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(haiku)

Kime küsersen küs,
Kendine küsme;
Barıştıran olmaz.

İsmet Ülker
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*haiku*

Saptığın yollar...
Hedefe varmıyorsa;
Yalnış yoldasın!.

İsmet Ülker
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__haiku__

Güneşi dondur..
Seni unutmazsam!
O zaman konuş.

İsmet Ülker
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_haiku_

Beni aradığın gün!..
Demek oluyor ki;
Beni kaybetmişsindir.

İsmet Ülker
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_mutluluk_

Mutluluk senin adın
Mutluluk senin tadın
Aşk dolu güzel kadın
Sana kalpten günaydın

Gözlerin sabah güneşi
Sözlerin mutluluk ateşi
Yüzün cennet bahçesi
Ellerin aşkın kelepçesi

Seni sevenin ömrü uzar...
Yollarda mutlulukla tozar...
Sensizlik insanı bozar...
Sana imreniyor bütün kızlar...

Saçların aslan yelesi
Sevmek yürek meselesi
Varlığın mutluluk abidesi
Seviyorum seni bir tanesi
                     26.04.2020
                  İsmet ÜLKER
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Ağladım

Bir gece yarısı başladı kalp ağrısı...
Uyandım birden "vakit" tan ağartısı...
Kalbim avucumda, resmin başucumda...
Baktım ağladım, öptüm ağladım.!!

Hani; kabul olurdu sevenlerin duası?..
Yalvarıştı, yakarıştı gözyaşımın her damlası...
Yüreğimde sevgin, gözlerimde hayalin...
Sağıma döndüm ağladım, soluma döndüm ağladım.!!

"Fikrimin ince gülü"adlı şarkı çalıyor Gramofonda...
Bir umut ararsın diye; gözüm kulağım telefonda...
Odamın duvarları hüzün kokuyor, gözlerim nemli...
Dinledim ağladım, içlendim ağladım.!!

Yüreğimin demliğinde aşkını demledim...
Yudum, yudum sevginden içtim...
Sensizlikten kendime kefen biçtim...
Sarıldım ağladım, daraldım ağladım.!!

İsmet Ülker
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Ağlama Çocuk

Gözlerini ovuşturup, ağlama öyle çocuk..!!
Sen, gelecek, sen umutsun, hep gül çocuk..!!
Çehre vurup, bakma öyle be çocuk..!!
Sen, doğacak güneş, gelecek yarınlarsın, bil çocuk..!!

Sil gözyaşlarını ağlama sakın,
Seni ağlatan bu düzen yıkılsın!
Aç kollarını mutlu yarınlar yakın...
Seni böyle üzen kader utansın!

Bükme öyle boynunu, umutlarına sarıl...
Nasıl bir dünya düşlüyorsan, öyle takıl.!!
Hayallerinden asla vazgeçme, başarabilirsin!..
Ağlamamalısın çocuk, sen hep gülmelisin!

Gülümse çocuk, gülüşlerin ışık olsun yarınlara…
Gülümse çocuk, ışıksız kalmış karanlıklara...
Sen umudusun-çocuğusun bu vatanın…
Gül ki; utansın, yüzü kızarsın seni ağlatanların.!!!

İsmet Ülker
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Aklı başında

Neyi merak ediyorum biliyor musun?
Seni ben deliler gibi severken,
Senin aklın hep başında!!
Sen hangi ara deliriyorsun?
27.12.2020
İsmet ÜLKER
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Akrostiş

Eylül ayında bir başka kokar menekşeler...
Yıldızlar ve mehtap adeta geceye gülümser...
Laleler, güller, insanı aşka davet eder...
Üzüm buğusu gözlerin beni mest eyler!
Lavanta çiçeği kokuyor geceler...

Dolsun kadehler, tükensin meyler,
İçince bir başka oluyor sevmeler,
Lal olur diller, kör olur gözler,
Artık aşkı bulandadır sihirli sözler.!!!
                                Haziran 2010
                                İsmet ÜLKER
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Akrostiş_1

En ufak bir kuşkun olmasın
Yeminle seni çok seviyorum
Lalezarımda açmamış goncasın
Üstelik! Üstüne titriyorum
Lafügüzaf diyeceksin belki de
Daima sen varsın kalbimde
İsmin dilimden düşmeyen dua
Lisan yetmez sevgimi anlatmaya
Aşk nehri oldum sana akıyorum
                                  25.12.2020
                                 İsmet ÜLKER
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Akrostiş_2

Edasına kurban olduğum
Zenginliğim mutluluğum
Gözlerinde kaybolduğum
İnan seni çok seviyorum
                      26.12.2020
                     İsmet ÜLKER
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Akrostiş_3

Zaman su gibi akıp giderken,
İnsan bazen maziyi özlüyor!
Yarınların neler getireceği meçhul
Acı ve mutluluk ayrılmaz ikili...
Can; payına hep mutluluk düşsün
Allah yüzünü her daim güldürsün
Nedenleri geç, akışına bırak hayatı!
                                   26.12.2020
                                   İsmet ÜLKER
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Akşam Güneşi

Sabah güneşi gibi doğmuştun...
Yalnızlığımın üşüdüğü, gönül şafağımın ayaz sabahında!..
Rüzgâr misali esip geçtin, mest ettin...
Gönül dağının kekik kokusundan!..
Uyandırdın! Uyuyan arzularımı, en şirin uykusundan!
Ve… yine bir güneş gibi yitip, gittin,
gurbet'in dayanılmaz, hasret dolu bu yaz akşamında!..
Var; sen de git, akşam güneşi'm…
Yabancısı değilim bu gitmelerin…
Kaçıncısı bu kim bilir!..
Ayrılık perdesini gönül pencereme çekişim.!!!

İsmet Ülker
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Alanya Antalya

Sana, seni sevmediğimi söylemişler-ya...
İnanma bir tanem; külliyen yalan-ya...
Haykırıyorum aşkımı, duysun bütün dünya...
Seni sevmiyorsam-mezarım olsun şu Alanya...

Benim için, sensizlik kâbus, korkulu bir rüya...
Mecnun diyorlar adıma; sana gönül verdim-ya...
Seninle anlam kazanır, seninle yaşanır Antalya...
Aklımı başımdan alıyor, o gülüşlerin var-ya!...

                                          09.12.2020
                                         İsmet ÜLKER
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Ali'm

Daha on yediydin ali'm,
O kefeni nasıl giydin ali'm,
En büyük hayalin olmaktı muailim;
Tetik çekip sana kıyan nasıl bir zalim...

Ali'm kör kurşuna hedef mi doğdun?..
Yokluğunla hepimizi kedere boğdun!
Sen benim canım, biricik oğlumdun...
Zamansız gittin, kara toprağın oldun!

Onyedine henüz yeni girmiştin!..
Okuyup muailim olacağım demiştin!..
Oku ol, dediğimde; ne çok sevinmiştin!..
Sen benim için doğan en güzel güneştin...

Bugün güneşim battı, bir daha doğmayacak!
Artık sabahlarım eskisi gibi ışımayacak!
Çiçekler, güller, sensiz açıp solacak!
Kollarımın yerine; seni kara toprak mı saracak...?!

İsmet Ülker
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Allah ve Kadın

"HEMCİNSLERİME SESLENİYORUM!.."
Her insanın iki can borcu vardır?
Alacaklı olanlar: birincisi "ALLAH" ikincisi "KADINDIR"
Doğuştan ölüme kadar hayatımızı bu ikisine borçluyuz!
Bunların idraki içinde olmadan yaşıyorsak; suçluyuz!
"ALLAH"vesile kılar, "KADIN"sebep olur…
"İnsana hayat veren, önce; "ALLAH" sonra; -KADINDIR"
Şimdi; soru-yorum, utanmadan, sıkılmadan, ALLAH'tan korkmadan, KADIN'a nasıl el
kaldırılıyor, el kaldırmakla da kalınmıyor;"KADIN"
katlediliyor!..
Sana can verenin canı alınıyor!
Bunu ya sen yapıyorsun, yada bunu yapana seyirci kalıyorsun!
ALLAH'a ve KADIN'a borcunu bu şekilde mi ödüyorsun…?
"HUNHARCA KATLEDİLEN KADIN!"bir, ANNE, bir, EŞ, bir KIZKARDEŞ"
Canına kıyılan "KADIN'a" bir hayat borçlu olduğumuzu hep unutuyoruz!
Dünyaya borçlu geldik, borçlu gidiyoruz!
Bir de; alacaklıymışız gibi; namusuna dil uzatıyoruz!
"KADIN" hiçbirimizin egemenliği altında değil, hele sex kölesi hiç değil. "KADIN"
onurdur, "KADIN"  gururdur, "KADIN" namustur.
-HADDİNİ BİLECEKSİN!...
KADIN'ı bir gül gibi koklayıp, bir çiçek gibi SEVECEKSİN!
"SEVMESİNİ BİLMİYORSAN;
KADIN'IN hayatından defolup GİDECEKSİN!..

-Dünya kadınlarına ithaf olunur-
08.03.2021
İsmet ÜLKER
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Amel defteri

Kadere boyun eğmem
Kedere eyvallah etmem
Pedere param yok demem
Meteliksiz kalır yine de istemem

Baba parasından bana ne
Helal olsun alın teri dökene
Ne mutlu kadir kıymet bilene
Beni bu hale koyan bir ömür dilene

Dünya üç günlük madem
Dört günlük yaşama be adam
Kefenin cebi yok ki babam
Bak açlıktan ölüyor adem

Sağ iken hayır hasenatını yap
Yarın geç olabilir düşersin bitap
Aç olanı doyurmak büyük sevap
Amel defterinde şaşmaz hesap
                                  08.11.2020
                                 İsmet ÜLKER
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Amin-16 hece

Nedir bu başımıza gelen, şu çetrefilli işler...
Pek hayra alamet değil, böyle sebepsiz gidişler...
Umut olsun yarınlar, gerçekleşsin tüm güzel düşler...
Mutlu olsun insanlar, içimize sinsin gülüşler.

Dilerim mevladan, kaderimizi hep güzel yazsın...
Herkes dertten kederden uzak, mutlu mesut yaşasın...
Allah hiç birimize dert verip, derman aratmasın...
Bir gün ağlarsa gözler, o gün mutluluktan ağlasın!..

İsmet Ülker
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Ankara

Dünyanın dini imanı para...
Hayat huzur vermiyor bu ara!
Emekli maaşı yetmiyor yâr'a
Ne olur sesimi duy ANKARA.

Boş cüzdan, delik kumbara…
Bu ay hepten şişirilmiş fatura!
Ne yapsın, ne yesin fakir fukara…
Gelir gideri karşılamıyor ANKARA.

Hayat şartları düşürdü dara!
Umut kayıp, gün, gece kara!
Olmuyor böyle abrakadabra!
Maymun gözünü açtı ANKARA.

Milettin hakkı kursağınızda dura!
Hergün bir kadına çekiliyor kura!
Yaşamak ne yazı nede tura!
Katil olmak istemiyorum ANKARA.

İsmet Ülker
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Ar Perdesi

Yırtılınca ar perdesi...
Perdesiz kalır penceresi...
Kumaş değil ki mübarek;
Ne yapsın namus terzisi.!!

İsmet Ülker
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Aşk Benden Sana İkram

Oralar bensiz, buralar sensiz
Sanada günah, banada günah
Yaşanmıyor böyle aşksız sevgisiz
Sensiz geceler olmuyor sabah

Alıp başını gidecek ne vardı
Sanada yazık banada yazık
Artık bıçak kemiğe dayandı
Bu aşka attığın kaçıncı kazık

Sende bende böyle mutlu değiliz
Sanada haram banada haram
Gel elele gönül gönüle olalım biz
Senden başkasıyla yuva kuramam

Dön canımın içi gözümün bebeği
Sanada bayram banada bayram
Giydirme bana ateşten gömleği
Vuslatta aşk benden sana ikram

İsmet Ülker
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Aşk Deme Bana

Sevme beni,
Aşk, deme bana,
Yanarsın!
Beni sevmek demek;
Ateşi dudağından öpmektir.
Diri diri yanmak,
Ateşten gömlek giymektir.
Leb'lerim yanardağ;
Buselerim lav.
Gözlerim'le kurma bağ;
Aşk, deme bana yav.
Yanarsın!.

İsmet Ülker

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Aşk Kimseden İcazet Almaz

Tıpkı kurşunun adres sormadığı gibi,
Aşk-da kimseden icazet almaz..
Hiç beklenmedik bir zamanda gelir..
Davetsiz misafir gibi kapıda belirir.

Aşk'ın ansızın gelip kapımı çaldıysa,
Kalbim kapılarını aşkına açtıysa,
Kurşun misali yüreğimden vurduysa,
Kader bu sevdiğim elden ne gelir.

Kurşun adres sormaz, aşk kimseden icazet almaz..
Mermi namluyu terk edebilir ama aşk girdiği yerden çıkmaz..
"Vurduysan-vurulacaksın-da"kader bu; kaçılmaz..
Aşk kimseden icazet almaz!.

