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Semih Eratlı

1954 Karagümrük doğumluyum.Polis bir ailenin küçük oğluyum.Hırka-i Şerif
İlk Okulunu, Karagümrük Orta Okulunu, Pertevniyal Lisesini ve Sultanahmet
İktisadi ve Ticari İlimler Akademisini bitirdim.Evlendikten sonra çalışmak
üzere İsviçre'ye gittim ve 16 yıl orada kaldıktan sonra 1996'da Yurduma
döndüm.Şu anda bir şirkette yöneticilik yapıyorum.Orta okuldan beri
yazdığım şiirlerim çoğunlukla benim düşüncelerimi kağıda döküş şeklimdir.
Bazı şiirlerimde 'Yorgun' maslahını kullanıyorum. Şimdiye değin şiirlerim hiç
bir yerde yayınlanmadı. Umarım okuyanlara zevk verir.Saygılarımı sunuyor
ve yorumlarınızı  bekliyorum.
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AB Treni

Dostum AB'ye gircen mi?
'İstemezük' demiycen mi?
Kıbrıs'ı tümden isterler,
Donunu da vericen mi?

İstenmiyorsun bilsene,
Kendi kendine yetsene,
'Bağımsızlık' demiş Atam,
Onun sözünü tutsana.

Tanı sen seni bozanı,
Silecekler tüm Lozan'ı
'Alacağız amma! ' derler,
Yakalamışlar sazanı.

'Çalış güven' demiş Atam,
İsterim ki sözün tutam,
Çok üretim,az tüketim,
Ben daha nasıl anlatam.

Elbet çağdaş medeniyet,
Ama önce kendine yet,
Semih der ki:'İyi düşün! '
Verme namerde boş diyet.

                       (21.07.2005)

Semih Eratlı
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Acemice İntizar

Elma gibi kıpkırmızıydı yanakların,
Bir ses gelirdi içimden:'Isır! ...' diye,
Gel oturalım yan yana,
Ben elmayı yiyeyim,sen ayvayı ye.

'Koklasam mı,öpsem mi? ' diye düşünürdüm,
Dudakların benzerdi gonca güle,
Gel dua edelim yan yana,
Ben şifa dileyeyim,sen de dert dile.

Bülbül gibi güzeldi sesin,
Beğenmez olmuştum şarkıları,
Gel beraber çıkalım pazara,
Ben unutkanlık alayım,sen de acıları.

Ben unutsam da zamanla anıları,
Tanrı asla affetmez yapılanları.

                              (26.02.1975)

Semih Eratlı
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Ah Benzin Ah! ...

Araba deyince aklınıza ne gelir?
Arabası olan bunu bilir.
Olmayan da,
Araba lazım bir şey bu zamanda.

Gitmek istersen ailece lokantaya,
Başlamışsan acıkmaya,
Kapıda araba,
Anne,çocuklar ve baba.
Bazen dayı,amca,dede,
Bazen de valide,
Araba kapıda emre amade.
Dört tekerlekle bir direksiyonum var nasılsa;
Ahh! ...Bir de benzin bedava olsa...

                                       (22.08.2001)

Semih Eratlı

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Aldırma

Hayat burnumu her şeye daldırmamayı öğretti
Eze eze başımı kaldırmamayı öğretti
Problemden probleme koşup durdum da her gün
Problem denen şeye aldırmamayı öğretti.

                                           (29.06.2002)

Semih Eratlı
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Alem

Alem dediğin koca bir dev
Benimki içinde ufacık bir ev
Alem gördüğüm,göremediğim sonsuz yıldız,
Benim dünyam ıssız mı ıssız.
Alem alem içinde,alem içinde alem,
Sonsuzlukta zerre bile değil sülalem.

Ben bu aleme uyar mıyım?
Alem buysa,ben var mıyım?

Semih Eratlı
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Amaç

Bir zulmü görüp te kenarlarda durduysan,
Bir yoksulu görüp te tıka basa doyduysan,
Borç ödemekten başka nicedir ibadetin,
Müslümanım deme hiç,insan kalbi kırdıysan.

                                            (19.06.2002)

Semih Eratlı
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Andımız

Kiminiz Gürcü’dür; kiminiz Arap,
Milliyetçilik size ancak bir serap,
İstersiniz ki Türkler, hep olsun harap,
“ Türk’üm “ dememizden, elbette korkarsınız.

Hedefinizde vardır, kutu kutu paralar,
Size uymayanları, yandaş medya karalar,
Türkleri yakarsınız, elinizde çıralar,
“ Doğruyum “ dememizden, elbette korkarsınız.

Havuza ortak olsun, aranmaz hiç liyakat,
Varsın hiç çalışmasın, gerdanı olsun kat kat,
Yeter ki Türklüğünden, etmiş olsun feragat,
“ Çalışkanım “ dememizden, elbette korkarsınız.

Bir gün büyüyecektir, Yurdumdaki küçükler,
Onlar ki bilgilerin, her birine açıklar,
Türklüğünü unutsun, diyor bütün kaçıklar,
“ Küçükleri sevmemizden “, elbette korkarsınız.

Biz Türk’üz, Atamıza kalbimizden saygımız,
Ondan öğrenileni, unutmaktır kaygımız,
Çağdaş medeniyete, götürecek kavgamız,
“ Büyüğümü saymamdan “ elbette korkarsınız.

Asla yere eğilmez, yükselecek bu başım,
Türkiyeme fedadır, seksene gelse yaşım,
“ Daha yükseğe “ diye haykıracak naaşım,
“ Arşa dek yükselmemden “ elbette korkarsınız.

Türklere yol çizilmiş, ileri, hep ileri,
Biz ileri gittikçe, korkuyor birileri,
Araplaşsın da Ülke, diyorlar kalsın geri,
“ İleri gitmemizden “ elbette korkarsınız.

Analar evladını, Vatan’a etmiş feda,
Bizlere dua eder, toprağında Şüheda
Türklere önder kılmış, Atatürkümü Hüdâ,
“ Atatürk’e bağlıyız “, elbette korkarsınız.

                                                 28.10.2018

Semih Eratlı
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Apansız Uyanırsan

Günlerden bu gün, akşamlardan bu akşam,
Daha bir değişik geliyor yaşam.
Bulutların üzerinde kanatlanmış benliğim,
Aşkın o sihirli elini hisseder gibiyim.
Bu sihirli duyguyu uğraşsan da silemezsin,
Seni ne çok sevdiğimi söylesem de bilemezsin.
Kahkahalar içinde bile dertli çalıyor sazım,
Tadı yok sensiz geçen, ne baharın, ne yazın.

Günlerden bu gün, akşamlardan bu akşam,
Daha bir değişik geliyor yaşam.
Tüm sevinçlerimi, mutluluğumu yalnız sana söyledim,
Derdimi ummana döktüm, asumana inledim.
Bülbüller dostum oldu, elimden kaçmıyor bak,
Yoksun diye bahçemde, çiçekler açmıyor bak.
Sevdiğim bu şarkıları söyle günün birinde,
Apansız uyanırsan gecenin bir yerinde.

                                          (14.05.1978)

Semih Eratlı
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Asena Geliyor

Artık yeter sabır taştı
Borcumuz gırtlağı aştı
Para puldur yere düştü

Dost,düşman seyreylesin
Dost düğün,dernek eylesin,
Düşman çaresiz neylesin
Meral Akşener geliyor

Bölücüyü koruyorlar
İnsan hakkı diyiyorlar,
Para ile vuruyorlar

Dost,düşman seyreylesin,
Dost düğün,dernek eylesin,
Düşman çaresiz neylesin,
Meral Akşener geliyor.

Siyaset ateş kazanı,
İstemez doğru yazanı,
Bilin bizleri bozanı.

Dost,düşman seyreylesin,
Dost düğün,dernek eylesin,
Düşman çaresiz neylesin,
Meral Akşener geliyor.

Bize kefen biçiyorlar,
Zevklenip te içiyorlar,
Asena'dan kaçıyorlar.

Dost düşman seyreylesin,
Dost düğün,dernek eylesin,
Düşman çaresiz neylesin,
Meral Akşener geliyor.

Türklük onurdur her başa,
Düşman başın vurur taşa,
Türküz hazırız savaşa.

Dost düşman seyreylesin,
Dost düğün,dernek eylesin,
Düşman çaresiz neylesin,
Meral Akşener geliyor.

Semih Eratlı
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Aşk ve Yemek

Ben hem aşkı sevdim
Hem aşıkları
Ben hem yemeği sevdim
Hem kaşıkları

Aşkı sonsuz hissettikçe
Dua ettim her dedeme
Kaşık ağzıma girdikçe
Bayram oldu mideme

Aşk kıpır kıpır içimde
Bakışlardan geçer yolu
Yemekse nefis biçimde
Kaşıklarım silme dolu

Aşkın kalbimi yakışı
Sevgiliden daha güzel
Yemeğin ağza akışı
Kaşık boşaldıkça özel

Aşkım korlandı nazından
Sevdiğim insafsız vurdu
Yemek geçmez boğazımdan
Kaşık hep masada durdu.

                                20.01.2008

Semih Eratlı
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Atamın Yolundayız

Bir an için kalk Atam,bak şu Türk Gençliğine
Tüm dünyanın gençliği su döker mi eline
Her halde ve her şartta dönüyor emeline
Rahat uyu Ulu Türk peşinde Türk Gençliği

Belirli bir amaca her an yaklaşmaktayız
Atatürk'ün çizdiği milliyetçi yoldayız.

Bastığımız toprakta binlerce şehit yatar,
Senin yaktığın ateş,gücümüze güç katar,
Damarımızdaki kan:'Türk,Türk' diyerek akara,
Bütün dünya uğraşsa bozulmaz Türk Gençliği.

Ne dağıldık bozulduk,ne derin uykudayız,
Atatürk'ün çizdiği milliyetçi yoldayız.

'İlim,irfan' demiştin,okuduk herbirimiz,
Milyonlara yükseldi tahsilli gençlerimiz,
Açılan her okulla artar sevinçlerimiz,
Bıkmadan,üşenmeden okuyor Türk Gençliği.

Yurt için.Vatan için güçlüklerden yılmayız,
Atatürk'ün çizdiği milliyetçi yoldayız.

Demiştin:'Ben faniyim,baki Türk Milletidir,
Bu Vatan genç kuşağa şehit emanetidir,
Elbet torunlarımız kıymetin bilecektir,
Emanete hıyanet edemez Türk Gençliği.'

Bu büyük emanetin önemin farkındayız,
Atatürk'ün çizdiği milliyetçi yoldayız.

Kapitalist düşünce,monopolist düşünce,
Bunlardan biri biri bulaşmış bir kaç gence,
Çürüğü üç,dört ise sağlamı var binlerce,
Onları da içinde eritir Türk Gençliği.

