
Selami Utkan
- şiirler -

Yayın Tarihi:

25.10.2017

Yayınlayan:

Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine
aittir. Şiirlerin kopyalanması gerçek veya elektronik ortamlarda yayınlanması, dağıtılması Türkiye Cumhuriyeti
yasaları ve uluslararası yasalarla korunmaktadır ve telif hakları temsilcisinin önceden yazılı iznini gerektirir. Bu
doküman, şairin kendisi veya temsil hakkı verdiği kişinin isteği üzerine Antoloji.Com tarafından, şairin veya
temsilcisinin beyanları doğrultusunda yayınlanmıştır. Bu dokümanın yayınlanması kullanılması dağıtılması
kopyalanması ile ilgili husularda ve şiir içerikleri ile ilgili anlaşmazlıklarda Antoloji.Com hiç bir şekilde sorumlu ve
taraf değildir.

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ah Bir Bağırsam

AH BİR BAĞIRSAM

Gurbet ellerde harap oldu gençliğim,
El kapısında soldu hayat çiçeğim,
Gökyüzünde yandı kül oldu güneşim,
Ah bir bağırsam, bir haykırsam, sesimi duyursam.

Kara topraklarda tekrar filizlensem,
Dünya gözüyle dostlarımı bir görsem,
Bir pınar başında kuşları dinlesem,
Ah bir bağırsam, bir haykırsam, sesimi duyursam.

Demet demet kucaklardım çiçekleri,
Kırlarda kovalardım kelebekleri,
Dağlarda söylerdim sevda türküleri,
Ah bir bağırsam, bir haykırsam, sesimi duyursam.

Harmanımda köy çocukları oynardı,
Her yanıma göçmen kuşları konardı,
Çayırımda yılkı atları koşardı,
Ah bir bağırsam, bir haykırsam, sesimi duyursam.

Geceleri parlak yıldızlar altında,
Sefa sürerdim çilingir sofrasında,
Nice şiirler yazdım ay ışığında,
Ah bir bağırsam, bir haykırsam, sesimi duyursam.

Dostların ararsın yalnız kalınca,
Gözlerin dolar odana kapanınca,
Bazen ağlarsın resimlere bakınca,
Ah bir bağırsam, bir haykırsam, sesimi duyursam.

Dağların ardından bir haber beklersin,
Kapıda göçmen kuşlarını gözlersin,
Rüzgarlarla gelen sesleri dinlersin,
Ah bir bağırsam, bir haykırsam, sesimi duyursam.

                                                   25.11.2003
                                               SELAMİ UTKAN
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Annelerimiz

insanlığa can veren doğuran, yetiştiren,
ruhuyla dünyayı güzelleştiren,
emeği, barışı, huzuru temsil eden,
mutluluğun huzurun kaynağı annelerimiz;
siz olmadan nasıl geçer günlerimiz...

sizinle can bulduk, sizinle güldük,
kimse bilmez vefasız dünyada ne çektiğinizi,
kimse bilmez nasırlı ellerinizi,
kimse duymaz inleyen barış dilinizi,
kimse duymaz ağıt yakan sözlerinizi...

siz öğrettiniz yaşamayı, karşılıksız sevmeyi,
bağlarda ağaçlar emeğinizle verdi meyveyi,
dağlarda ozanlar dilinizle öğrendi türkü söylemeyi,
her diyarda insanoğlu sevginizle öğrendi gülmeyi...

nasırlı elleriniz orak çekti tarlalarda,
sırtınız sepet sepet çalı çırpı taşıdı dağlarda,
kollarınız durmadan çapa yaptı bağlarda,
ektiniz ürettiniz medeniyet için bütün çağlarda...

şairler güzelliğinizi dize dize anlatsın şiirlerde,
türküler, şarkılar sizin için çalsın bütün dillerde,
kelebekler özgürlüğünüz için uçsun bütün illerde,
sevginiz mukaddes kalsın bütün gönüllerde...

11/05/2014 PAZAR
(Anneler Günü Anısına)
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Arkadaş

ARKADAŞ

Arkadaş, vedalaşırken seninle ebedi,
Son bir kez sesimizi duydun,
Son bir kez gülümseyerek gözlerini yumdun,
Oysa daha yeni girmiştin yirmi  yaşına,
Giderken boğdun bizi gözyaşına.

Bir kış gecesi yalnız bıraktın bizi,
Peşinden selam durduk dizi dizi,
Yarıldı önünde kızıl dağlar,
Ateşinle yandı geride kalan sağlar.

Arkadaş, dağlarda açan taze bir çiçektin,
Bir rüzgar gibi aramızdan geçtin,
Sönen yıldızlar gibi sonsuzluğa kaydın,
Ozanlar gibi adını bu dağlara yazdın.

Sen giderken güller boynunu büktü,
Ağaçlar yoluna yapraklarını döktü,
Kuşlar sessizce yuvalarına kapandı,
Yıldızlar  bulutların arkasına saklandı.

Dağlar siyahlar içinde mateme büründü,
Kar taneleri gözyaşı olup toprağa süzüldü,
Akasyalar beyaz yerine siyah açtı,
Kalabalıklar ardından sel gibi taştı.

                                   20.01.2004

                       SELAMİ UTKAN
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Aşk Belası

AŞK

Cananım, aşk öyle bir bela ki,
Yapıştı mı insan bedenine bir daha silinmez,
Kondu mu insan yüreğine, git dersin gitmez,
Zamanla alır senden bütün dünyanı,
Gün gelir aşıklar ölür, ama aşk hiç ölmez.

Aşık olunca biçare her gün ağlarsın,
Derdine ortak dostlar ararsın,
Ağlarken bülbüller gibi gülünün dibinde,
Aşkın ağları artık sarmıştır seni de
Aşkın yolunda kurbansın zamanı geldiğinde.

Cananım, kapılmıştım ağlarına bir yaz günü,
Görmüştüm ay yüzlü cennet sümbülünü,
Boğulmuştum gözlerinin mavi deryasında,
Divane gönlümü  görmüştüm al yüzünün aynasında,
Anlamıştım, o an esir olmuştum aşkının yasında.

                                               SELAMİ UTKAN
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Ay Yüzlüm

Yalnız kaldığım gecelerde,
Seni hayal ederim, ayın içinde,
Gökyüzünü seyrederim, sen gidene kadar,
Kaybolduğunda gözlerim durmadan seni arar.

Güneş batarken kapıda yolunu gözlerim,
Damda oturur, ufukta doğmanı beklerim.
Gül bahçemde bülbüller şarkını söyler,
Akşam olduğunda ağaçlarda kuşlar sana öter.

Dağlarda ceylanları yoldaş seçer,
Geçersin semada, yıldızları teker teker.
Kaval sesleriyle eşlik eder sana çobanlar,
Sana boynunu uzatır, ormanda ağaçlar.

Bulutlar arasından bana bakar gülümsersin,
Beyaz yüzünde yılların özlemini gösterirsin.
İçimi hüzün kaplar sen uzağa ilerlerken,
Sanki karanlık üstüme çöker sen giderken.

Sabaha kadar seni anlatırım yıldızlara,
Güller dökmek isterim geçtiğin yollara.
Efkarımı beyaz bulutlara yüklerim,
Seni örten karanlıklara isyan ederim.

Güzelliğini şiirlere yazdım dize dize,
Bedeninle duvarları kapladım resmini çize çize.
Kapımda sana bir gül bahçesi yaptım,
Ela gözlerini sonsuza dek yüreğime bastım.

                                                26.01.2004

                                    SELAMİ UTKAN
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Aynı Yolları Yürürdük Geceleri

Seninle düşerdik yollara kafamız estiğinde,
Vururduk sahillere, kalırdık yalnız başımıza;
Dalga sesleri eşlik ederdi adımlarımıza,
Bazen serin bir meltem eserdi hiç durmadan,
Üşüyünce daha sıkı sokulurduk birbirimize
Ay geceye renk katardı gülen yüzüyle.
Isıtırdı içimizi sarhoşun biri yanık sesiyle.

Her gece akar giderdik su misali,
Dalgalar gibi sağa sola çarparak,
Durmadan adımlardık sonu gelmeyen sahili,
Yorulunca yaslanırdık bir ağacın gövdesine,
Bizi yuvalarında süzerdi kuşlar yorgun gözleriyle
Başını omzuma yaslar göklere dalar,
Ellerinle yıldızları gösterip onlara isim takardın.

Zaman su gibi akar giderdi kendi yatağında,
Gecenin sessizliğinde bulurdu denizini,
Aynı yolları yürüdükçe doyardık geceye,
Ayın son parçası batmadan dönerdik evimize,
Derin bir uykuyla tamamlardık sevda yollarını,
Sabah olduğunda güneş uzatırdı bize kollarını.

                            31.12.2009 Perşembe
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Baharın Sesi

Uzanmış gidiyorum çiçekler içinde,
Akıyor yanımızdan gür sesiyle serin bir dere,
Dere coşmuş eriyen kar sularıyla,
Sarıyor sanki ağaçları kollarıyla,
Kayalarda yankılanıyor suyun sesi,
Yeşil dere buranın gözdesi.

Uzaklaşıyoruz serin dereden,
Önümüzde dik bir yokuş,
Traktör taşlı yokuşta zorlanıyor,
Dumanı daha kalın havayı zorluyor,
Yamacı çıktıkça ufkumuz genişliyor,
Yamaç boyunca dizilmiş kır çiçekleri,
Uçuşuyor etraflarında bahar kelebekleri.

Tepeyi aşınca susuyor akan dere,
Belli ki geldik başka bir yere.
Önümüzdeki dağlardan kar suları iniyor,
Taze filizlenmiş papatyaları sere sere.
Ben geldim diyor bahar göğsünü gere gere.

Dağların ortasında uzanıyor ünümüze bir ova,
Sanki dağlarla etrafı sarlmış bir kova,
Toprak daha yeni açmış ren renk çiçekleri,
Akasyalarla donanmış dağ etekleri.
Tarlalarda toprağı yarmış da çıkmış buğdaylar,
Uzanıyor  sanki  önümüzde yeşil bir deniz,
Güneşin altında uyuyor gibi sessiz.

                                    10.04.2003

                       SELAMİ UTKAN
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Beklemek

Beklemek boş ve anlamsız bakışlarla,
Bazen gözlerden süzülen yaşlarla,
Bin bir umutla beklemek,
Ve bekledikçe,
Boş ve uzun yolları gözlemek,
Her gelen simayı uzun uzun süzmek.

İşte uzun süre böyle beklersin,
Aniden derin bir umutsuzluğa düşersin,
Kalkar durak durak demeden gidersin,
Her nefeste durup biraz daha dersin.

Ama nafile, çünkü beklenen gelmez,
Yolun ucunda bir insan olduğunu bilmez.
Sonunda oturur yaslanırsın bir duvara,
Öfke okursun seni bekleten gavura.
İşte böyle beklersin boş gözlerle,
İsyan edersin kendine anlamsız sözlerle.

                                    20.08.07
                           SELAMİ UTKAN
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Beni Götürün İçimdeki Dünyaya

Beni götürün karlı dağlara,
Akşam güneşiyle parlayan kayalara,
Yaslanıp seyredeyim güneşin batışını,
Göreyim kızıllığında ısınan dünyayı.

Beni götürün dağlarda yalnız kalan ceylanlara,
Hepsinin gözleri parlayan mehtaba benzer,
Kimisi bir vatan için ülke ülke gezer,
Kimisini avcılar ansızın kurşuna dizer.
Geri kalanların gözünde söner umutlar,
Kurtuluştur onlar için karanlıklar.

Beni götürün  bir pınar başına,
Suyun sesi yankılansın kulağıma,
Yaz sıcağında gireyim en derin yerine,
 Suyun serinliği insin taa yüreğime.

Beni götürün yeşil bir ovaya,
Güneş yaksın tenimi doya doya,
Koklayayım kırlarda bütün çiçekleri,
Toplayayım demet demet çiğdemleri,
Uzandığımda kelebekler konsun bedenime
Kulak versinler yüreği yaralı sesime.

