyum,.amatör şiirler yazar ve paylaşırım,şiir okumayı
ve özellikle yazmayı çok severim çok yüzlerce kitap okumama rağmen hiç
kitap okumadığımı zannederek kendimi cahil bulurum öğrendiğim tek şey,
Öğreneceğim çok şey olduğudur.
Saygılarımla
Burhan KÜÇÜK

Ayna

 Karşındayım ayna
 Ne tarafa çevirsem
 Gördüğüm  kendim
 Ayna,kırsam seni
 Kırdığım,ben miyim?

 Burhan KÜÇÜK
 Kdz.Ereğli-05.02.2004

Yalnız olmaktan değil, hain ve namussuz olmaktan kork!

Benim Ayağımın Altı da Müsait Başımın Üstü de.. Nerede Duracağını Kendin
Belirle...

Söyleyecek Sözün Olmayabilir Ama Önemli Degil; Çünkü Boş Konuşmaktan
Susmak İyidir..! Ve Efendilik Ağaç Gibidir Kökü Yerde Başı Göktedir..!

'Hayatta kimseye güvenmeyeceksin' demek saçmalıktır inan. Ama kime 'iki
defa güveneceğini' hesaplamalı insan.
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"Aşk"

Aşka inanır mısın...
Olsa yanlışlık,
Olmasa yalnızlık.
Yoksa tekrar mı geçeyim.

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-2013

Burhan Küçük
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"iki KİŞİLİK"

İki kişilik

-I-
Şu esmer gök var ya
Şu kızıl deniz
Ne varsa bizden yana
Buluşurdu düşlerimiz
-II-
Düşlerimiz vardı
Acıdan sırılsıklam
Yüreğim avucunda
Benden sana armağan
-III-
Elimde tuttuğum
Sanki bir zelzele
Üzerimize çöken
Çağırma beni böyle
-IV-
Bana öyle bir gel ki
Dikenli yoldan,çıplak ayaklı
Beni öyle bir düşün ki
Düşlerimiz kalmasın saklı
-V-
Düşün gözlerindeyim
Pervasız yürüyen beni
Yollarım olmasın hüzün
Kapatma gözlerini
-VI-
Hüzün düşmez yollarına
Döküldü yaprakları Eylül’ün
Kazımışım adını ağaçlara
Sonbaharın dekoruna uygun
-VII-
Soğuyan havalar mıdır
Beni böyle ısıtan
Ateş dudakların mıdır
İçimde yanan volkan
-VIII-
Saç geceye ateşini
Gecelerim aydınlansın
Sana yine şiirler yazayım
Ay bakarken şaşkın
-IX-
Şu esmer gök var ya
Şu kızıl deniz
Ne varsa bizden yana
İki kişilikti düşlerimiz

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-08.11.2004

Burhan Küçük
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"Kara Tahta"

Gün kaybolurken penceremden
Ruhum hala çocukluğunda
Ay yıldız çizmeye çalışıyorum
Tek ayak üstünde
Kara tahtaların önünde
Ağlarken gül dökülüyor
Çocuk gözlerimden
Güneş açıyor düştüğü yerde.

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-29.04.2013

Burhan Küçük
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10 Kasım

Özgürlüğe susamış ülkemin üzerine
Güneş gibi doğdun
Ülkem yoğrulurken yoklukla,kederle
Cumhuriyetimizi kurdun

Kara gölgeler arasında güneşimiz oldun
Aydınlığa açılan penceremiz oldun
Ülkem elden giderken
Cumhuriyetimizi kurdun

Ülkeme sinmişse huzur
Senin eserindir Atam
Bugün 10 kasım
Kuşlar bile suskun

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-Kasım/10/2005
bkucuk68hotmail.com

Burhan Küçük
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Adonis değilsin

Adonis değilsin

Karşımda durur tutuklu görkemin
Unutma /
Sunmazlar zehri teneke kutuyla
Her yudumda erirsin için için
Nafile /
Vursan da bağrına bağrına

Bir kere solmaya başlamasın
Kaybolur ağır ağır rengin
Bugün gülsün / güzelsin
Yarın kuru yaprağa dönüşürsün

Sen Adonis değilsin
Beklemez seni Helena
Solmadan tüm rengin
Aşkın ruhuna burun kıvırma

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-21.12.2005

Burhan Küçük
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Adsız kadın

Adsız kadın

Dinliyor sarmaşık gülleri
Dalgın mı dalgın
Eritiyor yüreği demirleri
Telefonun ucunda ağlayan kadın
Kristal bir bardak yüreği
İçinde bin bir yangın
Kırılmaya meyilli
Gözleri yaşlı adsız kadın

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-21.10.2004

Burhan Küçük
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Ağlamaklıdır Kadın

Ağlamaklıdır Kadın

İnsafsızca solan gülün
Parlak rengimiydi
Gece gördüğün düşün
Yaşadığın mutluluğun sonu muydu
Mutsuzluğun..
Yada yaşadığın mutsuzluğun bedeli miydi
Ki.. hayatının bedeli yalnızlığın
Manalar ve manasızlıklar içindesin
Ne seni seçendir
Ne senin seçtiğin
Hayatın değişmez kurgusu
Başlarken biten
Kısır bir döngüdür zaman
Gözlerde iki damla yaştır yatan
Hayat dediğin yolun ucu
Ve hep ağlamaklıdır kadın
Döndükçe duyguların burgusu

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-12.01.2005

Burhan Küçük
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Ah İstanbul..

Ah İstanbul..

 Bir akşam üstü,hüzün ve sen
 Aklıma düştün Ah İstanbul
 Kadıköy de kafe denizatında
 Dinlersin tangonun güzelliğini
 Yanında İstanbul’un en kral kızı! ...
 Oturup karşıya bakarsınsın
 Bütün ihtişamıyla Sultan Ahmet
 Ve deniz serili minarelerin arasından
 Tatlı bir vapur çığlığı

                                 Kaplar tüm boğazı
 Kıyısında martılar

                                 Yem kapma telaşında
 Bir de kızları İstanbul'un
 Demezler mi sevdiğine bağışlasın
 Zorda bırakırlar insanı
 Takılırsın koyu mavi gözlerine
 Tüter burnuna boğazın iyot kokusu
 Karşıda Orta köy telaşı
 İstisnasız kedileri besleyen kız...
 Sallanıverir geçerken köprüsü
 Meze masasında dansöz misali
 Kafayı çekersin galata da
 Nefis olur balıkla rakısı
 Ah İstanbul...

                                Yine çıkardın beni baştan.....
                         

 Burhan KÜÇÜK
                                 Kdz.Ereğli

Burhan Küçük
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Ahmakların işi

Ahmakların işi

Onulmaz bir yaradır
Sakınılan korkular
Ki ahmakların işidir
Karanlıklar içinde
Aklamaya çalışmak
Ve en son babalar duyar
Sakıncalı durumları
Dilde türlü yalanları
Timsah gözyaşları
Ne ekerse onu biçer insan
Yaramaz sonbaharları

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-07.11.2005

Burhan Küçük
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Akasya ve Sen

Akasya ve Sen

Gözlerim köreldi bakmaktan yoluna
Her gece el açıp yalvardın Allah a
Nerdeydin ahu gözlüm,beklettin yıllarca
Gelmedin bu bahar da baktım yoluna

Kaç bahar geldi,geçti  görüşmeyeli seninle
Unuttum o tatlı simanı bile
Buluşurduk oysa parktaki akasyanın altında
Hatırımda o akasya,birde sen aklımda

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli

Burhan Küçük
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Akşamdan kalma

Akşamdan kalma

Dalmış akşamdan kalma gözlerim
Kadehimde kalmış dudak izin
Odamda dolanıyor hala kokun
Kulağımda asılı silik sesin
Hayalde miyim,rüyada mıyım
Sabahın köründe seni özlerim
Anladım ki
Ben, bende yokum
Akşamdan  kalma bu sarhoşluğum

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-30.06.2004

Burhan Küçük
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Alaca karanlıkta

Alaca karanlıkta

Alaca karanlıkta beni vurdun
Sen vurdun,ben gördüm
Altın kaplamaydı silahın
Parladı bir ortasında gecenin

Ayak seslerini duymuştum
Hayatıma girerken senin
Nasılda, usulca yaklaşmıştın
Sessizce derinden girdin

Ben koca çınar dal uzattım
Geldin kondun dalıma
Çokta güzel yakışmıştın
Ben seni bülbül sanmıştım

Alaca karanlıkta beni vurdun
Sen vurdun,ben gördüm
Altın kaplamaydı silahın
Parladı bir ortasında gecenin

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli

Burhan Küçük
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Aldandım yine

Aldandım yine

Yağmurlu bir gecede çıktım yola
Karanlıktı her yer senin gibi
Bir ışık arar oldu gönlüm
Buldu derken uzaklarda
Serapmış meğer gördüğüm
Aldandı yine garip gönlüm

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli

Burhan Küçük
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An gelir

An gelir

An gelir,kanıma girer
Yüreğim birden bire sızlar
Gözlerimden yaşlar damlar
Buhar olur,bulut olur,yağmur olur

An gelir,kurşun saplanır
Yüreğimin en derinlerine
Bir ah çıkar dudağımdan
Yıkılır,dağlar,taşlar.....

An gelir,Sessizlik başlar
Hesaplaşırım kendimle
Fırtınalar eser yüreğimde
Tüm benliğimi alıp götürür

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-17.03.2003
(An gelir aldatır insan kendini)

Burhan Küçük
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Anlam veremeden

Anlam Veremeden

Ne güneşe doğma diyebiliriz
Ne güneşe batma diyebiliriz
Ne akan suya dur diyebiliriz
Ne fazla ömür isteyebiliriz

Yaşamak dururken,bu kahır neden
Bu kahır,bu elem,can çekiştiren
Yaşam sunulmuş en güzel nimetken
Ne isteriz bizler,birbirimizden

Bizimde kapımız çalındığında
Sonbaharın bitiş yağmurlarıyla
İşte o an kış hiç gelmesin deriz
Anlam veremeden,göçer gideriz.

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli

Burhan Küçük
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Anlarsın ki

Anlarsın ki

Boralar,kasırgalar kopar ya
Yüreğinin engin sularının da
Martılar gösterir ya yolunu
Sığınacak limanı sessizce
Seyredersin yol gösteren
Martıyı bulutların arasından
Kasvetlice süzülüşünü
İmrenirsin sadece
Boş gözlerle bakarken
Martı olmak istersin o an
Ve süzülmek mavi göklerde
Bir an heveslenirsin işte
Anlarsın ki..
Süzülmek martının işi
Bize düşen seyri alem
Gök mavi,deniz mavi
Deniz billur gibi berrak
Yanaştıkça kıyıya
Gün ışığı aydınlatır derinleri
Maviye kızıl bulaşır
Görürsün saf saf yüzen  balıkları
Balık olmak istersin
Uçsuz bucaksız mavilerde
Saf saf süzülerek yüzmek
Ve an gelir martı düşer aklına
En iyisi insan olmak dersin
Anlarsın ki o zaman
Martı da oluyorsun,balık da...

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-

Burhan Küçük
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Anlatmayın çocuklara

Anlatmayın çocuklara

Kuşların cıvıl cıvıl uçuştuklarını
Gökyüzünde özgürce dolaştıklarını
Rüzgara ters kanat çırptıklarını
Günün,güneşin tadını çıkardıklarını
Bulutlara yükselebildiklerini
Bıcır bıcır muhabbetlerini
Mavi semalarda oyunlar oynadıklarını
Gördükleri gibi kalsın hayalleri
Kursunlar onlarda uçmanın düşünü
Anlatmayın onlara
Kuşların havada,sadece böcek kaptıklarını
Düşleri bozulmasın çocukların

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-22.01.2004

Burhan Küçük
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Anlatsın gözlerin

Anlatsın gözlerin

Gel otur şöyle,ama ne olur sus
Hiç konuşma,anlatsın gözlerin
Serüvenini aldatılmışlığın
Yalnızlığını anlatsın
Ama ne olur sus,hiç konuşma
Gel otur şöyle,gözlerin konuşsun
Anlatsın gözlerin bildiği sevgiyi
Belki de bilmediği,umursamadığı
Sus hiç konuşma,anlatsın gözlerin

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli

Burhan Küçük
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Annem

Annem

Sıcacık kollarınla sarıvermişsin beni anne
Masallar,ninniler anlatmışsın yine bana
Almışsın koynuna doyamamışım kokuna anne
Uyuya kalmışım sabaha kadar yanında

Şarkılar söylemişsin yine bana anne
İçinde hep buram buram sevgi kokan
Minik ellerimi almışsın avuçlarına anne
Sıcaklığı hala bedenimi sarıveren

Melekleri anlatmışsın bana yine anne
Senin gibi beni hep gözleyen,koruyan
Gece hıçkırarak ağladığımda anne
Başucumda birden bire bitiveren

Yıldızları toplamışsın yine bana anne
Boncuk boncuk asıvermişsin boynuma
Bu sabah gördüm, aynada anne
En güzel gülüşünle girivermişsin rüyama

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli

Burhan Küçük
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Arada

Arada

Ya varsın
Ya yoksun
İkisinin arasında
Tutunamazsın

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-23.03.2004

Burhan Küçük
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Ardından

Ardından

Gri beyaz katlanmış çuval bezi
Kıvrımları taşlarla kaplı
Engebeli  bir arazi gibi
Akşama doğru / Sürgülü gönül kapısı

At sürdüm sırtı iğneli
Yüksek platolarda kalbin
Testere yüzü gibi engelli
Ardından sürüklendiğim kadın

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-25.12.2005

Burhan Küçük
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Arkası yarın

Arkası yarın

Televizyon yoktu bizim köyde
Zaten elektrikte yoktu
Sular kuyulardan çekilir
Omuzlarda taşınırdı
Buzdolabı niyetine kullanılırdı
Tel dolaplar
Dedeler masal anlatır
Nineler mısır patlatırdı
Demli çay nezaretinde
Saman savrulurdu
Rüzgarla harman yerinde
Tozlanmış çocuklar
Elbiseleri yolda çıkarıp
Dereye koşuşurdu
Çocuklar bugün kadar
Çabuk büyümez
ve
Düş kurarlardı
Radyoda ki
“Arkası yarın” eşliğinde

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-17.03.2004

Burhan Küçük
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Arta kalan

Arta kalan

Yollar uzun,sonu görünmeden biten
Irmaklar boz bulanık aksa da ardı duru
Sen göründüğün gibi misin güleç yüzlü
Ne karanlıklardan arta kalan

Görünen köy kılavuz da  ister,rehber de
Göründüğü gibi değil artık her baktığın
Var git bir bakış at  şu dağdan meraya
Gördüğün ot mudur toprağında biten

Dön bak aynaya sen bu musun
Yoksa aynada ki mi sensin
Kır aynaları, at her bir yana parçalarını
Dön bak çevrene,arta kalan sen misin

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli

Burhan Küçük
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Asma

Asma

O asmayı biz diktik
Sulayıp büyüttük
Yapraklarından dolma yaptık
Tane tane üzümlerini yedik
Tüm mahalle
çoluk,çocuk
O asmayı biz diktik
Üzümlerini kaynattık
Suyunu içtik
Tüm mahalleli
Muhabbete gölge
Düşürmedik
Tüm mahalleli
Kendimizden geçtik
O asmayı biz diktik

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli

Burhan Küçük
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Aşk

Aşk

Aşk; ben seni,
Gecelerin koynunda
Güneşin içinde
Okyanusun dibinde
Çöllerde...
Buzul kutuplarda
Ben seni,
Geceleri rüyamda
Gündüzler hayalimde
Aradım durdum...
Aşk;
Girmişsin kanıma
Aratırsın olmadık yerde

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-01.01.2004

Burhan Küçük
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Aşk İki Kişilik

-I-
Şu esmer gök var ya
Şu kızıl deniz
Ne varsa bizden yana
Buluşurdu düşlerimiz
-II-
Düşlerimiz vardı
Acıdan sırılsıklam
Yüreğim avucunda
Benden sana armağan
-III-
Elimde tuttuğum
Sanki bir zelzele
Üzerimize çöken
Çağırma beni böyle
-IV-
Bana öyle bir gel ki
Dikenli yoldan,çıplak ayaklı
Beni öyle bir düşün ki
Düşlerimiz kalmasın saklı
-V-
Düşün gözlerindeyim
Pervasız yürüyen beni
Yollarım olmasın hüzün
Kapatma gözlerini
-VI-
Hüzün düşmez yollarına
Döküldü yaprakları Eylül’ün
Kazımışım adını ağaçlara
Sonbaharın dekoruna uygun
-VII-
Soğuyan havalar mıdır
Beni böyle ısıtan
Ateş dudakların mıdır
İçimde yanan volkan
-VIII-
Saç geceye ateşini
Gecelerim aydınlansın
Sana yine şiirler yazayım
Ay bakarken şaşkın
-IX-
Şu esmer gök var ya
Şu kızıl deniz
Ne varsa bizden yana
İki kişilikti düşlerimiz

Kdz.Ereğli-08.11.2004

Burhan Küçük
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Aşka dair

Aşka dair

Aşka dair ne varsa ömürde
Yazıldı,çizildi,söylendi
Dizler dövüldü,yürek acıdı
Aşkın ta kendisi hep,hep gizlendi

Aşka dair ne varsa ömürde
Arandı,tarandı,bulunamadı
Dilekler tutuldu,ağıtlar yakıldı
Aşkın ta kendisi hep,hep gizlendi

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-13.01.2004

Burhan Küçük
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ATATÜRK 10 Kasım

10 Kasım

Bir kalp durdu denilmiş
10 Kasım 1938’de
Hani ya durmuş mu?
O günden bu güne
Milyonlara ulaşmış
Durdu denilen kalp
Her geçen gün
Çoğalarak....
Dünyanın dört bir yanında
Ve ritim tutarak atıyor
Tüm yüreklerde...

10 Kasım 2003
Kdz.Ereğli

Kalbimizdesin...

Burhan Küçük
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Ateş böceği

Ateş böceği

Ben bir uyudum,uyudum
Uyandım alaca karanlık
Kirpiklerim bile değmemiş
Henüz birbirine
Çöpçüler geçmemiş
Amonyak kokulu sokaktan
Çöpler darmadağın etraf da
Köşe başlarında uğultular
Şişeler paramparça
İzmaritin henüz dumanı çıkıyor
Pet şişelerle oynuyor kediler
Karabaşın kuyruğunda hala teneke
Dövüyor alaca karanlık da sokağı
Evlerin damı akıyor
Dere olmuş kaldırımlar
Bitmiş pazarlıklar
Dereyi yarıyor ince topuklar
Arabalar sıralanmış park halinde
Aralarından geçmek ne mümkün
Rejim yapmak gerekli
Esti mi rüzgar poyrazdan
Uçuşuyor kağıtlar,poşetler
Duraklarda reklam,sanat,film afişleri
Hepsinin ucu yanık
Beyaz gömleğim kurum lekesi
Yağmış üstüme gecede
Ve ben umutluyum
Gecenin alaca karanlığında
Her ateş böceği gördüğümde
Hala yıldız sanıyorum.......

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli
01.09.2003

Burhan Küçük
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Avanak

Avanak

Sensizlik ağusu sardı içimi
Eritir günden güne yüreğimi
Şu üç kuruşluk dünyada
Neden,tattırırsın cehennemi

Virüs gibi sardın bedenimi
Yok ettin,bitirdin benliğimi
Deli başım, avanak yüreğim
Eskitir gecede kağıdı kalemi

Al benin mi var anlayamadım
Avanak yüreğime söz geçiremedim
Yerinden söküp atmak istedim
Bil ki, bil ki sana hiç kıyamadım

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-05.01.2004

Burhan Küçük
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Avanak yüreğim

Avanak yüreğim

Ne çok aldandı gözlerim
Sahte bakışlara.......
Ne çok aldandı kulaklarım
Sahte sözlere.....
Ne çok aldandı
Avanak yüreğim.......
Sahte baharlara...
Bu yüzden ne çok attım
Kendimi serin sulara
Hep sarıldım ayaz gecelere
Çırılçıplak..........

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli

Burhan Küçük
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Ay ışığı

Ay ışığı

Şu esmer gök var ya
Şu kızıl deniz
Ne varsa bizden yana
Buluşurdu düşlerimiz

Kaldırırdım rafa kitapları
Düşünce sevda aklıma
Şiirler yazarım gece yarıları
Ay ışığı vurunca cama

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-02.11.2004

Burhan Küçük
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Aylak

Aylak

Kaç kış geldi geçti böyle
Çekildi el etek
Dağda bir kurt uludu
Kuşlar uyudu,ağaçlar uyudu
Kaç kış geldi geçti böyle
Akan sular dondu
İs kokusu şehri sardı
Burnumda kokusu
Kaç kış geldi geçti böyle
Cam kenarında
Soba arkasında
Aylak aylak
Dağda bir kurt uludu
Kuşlar uyudu,ağaçlar uyudu
Zemherinin göbeğinde
Uyanmış bir kardelen
Bakıyorum camdan
Aylak aylak
Kaç kış geldi geçti böyle...

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli

Burhan Küçük

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Aylardan Temmuz

Aylardan Temmuz

Aylardan Temmuz
Ortalık boz bulanık
İçimde yanar ateş
Kalbim bir kalıp buz

Aylardan Temmuz
Soğuk mu soğuk deniz
Gönlümde sen
Senin kalbin yap boz

Aylardan Temmuz
Geçip gidiyor amansız
Uğramıyor yüzüme güneş
Ay ışığına hasret yakamoz

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-18.07.2004

Burhan Küçük
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Ayna

Ayna

Karşındayım ayna
Ne tarafa çevirsem
Gördüğüm  kendim
Ayna,kırsam seni
Kırdığım,ben miyim?

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-05.02.2004

Burhan Küçük
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Bahane

Bahane

                 -I-

Esti geçti bende kavak yelleri
Esiyor hala senin başın da
Özlemin sensizliğe boğuldu
Gönlüm deniz,gönlüm yayla

                 -II-

Ne sen bana sevdalı
Ne de ben sana deli divane
Avuttuk kendimizi
İşte hepsi bu,hepsi bahane

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-12.05.2004

Burhan Küçük
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Bahar

Bahar

Bahar geldi, güneş açtı
Çiçekler açtı, kelebekler uçtu
Erikler dallardan sarktı
Çocuklar bir  sevindi
Kuşlar sevinçten uçtu

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-2004

Burhan Küçük
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Batık gemi

Batık gemi

Gemiler battığında limanda
Ben sensizliğe dalarım
Ne varsa senden yana rüyamda
Ben her sabah ona uyanırım
Çıkmaz girdaplara kapıldığımda
Deniz görmez gözlerim
Okyanusta seni ararım
Uzayıp giden dalgalar boyu
Suretini ararım kıyı kıyı
Dolunay çıkar,vurur diye cama siluetin
Uyanır aya bakar,umutla sabahlarım
Batık geminin enkazında
Ki hala elimde tutuyorum
Sönmüş sigarayı

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğlki-05.06.2004

Burhan Küçük
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Battığım yer

Battığım yer

Aklıma gelir gözlerin
Ne bir adım ileri
Ne bir adım geri
Mıh gibi çakan
Olduğum yere
Kendine bağlayan
İşte gözlerin
Ve ben hala
Battığı yerde
Debelendikçe
Batanım..
Aklıma geldikçe
Gözlerin..

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-15.02.2004

Burhan Küçük
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Bazıları

Bazıları

Ruhumuzu karartıyor diye bazıları
Sevmezler hiç yağmurlu havaları
Her zaman günlük,güneşlik mi olmalı
Aydın tutabilmek için gönülleri

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli

Burhan Küçük
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Bebek

BEBEK

Sevgi senin gülüşünde saklı BEBEK
Sevgi senin elinde sıcak
Sevgi senin bakışında gizli
Sevgi senin saflığında BEBEK

Sevgi senin emekleyişinde BEBEK
Sevgi senin ağlayışında
Sevgi senin ninninde gizli
Sevgi senin uykunda BEBEK

Sevgi senin kundağında BEBEK
Sevgi senin banyonda ki köpüğünde
Sevgi senin teninde koku
Sevgi sende gizli,sevginin adı yok BEBEK

Burhan KÜÇÜK
Kdz.EREĞLİ

Burhan Küçük
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Bedava

Bedava

Umut bedava
Gönlünden geçeni
Yaz bir kanara
Kelimeler bedava
Yarat hayalinde
Sekizinci rengi
Hayaller bedava
Sonra boya onları
Sekizinci renge
Renkler bedava

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-23.10.2004

Burhan Küçük
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Bekçi

Gözlerin gözlerimde buğu
Bekçidir kirpik uçlarımda uyku.