İsmet Ülker
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Aşk Oyunu

Sen, aşkı bir oyun, beni de oyuncak mı sandın?
Evet dediğini duyar gibiyim!
Tabii; nasıl olsa hevesini aldın!..
Sitem ettiğimi sanma;
Buna biraz da ben izin verdim.
Gerçi; sen çocukluğunda da böyleydin!
Babandan sürekli; yeni oyuncaklar almasını isterdin!..
Baban sana her yeni oyuncak aldığında;
Sen, eskisini kaldırıp, bir kenara atardın!..
Çabuk sıkılıp, bunu hep yapardın!
Kızmıyorum! Bu sende eski bir alışkanlık!..
Artık bir işe yaramıyor son pişmanlık!
Şimdi beni iyi dinle…!!!
Aşk; senin için bir oyun olabilir belki;
Ama ben senin oyuncağın değilim!
Oyuncağın kırıldı diye de üzülme!…Babacığın sana yenisini alır sevgilim!
Hadi; hoşçakal, bana müsade çocukluk aşkım…
Kısmet olmadı vuslat, ayrılık benim vazgeçilmez şarkım.......
                        26.12.2020
                      İsmet ÜLKER
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Aşk Yangını-11 hece

Ateşsiz dumansız ben için için
Yanıyorum imansız senin için
Aşk diyorlar adına bu yangının
Çabuk yetiş aşkına yandığımın

Yanıyorum Allahım bak gör beni
Yağmurlarını yağdır söndür beni
Ya çek al şu dünyadan öldür beni
Yada eski halime döndür beni

Nereden düşüverdim ben bu aşka
Aşk değil adeta ateşten parça
Yanıyorum Allahım bak gör beni
Yağmurlarını yağdır söndür beni

İlk kez sevdim birini şu alemde
O da sildi beni ah bir kalemde
Silerse o silsin canım sağolsun
Varsın vefasız bensiz mutlu olsun

Yanıyorum Allahım kurtar beni
Ah bu aşk alev alev yutar beni
Yanıyorum Allahım bak gör beni
Yağmurlarını yağdır söndür beni
                              10.03.2020
                             İsmet ÜLKER
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Aşka Tövbeliyim

Sus duymamış olayım
Ne olur bir daha söyleme
Canımı fena yakıyor
Söylediğin o iki kelime

Sanmaki kendini beğenmişin biriyim
Sanmaki çok kaprisliyim
Sadece aşka tövbeliyim
Sevmemeye yeminliyim

Eskiden aşk diye ölürdüm
İlk ihaneti sevdiğimden gördüm
O günden sonra aşkla arama
Nefretten duvarlar ördüm

Sözlerim gücüne gitmesin
Sevenler beni affetsin
Benim için aşk öldü çoktan
Allah rahmet eylesin

İsmet Ülker
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Aşk-ı Dildade'yim

Bir bakışınızla aldınız naçar ser'imden us'umu...
Henüz gözlerinizin tesirindeyken, gülüşleriniz-de; pusu mu?...
Didar-ı bağ-ı irem, ruh-u revanım...
Aşk-ı dildade'yim, eyy kaşları kemanım...
Kirpikleriniz adeta yaydan çıkmış birer zehirli ok...
Ölürsem; kalbinize defnedin beni, burada kimim kimsem yok...
Leb'lerinizden bir buse; bin vuslata bedel...
Elinizden olsun ölümüm, zahmet buyurmasın ecel!...

İsmet Ülker
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Atatürk

Hatırlıyorum! Babam anlatmıştı bir keresinde!
Altın sarısı saçlarınızı, gökyüzünü andıran mavi gözlerinizi...
Ve…Ülkeyi düşman işgalinden nasıl kurtardığınızı!
Babamdan dinlerken sizi; hayal kurardım her seferinde!

Sizi biliyor ve tanıyordum artık, siz doğan güneşimdiniz!
Sizi tanımanın, anlamanın yaşı zamanı yoktu bana göre!
O gün başladı benim için sizin izinizde yolculuk!
Bize armağan ettiğiniz cumhuriyetin gölgesinde ben sizsiz!

 Üşüyorum! Mevsimlerden yine sizsizlik!
 Buz kesti bedenim, yokluğunuz çok soğuk?
 Soruyorum rastgele, kimselerden çıt dahi yok!
 Baktığım gözlerde yaş, her yerde derin bir sessizlik!

Arıyorum, yoksunuz, gözlerim buğulu, sesim boğuk!
Çaresizim! Saatler durmuş, sürelerden belirsizlik!
Yakamda fotoğrafınız, dudaklarım titrek, yüzüm soluk!
Kabullenemiyorum, gitgel aklım, neden bu dengesizlik?

Yürüyorum izinizde geleceğe; senelerden sonsuzluk!
Seviyorum sizi, sizi sevmemek inanın densizlik!
Sizi sevmek, sizi anlayabilmek en büyük mutluluk!
Sizi saygı ve minnetle anıyorum ulu önder"ATATÜRK"
                              10.11.2020
                              İsmet ÜLKER
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Aynı Bahçenin Gülleriyiz

Rengimiz kokumuz farklı olsada
Hepimiz aynı bahçenin gülleriyiz
Coğrafya denilen şu topraklarda
Sevgiyle sulanmış aşk çiçekleriyiz

Adımız türümüz başka olsada
Aynı toprağa bağlı köklerimiz
Şarkımız türkümüz ne olsada
Kendi aramızda anlaşırız biz

Boyumuz posumuz bir olmasada
Davamız ülkümüz aynı kenetleniriz
Huyumuz suyumuz değişik olsada
Dış mihraklara karşı hep birleşiriz

Irkımız dilimiz farklı olsada
Hepimiz aynı geminin içindeyiz
Vatan söz konusu olduğunda
Rahat uyu "ATAM" İZİNDEYİZ!
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Aynıyız

Ne ben dört dörtlük,
Ne de sen insanın dibisin..
Şimdi ben sana él,
Sende bana herkes gibisin.
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Baba

Gölgen bize bir çınardı
Varlığın sevgi akan pınardı
Kolların bizi şefkatle sarardı
Gözümüzde yıkılmaz dağdın baba

Anladım ki yalanmış dünya
Sandım ki; olanlar bir rüya
Bugün balığa gidecektik güya
Şaka gibi; daha dün sağdın baba

Şimdi kolumuz kanadımız kırık
Ocağımız söndü, savrulduk dağıldık
Boynumuz bükülü, yetim kaldık
Sen bizi bir arada tutan bağdın baba

Bırakıp gittin bizi ansızın
Yüreğimizde hep taze sızın
Gülmeyi unuttu oğlun kızın
Gözlerimizde yağmur olup yağdın baba

Bize  doğruyu yanlışı öğretendin
Sarıp sarmalar üstümüze titrerdin
Bir öğretmenden daha öğretmendin
Bizim için bir devir bir çağdın baba
                                        17.11.2020
                                       İsmet ÜLKER
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Bağ Bozumu Sevdam

Bir üzüm tanesinde sevmiştim şarap dide'lerini...
Erik ağacı altında tatmıştım kiraz leb'lerini...
Seninle içmiştim "O" en güzel aşk bâde'lerini...
Çakırkeyif bağ bozumu sevdam...

Üzüm buğusu gözlerin aklıma geldiği vakit...
 İki elin kanda da olsa gel, sonra gene git...
Sensiz dünya benim için adeta; lahit!
Bahara gebe bağ bozumu sevdam!..
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Bahar Gözlerin

Bahar gözlerin Bahar gözlerinde kış olmasın...
Böyle bahar kalsın gözlerin...
Güneş yakmasın, rengi solmasın
Sinende pembe gonca güllerin...

Yılda dört mevsim var; en çok sevdiğim bahar...
Her mevsim kendince güzel, ama bahar gözlerin kadar...
Güzel yüreğindeki yerimi kimse kapmasın...
Aşkın yüzü suyu hürmetine hakkım saklı kalsın.
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Bana yaz

İsmin dilimde dua
Sevgin kalbimde niyaz
Seni sevmek ibadettir
Sevabını bana yaz

Benim duamsın tanrıdan
Seni sevmek büyük haz
Sevmemek aşka ihanettir
Cevabını bana yaz

Mutluluk dudaklarının arasında
Gözünü sevdiğim etme naz
Senden beklediğim bir evvettir
Evet de evlenelim bu yaz

Sevdiğime pişman etme
Beni de anla biraz
Sevmek bilinen kıymettir
Aşkımı kalbine yaz
                20.05.2020
              İsmet ÜLKER
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Bedenimiz Toprak Ruhumuz Deniz

Ben ölmem; bedenim topraktır benim, ruhum deniz..
Halâ bir şeyler öğrenemediyseniz, bu sizin eksiğiniz..
İspiyonculuk uymaz bana, ben ser verir, sır vermem..
Darağacını boylasam da ben, ben buyum, değişmem.

Ölümsüzüm ben, toprak hiç çürür mü? Hiç kurur mu deniz?
Özüm toprak'tır benim, ruhum deniz, beni böyle özümseyiniz..
Çözümsüzüm ben kimine göre; hayat bir bulmacadan ibaret..
Sözüm bazı vatan hainlerine sayın hakimim, vaziyeti idare et.

Hüzünlü bugün yürekler, esrarengiz bir hava esiyor Ankara'da..
Resimlerimizi basmış gazeteler, bizi konuşuyorlar sağda-solda..
Ağlamyın! Ağlamak yakışmıyor size;  çocuk dahi olsanız da..
Deniz'ler, Yusuf'lar, Hüseyin'ler gün sayıyor doğmak için, anne karnında!

Dedim ya; biz ölmeyiz, bedenimiz topraktır bizim, ruhumuz deniz..
İnanın! Vaktiyle yapılanlardan hicap duyup üzüleceksiniz!
Diyelim ki; fikirlerimizi benimsemediniz! Bedenimizden ne istediniz?
Bin defa darağacına çekseniz de, vatana feda olsun "fidan" bedenlerimiz.

Ruhumuz darağacında son bulduğunda, ölümsüzleşeceğiz aslında!
Son arzumuzu sormayınız! Siz son  arzunuzu gerçekleştiriniz Ulucanlar'da
Burada ölecek olan; bedenlerimizdir. Ruhumuz başka bedenlerde yeniden can bulacak!
Adı'mızın geçtiği her yerde; iç'iniz, nedamet ateşiyle yanıp kavrulacak!

Dedim ya biz ölmeyiz! Bedenimiz topraktır bizim, ruhumuz deniz!
Bedenimizi bir ihtimal, ama fikirlerimizi asla idam edemeyeceksiniz?
Dedim ya biz ölmeyiz, bedenimiz toprak'tır bizim, ruhumuz deniz!
Affedersiniz! Niçin ürperdiniz?  Ben deniz "Deniz" siz kimdiniz?
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Ben Bilirim(haiku)

Tatlı hayatın acı hatırası...
Seni...
Ben bilirim.
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Beni sevmek yürek ister

Yüreğin yoktu da,
neden açmak istedin
gönül bahçemde ey nazlı çiçek?
Bil ki; her insanın değil, er insanın işidir sevmek!
Sana göre değil benim iklimim,
Sen git dağda bayırda aç uçurum çiçeği!
Sen anlayamazsın sevdamı, Göremezsin gözlerimdeki gerçeği...
Sen aşıkların korkulu rüyası…
Ben ise kara sevdaların yağız delikanlısı…
Uzun sözün kısası "beni sevmek"yürek ister.!!
Sana ağır gelir benim sevmelerim, Sen aşkımı taşıyamazsın!
Benim aşkım her bedene uymaz!
Kimine dar gelir, kiminde bol durur!
Senin anlayacağın; terazisi var ama terzisi yok sevdamın.!!!
                                  Mayıs 2009
                                 İsmet ÜLKER
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Benim Dünya'm

Sende en çok neleri sevdim
Rengârenk çiçekleri sevdim
Yalansız gerçekleri sevdim
Hep olduğun gibi kal dünya

Sende ben denizleri sevdim
Gökyüzündeki gizemi sevdim
Sılaya duyulan özlemi sevdim
Tam da istediğim gibisin dünya

Senin gerçek yüzünü sevdim
İçindeki masum hüznü sevdim
İnsanlardaki hüsnüniyeti sevdim
Hep böyle kal değişme dünya

Bütün savaşları sona erdirdim
Kötülükleri bir bir potada erittim
Sevgiden kalpler yapıp gönderdim
Gözümü arkada bırakma dünya
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Benzersiz Aşk ( Akrostiş)

Boynum sana kıldan incedir.
Ezel'de ebet'de elbet senindir.
Nadide aşkın hep kalbimdedir.
Zebun bırakma beni güçlendir.
Esirge bağışla kul'un beşeri'dir.
Ruh'um can'ım emrine amade'dir.
Sevgin içime akan Kevser'dir.
İbadetlerim senden ibaret'dir.
Zikrim fikrim sana zahir'dir
Allah'ım rehberim kur'an-ı kerim'dir.
Şer'in de hayrın da güzeldir.
Kalbimdeki aşk'ın benzersizdir.
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Bırak

Seni anlatmak yıllarımı alır..
Güzelliğin anlatılmaz yaşanır..
Bırak doyasıya seyredeyim..
Gözlerin denizden aşağımı kalır.

Yüzün güneş mi, yoksa ay mıdır?
Dünyada eşin benzerin var mıdır?
Bırak seni gönlümce seveyim..
Sensiz olmak Allah'tan  reva mıdır?
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Bilemedim

Seni sevmek mutsuzlukmuş bunu bilemedim..
Her gece ben alem yapıp kafayı demledim..
Gem vurdum duygularıma aşkı erteledim..
Seni sevdim seveli kendime gelemedim.

Seni beklemek umutsuzlukmuş  bilemedim..
Bakarsın bir gün kader güler diye bekledim..
Seven  yüreğimi aşk ateşinde közledim..
Mutluluğun benimle zoru ne çözemedim.