Yetiyoruz biz bize ele muhtaç olmayız,
Atatürk'ün çizdiği milliyetçi yoldayız.

Senin dersinden sonra korkarlar el sürmeye,
Hazırız savaşa da yurtta sulh olsun diye
Mahkumdur kem gözlerin sahibi körleşmeye,
Vatanına yan gözle baktırmaz Türk Gençliği.

Güzel Türkiyemizi elden sakınmaktayız,
Atatürk'ün çizdiği Milliyetçi yoldayız.

                                      (12.10.1973)

Semih Eratlı
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Avcı

Ne ola bu gönülden dalam içeri
Bir tazı olup ta tutam kaçarı
Tutmak kolay m'ola,tutulmak beter,
Bin atar,bir vurur avcı uçarı.

                        (25.11.1985)

Semih Eratlı
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Avrupalilar

Etiketi gösterir Paris'i
Allah'ın sersem kerizi,
Türkiye'den gidiyor hepisi,
Kulağında halka küpesi,
Çocuk çağ atlamış abisi.
Avrupalı'dır, Avrupalı'dır, Avrupalı'dır Abisi...

Avrupalı kalkar altıda,
Bizimki kaçıncı uykuda,
Aklı fikri avantada,
Teknoloji dersen nanay,
Tek bildiği şinanay, şinanay...
Avrupalı'dır, Avrupalı'dır, Avrupalı'dır Abisi....

Ya içki, ya kadın peşinde,
Namus dersen yok eşinde,
Avrupalılık yanlış biçimde,
Okuyup ta ilim öğrense,
Bunlar zor geliyor terese.
Avrupalı'dır, Avrupalı'dır, Avrupalı'dır Abisi...

Şorololuk son modadan,
O da ithal Avrupa'dan,
Tık ses yok ilim, irfandan;
Bu zirzoplarin hepisi,
Avrupalı oldu abisi.
Avrupalı'dır, Avrupalı'dır, Avrupalı'dır Abisi...

                                               (22.01.1996)

Semih Eratlı

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Balık

Ben balığım,
Balık benim,
Yandı tenim,
Ben senim.

Suyu içim,
Yandı içim,
Suda ateş,
Biçim biçim.

Balık aşa,
Ver ataşa,
Suya kibrit,
Çak tutuşa.

Çizdik yolu,
Balık dolu,
Yolduk pulu,
Yaktık çulu.

Çeksen de ah,
Alma  günah,
Balık pişti,
Buldu salah.

Semih Eratlı
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Bekleyiş

Sevginin pespembe penceresinden,
Gözüme görünür sevdiğim yüzün,
Ellerim uzansa da yakalayamaz,
İçime doluyor binlerce hüzün.

Ne seninleyim,ne de sensizim,
Sensiz bu alemde ben kimsesizim,
Gel de günlerim hep gece kalmasın,
Sevgilim kavuşmamız geçe kalmasın.

Gözlerim hep dalgın,ufka bakıyor,
Kulaklarımda yalnız senin son sözün,
'Gelirim' demiştin,doğru çıkmıyor,
Yalanmış içimde binlerce hüzün.

Ne seninleyim,ne de sensizim,
Sensiz bu alemde ben kimsesizim,
Gel de günlerim hep gece kalmasın,
Sevgilim kavuşmamız geçe kalmasın.

                            (21.01.1996)

Semih Eratlı
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Bende mi Kabahat

Suçu bende arıyorsun,
Kendini ne sanıyorsun,
Gece gündüz soruyorsun.

Geldin de gelme mi dedim?
Sevdin de sevme mi dedim?

Bana atıyorsun taşı,
Akarmış gözünün yaşı,
Sevgidir her işin başı.

Geldin de gelme mi dedim?
Sevdin de sevme mi dedim?

Az sevmişim,çok sevmişim,
Ben seni istememişim,
Gururunu incitmişim.

Geldin de gelme mi dedim?
Sevdin de sevme mi dedim?

Bir gönül olup akalım,
Aşka bir gözden bakalım,
Gel gururu bırakalım.

Geldin de gelme mi dedim?
Sevdin de sevme mi dedim?

Semih Eratlı
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Beraberce

Bir aşk şarkısı söylemeliyiz beraberce
Nihavend olmalı makamı ağır aksak
Dinleyenler yine biz olmalıyız.
Sen beni
Ben seni
Ben seni
Sen beni
Bir aşk türküsü söylemeliyiz beraberce
Urfa dolaylarından olmalı şen,şakrak
Sevgimizi haykırmalı her bir cümlesi,
                                                    Dosta
                                                    Düşmana
                                                    Dünyaya
                                                    Evrene
Bir aşk şiiri okumalıyız beraberce
Gözlerimiz konuşmalı ebedi sessizlikte
Bir sen bana demelisin,bir ben sana demeliyim.
                        Seviyorum
                        Seviyorum
                        Seviyorum
                        Seviyorum.

                                                   (13.12.1972)

Semih Eratlı

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Beyit

Ne han hamamdır kalan, ne de saltanat baki,
Bir eser bıraka, Ademoğlu velev ki.

Semih Eratlı
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Bilmem ki Ne Yapardık

Baygın bakan gözlerinin derinliğinde gizli,
Aşkımın pembe beyaz düşlerini görseydin,
Bilmem ki ne yapardın, seni düşlediğimde
Bulutların üstünde gezdiğimi bilseydin.

Öpülesi bal küpü dudaklarında gizli
Tükenmez mutluluktan doyasıya verseydin,
Bilmem ki ne yapardım, ellerini uzatıp:
" İşte geldim sevgilim, hasret bitti " deseydin.

                                       (27.11.1979)

Semih Eratlı
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Bilseydin

Uzatsam mı ellerim, seviyorsan haydi tut,
Kalbim söyle diyiyor, aklımsa aman sükut,
Aşkımı bilmiyorsun, söylesem mi bir umut?

Bilseydin sevdiğimi, söyleseydim bir tanem,
Ya beni güldürürdün, ya da gözlerimde nem.

Gözlerine baktıkça açacağım kalbimi,
Sözlerin umut vermez, tutacağım dilimi,
Uzatacağım amma, ya tutmazsan elimi.

Bilseydin sevdiğimi, söyleseydim bir tanem,
Ya beni güldürürdün, ya da gözlerimde nem.

Nasıl yaşarım böyle çözülmez bimeceyle,
Güldürür müsün beni, acep bir çift heceyle,
Bırakır mısın bilmem, içimdeki geceyle.

Bilseydin sevdiğimi, söyleseydim bir tanem,
Ya beni güldürürdün, ya da gözlerimde nem.

                                                 (03.11.2001)

Semih Eratlı
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Bir Alemsin Güzelim

Bir alemsin güzelim, alem ki ömre bedel
Bir alemsin güzelim, değmemiş ne göz,ne el,
Beni baştan yarattın bu alemin içinde
Bir alemsin güzelim, içimde alem ol gel.

                                                (22.09.1982)

Semih Eratlı
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Bir Çınar Devriliyor

Yıllar geçti, yaş elli, ömür bitti bitiyor,
Elimde anılardan kalan bin türlü keder,
Koskoca bir ömürü gün be gün ettim heder,
Yer açın iki metre, bir Çınar devriliyor.

Alnımda kırışıklık artıyor biteviye,
Yüzümdeki çizgiler bir ressamın eseri,
Zaman derler adına, çizer geldikçe yeri,
Her biri acımasız ressamımdan hediye.

Geçen yılların yükü, şu bükülmüş belimde,
Yolun sonu göründü, çekiverin freni,
Umutlar yarım kaldı, kaçırmışım treni,
Bir kaç güzel hatıra yalnızca hayalimde.

Niye düz yolda bile ayaklarım tekliyor,
Ben ki iz bırakmıştım şehrimin her taşında,
Adım kazılı durur, her caddenin başında,
Şu yorgun bedenimi daha neler bekliyor.

Yazılan yazıları görmez oldu gözlerim,
Ben miydim o bitiren, onca kalın romanı,
Silmeye gücüm yetmez alnıma yazılanı,
Gençliğimin şen, şakrak günlerini özlerim.

Yıllar geçti, yaş elli,ömür bitti bitiyor,
Elimde anılardan kalan bin türlü keder,
Koskoca bir ömürü gün be gün ettim heder,
Yer açın iki metre bir Çınar devriliyor.

                                   (20.09.2004)

Semih Eratlı
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Bir Varmış, Bir Yokmuş

Bir çok anı dünden kalan
Düşündüm de hepsi yalan
Neydi acaba var olan

Bir varmışım,bir yokmuşum
Gerçekten mi var olmuşum

Yol dediler çizemedim
İsteğimce gezemedim
Ben bu sırrı çözemedim

Bir varmışım,bir yokmuşum
Gerçekten mi var olmuşum

Gidenden ibret alınmaz
Sıra gelince kalınmaz
Yarın esamem okunmaz

Bir varmışım,bir yokmuşum
Gerçekten mi var olmuşum

İlim öğren,kendin tanı
Bil tenine can katanı
Bil de kavra Yaradanı

Bir varmışım,bir yokmuşum
Gerçekten mi var olmuşum

'Ben' diyordum,vazgeçerim,
Uzak diyara giderim,
Yorgun derler hakkederim,

Bir varmışım,bir yokmuşum
Gerçekten mi var olmuşum

                  (25.04.2003)

Semih Eratlı
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Can Kurban

Ya Rabbim, yoluna kurban olayım,
Beni yolundan ırak eyleme,
Lutfeyle nurundan zerre alayım,
Aşkından bi haber, gafil eyleme

Seni öğrenmeye geldim aleme,
İyiyi, kötüyü koydun gönlüme,
Senin İsmin ile tad ver dilime,
Zehirden tad alıp giden eyleme.

Kararmış dünyamda gözüme fersin,
Yaşadım ermedim, Ahrette Yar'sın.
Duada ellerim katına ersin,
Bana Cemalini yasak eyleme.

Allah'ım yanıyorum, lutfuna şükür,
Aldığım her nefes İsmine zikir,
Duamı reddetme, bırakma hakir,
Gözleri yaş dolu, Yorgun eyleme.
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Çağrı

Bir elinde cüzdanı gülüyor ha gülüyor,
Artık top tüfek değil, para ile vuruyor,
Bu yedi başlı düvel, gün günden kuduruyor.

Yok mudur kurtaracak Allah için Vatanı
Neredeysen çık artık, çık ta şad et Ata'nı.

Politika kazanı, mikrop yuvası olmuş,
Satılmışlar sürüyle, ahlaksız beter dolmuş,
Bize fesat salmışlar, faziletimiz solmuş.