Beni götürün uzak sahillere,
Masmavi limansız denizlere,
Hiçbir gemi yanaşmasın kıyılarına,
Kanlı nehirler dökülmesin sularına,
Mavi suları aydınlatsın yıldız kümeleri,
İnci inci dizilsin ufukta martı sürüleri.

Beni götürün ıssız bir adaya
Renk renk çiçeklerin açtığı bir yaylaya
Etrafımı bütün kuş türleri sarsın,
Martılar kumlara özgürlüğümü yazsın,
Ağaçlar yapraklarını döksün üstüme,
Sabahları serin meltemler vursun yüzüme.

Beni götürün bir gül bahçesine,
Kulak vereyim inleyen bülbülün sesine,
Kanatsın bedenimi gonca gülün dikeni,
Güller gökkuşağı gibi sarsın beni,
Akşamları feryat edeyim gülümün dibinde,
Yıldızımı seyredeyim mavi gökyüzünde.

                                    03.02.2004

                               SELAMİ UTKAN
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Benim Dünyam

Benim Dünyam

Yemyeşil  bir ovada gökkuşağı sarsın beni,
Kuşlar sürü sürü uçsun ufuklarda,
Cıvıl cıvıl ötsün bülbüller ağaçlarda,
O an kedim sokulsun koynuma,
Sevgi dolu bakışlarla sarılsın boynuma.

Beraber izlesek gökkuşağının renklerini,
Bahar kelebekleri gülümsesin bize,
Can dostum köpeğim gelse sesimize,
Beraber koşsak çimenler arasında,
Özgürce bağırsak sevda dağında.

Bulutlar toplansa bizim için,
Yağsın  damla damla yağmurlar,
Çağlasa derelerden, nehirlerden sular,
Akıp gitsem köpeğimle, kedimle uzaklara,
Yelken açsak yeni bir dünyada yeni sevdalara…..

Selami Utkan
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Beyaz Güvercin

BEYAZ GÜVERCİN

Dün gece sokaklarda dolaşıyordum,
Birinde bir güvercin sesi duydum.
Ses evlerin birinden geliyordu,
Evin damında bir güvercin bana bakıyordu.
Beyaz bir güvercindi, tüyleri tel teldi.
Tahtadan bir kafesin içindeydi.

Önce beni süzdü, sonra çağırdı yanına,
Gel otur dedi, baş ucuma,
Bu gece karanlıklar getirdi seni kapıma.
Sırdaşım ol, dinle beni sessizce,
Gidersin tekrar yoluna yıldızlar sönünce.

Çıktım, oturdum yanına, kulak verdim sesine,
Bir umut gibi can vermiştim gönlüne.
Gözlerimin içine bakıp bakıp gülüyordu,
Bu gece bir dost bulduğuna seviniyordu.

Yaslandı kafesine başladı anlatmaya,
Dedi, bazen isyan ediyorum vefasız dünyaya,
Biliyor musun? Çok hızlı yaşadım yıllarımı,
Erken söndürdüm gökteki yıldızlarımı,
Uçardım eskiden beyaz bulutlar arasında,
Ağaçlar kucak açardı bana, her baharda.

Dağlarda avcılar beni kovalardı,
Ormanda kuşlar benimle coşardı,
Ovalarda otururdum  güllerin baş ucuna,
Aşıklar zümrütten gerdanlar takardı boynuma.

Çocukların rüyalarında ben vardım,
En güzel çiçekleri kanatlarıma takardım,
Damlarda benim için inlerdi bülbüller,
Geceleri rengimle yanardı sümbüller.
Gökyüzünün güneşi, ormanların sultanıydım,
Bugün ise, bir kafesin içinde bu ölü damdayım
                                                 01.02.2004

                                    SELAMİ UTKAN
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Beyaz Zambak

Beyaz bir zambaksın bahçeleri süslersin,
Kar beyazı yüzünle her sabah  gülersin,
Sen geceleri gökyüzünü aydınlatan dolunay,
Can bulur seninle gittiğin her ova her saray

Baharda renk renk açarsın,  yayılırsın ovaya.
Kadem boyunla güzellik katarsın yeşil doğaya,
Parlar sarı beyaz yaprakların güneş vurdukça,
Ozanlar şarkı söyler kokunla mest oldukça.

Bazen dünya derdinden kaçarsın vadilere,
İsyan edersin seni anlamayan acı dillere.
Bazen karanlığa sığınır yalnızlığı seçersin,
Nereye gidersen git  her zaman kalbimdesin.

                     25.10.2017 Çarşamba
                         Selami UTKAN

Selami Utkan

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bir Bilsen Ne Haldeyim

Bir bilsen ne haldeyim buralarda,
Özleminle geçiyor günler teker teker.
Bazen dikiyorum gözlerimi ufuklara,
Bazen dağlara, upuzun yollara.
Belki bir ses ya da bir gölge gelir diye,
Zaman akıp gider yokluğunu gördükçe,
Umutlar tükenir gün akşama döndükçe.

Donuk gözlerle artık önüme bakarım,
Oturup meşe ağacına yaslanırım,
Sıkıntı bastıkça basar içimi,
Derin bir sızı sarar yüreğimi,
Karanlıklar üstüme üstüme gelir sanki,
O şekilde geceyi bulunca zaman,
Çaresizce göklerde ararım seni,
Binlerce yıldız bile teselli etmez beni,
Ay yine arkasını dönmüştür bana,
Her zamanki gibi varmıştır taa uzaklara.
Son umutlar da kaybolur böylece,
Son umut damlası da toprağa düşünce.

Kalkar yalın ayak basarım toprağa,
Bahçeyi adımlarım boydan boya.
Giderim bir o başa,  bir bu başa,
Ne kadar dönüp durduğumu,
Umutsuzca bir boşlukta yol aldığımı,
Ben de sayamıyorum gecenin sonunda.

Acaba bunları duyduğunda anlar mısın halimi,
Özleminle içimde büyüyen derdimi.
Bir gün dağları, yolları aşıp gelsem,
Sabah rüzgarıyla karşına dikilsem,
Her zamanki gibi ellerini uzatır mısın bana,
Parmaklarınla dokunur musun gözyaşlarıma?
Sıcak bir tebessümle bakar mısın gözlerime,
Başını bana yaslar kulak verir misin sözlerime?
Acaba o an duyabilir misin içimdeki sevdayı?
Tekrar sarabilir misin kalbimdeki derin yarayı?

                                                    07.08.2010(cumartesi)
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Bir Gelebilsem Sana

Sıcak bir yaz günü çıktım yola,
İçimde yanan bu sıcak sevdayla,
Kucakladı beni yemyeşil bir yayla,
Bu gece yanına  varsaydım dolunayla.

Sarmıştı her yeri kır çiçekleri,
Özgürce uçuyordu sevda kelebekleri,
Seni anlatıyordu doğanın  güzellikleri,
Donatmıştı dünyayı iyilik melekleri.

Ufukta bir kere görünsen  bana,
Güvercinler gibi uçsam kollarına,
Özlemle sıkı sıkı sarılsam boynuna,
Seninle çıksam yıldızların  yanına.

                  26.10.07 (Cuma)
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Bir Güzele Gönül Bağlamak

Ne zormuş bir güzele gönül bağlamak,
Her nefeste onu solmak,
Onun gibi gülmek, onun gibi ağlamak;
Ne zormuş bir güzelin gözlerinde kaybolmak.

Her gece onu hayal edersin yanı başında,
Gözlerin esir olur kara kaşında,
Daima onun tadını ararsın her aşında,
Aşkıyla yeniden doğarsın her yaşında.

O, güzelliğiyle doğayı süsleyen bir çiçek,
Baharda diyar diyar uçan bir kelebek,
Ruhumu saran beyaz kanatlı bir melek,
Bazen hasretiyle acı çektiren bir felek.

Bakakalırsın mehtapta beliren yüzüne,
Karanlıkta kulak verirsin her sözüne,
Sarhoş olursun baktıkça her iki gözüne,
Ne zormuş baş koymak bir güzelin göğsüne.

                                       31.08.2007
                                          (CUMA)
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Bir Öğretmen Çalmıştı Kapımı

bugün bir başka aydınlandı evim,
başını göklere kaldırdı gönül çiçeğim.
kuşlar penceremin önüne kondu sessizce
ders dinleyen öğrenciler gibi hece hece.
bana gülümsüyordu  her yerde  güneş,
beni yanına çağıran bir dost, bir eş.
artık engelsizdi yürüdüğüm bütün yollar,
artık beni korkutmuyordu karanlıklar.

uzaklarda yolumu bekliyordu  bir mutluluk denizi,
üstünde özgürce  uçuyordu martılar dizi dizi.
baktığım her şey gülümsüyordu bugün,
sanki hiç dert, acı   yaşanmamıştı dün.
daha  berrak akıyordu ırmaklar
canlanmıştı dağlar, ağaçlar, kuşlar;
bir başka kokuyordu çiçekler;
dalgaların diliyle şarkı söylüyordu denizler.

artık geleceğe güvenle atıyordum adımlarımı
çünkü bu sabah bir öğretmen çalmıştı kapımı…

24.11.2013 Pazar…
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Bir Ses Ver

Günler yıllar gelip geçiyor su gibi,
Yıldızlar kayıyor her gece rüzgar gibi.
Kuşlar bile göç ediyor diyardan diyara,
Kaç güneş yılı geçti bilmiyorum.
Kaç mevsim değişti bilmiyorum.

Çevremdeki simalar bile tanınmaz oldu.
Bazıları göç etti sonsuz bir hayata,
Ama sen dönmez oldun bana ne de buralara;
Gelmez  oldun, geçmez oldun, ses vermez oldun.
Bir sır oldun, aniden bu dünyadan kayboldun.

Ne olur uzaklardan bir ses ver, duyarım seni.
Ya da saçından bir tel kopar havaya bırak,
Rüzgarla uçar, bir sabah ayazında bulur beni.
Bir gün güneşle gelir, düşer kapıma gül rengin,
Aramızdaki dağlar denizler sonsuz gibi engin.

Ne olur çık yüksek bir tepenin zirvesine,
Aç kollarını, yay saçlarını, ten kokun yayılsın.
Bulutlar toplansın, rüzgarlar kokunu alsın.
Yağmur olsun, üstüme damla damla aksın.
Bedenime ruhuma zihnime sonuna kadar sinsin.

15.10.2017 Pazar
Selami UTKAN
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Bir Uçurtma Uçur Göklere

AÇ GÖZLERİNİ ÇOCUK

Aç gözlerini çocuk göklere bak ,
Gözlerinde sıcak bir umut görüyorum.
Kapama onları, gömme  umudumu karanlığa,
Güneş gibi ışık saçsınlar sonsuzluğa.

Çocuk bir uçurtma uçur göklere,
Bulutlar arasında dalgalansın özgürce,
Kanatlarından yağmur damlaları dökülsün,
Mavi göklerin rengiyle sonsuzlukta süzülsün.

Çocuk kaldır kafanı dağlara bak,
Nazarınla doruklarında bir kıvılcım yak.
Soğuk günlerde bir volkan gibi  ısıtsın içimizi,
Uçursun yedi kat göğe dinmeyen öfkemizi.

Çocuk  söyle sonsuza akan nehirlere,
Biraz da aksın diyarımızda solan çiçeklere.
Söyle bizi de alsın, götürsün uzak limanlara,
Görmediğimiz  medeniyeti anlatan masallara.

                                                   30.01.2004

                                            SELAMİ UTKAN
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Bitti Demek Zor

Bazen bitti demek zor,
Bitti dediğinde ardından yazmak daha zor.
Bir kuş misali uçup gittiğini kabul etmek zor,
Daha dün buradaydın,  yanıbaşımdaydın,
Kim bilir bugün nerdesin
Hangi diyarda hangi daldasın?

Bedenim, tenim seni arzularken,
Gözlerim seni ararken
Bitti demek zor,
Bitti dediğinin ardından yazmak daha zor.
Verilmiş onca sözlerden,
Edilmiş yeminlerden,
Acımasızca çekip gitmelerden sonra
Bitti demişken bitmedi demek de zor.