Burhan Küçük

https://www.antoloji.com
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Belli değil

Belli değil

Dönüyor dünya,ne tarafa belli değil
Bilenlerde söylemiyor, aslı belli değil
Karışmış dünya iç içe, olacak iş değil
Gösteriyor ekranlar,seyredeni belli değil

Bir yol tutturmuş insanoğlu,yol belli değil
Kimin eli kimin cebinde,eller belli değil
Yol almış kervan gidiyor,hancı belli değil
Almış sazı eline söylüyor,ozan belli değil

Kural konmuş her yere,kural belli değil
Gemi kalkıyor limandan,rotası belli değil
Soğuk esiyor rüzgarlar,yönleri belli değil
Yel değirmeni kurmuş,kim olduğu belli değil

Alev almış ormanlar,kibriti çakan belli değil
Petrole bulanmış denizler,bulayan belli değil
Fay hattına binalar kurulmuş,nedeni belli değil
Haber yapmışlar gazetelerde,okuyan belli değil

Nehir olmuş dereler,çaylar,köprüleri belli değil
Sel olmuş yağmur tanesi,tutan baraj belli değil
Bir köy var uzakta,çocuğu bol,okulu belli değil
Dökmüş kağıda,kalemi Burhan, şair mi belli değil

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli

Burhan Küçük
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Ben buna mecburum

Ben buna mecburum

Kaçıyorum ben
Anlamazsın sen
Beni sevmenden
Sevilmekten  kaçışım
Ben buna mecburum
İçimdeki şeytanla savaşım
İster ıstırap olsun sevgin
Yürürsem de dikenli yolum
Kaçıyorum işte senden
Sevmenden,sevilmekten
Anlamazsın sen
Ben buna mecburum
İçimdeki şeytanla savaşım
Sevilmekten ağlayan
Birini hiç gördün mü
Ya da bir ölüyü
Birini severken
Ben buna mecburum
İçimdeki şeytanla savaşım
Ben buna Mecburum...

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-12.07.2004

Burhan Küçük
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Ben içtikçe sen sarhoş oldun

Ben içtikçe sen sarhoş oldun

Ben alkolü son paramla aldım
İçtim hepsini bir yudumda
Ben içtikçe sen sarhoş oldun
Ben ayıktım aslında
Sendin beşik gibi sallanan
Ben seni hiç böyle görmemiştim
Ben içtikçe sen sarhoş oldun
Gözlerine baktım,gözlerin kaydı
Ben seni göremedim
Sallanarak uzaklaştın
Ben içtikçe sen sarhoş oldun
Bu ne biçim sarhoşluk
Ben çıktım duvarın üstüne
Sen düz yolda yürüyemedin
Yaslandın bana uyur gibi
Beraberce yürüdük
Ben içtikçe sen sarhoş oldun
Takıldım kaldım sende
Sen mi sarhoş ben mi
Bilemedim
Ben içtikçe sen sarhoş oldun
Yoksa bu kaldırımlar mı sarhoş
Arabalar mı,caddeler mi,
Bütün insanlar mı sarhoş
Niye dönüyor bu dünya
Ben içtikçe sen sarhoş oldun

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli

Burhan Küçük
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Ben özgürlüğü sevdim

Ben özgürlüğü sevdim

Ben özgürlüğü sevdim
Bir de seni
Boyun eğmedim
Bu yolda hep yürüdüm
Ben özgürlüğü sevdim
Bir de seni
Özgürce
Gem vurdurmadım
Namerde eğilmedim
Ben özgürlüğü sevdim
Bir de seni
Özgürce
Yoluma atılan taşlara
Gizli oyunlara
Tüm engellere rağmen
Ben dikine yürüdüm
Enine yürümedim bu yolu
Temizledim tek tek
Işıklandırdım yolumu
Ben özgürlüğü sevdim
Bir de seni
Özgürce
Uyumadım ben
Ben hiç Uyumam
Yaşarım tüm günü
Doyasıya
Ben özgürlüğü sevdim
Bir de seni
Özgürce
Yaşadım,yoruldum
Yoruldum,yaşadım
Bu yorgunluğumun tadını
Bilemeyecekler
Ve hiç tadamayacaklar
Yorulmaktan aldığım tadı
Tattırmayacağım..
Yorulmadan,yaşamadan..
Ben özgürlüğü sevdim
Bir de seni
Özgürce

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli

Burhan Küçük
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Ben ve Ben

Ben ve Ben

Yüzümdedir acısı
Tokatlayan anıların
Bir çok “ben”olurum
İzlerinde geçmişin
Bir sigara yakarım
Baş başa kaldığında
Diğer “ben”tarafım
Yıllar değiştirir “ben”liği
“ben”deki “ben” gibi
Her akşam uykuya dalan
Aslında ölüdür insan
Bilirim yaşam her sabah
Doğar yeniden
“Ben”ölürüm, “ben”doğarım
Her akşam,her sabah
Düşünürüz,ölümü
Bize değildir yakın
Biz oraya hiç ulaşamayız
Ki..hep başkaları ölür
Bu yüzden..
Yüzümdedir acısı
Tokatlayan anıların
Bir çok “ben”olurum
İzlerinde geçmişin....

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-13.01.2004

Burhan Küçük
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Ben yokum

Ben yokum

Ne sen beni anlayabildin
Ne ben seni çözebildim
Bu gece,ah bir bilsen
Kendimle savaştım.

Bir savaş ki,ne ateş kes,ne barış
Hep kendimle bu savaş
Duymadın,kalbime sıktım kurşun
Ben yokum,seni öldürdüm..

Burhan KÜÇÜK
Kdz.ereğli-18.05.2004

Burhan Küçük
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Beni aldatan

Beni aldatan

Güneşi bekliyorum
Koca bir kış boyu
Ve parıldadığında
Kumsala atıyorum
Kendimi umarsız
Deniz ve güneş
Kavuruyor bedenimi
Gecenin bir yarısı
Omuzlarımda bir sızı
Anlamıyorum
Deniz mi?
Güneş mi?
Beni böyle uyutmayan
Yoksa koca kış mı?
Beni böyle aldatan.

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-04.07.2004

Burhan Küçük
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Beş var

Beş var

Günün bitimindeyim
Vakit gece yarısına beş var
Düştü düşecek göz kapaklarım
Uyku kirpiklerimde bekçi
Düştükçe göz kapaklarım
Gözlerime batan yar
Hala aklımdasın
Vakit gece yarısına beş var

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-22.10.2004:23:55

Burhan Küçük
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Bırakırım

Bırakırım

Sen zahmet etme ne olur
Ben çekip giderim
Bütün gördüklerimi
Yaşadığım tüm günlerimi
Yazdığım şiirlerimi
Bırakırım geride
Sen zahmet etme ne olur
Ben çekip giderim
Geride sevgimi bırakırım
Güneşimi..
Yıldızlarımı bırakırım
Kafesteki kuşumu
Kapıda ceketimi
Bir yudum rakımı
Yarım kalan sigaramı
Bırakırım geride
Sen zahmet etme ne olur
Ben çekip giderim

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-17.12.2003

Burhan Küçük
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Biliyor musun?

Biliyor  musun?

Tutamayıp kendimi
dudaklarımdan dökülüyor
O iki kelime,
'Özledim seni'
Yakınımda olduğunu bilmek
Huzur veriyor bana
Ve ısıttığın kalbimde
İnce bir sızı
Yeni yeni fark ediyorum
Yokluğunu aslında
Biliyorsun ki;
Hiç istememiştim gitmeni
Geldin ya işte
Özlemişim seni
Hem de çok
Biliyor musun?
Yakındakiler de özlenirmiş
Öğreniyor insan zamanla
Ve yüreğine söz geçirmek
En zor işmiş insana
Ne kadar yasaklasa da..........

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli

Burhan Küçük
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Bilmezdim

Bilmezdim

Ben aşk nedir bilmezdim
Daha on beş yaşında çocuktum
Seni  gördüm, sana tutuldum
Yanmam derdim,yandım kül oldum

Aşkın çemberinden geçirdin
Attın rüzgarlara savurdun
Yaktın kalbimi kavurdun
Daha on beş yaşında çocuktum

Şimdi yangının eksik olmaz yüreğimden
Gülümsersin hep,gönül penceremden
Gönlüm geçse de bu dünyadan
Bil ki sen hep gönlümdesin

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli

Burhan Küçük
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Bir daha

Bir daha

Arkadaş üstüne bir avuç toprak attım
Hissettin mi?
Süzüldü yanağımdan göz yaşlarım
Görebildin mi?
Alev alev yüreğimi yaktın geçtin
Anlıyor musun?
Nereye böyle, aldın başını gittin
Anlatabilir misin?
Önemi yoktur her halde buraların
Mutlu musun?
Bir haber,bir ses..
Bir mektup,bir mail..
Gönderebilir misin?
Her sabah gülen gözlerinle günaydın
Yada bir daha merhaba.....
Diyebilirsin? ...

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-15.12.2003

Burhan Küçük
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Bir ekmeğe bir şiir yazılır kardeşim

Bir ekmeğe,bir şiir yazılır kardeşim

Şiir sattım fırıncıya bir ekmek aldım
Yanında azık da verdi neyleyim
Alış veriş dünyası bu verirsen alırsın
Bir ekmeğe bir şiir yazılır kardeşim

Aç mı kaldın arkadaşım al sana şiir
Ekmek alırsın  belki karşılığında
Herkese de vermezler istersen dene
Bir ekmeğe bir şiir yazılır kardeşim

Ne hallere düştük be kardeşim
Oysa bölüşürdük bir dilim ekmeği
Kendi ellerimizle hazırladık bu sonu
Bir ekmeğe bir şiir yazılır kardeşim

Çekilmez hale getirdik dünyamızı
Can sıkıcı fırtınalarla uğraştık
Kriz,enflasyon,borsa,on bir eylül
Bir ekmeğe bir şiir yazılır kardeşim

Depremlerle,Irakla,kapkaçlarla
Hep boğuşuyoruz denizlerde
Bir kulaç öne,iki kulaç geriye
Bir ekmeğe bir şiir yazılır kardeşim

Haydi sevgiye,dostluğa,paylaşmaya
Öne çıkaralım paylaşmayı üslubumuzla
Fırıncıda ekmek vermiyor artık
Bir ekmeğe bir şiir yazılır kardeşim
                                           Desek de.......

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli

Burhan Küçük
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Bir hüzün yarattım kendime

Bir hüzün yarattım

Bir hüzün yarattım kendime
Yaşadığımı anlamak için her nasılsa
Yaşıyorsam acı ve hüzünde olmalı
Baktığım zaman göreyim istedim
En uzaklardaki küçük yıldızları
Gökyüzünün aydınlığından ileri
Karanlık dan bakayım istedim
Gerçek aydınlığı derinlerde aradım
Aydınlık dan karanlığa bakamadım
Denedim bir çok kez
Bu seferlik de böyle olsun
Hüzün,acı yarattım kendime
Karanlıktan baktım ilk kez
Gün ışığından,görememişim
Evrendeki küçük meteor taşlarını
Gecenin karanlığında yağdılar üstüme

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli

Burhan Küçük
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Bir kadın geçti

Bir kadın geçti

Bir kadın geçti
Yanı başımdan
Her yanı oynak
Cepleri misket  dolu
Saçıyor sağa sola
Ardın da
Çoluk çocuk
Misket topluyor
Bir kadın geçti
Yanı başımdan
Saçları uçuk
Ardın da
Çoluk çocuk
Ellerin de uçurtma
Bir kadın geçti
Yanı başımdan
Elinde silah
Kurşun kalbimden geçti
Ardın da
Çoluk çocuk
Boş kovan toplar

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-05.05.2004

Burhan Küçük
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Bir kalem yeter

Bir kalem yeter

Özgürlük kelimelerde saklı
Ateş suda,dalga denizde
Güneş karanlıkta saklı
Yağmur bulutta
Buğday toprakta saklı
Öğrenci kitapta
Hayat,yaşamda saklı
Ruh bedende
İnsanlık ruh da
Sevda hep kalbimde saklı
Bir kağıt,bir kalem yeter bana

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-11.02.2004

Burhan Küçük
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Bir kere

Bir kere

Bir kere aynalara küsmeye gör
Ne kadar çabalasan kafi değildir
Zaman güzelliğini alır götürür
Bir kere solmaya başlamaya gör

Ne güneşin olur,ne suyun kalır
Çekilir el etek tüm çehrenden
Ver yansın eder gözlerin aynada
Bir kere solmaya başlamaya gör

Aynalarla başlar ilk hesaplaşmalar
Sokup elini çıkarmak istersin suretini
Ne var ki ayna kırılır vermez sureti
Bir kere solmaya başlamaya gör

Çekilirsin kabuğuna,dünyan daralır
Zindan eylersin kendine üç beş günü
Tüm vücudunda bilinmez ağrılar
Bir kere solmaya başlamaya gör

Şimdi;
Küsmeden aynalara yaşama zamanıdır
Esirgeme gözünü maviye iyi bak
Denize,buluta,semaya,akan bir ırmağa
Güneşi çek vücuduna,kollarınla sar

“Bir kere solmaya başlamaya gör”

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-02.03.2004

Burhan Küçük
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Bir nisan havası

Bir nisan havası

Uyandım baktım camdan
Bir nisan havası mı ne
Güneş vurmuş cama
Kirpiklerim pır pır eder
Uçuşuyor kuşlar
Kelebekler de var
Bir nisan havası mı ne
Yağmur yağar belki birazdan
Ah! .. yok olur kelebekler
Hızlı atıyor kalbim
Kanım inceldi mi ne
Bahar mı çarptı acaba
Bir camdan bakmayla
Uçuşuverdi kalbim kuşlarla
Bir nisan havası mı ne

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-24.02.2004

Burhan Küçük
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Bir şey var aramızda

Bir şey var aramızda

Seni gördüm göreli ben böyleyim
Her gün kaleme sarılıyorum
Bir şey var aramızda,biliyorum
Kelimeleri birbirine karıştırıyorum

Bir şey var aramızda,yaklaşıyorum
Giydiremiyorum kelimelere giysi
Anlatamıyor,yutkunuveriyorum
Çözemedim gitti ben bu sihri

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-10.10.2004

Burhan Küçük
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Bir şiir

Bir şiir

Bir şiire bulaştım
ki..
Nefes alamıyorum
Gözlerimle boş duvara
Hayalini çiziyorum
Saçlarına yıldız ekiyorum
Bir şiire bulaştım
Boş duvara
Harf ekiyorum.

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-15.05.2004

Burhan Küçük
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Birden bire

Birden bire

Birden bire mi çöktü binalar
Birden bire mi oldu her şey
Nereye kayboldu birden insanlar
Bir daha açmaz mı güneş
Ne oldu aya
Birden bire mi  yok oldu yıldızlar
Niye boğulduk böyle karanlığa

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-17.08.2000

Burhan Küçük

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bitti Eylül

Bitti Eylül

Geçti gitti eylül sessizce
Ne sarı yaprak kaldı
Ne yeşil bir ağaç
Sen gönlümden gidince

Yaz da bitti,bahar da
Bastırdı kış ansızca
Gönlüm şimdi hüzünde
Sevmiştim seni gizlice

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-01.10.2004

Burhan Küçük
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Biz ne zaman

Biz ne zaman

Biz ne zaman aşık olsak
Tutunacağımız bir dal kalmaz
Kurumuş yaprak gibi düşeriz
Salkım,saçak...
Kalbimiz de aşk ateşi
Meyhanede soluğu alırız
Sallanıp sokaklarda
Sarhoşu oynarız
Kah Mecnun oluruz
Kah Kerem.....
İstanbul’u çöl,surları dağ
Boğaz içini de dere sanırız
Biz ne zaman aşık olsak
Ege’yi, Karadeniz’e akıtırız
Yıldızları Ay
Ay’ı   yıldız görürüz
Gözlerimizi gönlümüze takar
Gönlümüzü
Rüzgara salarız...........

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli

Burhan Küçük
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Bize uymaz

Bize uymaz

Güzel yaşamaksa hayat
Gönül sarayı neylesin
Saray bize uymaz hey hat
Kapalıdır etrafı,göremezsin
Tüm güzellikleri
Deniz olmalı
Orman olmalı
Güneş olmalı
Ay olmalı
Gök kubbenin altında
Etrafın boş olmalı
Güzel yaşamaksa hayat
Birde gönülde
Gül yüzlü dilber olmalı

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli

Burhan Küçük
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Bizim ki

Bizimki

Kalemden uzak duramaz
Eli kalem tutanın
Gönlü aşksız duramaz
Gönlünde aşk yatanın
Bizimkisi;
Hayali aşklar Yaratmamız
Bu yüzdendir ki;
Gönlümüz aşksız
Elimiz kalemsiz duramaz

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli

Burhan Küçük
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Boş ekran

Boş ekran

Bu kente yağmur yağıyordu
Akşamın güneş batımında
Rüzgar.........
Hangi tarafa eseceğini bilmiyordu

Antenleri ters dönmüştü
Kalbimin ekranının
Ve hep seni gösteriyordu
Yağmurlu,puslu bu havada

Bir cızırtı,bir karıncalanma
Sen kayıyordun ekranda
Düzeltmek için anteni
Çıktım dama yağmurda

Döndüm,ekran bom boş kaldı
Işıkları çoktan kesmişlerdi
Yıldırım korkusuna,elektrikçiler
Şalterleri indirmişlerdi

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli

Burhan Küçük
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Böyle dünyaya

Böyle dünyaya

Umutsuzluk içini kaplamışsa
Yarınlar cam gibi kırılmışsa
Aldanışlar Art arda geliyorsa
Bıçak gibi saplanıyorsa
İhanetler yüreğini parçalarcasına
Kurşunlar çıkmışsa
Güvendiğin ellerden
Yüreğine saplanmışsa
Kalabalığın ortasında
Yapayalnızsan..
Yüreğin ağustosta üşümüş
Zemheride yanmışsa
Küçülmüşsen,ufalmışsan
Sevmekten..
Tutma gözyaşlarını aksın
Ve tükür geç böyle dünyaya...

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-2000

Burhan Küçük
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Böyle gidişle

Böyle gidişle

Düşmesen de gece
Düşle,hayalle
Unuturum seni
Belki zamanla
Bir türkü tutturmuş
Dans ediyorum
Yıldızlarla
Gönlüm deniz
Gönlüm yayla
Sevişirim gece ay’ la
Sabah aynaya
Düşen usla
Dalar giderim
Mavi ufuklara
Ne seni isterim
Ne senden vazgeçerim
Böyle gidişle

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-14.07.2004

Burhan Küçük
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Bu alemde

Bu alemde

Sevgi bulamaç olmuş dilde
Dolanıp durur bu alemde
Dostluk konserve kavanozda
Son kullanma tarihi geçmiş
Bekletip kapağını açtığımızda

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli

Burhan Küçük

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bu gece

Bu gece

Bir an bakarken yıldızlara
Düştün aklıma bu gece
Yol alırken sonsuz semaya
Gönül dağı aydınlandı bu gece

Düştün cemre misali ısıttın
Gönül volkan oldu bu gece
Patladı tüm ihtişamıyla
Aydınlattı gökyüzünü bu gece

Uzandım evrendeki yıldızlara
Tek tek topladım her birini
Belki  sensindir diye
Göz kırpmıştı biri bu gece

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli

Burhan Küçük
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Bu rüzgar

Bu rüzgar

Kalemi ele aldı mı durmuyor
Aşk; yüreğe girdimi çıkmıyor
Ah be,Ah be güzelim
Bu yollar hiç bitmiyor
Bir bilsen deryayı
Hep kudurup duruyor
Yok mu bu dalgalar
Her geçen gün
Büyüdükçe büyüyor
Kalbim küçük bir sandaldır
Kıyıdan kıyıya vuruyor
Esti mi bu  rüzgar
Adamı har  vurup
Harman savuruyor.

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-05.01.2004

Burhan Küçük
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Bu şehri

Bu şehri

Ve maviydi hayallerim
Kızıla boyalı
İçinde bu şehrin
Çok severdim bu şehri
Sevişme sonrası
Orgazm sigarası gibi
Her sabah uyanışımda
Açmaya çalışan çiçek gibi
Orospu gülüşleri vardı
Köşe başı pazarlığından artan
Ki her günün sonu
Midemi delice ağrıtan
Ah bu şehir yok mu
Beni uykusuz bırakan

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-07-11.2005

Burhan Küçük
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Bugün Pazar izin verdim kendime

Bugün Pazar izin verdim kendime

Bugün pazar izin verdim kendime
Bıraktım işi gücü tatil eyledim
Dolaşacağım Ereğli'yi şöyle bir
Tanyeriyle beraber çıkacağım Göztepe' ye
Güneşin doğuşunu seyredeceğim
Usul usul  doğarken,Uyuyan Güzelden
Geçeceğim Doruk Tepesi'ne
Haykıracağım Bağlık Tepesi'ne
Bugün pazar izin verdim kendime

Çeştepe'den  seyri alem yapacağım
Yelkenlerini fora açmış teknelere
Erdemir'e yük boşaltan büyük gemilerin
Yol alışlarını Karadeniz deryalarına
Bakıyorum gözlerimin yeşiliyle
Karıştırıyorum Karadeniz in mavisine
Yeşillik bulaştırdım maviye
Gözlerim de izinli nede olsa bugün
Bugün Pazar izin verdim kendime

Şiir yazacağım,resim çizer gibi
Kaleni fethedip,Karadeniz Ereğli sana
İneceğim sahil yoluna
Bir tur atıp boydan boya
Sahildeki börekçilerden börek alıp
Çınar altında ince belli bardaktan
Demli bir çay içeceğim
Birde sigara yakarım çayın yanında
Bugün Pazar izin verdim kendime

Cehennem Ağzı'ndan şöyle bir bakıp
Ölüler Vadisi'nden geçeceğim
Uzun Mehmet in kara elması bulduğu
Kestaneci Köyü'ne yol vereceğim kendime
Güzel köylü kızlarından
Bir avuç Osmanlı çileği alacağım
Çileğin,çeliğin dostluğu sembolü olmuş
Sevgi,dostluk barış kenti Karadeniz Ereğli
Bugün pazar izin verdim kendime

İnip tekrar sahil yoluna
Çıktım teras kafeye oturdum
Elimde bir fincan kahve
Gözlerim tümden yolcu Karadenize
Vakit tamam,zaman su misali aktı
Bir elimde kağıt,bir elimde kalem
Karadeniz Ereğli bu akşamüstü
Şiir oldu aktı kızıl gün batımında
Bugün pazar izin verdim kendime
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Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli

Burhan Küçük
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Buğday

Buğday

Buğday tanesi gibiyiz
Başak olur,
Değirmende öğütülürüz
Un oluruz,kepek oluruz
İyi güneş alırsak
Toprağa tekrar atılırız
Beceremezsek;
Toz oluruz,yok oluruz

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-05.02.2004

Burhan Küçük
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Bulutlar

Bulutlar

Hüzünlendi yine ah garip  gönlüm
Bulutlar ağladı,yoksun diye sen
Odamda sessizlik,masamda resmin
Yalnızlığım benim kor gecelerim
Bulutlar yine benim tek sırdaşım
Onlarda ağlamasa,ben neylerim

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli

Burhan Küçük
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Bunun adı

Bunun adı ekmek kavgası

Bunun adı ekmek kavgası
Bilemediler ki başka bir işi
Görmediler ki bir gün,gün yüzü
Bunun adı ekmek kavgası

İndiler metrelerce yerin altına
Ekmeğini çıkardılar yeryüzüne
Vurdular kazmayı kayaların beline
Bunun adı ekmek kavgası

Ellerine aldıkları sefer tası
Köyünden getirmiş iki domatesi
Karanlıkta açmışlar çilingir sofrası
Bunun adı ekmek kavgası

Yerin altında bir şehir kazdılar
Yıkılmasın diye kütükler sardılar
Bir çatırdı duyduklarında kaçıştılar
Bunun adı ekmek kavgası

Dizlerinin üstünde kazma salladılar
Çıkmasın bir kıvılcım istediler
Metan gazına lanet okudular
Bunun adı ekmek kavgası

Sürme çekmiş gözleriyle dışarı çıktılar
Sarmış her taraflarını çamurlar, karalar
Güzel havada güneşe bile bakamadılar
Bunun adı ekmek kavgası

Bir dilim katık  helva aldılar
Onu da çocuklarıyla paylaştılar
Madenciler hep böyle yaptılar
Bunun adı ekmek kavgası

Başlarına yeryüzü göçtü
Bir çok arkadaşları şehit oldu
Çocukları,eşleri yetim kaldı
Bunun adı ekmek kavgası

Bizler ısınırken sıcak sobanın yanında
Onlar yol aldı,çizmeleriyle çamurlu yollarda
Kazma,kürek ellerinde gecenin karanlığında
Bunun adı ekmek kavgası

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli(maden şehitleri anısına 2002)

Burhan Küçük
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Buz

Buz

Rakı kadehimde
Buz gibisin
Ben miyim
Sen misin
Bilemedim
Boşaldıkça eriyen
Doldur Saki
Boş kalmasın
Kadehim.