Yok mudur kurtaracak Allah için Vatanı
Neredeysen çık artık, çık ta şad et Ata'nı

Doğuda bir çalkantı, azınlıklar ayrı dert,
İşçimiz inilderken, işveren yüreği sert,
Vatanı unuttular, kendi derdinde her fert.

Yok mudur kurtaracak Allah için Vatanı
Neredeysen çık artık, çık ta şad et Ata'nı

Dış borç gırtlağa kadar, enflasyon tepemde,
Ahlaksızlık, tembellik yayıldı perde perde,
İçimde son bir ümit, geleceksin elbette.

Yok mudur kurtaracak Allah için Vatanı
Neredeysen çık artık, çık ta şad et Ata'nı.

                                              (15.10.1986)
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Çağrışım

Bu gün
Yeni bir ayakkabı aldım,
Gıcır gıcır.
Amma da şık yaptı beni ha,
Nasılda baktı şu haspa.
Keyfime diyecek yok.
Ah! ..
Şu sıkması da olmasa.

İyi güzel ama;
Ayağımı fena vurdu bu potin.
Sırası mı keyfimi bozmanın,
Canımı sıkmanın.
Hay Allah! ...
Şimdi de sen geldin aklıma.
Sen de az mı sıkmıştın canımı.

                          (30.11.1975)
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Çanakkale Zaferi

Bre gafil! ...Bilmez misin yüce Türk'ün gücünü,
Sen kalleşçe saldırsan da komaz alır öcünü,
Karşında bulacaksın yaşlısını,gencini
Yüzyıllardır dünyada at oynatmış Milletiz.

Buyursun yedi düvel yağdırsın güllesini,
Elbet döner geriye yeyip Türk sillesini,
Evren gördü mü acep imanın böylesini,
Asırlardır dünyaya örnek olmuş Milletiz.

Ne çıkar karşımızda toplansa tüm gafiller,
Varsın beş, onla gelsin bire karşı sefiller,
Altın harflarle yazmış Türk gücünü tarihler,
Defalarca dünyaya ders vermiş bir Milletiz.

Öğrendi tekrar alem, Türk imanı yenilmez,
Son ferdi yok olmadan ülkesine girilmez,
Gördü ki tüm insanlık, Çanakkale geçilmez
Göğsümüzü Vatan'a duvar etmiş Milletiz.

Yağdırdı durdu her an üstümüze illeti,
Sandı ki yeğ buluruz ölmektense zilleti,
Yanıldıysan gör, öğren adımız Türk Milleti,
Asla boyun eğmeyen ölümsüz bir Milletiz.

Her birimiz Vatan'a ayrı birer siperiz,
Bu uğurda ölüme seve seve gideriz,
Düşman korkarken bizler şehadeti özleriz,
Toplara süngü ile saldıran bir Milletiz.

Gökte her an yüzlerce, binlerce şimşek çaksa,
Tek dişi kalmış ejder, ateşlerini saçsa,
Ne çıkar Vatan için kanım toprağa aksa,
Kanlarıyla nehirler yaratmış bir Milletiz.

Ne de çabuk unuttun Fatih'i, Kanuni'yi,
Görmedi mi gözlerin devleşen bir Gazi'yi
Geçilebilir mi sandın koca Çanakkale'yi,
Tarihlere sığmayan, yüce Türk Milletiyiz.

                                                (18.03.1973)
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Değer

Sev dedi gözlerim, sevmeye değer,
Aptallık edersin, sevmezsen eğer.

Ateş saçar gönlüne, gülümseyen gözleri,
İnci tanesi gibi dökülüyor sözleri,
Ferahlık dağıtıyor, kahkahası gülüşü,
Mutluluğun zirvesi olacak bir öpüşü.

Sev dedi gözlerim, sevmeye değer,
Aptallık edersin, sevmezsen eğer.

Haydi uzan, utanma, tut incecik elini,
Her sabah çayına kat, baldan tatlı dilini,
Okşa da saçlarını, öğren ki neymiş kadın,
Mutluluğu yakala, bu değil mi muradın.

Sev dedi gözlerim, sevmeye değer,
Aptallık edersin, sevmezsen eğer

Doğuştan bir kibarlık, her sözünde nezaket,
Olağanüstü dişi, hem tarifsiz zerafet,
Geçmişte olanları bilgece yadediyor,
Her hali, her tavrıyla, mutluluk vadediyor.

Sev dedi gözlerim, sevmeye değer,
Aptallık edersin, sevmezsen eğer

Aradan yıllar geçti, hep o anı özlerim,
Yirmialtı yıl geçti, doğru demiş gözlerim.

Semih Eratlı

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Dem Bu Dem

Zannetme ki yaşıyorsun alemde,
Ömrüne bir tek an biçeceksin,
Hoş geçirmek istersen kısa ömrünü,
Herşeye boş verip çay içeceksin.
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Dinlemedi Bu Gönlüm

İçimin matemini şarkılara söz ettim,
Gönlümün mevsimini sonsuza dek güz ettim,
Unutacağım dedim, yemini bin kez ettim,

Şarkılar seni dedi, şiirler seni dedi,
Dinlemedi bu gönlüm, sözümü dinlemedi.

Dinmeliydi bu ateş, dinmeliyci bu sancı,
Sen yolcu olmalıydın, bense garip bir hancı,
Kabullenmeliydi gönlüm, artık o bir yabancı,

Şarkılar seni dedi, şiirler seni dedi,
Dinlemedi bu gönlüm, sözümü dinlemedi.

Kalbimde binbir hüzün, içimde binbir anı,
Elem, gam, keder dolu, dünyanın dört bir yanı,
Unutsun dedim gönlüm, kendini unutanı,

Şarkılar seni dedi, şiirler seni dedi,
Dinlemedi bu gönlüm, sözümü dinlemedi.

                        (02.11.2001)
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Dostlar

Dostlar vardır şeker kardeşim,
Dostlar...
Onlarla paylaşılır mutluluklar.
Gülersin, gülerler.
Yükselirsin, sevinirler.
Duraklarsın, bakarlar;
Düşersin, kaçarlar...

Haklısın şeker kardeşim,
Haklısın...
Dostlar vardır.
Gözleri gözlerindedir,
Gözleri geleceğindedir.
Tamam dersin,
Buldum dersin,
Dostum dersin;
Değildir bilemezsin...

                        (29.12.1974)
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Fıstık

Her sabah otobüste karşıma çıkma Fıstık
Gözlerinle baygın baygın, benden yana bakma Fıstık.

Benden önce duraktasın,
Oturmazsın ayaktasın,
Sanki beni meraktasın.

Hava atma Fıstık, havan batsın,
Yanıma yanaş ta havan artsın.

Çapkın çapkın bakıp ta uzaktan kesme Fıstık,
Bir bahar yeli gibi gönlüme esme Fıstık.

Bakışların hep gözümde,
Kor ateş oldun özümde,
Güller açıyor yüzünde.

Hava atma Fıstık, havan batsın,
Yanıma yanaş ta havan artsın.
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Gerçeğin Gölgesi

Alıverin bağlamamı çalmak istemem,
Ben buralara nazar eylemem,
Gönlüme gerçeğin gölgesi düşmüş,
Altına, gümüşe pazar eylemem.

Sahte olur insanların sevgisi,
Aşık diye geçinenin ezgisi,
Bir gariptir bu dünyanın yazgısı,
Bilirim de yine bizar eylemem.

Gülerim kendini aldatanlara,
Güneşi balçıkla kapatanlara,
Bu aydınlıkta sapıtanlara,
Kızarım da yine azar eylemem.

                          (01.01.1988)
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Gevezelik

Tatlı tatlı sohbet ediyorduk.
Senden mi açılmıştı bahis,
Yoksa benden mi?
Belki aktüalitedendi ya;
Önemli değil.
Hem konuşup,hem yürüyorduk.

Sohbet koyulaştıkça koyulaştı.
Çenemiz iyice açıldı.
Sadece dilimiz mi?
Gözlerimizle de konuşuyorduk.

Bir ara,
Elim uzandı,
Elini tuttu.
Amma da gevezeymişiz...
Ellerimizle de konuşuyorduk...

                                 (23.12.1975)
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Gönder

Uzaktır yolların ufka bakarım,
Kokunu, gülüşünü, haberin gönder.
Ayrılık ateşi yaktı kavurdu,
Ateşe rahmettir selamın gönder.

Ne güler, ne ağlarım; hissiz kalmışım,
Sensiz geçen günü boşa saymışım,
Sana hasretlerden haber salmışım,
Hasrete şifadır, bir satır gönder.

İçimde hissederim aşk acısını,
Söylerim yalnızlığımın şarkısını,
Özlerim burnumda tüten kokusunu,
Özleme devadır, bir tek gül gönder.

Sensizlikle örüldü benim kaderim,
Aşkımı şarkılarla gönderirim,
Ayrılık zehrini her an içerim,
Zehire çaredir kendini gönder.

                                                   (19.01.1996)
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Gönül'e Damlalar

Güzelliği gördü göz
Gönülle bir oldu öz
Gönül özü pişirdi
Güzel gönül, gönül köz.

Gönül gönlüm içinde,
Gönlüm gönül içinde,
Bir balık olmuş gönlüm,
Yüzer gönül içinde.

Gönüle düştü gönül,
Eline düştü gönül,
Ateş olup dağlandı,
Eridi pişti gönül.

Gönülden bak gönüle,
Köprü kurdum gönüle,
Vuslatı özler iken,
Özüm çıktı gönüle

Yakıp kor ettik gönlü
Aşkla erittik gönlü
Bir süzgeçten geçirdik
Ak ettik kömür gönlü

Gir gönüle gönüle
Tasasız gir gönüle
Bir gönül kucak açmış
Koş gönüle gönüle

Gönül eştir gönüle
Sevgi aştır gönüle
Yarda suret gösterdi
Güzel düştür gönüle.

               (20.09.1982)
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Gözlerin Anlattı

Bana hiçbir şey dememiştin aslında,
Bir şarkı söylüyordun, bilmem ne faslında,
Dizeler tek tek dökülürken dilinden,
Fırtınalar gümbür gümbür kopuyordu gönlünden.

Bana seni şarkı değil, söyleyişin anlattı,
Dökülen sözler değil, nemli gözler ağlattı.

Dizdizeydik, başbaşaydık, ellerin elimdeydi,
Binbir teselli sözü, yeminler dilimdeydi,
Sense şarkı söyledin, asumana bakarak,
Şarkıya koro yaptın, yüreğini yakarak.

Bana seni şarkı değil, söyleyişin anlattı,
Dökülen sözler değil, nemli gözler ağlattı.

'Gideceğim gurbet eldir, ya gelinir, ya gelinmez'
Ben de sana katıldım, nasıl oldu bilinmez,
Farkettim yangınları, farkettim kıvılcımı,
Farkettim yüreğinden kopup gelen acını.