Kabahat bende mi kaderde mi bilemedim..
Şu fani dünyada şöyle gönlümce gülmedim..
Çalıştım didindim felekle başedemedim..
Çaresiz şans deyip kaderime razı geldim.

 16.05.2006
İsmet ÜLKER
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Bilemezsin

Nasıl düştün aklıma bilemezsin...
Sensizlik krizim tuttu gene, neredesin?
Saçlarımı yoluyorum, kafamı duvarlara vuruyorum...
Seni nasıl arıyorum bilemezsin...

Seni nasıl özledim bilemezsin...
Göresim geldi seni yine, neredesin?
Yollarını gözlüyorum, hadi gel bekliyorum...
Seni nasıl istiyorum bilemezsin...
                          15.03.2020
                         İsmet ÜLKER

İsmet Ülker

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bilene!

"Sevda'yım" sevmeyi bilene!
"Söz'üm"  konuşmayı bilene!
"Deniz'im" yüzmeyi bilene!
"Dünya'yım" yaşamayı bilene!

"Gülüş'üm" gülmeyi bilene!
"Ateş'im" yanmayı bilene!
"Aşk'ım" olmayı bilene!
"Bâde'yim" içmeyi bilene!

"Umut'um" inanmayı bilene!
"Somut'um" görmeyi bilene!
"El'im" tutmayı bilene!
"İlim'im" almayı bilene!

"Yol'um" gelmeyi bilene!
"Kol'um" sarılmayı bilene!
"Sol'um" girmeyi bilene!
"Vuslat'ım" kavuşmayı bilene!
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Bir Damla Mutluluk

Bir damla mutluluk Bir damla mutluluk için;
Nehir nehir dolaştım...
Bir damla mutluluk için;
Ben ne denizler aştım...
Bir damla mutluluk için;
Okyanus'a bile ulaştım...
Bir damla mutluluk için;
Koca dünyayı dolaştım...
Bir damla mutluluk için;
Yağmur tanelerini tutmaya çalıştım...
Bir damla mutluluk için;
Kendimle yarıştım...
Bir damla mutluluk için;
Dertlerimle barıştım...
Bir damla mutluluk için;
Mutsuzlukla savaştım...
Ben böyle yaşamaya alıştım...
*AMA* bir bardak suda;
Fırtına koparanlara şaştım!.
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Bir Gülüşüne Ölürüm

Yolun düşerse değil, yolun düşsün
Ayda yılda bir olsa da, çık gel gül'üm
Gündüzleri hayalim, geceleri düş'ümsün
Varlığın mutluluk, yokluğun zulüm

Senden gelen herşeye razıyım
Sana canım feda ömrüm
Her türlü sonuca hazırım
Senin bir gülüşüne ölürüm
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Bir Mavi Yangın

Gözleri İstanbul kadın..
Bakışın bir mavi yangın..
Şarap mıydı? Dudakların..
Esrik gönlümde yıllandın.
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Bir Mucize Olsa

Bir sabah uyansam dünya güllük gülistanlık olsa..
Bir mucize olsa insanlar mutluluktan uçsa..
Bir sabah uyansam herkes dünyada aynı dili konuşsa..
Bir mucize olsa kalpler sonsuza dek aşkla atsa..

Bir sabah uyansam insanlara kanat takıp uçursam..
Bir mucize olsa dünyayı bir uçtan bir uca dolaşsam..
Bir sabah uyansam gördüğüm her rüyayı hayra yorsam..
Bir mucize olsa yıldızlardan yağmurlar yağdırsam..

Bir sabah uyansam herkesi sevinçten serhoş görsem..
Bir mucize olsa göğün göğsüne mutluluğun resmini çizsem..
Bir sabah uyansam denizleri bir bir yüzsem..
Bir mucize olsa bunların hepsini gerçekleştirebilsem!.
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Bu Gece

Bu gece Bu gece yine uykusuz kaldım
Seni düşünüp maziye daldım
Bazen güldüm, bazen ağladım
O anları adeta yeniden yaşadım

Neler yaşamışız meğer;
Ne güzelmiş o günler…
Bir film şeridi gibi,
Gözümün önünden geçti kareler...

Bu gece duygu yüklüyüm
Bu gece çok hüzünlüyüm
Bu gece sana gönüllüyüm
Bu gece eski hükümlüyüm

Neler yapmışız meğer;
Her anımız cihana değer...
Bir şans daha verirsen eğer;
Bu kalp seni bir ömür sever...
                04.05.2020
                İsmet ÜLKER
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Canı Cehenneme

Sensiz doğan güneşin,
Sensiz aldığım nefesin,
Senin olmadığın yerde;
Canı cehenneme herkesin!.
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Cengiz Mutlu "akrostiş"

Ciğerim yanıyor, canım acıyor...
En sevdiğim dünyadan göçüyor..
Nasıl bir yangın bu yarabbim.!!
Gözyaşlarım kurudu, içimdeki ateş sönmüyor.
İsyan etmiyorum. Bu acı gücümü aşıyor..
Zamansız bu ölüm yüreğimi dağlıyor.!!

Mekânın cennet, ruhun şad olsun canımın içi...
Uçurumlarda yuvarlanıyor ruhum tepetaklak!
Tarifsiz acılar içindeyim! Herşey allak bullak!
Lav akıyor yüreğim, içim yanardağ sanki;
Uğurun açık, yolun cennet olsun. Amin.
                         29.01.2021
                          İsmet ÜLKER
                                12:06
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Çocuğum

Gökyüzü bugün hüzünlü gibi..
Dokunsan bulutlar ağlayacak gibi..
Güneş doğduğuna pişman sanki!
Akşamı beklemeden batacak gibi.

Deniz mavisi gözlerin, benim nazar boncuğum...
Hep böyle güzel bak; güzel bakanın ömrü uzar çocuğum.

Nasıl bir akşam bekliyor bizi, kestirmesi biraz zor.
Ama biliyoruz ki, her akşamın gecesi sabaha çıkıyor.
Yüzündeki gülücükler hiç solmasın oğlum...
Sen güldükçe ben mutlu oluyorum.

Hayatın: Hem acı, hem de, tatlı yanı vardır.
Unutma ki! Yaşadığımız her şey  hakk'tandır.
Sen, sen ol! Kimseyi incitme sakın! İncinsen de incitme; yok böyle bir hakkın!

Deniz mavisi gözlerin, benim nazar boncuğum...
Deniz gözlerine bakmak; insana huzur veriyor çocuğum.
                                31.01.2018
                              İsmet ÜLKER
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Çömez

"Sen" sevmeyi elmalı şeker mi sandın çömez.
Bir buse alır aklını başından, mecnun olursun.
Aşk; kâğıt helvası arası dondurma yemeye benzemez.
Bir kere sevmeye gör, an gelir, kendini bile unutursun!
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Deli

Başkalarına karşı aklı başında, gayet uslu biriyim!
Senin karşında akıl kalmıyor başımda, bildiğin zır deliyim!
Bana ne bir  doktor öner, nede bir lokman hekim!
Benim ilacım sensin sevdiğim; ben senin delinim.

Seni sevmek delilikse; dünyanın en delisi benim!
Sensiz iflah olmam artık bundan adım gibi eminim!
Sensin benim doktorum, sensin lokman hekimim!
Aklımı başımdan alan, kâinat güzeli sevgilim!

Vuruldum sana, ölmeden sev ki; sağalayım!
Tutuldum gülüşlerine, gamzelerine hastayım!
Bana sorma neyin var diye, ben nereden bileyim!
Doktor sensin, hekim sensin reçetemi yaz gideyim!

Sevmek amansız bir hastalık; ilaç falan kâr etmiyor!
İlk kalbi etkiliyor imansız; insanda akıl bırakmıyor!
Yan etkileri: aşk, tutku, bağımlılık, bazen de delirtiyor!
Ben sana kara sevdayım ama  herkes beni deli biliyor!

                                  03.05.2020
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Demirci

Bas körüğü demirci, bugün yüreğim çok üşüyor…
Hazır tut örs'ü çekiç'i, iş daha yeni başlıyor…
Acele etme demirci, tavında döv yüreğimi…
Göster maharetini, seni göreyim be demirci.

Olmadı yüreğimi baştan şekillendir demirci...
İçine bir tutam da sevda koy şenlendir demirci...
Dikkat et emi yol geçen hanı olmasın yüreğim...
Kapıyı tek hakikatli yâr açabilsin demirci.
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Dert bende

Vardım bir bilmeze mutlu olamadım
Girdim bir çıkmaza yolu bulamadım
Elimi verdim kolumu alamadım
Kendi ellerimle sonumu hazırladım

Bütün kabahat bende kimseyi suçlayamam
Kaderi bahane edip kendimi aklayamam
Bu başıma gelenler yine benim hatam
Dert bende parakende alan yok ki satam
                                         31.10.2020
                                        İsmet ÜLKER
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Eski Bir Şarkı

Bir şarkı çınlar kulaklarımda!..
Mazide kalmış eski bir şarkı...
Takılmış dilime birkaç kelime;
Mırıldandığım bu şarkı o şarkı...

Dolanmış dilime üç beş kelime…
Söylediğim o şarkı işte bu şarkı...
Bir şarkı çalar, canlanır anılar...
Dinledikçe uyanır içimde arzular...

Bir hüzün sarar yüreğim solar!..
Gittikçe uzar gözümde yollar…
Bir şarkı çal bana; eski zamandan!
Felekten bir gece çalayım çaktırmadan!..

Bir şiir oku, bir türkü söyle…
Dağlarda bahar gönlümde sevda...
Al mızrabı eline vur sazın teline!..
Hayat bir masal, yaşamak hikâye!..
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Felek

Söyle felek; benimle zorun ne?
Bir gün olsun, gülmedin şu yüzüme.
Düşünmekten, uyku girmez gözüme.
Dostlarımı üzüp, beni ağlatırsın.

Kahpe felek, benimle derdin ne?
Aldın yâr'ı, ateş düşürdün özüme.
Yeter artık, beni daha fazla üzme.
Canlarımı yakıp, beni sızlatırsın.

Yetmez mi, çektiğim bu dertler?
Gitmek bilmez mi, şu yatılı çileler?
Bana mı abone, sahipsiz kederler?
Çaresiz bırakıp, derman aratırsın.

Felek dost musun, düşman mısın?
Bunu hiç çözemedim; inanır mısın!
Bana sağır sultan, başkasına hızırsın!
Sebep ne ki; benim sabrımı sınarsın?
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Funda

Bana ayrılmalıyız derken telefonda...
Beynimden vurulmuşa döndüm o anda...
Seninle konuştuğumuz zaman zarfında…
Öldüm, öldüm dirildim be Funda..!!!

Buğulandı gözlerim ağlayamadım...
Hırsımdan telefonu yerlere çaldım...
Lal oldu ağzım dilim konuşamadım...
Kahrımdan oturup içtim ağladım...

Artık arama bir daha açmam telefonu...
İkinci bir telefonun her şeyin sonu...
Sevmedim gitti ben bu aşk oyununu...
Nasılda ağlattın annemin biricik oğlunu..!!!

Elveda sevgilim, elveda sevenlerim...
Alıp başımı buralardan gideceğim...
Kim bilir daha neler yaşayıp göreceğim…
Hoşça kal geçmişim, merhaba geleceğim..!!!

Vay başıma, vaylar başıma...
Buda mı gelecekti başıma...
Söylenecek çok söz var ama...
Şu ayrılığı yazan gelsin karşıma..!!!

Vay başıma, vaylar başıma...
Ne kara yazılar yazılmış anlıma...
Ağlasam sızlasam ne fayda…
Ağlamaya değmezsin sen Funda..!!!
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Geceyi sana yazdım

Bu gece seninle ilk buluştuğumuz o sahile gittim...
Uzandım kumsala uzun, uzun gökyüzünü seyrettim...
Sonra kalkıp yürüdüm sahil boyu biraz, senden bir iz aradım...
Canlandı gözümde anılar, efkarlandım, oturup bir cigara sardım...

Biliyorum çare değil sensizliğime,
Yinede bir teselli, nefes, nefes seni çektim ciğerlerime,
Her yudumda gitgide arttı kederim,
Ne bileyim, bu gece bir tuhaf bir beterim...

Denize girdiğin yerden bir avuç su alıp içtim...
Sana olan susuzluğumu gidersin diye...
Ama nafile daha beter yandı içim...
Niye yoksun niye?

Hasretinden güneşlendiğin yerdeki kumları avuçlayıp kokladım...
Rüzgâr da getirmedi kokunu, iyice darlandım...

Deniz hüzün kokuyor...
Dalgalar hırçın.!!!
Işık saçmıyor yakamoz...

Sabah olmuş farkında değilim,
Geceyi sana yazdım sevgilim.
                      25.12.2019
                     İsmet ÜLKER
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Geçti Bor'un pazarı

Gelip kapımda yatsan
Gece gündüz yalvarsan
Pişman olup ağlasan
Geçti bor'un pazarı
Sür eşeği niğdeye

Yeminler edip seviyorum desende
Duygularını şiirlere döksende
Şarkılar besteleyip söylesende
Geçti bor'un pazarı
Sür eşeği niğdeye

Dünyada tek insan sen kalsan
Aşkı bana altın tepside sunsan
Üstelik ağzınla  kuş tutsan
Geçti bor'un pazarı
Sür eşeği niğdeye

Beni sevdiğini söylesende
Kalbim taşa döndü sayende
Sen istesende istemesende
Geçti bor'un pazarı
Sür eşeği niğdeye
                          15.03.2020
                         İsmet ÜLKER

İsmet Ülker

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Gel

Mecnun Leyla için çöllere düştüyse,
Ferhat şirin için dağları deldiyse,
Kerem aslı'nın aşkıyla yandıysa,
Ben de senin için delirmedim mi?