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-2008

Burhan Küçük
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Büyür hüzünler

Büyür hüzünler

Kamaşır mı, gecede gözlerim
Vurunca ay ışığı
Çalkalandıkça koca deniz
Savurur atar mı yakamozları

Uçuşur mu gecede martılar
Çizgisinde seyreder mi kıyılar
Hiç yanaşır mı gemiler
Söndüğünde limanda ışıklar

Geceye bakarsa gözlerim
Büyür hüzünlü geceler
Sönerse tüm ışıklar
Düşer asık suratlı gölgeler

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli

Burhan Küçük
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Cehennemin dibi

Cehennemin dibi

Mahşer yeri gözlerin
Değdi gözlerime
Ve düşünmeden ben
Attım kendimi
Cehennemin dibine..

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli

Burhan Küçük
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Celladıma

Celladıma

Gönlümün sesi böler geceyi
Kalk der uyuma,uyuma kalk
Söz geçiremem celladıma
İdama götürür beni her gece
Bu yaşlı,ihtiyar,bunak dünyanın
Köhnemiş gecelerinde
Uykumu böler,uyutmaz hiç
Ve her gece darağacında
Sallandırır beni celladım
Gece olmasın isterim
Güneş hiç batmasın
Bir kez sormuyor ki celladım
Nedir son dileğin
Uyumak diyeceğim,uyumak
Sözümü dinlese gönlüm

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli

Burhan Küçük
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Cellat

Cellat

Ah öyle yanmışım ki sana
Ateşime katırlar taşır odunu
Hep yüzü gizli mi olur celladın
Şafak vaktimi son bulur ömrü insanın

Seni öyle çok sevdim ki
Seve seve çıktım darağacına
Ve yağlı ilmeği
Geçirdim ellerimle boğazıma

Ne denizler yarılır artık bize
Ne Nuh un gemisi gelir kapımıza
Kolomp yeniden mi keşfeder Amerikayı
İstanbul mu fethedilir milenyumda

Gorki çalışır mı artık ekmek fırınlarında
Çar,Dostoyevskiyi koyar mı namlunun ucuna
Shakespeare hangi kraliçeye
Yazar bir sone daha

Sahra çölünde yakalanır mıyız aşk fırtınasına
Robinson artık düşer mi yalnız bir adaya
Yeniçeriler  kazan kaldırır mı bir daha
Attila İlhan yazar mı bir şiir daha

Engizisyon mahkemesi yargıçları gibi
Sorgusuz sualsiz,astın beni insafsız
Kalbim hala durmadı
Seni öyle çok sevdim ki
Nerden bilirdim
Beni böyle asacağını

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-29.10.2005

Burhan Küçük
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Çağın silahı

Çağın silahı

Geçmişte kaldı Marsın kılıcı
Cengiz hanın topuzu
Fatihin güllesi
Japonya ya düşen atom bombası
Çoktan attım tabancamı
Bir kağıt bir kalem
Çağın acımasız silahı
Beynin vurur insanı

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-26.12.2005

Burhan Küçük
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Çırılçıplak

Çırılçıplak

Gitmeli buralardan
Çırılçıplak çıkmalı yola
Eskimiş ayakkabıları
Yırtılmış elbiseleri
Bırakıp rutin işleri
Çırılçıplak çekip gitmeli
Martılara takılmalı
Bir geminin ardına düşmeli
Gökyüzünde salınmalı
Denizin dalgasına
Rüzgarla beraber süzülmeli
Bulutların üstüne çıkmalı
Yatıp uyumalı
Her limanında geminin
Neresi olursa olsun inmeli sahile
Serilmeli çimene çırılçıplak
Güneş tüm vücudu yakmalı
Sonra yeniden dalmalı
Mavi sulara çırılçıplak
Çıkmalı engin dağlara
Yaban çiçekleri arasına
Gönül otağını kurmalı
Gelmeden kış mevsimi
Gitmeli buralardan çırılçıplak

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli

Burhan Küçük
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Çocuklar ve kuşlar

Çocuklar ve Kuşlar

Uzun zamandan beridir uğramamıştım
Çocukluğumu geçirdiğim mahallemize
Mahallemizde,dut,kiraz,erik ağaçları
Dalların da cıvıldayan kuşlar
Ve cebini yeşil eriklerle dolduran
Kulaklarına kirazları küpe yapan
Mahallelinin tuttuğu çarşafa
Dut silkeleyen çocuklar vardı
Göremedim ben,göreniniz var mı
Şimdi neredeler kuşlar ve çocuklar
Sokağımızda misket oynardık
Top oynar,bakkalın camını kırardık
Sokaklarda boş,kaybolmuş çocuklar
Hiç kuş sesi de duymadım cıvıldaşan
Meyve ağaçlarını da göremedim
Çocuklar kirazları küpe yapıyor
Yeşil erikleri henüz kızarmadan
Ağacından düşen dutları
Kuşlar böcekler topluyor diye mi
Betonlaşmış bütün buralar
Yoksa mahalleli bir demlik çayı
Bölüşüyor mu diye gölgesinde
Oysa dutun balını
Yeşil eriğin,kirazın tadını
Biz mi unuttuk yoksa
Kuşlar ve Çocuklar mı
Daha iyi biliyor
Ne yaptık biz böyle
Kuşları kafeslere hapsettik
Çocukları evlere
Sonra çıktık sokak sahnelerine
Usta bir tiyatrocu gibi
Özgürlük şarkıları söyledik
Umutlarımızı,geleceğimizi
Hapsedip....
İyi halt ettik....

Burhan Küçük
Kdz.Ereğli

Burhan Küçük
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Çok sevmiştim

Çok sevmiştim

Sevmek korkutuyor bazen beni
Ağaçların yapraklarını dökmesi
Çiçeklerin solması,kuşların göçü
Çok sevmiştim,ilkbaharı,yazı

Bembeyaz karın üzerine düşen
Yağmur tanesi,güneş ışığı
Damlardan düşen buz parçaları
Çok sevmiştim sonbaharı,kışı

Burhan KÜÇÜK
Kdz.EREĞLİ

Burhan Küçük
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Deli çağlarımda

Deli Çağlarımda

Ben böyle miydim,sana tutulmadan
Serseri,asi,çılgın derlerdi bana
Ben bende değildim,deli çağlarımda
Son kasırgadan sonra duruldum.

Suyu gelmez göle döndüm birden
Her daim buhar olup uçup azalan
Yağmur yağsın bekliyorum artık
Bu günlük güneşlik havalarda

Burhan KÜÇÜK
Kdz.EREĞLİ

Burhan Küçük
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Demedim ki

Demedim ki

Ben sana tutuldum demedim ki
Sar  biraz....
Bu el senin demedim ki
Tut biraz.....
Ben sana benim ol demedim ki
Yaklaş biraz.....
Ben sana unut demedim ki
Hatırla biraz....
Beni alevlere sar demedim ki
Isıt biraz
Bu omuz senin demedim ki
Yaslan biraz....
Ben sana konuşalım demedim ki
Anlat biraz....
Ben seni özledim demedim ki
Hasretim biraz...
Ben sana gel demedim ki
Kal biraz...

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-01.12.2003

Burhan Küçük
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Demem

Demem

Sevgi demem sevgiye
Kalbi doldurmayınca
Dost demem dosta
Dürüst olmayınca
Ne hiç kimse sevmiştir
Sevdiğini dürüstçe
Ne değeri bilinmiştir
Yaşamdan göçmeden
Yanılıyorsam ne çıkar bundan
Ne de ben şiir yazmışım zaten

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli

Burhan Küçük
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Deniz Olmalı

Benim yaşadığım şehirde
Deniz olmalı
Güneşi sarı, ormanı yeşil
Görebildiğimce mavi olmalı
Rüzgarında yelkenler açılmalı
Balıklar dans etmeli
Martılar pike yapmalı
Kelebekler renk katmalı
Çiçekten çiçeğe uçuşmalı
Babalar çocuklarıyla
Balık tutmalı
Salıncaklar kurulmalı
Bebekler güneşe doymalı
Mangalda balık
Bardakta rakı olmalı
Közde çay
Bardağı ince belli olmalı
Deniz gibi, orman gibi,
Güneş gibi dostlar olmalı
Benim yaşadığım şehirde
Deniz olmalı

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-2014

Burhan Küçük
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Denize doğru

Denize doğru

Tam uçurumun kenarında
Ha düştüm
Ha düşecekken
Dost tutmuş elimden
Çekmiş almış kendine
Avutup durmuş
Bilmem kaç yıl
Oysa kendimi salıvermiştim
Belki sınırlar aşacaktım
Param parça bir vücut
Dağ,bayır
Ova,deniz
Bir uçurumun kenarından
Dönmüşüm sapasağlam
Tüm sınırlar ezilmiş
Postalın altında
Çamur çökek
Denize doğru yürüyorum.

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-02.03.2004

Burhan Küçük
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Denizin uğultusu

Denizin uğultusu

Sesimdeki titrek buğu
Kayboldu gitti
Sendeki gizemli büyü
Havada yağmur kokusu
Yaktığım parmaklarımın ucu
Dalgalıydı kalbim dostum
Çoktandır duru
Çağırıyor beni şimdi
Denizin uğultusu

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-28.10.2004

Burhan Küçük

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Dibek taşı

Dibek taşı

Orta yerinde köyün dibek taşı
Bulgur döver köylü kızları
Ellerinde soku hababam vurur
Taş dediğin verir bulguru

Yarine kızan alır eline sokuyu
Çıkarır dibek taşından bulguru
Anlamaz ki yari bu huyunu
Dibek taşı yer başına sokuyu

Dibek başında kızlar türkü söyler
Yari kahvede kumar oynar
Bulgur hep den bahanedir
Yarini bekler dibek başında kızlar

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli

Burhan Küçük
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Dileğin mi bu

Dileğin mi bu

Bil ki bendedir aşk,sana uyku durak
Gözlerim kölen,sen uykuda prenses
Geçirdim geceleri,gözlerine tutunarak
Ay döndü,yıl döndü,ben etmedim pes

Uyutmadı yine hayalin,bu gece beni
Yalvardın mı Allah’a dileğin mi bu
Sen çıkar yine tatlı uykunun keyfini
Ben isyandayım,aşkın adaleti bu mu

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-08.12.2004

Burhan Küçük
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Dilenci

DİLENCİ

Böyle de bir alış veriş hiç yok ki
Hep sen alıyorsun,verdiğin yok ki
Bu ne biçim alışveriş dilenci
Defol diyorum kapımdan
Hiç,hiç gittiğin yok ki
Dipsiz bir kuyu gibisin sanki
Anlayamadım gitti,sendeki bu hali
Ne varsa alıp,alıp götürüyorsun dilenci
Ben sanki elinde bir oyuncak misali
Çaldın yine kapımı,istiyorsun gözlerimi
Gözlerin kör olsun senin dilenci
 Neden böyle saldırıyorsun anlamadım ki
Senin kalbin hiç yok mudur dilenci
Durmadan istersin şu kalbimi
Al,al oda senin olsun dilenci
Nasılsa üç beş tik tak atıp gidecek
Bana sormadan güzelim dünyadan dilenci

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli
26.08.2003

Burhan Küçük
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Dilim seni dileyim (Türküsel)

Dilim seni dileyim (Türküsel)

Yarim seni bu çağında seveyim
Üstüne al basma,fistan alayım
Aşkınla ben kor közlerde yanayım
Dilim seni dilim dilim dileyem

Sensiz ben dünya malını neyleyim
Yarim yollarını gözler dururum
Bekletme gayrı aşkına köleyim
Dilim seni dilim dilim dileyem

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-11.06.2004

Burhan Küçük
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Doğa

Doğa

Ey! ..İnsanoğlu
Bu Savaşlar niye
İnsanları katlettiren
Ki...
Garezinde kime
Gün olur..
Doğa oynar nasılsa
Kendi oyununu
Elindesin oyuncak misali
Alıverir bir anda binlerce canı
Sonunda hepimiz yok olacağız
Nasılsa...
Oynatılıp gölge oyununu

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-01.01.2005

Burhan Küçük
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Dost mu,düşman mı sın

Dost mu,düşman mı sın

Duygularım şahlanırken yalnızlığımda
Acını hissediyorum senin “gönlüm”
Sessizliğim çığlık çığlığa
Yankılanır başı dik dağlarda

Soruyorum ben sana
Nasıl bir ceza bu bana
Severmiş şeytan yalnızları
Vicdanınla baş başa kaldığında

Uzun gecelerde hep ağlattın
Akıttın gözyaşları mı,hep gönlüme
Çelikten kale kurdun,attın içine
Açamadım kapısını dost bildiklerime

Boğuştuk hep seninle yıllar yılı
Kazananı belli olmayan bu savaşı
Bazen sensizde olmuyor,öyle aranıyorsun ki
Dost mu,düşman mı sın bilemediğim,YALNIZLIĞIM........

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli

Burhan Küçük
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Dostlarım

Dostlarım

Sen dostum dediğin
İçimi eriten
Yüreğimi yakan
Ciğerimi çalan
Kadeh de rakım..
Ayrılmaz ikilim
Of... nefesimi daraltan
Sigaram..
Ah.. o uzaktakiler
Güneşim, ay’ım
Bulutum,denizim
Uçan kuşum
Çınar ağacım
Sarışınım,kızılım
Yeşilim,mavilim
Dostlarım....
Dostlarım.....

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-04.03.2004 PM:01:45

Burhan Küçük

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Dörtlükler

Rotasız

Ben dalgalı denizde yalnız rotasız bir gemi gibiyim
Sen okyanus da dev dalgalar gibisin alabora edercesine
Issız,sakin bir ada arar gönlüm hep bu uçsuz denizde
Bulursa bir gün,demir atar sessizce limanına gönlüm.

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli
**************************************
Çok dağlar aştım,yollar geçtim
Ben dostlarımı kendim şeçtim
Bir tebessümü,güler yüzü seçtim
İşte ben yine kendimden geçtim

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli
**************************************
Işık Yak

Şimdi kendini dinle,bir sigara yak
Niye geldin,nereye gidiyorsun
Hiç ışık yaktınmı,sevgiye,dostluğa
Yakmadıysan ne dinliyorsun,bir mum yak

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli
**************************************
Üçüncü şahıs

Doğdu güneş,günün yenisine
Açılıp kapanan,kapı ardına
İki kişi girer,üç kişi çıkar
Vay üçüncü şahsın haline

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli
**************************************
Takıl koluna

Menfaatle kurulmuş dostluğa aldanma
Düş de gör hastane,hapishane yoluna
İşte o zaman çıkar gerçek dost karşına
Bulursan da hiç kaçırma takıl koluna

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli
**************************************
Sağdan,soldan

Hiç ayrılma sevgiden dostlukdan
Daya gönlünü bu yola hemen daya
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Şaşma,çıkma dışarı bu yoldan
Sonra derman arama sağdan,soldan

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli
**************************************
Kaptana

Demir alma zamanı geldi mi limandan
Tayfunlara,fırtınalara hazır olacaksın
Gemide senin, denizde senin kaptan
Bir tek sen anlarsın onların dilinden

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli
**************************************

Burhan Küçük
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Duydun mu

Duydun mu

Ne zaman seni görsem
Çıldırasım geliyor
Vazgeçilmez duygu bu
Nefreti...
Hiç duydun mu

Bana mı sordun uçarken
Neden soruyorsun düşerken
Ah! . kalmak kolay olsaydı
Kaymazdı yıldızlar gökten

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-23.04.2005

Burhan Küçük
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Dün + Yarın = BUGÜN

Dün + Yarın = BUGÜN

Yorgunluk çökmüş sinsice üstüme
Elimde kalem öylece kalakalmışım
Sarılasım geliyor kitaplarıma
Kollarımın dermanı yok uzanamıyorum

Ne bileyim bir kopukluk var
Ağırlığını hissettiren bir şey var
Baskın çıkmaya çalışıyor vücuduma
Ne bileyim,ona da engel bir şey var

Bilmem size de olur mu bazen
Yaşıyoruz çok şükür,yaşıyoruz
Diyoruz ve geçip gidiyoruz
Yinede düşünceleri atamıyoruz

Bir atsak ya üstümüzden,zaman ilerlerken
Geride kalmış düşüncelerimizi,fikirlerimizi
Köhnemiş inançlarımızı,kurtulsak köleliğinden
Yeni canlandırsak,ruh geride kalmadan

Arttırıyor yorgunluk gittikçe dozajını
Bırak artık diyor,bırak artık kalemi
Aklın ileride,ruhun geride kalmasın
Yarın akşam şiirini tamamlarsın

Tamamda HANGİ YARIN?

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli

Burhan Küçük
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Dünya senin aşk benim olsun

Dünya senin,aşk benim olsun

Boş heveslere kapılmışım gidiyorum,
Aşk bana kalsın,dünya senin olsun,
Ben boşuna mı yandım boşuna mı,
Ben aşkı seviyorum,bırak bende kalsın
Sen bana bakma,bırak böyle kalayım
Ben böyle de mutluyum kendimle
Sen, sen git yoluna,uzakta kal hep
Uzaktan sevmek daha güzel, daha
Yaklaşma bana,bozulmasın bu büyü
Hayatın tadı,tadı işte burada yatar
Arama hiçbir yerde boşuna bu tadı
Sendedir aslında gizem sendedir
Uzaktan aşk daha güzeldir, daha
Kendim seçtim,çeteleyi kendim attım
Silgisi bende,ben silerim anca, ben
Sen sadece bakar,çekip gidersin nasılsa
Aşk bende kalsın,var sen çek git yoluna
Dünya senin,aşk benim olsun,uzakta olsun.

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli

Burhan Küçük
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Düş kırığı

Düş kırığı

Bir zaman gelir
Düşler seni alır
Yok olursun içinde
Bir zaman olur
Haykırırsın..
Boşluğa sessizce
Düşünemez olursun
Seni zaman yutar
Boğuşursun kendinle
Aynalarla dertleşirsin
Ayna o eski ayna değildir
Kırılmıştır yansısı
Bir zaman olur
Kanar yüreğin
Durduramazsın
Ayna da belirsiz suret
Bakarsın boş
Gözlerle..
Zaman avucunda dır
Tutamazsın...
Kırılır kenarından
Ağır ağır
Ve sen durduğun yerde
Ateş almayan silahın
Ha bire basarsın tetiğine
Anlaşılmaz bir ses yankılanır
Yüreğinden duyuramazsın..

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-15.03.2004

Burhan Küçük
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Düşsel bir oyun

Düşsel bir oyun

Tek kişilik oynuyorum
Ben bu hayatı
Düşsel bir dekor
Düşsel bir sahne
Ve seyirciler umarsız
Oyuncu belli
Senaryo belli
Düşsel bir macera
Düşsel bir aşk
Perde açılıyor
Oynuyorum ben
KENDİMİ.............

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli
02.09.2003

Burhan Küçük
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Elveda

Elveda

Bir sen vardın
Bu kıyıda
Bir de martılar
Gemiler kalkardı
Sessizce limanda
Hala asılı kulağımda
Son sözün “Elveda”

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-301.10.2004

Burhan Küçük
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En çok

En çok

Ne aşklar yaşadım
Gönlüne bile girmeden
Ne çiçekler sevdim
Henüz açmadan
Ne fidanlar sevdim
Orman bile olmadan
Ne kuşlar sevdim
Uçmayı bile öğrenmeden
Ne bulutlar sevdim
Henüz yağmadan
Ne yıldızlar sevdim
Karanlık basmadan
Ne güneşler sevdim
Sabahlara uyanmadan
En çok seni sevdim bebek
Daha gözünü bile açmadan

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli

Burhan Küçük
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Ereğlim

Ereğlim

Aldım elime kalemi
Yazdım şiirini
ki dağa,taşa da adını
El pençe divanım buyruğuna
İşte karadeniz
Mavilik alabildiğine
Ve yeşil serpilmiş
Her kenarına
Besliyor güneşin sarısı
Karadeniz Ereğli mi
Saatler geçmiyor
Sahilinde gözlerken yarimi
Bir şarkı tutturmuşum
Yari özlerken
Gemiler geçiyor
Limanlar uğurlarken
Ve put gibi durayım mı
Şairim yazarım
Boşa gitmez
Sana yazdıklarım..

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli

Burhan Küçük
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Esas Ayna

Esas Ayna

Durmuşsun aynanın karşısına
Bakıyorsun,üzerine başına
Tarıyorsun güzelce saçını
Güzel diyorsun görüntü iyi aynada
Dur sor bir defa istersen bana da
Söyleyeyim kıl kalmış burnunda

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli

Burhan Küçük

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Eski dünya

Eski dünya

Güneş kaç defa daha döner
Bu eski dünyanın etrafında
Ay kaç kez  parıldar
Karanlık gece içinde
Eski kitapları alır
Yeni şiirler verir sadece
Yaşanmışları yaşatmaz bir daha
Dönen bu oyun içinde

Gün gelir kurt düşer goncalara
Aşık kalplere tek sultan olurdu yoksa

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli 26.12.2005

Burhan Küçük
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Eski sandal

Eski sandal

Mavi denizler mi bitti
ki
Karanlık sularda yol alıyoruz
Bu altımızdaki eski sandal mı
Bizi böyle sallayan
Aydınlığa açılan kapıyı
Umut dolu yarınlara
Ey! ..
Tahtaları gıcırdayan sandal
Seninle mi ulaşacağız
Yediveren bahçelerine

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-26.02.2006

Burhan Küçük
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Eskici

Eskici

Ah eskici..
Ne varsa toplayıp götürüyorsun
Tencere,tava,çatal,bıçak,kaşık
Bozuk makine,kırık anten
Pantolon,gömlek
Al götür bu eskimiş dünyayı da
Ve taşıyabilirsen insanları
Duygularıyla....

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-11.02.2004

Burhan Küçük
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Eskimeyen Aşk

Ruhum sukut te
Hesaplaştık biz hayatla
Hiç bir şey
Koymaz arık bana
Ne zaman bir damla
Yaş düşse
Kurumuş toprağa
Toprak kokar ölüler
Ve ruhum süzülür
Eskimeyen Aşklara

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-03.05.2013

Burhan Küçük
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Eşkiya

Eşkıya

Bir eşkıya çıkar gelir
Gecenin koynundan
Böler her gece uykumu
Elimizde silahlar
Atarız kendimizi sokağa
Karanlık sessiz gecede
Tek bir kurşun sıkılır
Sesi böler geceyi
Eşkıya yerine
Vururum her gece
Kendimi........

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli

Burhan Küçük
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Ey çiçeğim

Ey çiçeğim

Hiçbir şeye bel bağlama
Gün gelir solarsın
Sevildikçe güzelsin
                           Unutma..
Benim yazdıklarım
           Kalacak ortada
Yenik düşeceksin unutkanlığına
Bir çiçektim geldim
             Geçtim diyeceksin
Ayrılacak seninde yerinde
                   Unutulanlar safında
Tek başına kalacaksın
Solgun bir çiçek
Ve kuru bir dal
Ah aşkın hesabını tutmaya
                Ne gerek var

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-12.12.2005

Burhan Küçük
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Ey hayat

Ey hayat

Ey“çilekeş hayat”
Vurdun hep balyozla
Azıcık güldürsen
Alırsın öcünü doya doya
Akıttın göz yaşlarımı
Yıllarca
Hayra yordum her şeyi
Çektim hep sineye
Sabır dedim gönlüme
Döndüm sabır küpüne
İsyanım sana değil
Aslında hep kendime
Kayboldu dostlarım
Hatalarla dolu hayatımda
Ve yeniden başlamak için
Sarıldım hep yalnızlığıma
Ey hayat
Azıcık da cömert davran
Yalvarırım artık sana

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-11.11.2005

Burhan Küçük
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Fal

Fal

Sigaranın dumanı da
Çıkıyor halka halkada
Bilmez misin sen sevdiğim
Bağlandığımı sana da

Ellerinde kahve falı
Falcı söyler sevdiğimi
İnanmazsan gel yanıma
Saram seni kollarıma

Gazetede burç bakarsın
Boşa kendini yorarsın
İnan ki çok seviyorum
Sen bana inanmazsın

Ellerinde kahve falı
Falcı söyler sevdiğimi
İnanmazsan gel yanıma
Saram seni kollarıma

(türküsel)
Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli

Burhan Küçük
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Farklı yaşam

Farklı yaşam

Yaşanmışları yaşayıverdik hepimiz
Farkı,fark edemedik ki yaşarken biz
Farklı bir yaşam yerimi ki dünyamız
Başka yaşamlar öğrenemedik ki biz
Hep arayıp durdu oysa benliğimiz
Ya bulsaydık,başına çökerdik hepimiz.
Yok işte birbirimizden farkımız.