Bana seni şarkı değil, söyleyişin anlattı,
Dökülen sözler değil, nemli gözler ağlattı.
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Gurbetçilere Sevgilerimle

Gurbet elde gezersiniz emmiler
İyi hoş ta şu ayrılık olmasa
Gözyaşıyla yıkandı hep trenler
Acı acı düdüğünü çalmasa.

Kazanmak için frangı,markı
Yaşandı gurbetin sıladan farkı
Katlandınız deyip te feleğin çarkı
Gönüllere şu hasretlik dolmasa

Sıla gönüllerde ecel bacağı
Öğrendiniz para denen gerçeği
Soldurmuşlar kalplerdeki çiçeği
Türklüğün erdemleri solmasa.

Bacıların uzaklarda erleri
Yola baka baka söndü ferleri
Saçlarına yağdırdılar karları
Geri dönmeleri geçe kalmasa

Otobanmış gurbet elin yolları
Yengelerin açık kaldı kolları
Erikalar çokça etti dulları,
Emmilerim yosmalara kanmasa.

Yolladınız yurdumuza dövizi
Ezdiler garip bulup ta sizi
Dayandınız düşünüp evinizi
Şu ayrılık dertten derde salmasa.

Özlenir bilirim bulgurum aşım,
Sizleri düşünüp akıyor yaşım,
Çabanızla gurur duyar Yurttaşım,
Ne çıkar eloğlu kıymet bilmese.

İsviçre'de sizi garip koydular,
Almanya'da kalbe doldu kaygılar,
Semih'im; sizlere kalpten saygılar,
Öperim cümleyi yollar tutmasa.

                               (19.12.1978)
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Gurur

Atılan her adımla, sarsıldı dağlar taşlar
Yanılgıyı yaşadı, gururla kalkan başlar,
Gurur yok etti aklı: " Nerden geldik, nereye? "
Gölünde boğdu onu, pişmanlık dolu yaşlar.

                                             (21.11.1990)
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Gülün Dikeni Neyse

Uzaklardan gelir gibi sesin
Kulaklarımda çınlamakta hala
Şimdi kimbilir neredesin
Kulaklarımda çınlamakta hala sesin

Nerede bir buğday tarlası görsem
Dağınık saçların gelir aklıma
İçimde gitgide büyümekte özlem
Nerede bir buğday tarlası görsem

Ne zaman tan ateş saçsa ufukta
Dudaklarımda bir buruk tat belirir
Bana göz kırpar gibisin uzakta
Ne zaman tan ateş saçsa ufukta.

Sen O'sun, neyse gülün dikeni,
Gül de sen, diken de sen elimde.
Her çiçek hatırlatır ya bana seni,
Sen O'sun, neyse gülün dikeni.

                             (03.01.1977)
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Gün Olur

Ulu Tanrım bir yol göster
Gitmek için Vatanıma
Hasretiyle kavrulduğum
Al Bayraklı Cananıma

Dağlar kenara çekilsin
Kalın zincirler çözülsün
Göz yaşlarım süzülsün
Yüz süreyim Toprağına.

Gurbetin batsın parası,
Çektiğimiz yüz karası,
Suyunun her bir damlası,
Melhemdir hasret yarama.

Gurbetin bitmez çilesi,
Duyabilsem ezan sesi,
Yorgun'un garip nefesi,
Yalvarıştır Allah'ıma.

                  (14.05.1990)
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Güz Gelse de

Bekle beni geleceğim, vakit biraz geç olsa da,
Senin için topladığım güller zamanla solsa da,
Aşkı öğreten gözlerin beni yaşlanmış bulsa da,
Bekle beni geleceğim, vakit biraz geç olsa da.

Hasretimiz bitecek, yaz bitip güz gelse de,
Bu gönül çöller aşar, güneş nedir bilse de,
Bir gün buluşacağız, gönlüm: " Çok geç " dese de,
Hasretimiz bitecek, yaz bitip güz gelse de.

" Sana döndüm " diyeceğim belki son nefesimde,
Sen hep var olacaksın, geçse her hevesim de,
Bin yemin bulacaksın, sana gelen sesimde,
" Sana döndüm " diyeceğim, belki son nefesimde.

                                                (06.11.2001)
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Hadi Hadi Güzelim

Ben sana sevgimi al demedim mi?
Ellerin elimde kal demedim mi?
Öpülesi dudağın bal demedim mi?

Nasıl anlatayım aşkımı sana,
Hadi hadi güzelim anlasana.

Bakışların içimde kor demedim mi?
Sen seni gönlüme sor demedim mi?
Rüyalarını hayra yor demedim mi?

Nasıl anlatayım aşkımı sana,
Hadi hadi güzelim anlasana.

Gönlünde bana yer ver demedim mi?
Seven sevdiğini der demedim mi?
Zülfünü bağrıma ser demedim mi?
Nasıl anlatayım aşkımı sana,
Hadi hadi güzelim anlasana.

Sensiz bu dünya dar demedim mi?
Benden uzak durma,sar demedim mi?
Ben sana sevgilim,yar demedim mi?

Nasıl anlatayım aşkımı sana,
Hadi hadi güzelim anlasana.

                                 (25.05.1997)
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Hatıra Defterimden

Gün:
        Seni sevdiğimi anladığım gün,
       " Yaşadığımı anladım. "

Gün:
        Beni sevdiğini anladığım gün,
        " Yaşamım bir anlam kazandı. "

                                        (31.10.1977)
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Haydi Git

Haydi sen de git
Bakmadan ardına,
Gelen gitti, gelen gitti,
Bu ne curcuna.

Bir sevdim, bin bağlandım,
Aşk ateşiyle dağlandım,
Ayrılıklar yaktı beni;
Ama yine sevdalandım.

Haydi bak, ben burdayım,
Zannetme ki çok dardayım,
O gitmişti, sen de gittin,
Yangınlardayım.

Bir sevdim, bin bağlandım,
Aşk ateşiyle dağlandım,
Ayrılıklar yaktı beni;
Ama yine sevdalandım.

Haydi artık git işine,
Ben daldım aşk ateşine,
Çok sürmez, bu da çok sürmez,
Rastlarım elbet eşine.

Bir sevdim, bin bağlandım,
Aşk ateşiyle dağlandım,
Ayrılıklar yaktı beni;
Ama yine sevdalandım.

                  (02.01.1999)
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Her Şey Güzel Olacak

Yırtıldı bürünülen, umutsuzluk örtüsü,
Kendimize getirdi, sessiz gök gürültüsü,
Kavga yok, kötü söz yok; hepsi geride kaldı,
Milletimin dilinde, kardeşliğin türküsü…

Vatanımın yolunda, güneş yine doğacak,
Umutluyum arkadaş, her şey güzel olacak….

Baskıymış, üç kağıtmış, vız gelir, tırıs gider,
Söz konusu Vatansa, bize bir kefen yeter,
Gül bahçeleri bize, dikeni kem gözlere,
Şimdi sevgi zamanı, dedik mi dertler biter…

Milletimin yolunda, güneş yine doğacak,
Umutluyum arkadaş, her şey güzel olacak…

O’nunla kenetlendik, varsın gelsin alayı,
Millet birlik oldu mu, yıkar tahtı, sarayı,
Sevgi, saygı, dürüstlük, hatırlandı dostlarım,
Analar üstümüzden eksik etmez duayı…

Türkiye’min yolunda, güneş yine doğacak,
Umutluyum arkadaş, her şey güzel olacak…

“Hak yemem, hak yedirtmem “, öz be öz Türk’üz kardeş,
Sevgiyle bakan gözler, çakmak çakmak kor ateş,
Herkesi kucaklayan, bir koca yürek geldi,
Türkiye’min ufkunda, sımsıcacık bir güneş…

Atatürk’ün yolunda, güneş yine doğacak,
Umutluyum arkadaş, her şey güzel olacak…

                                                         10.05.2019
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İktisatçı'nın Aşkı

Seni görünce, kalbimin grafiği
Gittikçe artan bir şiddetle yükseldi.
Istıfa sistemimi işlettim hemencecik,
Sen hariç tüm talipler ayıklandı, elendi.

Kalbim gönlüme doğru yaptı pazarlamanı
Gönlüm de her şeyinle gördü seni, beğendi.
Mal oluş fiyatınsa biraz fazlaydı ama;
Parıldayan gözlerin tüm cefana değerdi.

Değerin bulmak için marjinalini ölçtüm,
Dünyada yoktu eşin, sonsuzdu istimalin,
Şiddetle ihtiyacım vardı böyle birine,
Bir prenses gibiydi yolda yürürken halin.

Tersi döndü kalbimin elastikiyetinin,
Gördükçe daha fazla arzuluyordu seni.
Düşüncem darmadağın gördüğüm günden beri,
Aşktan gayri hislerim iflas etti,tükendi.

                                                    (08.09.1973)

Semih Eratlı
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İmamoğlu Ekrem Bey

Bir hışm ile umut oldu, peh, peh, peh….
İmamoğlu Ekrem Bey, hey, hey, heeey…
İstanbul’da Güneş doğdu.
Umut kim ? Güneş kim ?
Dürüst kim ? Gülen kim ?
Kim, kim, kim, kiiim ?
İmamoğlu Ekrem Bey; Milletin oğlu, dürüstlük yolu…..

Mazbata aldı helali, peh, peh, peh.
Çaldı onu bir celali, hey, hey, heeey…..
Mağdurluktur şimdi hali.
Helal kim ? Haram kim ?
Seven kim ? Güven kim ?
Kim, kim, kim, kiiiim ?
İmamoğlu Ekrem Bey, babamın oğlu, İstanbul yolu…..

Mağdur etti O’nu cinssiz, peh, peh, peh….
İmamoğlu güldü sessiz, hey, hey, heeey….
Millet bilir kim çaresiz……
Çare kim ? Bilen kim ?
Umutsuzluğu silen kim ?
Kim, kim, kim, kiiim ?
İmamoğlu Ekrem Bey, Türklerin oğlu, sevgidir yolu…..

Semih Eratlı
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İyi ki Doğdun Nalan

Hayalin fikrimde zevk ediyorum
İsmin dudaklarımda zikr ediyorum,
'Doğmasaydı ne yapardım! ..' diyerek,
Yirmidört Kasım'a  şükrediyorum.

                                     (24.11.1985)

Semih Eratlı
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İyi ki Doğdunuz Kızlar

Bir dört kasım sabahı açtım da gözlerimi,
Düşündüm geçmişimin günüme izlerini,
Kimi yaşantıları, kiminin sözlerini.
Yaşantımda çok kışım, bazen de yazlarım var,
Ömrümün tek kazancı, yetişmiş kızlarım var.