Şimdi onların aşkı birer efsane
Bizim aşkımız hepsinden şahane
Senin bu nazların bence bahane
Senin uğruna oldum deli divane

Gel leyla'm ol
Gel  şirin'im ol
Gel aslı'm ol
Gel herşeyim ol

Ben senin mecnunum
Ben senin ferhatınım
Ben senin kereminim
Ben senin herşeyinim
                        27.05.2020
                     İsmet ÜLKER
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Gelme Artık

Ne günler yaşandı tükendi sensiz...
Ne geceler geçti aşksız sevgisiz...
Yine dilimde bir ayrılık şarkısı...
Gözlerim yolda, içimde ümit kırıntısı...

Sensizliğe mahküm edip gittin beni...
Özleyip dönersin diye bekledim seni...
Gelme artık! Yaktım bütün gemileri…
Dünya sensiz de dönüyor zalim sevgili…!!!
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Gençliğim Kayıp

Bende sevdim sevildim bir zamanlar…
Ar damarı çatlamamıştı henüz toprağın...
İçten içe yaşanırdı eskiden sevdalar…
Duygular dile gelmezdi; kalp olsa da darmadağın...
Tabiat ana: Çırılçıplak uyurken gecenin koynunda,
Gündüz gönül koymazdı icabında!
Bülbül; ilan-ı aşk ederken,
Gül daha goncaydı dalında!
Sevmenin sevilmenin bir tadı tuzu vardı…
Kızlar yavuklusuna oyalı mendil yollardı..
Doyasıya yaşayamadım aşkı vaktizamanında!..
O günlerin tadı halâ damağımda!..
Su misali akıp geçti zaman...
Ben baharın peşinden koşarken,
Eylül'ü çeyrek geçiyordu hazan…
Güneş içimi yakıp kavuruyor...
Yağmur gözlerimle ağlıyor...
Rüzgâr ortalığı silip süpürürken; Nilüfer suda sefa sürüyor...
Sükût-u hayâl'e uğradım şimdi..
Karşıdan bakıp gördüğüm ben miyim,
Bu yüz, bu gözler, bu eller benim mi,
Peki; simsiyah saçlarıma ne oldu,
Konuşun, susmayın aynalar…
Bari siz söyleyin anılar...
Yıl yıl, mevsim mevsim,
Şehir şehir, sokak sokak,
Biraz da korkarak; soruyorum?..
Elimde bir resim gençliğimi arıyorum!
Zaman aleyhime işliyor...
Yılların yaptığı resmen ayıp!
Çektirdiğim fotoğraflarda...
Gençliğim kayıp!..
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Git

Benim sana git dememi  beklemeden,
Derdime dert eklemeden git...
Ardından bakarsam namerdim,
Benim bana yeter derdim git.

Hadi ne duruyorsun, hadi uğurlar olsun..
Hadi ne bekliyorsun, hadi yolun açık olsun...
Ardından ağlarsam namerdim, durma git!
Benim bana yeter derdim, sorma git!
                                 23.12.2020
                                İsmet ÜLKER
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Gitme

Gitme Gitme, yokluğun karakışım olur...
Gidersen, hazana döner gençliğim...
Sensiz, bahar'lar zemheri olur...
Seninle kış'lar bile bahar sevdiğim.

Gitme, yokluğuna dayanmaz gönül...
Gidersen, herşey anlamını yitirir...
Varlığın dünyadaki en güzel ödül...
Gülüşlerin zemheride bahar gibidir.

İsmet Ülker

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Gönül

Aklını başına al, sevgi karın doyurmuyor!..
Aşk çok çakal gönül, aslanı kediye boğuyor…
Ferhat ile Şirin'i, Kerem ile Aslı'yı düşün!
Ferhat'a dağlar deldirmedi mi, Kerem'i yakıp kül etmedi mi…!!

Aklını başına devşir, aşk bir tuzak;
Sevmeye gör gönül, tıpkı kapan'a sıkışmak;
Leyla ile Mecnun'u Züleyha ile Yûsuf'u hatırla!..
Mecnun'u çöllere, Yûsuf'u zindana düşürmedi mi!..

 Aşka meyil etme gönül, seni sana unutturur!..
Aşkın nar-ı teni güneşten beter yakar kavurur…
Karacaoğlan'ı Yunus Emre'yi unutma!
Karacaoğlan yollara düşmedi mi, Yunus Emre kırk yıl odun taşımadı mı!...

Sevgiliye güvenme gönül, hızla geçiyor ömür…
Seveceksen; Allah (CC) sev ilahi aşk için ölünür!
İbrahim Hakkı hazretleri anımsa!
Dünyayı unutup, Allah-u Teâlâ'nın aşkıyla yanıp tutuşmadı mı.!!!
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Gönül teli

Bülbül aşka gelir mi,
gonca gül beyaz açmayınca?...
Gönül teli titrer mi,
Sevda mızrap olmayınca?...
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Gül Yüzlü Gamzelim

Kendimi:
Öldüm; cennetteyim sandım!..
Sen mi güldün?...
Gül yüzlü gamzelim…
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Gül'üm

Bin yıl boyunca kapımı çalmasada ölüm..
Yaşamak istemem, sensiz ömür gereksiz gül'üm..
Seninle bir ömre bedel benim her anım..
Sensiz her nefeste binlerce kez ölürüm..

Sensizlik; yaşamak değil, sadece nefes almaktır..
Seninle olmak; var olmak, nefes almak, yaşamaktır..
Yaşamak; elini tutmak, hayata kafa tutmaktır..
Hayat; deniz gözlerine sevgiyle bakmaktır..

Sensiz geçen yıllar, yaşanmış sayılmaz..
Tanrım bir an bile; sensiz yaşatmasın!
Sensiz yaşamak; inan ölümlerden ölüm..
Sensiz yaşamak nefes almaktan ibaret gül'üm..

Sensiz; sussun bu kalp, solsun bu ten..
Sensin yaşama sebebim, beni hayata bağlayan..
Gün gelir de; sensiz uyumuşsam ben..
Usulca üstümü örtüver; uyandırmadan.
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Gün

Senden vazgeçtiğim gün, öldüğüm gündür
Seninle olduğum hergün bana düğündür
Seni üzdüğüm gün beni sürüm sürüm süründür
Yaşamak dediğin bir gündür; o gün de bugündür!

                                     14.08.2020
                                    İsmet ÜLKER

İsmet Ülker

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Gün Batımı

Her gün batımı sonrası, yüreğime bir hüzün çöküyor.
Gözyaşlarım yaz yağmuru, bir yağıyor, bir diniyor.
Gözlerin geliyor aklıma, gülüşlerin kulaklarımda çınlıyor.
Bir gün batımı ayrılmıştık seninle…
Bak, sensiz bir gün daha batıyor.

Ellerim üşüyor, ben sana yanarken, alevim kızılötesi.
Lodos hasretten esiyor bugün, umutlarım savruluyor.
Maziyi düşünüp tebessüm ediyorum, gözlerim buğulu.
Bir gün batımı ayrılmıştık seninle…
Bak, sensiz bir gün daha batıyor.

Martılara simit atıyorum, bir senin, bir benim yerime.
Vapurlar geçiyor, kürdilihicazkar bir şarkı dilimde.
"Gözlerimden gam süzülmüş"
Bir gün batımı ayrılmıştık seninle-peri kızı.
Bir gün daha batıyor ufukta, sarı, turuncu, kırmızı.

Deniz dalgalı, yüreğimin kıyılarına vurup duruyor anılar…
Eylül, hüzün demliyor her dem, sonbaharda.
Bir yürek sararıyor akşam üstü, hayat ağacının dalında.
Bir gün batımı ayrılmıştık seninle...
Bak, sensiz bir gün daha tükeniyor.
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Güneş

"Ben"güneşin olayım...
"Sen"benim gökyüzüm...
Hergün sende doğayım...
Olmaz mı iki gözüm…

Sabahlar bizim olsun...
Günümüzü gün edelim...
Sonrasını ne düşünüyorsun...
Coşup, gülüp, eğlenelim...
              11.04.2020
             İsmet ÜLKER
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Güvendiğim Dağlara Kar Yağdı

Aman dileyenler, şimdi karşımda racon kesiyor.
Kendini bilmeyenler zaman böyle diyor.
Menfaat artık dostu dosta düşman ediyor.
Benim yazdan, karlı  güven dağlarım.

Sağ gözün, sol göze faydası yok.
Gemi batmış, kaptan'ın tayfası yok.
Kalp kırmayın, yapacak ustası yok.
Benim yazdan karlı güven dağlarım.

Kapıdan kovsam bacadan girerlerdi.
İyi günde hep benimle beraberlerdi.
Herkesin kendine göre var bir derdi.
Benim yazdan karlı güven dağlarım.

Allah büyüktür, bu günler de geçer.
Unutmayın, rüzgâr eken fırtına biçer.
Fırsat beni sırtımdan vuran bir hançer.
Benim yazdan karlı güven dağlarım.
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Haberin Olsun

Bu sabah yine indim sahile…
Şarkılar söyledim kendi kendime…
Selam gönderdim sana seher yeliyle…
Haberin olsun…

Sahil boyu yürürdük seninle el ele...
Kıskanırdım seni hep, kendimden bile..
Artık benim için bu aşk nafile...
Haberin olsun…

Gittin vefasız beni unuttun...
Bensiz gönlünü nasıl avuttun...
Bil ki beni kendinden soğuttun...
Haberin olsun…

Sitem etmem, gelecek sefere…
Acelem yok hesabım kalsın mahşere…
Adını yazdım kara deftere…
Haberin olsun…!
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Hani-triyole

Beni değil, benim seni sevmemi
severdin
Farkındaydım, üzülme diye güler geçerdim

Hani senin herşeyindim, hep öyle söylerdin
Meğerse sözüne güven olmazmış namerdin
Hani-zalim; beni bir ömür boyu beklerdin
Beni değil, benim seni sevmemi severdin

Hani ben senin için dünyalara değerdim
Sevseydin eğer seni başıma tac ederdim
Herşeye rağmen samimi olmanı beklerdim
Farkındaydım, üzülme diye güler geçerdim
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Hayat Bir Masal Misali

Aldığımız her nefesin, sevabı da var günahı da
Yaşadığımız her günün, gecesi de var sabahı da
Attığımız her adımın, bir nedeni var icabında
Asla uzaklarda değil, ölüm hemen başucumuzda

Dünyanın sahte yüzünü, görmezden geliveriyoruz
Hayat bir masal misali, bizler hikâye yazıyoruz
Küçük dağları kendimiz yaratmış gibi yaşıyoruz
Daha ölmeden kendimizi ateşlere atıyoruz

Herkes ettiğini bulur, meğer sen etmemiş olasın
İnsan yükü çok ağırdır, altında ezilir Kalırsın
Hiç şakası yok ecelin, ansızın gelir şaşırırsın
Beyhude geçen zamanı, inanki mum yakar ararsın

Aldığımız şu nefesler, bulunmaz bir nimet aslında
Tevbe-i istiğfar'a duralım ellerimiz duada
Nefsimize hakim olup, salih kul olalım dünyada
Allah aşkıyla yanalım, ölelim allah'ın yolunda
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Herkes Yoluna-11hece

Uykusuz kaç gece/sabahladım ben
Gülmedim gönlümce/senin yüzünden
Duygusuz bir hece/ismin dilimde
Vicdanın kurusun/sahra çölünde

Anlamadım seni/nasıl insansın
Utanmadan birde/üste çıkarsın
Huzurum kalmadı/gülüm sayende
Uçurum gibisin/sevgin beyhude

Umutsuz huzursuz/gene yaşarım
Yaralı gönlümü/ kendim sararım
Kendini nimetten/sayma güzelim
Seni sevmek var ya/inan gerilim

Sevgini istemem/benden uzaklaş
Mutluluk dilerim/sana arkadaş
Denedik olmadı/geldik sonuna
Sepeti koluna/herkes yoluna
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Herşeyimsin

Sen nazlı çiçeğim, gözbebeğimsin
Biricik sevdiğim, tek gerçeğimsin
Alın yazım, kaderim, herşeyimsin
Seni üzen herkes beni düşmanı bilsin

Seni öpüp koklamaya kıyamıyorum
Seni canımdan daha çok seviyorum
Seninle uyuyor, seninle uyanıyorum
Yeminle seni kıranın felaketi olurum
                              19.04.2020
                             İsmet ÜLKER
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Hesabı Sorulacak

Etmediysen iki güzel kelam
Vermediysen eşe dosta selam
Ettiysen eğer gıybete devam
Dil, mahşerde hesap soracak

Dünya nefsin okulu
Herkes kendinden sorumlu
Bulamadıysan doğru yolu
Bil, ayaklar hesap soracak

Karıştırdıysan sapla samanı
Ayırt edemediysen can ile cânânı
Çalmadıysan gönül kapılarını
Zil, muhakkak hesap soracak

Allah aşkıyla dolup taşmadıysan
Sevgi yağmuru olup yağmadıysan
Cânânın gönlünde çağlamadıysan
Nil, senden hesap soracak
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Hırsız

Aşkın polisi savcısı hâkimi yok mu?
Kalbimi çalan hırsız cezasız mı kalacak!
O sevmeye sevilmeye aç ben tok mu?
Bu aşk sonunda beni de hırsız yapacak!