Akıp giden bir su misali
Uzaklara yol almışken,
Engin denizlerde kaybolmuşken,
Geri dönmek zor,
Bitmeyen gönül ızdırabıyla,
Geri dönüp sevmek daha zor.
Özlemini sayfalara yazmak daha zor,
Bitti mi? Bitmedi mi?
Çıkmazına bir son vermek,
Hayal dünyasında sana veda etmek,
Her şeyden daha zor…

                             26.07.09
                              (Pazar)
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Boş Dünya

BOŞ DÜNYA

Bu dünyada olsan da koca bir çınar,
Daima yeryüzünde kalsan da ne yazar.
Her gün taşlıyorsa seni insanlar,
Yazdan yaza konuyorsa dalına kuşlar.

Bu dünyada bir nehir olup aksan da,
Diyar diyar hayat dağıtsan da,
Renk renk çiçekler açtırsan da,
Herkesin gittiği yere gidersin ne yapsanda,
Gideceğin yer durgun bir deniz sonunda.

                                        04.09.2006
                                             Salı

                                SELAMİ UTKAN
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Boşluk Anı

Her şeyin anlamsız geldiği andır boşluk,
Sarar insanı her yönüyle bir yokluk,
İşte böyle anlarda derinlerde yol alırsın,
Dizlerine yaslarsın kafanı, baktıkça bakarsın,
Derin bir karanlıkta kaybolursun o an,
Sadece siyahı görürsün ne kadar baksan da.

Alırsın umutlarını, hayallerini ve dertlerini;
Bakmadan yürürsün o karanlık belirsizlikte,
Ne bir yol görürsün ne de bir ışık,
Bir su gibi akıp gidersin sessizlikte,
Bazen durup açarsın gözlerini,
Yere dayarsın dizlerini.

Gökyüzüne bakarsın karanlıktan ayılınca,
Ellerinin arasına alırsın başını,
Süzülen kartala dikersin gözlerini  sakince,
Mavi gökyüzünde süzülür uzaklara özgürce,
Ahh, ben de uçabilseydim dersin içinden sessizce!
Sonra  hatırlarsın kanatsız olduğunu,
Kara toprağa bastığını ve ümitsiz olduğunu.

Tekrar sarar seni hayatın derin karanlığı,
Çağırır seni yoluna boşluğun kara toprağı,
Bir sima belirse de karanlık içinde,
Hiçbir şey anlatmaz sana dertli gönlünde.
Seslense de birileri o an sana,
Bir nehir gibi akıp gidersin boşluğa,

Durgun aklın, yorgun bedenin, hüzünlü yüreğin,
Sanki dünyanın bütün yükü sırtında,
Halin yoktur ayakların üzerinde durmaya,
Yolunu görmek için bir ışık yakmaya,
Kaldıkça kalırsın derin boşluk siyahında,
Ne bir gülümseme, ne de bir haykırma,
Artık kurumuştur çiçeklerin gönül pınarında.

                                   28.06.2008 Cumartesi
                                        SELAMİ UTKAN
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Boşlukta Seni Aramak

BOŞLUKTA SENİ ARAMAK

Güneş doğduğunda koyunlar yayılır dağlara,
Kuş sürüleri küme küme konar dallara,
Ceylanlar iner serin derelere,
Bahar kelebekleri dizilir çiçeklere,
Gözlerim derin ufuklarda seni arar.

Akşam çökünce üstüme dalarım uzaklara,
Ararım loş bir meyhane, sorarım yıldızlara,
Nerede mehtabım, neden götürdünüz başka diyarlara,
İsmini yazarım beni saran harabe duvarlara,
Bulutlar arasıda kar beyaz yüzünü ararım.

Gece sarınca dünyamı öfke düşer sesime,
Odamda yalnızlık sis gibi çöker üstüme,
Duvardaki resmin ortak olur derdime,
Cansız bakışların  ateş gibi saplanır yüreğime,
Gözlerim kör sokaklarda hayalini arar.

Penceremden haykırım göklere isyanımı,
Sadece yıldızlar duyar feryadımı,
Bir düş uğruna harap ettim yıllarımı,
Rüzgar gibi uçurdun sonsuzluğa umutlarımı,
Gökyüzünün mavi boşluğunda gözlerini ararım.

                                              01.06.2002

                                   SELAMİ  UTKAN
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Bu Bahar

BU BAHAR

Aradığınız dünyayı düşünüzde görün,
Bu bahar bir serin dere düşünün.
Sıra dağlar arasında sonsuza aksın,
Eriyen kar sularıyla dolup taşsın,
Parçalasın kayaları götürsün uzaklara,
Baharı müjdelesin göçmen kuşlara.

Güneşin ateşi tekrar düşsün içimize,
Dağlar, taşlar kulak versin sesimize,
Açsın papatyalar, çiğdemler ve güller,
Yine konsun çayırlara kelebekler.

Çiçekler renk versin kuru toprağa,
Çıplak ağaçlar bürünsün yaprağa,
Yağmur yağsın, şimşekler çaksın,
Dağları, ovaları kuş sürüleri sarsın,
Bu bahar yeni bir hayat başlasın.

                           14.03.2005
                 (Pazartesi 22:00-22:15)
                       Selami UTKAN
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Cananım

CANANIM

Kokunu seher vaktinde gönder,
Sabahın ilk ışıklarıyla girsin odama.
Özlemini gece çoban yıldızıyla gönder,
Alev alev yansın ışık olsun sokağıma.

Sitemini sonbaharda yapraklara yaz gönder,
Mektup olsun, rüzgar uçursun kapıma.
Işıldayan gözlerini bahar yağmuruyla gönder,
Gök kuşağı olsun renk katsın sevdama.

Dertlerini beyaz bulutlara yükle gönder.
Yağmur olsun, damla damla yağsın yoluma,
Gül yüzünü dolunay zamanı mehtapla gönder,
Geceleri sırdaş olsun, bitmeyen yalnızlığıma.

                                              05.09.2001

                                  SELAMİ UTKAN
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Ceylan Gözlü

Haftanın ilk günüydü, yoğun geçiyordu zaman,
Bazen sessiz ve durgun,  bazen çok hareketli,
O an içtiğim kahve benim için en iyi derman,
Hiç yok muydu nefes aldıracak bir teselli?

Takvim şubatın yirmisi, günlerden pazartesi,
Odada soğuk ve kısa günün bütün kasveti,
Vakit olmuş ikindi, yıl ise iki bin on yedi,
Hızlı geçen günün yorgunluğu üstümde,
Böyle bir anda sen geldin ve durdun önümde.

Sonra geçtin karşıma başladın kendini anlatmaya,
Her şeyi bırakıp başlamıştık tatlı bir konuşmaya.
Arada durup bakıyordun ceylan  gözlerinle,
Etkiledin beni mehtap yüzün ve tatlı sözlerinle.

Günün bütün yorgunluğu bitmişti sen gelince,
İnci dişlerin parlıyordu sen tebessüm edince.
Kanım iyice ısınmıştı sana sohbet koyulaştıkça,
İkimiz  aynı dilden,  aynı telden konuştukça.
İçimi huzur sarıyordu  güzel yüzüne baktıkça.

Gitmek için elini uzatıp elimi tuttuğunda,
Yüreğimde seni  hissettim gözlerine baktığımda.
Gece boyunca bekledim belki arar ya  da yazar,
Güzel hayalin aklımdan hiç çıkmadı sabaha kadar.
Ceylan gözlerini zihnime yazdım günün hatırasına,
Adını aşk diye yazdım bendeki gönül sayfasına.

08.03.2017 Çarşamba
Selami UTKAN
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Çal ve Ağla Sazım

Bu gece efkarlıyım ağla sazım,
Eşlik et bağrı yanık kemana,
Sen çal o dinlesin,
O çalsın sen dinle,
Her telden sarın beni,
Alın ruhumu götürün maziye,
Vurun her telden, vurun her demden,
Sarhoş edin beni, inletin yüreğimi,
Dertlerimi dizin sırayla önüme,
Bir çile yumağı yapın hepsinden,
Koyun yatağımın baş ucuna
Baktıkça ağlasın gözlerim,
Siz çaldıkça haykırsın sözlerim.

Tellerin kopuncaya kadar çal sazım,
Gözlerin kuruyuncaya kadar ağla kemanım,
Acı sesiyle ney ağıt yaksın maziye,
Ama kim bilir şuan nerede,
Bir fakirin elinde ağlıyordur belki de.
Bu gece hiç durmasın tellerin öfkesi,
Patlasın kulaklarım, sarhoş olsun başım,
Yorulunca uzanın yanıma,
Usulca kulak verin yanık sesime,
Biraz da siz eşlik edin acı sözlerime,
Bir rüya gibidir mazinin bitmeyen hatırası,
Bu gece sarhoş etsin hepimizi mey sofrası,
Birlikte uzanalım masallar ülkesine,
Hadi tekrar çal ve ağla dertli sazım…

                 SELAMİ UTKAN
                      25.04.2009 cumartesi
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Dağları Dizdim Aramıza

İnciler gibi dağları dizdim aramıza,
Açtım yelkenlerimi uzandım uzaklara,
Denizlerle sardım dünyamı,
Artık bir ben varım bir de mavi gökler.
Yollar kimseyi artık getirmesin bana,
Yabancı kaldığım yüzler, tanımadığım gözler,
Artık  çıkmasın hiçbir yerde karşıma.

Gündüzleri sadece martılar kanatlansın
Geceleri yıldızlar parlasın ufuklarda.
Beni dalgaların sesi uyandırsın sabahları,
Bana yağmurun sesi eşlik etsin akşamları.

                                24.04.2009 Cuma
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Dertli Gönül

Bülbül gülün dibinde inlerken,
Gülün başı mağrur mağrur havadaydı,
Mecnun çölde aşkından delirirken,
Leyla babasının sarayında zevk ve sefadaydı,
Ferhat sevdiği için dağları delerken,
Şirin asma bahçelerinde mey sofrasındaydı,
Bu gece yıldızlara güzelliğini anlatırken,
Senin aklın tozpembe bir dünyadaydı.

Her  denizin bir sonu  vardır,
Pembe rüyalarda bile hayat dardır,
Şairin dediği gibi en vefasız insan yardır,
Sihirli nağmelerle anlatırsınız ona sevginizi,
Beyaz sayfalara bile sığdıramazsınız özleminizi,
Geceleri dağlara, taşlara, yıldızlara anlatırsınız içinizi
Ama gün gelir kulak bile vermez acıyla inleyen sesinize,
Geçmişi hatırladıkça, hayallere daldıkça ateş düşer bedeninize,
Divane gibi düşersiniz yollara sığınacak liman ararsınız kendinize.
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Doğanın Sesi

Papatyalar içinde yürüyorum çimenlere,
Akıyor yanımdan gür sesiyle serin bir dere,
Dere coşmuş eriyen kar sularıyla,
Sarıyor sanki ağaçları kollarıyla,
Kayalarda yankılanıyor suyun sesi,
Yeşil dere buranın gözdesi.

Uzaklaşıyorum serin dereden,
Önümde gür yapraklarıyla akasyalar,
Şimdiden yuva yapmış dallarına kuşlar.
Yağmur bulutları sarmış tepeleri,
Yamacı çıktıkça  uzanıyor önüme yenileri,
Yamaç boyunca dizilmiş kır çiçekleri,
Uçuşuyor etraflarında bahar kelebekleri.

Tepeyi aşınca susuyor akan dere,
Belli ki  de geldim başka bir yere.
Önümdeki dağlardan kar suları iniyor,
Taze filizlenmiş papatyaları sere sere.

Dağların arasında uzanıyor yeşil bir ova,
Sanki dağlarla etrafı sarılmış bir yuva,
Daha yeni sarmış toprağını çiçekler,
.
Tarlalarda toprağı delmiş de çıkmış buğdaylar,
Sanki uzanıyor ufukta yeşil bir deniz,
Güneşin altında uyuyor gibi sessiz.