Bir göz açıp kapadım, ömrümü geçirmişim,
Hay huylara dalıp ta zamanı göçürmüşüm,
" Ah genç olsaydım " derim, treni kaçırmışım.
Zaman insafsız imiş, zorla boyun eğince,
Ancak yüzüm gülüyor, " Mutlum, Duygum " deyince.

Hem ağardı saçlarım, hem de tek tek döküldü,
Kağıttan kulelerim, birer birer yıkıldı,
Geçmişimi düşündüm, yine canım sıkıldı,
Anılara dalınca garip yüreğim cızlar,
Avuntum sizlersiniz iy ki doğdunuz Kızlar.

                                                           (22.08.2001)

Semih Eratlı
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Kabul Eyle

Alnımı aklaştır
Yüreğimi paklaştır,
Beni sana yaklaştır,
Duamı kabul eyle.

Gitsin ruhumdan gaflet,
Günahlarımı affet,
Sevgi,saygı ve iffet,
Duamı kabul eyle.

Paylaşayım tüm aşı,
Bitsin boşa uğraşı,
Beni yoluna taşı,
Duamı kabul eyle.

Erit potanda pişir,
Bencilliğimden aşır,
Yolum sana ulaşır,
Duamı kabul eyle.

İçimi sevgi doldur,
Kötülükleri soldur,
Yorgun bir garip kuldur,
Duamı kabul eyle.

25.11.1985

Semih Eratlı
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Kara Dilber

Kara saçlı Sevgilim,
Kara gözlü Sevgilim,
Esmer güzeli Sevgilim,
Sana böyle diyeyim mi?

Kaymaklı Sevgilim,
Ballı Sevgilim,
Tatlı niyetine
Seni yiyeyim mi?

                  (11.01.1975)

Semih Eratlı
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Karım

İçime doldurdun aşk arzuları,
Beraber geçirdik nice yılları,
Gönlümde kopan fırtınaları,
Gözlerine borçluyum sevdiğim Karım.

Dokunuşların, kokun ruhuma doldu,
Sevgine muhtaçtım, gönlüm mest oldu,
Mutluluğum sana uzanan yoldu,
Bu yolda rehberim gözlerin Karım.

Sabah, öğle, akşam, hep benimlesin,
Tenimde, beynimde, yüreğimdesin,
Aşığım, can yoldaşım, seven eşimsin,
Gözlerin mührüdür sevginin Karım.

Aşk okulunu okudum sende,
Mezun olamam canım durdukça tende,
Sevgiyi öğreten tek öğretmen de,
Gözlerin, gözlerin, gözlerin Karım...

                                                    (02.01.1996)

Semih Eratlı
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Kervan

Kimdim, neydim bilemem, bir deli toydum,
İşte yaşam dediler, onlara uydum,
Kah acıktım kazındım, kah ganî doydum.

Yollara koyuldu, Semih Baba kervanı
Derdi veren Mevlam, elbet verir dermanı.

Ateş düştü gönlüme, bir dilbere vuruldum,
Limana çapa attım, sessizleştim duruldum,
Ol güzele eş oldum, kurum kurum kuruldum.

Yollara koyuldu, Semih Baba kervanı
Derdi veren Mevlam, elbet verir dermanı.

Kurulmak güzel ama; hani tencerede aş,
Karnımız acıkınca, Hanımda çatıldı kaş,
İş lazım, para lazım, başladı bende telaş.

Yollara koyuldu, Semih Baba kervanı
Derdi veren Mevlam, elbet verir dermanı

İkiyken üç, dört olduk, dünya tatlısı kızlar,
Aman o ne güzellik, amanin o ne nazlar,
Başladı siparişler, başladımı durmazlar.

Yollara koyuldu, Semih Baba kervanı
Derdi veren Mevlam, elbet verir dermanı

Yıllar geçip te sahip olunca diplomaya,
Geliverdi görücü, nabzımız yoklamaya,
Sessiz sakin yüreğim, başladı hoplamaya.

Yollara koyuldu, Semih Baba kervanı
Derdi veren Mevlam, elbet verir dermanı

Biri trene bindi, son durağı bekliyor,
Diğeri diplomaya bir diploma ekliyor,
Yaş oldu elliiki, uzuvlarım tekliyor.

Buraya kadar geldi, Semih Baba kervanı,
Şükürler olsun Rabbim, verdin daim dermanı.

Semih Eratlı
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Kıbrıs Çıkartması

(Yılmayan savaşçı Rauf Denktaş'a ithaf...)

Gelmişti milyonlarca Türk'ün beklediği an,
Mehmetçiğin sesiyle titredi bütün cihan,
Dünün serkeş devleti,o an diledi aman,
Şanlı tarihlerine şan kattı Türk Ordusu.

" Yurtta sulh, cihanda sulh " demişti Atatürk'üm,
Herkesle dost geçinmek, bu olmuştu tek ülküm,
Yunan enosisine maruz kalınca Mülküm,
Bu sinsi tecavüzü defetti Türk Ordusu.

Önceden denenmişti barışçı her türlü yol,
Vermedi bir tek devlet, ne bir omuz, ne de kol,
O anda Yurt içinde ne sağ kaldı, ne de sol,
Birlikten güç alarak şahlandı Türk Ordusu.

Üç kıtanın her biri Türk'ün şanıyla dolu,
Bu sefer de Girne'ye düştü Ordumun yolu,
Kıbrıslı soydaşlara uzandı yardım kolu,
Rumların vahşetine: " Dur! " dedi Türk Ordusu.

Yırtıldı bürünülen sulhun kalın kabuğu,
Başlarına gelmişti tüm rumların korktuğu,
Adanın ortasında patladı Türk yumruğu,
Sadece Türk'ü rumdan kurtardı Türk Ordusu.

" Giriştiğim harekat barış içindir. " dedi,
Elinde fırsat varken Girne ile yetindi,
Bu çıkartmayı yapmak elbette ki çetindi,
Üç günde hedefine ulaştı Türk Ordusu.

Türk'ün haklılığını biliyor bütün dünya,
Bir garantör devletti ingiltere de güya,
Şunu haykırıyorum şimdi bütün dünyaya,
Kanın döktüğü yeri bırakmaz Türk Ordusu.

                                                         (23.07.1974)

Semih Eratlı
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Kime ne dedik?

Bimem ki biz kime ne dedik,
Onca çalışmaya cepte hep gedik,
Zannetmeyin dostlar soğuktan oldu,
Geçim belasına kafayı yedik.

                                    (05.12.2001)

Semih Eratlı
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Küskün

Şapkam uçtu, yerlere düştü,
Sevdiğim kız yine bana küstü,
Küsme dedim dinletemedim,
Ben derdimi anlatamadım,
Küsme canım Yarim özür dilerim.

Şiir mi okusam, mektup mu yazsam,
Çapkına derdimi nasıl anlatsam.

Astı suratını bakmıyor yüzüme,
Affeder mi acaba kapansam dizine,
Çok ta şeker vallahi, değer bunca nazına,
Küsme canım yarim özür dilerim.

Şiir mi okusam, mektup mu yazsam,
Çapkına derdimi nasıl anlatsam.

Şapkamı al ver bana, yeniden görüşelim,
Bak kapandım dizine, affet te barışalım,
İstersen şapkamı veririm, haydi gel sarışalım,
Küsme canım yarim özür dilerim.

Şiir mi okusam,mektup mu yazsam,
Çapkına derdimi nasıl anlatsam.

Semih Eratlı
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Laf Söyletmem

Polisime çamur atmayın
Bir kaç çürüğü abartmayın
Zaten işleri çok zor,
Bir de sizler zorluk katmayın
Polisime laf söyletmem.

Polis kanun,suçlu değil,
Önünde saygıyla eğil,
Ölümle dans ediyorlar,
Baloda değil.
Polisime laf söyletmem.

Gece gündüz nöbet başında,
Bir kuru sandviç aşında,
Ölümün soğuk nefesi,
Karlar buz tutmuş kaşında,
Polisime laf söyletmem.

Polis kanun,suçlu değil,
Önünde saygıyla eğil,
Ölümle dans ediyorlar,
Baloda değil.
Polisime laf söyletmem.

Vursa suçlu,dursa suçlu,
Suçlular suçsuzdan güçlü,
Dört bir yanı pislik sarmış,
Benim Polisim mi suçlu?
Polisime laf söyletmem.

Polis kanun,suçlu değil,
Önünde saygıyla eğil,
Ölümle dans ediyorlar,
Baloda değil.
Polisime laf söyletmem.

                 (20.03.1997)

Semih Eratlı
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Lolipop'um

Uzak duramam
Dokunacağım
Mutlaka san
Uzanacağım
Sen yat ben ninni
Okuyacağım.

Elinde elim,
Gözünde gözüm,
Lolipop'um
Sana bu sözüm.

Odaya gitme
Hep benimle ol,
İşi gücü bırak
Gönlüme dol,
Gözlerinden
Kalbime yol.

Elinde elim,
Gözünde gözüm,
Lolipop'um
Sana bu sözüm.

Gözüne bakış,
Kalbime nakış,
Havva'dan miras,
Tenimi yakış,
Nedir bu senden
Ruhuma akış.

Elinde elim,
Gözünde gözüm,
Lolipop'um
Sana bu sözüm.

Haydi sar beni,
Okşa bu teni,
Ruhumda bul,
Bendeki seni,
Benimle paylaş,
Gün ve geceni,

Elinde elim,
Gözünde gözüm,
Lolipop'um
Sana bu sözüm.

Semih Eratlı
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Mahmut

Kardeşim Mahmut Nalcıoğlu'na ithaf

Erenköy yollarından
Mahmut gelir takır takır
Kaldırımdan ahenk ile
Sesler çıkar tıkır tıkır.

Geleceği düşününce
Şu kadere tükür tükür,
Beterin beteri vardır,
Bu hale de şükür şükür.

Lacivert takımıyla
İki dirhem şıkır,şıkır,
Ben telefon ettiğimde
Mahmut güler kıkır,kıkır.

Mahmut arada sırada
İçki içer lıkır lıkır.
Kafası kıyak olunca,
Kalkıp oynar şakır şakır.

Olmak öğrenmekle olur,
Mahmut beyim okur okur,
Bıyık burur,sakal okşar,
Caka satar vakur vakur.

Mahmut Beyin tüm çabası
Görülmemek hakir hakir,
Profesörlük arzusu,
Ve kalmamak fakir fakir.

                 (24.02.1977)

Semih Eratlı
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Mehmetçiğin Nöbeti

Yeğenim Üsteğmen Özgür Eratlı'ya ithaf...