Aşktan düştüm, yatarım belli değil...
İsterlerse müebbet versinler, önemli değil...
Ben duygularıma, duygularım da bana kefil…
Kalbini çalmaktan vazgeçmem bunu bil...
                                             05.12.2020
                                             İsmet ÜLKER
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İçimdeki Çocuk

Seni böyle mi görecektim ben yıllar sonra!..
Kim miyim ben? Merakını sonraya sakla!..
Kaçırma gözlerini öyle, çocukluğunu, ciğerini bilirim ben senin!
Acelen neydi ki; hayatın tozlu yollarını koşar adım yürüdün!?
Seni, hep izliyordum ben; gözlerimin önünde büyüdün!
Kim miyim ben? Merak etme hatırlarsın birazdan!
Sevdiğin renkleri, sevdiğin çiçekleri, sevdiğin yemekleri bilirim; bir bir.
Seninle; aynı kızı sevdik, aynı şarkıyı dinledik!..
Aynı gözlerde yaş, aynı dudaklarda tebessüm olduk!..
Aynı hüzünleri, aynı sevinçleri paylaştık birlikte!..
Kim miyim ben? Aceleci olma bu kadar!
Hep bir hikâyen olsun isterdin!
Yazmayı severdin yaşadıklarını…
Bir yazsan; neler yazarsın şimdi kim bilir?..
Kendine bile anlatamadıkların vardır; senin, bilirim!
Tahmin edebiliyorum pişmanlıklarını…
Susma, hadi anlat, dök içini, dertleş benimle!..
Yaz öykünü gönül sayfama; tüm acılara inat!
Eğme başını, dik tut, gözlerimin içine bakarak anlat içinden geçenleri...
Bırak; kırılırsa kırılsın "düş" aynası aldırma..
Ayna dediğin nedir ki; bir cam parçası..
Asıl ayna; insandır insanın aynası..
Al kalemi kağıdı eline, içinden geldiği gibi yaz, bu hayat senin!
Beraber aşalım zaman tünelini…
Elini çabuk tut; acele et biraz!
Var mısın? Hayatının romanını yazmaya?
Tutamadık zamanı; hakkımız yok; birbirimize kızmaya!
Şimdi; bana, gençliğini çalan yılları, saçlarında ağaran zamanı, eylül'ü dudağından öpen
hazanı, anılarını savuran rüzgârı anlat!..
gonca gül güneşlenirken, yağmuru bekleyen nilüfer'i, anlat!...
Ömür takviminin günbegün solup yere düşen yapraklarını, hayatın acı tatlı yanlarını
anlat!..
Yüreğinin kırsalında açan kırçiçeklerini, gül dalına konan bülbül'ü, leylek'leri, sonbaharı,
ağaçları, anlat!..
Gecenin sabaha vuslatını, leylak'ların güneşe olan hasretini, göçmen kuşlar misali;
elinden uçup giden mutluluğu anlat!
Bana: umudu, aşkı, yıldızları, ay'ı anlat!..
"Umut"
İstiridye kabuğunda saklı bir inci tanesiydi.
"Aşk"
Vadeli ömrümün vadesiz  hesabıydı.
"Yıldızlar"
Şafak sökerken; uğradığım hayal kırıklığıydı.
"Ay"
"O" anlatılmaz! Ancak yaşanır!..
Varsın aksın zaman, mutlu olacaksa eğer; akrep'le yelkovan.!!
Artık gerçeklerle yüzleşme vakti;
Zor gelir bana sensiz yolculuk!
Ver elini içimdeki güzel ÇOCUK.!.
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İdam İstiyorum

Çocuk istismarcılar hadım edilsin.
Masum cana kıyanlar idam edilsin.
Kadına kalkan eller kırılsın!
İdam istiyorum idam, idam geri gelsin!

O canı sen vermedin ki; ne hakla alıyorsun!..
Allah'tan korkmuyor, kuldan utanmıyorsun!..
Dilerim cezan ölüm olsun!
İdam istiyorum idam, sesim duyulsun!..

Çocuklar birer çiçek, anneler cennettir.
Kadınlar kutsal, kanatsız melektir.
Onlara kol kanat olmamız gerekir.
İdam istiyorum idam, idamı geri getir.

Gün geçmiyor ki; bir kadın öldürülmesin!..
Gün geçmiyor ki; bir çocuk istismar edilmesin!..
Tabii ki; son karar yüce meclisin!..
İdam istiyorum idam, idam geri gelsin!
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İnsanlık yok

Herkesi kendin gibi görme
Kimsenin iç yüzünü bilemezsin
Aldanıp kimseye sırrını verme
Söz olur dillere düşersin

Bu zaman hangi zaman
Güven vermiyor hiçbir insan
Eskiden biz böylemiydik!
Akıl sır ermiyor inan!

Bu duruma biz nasıl geldik?
Aramızda kaçımız insan kaldı?
Yüzümüze her güleni dost bildik!
Dost dediğimiz kuyumuzu kazdı!

Kimseden merhamet bekleme!
İnsan çok insanlık yok
Namertten aman dileme!
Düşenin dostu yok!
                                     11.12.2020
                                  İsmet ÜLKER
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İntihar mektubu

Daya namluyu kalbime;
Çek vur beni gözlerinle...
İntihar mektubu yazıp bıraktım.
Ölürsem; benden sorumlu olma diye!..

Hedefe kitlen; gez göz arpacık!
İntihar mavisi gözlerine son kez bakayım azıcık!
Titremesin ellerin, sür gözlerini namluya…
Artık çek tetiği; yarım bıraktığın işi tamamla!..
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İstanbul

Taşı toprağı altın dediler...
Merak ettim seni İstanbul
Binbir umutla düştüm yollara…
Geldim gördüm seni İstanbul

Ne taş'ın altın nede toprağın
Ne başın belli nede bucağın
Dünyaları yutsan doymaz kursağın
Sevemedim gitti seni İstanbul

Oradan oraya koşturdun beni
Yeri geldi coşturdun beni
Zaman zaman küstürdün beni
Söyler misin neden İstanbul?

Kimine aş ekmek verdin
Kimini de yedin bitirdin
Bana da hep çile çektirdin
Elveda gidiyorum senden İstanbul
                                   1989
                             İsmet ÜLKER
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Kadere Kırkbeş

Bekleme boşuna, gidenler geri dönmez!
Unutma! Vefasızlar vefa nedir bilmez!
Gideni yok say, döner diye ümitlenme!
Varlığı kazandırmayanın yokluğu birşey kaybettirmez!
Düşünme boşuna, senin o'nu düşündüğün gibi, o seni düşünmez!
Sen, o'nsuz temmuzda üşürken, o sensiz kuzey kutbunda bile üşümez!
Yanma boş yere, kadere kırkbeş de; gitsin!
Herşey biz insanlar için, yarınlar meçhul, bugünden bilinmez!
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Kadının Fendi

Bugüne kadar sana neler, neler yutturdum,
Sen onları afiyetle hazmederken,
Ben koltuğa yayılıp oturdum,
Hani sen külyutmazdın, herkesten de kurnazdın!

Kendi yalanlarına kendin inandın!
Çekirge her seferinde zıplar mı sandın?
Kadının fendi yine erkeği yendi
Dikkat et"adamım"sabrım tükendi

Kendi kendini övüp duruyorsun...
Yaptıklarını bir marifet sanıyorsun...
Bir kadınla dans ettiğini unutuyorsun!
"Sen"giderken"ben"dönüyordum biliyorsun!

Sen bence  artık aklını başına devşir...
"Demedi deme"sonra roller değişir!
Kadın isterse dünya bile tersine döner!
Unutma ki kadının fendi her erkeği Yener!
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Kadınlar Çiçektir

Kadınlara el kaldıranlar…
Anneniz bir kadın değil mi?
Bacınıza, kızınıza el kaldırılsa!..
Acaba hoşunuza gider mi?

Kadınlar birer gül, birer çiçektir…
Kadınlarımızı sevip saymak gerekir!
Kadınlar Allah'ın bize emaneti!
Allah affetmez emanete hıyaneti!

Şiddete hep beraber diyelim hayır!
Var gücümüzle haykıralım dağ bayır!
Öyle bir haykıralım ki; yer gök inlesin!
Kadınalar her daim baş tacı edilsin!

Kadınlarımızı hoş tutalım
Kötü huylarımızı unutalım
Kadınlarımızı anlamaya çalışalım
Kötülükte değil, sevgide yarışalım!!!
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Korona

Bu korona neyin nesi?
Perperişan etti herkesi!
Korumuyor! Eldiveni,maskesi
Evde kalmak en iyisi

"Ondört gün"kuluçka süresi
Dikkat et ciğerimin köşesi
Her caddede siren sesi
Dışarıya çıkmamak en iyisi

Evde kalalım; korona'ya inat!
Gücümüzü görsün bütün kâinat!
Rahat ol; her eve sığar hayat!
Bu aralar etmeyelim seyahat!

Korona ateş düşürdü kimi ocaklara!
Kol kanat gerelim sevgili çocuklara!
Çıkmayalım bir süre yolculuklara!
Hep beraber erişlelim mutlu yarınlara..!!
                                        01.04.2020
                                       İsmet ÜLKER
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Kurşun Bakışlar

Silah gözlerinin kurşun bakışlarını...
Üstüme doğrultma şeytan doldurur...
Bakarsın kazara vurulur ölürüm...
Durduk yere gözlerin katilim olur...

İstesen de suçluyamazsın başkalarını...
Gözler yalan söylemez itirafta bulunur...
Bırak kurşun bakışlar gözünde dursun...
Sonra bütün vebalim senden sorulur...

İsmet Ülker

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kürkçü dükkanı

Mumla arayacaksın yaşadığımız her anı
 Görmedim hiç sevilipte sevenini unutanı
 Dikkatini çekerim başına buyruk sevgilim
 Tilkinin dönüp dolaşıp geldiği yer kürkçü dükkanı

Güneş tutulur, ay tutulur giden tutulmaz
Lokma yutulur, su yutulur söz yutulmaz
Büyük lokma ye ama büyük konuşma derim
Dert unutulur, tasa unutulur, ilkgözağrısı unutulmaz!
                                                       14.08.2020
                                                       İsmet ÜLKER
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Küstüm

Sana, "küstüm" bir daha barışmam
Ne yaparsan yap asla karışmam
Bundan böyle ben her akşam
"Mum yakıp" dilek tutacağım paşam

Söylediğim her kelime iyiliğin içindi
Senin bu kaprislerin beni yedi bitirdi
Seni yolundan döndürmeye gücüm yetmedi
Sana laf anlatmaktan dilimde tüy bitti

Gün gelecek pişman olup üzüleceksin
Seni keşke dinleseydim diyeceksin
Bana yeniden dönmek isteyeceksin
Fakat geldiğin gibi de gideceksin

Şimdi sensiz her gün bir balayı
Mutluyum inan senden dolayı
Duydum ki sonunda sıyırmışsın kafayı
Ben çoktan kapattım senin sayfayı
                         21.04.2020
                        İsmet ÜLKER
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Mecnun

Benim bu avare hallerimi
Akla fikre sığmaz hayallerimi
Hiç kimse kınamasın beni
Ben bir Leyla'nın mecnunuyum

Görür görmez vuruldum
Aşkından yandım kavruldum
Sanırım aradığımı buldum
Ben bir Leyla'nın mecnunuyum

Mecnun olup çöllere düştüm
Aşkın peşinden dörtnala koştum
Bir nehir gibi çağladım coştum
Ben bir Leyla'nın mecnunuyum

Bu nasıl bir sevda anlamadım
Mecnun uyudum leyla uyandım
Tepeden tırnağa aşka boyandım
Ben bir Leyla'nın mecnunuyum
                             12.05.2020
                             İsmet ÜLKER
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Menekşe Gözler

Ben baharı mevsimlerde değil,
Menekşe gözlerinde bulmuştum.
Ben nar-ı cehennemde değil,
Sende yandım tutuştum.

Dudakların adeta birer kor..
Buselerin leb'lerimi yakıyor..
Sevişmelerin yangından farksız..
Ruhum bedenimde yanıyor.

Seninle sanki bütün mevsimler bahar..
Sen gelince gönül bahçemin çiçekleri açar..
Gülüşlerin var ya başka bir dünya..
Aklım başımdan kuş misali kanatlanıp uçar.

Şimdi menekşeleri daha çok seviyorum..
Menekşe gözlerine bakmaya doyamıyorum..
Varlığın bahar, yokluğun zemheri..
Al beni koynuna üşüyorum!.
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Mübarek

Saçlarında, bahar, gözlerinde aşk var...
Dudağında, gülüşlerden, şelaleler akar...
Bakışında, binbir güzellik, sevda sunar...
Adeta, dünyanın "sekizinci harikası" mübarek.

Bu, nasıl bir güzellik! Aman tanrım!
Ben öldüm cennetteyim sanırım!
-Hani, huri meleğim dese; inanırım...
Tövbe günahıma, sanki ilah mübarek.

Gördüğüm, insan ise; ben neyim?
İnanın aklımı kaybetmek üzereyim!
Siz, güneş deyin, ben, "mâh" diyeyim!
O, derece! Bir içim su gibi mübarek.