                                    10.04.2003
                             SELAMİ UTKAN
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Duyun Beni

DUYUN BENİ

Ey, ulu dağlar duyun beni!
Ben bir insandım, her gün acıyla yaşadım,
Ben ormanda ulu bir çınardım,
Yıllarca toprak üstünde kaldım.

Göçmen kuşları üstüme konardı,
Dibimde renk renk çiçekler açardı,
Her sabah kelebekler benimle uçardı,
Geceleri yıldızlar benim için yanardı,
Eriyen kar suları toprağıma akardı.

Vefasız dünyada bir virane gibi tükendim,
Ecel gününde ansızın devrildim,
Yer yüzüne saçıldı yapraklarım,
Sıra dağlar gibi uzandı kollarım,
Kırmızı karanfillerle doldu yollarım.

Dizelerim dağların doruklarına yazıldı,
Yapraklarım dünyayı diyar diyar sardı,
Adım köy çocuklarının şarkılarında kaldı,
Felek, bir yaz günü ruhumu benden aldı.

Şimdi alın beni, götürün beni, götürün beni,
Güllerin yanına gömün beni, gömün beni.

                                           04.04.2003

                                      SELAMİ UTKAN
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Dünya

DÜNYA

Dünya bilinmez sırların gezegeni,
Ya ben dünyayı tanıyamadım,
Ya da dünyaya yabancıydım.
Fani hayatta el attığım çiçekler kurudu,
Gönül verdiğim yıldızlar  boşlukta kayboldu.

Kucak açtığım dostlar hep erken öldü,
Rüzgar bütün sevdalarımı sildi süpürdü,
Gönül bahçemin gülleri teker teker kurudu,
Filizlenen umutlarım kan deryasında boğuldu,
Zaman kervanı hep benden önce yol aldı,
Adım, bir kör kuyuda daima esir kaldı.

Geceleri seyrettiğim mehtap erken karardı,
Yaslandığım ağaçların yaprakları sarardı,
Güvendiğim dağlar birer birer eridi,
Sırdaşım olan duvarlar üstüme devrildi.

Dünyayı sorduğumda, o da  dert yanıyordu,
O da donuk gözleriyle yeşilini arıyordu,
Renk renk çiçeklerim nerede, diye haykırıyordu,
Anladım ki, dünya da yalnızlığına ağlıyordu.

Artık ne kükreyen bir aslanı,
Ne de öten bir bülbülü kalmıştı,
Hırsına yenik düştüğünü geç anlamıştı,
Bilmem ben mi ona yabancıydım?
Yoksa o mu kendine yabancıydı?
İkimizin de yüreğindeki aynı sancıydı,
Aslında ikimizin de sonu aynıydı.

                                 08.09.2002
                              SELAMİ UTKAN
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Düş

DÜŞ

Dün gece düşümde gördüm seni,
Ela gözlerini, bembeyaz tenini,
Yine ışık saçıyordun her zamanki gibi,
Gözlerim kamaştı al yüzünü görünce,
Işıldayan gözlerinle aydınlanmıştı gece.

Sana dokunmak için uzatım ellerimi,
Ama dokunamadım, ellerim boşta kaldı.
Sana söylemek istedim son sözlerimi,
Ama söyleyemedim,  yıldızlar seni ufka  aldı.
Son hatıranla sildim, yaşaran gözlerimi.

Sonradan anlamıştım, mevsim sonbahardı,
Umutlar tükeniyordu, yerine ayrılıklar başlıyordu.
Kuşlar bile buraları artık terk ediyordu,
Yapraklar birer birer ağaçlardan dökülüyordu.
Güneş yavaş yavaş sonsuzluğa kaçıyordu.

Yinede koşuyordum rüzgarla gelen sesine,
Gökyüzünde mehtapta beliren hayaline,
Sarı solgun bir elbise giymiştin üstüne,
Siyah saçların parça parça düşmüştü yüzüne,
Sana uzandığımda kayboldun bir meçule.

                                         21.06.2000

                                      SELAMİ UTKAN
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Elveda

Hoşçakalın köyümün  güzel evleri,
Yaylaları, ovaları saran hayvan sürüleri;
Elveda kuzu otlattığımız dağlar, dereler,
Her gün özgürce bize eşlik eden kelebekler,
Hüzünle ayrılıyorum buralardan,
Bir daha belki de geçmem bu yollardan.

Hoşçakalın oyun arkadaşlarım,
Sırdaşlarım ve de yoldaşlarım,
En çok sizi özleyeceğim kardaşlarım.
Ya bilyelerim, ya köydeki oyun yerlerim;
Bilemezsiniz sizi ne kadar özleyeceğim.

Futbol topumu, kitaplarımı, okul çantamı
Eski gülmeğimi ve çocukluk lastiklerimi,
Bırakıp gidiyorum bütün sevdiklerimi.
Elveda ekinleri başak olan sarı tarlalar,
Hele sesi gökleri delen o bitmez  patoslar,
Ayrılıyorum sizden yazın güzelliği hasatlar.

Anneciğim, babacığım gözleriniz yaşarmasın,
Dostlarım ben giderken içinizi hüzün sarmasın,
Ardımdan mahsun mahsun bakmayın kardeşlerim,
Sizi hiç unutmayacağım  dünya tatlısı yeğenlerim,
Sizinle dolu dolu  geçti bütün günlerim.

Hani buğdayı tas tas satardık dükkana,
Bazen de at eşek sırtında meyve satana,
Hasret kalırdık bir avuç kuru yemişe,
Bir anlam veremezdik bu ikili işe,
Ama yine de mutlu geçti zor günler,
Gözü körolası hiç bitmeyen fakirlikler.

Bir öfkeydi bizi görmeyen gözlere,
Yıllarca bizi uyutan yalan dolu  sözlere
Bu çileler biterdi bir gün elbet,
Belki bizi de hatırlardı şanlı devlet.

Bilmem döner miydim günün birinde,
Ayrıldığım gibi sıcak bir yaz gününde,
Yine oturur muydum ağacımın gölgesinde,
Sizi bulur muydum bıraktığım gibi yerinde.

                                          24.08.2007
                                             (Cuma)
                                  SELAMİ UTKAN

Selami Utkan

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Gece

GECE

Dün gece yine yokluğunun hüznü sardı,
Gözlerim karanlık sokaklarda seni aradı,
Görmek istiyordum gökyüzünde hayalini,
Gecenin sessizliğinde belki duyardım sesini.

Karanlıkta geçtim teker teker evleri,
Kendime mekan seçtim boş kalmış sahilleri,
Serseri atlar gibi coşmuştu deniz,
Sular öfkemi anlatıyordu yıldızlara bensiz.

Ay, beyaz yüzüyle aydınlatmıştı mavi suları,
Denizi süslemişti şehrin renkli yakamozları,
Sanki ela gözlerin parlıyordu ayın içinde,
Bakışların  ısıtmıştı bedenimi, soğuk sahilde.

Gece sahilde kayalıklar ev sahibimdi,
Mavi sular seni çağıran kalbimdi,
Beyaz gökyüzü seni saran sevgimdi,
İçinde yıldızlar seni benden alan rakibimdi.

O gece beyaz bir peri olmuştun semada,
Gül yüzün aks olmuştu bu pembe rüyada,
Sonsuzlukta kayboluyordun yıldızlar söndükçe,
İçimi tekrar hüzün sarıyordu sen gittikçe.

Gökyüzü boş kalmıştı, azgın sular durmuştu,
Ufukta güneş ilk kızıllığıyla doğmuştu,
Martılar yavaş yavaş terk ediyordu yuvalarını,
Sahiller yeniden kucaklıyordu insanlarını.

                                              14.02.2001

                                         SELAMİ UTKAN
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Geceyle Başlayan Masalımız

Gecenin sessizliğinde duyardım sesini,
Hemen çıkardım balkona
Gökyüzünün derinliklerinde arardım seni,
Ufukta belirdiğinde içim içime sığmazdı o an,
Önce gözlerin ışıldardı yıldızlar arasında,
Sonra mehtapta belirirdi hüsnü cemalin,
Bir kuş gibi süzülürdün yavaş yavaş bana,
Önce içime çekerdim ince ince nefesini.
Usulca gözlerimi kapatıp açardım kollarımı,
Dokunurdun serin bir yel gibi her yanıma.

Ceylan gözlerine baktıkça kendimi görürdüm,
Parmaklarım dokunurdu altın saçlarına
Sonra yüzene ve gözlerine,
Sonra serin bir rüzgar  eserdi bize doğru,
Tel tel kaldırırdı saçlarını,
Dalgalanırdı saçların ve dağılırdı yüzüne.
Gecenin sonuna doğru ilerlerdik hep böyle,
Mavi gök bizi bir masal yolculuğuna çıkarırdı öyle.

Gözlerimizi kapatır el ele geçerdik sahilleri.
Konardık başka bir diyarda yeni bir limana,
Kuşlar, kelebekler, çiçekler karşılardı bizi,
Kucaklardı bizi masalın engin denizi.
Her yeni güne başlardık yeni bir şarkıyla.
Hep böyle devam eder  giderdi günlerimiz,
Hep böyle kalalım derdi son sözlerimiz…

                                         19.07.2008

Selami Utkan
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Gel Artık

GEL ARTIK

Güneş  bulutların arkasına saklanıyorsa,
Buğdaylar artık başak açmıyorsa,
Gözlerin uzak diyarlara dalıyorsa,
Evini özle, evine şafak vaktinde gel.

Kederli gönlüne akşam çökerse,
Pembe yanaklarından yaşlar süzülürse,
Ruhunun derinliklerinde isyan ateşi gürlerse,
Sakın üzülme, çünkü seni bekleyen biri var.
Güneşin ilk ışıklarıyla dağları aşta gel.

Artık bahar yağmurları yağmıyorsa diyarına,
Göç eden kuşlar bile uğramıyorsa sana,
Ve sürgün gibiysen, bir o yana, bir bu yana,
Evini düşün, seni orada bekleyenler var.
Dağlarda kır çiçeklerini kucakla gel.

                                    22.10.2002

                       SELAMİ UTKAN
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Götürün Beni De Bir Darağacına

Artık götürün beni de bir darağacına,
Milyonların gittiği bu uzun yolun sonuna.
Ruhumu kurtarın bu çirkin dünyadan,
Etrafımı saran bu zavallılardan.

Ben bir kere ölerek gidiyorum sonsuzluğa,
Siz her gün ölerek düşeceksiniz boşluğa.
Ruhum daima yıldızlar gibi parlayacak,
Milyonlar yıllarca adımı haykıracak.

Benim yolum sonsuz akan bir derya,
Bizden önce ölü canlar gibi olanlar var ya
Hepsi bugün artık şahlanmış bir kahraman,
Bu yola baş koyanlar dinlemez hiçbir ferman.

Dağlara, ovalara taştı sevdamızın sesi,
Zalimleri boğar bir gün bu halkın öfkesi,
Artık parlamak istiyorum bu göklerde,
Haykırmak istiyorum şehirlerde, köylerde.

Artık beni götürebilirsiniz bir dar ağacına,
Ama ruhum asla teslim olmaz ölümün kucağına,
Ruhum tekrar doğar milyonların bedeninde,
Sevdam daima yankılanır çocukların yüreğinde.

                                        23.06.07 (Cumartesi)
                                          SELAMİ UTKAN

Selami Utkan
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Gözlerim Seni Arar

Akşam çökünce üstüme dalarım uzaklara,
Ararım loş bir meyhane, seni sorarım yıldızlara,
Nerede mehtabım, neden gitti başka limanlara,
İsmini yazarım beni saran harabe duvarlara,
Gözlerim bulutlar arasında nur yüzünü arar.

Gece sarınca dünyamı, öfke düşer sesime,
Odamda yalnızlık sis gibi çöker üstüme,
Duvardaki resmin ortak olur derdime,
Cansız bakışların ateş gibi saplanır yüreğime,
Gözlerim kör sokaklarda hayalini arar.