Bir sabah
Usul usul kalktı yatağından.
Gönlünde gençliğin deli türküsü,
Aklında ömrünün kısa öyküsü,
Giyindi.
Yoktu tasası,
Hazırdı kahvaltısı,
Mis gibi bir çay kokusuyla anası;
Gözlerinde sevgi ve gurur parıltısı,
Uğurladı alnından öperek.
'Aslan Oğlum,Allah'a emanet ol! ..' diyerek.
Ellerini öptü,
Kapıdan çıktı,
Gözlerini silerek.
Geride bıraktığı
Ana kucağı;
Önünde
Peygamber Ocağı.
Kapı önünde delibaşları,
Yirmi yılın arkadaşları,
Altı okka ederek koydular otobüse.
'Annem beni yetiştirdi ' marşıyla,
Veda etti herkese.

Bir sabah,
Usul usuk kalktı yatağından.
Gönlünde gençliğin deli türküsü,
Aklında ömrünün kısa öyküsü,
Giyindi.
Lavaboya gitti koşarak,
Yemekhanede yer aldı,
Zamanla yarışarak.
'Allah'ım sana şükürler olsun! ...'
Hep beraber..
'Tanrımıza hamd olsun;
Milletimiz var olsun...'
Çavuşun düdüğü çağırdı içtimaya,
Başladı yeni bir yaşantıya.
Tüfek as,tüfek çıkar,
'Sabırtaşı olsa bıkar'
Diyerek günü geceye kattı.
İki ay sonra ise,
Acemiliği attı.

Bir sabah
Usul usul kalktı yatağından.
Gönlünde gençliğin deli türküsü,
Aklında ömrünün kısa öyküsü,
Giyindi.
Bir kavalın yanık yanık ezgisi,
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Kuzuların eşlik edip melemesi,
Şırıl şırıl akan bir dere,
Yemyeşil bir orman,
Medeniyete uzanan patika bir yol.
Irak sınırında bir karakol.
Göz alabildiğine uzanan ovalar.
Sabah koşusu:'Yaylalar,yaylalar.'
'Bıraksalar daha yüz tur dönerim.'
'Yeter! ' dedi,
Can dostu,komutanı,Asteğmen Kerim.
Bir kaç tertip oturdular duvardaki sete.
Önce bir sigara molası,
Sonra doğru nöbete.

Bir sabah
Usul usul kalktı yatağından.
Gönlünde gençliğin deli türküsü,
Aklında ömrünün kısa öyküsü,
Giyindi.
Kalkarken gecenin koyu perdesi,
Duyuldu ilk kurşun sesi.
Duyulmasıyla her biri bir sipere atladı,
Bir kaç roket birden binada patladı.
Gözleriyle aradı tek tek şehit düşeni,
Kanlar içinde can dostu Asteğmeni.
Malatyalı Hasan,Bursalı Selim,
'Bre bu ölümden de elim.
Anlaşıldı şimdi sıra bende,
Postum pahalıdır can durdukça bedende.
Anam can verirken canıma,
Beni nöbetçi kıldı Vatanıma.
Bir Asteğmen,birkaç Mehmet ölürüz de ancak,
Sönmez bu şafaklarda yüzen Al Sancak..'
Diyerek devraldı nöbeti.
Baldan tatlı geldi,Şehadet Şerbeti.
Gözlerini kapadı Peygamberine gülerek.
Al Sancağın gölgesinde:
'Ne mutlu,Türk'üm.' diyerek.

                              (09.04.1998)

Semih Eratlı
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Nalan'a Akrostiş

Karım'a...

Nazlanma gülüm gel gidelim senle
Aşiyan'a çıkıp ta seyran edelim.
Laleler sunayım sana elimle,
Aksetsin kahkahamız her dem gülelim.
Nazlanma gülüm gel,gidelim senle.

                                          (16.06.1978)

Semih Eratlı
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Neydi Ne?

Sevgi miydi bilmem,özlem miydi ne,
Neydi benden akan,sana doğru ne,
Gözümden akan bir damla sıvı,
Gözyaşım mıydı,ateş miydi ne?

İçimi yakan aşk acısı mıydı,
Gözlerin kalbimin avcısı mıydı,
Doktor muydu,yoksa savcısı mıydı,
Ağlarken güldüren sevgin miydi ne?

İçimde aşkının doyulmaz hissi,
Ulaşamadı sana kalbimin sesi,
Alnıma koyduğun veda busesi,
İpimi çeken cellat mıydı ne?

Sana sevgimi nasıl diyebilirim,
Duygularını nasıl bilebilirim,
Sevmedim deme,ölebilirim,
Neydi düşündüğün,söyle neydi ne?

                                        (10.02.1999 )

Semih Eratlı
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Nicolur

Kırdık dalı
Yedik balı
Gördük hali
Bak nic'olur

Dağdan aştık
Baktık şaştık
İçtik coştuk
Gör nic'olur

Yalan derdik
Sırra erdik
Özden verdik
Çek nic'olur

Gül şaşkına
Hak aşkına
Ver düşküne
Mal nic'olur

Çözdük gizi
Bastık közü
Yorgun özü
Yak nic'olur

    (04.10.1991)

Semih Eratlı
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Ol - Olayım

Sen yangın ol, ben söndüreyim,
Sen buz ol. ben eriteyim,
Sen çöl ol, ben sulayayım,
Sen okyanus ol, ben kurutayım.

Sen güvercin ol, ben avlayayım,
Sen tavşan ol, ben kovalayım,
Sen orman ol, ben gezineyim,
Sen yalçın dağ ol, ben keşfedeyim.

Sen ev ol, ben oturayım,
Sen yatak ol, ben uyuyayım,
Sen bal ol, ben yiyeyim,
Sen eşim ol, Karım diyeyim.

                        (19.11.1979)

Semih Eratlı
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Olası mı?

Yandım piştim,
Köprü geçtim,
Yolu aştım,
Olası mı?

Seni buldum,
Has kul oldum,
Kudret doldum,
Olası mı?

Sana varam,
Pişti yaram,
Derman saram,
Olası mı?

Sildim beni,
Buldum Seni,
Yorgun yeni,
Olası mı?

                    (06.09.1986)

Semih Eratlı
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Olgunluk

Olgun erkek karısına:”Seni nasıl mutlu edebilirim? ” diye sorandır.
Olgun kadın:”Kocamı nasıl mutlu edebilirim? ” diye kafa yorandır.
Olgun kayınvalide,gelinini oğlundan önde tutandır.
Olgun gelin için kayınvalide ikinci anadır.
Olgun genç,yaşlanacağının bilincinde olandır.
Olgun ihtiyar,tecrübelerinden faydalandırandır.
Olgun lider,yönettiklerinin efendisi değil,hizmetçisi olandır.
Olgun halk,bu ayırımı farkına varandır.
Olgun zengin,fakirliğini bilendir.
Olgun fakir,zenginlere gülendir.
Olgun patron,işçisini evladı kabul edendir.
Olgun işçi,alın terini minnetle dökendir.
Olgun öğrenci,öğretmeninin kölesi olandır.
Olgun öğretmen:”Öğretebildim mi? ” diye sorandır.
Olgun aşık,sevgiyi sevdiğinden önde tutandır.
Olgun sevgili,sevenine şükran duyandır.

Semih Eratlı
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Öz'e Damlalar

Özümü arıyorum
Özümde sanıyorum
Bir parça güzelliği
Özüme karıyorum

Özüm sen benim misin?
Bildiğim gibi misin?
Arasam kaçıyorsun
Yoksa yabani misin?

Özüm özdür göz değil
Her görünen öz değil
Gerçeklerden bir yudum,
Bir bakış,bir söz değil.

Özü öze karalım,
Gel de bir öz olalım,
Sen de arıyor isen,
Gel beraber bulalım.

               (18.08.1984)

Semih Eratlı
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Polis Mehmet'in Destanı

Polis Mehmet
Binbir zahmet
Kalktı yatağından,
Giyindi.
Palaskası,beylik tabancası,kepi;
Eşi,iki yavrusu ve delik cebi
Düşünerek çıktı kapıdan.

Görev yeri Londra Asfaltı,
Yağmur altı.
Buz gibi bir hava,
Neydi dava?
Devlet büyüğü gelecek,
Polis Mehmet yol kenarında bekleyecek.

Polis Mehmet
Binbir zahmet
Kalktı yatağından,
Giyindi.
Palaskası,beylik tabancası,kepi,
Eşi,iki yavrusu ve delik cebi
Düşünerek çıktı kapıdan.

Görev yeri: Kısıklı Polis Karakolu,
Kalbi görev aşkıyla dolu,
Bir suçlu yakaladı;
Ama çuvalladı.
Bir rica geldi yukarılardan,
Aba altından sopa göstererek,
'Adamımızdır,bırakmanız gerek! '
Polis Mehmet direndi;
Gücü yetmedi,
Gücendi.

Polis Mehmet,
Binbir zahmet,
Kalktı yatağından,
Giyindi.
Palaskası,beylik tabancası,kepi,
Eşi,iki yavrusu ve delik cebi
Düşünerek çıktı kapıdan.

Görev Yeri: Taksim Meydanı.
Devirimciler miting yapacak,
Polis Mehmet engel olacak.
İzin yoktu;
Ama militanlar çoktu.
Önce itiş kakış başladı,
Ardından bir grup Polisi taşladı.
Polis Mehmet korkuyordu,
Can taşıyordu.
Emir geldi tepeden:
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'Durdurun! '
'Durmuyorlar...'
'Vurun! '
Polis Mehmet vurdu.
Ertesi gün medyada manşet:
'Polisler kudurdu...'

Polis Mehmet
Binbir zahmet
Kalktı yatağından,
Giyindi.
Palaskası,beylik tabancası,kepi,
Eşi,iki yavrusu ve delik cebi
Düşünerek çıktı kapıdan.

Görev yeri: Barbaros Bulvarı,
İkaz etmesi gerek arabaları.
Bir mersedes yasak yere parketti,
İkaz etti.
Dinlemediler,
Park yerine çekti.
Ertesi gün amiri,
Almıştı emiri.
Polis Mehmet hazırlasın bavulları,
Şırnağa uzanıyor ailece yolları.

Polis Mehmet
Binbir zahmet
Kalktı yatağından.
Giyindi.
Palaskası,beylik tabancası,kepi
Eşi,iki yavrusu ve delik cebi
Düşünerek çıktı kapıdan.

Görev yeri: Şırnak kırları...
Yakalayacak eşkiyaları.
Elinde makinalı,
Bozkırlar altında halı,
Yürüdü...
Tetiğe bastı biri soysuzca,
Polis Mehmet yere düştü usulca.
Arkadaşı inanamaz gözlerle baktı,
Polis Mehmet'in kanı kıpkızıl,
Vatan Toprağı'na aktı.

Polis Mehmet'in şehitlikte naaşı.
Eşi,iki yavrusu?
Yetmiyor şehit maaşı.