Allah'ın hikmetinden sual olunmaz...
Bir insanda, hiç mi kusur bulunmaz?
O'nu görenlerin, hiçbiri iflah olmaz...
Özene-bezene yaratılmış mübarek.
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Mülteci Aşk

Uzaklardan geldim, hasret zehir zemberek.
Aş ekmek su istemem, bana sen gerek.
Mülteci aşkımın yeri yurdu, senin yürek.
Gönül heybemde olanların, hepsi müşterek.

Seni sevmek var ya; inan hakk'a yürümek.
Senden başka, bana dünyada ne gerek.
Iraklardan geldim, yollarına yüzüm sürerek.
Sevgine susadım, gel kollarıma buse vererek.

Mülteci aşkım, gönül toprağında
sürgün.
Sevilip sevilince, filiz sürüyor
günbegün.
Nadasa topraklar, sevgi tohumuyla sürülsün.
Aşk bahçesinde çocuklar güle oynaya büyüsün.

Ne yapsam, ne etsem, hep sen varsın aklımda.
Rabbimin güzel hediyesi, sana can Feda.
İyi günde kötü günde, hastalığımda sağlığımda.
Senden başka kimseyi istemem yanımda.

İsmet Ülker

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Mümkün mü

Ne zaman uyumak için girsem yatağa,
Gözlerin düşer aklıma, uyku tutmaz,
Bir melodi gibi çınlar kulaklarımda,
Baharı anımsatan gülüşlerin…
Uyumam mümkün mü düşünürken seni?

Bir güneş gibi doğar gözlerin sabahlarıma,
Gülüşlerine uyanırım, sensiz gün aymaz!
Uykusuz bir gecenin ayaz sabahında,
İçimi ısıtan gözlerin…
Unutmam mümkün mü üşürken seni?

Ellerini arıyor ellerim, gözlerim kapıda!
Hiçbir söz gönlümü avutmaz!
Sen varsın her şiirde, her şarkıda!
Beni ağlatan veda sözlerin…
Ayrılmam mümkün mü severken seni?

Oturmuş içiyorum yine eski aşıklar barında!
Meze tabağımda kalan son iki kiraz!
Şerefine kaldırıyorum kadehimi gıyabında!
Korkma vuslattan; ayrılık sevmemişlerin
Ayılmam mümkün mü içerken seni?
                                           20.12.2019
                                         İsmet ÜLKER
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Ne Bilsin

Bulutlar beni mutlu sanır,
Gizli gizli, ağladığımı,
Yağmur ne bilsin.

Ateş sevgimden sakınır,
Gelmeyince cânân, yandığımı,
Kül ne bilsin.

Çınar cüsemden utanır,
Güneşte bir yaprağa hasret kaldığımı,
Gölge ne bilsin.

Rüzgâr parmaklarımı kıskanır,
Yâr'in saçlarını taramaya kıyamadığımı,
Tarak ne bilsin.

Gönül telim saza darılır,
Zülfüyâre dokunmadığımı,
Mızrap ne bilsin.

İsmet Ülker

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ne Çok Özledim Seni

Balkondan alanya kalesini seyrediyorum...
 Sabah'ın alaca karanlığında, aklımda sen.
Tek tük arabalar geçiyor, trafik sakin.
Sonra mutfağa girip, bir bardak çay alıyorum kendime...
Kaleye karşı çayımı yudumluyorum.
Her yudumu sen, her yudumu hasret!
Öyle demlenmişki özlemin yüreğimde; anlatamam!
Şu an burada olmanı, karşılıklı birer bardak çay içmeyi, ne çok arzuluyorum bilsen!
Ardından seyir terasına çıkıp, alanya'ya kuş bakışı bakmak;
Seyrine doyum olmazdı, yeminle!..
Daha sonra; dim çayına geçip, felek'ten bir gün çalmak, dünyalara değerdi seninle...
Ne çok özledim seni...Ne çok sevdim seni...Ne çok istedim seni...
Ne ayrılabildik, nede kavuşabildik seninle...
Ne olacak bizim halimiz böyle.!?..
Ben, seni sevmekten vazgeçmedim, sen de, beni unutmaktan!
Ben, yine seni sevmekle meşgulüm...
Sen, şimdi ne yapıyorsun gül'üm!?..
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Neredesin?...

Adına şiirler yazdığım...
Hasretinden türküler yaktığım...
Özlemle yollarına baktığım...
Neredesin?...

Dualarımda yalvardığım...
El açıp tanrıdan dilendiğim...
Benim tek gerçeğim...
Neredesin?...

Yüreğime ektiğim aşk çiçeğim...
Dört mevsim sevgi verdiğim...
Solma diye üstüne titrediğim...
Neredesin?...

Gözümden sakındığım...
Esen rüzgârdan kıskandığım...
Kendime bile anlatamadığım...
Neredesin?...
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Neyleyim

Yollarını gözlediğim,
Deli gibi özlediğim,
Canımdan çok sevdiğim,
Ayrı düştük neyleyim…

Saçlarını ördüğüm,
Rüyalarda gördüğüm,
Hasretinden öldüğüm,
Ayrı düştük neyleyim…

Tutmaz oldu dizlerim,
Yaşını herkesten gizlerim,
İşte yine doldu gözlerim,
Ayrı düştük neyleyim…

Kaç güneş battı sensiz,
Kaç güneş doğdu bensiz,
Sensiz kimsesizim kimsesiz,
Ayrı düştük neyleyim…
                        Nisan 2011
                       İsmet ÜLKER

İsmet Ülker

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Öfke

Gözlerim bulutlandı yine!
Öfkem şahlandı gürlüyor...
Yağmur olup yağmak istiyor…
Suya hasret güllere…!

               13.01.2021
              İsmet ÜLKER
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Öğretmen

Bir nehir gibi çağlayan
Bizi yarınlara hazırlayan
Bilgiyi beynimize dağlayan
Tutkuyla yanan meşale gibidir öğretmen

Ufkumuzda güneş gibi doğan
Karanlıkları hep ışığa boğan
Yavan ekmeğe katık soğan
Bir deniz, bir okyanus gibidir öğretmen

Anne sevgiyle doğurur
Öğretmen bilgiyle yoğurur
Her açıdan doyurur
Bir kitap, bir ansiklopedi gibidir öğretmen

Sevmeye ömür yetmez
Onlarsız baca tütmez
Hakları asla ödenmez
Bir baba, bir anne gibidir öğretmen
                       24 KASIM 2020
                         İsmet ÜLKER
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Ölüm var

Karnı ac olan  doyar da;
Gözü ac olan  doymaz!
Fakir şükreder de;
Zengin habire ister!

Böyledir insanoğlu..!!!
Kimse öleceğini düşünmez!
Kimi servetine güvenir...
Kimi gönlünce eğlenir...

"Ölüm'ü" unutanlar var...
Kendini avutanlar var...
Kasıp kavuranlar var…
Gül'ü solduranlar var...

"Ölüm" hiçbirimizi boş geçmez.!!!
Vakti geldiğinde uğrar kesinkes…!
Sayılıdır! Aldığımız her nefes…!
Azrail emanetini almadan gitmez.!!!
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Ölümüne Sevmek

Ne yaptım seni sevmekten başka?..
Beni böyle küstürdün aşka!
Sevmek; ne zamandan beri suç!..
Ayrıca gönül ferman dinler mi?
Seni ölesiye severken!..
Duygularım kelepçeli, kalbim mühürlü..
Yüreğim tutuklu, ben hükümlü..
Bitsin artık bu sorgu sual...
Vur beni sevda kurşunuyla!
Ölümden öte köy Yok!
Cezama razıyım! Canıma kasteden sevgili..
Beraat ise beraat, idam ise idam!
Ölümüne seviyor seni bu adam!..
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Ölür müsün

Çıkıp gelsen bir gece yarısı…
Belki de diner bu kalp ağrısı…
Bir tan vakti "gel" ölür müsün?
Gel ki; "Alem" "Aşk" görsün.!!
                             16.01.2021
                             İsmet ÜLKER
                                     04:38

İsmet Ülker

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Önce Vatan

Sinir uçlarımla oynamayın derim
Vatan yumuşak karnımdır benim
Pimi çekilmiş bombadan beterim
Ordu gerekmez ben size yeterim.

Vatanıma göz dikenin gözünü oyarım
Hesabını herkesten tek-tek sorarım
Ben bu topraklarda doğup büyüdüm
Vatanım için dünyaları yakar yıkarım.

Ay-yıldızlı bayrak namusumdur benim
Namusuma dil uzatanın dilini keserim
İlelebet dört bucak dalgalansın diye
Son nefese kadar rüzgâr olur eserim.

Annem beni vatan toprağıyla belemiş
Kundaktayken kokusu üstüme sinmiş
Vatan aşkı nakış gibi yüreğime işlemiş
Unutma-oğlum! "Önce Vatan" sonra-iş.

Doğuştan sevdalıyım ben bu vatana
Minnet borcum var şehidim sana
Sakın gözün arkada kalmasın ana
Unutursam! Süt'ün haram olsun bana.
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Öylesine...

              -1-
...Ben civan, sen civelek...
...İki ayrı beden, tek yürek...
...Her yeri sevgiyle bezek...
...Başka şeye var mı gerek…

          -2-
...Bağda üzüm...
...Şirin sözlüm…
...Şiir gözlüm…
...Tin'im özüm…

            -3-
...Yürek saklım…
...Elma yanaklım…
...Kiraz dudaklım…
…7/24 sende aklım…

               -4-
...Sabah güneşim…
...Sevgi ateşim…
...Seni sevmişim…
...Gönül eşim…

               -5-
...Aradan geçti kaç sene…
...Leb hasret bir busene…
...Serzenişler masumane…
...Al dudakları öpsene…

                -6-
...Onur haysiyet…
…Korumak mecburiyet…
...Sevmek meziyet…
...Sevgisizlik eziyet...

                  -7-
...Gül'ü dalından koparma...
...Beni yurdumdan aparma...
...Beni kimseyle karıştırma...
...Bir küstürüp bir barıştırma…

               -8-
...Aşk'ı aşka kattık...
...Mutluluğu ikiye katladık...
...Derdi kederi sattık...
...Yâr inen keyif çattık…
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Özledim

Gözlerini özledim
Sözlerini özledim
Nefesini özledim
"En çok"seni özledim…!!!
                   16.01.2021
                  İsmet ÜLKER
                         04:50
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Özlem

Demlik demlik hasretin demlenir içimde
Bardak bardak özlem içerim akşamın hüznünde
Nefes nefes seni çekerim ciğerlerime efkâr tepesinde
Buram buram sen kokar bütün çiçekler.
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Pardon

Popo: "Brezilya"
Yanaklar: "Hollywood"
Gözler: "Japon"
Aslınız nereli…?
Pardon!

İsmet Ülker

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Pembe yalanlar

Hiç sorma kafam bozuk bu aralar…
Teselli etmiyor ne şiirler ne şarkılar…
Deli ediyor beni zamansız ayrılıklar…
Artık senin olsun pembe yalanlar...

Başkası sever "AMA"ben taparım...
Sensiz nasıl yaşar, nasıl yaparım...
Anlamıyorsun ya beni; ona yanarım…
Senin bir gülüşüne müebbet yatarım...

Bir sana açmıştım kalbimin kapısını...
Ayrılmakla aldın canımın yarısını…
Şimdi üzülmüş gibi davranma sakın...
Sana diliyorum yaşattıklarının aynısını...

Başkası heves alana kadar
Ben ise nefes alana kadar
Bil ki; bu kalp atana kadar
Hep seni sevecek "O" KADAR!..
                    İsmet ÜLKER
                      26.09.2020
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Piyanist

Bir ayrılık şarkısı çalıp söylüyor piyanist.
Hem çalıyor hem ağlıyor, gözleri yaşlı piyanist.
Belli ki, o da acı çekiyor, benim gibi dertli piyanist.
Çaldı ağlattı, söyledi ağlattı, dert ortağım piyanist.

Sözleri çok acıklı, piyanistin söylediği şarkının.
Gözyaşları yağmur misali, sebebi var mutlaka her damlanın.
Bir ayrılık şarkısı çalıp söylüyor piyanist.
Parmakları piyano tuşlarında inliyor, yüreği yaralı piyanist.
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Prenses

Giderken uğrayamadım sana,
 Arayıp haber de veremedim.
Eşyaları toplarken telefonu düşürdüm,
Aksilik bu ya! Senden özür dilerim.

Sensiz hiçbir şeyden tat tuz alamıyorum...
Hep seni düşünüyor, seni yaşıyorum!
Bana yaşattığın herşey için teşekkür ederim
Sensiz yapamıyorum, bu kez temelli gelirim

Seninle aldığım ve alacağım her nefes
Adını aşk diye yazsın bizi bilen herkes
Sana olan duygularım ne bir tutku ne bir heves
Bekle beni; gelecek beyaz atlı prensin Prenses

Bir güneş gibi doğdun dünyama
Her gece giriyorsun rüyalarıma
Heyecan kattın monoton hayatıma
Sensiz yaşamak öyle zor ki sorma!
                       26.04.2020
                      İsmet ÜLKER
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Puzzle

İçimde anlamlandıramadığım bir boşluk...
Sebebini bilmediğim, geçmeyen bir serhoşluk...
Leylasız çöllere düşen mecnuna döndüm...
Puzzle misali parçalara bölündüm...