Penceremden haykırırım göklere isyanımı,
Sadece yıldızlar duyar feryadımı,
Bir düş uğruna uçup giden yıllarımı,
Rüzgar gibi uçurdun sonsuzluğa umutlarımı,
Gözlerim seni gökyüzünün mavi boşluğunda arar.

01.06.2002

SELAMİ UTKAN
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Gözlerine Kaymak İsterim

GÖZLERİNE KAYMAK İSTERİM

Bazen ellerim dokunmak ister ellerine,
Gözlerim yıldızlar  gibi kaymak ister gözlerine,
Bir bakışta fethetmek isterim yüreğini,
Ruhumun derinliklerinde duymak isterim sesini.

Utanır söyleyemem derdimi yanındayken sana,
Anlarsın diye bakar dururum yüzüne yana yana,
Yüreğimi bir mektupla sunsaydım avuçlarına ansızın,
Belki o zaman biterdi bana olan nazın.

Sonsuz bir deryada efkarından kaybolmuşum,
Issız bir sahrada mecnun gibi aşkından sarhoşum,
Dünyanın derinliklerinde ara beni ela gözlüm,
Bir pınar ol uyandır beni gül yüzlüm.

Yıldızların söndüğü bu karanlık gecede,
Ayın bulutların arkasına saklandığı gökyüzünde,
Bülbüller gibi durmadan adını sayıklıyorum,
Divaneler gibi ufukta beliren gözlerine koşuyorum.

                                       10.12.2004

                                   SELAMİ UTKAN
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Gözyaşlarımla Akıp Gitsem Ceylanıma

Sıcak günlerin ardından serin günler geldiğinde,
Martılar ufuklara doğru süzüldüğünde,
Kuşlar bu diyardan uzaklara uçup gittiğinde,
Ölüme bir adım daha yaklaştığımı anladım.

Soğuk rüzgarların estiği renksiz günlerdi,
Ceylanım kaçıp gitmişti yanı başımda,
Geride bir damla zehir bırakmıştı aşımda,
Ben de mi kaçıp gitsem diyordum bu öksüz diyardan,
Gece olmadan insem bu yeşil yayladan,
Karışsam ben de şehirlerdeki kalabalıklara,
Kaybolsam milyonlar  arasındaki yalnızlıklara.

Ya da diyordum gece olduğunda  bir tepeye çıksam,
Yokluğunu mehtapla doldursam ve seni yıldızlara sorsam,
Sonra nemli gözlerle oturup bir kayaya yaslansam,
Sessiz sessiz akıp giden ırmağa baksam,
Acaba istesem gözyaşlarımı katar mı sularına.
Beni alıp götürür mü sonsuzluk limanlarına.

                                                     08. 08. 2010

Selami Utkan
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Gurbet Yolu

AYRILIK

Sıcak bir yaz günü yolculuk görünmüştü bana,
Her şey bir yana çocukluk yıllarım bir yana,
Kopuyordum ana kucağından, baba toprağından,
Ayrılırken Serhad’ın sıra dağlarından,
Hatırladıkça güzel günleri doldu gözlerim,
Ardımdan kaybolan dağları gördükçe yandı yüreğim.

Yol aldıkça acımasız gurbete sıra dağlar arasında,
Oyun arkadaşlarımı aradı gözlerim yolarda.
Şehirleri sırayla geçtikçe kuruyordu umut çiçeğim,
Buram buram kokan topraklara dönmekti tek isteğim.

Yavaş yavaş dallardan düşüyordu yapraklar,
Karanlığa karışıyordu içimi ısıtan ışıklar,
Güneşim ansızın kaybolmuştu gökyüzünde,
Ne bir umut ne de bir ışık vardı izinde.

Niceleri gitmişti bilinmeze böyle ağlayarak,
Öfkelerini şimşekler gibi gökyüzüne dağlayarak,
Acaba bu hepimiz için ortak bir kader miydi?
Yoksa bir bilinmezde kaybolup gitmek miydi?

                                          24.08.2005

                                      Selami UTKAN
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Gül ve Can

GÜL  ve CAN

Bir güzel tanıdım sıcak bir yaz günü,
Işıldayan gözleri aydınlatmıştı gökyüzünü,
Sıcak bakışları sarmıştı o an bedenimi,
Gül yüzüne bakmaktan alamıyordum kendimi.

Gönül bahçemde açmış bir kırmızı güldü,
Geceleri dünyamı aydınlatan bir sümbüldü,
O artık ruhumu saran  sonsuz  bir candı,
Beni benden alan bu güzel kadın gülcandı.

Durmadan yolunu beklerdim her gece,
Mecnunlar gibi adını sayıklardım hece hece,
Bir mehtap gibi doğardı yıldızlar arasında,
Adına nağmeler dizerdim gece yarısında.

Bazen aniden dalardı derin ufuklara,
Sanki hesap sorardı hüzünlü geçen yıllara,
Ceylan gözleriyle  bir peri olmuştu masallara,
Hayatını yazsam asla  sığmaz sayfalara.

Ressamlar baş köşeye servi boyunu çizerdi,
O, en çok saçlarıyla oynamayı severdi;
Gül bahçelerinde bülbüller onun için inlerdi,
Aşıklar diyar diyar onun destanını dinlerdi.

                                            19.08.2007
                                              (Pazar)

                      SELAMİ UTKAN
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Gülümün Solduğu Gece

Bir gül açmıştı gönül bahçeme,
Uzun zarif boyu, al al yaprakları,
Hayrandım yemyeşil gözlerine,
Mağrur mağrur bakardı gökyüzüne.
Her sabah tebessüm ederdi bana,
Gülünce gözleri parlardı,
Güneş vurdu mu yapraklarına,
Sarı, kırmızı renkler inerdi gerdanına,
Sevinçten coşardı sesimi duyunca,
Çiçekler ona sultanım derdi.
Bir bahar günü bahçeme gelince ansızın,
Yeniden doğmuş gibiydim bu yazın,
Bir deniz meltemiyle gelmişti hayatıma,
Yeni bir bahar getirmişti dünyama,
Güzelliğiyle can katmıştı sevdama.

Hep böyle devam eder sanmıştım,
Ama feleğin acımasız öfkesi
Gülümü erken savurdu uzaklara,
Belki de rüzgar uçurdu başka limanlara.
Tarih 13 Nisan 2008'di,
Serin bir pazar gecesiydi,
Her şey olduğu gibiydi,
Devam ediyordu sevgi çemberi,
Beni mutlu gidiyordu buluştuğumuzdan beri.
Ama aniden çöktü omuzlarıma bir ağırlık
Bir hüzün yavaş yavaş içimi yakıyordu.
Gülüm kopmak istiyordu gönül bahçemden,
Bu gece başımı alıp gitmeliyim diyordu.
Bu gece son gecemiz diye ağlıyordu,
Bunu söylerken masum masum yüzüme bakıyordu.

O an konuşamaz olmuştum, adeta donmuştum.
Dudaklarım, parmaklarım titriyordu.
Soğuk bir korku sarmıştı vücudumu,
Yavaş yavaş kaybediyordum umudumu.
Nereye baksam acı bir çığlık,
Ne yapsam da artıyordu üstümdeki ağırlık,
Yine de el ele geçiyorduk loş sokaklardan,
Hiç bırakmak istemiyordu ellerimi,
Bir an bile kaçırmıyordu benden gözlerini,
Bazen tutkuyla öpüyordu yanaklarımı,
Bedenime sıkı sıkı sarıyordu kollarını,
Bazen dokunuyordu yüzüme dudaklarıma.
Hiç bitmesin diyordum bu gece,
Biterse gece, nasıl bulacaktım sabahı,
Şunu iyi biliyordum; koptuğumuz an
Saracaktı bedenimi bir cehennem ateşi,
Sonsuza dek sönecekti hayatımın güneşi,
Acaba başka bir diyarda doğacak mıydı?
Bilmem…
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Ama bana can veren gülüm
O gece ansızın kopmuştu yüreğimden,
Gökyüzüne uçmuştu avuçlarımın içinden.
Son bakışları ok gibi saplanmıştı bedenime,
Son sözleri ateş gibi düşmüştü zihnime.
O an kendisinden geriye kalan
Sarı solgun bedeni, sönen yeşil gözleri,
Ve yüreğimde giderek büyüyen acı bir çığlık,
Zaman ilerledikçe artmıştı üstümdeki ağırlık.
O gece ansızın solmuştu hayat gülüm,
Karanlığın içinde kaybolmuştu sümbülüm.
Bir başka mevsimde tekrar açar mıydı?
Bilmem…
Ama beni bırakıp gitmişti içimdeki acıyla,
Yüreğimi sürekli yakan o büyük sevdayla…

15.04.2008 Salı

                              SELAMİ UTKAN
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Güneş

GÜNEŞ

Ben yıldızların en erişilmeziyim,
Çünkü her zaman göklerdeyim,
Yıldızlar on binlerce ama, ben bir taneyim,
Onlar her zaman geceye tutsak,
Ben doğunca gökyüzü hepsine yasak.

Dört cihanda dilden dile söylenir şanım,
Dağlara, taşlara, ağaçlara yazılmış adım,
Sevda türkülerinde aşıklar beni anar,
Şiir meclislerinde şairler beni sayar.

Ben doğmadan hayat başlamaz,
Işığımdan güç almadan çiçekler açmaz,
Ğüzelliğim bütün evrende desen desen,
Benim geceyi gündüzden, ayları mevsimden kesen.

                                         SELAMİ UTKAN
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Güneşin Doğduğu Topraklar

Güneşin doğduğu topraklar bize yeterdi,
İçimize çimenlerin kokusunu çektik sabahları,
Tarlalarda dokunduğumuz buğday başakları,
Bahçemizde bize gölge olan meyve ağaçları,
Geceleri damda uzanıp izlediğimiz yıldızlar,
Köyümüzü sarmalayan yemyeşil çayırlar,
Bize yeterdi güneşin doğduğu yurdumda.

Bahçemizde büyüyen tavuklar civcivler,
Çiçeklerimize konan özgür kelebekler,
Yaylalarda otlayan koyunlar, kuzular,
Çayırlarda, dağlarda koşuşturan atlar;
Huzur ve mutluluk verirdi bize her zaman,
Neyimize yetmiyordu bütün bu güzellikler.

Bahar geldi mi  hemen açardı papatyalar,
Kar sularıyla coşardı tarlalar, dağlar, bağlar;
Her yağmurdan sonra sarardı bizi gökkuşağı,
Doğanın sesi neşe verirdi içimize baştan aşağı,
Kışın evlerimizde yanardı sobalar saatlerce,
Toplanırdık etrafına sohbet ederdik ailece,
Bu mutluluk yetmez miydi bize sonsuza kadar.

Sabahları horoz sesleriyle uyanmak,
Tarlalarda güneşin ilk ışıklarıyla ısınmak,
Derelerde yüzmek, çiçeklerin arasına uzanmak,
Dostluklar candan, arkadaşlıklar erdemliydi,
Yalan dolan, hırs, hile yoktu kimsede,
Bu güzellikler yeterdi bize memleketimde.

Serin yaylalarda kıl çadırlarda uyumak,
Yağmur sesi eşiğinde çay içip huzur bulmak,
Evlerimizi süsleyen el dokuması halılar, kilimler;
Üstüne uzandığımız el yapımı divanlar, minderler;
Her sabah soframızda bal kaymak, tandır ekmeği,
Tereyağı , tulum peyniri yemek,  taze süt içmek;
Bunlar bize yeterdi, hepsi  kadınlarımızın emeği.

Sonunda zengin dünyamızı kurban ettik hırsımıza,
Bıraktık onca güzelliği  yaban ellere göç ettik,
Yeni bir dünyada sıfırdan başladık hayatımıza,
Başkalarının dünyasında mutlu olacağınızı zannettik,
Bıraktık ardımızda dolunayı, kuşları, kelebekleri,
Huzuru, gülmeyi, candan dostları, bütün sevenleri,
Oysa her mevsimde bize yeterdi baba ocağımız,
Sonsuza kadar bizi mutlu ederdi  ana kucağımız…

                                          14.10.2017 Cumartesi
                                               Selami UTKAN
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Hasretinle Yanmak

HASRETİNLE YANMAK

Yüreğimde  aşkının ayrılık acısı var,
Kanayan gönlümü tebessümünle sar,
Banim için zülüflerine ak güller tak,
Sevdam ela gözlerinle son bir kez bak.