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli

Burhan Küçük
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Faytırık

Faytırık

Kendimizi kaptırıyoruz yalanlara
Bir de ilkel diyoruz şu mayalara
Hani tepelere yuva yapanlara
Ev kuran doruklara,mağaralara
Biz yok muyuz biz
Başımızı vursak ta taşlara
Yine de koca binaları
Konduruveriyoruz faylara
Bir de ilkel diyoruz onlara

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli –20.05.2004

Burhan Küçük
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Fısıldasam

Fısıldasam

Karanlığında gecenin
Açsam penceremi
Fısıldasam rüzgara
Duyabilir misin?
Uzatsam ellerimi
Tutabilir misin?
Diksem yıldızlara gözlerimi
Yıldızım....
Olabilir misin?
Ay gibi geceme
Doğabilir misin?
Kapatsam gözlerimi
Hayalime
Düşebilir misin?

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli
06.11.2003

Burhan Küçük
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Gam Zeli

Gözlerinin hapsindeymişim
Aşkınla yanıyormuşum
Mevsimlerden sonbahardaymışım
Zamana yenilmişim
Ellerinden tutmak istemişim
Leylaklar boyun eğerken
İsyanlardayım duy istemişim

Burhan KÜÇÜK

Burhan Küçük
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Gecede ay

Gecede ay

Gecede parlıyor ay
Vuruyor cama
Ya olmasa arada cam
Ben,gece ve ay
Kaplıyor içimi
Bir hüzün
Gecede parlıyor ay
Ve cama düşüyor
Güzel yüzün
Ben,sen ve ay
Çok mesut um

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli
26.08.2003

Burhan Küçük
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Gecelerim

Gecelerim

Ah...şu gecelerim
Bir konuşabilseydi
Vitrinin camında
Yansırdı gün ışığı
Ah.. bir konuşabilseydi
Acaba söyler miydi
Kül tablosunda izmaritlerim
Beni neden zehirlediğini
Ah şu gecelerim
Beni hiç umursamaz
Sessiz şiirlere teslim
Ki artık hiç konuşmaz

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-01.02.2005

Burhan Küçük
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Gecenin içinden

Gecenin içinden

Kırılma noktasındayım gecenin
Gece dediğin nedir ki sevgilim
Bir gün daha doğacak içinden
Duvarda asılı çerçevenin

Uyan artık tatlı  rüyalardan
Az sonra gün doğacak sevgilim
Ben geceyle dans ediyorum
Senin hala sallanıyor beşiğin

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-28.10.2004
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Geç anladım

Geç anladım

Beton kaplamadım
Gönlümün üstünü
Açtım,ortalığa saçtım
Kandırılmaya gönüllü

Açtım gönül gözümü
Farklı açılardan baktım
Asmadan hiç yüzümü
Dar ağacında sallandım

Dost,dost kim geç anladım
Baktığım zaman aynada
Her şeyi anlatan
Yazılmıyor ki beyaz kağıda

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-01.11.2005

Burhan Küçük
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Geçitler

Geçitler

Biz hep dövünüp dururuz
Yolun bir karşısında
Yakınırız üst geçit isteriz
Alt geçit isteriz biz
Yapılınca bir üst geçit
Olmaz ise alt geçit
Ya akşamcının yeri yaparız
Ya alt geçide dükkan yaparız
Geçen olmasın isteriz
Girişine kilit asarız
Bilirsiniz bizi siz
Dururken; alt,üst geçit
Biz hep yoldan geçeriz
Oluverince kaza bir kez
Yollara yayılırız
Sonra ağıtlar yakarız
Zor gelir buradan geçmek
Durur isteriz tüp geçit
Bilirsiniz bizi siz

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli

Burhan Küçük
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Geçmiş Zaman Olur ki

Geçmiş Zaman Olur ki

Bu kente karanlık çöküyor ağır ağır
Yollarda insanlar,arabalar koşuşuyor
Tünemeye bile başladı güvercinler
Bir koşuşturmadır almış gidiyor.

Çıktım yola bu akşam yine ağır ağır
Soruyorum bu yol nereye çıkar
Cevabını veren yok,neye yarar
Baktım aynaya yaşlanıyorum meğer.

İşte bu kentte düştü,saçlarıma aklar
Bakıyorum
bir sabah..
bir akşam oluyor...
Hayatta ne var oysa,yaşanmış,yaşanacak
Bir aşk var,gerisi tümüyle yalanmış meğer...

Burhan KÜÇÜK
Kdz.EREĞLİ-2002

Burhan Küçük

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Gemiler

Sanma yaktığım
Sadece gemiler
Limanları da yaktım
Boğulursak da beraber

Burhan KÜÇÜK
KdzçEreğli-2006

Burhan Küçük
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Gerekli

Gerekli

Savaşmak için rakip gerekli
Barışmak için iki el gerekli
Sevişmek için iki vücut gerekli
Sevmek için tek yürek yeterli

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli

Burhan Küçük
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Girdap

Girdap

Girdabına düşmüşüm
Dönüyor başım
Dönüyor mavim
Ne yana kulaç atsam
Batıyorum..
Girdabına düşmüşüm
Çıkamıyorum..

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-16.03.2004

Burhan Küçük
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Git

GİT

Konuşamıyorsun gideceksin belli
Git hadi durma,nasılsa yaz bitti
Döküyor ağaçlar yapraklarını şimdi
Bulutlar bile artık ağlamaklı

Git hadi durma,bakma ardına
Sevdiğim anları da al yanına
Götür benden çok uzaklara
Göz yaşım dökülmesin üzerine

Gideceksen hadi git,takıl kuşlara
Yıldızları da al,doldur ceplerine
Isıtmaz bu güneş,onu da al yanına
Git artık hadi,bakma ardına

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli

Burhan Küçük
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Gitmek zor

Gitmek zor

Gitmek zor diyorum,gitmek zor
Öyle güzel ki bu ağaçlar,bu kuşlar
Mavisinde göğün güneş ve bulutlar
Nisan da yağan yağmurlar
Bahar da açan güller,çiçekler
Börtü böcek,bal yapan arılar
İp atlayan,top oynayan çocuklar
Bu denizler,bu okyanuslar
Şırıl şırıl akan dereler,içindeki balıklar
Tadına doyamadığımız,dutlar,kirazlar
Üzerine bastığımızda hiç gücenmeden
Vereceğini yinede veren topraklar
Ve sevgiliye kondurulan buseler
Gitmek zor diyorum bu dünyadan
Gitmek zor.......

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli

Burhan Küçük
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Göçmen kuşlar

Göçmen Kuşlar

Gönlüm uçmak ister diyar, diyar
Ömrümün mevsimleri geçerken bir,bir
Yolum olsun isterim mavi gökler
Yoldaşım da göçmen kuşlar

Bulutların üstünden bakmak denizlere
Konmak en yüksek dağlara,tepelere
Ve süzülmek isterim yemyeşil ovalara
Bu yüzden hep imrenirim göçmen kuşlara

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli

Burhan Küçük
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Gönlüme

Gönlüme

Suskun olur dilin
Yalanların yorgan üstüne
Dostların olmuş sürgün
Gece çöker üstüne

İyi yolculuklar denmez
Gitmek isteyene sinsice
Ve gidişin infaz
Olmaz artık gönlüme

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-05.11.2005
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Gözlerim dolar ağlayamam ben

Gözlerim dolar  ağlayamam ben

Gideceğim bir gün,tasımı tarağımı toplayıp
Çekip gideceğim ardıma bakmadan
Bakarsam bir kez ardıma
Gidemem,adım atmaz olur ayaklarım
Gözlerim dolar  ağlayamam ben

Gideceğim bir gün,tasımı tarağımı toplayıp
Ve ardıma bakmadan,dönmeksizin
Ne güzel di aslında yaşadıklarımız
Geride bıraktıkça,gözlerimin önün de
Gözlerim dolar  ağlayamam ben

Gideceğim bir gün,tasımı tarağımı toplayıp
Sevmiştim ben sizleri çok
Sizde beni o sıralar çok
Yalan mıydı,yalan mıydı yoksa
Gözlerim dolar  ağlayamam ben

Gideceğim bir gün,tasımı tarağımı toplayıp
Kahrolası zaman kahrolası
Ne de çabuk gelip geçtin böyle
Ve yıktın hep kumdan kalelerimi
Gözlerim dolar  ağlayamam ben

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli

Burhan Küçük
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Güller Açsa

Güller Açsa

Ne zaman güller açsa
Yeşil gözlü çocuk doğar
Ellerinde rengarenk güller
Ne zaman güller açsa
Bir adam ölür şafak da
Ne zaman güneş açsa
Güller açar
Sahi burası neresi
Ne zaman Güneş açsa
Güller solar

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli

Burhan Küçük
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Güller ve sevgili

Güller ve sevgili

Ayrılmaz ikili
Güller ve sevgili
Sevdiğine sunulan
Hatırlatan baharı
Coşturan gönülleri
Süsleyen bahçeyi
Bir vazo da güller
Ne hoştur
Evin bir kenarı
Bir demet Öğretmene
Bir demet anneye
Hele Sevgiliye
Bir demet
Bazen bir tanesi
Ne çok sevindirir
Gönülleri
Ne mutlu kılar
O anı..

O an
Güller ve sevgili
Bakılası gözleri
Tutulası elleri
Öpülesi dudakları
Yaşamak,yaşamak
O anı
O anı..

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli

Burhan Küçük
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Gülüme

Gülüme

Sadece yazın mı açıyorum sanıyorsun?
Sen benim çiçeğim değil misin?
Kokun,sadece güneşten mi biliyorsun?
Ya güneş açmaz ise
Ya caddeler hep karla kaplı olsa
Bu şehri puslu duman sarsa
Sen benim çiçeğim değil misin?
Kanma sahte güneşlere
Kanma sahte yağmurlara
Ben pervasız bahçevan
Dikenlerin bile olsa
Sen benim çiçeğim değil misin?

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-14.06.2004

Burhan Küçük
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Gülün güzelliği

Gülün güzelliği

Sarı,kırmızı,pembe
Barındırır bütün renkleri
Bazen ayrı ayrı bir tende
Ki mevsimindedir
Gülün tüm güzelliği
Ne değeri kalır
Geçtiğinde mevsimi
Güle gereken mevsimdir yaz
Yoksa,ottan bile sayılmaz

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-12.12.2004
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Gün

Gün

Bu günden,yarını kayırma
Şu gözünü,kulağını
Bu günden ayırma
Kalmasın sessiz
Gün yine doğar ama
Ne belli ya sen'li
Ya da sensiz..

Burhan KÜÇÜK
Kdz.EREĞLİ-01.10.2004

Burhan Küçük
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Güneşe bakar düşünürüm

Güneşe bakar düşünürüm

Güneşe bakar düşünürüm
Ne kadar parlak diye
Güneşe bakarım kaybolur
Kaybolan nedir ki aslında

Güneşe bakar düşünürüm
İki elim şakaklarımda
Neden bu kadar uzak bizden
Ve bu kadar parlak

Güneşe bakar düşünürüm
Göstermez yıldızları günde
Gece olur ay vurur suratıma
Yıldız yağar izi kalır üstümde

Ve ben, güneşe bakar düşünürüm

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli

Burhan Küçük
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Güneşe doğru yüzüm

Güneşe doğru yüzüm

Yemyeşil ormandayım
Sevincim...
Takılır kursağımda
Çiğ tanesi gibi
Kalakalırım...
Karanlığın tam ortasında
Dört duvar etrafım
Yankılanmaz sesim
Bir gecelik ıslaklıkla
Ki..
Kalkıp gideceğim
Güneşe doğru yüzüm

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-30.09.2004
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Güzeldir

Güzeldir

Sevilmek güzeldir,sevdikten sonra
Aşk güzeldir,kalpler bir olduktan sonra
Yaşamak güzeldir,nefes aldıktan sonra
Ve ölüm güzeldir,iyi yaşadıktan sonra

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli

Burhan Küçük
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Hadi gel(gün şiiri)

Hadi gel(gün şiiri)

Yıldızlar beni yutmadan
Çevirdim geceden yüzümü
Ay güneşi tutmadan
Hadi gel,soldurma gülümü

Hadi gel bana güpegündüz
Geceler ihanet etmeden
Sar beni,gülsün artık bu yüz
Henüz kolların sağlamken

Ağlatmasın beni şafaklar
Her gece,düşmez ay ışığı ellerime
Hadi gel,yıldızlıdır karanlıklar
Sisler inmeden gözlerime

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-24.11.2004
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Hain DOSTUM

Hain DOSTUM

Seni seviyorum bile diyemedim ki ben
Sana bir gün doyasıya sarılamadım
Sevdim içime çektim seni taparcasına
Dertlendiğimde hep sendin yanımda
Sevindiğimde yine seni buldum karşımda
Ne sen benden,ne ben senden vazgeçebildik
Oysa bir gün bile seni seviyorum diyemedim
İçime işlemişsin sen, ciğerlerim bile sen
Her sırrıma sırdaşsın,sana anlatırım sadece
Bazen boğaza takılır ses çıkmaz ya,
İşte sende öylesin,söylüyorum ses çıkmıyor
Yada sen anlamıyorsun beni hain dostum
Oysa ben seni hiç yanımdan bile ayırmadım
Biliyorum sen beni terk etmeyeceksin
Oysa ben seni terk edeceğim hain dostum SİGARAM.

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-Zonguldak

Burhan Küçük
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Hangi vakit

Hangi vakit

Bu dünya sevene ışıldar
Sevgi ne,kalp ne,aşk ne
Seni sevdim,beni kınarlar
Onlar nereden bilecekler

Yarın göçecek bu eller,ayaklar
Başıma dolacak ak saçlar
Zaman akıp gidiyor,gidecek
Nem varsa toptan kaybolacak

Ömür ağacı dediğin nedir ki
Bir gün toprağa devrilecek
Bu beden şimdiyi yaşamazsa
Hangi vakit yaşayacak

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-19.10.2004 PM:04:50
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Hani

Hani

Hani bir yaz mevsimidir
Çiçekler açar
Hani tırtıllar vardır
Kelebek olurlar
Hani ilk kanat çırpışlar
Yuvadan ayrılır ya kuşlar
Hani yağmur yağar
Buhar çıkar
Toprak kokar
Hani insanlar vardır
Ömrü bir mevsimdir
Dağ başında kar misali
Aslında erimek lazım
Akmak toprağa süzülerek
Ve yaşamak
Güzel yaşamak..

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-11.01.2004

Burhan Küçük
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Hani ya

Hani ya

Hani aşıksındır
İyi bilirsin
İçinde kabarmışsa
Özlemi...
Dertlenivermişsen
Durup dururken
Bir iki de
Arkadaşın varsa
Hani kurulmuşsa
Çilingir sofrası
Balık,rakı,meze
Hani “özledim”derse
Radyoda ritimli bir ses
Üstelik tiryakiysen
Anlıyor musun
Ne haldeyim...

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-10.02.2005

Burhan Küçük
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Harçlığım

Harçlığım

Üstümdeydi bu akşam
BİRİKMİŞLİĞİM....
Yıldızlara baktım
Hülyalara daldım
Gözlerini......
Gözlerime düşürdüm
Gök kubbeden
Bir yıldız kopardım
Saçlarına takıverdim
Dudaklarını düşürdüm
Dudaklarıma
Öpülesi......
Tüm perdeleri kaldırdım
Suretini.......
Duvara indirdim
Ay’ı avuçlarına bıraktım
Gözlerinde kayboldum
Dudaklarında şarap oldum
Mahzeninde yıllandım
Çıkıp gelsen oradan
Bir tadına bakıversen
Üstümdeyken sarhoşluğum
Ah ben yine bu akşam
Kendimi...
HARCADIM........

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli

Burhan Küçük
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Hayalcileriz

Hayalcileriz

Elimiz de kalemimiz
Masamızda kağıdımız
Kelimelere dans ettiririz
Bizimi sordunuz
Biz hayalcileriz

Yoksa düşleriniz
Biz hayal üretiriz
Sonra deryaya bırakırız
Bizimi sordunuz
Biz hayalcileriz

Hayal kurarız zamansız
Avucunuza bırakırız
Dereleri göle bağlarız
Bizimi sordunuz
Biz hayalcileriz

Geceyi maviye boyarız
Ortasına güneş koyarız
Karanlığı yırtarız
Bizimi sordunuz
Biz hayalcileriz

Kah harflerden vagon yaparız
Kah kağıtlardan gemi
Yolda kalanları toplarız
Bizimi sordunuz
Biz hayalcileriz

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-20.01.2004

Burhan Küçük
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Hayalim

Hayalim gönlümün gittiği yerdir

Bir gecede sildim bütün geçmişimi
Özgürüm artık şimdi
Çekiyorum nefesi
Ciğerlerim patlarcasına
Bakıyorum evrenin balkonundan
Sonsuz semaya doğru
Bazen bir bulutun üstünde
Bazen dünyanın bir ucunda
Gönlümün alıp başını
Çekip gittiği yerlere
Sınırsız kuruyorum
Hayallerimi

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli

Burhan Küçük
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Hayallerimiz (Deneme)

Hayallerimiz

Hesaplaşalım yüreğimizle! hayallerimizle hesaplaşalım,direncimizi ölçelim
İnsan hayalleriyle vardır,belki de gerçek kimliğimizdir hayallerimiz.

Tartalım şöyle bir hayallerimizi,ne kadarını becerebildik,elek üstünde
nelerimiz kaldı bakalım,gerçek olan kalanlar mıydı,elenenler miydi.

Geliş nedenimizi düşünelim şöyle bir,hayatımıza mekanizma kuralım ölçsün bizi
Umutlarımızı,hayallerimizi,düşlerimizi fark edelim bunları değerlendirerek
yaşantımıza yön verelim.

İnsan olmak bir anlam kazandırsın,hayallerimizi yok sayıp atlamayalım,bir
noksanlığımız,
eksikliğimiz olmasın,hedefler olsun,öncelikle toparlanıp yaşamı hayallerimizle
birleştirelim

Her şeyin yaşamın,varlığımızın sevmek,sevilmek olduğunu gerçek hayallerimizin bu
olduğunu
Bilinçaltımızdan çıkarıp hayata geçirmenin yollarını aramamız gerektiğini.

Büyük işlerin,olayların,büyük insanların hayalle başladığını,hayal kurmanın bir insanlık
vasfı olduğunu,hatta şekillenebileceğini,gerçeğe dönüşe bilirliğinin de elimizde olduğunu
yeter ki,hayallerimizin kanatlanıp kuş misali uçmasına engel,boş ver hayal sadece
demenin
yersiz olduğunu sunmak,bende uçabilir miyim diye hayal kuran Ahmet Çelebi nin bile
Galata
köprüsünden,boğazı geçerek uçtuğunu bunu da yıllar önce gerçekleştirdiğini bilmek
yeter
sanırım.

Çevremizi,doğamızı,insanları hayallerimizle değiştirebileceğimizi,onları gerçekte bu
şekilde
düşünmediğimizi,bilinçaltımız dan daha farklı olduğunu her defasında kendimize
görselden farklı
olduklarını sunmak zor da olmaması gerektiğini en güzel cümlelerle sunmak,mümkünse
bunları
paylaşabilmek insan oğlunun erdemlerinden biri haline getirmek hedef olması
dileklerimle.

Derler ya hani hayalleriniz gerçekleşebilir,öncelikle hayal kurmak gerekir.
Çok büyük yangınlar,küçük bir kıvılcımla,büyük projeler hayal ile başlar..

Hayallerimizin,aslımızın peşinden gitmenin bir sakıncası hiç ama hiç yok..

Saygılarımla,
Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli
“mum ışığında”22.11.2000
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bkucuk@erdemir.com.tr

Burhan Küçük
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Hayat

Ağır, ağır iniyor
Bu oyunun perdesi
Seyirci ayakta
Alkışlar henüz duyulmuyor
Senaryo güzel
Oyuncular bir harika
Yazar da güzel yazmış
Ve kopuyor alkış
Perde indiğinde
Kutluyorlar birbirini
Tüm oyuncular
Salon boşalıyor
Işıklar sönüyor
Oyuncular çoktan gitmiş
Unuttum! .....
Sahi oyunun adı neydi

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-2001

Burhan Küçük
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Hayat Kadehi

Hayat Kadehi

                           Farz et çok yorulmuşsun,bitkin düşmüşsün,
                            Ayakların taşımaz olmuş yorgun bedenini,
                          Tadı bile değişmiş geliyorsa mürdüm eriğin,
                           Durgun denizler bile sana dalgalı geliyorsa,
                           Çağır beni,bak birde benim penceremden
                             Kendine bak,baktıkça doğrulacak belin,
                               Göreceksin aslını benim gözümle sen
                                   Al al olacak yanakların,dudakların
                                     Işık saçacak gözlerin baktığında
                                       Denizler durulacak birden bire
                                           İnan her yer gül kokacak
                                             Koklayacaksın havayı
                                             Yürüyeceğiz beraber
                                                 Hayatı, yaşamı
                                                     Doyasıya
                                                      Yeter ki
                                                        Çağır
                                                         Beni
                                                         Ben
                                                         Ben
                                                        Sana
                              Açarım hemen bu kapıyı girersin içeri
                            Bu kadeh den içeriz ikimiz hayat şarabını

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli

Burhan Küçük
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Hayatın Sızıları

Hayatın Sızıları

Kuruyan dallar mı / Beni hüzünlendiren
Boşa geçen yıllar mı / Beni böyle üzen
Kimsem yok çehremde / Yalnızlığımı kaldıran
Beynim boz bulanık / Yıkılmış viranem
Umutlarım perişan / Sensizlik hüsran
Kalbim darma duman / Kalbim kaçak
Ortalıkta kalmamış sığınacak
Ne bir dost / Ne bir saçak
Ömür dediğin angarya / Gelip geçiyor nasılsa
Ne çok sevmeli / Ne de çok bağlanmalı
Ağacın yapraklarında saklı / Baharın ince sızıları
Rüzgar kesilince / Düşer tek tek yaprakları

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-09.04.2006

Burhan Küçük
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Henüz

Henüz

Henüz ceset değilim,gördükçe gözlerim
Duydukça kulaklarım,tattıkça dilim
Dokundukça tenim,kokladıkça burnum
İçimdeki canavarla çok şükür yaşıyorum

Dünya yüzünü dönerse güneşe
Ay saklanırsa bulutların ardına
Yıldızlar tek tek kayarsa sema da
Öldürürüm içimdeki canavarı

Maviler çalarsa siyaha
Sarı bulanırsa çamura
Akşam kızıllığı görünmezse
Öldürürüm içimdeki canavarı

Bulanırsa akan sular
Kurursa tüm çiçekler
Kaybolursa kırlangıçlar
Öldürürüm içimdeki canavarı

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-02.03.2004 PM:15:30

Burhan Küçük
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Her defa

Her Defa

Her defasında bırakmak istiyorum seni
Atmak istiyorum seni gönlümden
Diğerleri gibi silmek hayatımdan
Bir türlü söz geçiremiyorum gönlüme

Gönlümde her an acı,silkeliyorum kendimi
Uyandığımda derin uykulardan her zaman
Çıkar gönlünden,uçuruma at diyorum düşlerimi
Her defasında uçurumdan atıyorum kendimi

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli

Burhan Küçük
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Her sabah

Her sabah

Ben her günün acemisiyim
Her sabah güneşi
İlk defa görürüm
Su içer,havayı koklarım
İlk defa çiçeklere bakarım
Ağaçlara bakarım
Dallarında meyveler
İlk defa kuşları izlerim
Hemen uçmak isterim
Ben her günün acemisiyim
Sigarayı ilk defa içerim
Bir paket olur akşam
Her gün işe yeniden başlarım
Acemi çıraklar gibi
Her akşam usta olur çıkarım
Her sabah annemi özler
Akşam oğluma sarılırım
Ben her günün acemisiyim
Güneş doğar,güneş batar
Ben her sabah güneşe uyanır
Hayata yeniden başlarım.