Bir puzzle düşün! Binlerce parçadan oluşan...
Resim tamamlanmıyor, yarısı noksan!
Puzzle'daki büyük resmi görmek istiyorsan!
Gel tamamla; puzzle yarım kalır sen olmazsan.!!!
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Ruh ikizimsin

Teninde toprak kokusu
Gözlerinde aşkın büyüsü
Ben her yağmur sonrası
Sana yeniden aşık oluyorum

Sen benim dinmeyen yağmurumsun
Sal saçlarını sevda rüzgârım savursun
Beni her halinle mutlu ediyorsun
Seni canımdan çok seviyorum

Gülüşlerin çok başka
Bakışların davet ediyor aşka
Karşıma daha önce çıksaydın keşke
Sensiz geçen yıllarıma yanıyorum

Ömrüme bahar gibisin
Sen benim ruh ikizimsin
Ayağına taş değmesin
Seni gözümden sakınıyorum
                       14.09.2020
                      İsmet ÜLKER
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Rüya

Rüya Rüyana gireceğim bir gece...
Seni sevgiye boğacağım...
Saçlarına rengârenk çiçekler takacağım...
Tenine dokunacağım parmak uçlarımla...
Uyanma sakın, sabaha dek sürsün rüya...
Saçlarını okşayıp seveceğim...
Kokun sinecek ellerime...
Kanat çırpacağız gökyüzüne!...
Yıldız toplayacağız kendimize!...
Güneş uyanacak sesimize...
Nefes olacağız rüzgâra...
Kalplerimiz sevgiyle çarpacak...
Gece sabaha kavuştuğunda!...
Rüya sona erecek; sen uyandığında!...
Hatırladıklarınla kalacağım aklında.!
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Rüzgâr

Bu gece pencereni açık bırak;
Sokul koynuna gecenin çırılçıplak…
Bir aşk rüzgârı esecek deli deli...
Okşayarak ipek saçının her telini…

Beni düşle kuş tüyü yatağında…
Kalbin bir başka atacak o anda...
Nefesimi hisset kadife teninde...
Rüzgâr olup eseceğim bu gece.!!!
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Sebebi Sensin

Gülleri sevmememin sebebi sensin?
Çünkü; sen gibi kokmuyorlar…
Çiçekleri desen, keza öyle;
Hiçbiri senin kadar güzel değiller…
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Sen

Sen Sen başıma gelen en güzel olaysın
Sen kışıma son veren baharsın
Sen yaşama sevincim, heyecanımsın
Sen benim ülküm sonsuz sevdamsın

Sen, sen, sen kadın'ım
Ben, tepeden tırnağa aşığınım
Sensiz geçmesin tek bir anım
Sen dünyama"hoşgeldin"kadın'ım
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Sen Bilirim

Ben gözlerini deniz bilirim…
Deniz görmedim gözlerinden başka...
Ben aşkı sevdayı sen bilirim...
Senden önce sevmedim, düşmedim aşka...

Ben yüzünü güneş bilirim...
Güneş yüzün kadar sıcak gelmiyor bana...
Ben gökyüzünü sen bilirim...
Bu kadar güzellik görmedim bir arada!...

Ben dünyayı sen bilirim...
Beni kendi dünyana alsana...
Ben hayatı sen bilirim...
Sensiz yaşamak zevk vermiyor insana!..

Nefesini rüzgâr bilirim...
Yaprak misali sürükledin beni sana!..
Gülüşlerini bahar bilirim...
İklimler değişti sen güldükten bu yana!...
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Sen Gideli-13 hece

Aşkımın başkenti, şimdi sensizlik üssüm.
Sen gideli, bu kentin her yerine
küsüm.
Mutluluk, resimlerde kalmış bir tebessüm.
Her gece, hayalin gözlerimde tecessüm.

Sen gideli, meyhaneleri mesken
tuttum.
Ben, en son ne zaman güldüğümü unuttum.
Olur olmaz sözlerle, gönlümü
avuttum.
Sokaklar konuşsun aşkımızı, ben  sustum.
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Sen Söyle Canan

Sanki ruhlarımız asırlar önce karşılaşmış gibi…
Gözlerine baktığımda, kâh Mecnun, kâh Ferhat oluyorum…
Gözümde, bir "Leyla" bir "Şirin"oluyorsun!
Sen söyle,"cânân" senin için ne yapayım.!?..
İstersen "Züleyha"-ol, Yusuf gibi yanayım!...
Gönül dağımı delmeye "külünk" gerekmez!
Bakışların yetti; ab-ı aşk buldu yolunu...
Sana meftun bu gönül, seninle gülüstan…
Çöle dönmesin sensiz lalezar...
Bu suskunluğun manidar, dildâr!..
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Sen&ben

Seni delice seven kalbin sahibi
bendim
Her gece el açıp Allah'tan seni dilendim
Sen beni hiç anlamadın kalmadım tükendim
Ben olmayacak bir duaya mı amin dedim.
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Seni Almaya Geldim

Senden uzakta yaşadığıma bakma...
Sen hep içimdesin, benimle yaşıyorsun...
Gözden ırak olan, gönülden de ırak olur sanma...
Sen kan olmuş, damarlarımda dolaşıyorsun...

Sana olan özlemimi hep içime attım...
Hasretini biriktirip, bu güzel aşkı yarattım...
Ben seni asla, ama asla, sevmedim ki;
Seni gördüğüm andan itibaren taptım...

Senden uzakta yaşıyorum ama...
Seni sevmediğimi, unuttuğumu sanma...
Ben hayatın tadını seni sevmekte buldum...
Sensin benim her şeyim aşkım ve umudum...

Senin için ne yollar aştım, ne virajlar döndüm...
Senin aşkından mum gibi yandım eridim söndüm...
Senin yokluğuna daha fazla dayanamadım...
Taa...oralardan buralara seni almaya geldim…

İsmet Ülker

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Seni Anlatmak Ne Mümkün

Sana özgü şiirler yazmak isterdim
Mürekkep, kağıt kalem yetebilseydi!
Bendeki seni anlatmak isterdim
Dünyadaki diller kâfi gelebilseydi!

Gözlerini çizmek isterdim gökyüzüne!
Güneşi, mehtabı, yıldızları silebilseydim
Gülüşlerini nakşetmek isterdim hüzüne!
Sözlerini baldan ayırt  edebilmeseydim!

Örneğin zamanı durdurmak isterdim
Eğer ki dünya etrafında dönmeseydi!
Mesela ölümsüz olmak isterdim
Şayet sensizliğe ölüm denmeseydi!

Seni anlatmak ne mümkün
Sen anlatılmaz, yaşanırsın
Hayat seninle bir bütün
Beni, sen yaşatırsın!
                     01.12.2020
                    İsmet ÜLKER
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Seninle Sevdim

Sen, benim hayat kavgam, bitmeyen sevdamsın...
Uğruna savaştığım, dün'üm, bu günüm, yarınımsın...
Seninle sevdalandım; sen benim sonsuz aşkımsın…
Seni yaşıyorum anbean, hep aklımdasın!..

Seninle sevdim; denizi, güneşi, her şeyi…
Aşığım sana, aşığım sana seni seviyorum demeyi…
En çok sana yakıştırıyorum bu iki sihirli kelimeyi…
Ben; seninle öğrendim sevmeyi, sevilmeyi....
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Sensiz Yapamam

Mümkünse;
Doktorlar, hafızamdan silip atsın ismini.
Yâda;
Cerrahlar, kesip alsın,
Kalbimin sana ait kısmını.
Çünkü;
Sensiz yapamam,
Adın aklımda yaşayamam.
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Sevdam Öksüz Kaldı

Senin gittiğin gün aşk öldü içimde
Sevdam öksüz kaldı ah yüreğimde
Köşe başlarında kaldırım taşlarında
El açıp teselli dilendim bu şehirde

İzlerin yüreğimde kokun tenimde
Anılar canlanıyor bir bir gözlerimde
İnan kahkahaların hâlâ kulaklarımda
Hep sen varsın yazdığım her şiirde

Adın bir dua gibi sürekli dilimde
Gündüz aklımdasın gece hayalimde
Sensiz geçen bütün zamanlarda
Canım farklı yanıyor her seferinde

Sen gittin gideli yüreğim matemde
Yedi-yirmi-dört sensizlik tepemde
Öyle deli sorular var ki kafamda
Bütün sorularımın cevabı sende
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Sevdamın rengi gözlerin

Adını yollara yazdım, aşkını da kalbime,
Girdiğim bütün yollar sana sapıyor...
Aklımı senle bozdum, sonum tımarhane,
Sevdiğim bu kalp sana tapıyor...

Dünyayı gezdim tozdum,
Rastlamadım dengi benzerine…!
Ne yeminler bozdum,
Sevdamın rengi gözlerine…!
                         10.05.2020
                         İsmet ÜLKER
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Sevgi Denizi

Yaktım gemileri bu gece;
Artık ne olacaksa olsun.
Çık gel sevdiğim gizlice,
Yüreğim aşk limanın olsun.

Sevgi denizinde; bir aşık yunusum...
Sensizlik benim en büyük kâbusum...
Olmadığın bütün zamanlara küsüm;
Varlığın gerçeğim; yokluğun düş'üm.
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Sevilenler Sağolsun

"Aşk" ateşten gömlek,
"Ayrılık" yaşarken ölmek,
Sevilenler sağ olsun...
Sevenlerin neyine gülmek.?!

Şimdi yaşayan ölüyüm,
Ateşin kalan külüyüm,
Güller yas tutsun...
Aşk'ın"küs"bülbülüyüm.
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Sihirli değnek

Elimde sihirli bir değnek olsaydı,
Güneş olup sabahlarına doğmak isterdim…
Cümle alem tanık olsaydı,
Seni sevgiye boğmak isterdim…

Elimde sihirli bir değnek olsaydı,
Rüzgâr olup esmek isterdim…
Sağır sultan bile duysaydı,
Seni son nefesimi verene dek sevmek isterdim…

Güneş olup doğamasamda,
Sevdiğim günün aydın…
Seni sevgiye boğamasamda,
Kalbimde yerini aldın…

Nefesin bana rüzgâr, dağ, bayır demem eserim…
Kalbim dursa bile, seni ruhumla gene severim…
Elimde sihirli bir değnek olsaydı, zamanı geriye sarardım,
Sana benim gözümle bakanı dünyadan siler atardım...

Elimde sihirli bir değnek olsaydı,
Kimsenin seni sevmesine izin vermezdim…
Bana dünyayı vadedselerdi,
Yinede senden vazgeçmezdim...

Her an, her salise seni düşünüyorum...
Sensizlik soğuk bir mevsim üşüyorum...
Bedenen değil ama ruhen benimsin bunu biliyorum...
"Ben", senin olamasam da, bil ki seni seviyorum!!!
                              01.05.2020
                               İsmet ÜLKER
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Sil Baştan

Gel şurda iki tek atalım
Birazcık efkâr dağıtalım
Suya türküler söyleyip
İki lafın belini kıralım

Gel iki kadeh şiir içelim
Kalplere iyilik ekelim
Kötülükleri denize atıp
Geçmişe sünger çekelim

Gel gönüllere aşk çalalım
Kaymağına sevgi banalım
Ayrılığı yerle yeksan edip
Vuslattan kaleler yapalım

Gel şad yağmurları yağdıralım
Bad-ı saba da uçurtma uçuralım
İçimizdeki çocuğu büyütmeyip
Hayatı sil baştan yaşayalım

İsmet Ülker

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Son  (11 hece)

Seni canımdan fazla seviyorum
Kalbim her zaman aşkınla atacak
Seni düşünmeden yapamıyorum
Aşkımız dillere destan olacak

Bana öyle bakma deliriyorum
Gözlerin aklımı aldı alacak
Elimi tut bırakma düşüyorum
Nefesim kollarında son bulacak

Lades gibi sürekli aklımdasın
Ütülsem bile sevgi kazanacak
Damarlarımdaki dolaşan kansın
Yüreğim sevginle dolup taşacak

Kalbimin her köşesinde sen varsın
Gönül sarayım vatanın olacak
Sen benim gelecek yarınlarımsın
Ömrüm seninle nihayet bulacak
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Sönen Hayatlar

Yeni nesil karşı cinse duyduğu ilgiyi aşk sanıyor...
"Cinsel dürtüler, duygular" mantık'ın önüne geçiyor...
Hele birde duygularına karşılık bulunca; pembe bulutlarda dolaşıyor...
"Canımlı, aşkımlı"hitap etmeler, kimbilir daha neler, neler…!!!