Geceleri gözlerim semada seni arar,
Görmeyince içimi bir hüzün sarar,
Belki yerine binlerce yıldız parlar,
Ama yine de gönlüm seni sorar.

Suna boylum, aklımı verdim sana,
Adını sayıklarken yollarda yana yana,
Bir yaz  yağmurunu beklerken günlerce,
Ateş olup göklere süzüldüm özgürce.

                    SELAMİ UTKAN
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Hayat

HAYAT

Hayat bir gemi, durmadan ileri gider,
Her limanda birileri iner, birileri biner,
Kimse yolunu bilmez,geminin kaptanı olmaz,
Yolcuları durmadan artar, hiç azalmaz.

Kimse sonunu bilmez gittiği denizin,
Kimse gözyaşına bakmaz ağlayan çaresizin,
Dev dalgalar sürükler sizi bir meçhule,
Hasret kalırsınız bahçenizdeki güle.

Bazen gözleriniz nemlenir bulutlara baktıkça,
Hüzün çöker içinize doğmayan güneşi aradıkça,
Tanıdık bir yüz ararsınız gittiğiniz her limanda,
Yapayalnız kalırsınız koca bir denizin ortasında

Selami Utkan
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Hayat Nedir?

HAYAT

Hayat farklıdır herkesin zihninde,
Bir dert yumağıdır kimisinde,
Bir tatlı rüyadır kimisinde.

Hayat  kırmızı güldür, bir aşığın elinde.
Hayat iki mısradan ibarettir, bir şairin dilinde,
Hayat sadece şöhrettir, bir zenginin cebinde.
Hayat bitmeyen çiledir, bir fakirin gözünde,
Hayat hamallıktır, bir işçinin her sözünde,
Hayat biraz gülmektir, bir hastanın yüzünde.

Hayat uzanıp yatmaktır, bir ağacın gölgesinde,
Hayat özgürlüktür, bir tutsağın hücresinde,
Hayat sürekli ölümdür, bir kaçakçının ensesinde.
Hayat ağıt yakmaktır, bir annenin sesinde,
Hayat geçmişe dönmektir, bir yaşlının penceresinde,
Hayat akıp giden bir sudur, kendi deresinde.

                                            03.12.2006
                                                 Pazar
                                         SELAMİ UTKAN
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Hayat Yıldızım

HAYAT YILDIZIM

Sıcak bir temmuz  günü tanıdım seni,
Masum duruşun,  çekingen bakışların,
Sözlerin, ışıldayan gözlerin ve nur yüzün
Hep aklımda kaldı o günden bu güne,
Ellerin ellerime değdiğinde içim titredi
Beni en çok etkileyen siyah gözlerindi.

Uzun bir zaman geçti sen buralardan gideli,
Her gün hasretinle yanmak  ediyordu beni  deli.
Umutsuz bir  anda  güneş gibi doğdun dünyama,
Ruhunla, sevginle can verdin  her  anıma.
Geceleri gökyüzünde sönmeyen yıldızım oldun,
Gündüzleri   bir güvercin gibi kapıma kondun.

Dokunsun  ellerin ellerime,  gözlerin  gözlerime,
Sevgi sözlerin her zaman ilham olsun şiirlerime.
Nefes ol günlerime,  hayat yıldızı ol gecelerime,
Dağlar, ormanlar yuvamız olsun yaz sıcaklarında
Ceylanlar  yoldaşımız olsun  vadi boylarında
Bülbüller   güzelliğini anlatsın aşk şarkılarında

                      20.08.2016 Cumartesi
                  SELAMİ UTKAN
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Hayatın Sonbaharı

Hayat, sonbaharda bir çınar ağacı gibidir;
Ansızın dökülür yaprak yaprak,
Düştükçe kucaklar hepsini kara toprak,
Yapraklar azaldıkça kuşlar da uçar gider,
Ağaç  hayatın sonunda çıplak kaldığında
Kanatlı dostları da gitmiştir başkasının kucağına.
 Artık akşamlar erken çöker  çınarın üstüne,
Rüzgarlar daha sert vurur yaşlı yüzüne.
Dallar kurudukça yapışır birbirine,
Uzatmak istese de başkasına kollarını,
Yapayalnız kalmıştır koca ormanda.
Son kez yüreğine almak istese de güneşi,
Yine de ısıtamaz ruhunu ve bedenini
Sonbaharın serin rüzgarları estiğinde,
Hayat da son bulur onun gölgesinde.

                                                        14.08.2008
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Hazan Mevsimi

Hazan mevsiminde dökülüyordu yapraklar,
Artık sıcak iklimlere göç ediyordu kuşlar,
Sert rüzgarlar kurutmuştu kalan son çiçekleri,
Ortadan kaybolmuştu yazın özgür kelebekleri.

Hüzün günleriydi, mevsim sonbaharın sonuydu,
Kışı bekleyen doğa yavaş yavaş donuyordu.
Böyle solgun bir zamanda çıktın karşıma,
Renk verdin her günüme, her anıma.

Hayrandım ahu gözlerine, kar beyazı rengine,
Senin sevginle girecektim kış mevsimine.
Sen sabahları yüreğime açan beyaz bir papatya,
Uzun gecelerde bana mutluluk veren bir rüya.

Sen dağları, ovaları süsleyen bir sümbül,
Gönül bahçemde hiç solmayan bir gül,
Geceleri yıldızlar gibi parlayan bir can,
Gökyüzü gibi ruhumu saran bir heyecan.

Mevsimler gelip geçsin, kuşlar göç etsin,
Yeter ki sen kal, dereler, nehirler akıp gitsin
Mehtap yüzün her sabah aydınlatsın dünyamı,
Sevgin, ilgin her zaman büyütsün sevdamı…

04.01.2017 Çarşamba
SELAMİ UTKAN
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Her Sabah Gel Yanıma

Her sabah güneşle gir odama,
Ben uykudayken hemen uzan yanıma,
Parmaklarınla dokun yüzüme, dudaklarıma.
Seni görünce parlasın gözlerim,
Seni seviyorum diye haykırsın sözlerim,
Dokunsun gül yüzüne ellerim.
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Her Ulustan Çocuklarla

Dünyanın bütün çocuklarına sesleniyorum
Bizim sınırlarımız engin bir deniz,
Savaşmadan   içinde yaşayabiliriz,
Her ulustan,  her renkten çocuklarla.

Melez, sarı, siyah ve beyaz
Dünyanın güzel çiçekleriyiz.
Yarınları aydınlatacak birer güneşiz,
Her  ulustan, her renkten çocuklarla.

Bütün çocuklar barışla çıktık yola,
Gözlerimizde ışıldayan yeni umutlarla,
Yürüyoruz geleceğe emin adımlarla,
Her ulustan,  her renkten çocuklarla.

Biz birlikte güldükçe dünya güzelleşecek,
Biz beraber oynadıkça kardeşlik filizlenecek,
Biz birbirimize sarıldıkça barış gelişecek,
Her ulustan,  her renkten çocuklarla.

Kardeşlik böyle bir şeydir işte,
Din, dil,  ırk  seçmeden,
Kardeşçe yan yana yaşamak,
Her  ulustan,  her renkten çocuklarla.

                              21.04.2013 Pazar
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Issızlık

ISSIZLIK

Geceleri, sadece gökyüzündeki yıldızlarla dertleşirsin,
Aradığın kadını, ayın parlaklığında hayal edersin,
Sabah olduğunda, başında kızgın bir güneş bulursun,
Ne dertleştiğin yıldızları bulursun,
Ne de hayal ettiğin kadını görürsün.

İşte o zaman ıssızlığı yaşarsın.
Acaba ıssızlık nedir? Diye, kendine sorarsın.
Dünyayı içi boş bir tabloya benzetirsin.
İçinde ne bir manzara ne de bir canlı görürsün.
Acaba bu ıssızlık mı? Yoksa ıssızlık ıssız mı?

Boş yollarda selamsız yürümek,
Ağaçlarda kuş sesi duyamamak,
Durgun bir suyun kenarında yalnız oturmak,
Ya da denizlerin sonsuzluğunda bir liman aramak,
Acaba ıssızlık mı? Yoksa ıssızlık ıssız mı?

Adını özgürce çöl kumlarına yazdın mı?
Sıcaklarda  yalnızca sam yelini kucakladın mı?
 Su içmek için günlerce bir kuyu aradın mı?
Kumlara gömülmüş bedeviye yandın mı?
(Bunlar)  Acaba ıssızlık mı? Yoksa ıssızlık ıssız mı?

                                                            01.09.2002
                                                        SELAMİ UTKAN
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İçimdeki Fırtına

Bu Pazar başımı alıp gitmek istedim uzaklara,
Kimsenin bulamayacağı bilinmez diyarlara,
Düşmek istedim kervan geçmez yollara,
Sadece sen ol istedim yanımda,
Sadece senin sesin olsun kulağımda,
Güneş bile uğramasın gittiğim yere,
Mehtap ve yıldızlar parlamasın hiçbir gece,
Sadece karanlık olsun etrafımda,
Sadece sessizlik olsun başımda…

Fırtınalar kopuyor içimde baştan ayağa,
Kara bir sis çöksün bastığım her toprağa,
Geçtiğim her bağa, çıktığım her dağa,
Dereler, vadiler çıksın önüme,
Kapkara bulutlar çöksün üstüme,
Eşlik etsinler öfkeli her sözüme,
Her yere şimşekler çaksın ansızın,
Karlı sıra dağlar yollarıma uzansın,
Yeter ki yolumda insanlar olmasın…

Gökyüzü yüreğime daralsın iyice,
Güneş doğmasın, ay parlamasın günlerce,
Yeter ki gidişim devam etsin sessizce,
Yeter ki öfkem dinmesin, hızım kesilmesin,
Varsın aylarca yüzüm hiç gülmesin,
Fırtınalar uçursun beni  her şeyden,
Götürsün beni bu vefasız yerden,
Sadece versin bana yalnız kalmayı
Unutmak istiyorum bu kirli dünyayı …

                        26.06.2016 Pazar
                 SELAMİ UTKAN
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İçimdeki Sızı

İÇİMDEKİ SIZI

Gecenin karanlığında indim sahile,
Bir ben vardım bir de ahşap bir iskele,
Benim gibi yalnızdı mavi derya
Uzanıp  yaslandım bir kayaya,

Kulak verdim dalgalara gece boyunca,
Bazen ufka daldı gözlerim yıldızlar parlayınca
Bir ayrılık acısıydı içimdeki sızı,
Dondursun içi gecenin soğuk ayazı

Öfkemdi dalgalanıp kayalara çarpan,
Sanki hayat çizgimdi sağa sola sapan,
Kanmıştım bir vefasızın her sözüne,
Uzatmıştım ellerimi ayın gül yüzüne.

Kaybolmak istiyordum denizin dibinde,
Belki bir gün bulurlardı bir adanın sahilinde.
Belki de tutardı elimi bir deniz kızı,
Acaba biter miydi yüreğimdeki sızı?
Belki kulaç atardım sonsuz bir limana,
Elbet beni de basardı bağrına toprak ana.

                                 23.06.2007
                               (Cumartesi)

                         SELAMİ UTKAN
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İrşat

İRŞAT

Oku evladım, oku! Kaldırma başını kitaptan,
Geleceğin için bir daha oku, sil baştan,
Öğren insanlık ilmini, anla dünya halini,
Yap hayat ödevini, güzelleştir duygu dilini.

Ama sen okumam diyorsun, bu güzel baharda,
Sıkar beni kitaplar, eğlenmek varken dünyada,
Diyorsun ki, nasıl olsa beni de kucaklar bu dünya,
Beni de doyurur, beni de içirir bu derya.

Ama zaman bir kör kuyu evladım, insanı yutar,
Dünya çiğ süt emmiş bir muamma, insanı satar,
Gaflet kervanına katılma, ölü denizine dalma!
Sahralarda susuz kalırsın, serabın deryasına aldanma!