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-06.07.2004

Burhan Küçük
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Hırsız

Hırsız

Uyku tutmuyor gözlerim
Nicedir karıştı birbirine
Gecem gündüzüm
Geceye mavi akıttım
Üzerine güneşi çizdim
Yıldızları dansa kaldırdım
Anlamda veremiyorum
Bir kasvettir gidiyor
Kaç kez döner akrep
Kaç kez döner yelkovan
Bırakmış hesaplamayı yüreğim
Nicedir uyku tutmuyor gözlerim
Karıştırmışım gündüzü geceye
Bir bebek tutar parmağımı
Bağlar sonsuza dek kendine
Ve bir yaşlı bunak gecede
Anlatıp durur
Bitiremediği anılarını
Gecede ağlamaları mı anımsıyorum
Sessiz kahkahalar eşliğinde
Aklıma  geliyor umutlarım
Yıktığım umutsuzluk eşliğinde
Kaybolmuş dostlarla muhabbetleri
Kısaldıkça hayatım
Ve ne varsa ertelediğim
Tıkanıp kalıyorum
Günleri yetiremiyorum bu yüzden
Gecemden çalıyorum
Uykumdan çalıyorum
Kendimden çalıyorum
Zamandan çalıyorum

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-25.02.2004

Burhan Küçük
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Hiç-li

Hiç-li

Görülecek çok yer var
Hiç görülmemiş
Tadılacak meyveler var
Hiç tadılmamış
Çekilecek fotoğraflar var
Hiç çekilmemiş
Kucağa hasret bebekler var
Hiç doğmamış
Toplanacak yıldızlar var
Hiç el değmemiş
Sevilecek kadınlar var
Hiç sevilmemiş
Yazılacak şiirler var
Henüz hiç yazılmamış

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-20.01.2004

Burhan Küçük
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Hiç bilmedin

Hiç bilmedin

Bir şeyler var
Yüzümdeki çizgilerde
Saklı kalan
Aynada gördüğümde
Seni hatırlatan
Kırık dökük yürekle
Senden geri kalan
Bir şeyler var
Şiirlerimde saklı
Uykusuz gecelerde
Ben kelimeleri sıralarken
Senden arta kalan
Sen hiç bilmedin
Sen hiç görmedin
Hatırlıyorum şimdi
Dalıp dalıp gittiğimi
Yazıyordum sana
Ağlayan kelimeleri
Unutmaya çalışırken
Seni nasıl özlediğimi
Şimdi mısralarda gizli
Senden geri kalan
İşte bu yolcu
Belki de zamanla
Olacağım sana yabancı
Bir şeyler var
Seni hatırlatan
Gördüğüm de telefonu
Bir elim uzanır
Diğeri engeller hemen
Sen hiç bilmedin
Sen hiç görmedin
Gözlerim seni arardı
Geceleri ayın yüzünde
Suretin hep uykuda
Şiirler üflerdim geceye
Dolsun pencerenden
Ama hep kapalı
Ciğerlerim genzimi yırtardı
Odana dolamayınca
Sen hiç bilmedin
Sen hiç görmedin
Aklıma düştükçe suretin
Olurum serseri
Dolanır dururum geceleri
Eskittim tüm kaldırımları
Saçtım geceye şiirleri
Bir şeyler var
Seni hatırlatan
İşte ay,iste yıldızlar
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Denizde yakamozlar
Hep senden geri kalan
Şimdi gözlerimde
İki kuru yaşla
Yelken açtım şafaklara
Sen hiç bilmeden
Sen hiç görmeden

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-02.11.2004

Burhan Küçük
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Irmak boyu

Irmak boyu

Irmak akardı boylu boyunca
Bir güzel beklerdi ırmak boyunda
Ben ona koşardım akşam olunca
Bakardık yıldızlara oturmuş yan yana

Balıkçılar olurdu akşam ırmak boyunda
Bizim gözlerimizse hep yıldızlarda
Korku nedir bilmezdik biz yan yana
Gün hiç ağarmasın isterdik ırmak boyunda

Biz akardık hep ırmak boyuna
Irmak yatardı boylu boyunca
Ay, ışığını vururdu güzel yüzüne
Biz akar,ırmak olurduk akşam olunca

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli

Burhan Küçük
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Islak - Kuru

Islak - Kuru

Biz her günü doyasıya yaşadık
Uykularımızı böldük
Biz aslında hiç uyumadık
Islandık gecenin koynunda
Kuruduk güneşin altında
Islak kuru olmalı biraz
Engin denizler de boğuştuk
Biz limana kulaçladık
Bir adımız kaldı limanda
Birde kulaçlarımızın sesi enginlerde
Ne duyan oldu,ne gören
Derdimiz güneşe bakmak,
Dağlara çıkmak,nefes almak
Islak kuru olmak biraz
Anlatamadık;
Yaşamaksa eğer mavi olmalı
Yeşil olmalı,sarı olmalı
Islak kuru olmalı biraz
Yağmur yağmalı üstümüze
Altımızda deniz olmalı
Üstümüz de güneş yakmalı
Saçımız,kaşımız sararmalı
Islak kuru olmalı biraz
Dilimizde tütün kokusu
Kulağımızda meyhane havası
Gözlerimizde mehtap yansıması
Elimizde kalem,ucunda acı olmalı
Kaybeden  şiir olmalı hayat
Devamlı kazandıran
Islak kuru olmalı hayat
Düştüğümüz yer toprak olmalı
Avuçlayıp kaldırmak toprağı
Çiçek yetiştirmek
Bir avuç toprak da
Sulamalı,sulamalı
Islak kuru olmalı hayat
Yaşamalı,yaşamalı
Enginler de yaşamalı
Dağlar da yaşamalı
Altımızda deniz olmalı
Üstümüz de güneş yakmalı
Yaşamak mı
Islak kuru olmalı

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli

Burhan Küçük
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Islansın eteklerin

Islansın eteklerin

Okuyabilir misin?
Mısra oldu göz yaşlarım
Anlayabilir misin?
Bakışlarım senin
Dudaklarım ellerin
Sende kalsın
Mısralarım
ki
Islansın eteklerin

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-07.09.2004

Burhan Küçük
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Işıklı olsun

Işıklı Olsun

Ne bu dünya tasası,dertler zinciri
Bitecek mi sanırsın bu kavgayı
Girmişiz ucu başı belirsiz yola
Ne yol bilir,ne biz biliriz sonunu

Çık arkadaş o yoldan dışarı
Bak çevrene,ne yollar var daha
Derdi kederi bırak bir kenara
Dünya dursa dert bitmez arkadaş

Varlığınla sevgi saç, ışık saç
Yol göster,yordam göster hemen
Herkes birbirinin peşinden giderken
Sen bir yol daha aç,ışıklı olsun arkadaş.

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli

Burhan Küçük
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İçimde sen

İçimde sen

Seni aradım
Dağlarda rüzgar esintisinde
İçimde sen
İz sürdüm
Gecelerin içinde
Hasretimde sen

Bende hasret
Hasretimde sen
Çay bardağında bırakılan
Dudak payı kadar
Ayrı Kalamam senden

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-26.01.2006

Burhan Küçük
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İçimdeki Çocuk

İçimdeki Çocuk

Ben de büyümek istememiştim oysa,
Saçımın beyazı,yüzümün çizgisi zaman
Ben hala İçimdeki çocuğu koruyorum
Zaman geçsin gitsin,o benle nasılsa.

Kelepçeledim onu attım anahtarı
Artık arasam da bulamam
Ben döndüm bilyelerime, topacıma
Topumla kırdım camınızı görmediniz.

Bakkalda çekiliş yaptım,oyuncak çıktı
Onu da kırdı mahallemiz mızıkçıları
İp atladım kızlarla, oldum kızılcık
Çantamla karda kaydım görmediniz

Bisikletim yoktu kiraladım pazar yerinde
Lastiği patladı ağladım oracık da
Ben büyümek istemedim ki oysa
Zaman geldi geçti,siz hala görmediniz

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-Zonguldak

Burhan Küçük
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İçimdesin

İçimdesin

Senin derdine düşmüşüm
İçimde mıh gibisin
Senin yüzünden
Uykusuz gecelerim
Hep sızlanırım
Senin derdine düşmüşüm
İçimde taş gibisin
Gittikçe ağırlaşan,büyüyen
Resmini duvarıma asmışım
Artık görüyorum ki içimdesin
Senin derdine düşmüşüm
Bir türlü seni atamıyorum
Yok başka çarem
Biliyorum ki, kırılacaksın
Artık beni anlamalısın
Seni söküp atacağım
Başımın belası
Böbrek taşım.......

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-20.05.2004

Burhan Küçük
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İki kol,iki bacak

İki kol,iki bacak

Şiir tarih kokuyordu
Buram, buram...
Tarih de şiir,oku beni..
Darağacı kuruluyordu
Kentin bir orta yerinde
Bir adam beliriyordu
Gözbebeklerinde
Çırılçıplak....
Darağacına yürüyordu
Zebaniler iki yanında
Halk..
Toplanmış bağırıyordu
Ağızları sulu,
Asın bunu.......
Yoktu tanıyan,içlerinde
Bilmiyorlardı suçu neydi
Örümcek çoktan örmüştü
Ağlarını tarih de
Ve boynuna  geçirmişlerdi
Yağlı ipi..
Sallanan neydi havada
İki kol,iki bacak
Hepsi bu işte.......

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli
01.08.1999

Burhan Küçük
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İki pencere arası

İki pencere arası

İki pencere arasında
Gider gelirim
Gün boyunca
Bir penceremde güneş doğardı
Diğerine ay vururdu
Biri karşı ki binaya bakardı
Duvarı zift karası
Diğeri ufka yelken açardı
Birinde gece yıldızları toplardım
Diğerine yapıştırırdım
Sonra Ay’ı ikiye bölerdim
İkisine pay ederdim
İki pencere arasında
Dolanır dururdum
Birinde güneş açardı
Diğerinde ay parlardı

Şiir: Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-10.01.2004

Burhan Küçük
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Kaçmasam

Kaçmasam

Ne zaman seni düşünsem
Önünde dururum
Tetiği çekilen tabancanın
Ah.. gözlerin
Kurşunu hiç sektirmeyen
Gözlerini ben seçmedim
Ki..vuracaktı kaçmasam

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-05.02.2005

Burhan Küçük
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Kalbim Yok ki

Kalbim Yok ki

Yağmur vurmuş suretine
Akmış sürmelerin
Saçlarında kızıl akşamlık
Gözlerin blu kahve
Telvesinde falcı
Bir şeyler arar durur
Kendince
Avuçlarında bir kalp
Kan damlatıyor parmakların
Sev diyorsun
Benim kalbim yok ki
Seni seveyim

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-24.02.2004

Burhan Küçük
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Kalemden

Kalemden

Güneş mi kayboluyor dünyadan
Dünya mı çevirir yüzünü güneş den
Kuşlar tüner korkar karanlıktan
Yanıyor sokak lambaları
Etrafın da kediler,köpekler
Karnını doyuruyor çöp kovasından
Sinekleri saymıyorum hayvandan
Kaçışırlar kör yarasalar dan
İki göz fırıl fırıl,geceyi sor baykuş tan
Nasıl da bekler avını tez elden
Aydınlatırlar geceyi ta uzaklardan
Bir ay vardır,bir de yıldızlar
Bende;
Gece de güneş çizip
Hıncımı çıkarıyorum,
Kalem den,kitaplar dan

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-19.01.2004

Burhan Küçük
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Kaptana

Kaptana

Demir alma zamanı geldi mi limandan
Tayfunlara,fırtınalara hazır olacaksın
Gemide senin, denizde senin kaptan
Bir tek sen anlarsın onların dilinden

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli

Burhan Küçük
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Kaptansız gemi

Kaptansız gemi

Sen kaptansız gemi
Rotasını şaşırmış
Dalgalara kapılmış
Alır götürürler seni
Bilmediğin kıyılara
Her rüzgar bir macera
Atılırsın koynuna
Sen kaptansız gemi
Uçsuz bucaksız denizde
Ne dolaşırsın tek başına
Birazdan kopacak fırtına
Aç yelkenlerini
Aç bu limana
Sen kaptansız gemi
Niye enginlere açıldın
Bilmez misin sen
Tayfunları,tufanları
Bilmez misin dev dalgaları
Bilmez misin denizi
Çekiverir derinlere
Haydi aç yelkenlerini
Fırtına kapacak birazdan
Yanaş sessizce bu limana

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli

Burhan Küçük
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Kara Tahta

Gün kaybolurken penceremden
Ruhum hala çocukluğunda
Ay yıldız çizmeye çalışıyorum
Tek ayak üstünde
Kara tahtaların önünde
Ağlarken gül dökülüyor
Çocuk gözlerimden
Güneş açıyor düştüğü yerde.

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-29.04.2013

Burhan Küçük
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Kardan adam

Kardan adam

Kar yağmıştı saçlarıma
Palam, palam....
Buz sarkıkları sakallarım
Kar suları akmıştı
Kirpiklerim...
Ok gibiydi
Üşümüştü gözlerim
Kan çanağı kırmızıydı
Al, al olmuştu yanaklarım
Ellerim buz kalıbı
Dermansızdı ayaklarım
Gitmiyordu ileri
Gözlerin değdi birden
Gözüme.....
Alev aldı yüreğim
Ve ben...
Eriyorum.............

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli

Burhan Küçük
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Kardelen

Kardelen

Hep kar yağardı
Benim gönlüme
Ve bir kardelen
Çiçek açıverdi
Kalbimde birden
Sadece rüzgar
Duydu sesini
Kulağıma usulca
Fısıldayıverdi

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-25.08.2004

Burhan Küçük
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Karşılık

İki-kişilik

-I-
Şu esmer gök var ya
Şu kızıl deniz
Ne varsa bizden yana
Buluşurdu düşlerimiz
-II-
Düşlerimiz vardı
Acıdan sırılsıklam
Yüreğim avucunda
Benden sana armağan
-III-
Elimde tuttuğum
Sanki bir zelzele
Üzerimize çöken
Çağırma beni böyle
-IV-
Bana öyle bir gel ki
Dikenli yoldan,çıplak ayaklı
Beni öyle bir düşün ki
Düşlerimiz kalmasın saklı
-V-
Düşün gözlerindeyim
Pervasız yürüyen beni
Yollarım olmasın hüzün
Kapatma gözlerini
-VI-
Hüzün düşmez yollarına
Döküldü yaprakları Eylül’ün
Kazımışım adını ağaçlara
Sonbaharın dekoruna uygun
-VII-
Soğuyan havalar mıdır
Beni böyle ısıtan
Ateş dudakların mıdır
İçimde yanan volkan
-VIII-
Saç geceye ateşini
Gecelerim aydınlansın
Sana yine şiirler yazayım
Ay bakarken şaşkın
-IX-
Şu esmer gök var ya
Şu kızıl deniz
Ne varsa bizden yana
İki kişilikti düşlerimiz

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-08.11.2004

Burhan Küçük

https://www.antoloji.com
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Kavşak

Kavşak

Merkezindeyim kalbinin
Bir kırmızı ışık yanar
Bir yeşil ışık yanar
Olduğum yerde
Döner dururum

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli

Burhan Küçük

https://www.antoloji.com
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Kdz.Ereğli

Kdz.Ereğli

Ne sen anlayabildin beni
Ne de ben seni Ereğli
Attım bu akşam sahile kendimi
Sigaramdan çektim son nefesi
Oturdum ulu çınarın altına
Kurumuş yapraklarını attı üstüme
Bu sonbahar akşamı
Ne sen anlayabildin beni
Ne de ben seni Ereğli
Sahilden batan güneşin
Kızıllığında seyri alem denizi
Beklemediğim bir gemi
Gelsin,alsın götürsün beni
Ne aşklar bıraktım geride
Birde sahilinde izmaritleri
Ne sen anlayabildin beni
Ne de ben seni Ereğli
Bir gün daha batıyor
Kızıllığı vurmuş denize
Öyle güzelsin ki Ereğli
Bırakıp gidesim gelmedi seni
Kağıttan yaptım bir gemi
Bıraktım dalgalı denize
İçine not yazdım
“Seviyorum seni”
Aldırma dedim dalgalara
Devam et yoluna
Batarsan da bu kıyıda bat yine
Ne sen anlayabildin beni
Ne de ben seni Ereğli

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli

Burhan Küçük

https://www.antoloji.com
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Kelebekler

Kelebekler (303)

Yol kenarlarında sıra sıra
Açmış tüm çiçekler
Masumca gülümsüyor onlara
Tüm kelebekler
Bir günlük hayatlarında
Anladım ki..
Bin yılı yaşıyorlar

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-02.11.2004

Burhan Küçük

https://www.antoloji.com
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Kendimi kaybettim

Kendimi kaybettim

Seni buldum / kendimi kaybettim
Kendimi kaybettim / seni buldum
Ruh gibi oldum / ortalık ta dolaşan
Ortaklık ta dolaşan / ruh gibi oldum
Kaç volta attım / kendimi bulamadım
Kendimi bulamadım / kaç volta attım
Kendimi arıyorum / sende bulamıyorum
Sende bulamıyorum / kendimi arıyorum
Suç ortağım / seni buldum
Seni buldum / kendimi kaybettim

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-30.03.2004

Burhan Küçük

https://www.antoloji.com
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Kıpırdasa içim

Kıpırdasa içim

Ne zaman içim kıpırdasa
Kalbime bir korku salar
Savur atar beni okyanusa
Korkarım biri kalbimi çalar

İnsan hep bu yüzden yorulur
Beynimizdedir aslında korkular
Çoğu zamanda aşk korkutur
Aşk girdabına düşen çok yoğrulur

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-23.10.2004

Burhan Küçük

https://www.antoloji.com
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Kırk çöp

Kırk çöp

Vasati kırk çöptü aşkın
Ve alışkanlık yaptı
Yanık kibritleri geri koymaya
Hep aldandık,bu yüzden
Yanmış kibritleri çıkarıp çakmaya
Vasati kırk çöptü aşkın
Ve aşkın yaşı yoktu
Yanmış çöpleri çakmaya

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli

Burhan Küçük

https://www.antoloji.com
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Koca çınar

Koca çınar

Bir ben var
Koca çınar
Bir sen var
Gölgeme gel otur
Kuşlar var
Dalıma yuva yapar
Çocuklar var
Salıncak Kurar
Aşıklar var
Gövdemi yaralar
İnsanlar var
Güneşten sığınır
Yağmurdan sığınır
Gölgem var
Ekmek teknesi olur
Gövdem var
Kurşun yağar
Gövdem var
Bıçak kazır
Duyduğum dertler
Yapraklarımı döker
Bir ben var
Koca çınar
Bir bana bak yar
Bir de uzayan kavak var

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli

Burhan Küçük

https://www.antoloji.com
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Konuşamıyorum

Konuşamıyorum

Bakışın da mana
Kendine bağlayan
Çözemiyorum..
Yüzün de bir hüzün
İçin için ağlayan
Ellerin titrek
Uzanıyorum
Tutamıyorum..
Tutuklu kalmış
Aralık dudakların
Ve derin uçurum
Düşüyorum..
Sessizliğin,kitaplarım
Okuyorum..
Bağlandı dudaklarım
Konuşamıyorum..

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-20.01.2004

Burhan Küçük

https://www.antoloji.com
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Köprü

Köprü

Biz mutluğu köprüyü geçmenin
Sonrasında olduğunu sanırız.
Oysa, asıl mutluluğun köprünün
Üstünde olduğu aklımıza gelmez
Bu yüzdendir; geçtikten sonra
Köprüleri yıkmamız.

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-08.03.2004

Burhan Küçük

https://www.antoloji.com
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Köprüyü yıkmak

Köprü

Biz mutluğu köprüyü geçmenin
Sonrasında olduğunu sanırız.
Oysa, asıl mutluluğun köprünün
Üstünde olduğu aklımıza gelmez
Bu yüzdendir; geçtikten sonra
Köprüleri yıkmamız.

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-08.03.2004

Burhan Küçük

https://www.antoloji.com
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Kör dilenci

Kör dilenci

Köşe başındaki kör dilenci
Yanaş şöyle yanıma
Bırak elinden o kağıt parçaları
Yelkenli yapayım sana onlardan
Bırak rüzgarla denize
Kulakların duysun
Rüzgarın fısıltısını
Yar kulağına üfler gibi
Uzat elini denize
Tat suyunu dilinle
Duyuyor musun martıların sesini
Ya kıyıda cırcır böceklerini
Alıyor musun şu bahçeden
Gelen gülün kokusunu
Çıkar ayakkabılarını..
Bas yalınayak toprağa
Hissettin mi?
Karıncalandı mı ayağın?
Bak sana evreni anlatayım
Sil baştan.....
Koskoca bir boşluk...
Görebildi mi?

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli

Burhan Küçük

https://www.antoloji.com
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Köy kütüğü

Köy kütüğü

Gün gelir,döner devran
Silinirsin zamandan
Bir ölü köy kütüğünde
Kalır bir zaman adın

Mezarına vurur otoban
Ya da temeli bir evin
Yalnız başına kalırsın
Orta yerinde şehrin

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-08.07.2004

Burhan Küçük

https://www.antoloji.com
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Kum

Kum

Ve sen...
Aşkımın göz yaşları
Anladım...
Kumsalda uçuşan kum taneleri
Göz yaşlarıma yapıştığında
Attım denize kendimi
Ve ben...
Baştan aşağı ıslak
Aylardan zemheri..

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli

Burhan Küçük

https://www.antoloji.com
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Kuralsız

Kuralsız- özgürce

Dağlar sıralanmış önüme geçit vermiyor
Yıllar hep sorunlu geçmiş yanarım yıllara
Dünya yalancı,dünya boş,dünya dönüyor
Kural koymuşuz her bir şeye,her bir yere
Kuralsız yaşamak isterim aslında kuralsız

Ölüm yakın oysa kapının ardında
Kural koymadan özgürce yaşamak
Yavaş yavaş göz kapakları kapanırken
O an anlarsın yaşamanın güzelliğini
Ve sönmesin istersin gözlerinin feri

İşte o an geçit vermeyen dağlar
Birden ayrılır ikiye,buyur eder
Zaman durur,geçmez saniyeler bile
Kuralı kim dinler,her şey kuralsızdır
Özgürsündür artık,başına buyruk.

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-Zonguldak

Burhan Küçük

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kuru Yaprak

Kuru Yaprak

Rüzgara direnip de geldim
Sisleri dağıtıp da geldim
Bir ağaca sıkıca sarılıp
Güneş de yanıp da geldim
Yağmurlar da ıslanıp
Poyraz da kuruyup geldim
Sana geldim,sana geldim
Bir kuru yaprak gibi
Savrulup uçup geldim
Damarımdan kanlar çekilip
Bilmem kabul eder misin
Sararıp,solup geldim
Bir kuru yaprak gibi
Sana geldim,sana geldim

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli

Burhan Küçük

https://www.antoloji.com
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Küçük Dünya ya

Küçük Dünya ya

Şu dağlar,bu bağlar
Şu dereler,içinde balıklar
Denizler,bulutlar
Yeşil ormanlar
İçinde çeşit hayvanlar
Şu giden trenler,arabalar
Havadaki uçaklar
Gökdelenler,binalar
Ey! ..
Koca dünya sanırsın
Her şeyin var
Yine de küçüksün
İğne deliğinden
Geçirdiğim kadar
Ya güneş,yıldızlar
Şu semada
Benim baktığım
Gördüğüm,göremediğim
Senin değil onlar
İçinde döndüğün

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-22.07.2004

Burhan Küçük

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kül den bir adam

Kül den bir adam

Kaybolmuş ateşte
Kül olmuş
Rüzgar beklemiş
Savursun küllerini
Ve şiir....
Bir esmiş
Pir esmiş
Külden çıkarmış
Maviliklere savurmuş
Şiir..
Rüzgar..
Ve
Külden Bir adam

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-15.03.2004 PM 01:30

Burhan Küçük

https://www.antoloji.com
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Mana

Mana

Harflerin dili yok
Yan yana gelmeyince
Hayal kurmanın anlamı yok
Peşinden gitmeyince
Toprağın manası yok
Ekip, biçmeyince
Defterin anlamı yok
İki kelime yazmayınca
Kitabın manası yok
Açıp okumayınca
İnsanlığın anlamı yok
Sevgi,barış,dostluk olmayınca

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-19.01.2004

Burhan Küçük

https://www.antoloji.com
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Manice

Manice

Tarlada buğdaylar başak açar mı
Yosmanın kızı gözüne sürme çeker mi
Üzerine yine dar fistanı giyer mi
Acep beni yine baş dan çıkarır mı

Alıp testiyi çeşmeye  gider mi
Çeşme başında yolum gözler mi
Vardığımda çeşme başına
Testiyi omzuna alıp,yine göz kırpar mı

Bahçelerinde çilekler olmuş mu
Toplayıp sepetine doldurmuş mu
Bir avuç çilek uzatıp bana
Dudağıma yine bir buse kondurur mu

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli
02.09.2003

Burhan Küçük

https://www.antoloji.com
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Martılar söyledi

Martılar söyledi

O ayrılık günüydü
Uğurlamıştım limanda
Alıp götürüyordu seni gemi
Ak köpükler bırakarak geri

Döneceksin bir gün gittiğin gibi
Limanda beyaz martılar söyledi
Gidenler dönmeseydi geri
Hiç kimse sevmezdi gemileri

Şimdi giriversen kapıdan usulca
Gülümseyen bir çocuk edasıyla
Sana hiçbir şey sormayacağım
Belki,belki mutluluktan ağlayacağım

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-23.10.2004

Burhan Küçük

https://www.antoloji.com
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Masal

Masal

Masal anlatıyorlar,dinliyoruz
Nedense hiç bitmiyor masal
Sonu yok avunup duruyoruz
Develer tellal iken,
Pireler berber iken
Sürüp gidiyor böyle
Birileri bizi uyuturken
hababam dinliyoruz
Bir yol tutturmuşuz gidiyoruz
bir adım bile ilerleyememişiz
Nedense hep yolun başındayız
Dinleme dedi masalı biri
Oku, oku, oku..
Masal anlat sende...
Hep ten masalcı olduk bu alemde
Sonra..
Uyuduk, uyuduk, uyuduk...