İnceden ince bakışmalar; arasıra kaçamaklar...
Gizli gizli buluşmalar, el ele tutuşmalar…
Duygular tavan yapınca; özel anlar paylaşmalar…
Dudaklarda"aşkısı, canısı"kelimeler, akabinde çeşitli hediyeler…

Gençlik nereye yürüyor? Hergün endişelerim artıyor!
Şimdiki nesil herşeye çok kolay ulaşıyor!
Otuzuna gelmeden hayattan zevk almamaya başlıyor!
Atarlı, giderli cümleler; sonrasında diz dövmeler…

Bu gençlik bizim, bu çocuklar hepimizin!
Her şeyin yeri zamanı var, her isteğe vermeyin izin!
Kuzu postuna bürünmüş kurtlar; hikayenin sonu hazin!
Farklı maddelerde heyecan arıyorlar ve bir bir sönüyor hayatlar.!!!
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Söyle

Sen hiç sevdiğin tarafından terk edildin mi?
Ağladın mı, yandın mı  benim gibi hasret ateşi ile…?
Yâda umutların söndü mü bir anda…?
Sığındın mı hiç gecenin zifiri karanlığına...?
Hiç dertleştiğin oldu mu mesela yıldızlarla...
Utandığın oldu mu hiç aynada kendinle yüzleştiğinde?
Sen hiç âşık oldun mu, en azından  bunu söyle...
Takılıp gittin mi benim gibi deli sevdaların peşinden?
Sen hiç sevdin mi, yaşadın mı aşkı özgürce;
Anlaşılan: hiçbir şey anlatmayacaksın bana bu gece.!!
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Şair Vuruldu

Dil lal...
Söz kayıp!
Şiir yaralı…
Kalem kanıyor...
Aşk pusu kurdu!
Şarkılar yasta...
Şair vuruldu;
Taş plak'la.!!
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Şiir Gözlüm

Şair olmaya!
Gözlerin kâfi;
Şiir gözlüm.
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Şiirim Aşkım Sazım

Aklım gülüşünde kalmış
Gözlerin kalbimi çalmış
Padişah ferman yazmış
Seven seveni alacakmış

Gel gönül hırsızım
Sol yanım kalp sızım
Şiirim aşkım sazım
Gel benim alın yazım

Fikrim fikrine şaşmış
Özüm özüne yanmış
Aşk gözü sende açmış
Sevenler iflah olmazmış

Ben sensiz bahtiyar olamazım
Vefasızlardan hep yandı ağzım
Eğer ki olmazsan cancağızım
Yıkılırım yerde kalır enkazım
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Şikâyet

Sana demedim mi yâr?
Aşk insanı ateşsiz yakar..
Yakarsa yaksın razıyım..
Diyen sen değil miydin yâr?

Şimdi neden bu şikâyet..
Bunu sen istedin nihayet..
Benim gibi sen de yandın..
Yerini buldu ilahi adalet?

Dememiş miydim yâr?
Aşk kalbi kuşatır sarar..
Kuşatırsa kuşatsın hazırım..
Diyen sen değil miydin yâr?

Şimdi neden bu şikâyet..
Bunu sen istedin nihayet..
Sonunda beraber yandık..
Yerini buldu ilahi adalet.
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Tek Aşkımsın 11hece

Dünyadaki insanlardan bana ne
Benim için sensiz dünya virane
Aşkın rüzgâr misali ben pervane
Dönüp duruyorum deli divane

Senin aşkından içmeden serhoşum
Aradığım aşkı sende bulmuşum
O deniz gözlerinde kaybolmuşum
Sensizlik demek benim yok oluşum

Sen benim canıma can katanımsın
Gerçek dünyam herşeyim hayatımsın
Yeryüzündeki sonsuz tek aşkımsın
Ruhumun gıdası özel şarkımsın

Seviyorum seni deliler gibi
Haliyle akıl yok oluyor tabi
Üzme güzelim seni seven kalbi
Sana olan sevgim inan ebedi
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Top Yuvarlaktır

Hayat futbol, biz futbolcu...
Koşar dururuz topun peşi sıra...
Yaşamak; ölüm kalım maçı!..
Kazanmak için çıkarız sahaya...
Mücadele fevkalade...
Top bir o kalede bir bu kalede...
Dünyanın en iyi kalecisi olsan da nafile...
Top yuvarlaktır; ne kaleci dinler, nede file.!!!
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Türkü Gözlüm

Başıma şiir ödülü koymuşlar
Aşktan kaçışım ondan türkü gözlüm
Enstrümanları peşime takmışlar
Mızrap gönül telimden vuracakmış

Arama beni şarkılarda yokum
Firardayım notalar hep tetikte
Söz uçtu dil sustu aranıyorum
Baştan aşığım diyemedim işte

Harf harf kaçıyorum hece peşimde
Ben şarkılar söylemek istiyorum
Şarkım pelesenk olsun tüm dillerde
Şair yaz şiirimi geliyorum

Türkü gözlüm ben teslim oluyorum
Çok yoruldum artık kaçamıyorum
Toplansın tüm şairler bir araya
Gözlerine vurulmak istiyorum
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Umut

Umudum kayboldu, yiğidim, umudum.
Şu dağların ardında olabilir mi umut?
Umutsuz yaşamak çok zor!
Kim aldı, kim sakladı umudumu?
Umutsuz yaşana bilinir mi evlat?
Bu mümkün mü?
Şimdi, ben umutsuz, umut bensiz!
Söyle delikanlı...
Umut geri döner mi?
Bilmiyorum deme, yıkılır kalırım.
Ben o'nsuz iflah olmam, umutsuz yaşayamam.
Umudumu geri istiyorum, umutsuz yapamam.
Sen, yaşlarındaydım, bıyıklarım daha yeni terlemişti.
İçim içime sığmıyor, bedenim ruhuma dar geliyordu sanki.
Umudum vardı gelecekle ilgili…
Tabii ki;  bir de düşlerim.
İşte; görüyorsun evlat.
Ekmeği bile öğütmüyor dişlerim.
Artık yaş erdi kemale.
Sen, sen ol, umudunu kaybetme!
Umut varsa varsın, umut ettiğin sürece yaşarsın.
Umut mu?
Belki, bir çocuğun sessiz çığlıklarında...
kim bilir?
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Unutuldun!

Seni aklımın bir köşesinde;
Unutacak kadar unutkanım!...
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Vasiyet

Anneciğim; olur da şehit düşersem, ardımdan sakın ağlama.
Sen, kadınım; hep dik dur, üzülüp karaları bağlama.
Avazın çıktığı kadar"VATAN SAĞOLSUN"deyip haykır!
Malum? Mevzubahis vatansa; gerisi teferruattır!

Babacığım; bayrak aşkı hiçbir sevgiye benzemiyor...
Dalgalandıkça ayyıldızlı sancak, içim, içime sığmıyor!
Bayrağı ben namus bildim, böyle sevdim, böyle sahiplendim!
Sen anlatırdın, bana her fırsatta! Ben namus kavramını senden öğrendim!

Nasıl da dalgalanıyor, gölgesine kurban olduğum!
Gerekirse uğrunda bir değil, bin defa şehit olurum!
Son sözüm sana körkurşun; şehit düşersem; sevinmesin tek bir alçak!
Bilinsinki; kanım yerde kalmayacak ve bayrağım ilelelbet dalgalanacak!!!

                                     01.03.2020
                                    İsmet ÜLKER
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Vatan Sevgisi

Başka olsa da isimlerimiz: Göbek adımız "Mehmetçik"
Aşka getirir bizi"vatan sevgisi"şehadet şerbetini içmeye ant içtik!
Yeri geldi canımızdan geçtik, bir tek senden geçemedik!
Sen, ay yıldızlı bayrağım, sen,vatanım, sen,"annem" kokan toprağım!

Sabrımızı sınamaya kimse kalkmasın sakın!
Bizi bilmek isteyenler: Şanlı tarihimize bir göz atsın!
Şehit düşelim; ne fark eder? Yeter ki ay yıldızlı bayrağım dalgalansın!
Sen,bayrağım, sen, namusum, sen, bir "bebek" kadar masum!

Bir görebilsen yüreğimdeki vatan sevgisini, utancından yıkılır düşersin!
O yüzden benimle savaşmayı düşünme bile; bedelini canınla ödersin!
Sen, benim sana sıkacağım kurşuna dahi değmezsin, sen git de"kralın"gelsin!
Oy benim ay yıldızlı bayrağım"çocuklarım" kokan toprağım!

Asırlardan beri; tarih hep bizi anlatır, hep bizi yazar...
Yüreğimizde vatan sevgisi var oldukça; hainler ölecek azar, azar...
Olsa da ay yıldızlı bayrak kefenimiz, bu topraklar bize mezar...
"Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için"şehit düşsem ne yazar...

"Vatan hainleri"çürüyüp gidecek kara toprak altında!
"Şehitler ölmez"hep yaşayacak Allah katında!
Seve, seve şehit olur "Mehmetçik"ülkemin her sathında!
Şehidin olayım, ay yıldızlı bayrağım, "baba ocağı"tüten toprağım!
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Yağmur

Her yağmur damlasında gözyaşım var benim!
Ben ağlamak için yağmurları beklerim!
Ağladığımı bilmesinler, gözyaşlarımı görmesinler....
İçim kan ağlasa bile; beni mutlu bilsinler...
Ben gözyaşlarımı yağmura saklarım...
Her yağmur yağdığında çıkar ağlarım...
Sırılsıklam olurum, ama sanmaki yağmurdan!
Yüreğimdeki özlem bulutları yerini yağmura bırakır da ondan!
Sırf ayrılığa inat! Sensiz yaşamayı öğrendim!
Zor da olsa yokluğunu alışkanlık edindim!
Her vuslat benim için yeni bir ayrılık!
Bir sonraki yağmura değin, allahaısmarladık.!!!
                          23.12.2020
                         İsmet ÜLKER
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Yalan Dünya

Bugüne kadar kimler geldi, kimler geçti..
O'nlar da bizler gibi nasiplerince yedi-içti..
Emr-i vâki-vukû bulunca eller-makas kefen biçti..
Sen kime küstün-de. Adı-üstünde; yalan dünya.

Kimimize dünya sınav yeriydi, kimimize bir hiçti..
Ölüm meleği her zaman sevdiklerimizi seçti..
Hayat ağacının dalına kimi-kondu, kimi-uçtu..
Hayat süsünde-püsünde, adı-üstünde, yalan dünya.

İster az yaşa, ister çok yaşa,"ölüm"gelir her canlı başa..
Hayattayken: Allah'ın emirlerini yerine getir paşa-paşa..
Her koyun kendi bacağından asılır, güvenme bacı-kardaşa..
Söylüyorum muvacehesinde; adı-üstünde, yalan dünya.
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Yaşamak Masalmış

Tohum toprağa düşer filizlenir aman
Ben toprağa düştüm, çürüdüm yaman
Filizler büyür boy başak verir…
Benim bedenim toprakta çürür, erir…

Bu nasıl bir dünya…?!
Hayat sanki bir rüya..!!
Bir uyudum, bir uyandım…
Meğer; yaşamak masalmış evladım.!!!
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Yaşayan Ölü

Bugün ruhum ruhumda mevta
Aklım karışık duygularım arafta
Bedenim kıyamda en ön safta
Boynumda adın yazılı bir yafta

Beni ölmekten beter ettin
Aşka bu kaçıncı ihanetin
Yaşayan ölü oldum aferin
Günahlarım boynuna senin

Esas aşkın temeli sadakattır
Sadakatsiz aşk topal bir attır
Unutmaz gönül hep derhatır
Sevmek meziyet değil sanattır

Elinle ettin boynunla çekeceksin
Yaptıklarının bedelini ödeyeceksin
Elbet günün birinde öleceksin
Allah'a yalvarıp af dileyeceksin
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Zalim yar

Bir sana yazıldım, bir de toprağa
İlk sana geldim, ilk sana canım
Bas bağrına öp kokla beni
Şefkate muhtacım bir çocuk misali...

Bir zamana küstüm, bir de kadere
Zamansız derde düştüm, derdim biçare
Dizlerine oturt saçlarımı okşa
Göz yaşlarımı sil akmasın boşa

Yıkılmaz  sanırdım kendi kendimi
Bu illet dert beni yıktı çökertti
Sarıl boynuma candan bir yar gibi
Sevmelerin var ya yalandan sanki

Bir yıllara kızdım, bir de yollara
Ne diye beni getirdiler sana
Sanma ki son çaresin zalim yar
Senden daha yar kara toprak var
                             19.06.2003
                           İsmet ÜLKER
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Zamanla Geçer Acılar

Bir daha geçmem semtinden
Hatta ve hatta gidiyorum kentinden
Zamanla geçer acılar kendiliğinden
Yeter aşk; çek elini üstümden

Kimi sevdiysem, hep acı verdi
Anlatmakla bitmez aşkın derdi
Vuslatı beklerken, ayrılık geldi
Beni bu alemde bir yalnızlık sevdi
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Zamansız öten horoz

Duydum ki; beni köpeklerine ısırtacakmışsın!
Sonra da karşıma geçip sırıtacakmışsın!
Dünyayı başıma yıkacakmışsın!
Diz çöktürüp yalvartacakmışsın!

Aman, aman ödüp koptu, çok korktum (!)
Isıracak köpek dişini göstermez dostum…
Havla dur, hırsından kudur aldırmıyorum!
Unutma ki el elden üstündür koçum!

Elinden geleni ardına koyma!
Kuduz köpek gibi hırlayıp durma!
Cesaretin varsa çık karşıma!
Sağda solda boş atıp, dolu tutma!

Sen ancak kendi çöplüğünde ötersin!
Benim kümesimde tavuk bile olamazsın!
Dikkat et! Seni "Tilki"kapmasın!
Zamansız öten horoz'un sonu malum bilirsin!
                         24.04.2020
                        İsmet ÜLKER
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Ziyan

parmaklarımın arasında narin bir sigara...
Takılmış gidiyorum yarin ardı sıra...
Anılar bölük pörçük saçılmış yollara!
Ben tepeden tırnağa duman olmuşum...

Saçlarıma yağdı karlar...
Gençliğimi çaldı yıllar…
Artık mevsim sonbahar!
Bir aşk uğruna ziyan olmuşum.
                12.03.2020
               İsmet ÜLKER
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