                                                     11.04.2004
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İstanbul

İstanbul başka bir dünyanın adı,
Herkes bilir daha görmeden şanını,
Her diyarda her ilde,
O, efsanedir herkesin dilinde,
Bu dünyayı duyan düşer yollara,
Bazıları erken kaybolur bu insan selinde.
Kimileri şaşırır gelip görünce, içine düşünce,
Kimileri bir iş, bir aş der her şeyden önce.

İstanbul aldı mı içine insanı, sardı mı hayatını,
Bırakmaz bir daha, sımsıkı tutar kollarını,
Hiç kimse kurtulmaz düştü mü eline.
Kopmak istesen de nafile,
Ayrılsan da tekrar dönersin geriye,
Yine düşersin bu dünyanın pençesine,

Hani nerede altın olan taşı toprağı?
İçinde ne kalmış yeşil bir yaprağı,
Ne de akan temiz bir akarsuyu.
Tüketip bitirmektir onun tek huyu.
Kim doymuş parasıyla ve havasıyla,
Şanı büyük dedikleri bu dünya,
İnsanı sadece avutan yalan bir rüya.

                       29.06.2008 Pazar
                         SELAMİ UTKAN
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İsyankar Ölüm

İSYANKAR ÖLÜM

Dumanlı, puslu bir sonbahar sabahı,
Kurşun kokusu sarmış kara toprağı,
Ölüm kuşatmış dört bir yanımı,
Mayın tarlasında gömleğim kana bulandı,
Sordum, sonbaharlar hep böyle hüzünlü mü?
Çiçekler, ağaçlar, bedenler böyle ölür mü?

Ansızın kurudum, bir boşlukta kayboldum,
Feleğin rüzgarıyla sonsuzluğa savruldum.
Dağ eteklerinde yaban güllerim kurudu,
Beni baharımda terk eden vefasız ruhumdu.
Bu hayat yolculuğumda bir sondu.

Baktım, bir ihtiyar benim için ağlar,
Karalara bürünmüş, sırdaşım yeşil dağlar.
İhtiyar, şapkasını toprağın üstüne bırakmış,
Diz üstü çökmüş, şakaklarını avuçlamış,
Nemli gözlerle bir bana bakar, bir havaya bakar,
Titreyen dudaklarında sözler isyankar.

Rüzgar sağa sola sallıyordu kır saçlarını,
Saçları anlatıyordu bir ömrün acılarını.
Bir kadın ağıtlar söylüyordu ardımdan,
Kaldırmıştı ellerini, haykırıyordu isyanından.
Son hatırladığım, üstüme dökülen yapraklar,
Sonra bir ben kaldım, bir de kara topraklar.

                                               2002

                                  SELAMİ UTKAN
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Kadınlarımız

Emekçi ve güzel kadınlar güneş gibidir
Bütün yıldızlar sabaha doğru sönse bile
Güneş daima karanlıkları aydınlatır göklerde
Yıldızlar geceye tutsak ay ise dünyaya
Oysa hiçbir güç yetmez güneşi sarmaya

Daima güneş gibi özgürdür güçlü kadınlar
Emekleriyle can bulur, elleriyle güzelleşir çağlar
Kadınlar nesilden  nesile hayat verir insanlığa
Sevgi dolu yürekleri olmasaydı girerdik karanlığa
Onlar olmadan hayat kurur, dünya durur
Hepimizin yüreğini onların merhameti doldurur

Kadınlarımız her yaşta alnımızın nuru
Yarattıkları uygarlık insanlığın yüce gururu
Onlar her diyarda  arkadaşımız en iyi yoldaşımız
Ana yüreği en zor dönemlerde tek yuvamız
Şer gününde savaş anında onlardır tek barışımız

Kadınlar güzellik timsali medeniyetin mimarı
Gönülleri her insan için mutluluk ve aşk diyarı
Sanatı yarattı elleri, şarkılar söyledi güzel sesleri
Güneşten daha parlaktır renk renk gözleri
O kadın ki gül gibi açan, her anıma renk katan,
Batmayan bir güneş gibi her günümü aydınlatan…

08 Mart 2017 Çarşamba
Selami  UTKAN
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Kalemim

KALEMİM

Gece gündüz hayatını benimle paylaştın,
Bu dünyada beni en iyi sen anlattın,
Soğuk kış gecelerinde sıcaklığınla içimi ısıttın,
Kadem boyunla, ışıldayan gözlerinle bana baktın.

Vefalı dostum bütün ömrünü bana adadın,
Sırlarımı, umutlarımı sayfa sayfa yazdın,
Hayalimdeki dünyayı resimlere sen çizdin,
İçimdeki duyguları şiirlere sen dizdin.

Benimle bir yoldaş gibi gezdin diyar diyar,
Dört cihanda bulunmaz senin gibi vefalı yar.
Hüzünlendiğimde sana yasladım başımı,
Beyaz sayfalara senin için döktüm gözyaşımı.

Bu dünyada sen yarattın bütün şanımı,
Şiirlerimle her diyara, her güzele yaydın adımı,
Benden maziye kalacak en büyük hazinesin,
Beni anlatarak, sarsın yürekleri gür sesin.

Dostum, öldüğümde adımı sen yaz mezar taşıma,
Gönlün kederlendiğinde gel otur başıma,
Derdini nağmelerle yaz kara toprağıma,
Özlemini, sitemini haykır kulağıma.

                                        15.05.2003

                           SELAMİ UTKAN
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Marmara Neden Ağlıyor

Balkondan Marmara’nın maviliğine bakıyorum,
Ama kirden başka hiçbir şey göremiyorum,
Kafamı iyice uzatıyorum, gözlerimi dört açıyorum.
Yine de mavi suları göremiyorum, neden mi?
Çünkü hava kirliliği kaplamış semayı,
Dört taraftan kuşatmış öksüz  Marmara’yı.
Adeta hapsetmiş mavi suları içine,
Mavi diyorum ama  kendimi kandırıyorum,
Ya da görmek istediğim gibi bakıyorum.

Sarmış sahillerini betondan canavarlar,
Nefes aldırmaz olmuş kalın duvarlar.
Yarmışlar dev gövdeleriyle toprak anayı,
Yeşil saçlarından ettiler koca dünyayı.
Dar yollar, vızır vızır geçen arabalar,
Oksijen yerine duman solduğumuz havalar,
Nerede geceleri gürleyen bulutlar,
Nerede çirkinlikleri örten kar taneleri,
Dağları, kırları saran bahar çiçekleri,
Ne zaman gelecek sevgi kelebekleri?

Şimdi hiçbiri yok bu koca diyarda,
Hayat bitmiş artık bu renkli rüyada,
Tek gördüğümüz katlı mezarlıklar,
Gökyüzünü zehirleyen kimyasal gazlar,
Tek duyduğumuz araba sesleri,
Gün  boyu doğayı yiyen  makineleri,
Biter mi acaba bir gün bu kara dram?
İyileşir mi acaba yüreğimdeki yaram?
Yine yeşile bürünür mü dağ başları?
Artık diner mi Marmara’nın göz yaşları?

                         26.10.2007 (CUMA)
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Mavi Sabah

Masmavi bir sabahla başladım güne,
Güneş kızıllığıyla dem vuruyor düne.
Çiçek kokuları yeni düşmüş toprağa,
Ağaçlar başını dikmiş sıla dağına.

Radyo Mahsuni Şerif’i çalıyor, türkü saatinde,
“İşte gidiyorum çeşm-i siyahım”
Diyor büyük ozan, bu bahar gününde,
En güzel türküyü dinleyerek başlıyor sabahım.

Gökyüzüne bakıyorum, sonsuz bir mavi,
Balkona geçip çekiyorum altıma tabureyi,
Önümde duruyor deniz manzarası,
Yeşil adalarla süslü mavi suların ortası.

Bir martı gibi uçmak istiyorum,
Büyük Ada’nın  tepesine diyorum,
Yapsam kendime dallardan bir yuva,
Göçmen kuşları için açsam yeşil bir ova

                             10.04.2004
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Mazi

MAZİ

Zemheri karanlıkta yolunu arayan bir divaneyim,
Kanun tanımaz, gözü dönmüş  bir serseriyim,
Bazen dağdayım, bazen dört duvar arasındayım,
Soğuk kış günlerinde derin bir vadideyim,
Beni buralarda arama sevda

Artık gülmeyi dünyadaki çocuklara adadım,
Sadece mazide kalanlarla söylenecek adım,
Oysa bir zamanlar dağlarda bir kartaldım,
Gün geldi, bir boşlukta kayboldu hayranlarım,
Bir sevda uğruna yok oldu umutlarım.

Hatırlamaz artık maziyi, ağlayan sol yanım,
Ateş topu bir yanım, güz gülleri bir yanım,
Belki kuşlarla dönerim bir bahar günü,
Kızıl güneş rengiyle sardığında gökyüzünü,
Dağlarda mor sümbüller açtığında,
Serin yaylalarda ateşler tekrar yandığında.

Belki dönerim, güneşim tekrar doğduğunda,
Belki ararım seni bir nisan yağmurunda,
Belki o zaman damla damla düşerim kapına,
Belki hatırlarım maziyi, tekrar dönerim sana.

                                                 20.05.2003

                                    SELAMİ UTKAN
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Memleketim

MEMLEKETİM

Memleketimin inci inci dizilmiş  dağları,
Eteklerinde dizi dizi yayılmış  bağları,
Doruklarında toplanmış beyaz kar taneleri,
Yan yana sıralanmış köyümün taş haneleri.

Yine yeşil deniz olmuş sarı topraklar,
Ağaçlarda mis gibi kokan taze yapraklar,
Köy meydanında atışır sazlı aşıklar,
Film gibi gözümden geçiyor eski yazlar.

Diz boyu olmuş buğdaylar başak başak,
Dere boylarında çiçekler yaprak yaprak,
Her evin önünde kurulmuş birer çardak,
Mehtaplı gecelerde yıldızlar bayrak bayrak.

Yaz sıcağında çadırlar kurulur  yaylalara,
Koyunlar, kuzular yayılır çayırlara,
Göçmen kuşları sürü sürü konar tarlalara,
Memleketimin güzellikleri sığmaz sayfalara.

                        25.11.2003

                                SELAMİ UTKAN
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Memleketimde Bahar

MEMLEKETİMDE  BAHAR

Şimdi papatyalar açmıştır memleketimin dağlarına
Desen desen örtmüştür toprağı renkleri,
Koyunlar, kuzular yayılmıştır kırlarına,
Uçuşur ovalarda renk renk bahar kelebekleri.

Kuşlar yine konmuştur evlerin damlarına,
Cıvıl cıvıl öter gökyüzünde turna sürüleri,
Toplanmıştır kadınlar, kızlar çeşme başlarına,
Uzun siyah saçları, renk renk gözleri,

Güneş erken doğar memleketimin topraklarına,
Sabah güneşiyle yakılır ekmek tandırları,
Erkekler  tohum eker bereket tarlalarına,
Yorgunluk giderir ikindinin sohbet çayları.

Baharda sevdalanır memleketimin gençleri,
Geceleri aşk türküleri dökülür dillerine,
Damlarda, dağlarda yakılır bereket ateşleri,
Mutluluk ışığı düşer kadınların gözlerine.

Birer fidandır, memleketimin çocukları,
Yıldızlar gibi parlar hepsinin gözleri,
Dostlar, onlara armağan edin şiirlerimi,
Onlara söyleyin son sözlerimi,
Onlar diksin mezarıma, renk renk gülleri.

                                          12.05.2002

                                        SELAMİ UTKAN

Selami Utkan

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Mesajlık Şiirler-B

MESAJLIK ŞİİRLER—B

1
Bir bahar günü hiç papatyalarla uyandın mı?
Günün maviliğinde ufka daldın mı?
Çiğ düşmüş dağlarda toprağı kokladın mı?
Issız yollarda sıcak bir sevda aradın mı?