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli

Burhan Küçük

https://www.antoloji.com
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Mavi

Mavi

Gece mavi
Kan mavi
Durmadı damarımda
Ak dedim ak hadi
Gecede, gök mavi
Deniz mavi
Birde gözlerin geldi
Gözümün önüne
Masmavi
Sevda oldu
Aktı geceye mavi mavi
Ay dündü yüzünü
Oldu mavi
Güller açtı gecede
Kan mavi
Gözlerin mavi
Kan..
Gözlerin..
Mavi....

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli

Burhan Küçük

https://www.antoloji.com
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Mavi denizler mi bitti

Mavi denizler mi bitti
ki
Karanlık sularda yol alıyoruz
Bu altımızdaki eski sandal mı
Bizi böyle sallayan
Aydınlığa açılan kapıyı
Umut dolu yarınlara
Ey! ..
Tahtaları gıcırdayan sandal
Seninle mi ulaşacağız
Yediveren bahçelerine

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli

Burhan Küçük

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Mavi Giymek İsterdim

Mavi Giymek İsterdim

Kapattım penceremi artık
geçmişin güzelliklerine
Oysa çok şey istememiştim
Sıcaklık istemiştim biraz
Yüreğimin sonbaharında
Açmıştım gönül penceremi ardına kadar
Paylaşsaydık bir bardak sütü
Bir dilim çikolatayı
Bir elma şekerini
Ve çıksaydık güneşe
Serilseydik yeşil çimlere
Baksaydık gece yıldızlara
Kayan bir yıldızla
Dilekler tutsaydık
Söylemeseydik dileklerimizi
Birbirimize
Bozulmasın isteseydik büyüsü
Sabahın ilk ışıklarıyla
İnseydik çay kenarına
Atsaydık oltayı
Yem bekleyen balıklara
Her balık tutuşumuzda
Zıplasaydık,ip atlayan kız gibi
Ve kaçınca oltadan balık
Üzülseydik
Balonu patlayan çocuk gibi
Sek sek oynasaydık
Tek ayak üzerinde
ve hep sen kazansaydın
Erkek adamız ya
Kaybedeceğiz sek sekte
Resim yapsaydık beraber
Sen bir ev çizseydin hep
Ben bir asker çizseydim
Sen evin önüne gül dikseydin
Ben hep, askere,tüfek çizseydim
Ne tuhaf şu hayat
Sen pembe giyerdin
Ben inadına Mavi
Şimdi mavi giymiyorum
Siyah giyiyorum nedensiz
Mavi giymeyi çok isterdim
Ve hep baharı beklemek
Oysa çok şey mi istemiştim.

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli

Burhan Küçük

https://www.antoloji.com
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Mavili

Saçları altın sarısı
Gözleri deniz mavi
Bilmem nasıl sarılmalı
Mavili mavili mavili

İnce topuk süzülüşü
Mavili mini eteği
Deler geceyi gülüşü
Mavili mavili mavili

Bitmiş elinde kadehi
Boşaltmış büyük şişeyi
Açıktır çukur göbeği
Mavili mavili mavili

Ah göbeğinde halkası
Parmağında sigarası
Dudakları tütün mavi
Mavili mavili mavili

Yüreğimde ince sızı
Tırnağı şiir mavi
Nasılda yaktı beni
Mavili mavili mavili

Kaşları yaylım ateşi
Kirpikleri mıh mavi
Bakışları delip geçti
Mavili mavili mavili

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-18.11.2005

Burhan Küçük

https://www.antoloji.com
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Mavinin Adı

Mavinin Adı

Şimşek geceye çakardı
Sesi dağlarda bunalırdı
Bilirdim.yağmur yağacak
Peşinden gün doğacaktı
Bulutlar ağır ağır dağılırdı
Kıyıdan gemiler geçer
Tepesinde martılar dolaşırdı
Buralar günü böyle karşılardı
Deniz,gemiler,martılar
Değişmez günün parçasıydı
Çünkü; buralar maviydi
Mavinin adı Karadeniz Ereğli idi

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-2004

Burhan Küçük

https://www.antoloji.com
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Merhum

Merhum

Soğuk musalla taşına
Koydular mı cansız bedeni
Sorarlar orada olana
”Nasıl bilirdiniz merhumu”

Duyamazsınız kötüydü diyeni
Duyacağınız hep aynı sözdür

“İyi bilirdik merhumu”
Üç defa tekrarın arkasından
o hazin ses duyulur

“Gömün......”

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli

Burhan Küçük

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Namlu

Namlu

Bulutlar, mavi gökte
Hıçkırarak ağlıyordu
Üç beş çınar ağacı
Nehrin kenarında
Böyle sağanak istemiyordu
Şehrin sokaklarını
Sel basmış yutuyordu
Sevgi nağmeleri vardı
Hep namlunun ucunda
Kalbimizden vuruyordu

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli

Burhan Küçük

https://www.antoloji.com
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Ne dersek diyelim

Ne dersek diyelim

Zaman sürgüsünü çekti mi
Sallanır dünya
Ve depremler,tufanlar
Acımasız...
Bilenler söylemezler
Alır altına,sürükler yüz binleri
Bir bir göçer insanlar
Amansız...
Zaman sürgüsünü çekti mi
Ayrılırlar....
Denizler ötesinden
Otlaktaki çürümüş kemikten
Akbabalar,leş kuşları
Pike yaparlar göklerden
Körpe serçe kuşlarına
Yanık bir ağıt olur
Kuş sesleri
Altında yakan günün
Çok oldu öleli kızılderili
Ne dersek diyelim..

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli_01.01.2005

Burhan Küçük
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Ne kıymeti kaldı

Ne kıymeti kaldı

Islanmamışsan deli yağmurda
Yanmamışsan güneş altında
Iskalayıp geçmişsen sevdayı
Ne kıymeti kaldı bu canın
Toprağa düştü mü

Koymamışsan dost omuza başını
Ağlayamamışsan hıçkıra hıçkıra
Yakmamışsan sevdadan çıra
Ne kıymeti kaldı bu canın
Toprağa düştü mü

Hep aramışsan umutları
Ümitsizlik içinde
Aydınlatmamışsan bir yıldızla geceni
Ne kıymeti kaldı bu canın
Toprağa düştü mü

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-02.03.2004

Burhan Küçük

https://www.antoloji.com
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Ne mümkün

Ne mümkün

Ah alnımdaki derin izler / durur dekoruna uygun
Arada bir aynalar didikler / görmemek ne mümkün

Sonuna hızla koşar / ömrümün ayakları /
Ne dağlar aşmıştır / ne çamurlu yollar /

Dimdik durur /  geride anıları
Rüzgar kesilince / düşer yapraklar

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-21.12.2005

Burhan Küçük

https://www.antoloji.com
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Ne olursa

Ne olursa

İklimler geçer birer birer
Arasından ağaran saçların
Solar tek tek yaprakları
Ömür ağacının

Bitmez denen takvimler
Koparılır yaprak yaprak
Ard arda serilir seneler
Boş gözlerle bakılarak

Ölüm gibi çöker gece
Şaklabanlık yaparak
Dönüşür gün hasrete
Öylesine,sarsak sarsak

Ki uykuda olur
Tüm ziyanlıklar

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli
25.01.2006

Burhan Küçük
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Ne zaman

Ne zaman

Ne zaman sana baksam
Kendi kendimi boğarım
Yere düşer bakışlarım
Öylece yığılır kalırım
Ne zaman sana baksam
Benim olmadığını anlarım

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-19.12.2003

Burhan Küçük

https://www.antoloji.com
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Ne zaman sana baksam

Ne zaman sana baksam
Kendi kendimi boğarım
Yere düşer bakışlarım
Öylece yığılır kalırım
Ne zaman sana baksam
Benim olmadığını anlarım

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-19.12.2003

Burhan Küçük

https://www.antoloji.com
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Nedir ki

Nedir ki

Nedir ki ömür dediğin
Gözümü bir açtım
Orta yaşlı bir adamım
Sokakta çocuklar amca
Gençler ağabey derken
Anladım...
Nerde benim çocukluğum
Çoktan eskitmişim
Bayramlık ayakkabılarımı
Oysa dün saklamıştım
Altındaydı yastığımın
Hani nerde sırt çantam
Üzerinde kaymıştım
Daha dün kar yağarken
Karda yuvarlandığım önlüğüm
Ya kolalı yakalığım
Hani nerde tahta tabancam
Kırılmıştı,komen oynarken
Hani nerde Hacı Bakkal
Topumla camını kırdığım
Nerde yaldızlı şiir defterim
Çocukluğumu yazdığım
Nedir ki ömür dediğin
Gözümü bir açtım
Orta yaşlı bir adamım
Kim bilir?
Belki de şanslıyım

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-05.12.2004

Burhan Küçük
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Nefes Alırken

Gözlerinden okudum
Ne rüzgarlar görmüştü
Ne yangınlar geçirmişti
Anlatıyordu dinliyordum
Ne ölümler görmüştü
Kimleri gömmüştü
Bir bir gözlerinin
Sanki önünden geçiyordu
Yaşlı gözleri buğulanmıştı
Sanki gitmek istiyordu
Giden dostlarının yanına
O bilinmez  kuşağa
İşte o an anladım
Uzun yaşamak iyi değil
Güzel yaşamak iyi olan
Gitmek lazım yabancılaşmadan
Ah ölüm…
Soğuk antipatik siyah renkli sözcük
Nefes alırken
Ne çok ölüm yaşıyor insan

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-14.04.2006
bkucuk@erdemir.com.tr

Burhan Küçük
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Neye yarar

Neye yarar

Kaş çatıldı mı ünvan neye yarar
Ünsüz harflerle çatılan
Ortada kalır kibirler,şanlar
Güneşin altında ne çiçekler solar

Zafer naralarıyla dolu anılar
Şeref defterinden uçar
Adı silinir ünsüz harflerin
Yorgun şiirime ancak ilham sağlar

Gündüz bedenim yorgun
Gece aklımda huzur var
Gövdenin üstündeki başsa eğer
O eşeklerde bile var

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-20.12.2005

Burhan Küçük

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Nöbetteyim

Yorgan yapmışım geceleri üstüme
Alnıma derin çizgiler kazar
Yol vermişim şiirlerime
Vurdukça yüzüme dev dalgalar

Geceye salmışım hayallerimi
Ve öyle kaptırmışım ki kendimi
Gözlerin uğruna nöbete dikilmişim
Ben bile bilemiyorum nedenini

Her gece neler yazmışım bilsen
Cizgi cizgi yüzümdeki kelimeleri
Yeter ki mağrur gör beni sen
Atamadı bu gönül senli düşünceleri

İstersen nefret et,kalbinden sil
Ama beni gözlerinle baş başa bırak
Her gece devam etsin bu fasıl
Sana çok yakın,senden çok ırak

Kdz.Ereğli-11.12.2004

Burhan Küçük
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Oğluma

Oğluma

Uykusuz gecenin ardından güneşimiz oldun
uMutla bekleyişlerimizin meyvesi  oldun
umUt ismini de koyduk sana,umutların olsun
unuTurmuyuz bugün doğum günün,kutlu olsun

Çağrıştırıyor ismin umutları hep bize
bAğladım  devamını Çağrı ekledim sonuna
saĞlığında yerinde olunca,deme keyfimize
şiiRler yazdım sana,doğduğundan bu yana
karşIlaşacaksın bir gün bu şiirlerle nasılsa

Küçük ellerin avuçlarımda kayboldu
yÜreğim de inceden tatlı bir sızı oldu
küÇük ayaklarına,patiklerin büyük oldu
yürÜyemedin, düştün ilk ayaklanışında
ıslaK gözlerinle bakışında bize, ah  o yüreğim! ..........

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli
6.01.2003

Burhan Küçük
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Oğluma cevabım yok

Rüya görüyor oğlum,sevgi dolu
Barış ve kardeşlik üzerine yolu
Tertemiz bir deniz,sağı,solu
Bir gemi güvertesi,çiçek dolu

Yok gönlünde hiç bir korku
Crus,patriot,uçaksavar bilmez ki
Nüklüer,sinir gazı,atom ne ki
Duymadı ki hiç barut kokusu

Ben uyandım,bebeğim sen uyu
Küçüğüm yarından hep umutlu
Uyandıramadım oğlum seni
Uykuda şimdi çok çok mutlu

O, komencilik bile oynamadı ki
O,kurşun yarası bile bilmez ki
O,kan,gözyaşı,yanan bir deniz
O,depremleri bile görmedi ki

Ya gök gürültüsüyle uyanırsa
Ya korkarsa,hıçkırarak ağlarsa
Ya küçük gözlerinden yaş gelirse
Ya Baba beni niye uyandırdın derse...

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli

Burhan Küçük

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Okuyoruz

Okuyoruz

Okumuyormuşuz,kim demiş! ..
Öyle bir okuyoruz ki
Sokağa tükürenlere
Yerlere çöp atanlara
Mahalle içinde sürat yapanlara
Üzerimize çamur sıçratanlara
Aleyhimize olanlara
Havaya kurşun sıkanlara
Yenilen takımımıza
Okey de taş çalanlara
Peh! ..
Kim demiş okumuyoruz
Öyle bir okuyoruz ki
Düm düz gidiyoruz

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-01.05.2004

Burhan Küçük
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Oyun bu

Oyun bu

Senin suçun değil bu
Kaderin cilvesinden
Oyun içinde oyun bu
Ses gelmez oldu senden

Saklarsın nedenini
Söylemezsin sevdiğini
Gönlüm görür ötesini
Bilirim ben senin halini

Oyun içinde oyun bu
Kıyaslarsın hep sonunu
Anladım,senin korkun bu
Kaderin cilvesi işte
Senin suçun değil bu

İnandığın gibi yaşa
Bildiğin gibi kork
Ama..
Kalbini gömme zindana

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-08.12.2004

Burhan Küçük
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Oyunun adı

Oyunun adı

Ağır, ağır iniyor
Bu oyunun perdesi
Seyirci ayakta
Alkışlar henüz duyulmuyor
Senaryo güzel
Oyuncular bir harika
Yazar da güzel yazmış
Ve kopuyor alkış
Perde indiğinde
Kutluyorlar birbirini
Tüm oyuncular
Salon boşalıyor
Işıklar sönüyor
Oyuncular çoktan gitmiş
Unuttum! .....
Sahi oyunun adı neydi

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-2001

Burhan Küçük
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Öderim Borcumu

Öderim Borcumu

Yirmi dokuz harfi
Öğretin bana
Zamanın önemi yok
Geç de olsa öğretin
Sonra geri veririm
Harflerden oluşan
Şiirler yazarak size

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli

Burhan Küçük
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Öğrendim

Öğrendim

Görürdüm çiçekler güzeldi
Arılardan öğrendim bir de tadını
Severdim yüzmeyi mavi kıyılarda
Anladım ilerledikçe yoruyor insanı
Bilirdim güneş çok uzaktı
Anladım yakınlığını
Elimi uzatıp ısıttığında

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-30.03.2004

Burhan Küçük
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Ölür gece

Ölür gece

Uyku tutmadı mı beni
Atarım kendimi dışarı
Bir meyhaneye girerim
Dağıtmak için uykuyu
Dağıtmak için geceyi
Rakı isterim garsondan
Bir pakette sigara
Dağılır uyku,ölür gece
Cebimde kalem
Masada peçete
Bakınırım çevreye
Düşsel bir oyun
Düşsel bir aşk başlar
Gecenin koynunda
Çok da hoş oluyor
Başlıyor zaman içinde
Trajedik bir komedi
Ve üç beş oyuncu
Hoş oluyor doğrusu
İç de gör! .....
Ya,sen içmiyor musun?
Aaaaa...  ne ayıp! ......
Bu aleme rezil olursun valla
Ters çevirdim doldu peçete
Yazmışım birkaç kelime
Sabahın üçünde
Uyku öldü
Sabah horozları öttü
Ben ayakta
Öldürdüm geceyi
Onlarımı sormayın
Hala uykuda,yaşıyorlar
Öldürülecek çok gecem var
Yetmiyor ki günler bana

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-14.03.2002

Burhan Küçük
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Önce

Önce

Önce okumaya çabaladım
Alt yazılı filmlerden
Aktörlerin ağız oynatışı
Katıksız ekmek misali
Ve siyah beyaz ekran
Yazıyı bile okuyamadan
       THE END

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-21.01.2004

Burhan Küçük
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Örtü

Örtü

Yüzümde,bir kamyon yükü
Sevi sakladım
Olmadı,yeni sevdalara örtü
Dağıldı hayallerim
Düştüğü yerde çürüdü
Döküldüğün de yapraklarım

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-31.10.2004

Burhan Küçük
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Ötme keklik

Ötme keklik

Kekliğin başı kınalı,ayağı kınalı
Kanadı kırık, gönlü yaralı
Ötme keklik çekme beni kendine
Nasıl söz geçirmeli bu gönle

Keklik öter gönül dağımda
Ben bir avcı tüfek elimde
Ötme keklik ötme ne olur
Gönlüm kalır kanlar içinde

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli

Burhan Küçük
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Özlemine özlem

Özlemine özlem

Sensizliğe akarım
Gecenin koynunda
Buğulanır gözlerim
Önüne geldiğinde

Boşluğa sarılırım
Sarılır gibi sana
Yokluğunu anlarım
Kollarım boş kalınca

Gölgen gezinir odamda
Ben peşinde pervane
Sabah uyandığımda
Kokun hala odamda

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-28.07.2004

Burhan Küçük
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Papatya falı

Papatya falı

Hani yok sanırdın
Beni yanında
Papatya falına bakardın
Yalnızlığında
Seviyor,sevmiyor
Bir yaprak koparırdın
Her sevmiyor çıktığın da
Kahrederdin
Hatırladın mı?
Seviyor çıktığın da
Göklere uçardın
Oysa ben hep seninleydim
Yoksa bakar mıydın
Papatya falına
Dudağından dökülür müydü
Seviyor,sevmiyor
Nağmeleri
Biliyor musun?
Ben de bakardım
Papatya falına
Güzel de olsa yaprakları
Hep senin için koparırdım
Ve hep sende benimleydin
Bak söylüyor falın
SENİ SEVİYORUM..

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli

Burhan Küçük
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Rahibe Dudaklı

Rahibe Dudaklı

Ay ışığı / sonatına
Karar kıldığı zaman
Gri mavi hüzün düşer
Tavuk gezintisi akşamlara
Lotus gözlü kadın
Döner özüne
Başını yastığa koyduğunda
İlham verir
Rahibe dudaklarıyla
Öpüşen mısralara

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-28.12.2005

Burhan Küçük
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Rol

Rol

Beynimde kurgulu bir rol
Yeni bir şiir,ruhumda imgeleri
Kalemin oynadığı bu rol
Başladı mı dönmez geri

Neye benzer bu gölge
Beyaz kağıt üstünde gidip gelen
Yorgun mu yorgun gece içinde
Keyifle uyumak varken

Dalga dalga gelir gece
Yıpratma gücü varken
Kabarır üstüme üstüme
Şafak vaktine yaklaşırken

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-12.12.2005

Burhan Küçük
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Romantika

Romantika

Gözüm gözüne değdiğinde
Rehin alırdı beni...
Ellerim bağlanırdı
Yazamazdım bir şiir
Harf harf akardın
Beynimden aşağı
Yağmur gibi
Kelimeler oluşurdu
Birleştiremezdim...
Kelimeler kifayetsiz
Birbirine dolanırdı
Dünya benim olurdu
Yüzerdim şiirlerin içinde
Kuş sesleri müzik
Cır cır böcekleri
Nakarat söylerdi
Ben gözlerinde rehin
Sen gözlerinle gardiyan
Volta atardık
Toprak yolda
Arabalar geçerdi
Bizi hep toza bulardı
Yağmur yağardı
Çamur olurdu
Ben gözlerinde rehin
Umursamazdım dünyayı
Ve hep şiir olurdu akardı
Gözlerim gözlerine
Bir türlü yazamazdım
Ben gözlerinde rehin
Gülüşün gardiyan
Her halin şiir olurdu
Ama ben,ah ben.......
Yazamazdım......

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli

Burhan Küçük
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Rotasız (II)

Rotasız (II)

Yalnız rotasız gemi gibiyim
Dalgalı denizde
Dev dalgalar gibisin
Uçsuz denizde
Sakin liman arar gönlüm
Böyle havalarda
Bir gün nasılsa demirlerim
Tüm batıkların yanında

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli

Burhan Küçük

https://www.antoloji.com
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Rüya

Rüya

El ele yürüyoruz
Şehrimin sokaklarında
Bir pastaneye giriyoruz
İki kola istiyoruz
El ele,göz gözeyiz
Geliyor pipetli kolamız
Biz hala bakışıyoruz
Bir acı...
Pipet gözüme teyit
Çizmiş kaşımı..
Elin elimde
Yanıyor yüreğimiz
Ve o bildik ses
Yarım saat..
Çay ve İhtiyaç molası
Sırası mıydı şimdi..

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli

Burhan Küçük
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Saat kaç

Saat kaç

Elin elime değdiğinde
Yıldırımlar çakardı
Aklım tümden dururdu
Yüreğim alev alev
Yangın yeri olurdu
Gözlerimin yeşili
Kül olur uçuşurdu
Kaybolurdun içinde
Elini elimden çektiğinde
Duran aklımı
Kurmaya çalışırdım
Saat kaç da durmuştu
Hiç hatırlamazdım,

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli

Burhan Küçük
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Sağlık olsun yeter

Sağlık olsun yeter

B aşıma bir şey mi geldi,bugün sezsizim
U ğraşmıyor kimse benimle yokmuyum
R ehin mi aldım yoksa kendimi bugün
H ayattayım anlaşılan,yazıyorum ya yeter
A nlam veremedim,oturmuş şiir yazıyorum
N eden,niçin, bende anlamıyorum ya..

K üsde değilim hayata,seviyorum oysa
Ü stüme iyilik sağlık,yokladım kendimi
Ç oştum birden sağlığım yerinde ya
Ü zülmem ben artık,sağlık,sıhhat olsun
K alıcı bir şiir yazar; çeker gideriz nasılsa..

Kdz.Ereğli

Burhan Küçük
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Sahi neydi

Sahi neydi

Sahi neydi unuttum
Senin adını
Sana şiirler yazmıştım
Bu yüzdendi
Benim ahmaklığım
Çıkar hayatın keyfini
Sahte aynalarda
Çapraz yazmak bile adını
Artık kimin umurunda
Sahi neydi unuttum
Senin adını

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-26.10.2004

Burhan Küçük
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Salıverdi ay

Salıverdi ay

Salıverdi ay kendini
Sonsuz boşluğa
Dönmesi mi gerekliydi?
Bu dünyanın etrafında
Başka dünya yok muydu?
Etrafında dönecek
Ve salıverdi ay kendini
Sonsuz boşluğa
Başka,başka dünyalara

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-21.01.2004

Burhan Küçük
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Sardunya Gördüğümde

Sardunya Gördüğümde

En güzel günler,meğer geçmiş yıllar
Cıvıl cıvıldı bizim sokaklar
Gözümün önünden geçti şimdi bir bir
Evimizin önündeki dut ağacı
Tutardı mahalleli açardı çarşafları
Çıkar ağaca silkelerdik dutları
Ya Emine teyzenin can erikleri
Doldururduk tüm cepleri
Mahalle arasında top oynardık
Hacı dedenin camını az mı kırdık
En güzeli Annemin sardunyaları
Balkonda, pembe,kırmızı renkleri
O balkonda içtik gizliden ilk sigaraları
Her defasında görürdü birileri
Saklardık sardunyanın arasına izmaritleri
Şimdi bir sardunya gördüğümde
Annemin sesi kulağımda.....