Polis Mehmet
Binbir zahmet,
Kalkamadı yatağından,
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Doğrulamadı toprağından.

GÖREV YERİ: KALBİMİZ...

                        (29.03.1997)

Semih Eratlı
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Polisim Ben

Polisim ben,
Sizden biri,
Temizlemek için,
Toplumdaki kiri,
Soğukta sıcakta
Nöbet başında,
Şehit düşen
Genç yaşında.
Adı varolmayan;
Ama yılmayan
Polisim ben...

Evet...
Polisim ben,
Gurur dolu.
Yolu,
Atatürk yolu.
Düşünmeden sağı solu,
Vatandaşın hizmetinde,
Milletinin emrinde,
Vatan sevgisi en derinde.
Her gün bakıp geçtiğiniz,
Üniformasıyla seçtiğiniz,
Huzurunuzun bekçisi,
Polisim ben.

Polisim ben...
Beni biliniz,
Sorununuz varsa,
Bana geliniz.
Kötülerdir hırpalatacak postu,
Vatandaşsa Polisinin can dostu.
Kanunun gür sesi,
Güvenliğin simgesi,
Polisim ben.

Ben Yurt güvenliğinin,durdurulamaz sesiyim;
Her an nöbet başında,yılmaz Türk Polisiyim.

Semih Eratlı
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Politika Kazanı

Bir yığın böcek içinde,
Tırmanmaya çalışıyor
Duvarlarını;
Tatmin etmek istiyorlar,
Arzularını.
Kazanıyor
İğnesi büyük olan;
Esas silah
Yalan dolan.
Diğerlerini destek yapıp,
Çıkıyor biri tepeye dek.
Varınca o hedefine,
Diğerleri silinecek.
Kızıyor öbürleri ona,
Düşürmeye çalışıyor.
Fokur fokur çıkıyor sesi,
Kazan kaynıyor.

                      (08.06.1975)

Semih Eratlı
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Renk Cümbüşü

Bir mavimiydi
Masmavimiydi
Düşlerin rengi
Bilmem ki neydi

Birazcık kızıl
Hem kıpkırmızı
Günlerim geçti
Düşlerim sızı

Bir güzel civciv
Rengi sapsarı
Düşler gönülde
Açtı hasarı

Geceler akpak
Günler bembeyaz
Düşler kırıldı
Odamız ayaz

Geceler kara
Zifir simsiyah
Düşler peşinde
Yorgun bir seyyah

    (07.08.2002)

Semih Eratlı
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Sağlık Olsun

İsterse dört bir yanın dere tepe varlık olsun,
İsterse kervan geçmez,kuş uçmaz dağlık olsun,
İkisi de bir gelir:'Elhamdülillah...' dersen,
Hoş geçer ahir ömrün,yeter ki sağlık olsun...

                                                      (20.02.2002)

Semih Eratlı
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Sensizliğim

Gözlerimin içinde dolaşıyor hayalin
Hasretin bak kalbime hançer olmuş sevgilim
İçimde bir fırtına andıkça gül cemalin
Buseler dudağımda donmuş kalmış sevgilim.

Doymadan gözlerine,kana kana öpmeden
Aramıza sınırlar,dağlar kondu sevgilim,
Yaşanmamış günlerde sensizliğin zehrinden,
Gözlerim görmüyor bak,feri sönmüş sevgilim.

                                          (20.09.1979)

Semih Eratlı
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Sessiz Şiir

Sessiz olmalı her şey evrende
Ana sessiz,baba sessiz,ev sessiz
Gözler konuşmalı hele gülende
Kardeş sessiz,bacı sessiz,dost sessiz

Kuşlar şakımadan şarkı söylesin
Nasihatı ermişten gözler dinlesin,
Gönül duyar iken kulak neylesin,
Özlemle birleşen bir çift el sessiz.

Yol verme yörende kargaşalığa
Bir çift söz yol açar her fenalığa
Demektense uzak dur,kaç tenhalığa
Akılı simgeler,beynimiz sessiz.

Alamazsın bu alemden tek taşı,
Gönülden konuşmak olmuşun işi,
Sabırdır Rabbimin yolunun başı,
Yorgun yol başında oturur sessiz.

                                (06.09.1986)

Semih Eratlı
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Sessizliğin Sesi

Sessiz sessiz bakma öyle yüzüme
Kirpiklerin ok olmuş,dokunuyor özüme,
Koy o güzel başını,usul usul dizime,

Gel seninle sessizliğin sesini dinleyelim,
Sessizlik bir:”Ah! ...” çeksin,beraber inleyelim.

Uzat ta ellerini,parmaklarınla dokan,
Gül müdür,karanfil mi saç tellerinde kokan,
Gözlerinden gönlüme nedir ki böyle akan,

Gel seninle sessizliğin sesini dinleyelim,
Sessizlik bir:”Ah! ...” çeksin,beraber inleyelim

Yangınlara geleyim,bana her bakışında,
Bileyim gözlerindir,şimşekler çakışında,
İlmik ilmik sen varsın,aşkımın nakışında,

Gel seninle sessizliğin sesini dinleyelim,
Sessizlik bir:”Ah! ...” çeksin,beraber inleyelim

Semih Eratlı
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Sev Diyemem ki

Her sabah seninle uyanıyorum,
Sensizlik nasıldır hiç bilemem ki.
Bana ayrılık sözleri etme,
Seninle doluyum vazgeçemem ki.

Bir küçük tebessüm,bir tatlı bakış,
Daha fazlasını isteyemem ki.
Ayrılık rüzgarı estirme yeter,
Benim sevdiğim gibi sev diyemem ki.

Bana öyle bakmasın,güzel gözlerin,
Aşkına dalmışım,uyanamamki.
Ayrılıktan bahsetmesin yarim dillerin,
Azrailim olursun,dayanamam ki.

Bir küçük tebessüm,bir tatlı bakış,
Daha fazlasını isteyemem ki.
Ayrılık rüzgarı estirme yeter,
Benim sevdiğim gibi sev diyemem ki.

                                (20.06.1996)

Semih Eratlı
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Sevdim De

Ağır ağır çıkalım merdivenlerden,
Başımızda taçlar,pembe güllerden,
Mutluluğa bir türkü,tüm sevenlerden,

Sen de oku,ben de seni dinleyim,
“Sevdim “ de de mutluluktan öleyim.

Yürüyelim ağır aksak yollarda,
Dillerinden aksın daim ballar da,
Aşk şarkısı söylenirken dillerde,

Sen de oku,ben de seni dinleyim,
“Sevdim “ de de mutluluktan öleyim

Gezinelim,şehri tavaf edelim,
Baş başayız kıymetini bilelim,
Bizden mi bahsediyor? Şiirler dinleyelim,

Sen de oku,ben de seni dinleyim,
“Sevdim “ de de mutluluktan öleyim

Semih Eratlı
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Sıfır = Sıfır

Neye yaradı yani,
Beni benden alman,
Beni benden çıkarman.

Şimdi sıfırım ben.
Sıfıra sıfır; elde var sıfır.
Ya sen nesin?

Seni hayal ediyorum boyuna.
Ben sıfırım,
Hayalim de sıfır.

Sen sevmeyi bilmezsin,
O halde
Sen de sıfırsın.

Sıfırım.
Sıfırsın.
Sıfırız.

       (30.11.1975)

Semih Eratlı
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Sıfır Eşit Değildir Sonsuz

Beni benden aldın,
Beni benden çıkardın,
Sıfır yaptın.

Sıfıra sıfır
Elde var yeni bir sevgi,
Eşittir sonsuz.

Sen sevmeyi bilmezsin,
Öğrenmeden göçeceksin.
Sıfır geldin,
Sıfır gideceksin.

Oh ya! ...
İkimiz de layığımızı bulduk.
Ben yine sonsuz oldum;
Sen sıfırlığınla kaldın.

                      (04.12.1975)

Semih Eratlı
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Sığınak

Kim demiş ki sevmemeli
Sevgi için ölmemeli
Sevgi var; sevgicik var
Gerçek sevgiyi bilmeli

Ara sevgiyi içinde
Karar kılma tek biçimde
Güzel görmeye göz ister
Yanılmamalı seçimde

Kavurmalısın tüm ruhu
Unutmalısın günahı
Varoluşunu incele
Bulursun gerçek selahı

Sevgi gerçek dayanaktır
Kor ateşte kavrulmaktır
Cehennem misali ateş
Yorgun için dayanaktır.

                   (03.09.1991)

Semih Eratlı
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Sırdaş

Aldın aklımı başımdan,
Şaşa şaşa gidiyorum.
Bir ışığı akıl diye,
Koydum başa gidiyorum.

Hamdım evvel,şükür piştim,
Yolun sırrına eriştim,
Bir sarp yola giriştim,
O Ataş'a gidiyorum.

İçimde arzular taşar,
Yorgun yorulmadan koşar,
İçimdekin bilmez beşer,
Ol Sırdaş'a gidiyorum.

             (20.06.1991)

Semih Eratlı
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Soru

Kim hapsetti beni bu dünyaya?
Ağlamakla başlamışken yaşamaya.
Rabbime ulaşmak içinse bunca çaba,
Gelebilecek miyim ben o aşamaya?

Semih Eratlı
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Söyleyemedim

Elime aldım kalemi,sazı
Döküldü kağıda bir dizi yazı
Okura anlattım yuttuğum tozu
Boğazımda birikeni söyleyemedim

Çiziktirdi kağıda kara kalemim
Satırlarda belirdi tek tek elemim
Dostlarım bilirdi ben hep gülerim
Gülerek ağladım söyleyemedim

Harfler döküldükçe beyaz kağıda
Sükunete erişti gönül bağı da
Türküdür derdim yanık ağıda
Sessizce mırıldandım, söyleyemedim

Okura aktardım şiiri, lafı
Bu hayat istemez temizi, safı
Sevgiden bahsedip eyledim gafı
Ben, bana, beni söyleyemedim.

                                        23.04.2009

Semih Eratlı
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Sözün Özü

İyilik üzeredir esası yolun,
Az işlemesidir doğrusu dilin,
Vererek almasıdır düsturu elin,
İbadet nefsini terbiye kulun.

                           ( 11.01.1989)

Semih Eratlı
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Suçlu Aranıyor

Yağmur yağdı,böyle oldu,
Burası İstanbul'du,
'Sel bastı' dediler,
İnlediler.
Fakir fukara,
Para yok diye;
Nerde Devlet?
Nerde Belediye?

                (22.08.2001)

Semih Eratlı
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Susuz döndürdün

Gözlerinin esrarı, kalbimin bilmecesi,
Ateş olup dağlıyor sözünün her hecesi
Kirpiğin zehirli ok, yüreğimde nicesi.