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli

Burhan Küçük
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Sarıldım mısralarıma

Sarıldım mısralarıma

Önce siyah pantolonum,
Siyah gömleğim,gözlüğüm
En son seni de attım kalbimden
Kaçıyorum artık
Sahte bakış,sahte yüzlerden
Ve
 Sıkıca sarılıyorum
Beni hiç bırakmayan
Tek dostum mısralarıma
Ki
Gün geçtikçe sevgisi büyüyen

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-10.06.2004

Burhan Küçük
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Sen benim

Sen benim

Sen benim bitmeyen yolum
Tükenmeyen aşımsın
Sen benim baharım
Gönül sevdamsın

Adını anmadığım her an
Yazıklar olsun
Seni unuttuğum zaman
Kıyametim olsun

Sen benim görünmeyen
Sekizinci rengimsin
Kalbimle suladığım
Solmaz çiçeğimsin

Adını anmadığım her an
Yazıklar olsun
Seni unuttuğum zaman
Kıyametim olsun

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-05.06.2005

Burhan Küçük
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Sen de git

Sen de git

Ah benim serseri gönlüm
Kırık dökük her yanı
Tutturmuş bir ayrılık türküsü
Çözüldükçe gönlümün bağı

Ne bir dosta sarılabildim
Şöyle doyasıya
Ne omuzlarında ağlayabildim
Göz yaşlarımla boğulasıya

Ne ağlarım,nede gülerim
Ama yoktur hiç pişmanlığım
Sevmekse tek günahım
Hadi sende git durma
Anladım..
Benim tek dostum,Yalnızlığım...

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-01.09.2005

Burhan Küçük
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Sen misin

Sen misin

Hep sen misin dar vakitte
Karşıma çıkan..

İtip itip,sonra
Dizlerime sarılan..

Bir türlü kurtulamadım
senden şeytan....

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli

Burhan Küçük
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Sen nereden bileceksin

Sen nereden bileceksin

Sen nereden bileceksin
Seni nasıl sevdiğimi
Uzayıp giden yolların
Yüreğimde derinliği
Ağrıyan kollarımın
Dinmez halsizliği
Bir sabahçı kahvesinin
O hüzünlü atmosferini
Çekerken ciğerlerime
Sana yazıyorum
Kırılgan şiirlerimi
Sen nerden bileceksin
Seni nasıl sevdiğimi

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-29.10.2004

Burhan Küçük
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Sende benim gibisin aynı

Sende benim gibisin aynı

Bir yanın sevgi duvarı
Bir yanın mahpus damı
Bir yanın delice akan ırmak
Bir yanın durgun göl
Sende benim gibisin aynı

Bir yanın güneşe bakar
Bir yanın yıldızları görür
Bir yanın çöl sıcağı
Bir yanın Buz sarayı
Sende benim gibisin aynı

Bir yanın uçsuz deniz
Bir yanın derin uçurum
Bir yanın aşk çağrısı
Bir yanın kurşun yarası
Sende benim gibisin aynı

Bir yanın ceylan bakışlı
Bir yanın aslan yürekli
Bir yanın bana doğru
Bir yanın yana doğru
Sende benim gibisin aynı

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli

Burhan Küçük

https://www.antoloji.com
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Senden kaçıyorum

Senden kaçıyorum

Topladım
Gidiyorum.....
Kendi yalnızlığıma
Kırık dökük bavulum

Senden kaçıyorum
Yalın ayak
Üşüyorum
Sensizliğe koşarak

Ardımdan şarkı söyle
Kurtuldum diye
İstersen bağır
Serseri diye

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-23.08.2005-13:30

Burhan Küçük

https://www.antoloji.com
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seni-bekler

Seni bekler

Bu gece ansızın
Kapımı çalmadan gel
Uykuya dalan gözlerimi
Açmadan
ve kaybolmuş rüyalarıma
Yeniden gir
Aç kapıyı hadi
Duyarım tıkırtısını
Bekliyor rüyalarım
Açık gözlü
Şimdi....

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli 30.05.2004

Burhan Küçük

https://www.antoloji.com
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Seni bekledim

Seni Bekledim

Cebimde şiir saklardım
Seni bekledim
Gelmedin...
Geceye şiirlerimi saçtım
Kuşlara su verdim
Avuç içlerimden
Seni bekledim
Şehrin dehlizlerinde
Her yana şiir ektim
Karanlıkta parlayan
Düşlerime daldım
Kuşlara su verdim
Avuç içlerimden
Seni bekledim
Gelmedin.....
Şiirlerim beni affedin

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-25.09.2004

Burhan Küçük

https://www.antoloji.com
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Seni terk ediyorum

Seni terk ediyorum

Ağlasam duyabilir miydin beni
Anlayıp,anlayamadıklarımla
Gidiyorum...
Artık seni terk ediyorum

Şimdi senden gitme vakti
Zamanı artık biliyorum
Toplamaktan vazgeçtiğim
Tüm gülleri sana bırakıyorum

Topladım tüm anılarımı
Koca bir valiz sırtlandım
Geride sana yazılmamış şiirleri
Ve güzel anıları bırakıyorum
Vakit tamam...
Seni terk ediyorum

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-14.12.2004

Burhan Küçük

https://www.antoloji.com
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Seni unuttuğum zaman

Sen Benim

Sen benim bitmeyen yolum
Tükenmeyen aşımsın
Sen benim baharım
Gönül sevdamsın

Adını anmadığım her an
Yazıklar olsun
Seni unuttuğum zaman
Kıyametim olsun

Sen benim görünmeyen
Sekizinci rengim
Kalbimle suladığım
Solmaz çiçeğimsin

Adını anmadığım her an
Yazıklar olsun
Seni unuttuğum zaman
Kıyametim olsun

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-05.06.2005
bkucuk67@mynet.com

Burhan Küçük

https://www.antoloji.com
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Senin neyine

Senin neyine

Bitmişsin artık sen
Yok olmuşsun
Yaşıyorum sanıyorsun ya
Boşuna....
Aşkı yazıp, söyleyip
Yaşamadıktan sonra
Bu dünya
Senin neyine

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli

Burhan Küçük

https://www.antoloji.com
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Sensizlik

Sensizlik

Sensizlik nicedir kavuruyor içimi
Bilmiyor musun hasret çektiğimi
Hep özlemle mi  anacağım adını
Gel artık,boşuna kanatma yaramı

Sensizlik nicedir kavuruyor içimi
Alev alev sarıyor tüm bedenimi
Gel gör, bak ne haldeyim şimdi
Halden hallere soktu sensizlik beni

Sensizlik nicedir kavuruyor içimi
Omuzlar çöktü,özlem büktü belimi
Ne hallere soktun yaralı yüreğimi
Bir haber gönder sevindir yüreği mi

Sensizlik nicedir kavuruyor içimi
Soldurdun bahçemde tüm güllerimi
Çaldın başucumdan ayı mı,güneşimi
Karalık kuyularda yalnız bıraktın beni

Gel artık yada bir haber gönder emi
Sensizlik nicedir kavuruyor içimi

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-07.12.2003

Burhan Küçük

https://www.antoloji.com
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Sevda kuşu

Sevda kuşu

Ne dönüp durursun başımda
Sevda kuşu
Oysa çoktan göçtü
Tüm sevdalar bir çırpıda
Sende kanatlan ufukların ötesine
Buraları sarsın kara bulutlar
Dönsünler başımda
Beni çok yıkadı
Oysa sağanak yağmurlar

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli

Burhan Küçük

https://www.antoloji.com
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Sevda uğruna

Sevda uğruna

Açmıştım kalbimi
Sonuna kadar
Gökyüzü gibi
Saf ve temiz
Bir sevda uğruna
Harcadım yüreğimin
Cömertçe her karesini
Ah.. ayrılık
Başladığı gibi değil şimdi
Karardı ortalık
Böyle gelmemişti aşk
Böyle de gidilmez

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-17.10.2004

Burhan Küçük

https://www.antoloji.com
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Sevdan beni

Duyarım rüzgarın sesini
Kulaklarıma fısıldar adını
Gölgen düşer usuma
Terk etmemiş sevdan beni

İçiyorum efkar kahvesini
Ne tarafa baksam sen
her taraf dolu hayalin
Terk etmemiş sevdan beni

Yazsın diye adının ilk harfini
Salıyorum sigaramın dumanını
Açık havada bulut gibi
Terk etmemiş sevdan beni

Burhan Küçük
Kdz.Ereğli-10.10.2004

Burhan Küçük

https://www.antoloji.com
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Sevdim

Sevdim

Sevdim Işığı, ışık da parıldayıp,yansıyan yüzleri
Sevdim tüm  çiçekleri,çiçeklerden bal yapan arıları
Sevdim koza yapan böceği, kozadan çıkan kelebeği
Sevdim bir fidanı, fidan dan oluşan ormanları
Sevdim dereleri,dereden oluşan nehirleri,gölleri
Sevdim harfleri,harflerden oluşan kelimeleri,kitapları
Gözlerinde kendimi gördüğümde,sevdim birde seni

Burhan KÜÇÜK
Kdz.EREĞLİ

Burhan Küçük

https://www.antoloji.com
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Sevgi

Sevgi

Ve zemherinin ortasında
Aç kurtlar gibiydi hayat
Ormanda dünden kalma bir açlık
Saldırıyordu insana ansızın
Oysa yaşamak sevgiydi
ki
Sevgi de tokluk

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-03.06.2004

Burhan Küçük

https://www.antoloji.com
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Sığınak

Sığınak

Günün vurduğu göz
Taşımaz hiçbir değer
Bir güler yüz / tatlı söz
Karanlıkları bile deler

Sığınağımdır dağlar
Eşkıya serseri ruhuma
Krallıklara değişmem
Sevgim servettir bana

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-21.12.2005

Burhan Küçük

https://www.antoloji.com
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Sık sık

Sık sık

Dönmesinde anlıyorum dünyanın
Çıkarken nefesim hayat bacasından
Ne gemiler batıyor,limana varmadan
Sık sık nefes alışım hep bundan

Dönse olmuyor,dönmese olmuyor
Yutuyor bir çırpıda her şeyi zaman
Sabah olmadan,ne güneşler batıyor
Geceleri sık sık uyanışım hep bundan

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-01.11.2004: 03:50

Burhan Küçük

https://www.antoloji.com
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Sırılsıklam

Sırılsıklam

Düştün yine aklıma
Bulutlar ağladı
Duygular ayyuka çıktı
Atmak geldi içimden
Sağanak yağmura kendimi
Umarsızca ıslamak
Tüm hücrelerime kadar
Ve karşına çıkmak
Sırılsıklam.....

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli

Burhan Küçük

https://www.antoloji.com
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Sızı

Sızı

Çevrili etrafları demir parmaklıklar
Volta atar üş beş kişi
Bitmez hiç bu kaldırımlar
At yarışı değil ki
Hamam böceği koşmalar
Yürüdükçe uzar sigara
İnceldiği yerde karanlık
Göğe yükselirken dumanı
Siner ıslak çoraplara kokusu
Ki maviyi ararken
Vurur kör bir ışık gibi
Suratımızın ortasına
Akşam güneşi
Tespih tanesi gibi
Dizi dizi
Sabır çektirir
Akşamın bir vakti
Bir yudum demli çay
Hatırlatır tüm geçmişi
Uyuyamaz döner durursun
Bir sağa bir sola
Topuğunu vurursun
Ranzanın ayak ucuna
Topukta  ince bir sızı
Şafak vakti
Takılır kalır kursağına

Burhan KÜÇÜK
Zonguldak

Burhan Küçük

https://www.antoloji.com
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Sicim

Sicim

Doyumsuzluğun sonu yok
Diğer şeyleri boş versen
Bırak ruhunu besle sen
Hayat sicimden ip,kısacık
Çektin mi kopuverecek.....

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli

Burhan Küçük

https://www.antoloji.com
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Simit

Simit

Her sabah giderken işyerine
İki sıcak simit taşır sağ elim
Sol elim çok üşüyor anne

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-30.04.2013

Burhan Küçük

https://www.antoloji.com
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Sinsi

Sinsi

Beyazında alın
Siyahında morun
Sinsi bir yalan
Girmiş koynuma
Yamalı gömleğim
Islatır yerdeki sular
Çoraplarımı...
Delik ayakkabılarım
Karışmış tüm renkler
Birbirine gök kubbede
Mavisin da sarı
Yeşilinde kızıl
Batımında akşamın
Sinsi bir yalan
Senden kötüdür be yılan
Düğmeleri çözüldüğün de
Yamalı gömleğin...

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli

Burhan Küçük

https://www.antoloji.com
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Siren gözlerin

Siren gözlerin

Çektin beni  batırdın derinlere
Aldanmışım bir kere siren gözlerine
Doğduğum gün otuz hazirandı hani
Kurumuş kalbime çaktın kibriti
Geçtim denizleri birer birer
Siren gözlerinde aldandım ilk sefer
Ben aklımı kandırdım ilk defa
Kalbime yolladım bitiren bir veba
Ah zehirse gözlerin suç benim mi
Gönlüm sevmişse içmeyeyim mi

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-22.12.2005

Burhan Küçük

https://www.antoloji.com
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Siyah dudaklım

Siyah dudaklım

Ah! ..yine gördüm seni bu akşam
Uzanmış boylu boyunca yatıyordun
Çekemedim gözlerimi senden
Uzatıverdim ellerimi
Usulca kavradım belinden
Çıkardı beni baştan
Masum bakışların
Biliyorsun,sana hiç dayanamam
Önce parmaklarımı gezdirdim
Usulca, incecik teninde
Sevişmeler başlayacak saatler süren
Bembeyaz çarşafın üstünde
Sere serpe,boylu boyunca uzanıyordun
Gecenin koynunda
Kah, bulutları çıktık
Kah, Kaf dağını aştık
Kutuplarda eridik
Çöllerde boğulduk
Ben iki kadeh attım
Sen sarhoş oldun
Ah! ..Ah be ince bellim
Siyah dudaklım
Beni yine bu akşam
Baştan çıkardın Dolmakalemim..

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-20.01.2004

Burhan Küçük

https://www.antoloji.com
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Son

Son

Geldik ağlayarak dünyaya beyhude
İşte yaşayarak gidiyoruz  meçhule
Neler gördük,neler yaşadık dünyada
Gözleri yaşarttık,kırdık kalpleri de
Seviye,dostluğa sarılalım birlikde
Bırakacağız nasılsa bir gün geride

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli_Zonguldak

Burhan Küçük

https://www.antoloji.com
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Son defa

Son defa

Ölçtüm biçtim
Anladım ki...
Benim gitme vaktim
Seni kalbimin
Derinliğine gömdüm
Üzerine son defa
Şiirlerimi ektim....

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-27.10.2004

Burhan Küçük

https://www.antoloji.com
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Son durak

Son durak

Tespihin tanelerinde saklı
Hayatın ince sızıları
Ne çok sevmeli
Ne de çok bağlanmalı
O, deli mavi göklere
O,uçsuz denizlere
Ömür dediğin angarya
Gelip geçiyor nasılsa
Bir iki adımda
Bulandığında gözlerin
Yeltenir dinlenmeye
Ki son durak olur
Sevgilinin gözbebekleri

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-31.01.2005

Burhan Küçük

https://www.antoloji.com
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Son şiir

Son şiir(Veda Havası)

Ben seni unuttuğum yerde bıraktım
Ak pakçaydı ellerin
Gözlerin alabildiğine derin
Boğulurdum içinde
Saçların gün batımı
Penceremden düşerdin
Ay ışığı misali
Yıldız gibi kayardın
Rüyalarımda....
Bütün şiirlerde seni okurdum
Ben seni unuttuğum yerde bıraktım
Sevilmişliğin vardı kalbimde
Seni gördüğümde çarpardı
Ellerini tutardım ilk gördüğüm de
Gözlerine bakar,hayale dalardım
Bahçelerden gül çalardım
Sen hiç bilmezdin..
Ben seni unuttuğum yerde bıraktım
Kederli saatlerimde
Telefon açardım
Merhaba........
Hep kısa sürerdi
Bağlanırdı dilim konuşamazdım
Vardı bir yerim biliyorum
Yüreğinin bir köşesinde
Ve...
Ben seni unuttuğum yerde bıraktım..

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli

Burhan Küçük

https://www.antoloji.com
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Suç ortağım

Suç ortağım

Sanmıştık özgür olacağız
Yalnızlığım,suç ortağım
Varmış gibi sadece ikimiz
Peşim sıra çağırdığım
Tuz buz oldu her yanımız
Kırık aynalarda topladığım

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli 24.10.2004

Burhan Küçük

https://www.antoloji.com
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Şair

Şair

Ortalığı aydınlatırken
Kendini eriten
İşte şairin ömrü
Hep kendini eriten
Kalır şiir
Ölür şair

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli

Burhan Küçük

https://www.antoloji.com
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Şarap Gibi

Şarap Gibi

Koy başını omzuma bir bebek gibi
Seveyim, ben seni bir çiçek gibi
Her dokunuş güneş gibi,su gibi
Canlansın tüm duygular bahar gibi

Açsın gönlünde güller ay gibi
Doğsun kalbine sevgi,güneş gibi
Bir buse alnına,hastaya ilaç gibi
Sürdükçe aşkımız,olsun şarap gibi

Burhan KÜÇÜK

Kdz.Ereğli_Zonguldak

Burhan Küçük

https://www.antoloji.com
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Şerbet içmişim

Şerbet içmişim

Bu gece yine ben
Yalnızdım...
Yıldızlara baktım
Ay’ı izledim
“Bütünlük yalnızlıktır”
Ah! . iç geçirdim
Ki
Susamış gönlüm
Kalemin kapağını
Tuttum açtım
Ay’ı okşadım
Yıldızları topladım
Yazdım ilk kelimem
Duvarları yıkan
Göç ettireceğim
Ay’ı, yıldızları
Bir kalemde
Eski çağdan,yeni çağa
Susamış gönlüm
Ah! . bu ay ışığı
Çöpe de vuruyor
Camına da odamın
Kelimeler sıyrılıyor
Eski sözlüklerden
Bir kement gibi
Savuruyorum
Susamış gönlümün
Tek penceresinden
Ay’a kalemi
Her seferinde
Yıldız yakalıyorum
Odama asıyorum
Gece....
Ay..
Yıldız..
Bir bakış ta
Kana kana
Şerbet içmişim
Geçiverdi susuzluğum

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-25.03.2004

Burhan Küçük

https://www.antoloji.com
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Şiirim

Şiirim

Hani o gözlerime bakışın yok muydu
Çocuksu.......
İçimi kor közle dağlayan
Beni yıllara mahkum eyleyen
Hani o saçların yok muydu
Güneş sarısı......
Doğmuştu yıllarıma
 Kışı hiç gelmeyen
Hani o sıkılganlığın yok muydu
Duymak için yıllarca
Beklenesi......
Ve benim hep söylediğim
“Seni seviyorum”
Bir türlü söyleyemediğin
Düşüvermişti dilinden
İngilizcesi......
O gün bu gündür
Bulamadım kendimi
Hani o kaybolduğum yer yok muydu
Hep sevilesi.......

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-12.12.2003

Burhan Küçük

https://www.antoloji.com
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Şimdi

Şimdi

Şimdi sen kuşkulu bir siluetsin
Odamın karanlık duvarında
Hayalimde de kayboluyorsun
Kalıyorsun kendi cehenneminde
Sende sil silebilirsen
Anıları istersen bir kalemde
İşte ben gidiyorum artık senden
Kal de, diyebilirsen....

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli

Burhan Küçük

https://www.antoloji.com
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Şirin Ereğlim

Şirin Ereğlim

Kaldırımlarında kalmış ayak izim
Çileklerinde var parmak izim
Sahilinde insanlar sicim sicim
Seviyorum seni şirin Ereğlim

Doğasında renkler yeşilim
Denizinde dalgalar mavilim
Uçuşuyor gönül martım
Seviyorum seni şirin Ereğlim

Gözbebeğin olmuş Erdemirim
İnsanı var her şehrinden Tükiyemin
Üretiyor devamlı çalışan arkadaşım
Seviyorum seni şirin Ereğlim

Belli değil kaç poz çekilmiş resmin
Dillere destan olmuş festivallerin
Nereye gitsem yanımda seni taşırım
Seviyorum seni şirin Ereğlim

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli

Burhan Küçük

https://www.antoloji.com
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Şu yalnızlık

Şu yalnızlık

Paylaşılmıyor
Ne güzel şey
Şu yalnızlık

Şu yalnızlık
Paylaşılmıyor
Ne güzel şey

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-03.03.2004- PM 16:45

Burhan Küçük

https://www.antoloji.com
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Tahsil

Dersin ki! ..
Kalp kalbe karşıdır.
Gün gelir...
Avuçlarımda
Tahsil edilemeyen
Çek gibisindir…

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-05.05.2004

Burhan Küçük

https://www.antoloji.com
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Tahta

Tahta

Gün doğarken kapından
Unutma bakmayı pervaza
Belli olmasa da
Taze bir iz vardır tahta da

Kuş sesleri vurur sabaha
Çalılıklar arasında gezinen
Dönüşür bildik bir ahşaba
Şah damarı kesilen

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-25.12.2005

Burhan Küçük

https://www.antoloji.com
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Takıldım

Takıldım

Nasıl çektim senin çileni
Benim suçumdu bu üstelik
Ah vicdansız yaktın beni
Sanır mısın gönlüm çelik

Yangın yeri oldu / günüm gecem
Zalimden beter senin işkencen
Zaaflarım düşüncelerimi yerken
Ah gözlerine baktım nerden

Sen zahmet etme / ben gönlümü dağlarım
Çünkü en son / sende takıldım kaldım

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-27.12.2005

Burhan Küçük

https://www.antoloji.com
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Tam ortasında

Tam ortasında

Tam ortasında
Ömür yolunun
Yürüyorum...
Ey! .. Güzel hayat
Gel çarp bana
Bekliyorum..

Burhan KÇÜK
Kdz.Ereğli-30.11.2004

Burhan Küçük
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Taş

Taş

Taşın üzerin de çiçek açmış
Şu rüzgarın,suyun,güneşin
İşine bak! ..
Taş sanır gören
Nasıl da çiçek açmış

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-06.05.2004

Burhan Küçük
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Tekno-mono-toloji (Deneme)

Tekno-mono-toloji

Değişiyor dünyamız dostlar,küreselleşiyoruz,yakında kürek gibi olacağız belki de bir
tutanımız olmayacak böyle gidersek,dostluklarımızı farkın da olmadan çürütüyoruz,aile
hayatımızı,yakınlarımızı bile arayıp sormaz olduk,tam bir tekno-monolog
oluyoruz.Bilgisayarlar,cep telefonları,digital tv,vcd,dvd ler derken
evden bile çıkamaz olduk,her tarafımıza sanallık bulaşmakta,belki de en güzel
günlerimiz bu günlerdir,sular hala berrak akabiliyor,gökyüzünü hala
mavi,görebiliyoruz,yeşilin tonu fazla değişmedi,kelebekler henüz yok olmadı,ateş
böceklerini uzun zamandır göremiyorum,çeşit çeşit kuşlar vardı bir çoğu yok
oldu,üzüldüğüm tarafı bizden öncekiler en güzellerini gördüler,bizde bazılarını
gördük,ya bizden sonrakiler?
Elektriksiz köyümüz vardı yıl bin dokuz yüz yetmişler ve hala var uzaklarda bir yerlerde
bilmediğim ama bazen yaşamak için özendiğim,televizyonsu evler,mutfakta tel
dolaplarda saklanırdı yiyecekler, ama öyle güzel sohbetlerimiz vardı ki kandil
ışığında,mum ışığın da,akşamları etrafında toplanır sohbetleri beklerdik dedelerimizin
masalsı anlatımları başka diyarlara sürüklerdi bizi,hani anka kuşu vardı gak et,guk
su,Atatürk ü anlatırlardı eeeee yakınen görmüşler,harpleri anlatırlardı demli çay
nezaretinde bir farklı tat alırdık yaşamışçasına.Şimdi parçalandı ailelerimiz bir bir başına
buyruk özgürce yaşamak niyetine
Tekno-monolog olup çıkılıyor,bir çoklarımız artık yolda yakın akrabamızı görsek
yanımızdan geçse tanımaz durumdayız,biz belki zurnanın son deliğiyiz,ya bizden
sonrakiler  bir kardeşim vardı ama yüzünü görsem tanımam diyecek duruma gelecekler
sanıyorum,yeni  nesil bu tatları üzülüyorum ki alamayacaklar,bir çok şeyi sanal olarak
bilecekler,karasabanı,ibriği belki de MÖ den önceden kalma sanacaklar ama hala bir
yerlerde kullanılmakta,gidip görmeleri lazım şu bilgisayarın başından bir kalkabilseler,
Hani beyinler büyüyor diyoruz ya
Hep ten uydurma çok şey biliyoruz yanılgısına kapılacaklar korkum bu.
Teknoloji ne güzel şey,lüküs hayat gibi,çok iyi bir şeydir doğru ve zamanında
kullandıktan sonra,pembe dizilere kapılıp gidilirse pembeleşmeler başlıyor bazen
teknolojide safi kirlilik olabiliyor,kirletiyoruz kendi ellerimizle dünyamızı yahu bende
teknolojiyle size ulaşıyorum   gülümsedim,teknolojiyi iyi kullanıp sonra tekno-monolog
olup bizi / sizi sevenlerin,ailemizin,dostlarımızın çevremizin varlığını unutmayalım.

Şair / Yazar: Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli
“Mum ışığında” 02.12.2003
bkucuk@erdemir.com.tr

Burhan Küçük
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Temmuz Akşamları

Temmuz Akşamları

Anarım hep el ele gezdiğimiz Temmuz akşamlarını
Gün batımında,ruhumu okşayan ılık yaz rüzgarlarını
En güzeli de beraber yıldızlara baktığımız anlarını
Ben çok severim Temmuz akşamlarını

Ay daha büyüktür,başka bakar gökyüzünden
Yıldızlar sanki dans eder,biz onlara  bakarken
Buzlar erir,sıcak duygular geçer kalbimizden
Ben çok severim Temmuz akşamlarını

Kumsal ve aşk bir başkadır Temmuz akşamlarında
Yakamozların ışıltısı,kızıl gün batımı akşamlarında
Duyguların şımarıp engin denizlere yol aldığında
Ben çok severim Temmuz akşamlarını

Burhan KÜÇÜK
Kdz.EREĞLİ

Burhan Küçük
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Ten ağlar

Ten ağlar

Yağmur ten-ağlara yağıyor
Havada bulut yok
Bir sevda kalbe düşüyor
Telefonun ucunda kadın yok
Aşk mabedine giriyor
Lambaları kalmış yanık
Alaca karanlıkda
Sarmaşıkların arasında
Yılanlar tıslıyor
Bülbüller nede güzel ötüyor
Aşka çağırıyor güller
Mevsimlerden sonbahar
Düğümlenmiş bütün diller
Kördür sonbahar
Görünmeyenler,görünüyor
Yağmur ten-ağlara yağıyor
Havada bulut yok

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli

Burhan Küçük
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Tohum ek

Tohum ek

Boş durmasın toprak
Bir tohum ek
Kaf dağının ardında
Bir bulut..
Ha geldi...
Ha gelecek...
Ha yağdı...
Ha yağacak...
Bir tohum ek
Boş durmasın toprak

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli

Burhan Küçük
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Tokmak

Tokmak

Şu davulun tokmağı olsaydım
Sabaha kadar geceyi dövseydim
Horozları bile uyandırsaydım
Sonra bir güzel uyusaydım

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-22.10.2004-04:00

Burhan Küçük
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Toprak

Toprak

Toprak deyip geçme
Başak verir
Başak deyip geçme
Buğday olur
Buğday deyip geçme
Ekmek olur
Ekmek deyip geçme
Can olur
Can deyip geçme
Toprak olur
Toprak deyip geçme
Mezar olur
Mezar deyip geçme
İçinde yatan olur
Yatan olur deyip geçme
Toprak olur
Buğday olur
Yoluna ne canlar
Feda olur

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli

Burhan Küçük
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Tökezlerim

Tökezlerim

Yok mu bu şehrin kaldırımları
Gece sessiz sedasız yol verir
Araba farları,sokak lambaları
Alır götürür beni başka diyarlara
Beynimdeki yalnızlık şarkıları
Kaç kez tökezlerim kim bilir
Hayalime düştükçe
Yarin yarı açık dudakları

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-27.10.2004

Burhan Küçük
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Tutmasam

Tutmasam

Tutmasam kendimi
Belki de çıldırırım

Gönlüme..
Ya söz geçiremezsem,
Kıyamet o zaman kopar
Yalnız kalırım..

Rahat olmayan ruhum
acabalarla dolu düşüncelerle
Boğulurum...

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli

Burhan Küçük
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Tuvaldeki resim

Tuvaldeki resim

Günler geçiyor hoyratca
Merhabasız..
Selamsızca
Güller açar gönlümde
Solar susuz
Bak ormanlar eriyor
Çaresiz..
Kasvetsizce..
Maviye siyah bulaşıyor
ince ince
Fırçasız
Tuvaldeki resim
Anlamsız
Bakınca...
Kayboluyor
Ve benim, senden
Gitme vaktim
Sessizce....

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli

Burhan Küçük
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Tuvaldeki şiir

Tuvaldeki şiir

Şiir çizdim tuvale
Yazdım gülleri
Dize dize yıldızları
Arasına nokta,virgül
Ne varsa koydum
Çizdim ince sızıları
Ve üzerine çektim
Gökteki yıldırımları

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli 24.10.2004

Burhan Küçük

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Tüm şairler

Tüm şairler

Biz hüzünleri gece yazardık
Kelimeleri dize dize sıralardık
İçtiğimiz sigaraların
Haddini hesabını bilmezdik
Tüketmezdik kelimeleri
Harflerden vagonlar yapardık
Biz sevinçleri gece yazardık
Hüzünlü akarken gözyaşları
Bebekleri yazardık
Yani yeni umutları
Goncaları yazardık
Açmış gülleri
Sevdiklerimizi yazardık
Ana,baba,kardeş,yavuklu
Bayramları yazardık
Bayramda hadi barışalım...
Tüm insanlık....
Biz hasretleri gece yazardık
Yazın kışı arardık
Tütsün sobamız
Kışın yazı arardık
Açsın güneşimiz
Uçsun kuşlar
Açsın güller
Oynaşsın böcekler
Biz barışı gece yazardık
Tüm savaşlarda
Ormanları yazardık
Yaşasın insanlar
Hür ve kardeşçe
Ve tek başına sağlam basmanın
Güvencesiyle toprağa.
Biz denizleri gece yazardık
Dalsın diye ufuklara gözler
Umutları yazardık
Umutsuzluk insanı bitirir diye
Biz aşkları yazardık
Gecenin kör karanlığında
En güzel duygu diye
Yaşanacak.....
Sevsin,sevilsin diye
Tüm kalpler
Biz yıldızları gece yazardık
Ay’ı yazardık
Güneşi yazardık
Günümüzden kaybolmasın diye
Ve...
Biz uykuya dalardık
Hayallerimiz sürsün diye
Günün ortasında

https://www.antoloji.com
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Tüm şairler..

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli
15.11.2003

Burhan Küçük
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Ucu yanık

Ucu yanık

Fotoğrafın karesinde
Gözlerin düşer gözüme
Anısı vardır,yanık kenarın da
Külleri dökülür suretime

Üç beş nöbetidir ki
Sigara yakarım ardı ardına
Düşmek için gözlerine
Yanık fotoğrafın içinde

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli

Burhan Küçük
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Ufka doğru

Ufka doğru

Bir akşamüstü,Bakarken ufka
Yöneldi benden tarafa
Buluştuk bir bulutun üstünde
Yol verdim geçsin diye
Yolu uzun,yolu zor
Takıldım peşine gidiyorum
Çektiği tarafa

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli

Burhan Küçük
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Umutsuzluk

Umutsuzluk

Yüreğine Umutsuzluk düştü mü bittin
Durmadan sevgi,dostluk şiirleri oku
Boş ver bu dünyaya,yuvarlaktır döner
Kaç gün yaşayacağız surda topu topu

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli_Zonguldak

Burhan Küçük
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Unuttun mu

Unuttun mu

Unuttun mu beni
Hani hiç silinmeyen
Göz yaşlarımız vardı
İçimize akan
Hani baş başa
Sohbetlerimiz vardı
Acıdan yana
Bizi dağlayan
Görmesek birbirimizi
Arardı gözlerimiz
Hasretten yana
Hani unutulmaz
Şarkımız vardı
Bizden yana

Durdu mu göz yaşların
Acıların dindi mi
Özlemedin mi sohbetleri
Yoksa,unuttun mu sen beni

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli

Burhan Küçük
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Uyandırmayın

Uyandırmayın

Hangi pencereye koşsam
Gün vurmuyor cama
Elimde sigara
Dolamdım durdum tüm gece
Artık uyandırmayın...
Kapatıyorum gözlerimi
Öyle sahte ışıkları
Vurup yüzüme..

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-11.06.2004

Burhan Küçük
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Uyumam

Uyumam

Yıldızları görmeden
Başımı yastığa koyamam
Güneş doğmadan
Sabah olmuş diyemem
Bu yüzden ben
Geceleri hiç uyuyamam

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli

Burhan Küçük
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Uzaklar

Uzaklar

Bilmem ne kadar uzakta yıldızlara bakarım
Güneş yüzünü vurup yıldızları parlatırken
Ben gözlerimi dikmiş,yıldızlara bakarken
Yola atılmış taşlara takılır  şaşarım

Bir başlarız yazmaya hep eskiye özlem
Yaşadılar,yaşıyoruz gelip geçiyor zaman
Zaman tüneli olsa durmaz geçerim
Yüzyıl sonra nasıl yaşıyorlar bakarım

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli

Burhan Küçük
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Üşüyorum

Üşüyorum

İnceden kar atıyor
Gece karanlık
Ay sönmüş
Yıldızlar Kayıp
Üşüyorum

Mutlak sabah olacak
Güneş yeniden doğacak
Kollarımı iyi yana açıp
Güneşi Kucaklayacağım
Üşümüşlüğüme inat

Gece karanlık
Ay sönük
Yıldızlar kayıp
İnceden kar atıyor
Üşüyorum..

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-22.11.2004

Burhan Küçük
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Vakitsiz

Vakitsiz

Vakitsiz ötme ey! . horoz
Çok günler var doğacak
Sesin kısılıverir ansızın
Kör bıçak bildiğin
Hep bilenir..

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli_Zonguldak

Burhan Küçük
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Vakti zaman

Vakti zaman

Harcanacak tek şey vardı
Çoğunu harcayıverdik
Bir paket sigara alacak
Bozuk para misali
Elimizde..
Arta kalan zaman
Çek bir nefes
Çıksın duman
Bitmiş ciğerlerden
Arta kalan son vakit
Toprağa düşen son damla
Yaşam verir
Ya bize..
İyi yaşa
Güzel yaşa
Onurlu yaşa
Sevdiğin kadar kısadır
Sevildiğin kadar
Çoğalır zaman...

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli

Burhan Küçük
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Vermez geri

Vermez geri

Doğa bir kez aldı mı
Bir daha vermez geri
Savur saçlarını..
Düşmeden toprağa
Güzelim gözlerin
Bak güne doya doya
Hadi gel sarıl bana
Harcayalım tüm serveti
Düşmeden toprağa

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli

Burhan Küçük
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Ya sen

Ya sen

Unuttum,nasıldı yüzün
Ellerin sıcak mı
Yoksa soğuk muydu
Gözlerin ne renkti
Unuttum.
Unuttum saçının rengini
Sarı mı,siyah mı,
Kızıl mı,kumral mıydı
Boyalı afişlerde
Aradım suretini
Unuttum kalbini
Beni sever miydi
Bulutlar ağladığında
Kurak mevsimde
Toprak kokardı
Unuttum kokunu
Hatırlayamam
Yanımdan geçsen
Unuttum suretini
Resmin kütük de
Saklı kalmış
Bilmem kaç yıl geçmiş
Sararmış yapraklar arasında
Unuttum
Sevmiş miydim ben seni
Ya sen beni..

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-25.02.2004

Burhan Küçük
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Yaban Çiçeği

Yaban Çiçeği

Kış tan kalmış
Solgun kardelen
Ben yorgun serseri
Günlerden cumartesi
Mevsimlerden yaz
Çilek sepetine
Yorgunluk topluyorum
Arada bir,taze açmış
Yaban çiçeği kokluyorum
Uçuşuyor beynimde
Neşeli kelimeler
Kalbim aralık kalmış
Çilek kokusu
Semayı sarıvermiş

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-10.07.2004

Burhan Küçük
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Yağmur

Yağmur

Yağmur var Ereğli’de
Gözlerim dalgın
Hayal kuruyorum
Her damlasında
Ve sen gittin
Yağmurla beraber
Bırakıp beni
Tek başıma
Bu ucube yerde

Burhan Küçük-Kdz.Ereğli
14.10.2005

Burhan Küçük
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Yağmur giyen kadın

Yağmur giyen kadın

Güneş giyerdi bahçelerin
Sen hep yağmur giyerdin
Ben bir kadın sevdim
Sende bin kadın sevdim
Şimşek çakardı gözlerin
Yağmur vururdu camlarına
Sen yağmur giyerdin
Yüreğim yakıp giderdin
Bir arabaya binip giderdin
Yüreğimi ezip giderdin
Benim çocuksu gülüşlerim
Çocuksu küsüşlerim vardı
Başının etini yerdi
Ben seni çocuksu yüreğimle
İhtiyar kelimelerimle sevdim
Ben seni sevdim
Bin bir kadın özledim
Şimşek çakardı gözlerin
Gözlerime düşerdi
Ben her defasında
Yanar kururdum
Yağmur düşerdi gözlerine
Her defasında can bulurdum
Bir damlasında

Burhan KÜÇÜK-Kdz.Ereğli
14.10.2005

Burhan Küçük
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Yalan

Yalan

Öyle ölü gibi durma,yalan
Sen açmış gül olsan
Sana koklamak için bile
Yaklaşamam...

Beni aldattığını sanma sakın
Hep kendini aldatırsın,yalan
Bilir misin?
Hep dersin ki..
Anan yalan
Baban yalan
Bu gök kubbe
Bu deniz
Cam kasvet dünyamız
Yalan dostlarımız
Bazen doğru da söylersin
Bak bu da kuyruklu yıldız
Kayıp giden
Kuyruklu bir yalan

Öyle ölü gibi durma,yalan
Sen açmış gül olsan
Sana koklamak için bile
Yaklaşamam...

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-18.12.2003

Burhan Küçük
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Yasak

Yasak

Yasak baktı gözlerim
Yasaklanmış gözlerine
İnfilak etti yüreğim
Nikotin kokan Parmaklarım
Bir sigara daha çekti
Yirmilik paketten
Yasaktı alkol
Yudum yudum
Tükenmiş ciğerlerim
Yaklaştıkça bahar
Öpüşmeler yasaktı
Mıhlanmış dudaklarım
Tutmamalıydı ellerini
Üşümeliydi ellerim
Uyuşmalıydı beynim
Yok olmalıydı özlemin
Özlendiğini bilmemeliydin
Gözlerimi görmemeliydin
Ellerini tutmamalıydım
Seni hiç aramamalıydım
Ve bu denizde
Limanına demir atmamalıydım
Başı dik derinlere doğru
Açıklarda batmalıydım
Batmalıydım..

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli24.02.2004

Burhan Küçük
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Yaşamak

Yaşamak

Okumak mı geldi içinden
Yaslan koltuğuna
Oku o zaman..
Kapat sonra gözlerini
Mesela düşün
Kör olduğunu
Düşünemiyorsun....
Ya da kolsuz,bacaksız
Olmadı...
Yine düşünemedin..
Ne güzel ki dünya
Ve yaşamak
Bir çok insan
Böyle yaşıyor
Zor da olsa
Çırpınıyorsa da
Ne bir çiçeği tutabiliyor
Görebiliyor
Ne de sevdiğini
Kalk tadını çıkar
Gözlerinin,kolunun
Bacağının...
Doldur ceplerine
Çakıl taşlarını
Fırlat denize
Duy yaşamın sesini
Beklemez zaman seni...

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-22.06.2004

Burhan Küçük

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yaşayacaksın

Yaşayacaksın

Bir gün bedenim yok olacak
Sarılacak kefene
Ama senin ömrün uzun olacak
Yaşayacaksın şiirlerimde

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli

Burhan Küçük
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Yediveren

Yediveren

Bugün de günlerden sen
Çok özledim seni ben
Aklımda fikrimde sen
Ansızın geliversen

Ellerim ellerinden
Gözlerim gözlerinden
Her gün açıyorsun sen
Gönlümde yediveren

Bıkmadım özlemekten
Yolunu gözlemekten
Ayrılırken düşlerden
Yorulmadım sevmekten

Burhan KÜÇÜK
01.02.2014-kdz Ereğli

Burhan Küçük

https://www.antoloji.com
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Yeniden

Yeniden

Değişmeli diyorsan her şey
Keşfetmelisin yeni bir ada
Mesela hiç ayak basılmamış
Yada hiç öpülmemiş olmalı yosma

Arkana almalısın rüzgarı
Doldurmalısın tüm yelkenleri
Ve gemin dalgalar üstünde
Yeniden şarkılar söylemeli

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli 26.12.2005

Burhan Küçük
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Yenildim

Yenildim

Ki geceydi
Ve ben ilk defa
Ağladım..
Yağmur vardı gecede
Suretimde patladı şimşeği
Dayanamadım..
Süzüldü yaşlar yanaklarımda
Ve ben ilk defa
Tuzu tattım dudaklarımda
Gurur duy artık kendinle
Tükettim gecede
Bir paket sigara
Yenildim işte
Yenildim aşkına

Burhan KÜÇÜK-Kdz.Ereğli
14.10.2005

Burhan Küçük
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Yıkılma hakkı

Yıkılma hakkı

Balıklar gibi
Tasasız ve sevinçliyken
ve doldurulmuş bardağı
Sonuna kadar içmek varken
Yıldızlar büyülü bir fener gibi
Yüzümüzü aydınlatırken
Özgürlüğünden bıkıp
Ağzına gem,sırtına eğer
Herkesi üstüne bindirme soytarısı
Atın öyküsü gelir aklıma
Pupa yelken
Çala kürek giderken
Çoğu zaman insanı mutlu eden
Yıkımının da kaynağı olur
Yıkılma hakkı verirsen

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-Ekim/2006

Burhan Küçük
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Yıkılma hakkı verirken

Yıkılma hakkı

Balıklar gibi
Tasasız ve sevinçliyken
ve doldurulmuş bardağı
Sonuna kadar içmek varken
Yıldızlar büyülü bir fener gibi
Yüzümüzü aydınlatırken
Özgürlüğünden bıkıp
Ağzına gem,sırtına eğer
Herkesi üstüne bindirme soytarısı
Atın öyküsü gelir aklıma
Pupa yelken
Çala kürek giderken
Çoğu zaman insanı mutlu eden
Yıkımının da kaynağı olur
Yıkılma hakkı verirken

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-Ekim/2006

Burhan Küçük

https://www.antoloji.com
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Yıldızlı yağmur

Yıldızlı yağmur

Bu gece yağmur yağıyor
Semada yıldızlar var
Ağlarken gülmeyi istemek gibi
Bir ihtiyarın çocukluğuna
Duyduğu özlemi gibi
Sıkıntılı gönlümde
Sensizlik büyür çığ gibi
Yıldızlar hala semada
Yağmur yağıyor gecenin ikisi
Elimde sigara
Bakıyorum balkonda
Islanmış kaldırımlara
Semada yıldız var
Yağmur yağıyor
Sensizlik içimde büyüyor

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-14.07.2005
bkucuk67@mynet.com

Burhan Küçük
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Yok kaçmak

Yok kaçmak

   Y ok kaçmak ruhumda
   O lmuyor ki,
   K alemi gören  bu eller duramıyorki

  K ıyılar sığ olur yelkenli  oturur karaya
  A çılmalı yelkenler tekrar ufuklara
  Ç atlar nasılsa geceler,güneşi görünce
  M artılar şarkı söyler deniz kudurunca
  A hh..  açmalı şişeyi dökmeli bardağa
  K açarsa gençlik tutamazsın bir daha

                Burhan Küçük
                     Kdz.Ereğli

Burhan Küçük
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Yol düşleri

Yol düşleri

Bacaklarım titriyor koşarken
Kapalı,yağmurlu,sisli havada
Suretim söğütlerin gölgesinde
Uyurken korkulu düşlerde

Boş,uzun tünellere girerken
Karanlık kirpiklerimde buğu
Gün göz bebeklerimde büyü
Altımdaki teker dönerken

Uyanışım geri dönüşümdü
Toplarken tüm suretimi
Otobüsün buğulu camında
Tanımaya çalıyordum kendimi

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-15.06.2004

Burhan Küçük
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Yolcu

Yolcu

Bekçidir,kirpik ucumda uyku
Değmezler hiç birbirlerine
Sen parolasız yolcu
nasıl girersin rüyalarıma

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-12.05.2004

Burhan Küçük
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Yorgun

Yorgun

Ne yelkovanın,ne akrebin
Duymuyorum tıkırtısını
Öyle yorulmuşum ki
Yaşamaktan...
Gecenin karanlığında
Kolumu ısırıp
Saat çiziyorum...

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-18.03.2004 (gecenin bir saati)

Burhan Küçük
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Yorgunluğum

Yorgunluğum

Yorgunluğun üstümde
Ağır  bulut
Ha yağdı
Ha yağacak
Gözlerim
Ha kapandı
Ha kapanacak
Sen yorgunluğumun vebali
Üstümde ağır yorgan
Beynimde uyuşukluğum
Sabah sarhoşluğum
Ha Yıkıldı
Ha yıkılacak vücudum
Yorgunluğum üstümde
Hantal eziyet
Dermanı yok ayaklarımın
Ha çekti
Ha çekecek
Ağır,taşlı,tozlu yollar
Ha bitti
Ha bitecek

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli

Burhan Küçük
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Yosma

Yosma

Aşkımın celladı oldu
Kahpe geceler..
Yosma bir ay ışığı
Gecelerimi çalar oldu
Her gece cama vururdu
Almasam içeri
Darılır giderdi..
Birkaç yıldız gönderirdi
Yıldızlar hep ellerimden kayardı
Yıldızları da hep çalardı
Kahpe geceler..
Avuçlarım hep boş kalırdı
Gözlerim...
Yosma ay ışığına takılırdı
Almasam içeri darılırdı...

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli

Burhan Küçük
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Yumak

Yumak

Güneş göründüğü kadar yakın değildir
Geceler de hep karanlık değildir
Hayat yanılgılar yumağından ibarettir
Yaşamak ipin ucundan tutmak değil midir?

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli

Burhan Küçük

https://www.antoloji.com
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Yurdum

Yurdum

Çekilmiş odama,tarih okuyorum
Okudukça,koltuğuma gömülüyorum
Hayalimde canlanıyor koca tarih
Bazen dalıp dalıp gidiyorum
Hava soğuk,penceremi açıyorum
Yorulmuş gözlerim
Radyoyu tıngırdatıyorum
Çok eski bir şarkı
Babadan yadigar,aşina kulaklarım
Elimde tarih kitabı
Gökyüzünde ay yıldız bir hava
Yurdum diyorum yurdum
İçimde bir şeyler parçalanıyor
Hava soğuk,penceremi kapıyorum
Düşler içindeyim
Dalıp dalıp gidiyorum.

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-18.11.2004

Burhan Küçük
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Yüreğim

Yüreğim

Balık olmuş yüreğim
Gezinir derya deniz
Aşar tüm okyanusları
Geçer tüm nehirleri
Takılmasın yüreğim
Çekin yolumdan ağları

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli

Burhan Küçük
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Zap-ing

Zap-ing

-Bahçemizde gül büyütsek, çabuk solsun diye koparıp evimizde vazoya koyarız.....

Bir kanaldan bir kanala
Gezinirken televizyonda
Haber duydum birinde
Şehre inmiş aç kurtlar
Geçtim diğerine
Aç domuzlar
Aç ayılar
Geyikler,ceylanlar...
Devam eder böyle zamanla
İnsan gibi söylüyoruz
Aç kalmışlar
Yine de birbirini yememişler
Nereye gideceklerdi
Orman mı bıraktık yaşanacak
Başlarına evlerini yıktık
Şimdi arar oldum gecede
Ateş böceklerini...
Yakın bir zamanda gördünüz mü yoksa
Ya kekliklere ne oldu?
Ne yalan söyleyeyim
Birkaç tane görmüştüm geçenlerde
Bülbül sanıp
Kapatmışlardı kafese...

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli
29.07.2003

Burhan Küçük
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Zilli şiir

Zilli şiir

Dillin zilli
Eteklerin zilli
Aklınca
Kandırıyorsun beni
Elinde fenerin pilli
Bir yakıp,bir söndürürsün
Biliyorum bitireceksin
Bu sevgiyi
Seni gidi zilli

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-30.10.2005

Burhan Küçük

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Zindan

Gözlerin zindan,ben gözlerinde mahkum
Özgürlük bile yanında kalır masum

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-2013

Burhan Küçük
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Zulüm

Zulüm

Tutsak zindanlarda
Elimi dövüp
Adını Kazıdığım zulüm
Geceleri sokak lambasında
Gölgesi üzerime düşen
Yalnızlığın ardına sığınıp
Hayaller çıkaran zulüm
Hangi kapıyı çalsam
Ardından çıkan
Hala buralarda mısın zulüm
Üzerine basıp yürüdüğüm

Burhan KÜÇÜK
Kdz.Ereğli-22.10.2004

Burhan Küçük
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