Ateşle yaktın beni, buzlu suyla söndürdün,
Yandım da su gönderdin, sonra susuz döndürdün.

Binbir ümit vadeder, ellerin avucumda,
Bazen uzaklardasın, bazen de başucumda,
Eserindir yangınım, eserindir acım da.

Ateşle yaktın beni, buzlu suyla söndürdün,
Yandım da su gönderdin, sonra susuz döndürdün

Zehir içirdin bana, buzlu sular yerine,
Ateşten bir gömlekti hapsolmak gözlerine,
Önce şükreden gönlüm, ağlıyor kaderine.

Ateşle yaktın beni, buzlu suyla söndürdün,
Yandım da su gönderdin, sonra susuz döndürdün.

                                            (02.11.2001)

Semih Eratlı
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Şen Dulum

Bir gece vakti baktım, kıvrım kıvrım hatlarına,
Sana çirkin diyenlerin, tükürdüm suratlarına,
Okşadım her noktanı ellerimle usanmadan,
Çıktım tepelerine, yüzlerce defa bıkmadan.

Bir afetsin güzelim, şuhsun, dilber-ü rana,
Içtim güzelliğini, gözlerimle kana,kana,
Ol dilberler değerlenir kondukça sarayına,
Sense saraylar almışsın, Cennet misali koynuna.

Boğazına dizilmiş, iki sıra gerdanlık,
Senin koynunda uyumak, budur gerçek sultanlık,
Almasın Mevlam canımı, kokunu sindirmeden,
Seni tümden yaşayıp, hasretim dindirmeden.

Sen benimsin, benliğimsin, şuhum, dilberim, Şen Dulum,
Sana aşık, sana vurgun, meftununum İstanbul'um.

                                                     (24.03.1997)

Semih Eratlı
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Şiir Gibi Kadınlar

Şiir gibi kadınlar tanıdım;
Kalem tutmayı bilmeyen adamların ellerinde ziyan olup, gittiler.

Kitap gibi kadınlar tanıdım;
Okumak isteyen adamları, fakir deyip def ettiler.

Film gibi kadınlar tandım;
Seyredilmeyi marifet zannettiler.

Melek gibi kadınlar tanıdım;
Bir erkekle elele sonsuzluğa gittiler.

Semih Eratlı   28.07.2019

Semih Eratlı
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Şükür

Rabbim binlerce şükür,
İsmin dilimde zikir,
Aklım var,hem de fikir
Rabbim şükürler olsun.

Bir boy,boylu boyunca,
Bir mal,yeter doyunca,
Bir eş,huylu huyunca,
Rabbim şükürler olsun.

İki kız evladım var,
Yere düşmez adım var,
Yemek yerken tadım var,
Rabbim şükürler olsun.

Helal lokmadan aşım,
Yetere çıktı yaşım,
Kötülerle uğraşım,
Rabbim şükürler olsun.

Emanet verdin teni,
Hazırladım kefeni,
Nimete boğdun beni,
Rabbim şükürler olsun.

                 (01.11.2001)

Semih Eratlı
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Tatlı Kız

Küçük kızım,
Çok tatlısın sen.
Seni ne kadar istediğimi
Bir bilsen...
Ah! ...Bilsen
Ne tatlısın sen.

               (11.01.1975)

Semih Eratlı
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Tiksinti

Bir gün
Dünyada açtık gözümüzü,
İçimize doğmuşçasına
Ağlayarak.
Büyüdük
Öğrenerek gerçekleri,
Tiksinerek.
Yaşadık,
Uygulayarak öğrendiklerimizi,
Bencilce.
Ve öldük,
Yaptıklarımıza,
Ağlayarak.

                  (24.12.1975)

Semih Eratlı
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Tuhafsın

Kalbimi verdim sana
Aldırmadın bana
Alıştım tuhaflığına

Tuhaf huylara sahipsin
Sevgilim acaipsin

Gel derim de gelmezsin
Çok ciddisin gülmezsin
Şaka nedir bilmezsin

Tuhaf huylara sahipsin
Sevgilim acaipsin

Aşkı ciddiye almazsın
Sığ sulara dalmazsın
Derinde boğulmazsın

Tuhaf huylara sahipsin
Sevgilim acaipsin

Para bürümüş gözünü
Hesaplarsın her sözünü
Boş ver gel okşa yüzümü

Tuhaf huylara sahipsin
Sevgilim acaipsin

Semih Eratlı
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Türk Oğlu

Aşılmaz denen dağlar aşarım,
Yılmak bilmem, duraklamaz koşarım,
Çağdaş medeniyete ulaşmak ülküm,
Atatürk torunu, Türk oğlu Türk'üm.

Gururluyum, boyun eğmem kimseye,
Kalbim açık doğruluğa, sevgiye,
Benliğimden taviz vermemek ülküm
Atatürk torunu, Türk oğlu Türk'üm.

Vatanımda geçit vermem eğriye,
Susamışım ezelden şehitliğe,
" Yurtta sulh, cihanda sulh " tur ülküm,
Atatürk torunu, Türk oğlu Türk'üm.

Laf söyletmem dinime, imanıma,
Şükür ile bağlıyım Allah'ıma,
Üç metrelik beyaz patiska mülküm,
Atatürk torunu, Türk oğlu Türk'üm.

                            (21.02.1990)

Semih Eratlı
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Uzun Boylu Adam

Bir uzun boylu adam vardı,
Gıdası yalandı.
Söyledikçe büyüdü,
Yedikçe uzadı.

Uzun boylu adam
Göğe erişmek isterdi.
İki yüzlülük etti,
Becerdi.

Bir gün uzun boylu adam
Güneşi arzuladı.
İçini kararttı,
Güneşi eline aldı.
En sonunda uzun boylu adamın,
Güneş elini yaktı.
Uzun boyluydu o adam,
Ama ufaktı.

                    (03.06.1975)

Semih Eratlı
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Vesselam

Aşığa Bağdat sorulmaz,
Seven sevgiden yorulmaz,
Akan su çağlar,durulmaz.
Yerinde havam,
Sevmeye devam,
Aşığım,aşığım,
Aşığım vesselam.

Bana bir hal oldu,havalardayım,
Sakın uyandırmayın,rüyalardayım,
Uçuyorum dostlar,bulutlardayım.
Yerinde havam,
Sevmeye devam,
Aşığım,aşığım,
Aşığım vesselam.

Etrafım toz penbe,bu nedir böyle?
Beni böyle yapan aşk mıdır söyle,
Kalbimi bir dinle,sokul da şöyle.
Yerinde havam,
Sevmeye devam,
Aşığım,aşığım,
Aşığım vesselam.

Semih Eratlı
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Yardım

Ne kadar zor sana varmak,
Bu dünyada doğru olmak,
Eğrilerden arınarak,
Manalarda Seni sarmak.

Sarsılırım titremekten,
Zevk alırım hissetmekten,
Farkındayım imtihanı,
Korkuyorum kaybetmekten.

Bir gün elbet geleceğim,
Boynum bükük,suçlu suçlu,
Yaptıklarımdan bin pişman,
Ama affından umutlu.

Madde,mana her zerreden,
Birer ibret alıyorum,
Yolunu göster Allah'ım,
Yardımını diliyorum.

                (13.06.1991)

Semih Eratlı
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Yazılanı Bozamadım

Şu dünyada dertlerimi
Yazam dedim,yazamadım,
İşle,güçle uğraşmaktan,
Zevkle gezip,tozamadım

'Oku,adam ol! ...' dediler,
Alfabeyi öğrettiler,
Nice kitap bellettiler,
Gençliğimi sezemedim.

Uzaklarda buldum eşi,
Terledim kazandım aşı,
Bitiremedim uğraşı,
Ben bu sırrı çözemedim.

İki kız babası oldum,
Gelecek kaygusu doldum,
Onlar için saçım yoldum,
Kızlarıma kızamadım.

Yıllar geçti,yaşım elli,
Yarınım dünümden belli,
Göçeceğim gözüm selli,
Yazılanı bozamadım.

                     (12.12.2001)

Semih Eratlı
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Yeter

Gönlümü kor eden bakışın yeter,
İçimde kan olup,akışın yeter,
Canana vuslatı cennet diyorlar,
Bana gönlünde taht yapışın yeter.

                                    (22.09.1982)
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Yol Deniz İçinde

Beni bende bilmeyin, ben deniz içindeyim,
Bir garip balık oldum, bambaşka biçimdeyim,
Ummanda su özlerim, bu nasıl balık olmak,
Gönüle yol ararım, yolumu seçimdeyim.

Hem balık, hem denizim, denizde su ararım,
Balığa deniz olmak, budur esas kararım,
Balıksız olmaz deniz, su bile denmez ona,
Denizsem balık nerde, balıklara sorarım.

İçe içe bitirsem, ben balık olur muyum,
Yollar suya yazılmış, ben yolum bulur muyum,
Karınca yola çıkmış, bense şükür balığım,
Yollar deniz içinde, görüp te durur muyum?

Semih Eratlı
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Yol Nerede?

Gidem dedim gidemedim
Kalam dedim kalamadım
Ben yolumu bulamadım

Yol nerede, yolcu nerde
İki ara, bir derede

Gülem dedim gülemedim
Kanasıya ağlamadım
Sebebini bulamadım

Yol nerede, yolcu nerde
İki ara, bir derede

Sevem dedim sevemedim
Kızam dedim kızamadım
Gerçekleri yazamadım

Yol nerede, yolcu nerde
İki ara, bir derede

Verem dedim veremedim
Alam dedim alamadım
Doğru karar kılamadım

Yol nerede, yolcu nerde
İki ara, bir derede

              (16.07.2005)

Semih Eratlı
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Zulüm

Sanma alın yazın eğri
Rabbimden var bize çağrı
İnsan isen ol sen doğru

Allah vermez boşa keder,
İnsan insana zulmeder.

Bir düşünsen göreceksin,
Doğru nedir bileceksin,
İnsan isen seveceksin,

Mutluluğu ettik heder,
İnsan insana zulmeder.

Düşmüşlere kanat, kol sen,
Bir ver ki binlerle dol sen,
İnsan isen iyi ol sen,

Düşkünlük değildir kader,
İnsan insana zulmeder.

Yoksulluğu bilmelisin,
Yüreğinden vermelisin,
İnsan isen gülmelisin,

Verdiklerin senle gider,
İnsan insana zulmeder.

Özünü görsen dupduru,
Yok deyip yarattık soru,
İnsansan zayıfı koru,

Bir tek korku: " Alem ne der? "
İnsan insana zulmeder.

Vereceksin, muhtacı seç,
Doğruya dön, eğriden kaç,
İnsan isen yüreğin aç,

Güçlü güçsüze hükmeder,
İnsan insana zulmeder.

        (13.03.2002)

Semih Eratlı
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