2
Bülbül damda oturmuş gülüne şarkı söyler,
Mecnun çölde çaresiz Leyla’sına inler,
Aşıklar şarap sofrasında gazel dinler,
Benim ise gözlerim kapıda cananı bekler.

3
Bir gül açtı kurumuş gönül bahçeme,
Güneş gibi ışık saçtı karanlık gönlüme,
Nereye baksam mehtap yüzü gelir hayalime,
Mecnunlar gibi aşk şiirleri düşer dilime.

4
Bu akşam serin bir meltem vurdu yüzüme,
Sihirli nağmeler eklendi her sözüme,
Baktığım her yerde hayalin takılır gözüme,
Renk renk çiçekler desen olur güzelliğine.

5
Bir rüya gibidir insanın ruh eşini bulması,
Ruh eşi bulunmaz bir kırmızı gül goncası,
O hiç batmayan bir güneş parçası,
Cennetten sonsuz bir güzellik dünyası.
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Mesajlık Şiirler-C

MESAJLIK ŞİİRLER-C

6
Bu gece yağmur gibi yüreğime damla,
İçimi ısıt özlem dolu sıcaklığınla,
Kollarını sıkı sıkı sar boynuma,
Sabaha kadar otur yanı başıma,
Işıldayan gözlerinin ışığı girsin odama,
Gül kokun gün boyu  sinsin yatağıma.

7
Baharda kuş cıvıltılarıyla uyanırsın köy yerinde,
Sevdiğini bulursun ozanın söylediği aşk türküsünde,
Yeniden doğduğunu hissedersin kendi bedeninde,
Dağlarda, kırlarda toplarsın renk renk çiçekleri,
Sevdiğine saklarsın papatyaları ve çiğdemleri,
Oturur seyredersin kar sularlıyla coşan deleri.

8
Bir kardelen ol karlar arasında çıkıver,
Bir yıldız ol her gece gökyüzünde açıver
Beyaz bir güvercin ol her sabah üstümde uçuver,
Bir sevgi meleği ol sonsuza dek gönlüme konuver.

9
Bayram dostluk ve barış ifadesidir,
Halkın sevgi ve özgürlük sesidir,
Bitmez dayanışma ve paylaşma çeşmesidir,
İnsanlığın hatırlandığı büyük huzur evresidir.

10
Bana doğru esen her rüzgarı kucaklarım,
Çünkü bana gül kokunu getirdiğini bilirim,
Her şafak vakti ufukta doğmanı beklerim,
Güneş olup bana can verdiğini bilirim.
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Mesajlık Şiirler-D

MESAJLIK ŞİİRLER—D-

11
Yağmurun sesiyle yine daldım hayallere,
Bakakaldım o yeşil deryası  gözlere,
Sonra uzattım ellerimi ipek saçlarına,
Kuşlar gibi uçmak istiyordum sevgi limanlarına.

12
Güneş gibi doğdun karanlık dünyama,
Bir prenses gibi can verdin gönül tahtıma,
Mehtap yüzünle aydınlattın gecelerimi,
Hüsnü cemalinle süsledin sevda şiirlerimi.

13
Dünyanın en güzel kadınına,
Gönlümün tek sultanına,
“Beyaz bir güvercin gönderiyorum yanına,
Sevgi dolu öpücükler kondursun gül yanağına.”

14
Rüyalarımda bir peri kızı gibi sen varsın,
Geceleri yıldızlar arasında mehtap gibi parlarsın
Işıldayan gözlerinle bana bakar gülümsersin,
Sabaha kadar cennetten bir dünya çizersin.

15
Yıldızlar arasında parlarsın her gece,
Gökyüzüne bakar adını anarım hece hece,
Bir başkadır mehtap yüzünü seyretmek,
Geçtiğin yollarda seni özlemle beklemek,
Mutlulukların en güzeli daima seni sevmek.
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Mesajlık Şiirler-E

MESAJLIK ŞİİRLER—E

16
Gönlümde sana bir gül bahçesi yetiştiriyorum,
Her baktığımda içinde seni görmek istiyorum,
Kokusu her sabah bedenimi sarsın,
Bülbüller içine konsun güzelliğini anlatsın.

17
Gözlerim kaymak istiyor fethan gözlerine,
Deli gönlüm kulak vermek istiyor sözlerine,
Ellerimle okşamak istiyorum siyah saçlarını,
Yüreğime çizmek istiyorum güzel yay kaşlarını.

18
Seni sevda türküleriyle yanıma çağırırım,
Renk renk güllerle yollarını donatırım,
Bu gece yıldızlar arsında seni ararım,
Bir nehir gibi coşmuş sonsuz sevgine akarım.

19
Dünya bir sır gemisi durmadan meçhule gider,
Her limanda birileri iner birileri biner,
Büyük düşünenler sevgi  ve bilgi limanını seçer,
İnsan erdemli mutluluğa ancak böyle geçer.

20
Destanlar gibi dilden dile söylenecek aşkımız,
Hiç düşmeyecek ozanların elinden sazımız,
Daima gökyüzünde parlayacak gönül yıldızımız,
Kırmızı güllerle donanacak bütün yollarımız.
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Mesajlık Şiirler-F

MESAJLIK ŞİİRLER-F

21
Diyar diyar dağlarda aradım çiçeğimi,
Acımadan yutmuştu toprak sevdiğimi,
O an dünyaya isyan ettim bir hayat uğruna,
Yıllarımı tükettim bir sıcak sevda yoluna.

22
Karanlıkta geçtim teker teker evleri,
Kendime mekan seçtim terk edilmiş sahilleri,
Serseri atlar gibi coşmuştu deniz,
Dalgalar yıldızlara öfkemi anlatıyordu bensiz.

23
Geceleri beyaz bir güvercin gönder bana,
Sabaha kadar otursun yanı başıma,
Gece boyunca seni anlatsın,
Bazen gülsün bazen ağlasın,
Ruhumu dinlesin efkarımı dağıtsın
Sabah oldu mu özlemin içimi sarsın.

24
Virane şehirde yalnızlık sis gibi çökmüş üstüme,
Geceleri yıldızlar bile ağalar halime,
Nereye baksam hayalin çıkar karşıma,
Bazen rüzgar kokunu uçurur kapıma,
Bazen sabah güneşiyle girersin odama.

25
İntizarımı yüklenmiş gidiyor  bulutlar,
Dağları aşa aşa denizleri taşa taşa
İsyanı mı anlatıyor dünyaya damlalar,
Sular ihanetleri temizliyor baştan başa.
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Mesajlık Şiirler-G

MESAJLIK ŞİİRLER-G

26
Doğa renk renk çiçeklerle donansa,
Kuruyan dereler yeniden çağlasa,
Geceleri gökyüzünde yıldızlar daima parlasa,
Dünyada savaşlar bitse her yeri barış ve huzur sarsa,
Yeni yıl aşk, kardeşlik ve sağlık yılı olsa,
Bütün insanlar yeni yılını sevinçle kutlasa.

27
Göçmen kuşlarıyla uçup gittin başka dünyalara,
Ruhumu da kendinle götürdün uzak diyarlara,
Her yaz turna sürüleriyle kapıma konacak mısın?
Acaba eski sevdaları, eski ozanları anlatacak mısın?

28
Mülkü olmayan bir avare de olsam,
Issız çöllerde susuzluktan da yansam,
Ömür boyu kör bir zindanda da kalsam,
Yine de mutlu olurum aşkı seninle paylaşsam.

29
Bülbül gülün dibinde inlerken,
Gülün başı mağrur mağrur havadaydı,
Mecnun çölde aşkından delirirken,
Leyla babasının sarayında zevk ve sefadaydı,
Ferhat sevdiği için dağları delerken,
Şirin asma bahçelerinde mey sofrasındaydı,
Bu gece yıldızlara güzelliğini anlatırken,
Senin aklın tozpembe bir dünyadaydı.

30
Her  denizin bir sonu  vardır,
Pembe rüyalarda bile hayat dardır,
Şairin dediği gibi en vefasız insan yardır,
Sihirli nağmelerle anlatırsınız ona sevginizi,
Beyaz sayfalara bile sığdıramazsınız özleminizi,
Geceleri dağlara, taşlara, yıldızlara anlatırsınız içinizi
Ama gün gelir kulak bile vermez acıyla inleyen sesinize,
Geçmişi hatırladıkça, hayallere daldıkça ateş düşer bedeninize,
Divane gibi düşersiniz yollara sığınacak liman ararsınız kendinize.
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Muamma

Durgun ve dingin bir andayım,
Fırtına öncesi sessizlik modundayım.
Ne bekliyorsa ruhum,
Ne duruyorsa zihnim,
Sıcak çöl kumlarında,
Ya da durgun sularda,
Hareketsiz duruyor bedenim,
Konuşmuyor aklım, fikrim.
Ya uzun süre böyle gidecek,
Ya da ansızın isyan edecek.
Kalıbına sığmayan bir volkan gibi
Ansızın patlayacak mı,
Yoksa bir ırmak gibi
Ansızın kuruyup kalacak mı?
Bilmem ki ne olacak,
İçimde bir merak, bir merak,
Tam bir muamma,
Bilinmez bir kaynama...

          02.03.2014 PAZAR
            SELAMİ UTKAN
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Nazlı Yarim

Nazlı yarim, keşke uzatmasaydım sana ellerimi,
Keşke bir başkasına verseydim gözlerimi,
Derin bir denizde boğdun umutlarımı,
Hep boşta bıraktın sana uzanan kollarımı,

Keşke çıkarıp avuçlarına bıraksaydım yüreğimi,
Belki o zaman anlardan seni çok sevdiğimi,
Bir kez olsun başını kaldırıp baksaydın bana,
Bir gül bahçesinde geceleri gelseydim yanına.

Bu dünya ikimizi de kucaklardı sonsuza,
Bizimle çıkardı göçmen kuşları yaza,
Ceylanlar bizi beklerdi yeşil dağlarda,
Keşke seninle can verseydik bu bağlarda.

                                  SELAMİ UTKAN
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Ne Boşmuş Yaşananlar Ve Gidilen Yollar

adım adım geleceğe yürüyordum bir yolda,
birileri güç verirdi bana hem sağda hem solda.
durmadan yürüyebileceğimi sanırdım o gençlik döneminde,
hiç bitmezdi çiçekler ve güzellikler önümde
her zaman yaşayacağımı sanırdım o renkli günleri,
daima yanımda olacağını bilirdim o güzel gülleri.

ama ne boşmuş yaşananlar ve gidilen yollar,
meğerse oradan oraya sürüklemiş beni yıllar,
anladım ki neye el atsan kururmuş günün birinde,
her heyecan günü geldiğinde bitermiş içinde,
hayat savururmuş insanı bir yaprak misali,
aylar, yıllar geçermiş bir sel gibi,
tutunmak gerekirmiş bulduğunda bir ağaç dibi....

                                        11.09.2010 (cumartesi)
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Ne Yapsan Da Boş

NE YAPSAN DA BOŞ

Bu dünyada olsan da koca bir çınar,
Daima yeryüzünde kalsan da ne yazar.
Her gün taşlıyorsa seni insanlar,
Yazdan yaza konuyorsa dalına kuşlar.

Bu dünyada bir nehir olup aksan da,
Diyar diyar hayat dağıtsan da,
Renk renk çiçekler açtırsan da,
Herkesin gittiği yere gidersin ne yapsanda,
Gideceğin yer durgun bir deniz sonunda.

                                        04.09.2006
                                             Salı

                                SELAMİ UTKAN
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Nur Yüzlü Kadın

Bir zamanlar nur yüzlü bir kadın vardı,
Bir araya her geldiğimizde bir başka bakardı.
Onu görünce gözlerim aydınlanırdı sarı saçlarıyla,
Yürüdük yolları, sahilleri bitmeyen bir sevdayla.
Arada bir durur bana bakardı gülen yüzüyle,
İçim içime sığmıyordu onun her aşk dolu sözüyle.

Bazen başımızı alıp giderdik kırlara, dağlara,
Bir ağacın gölgesinde oturup kulak verirdik kuşlara.
Kendi hayalimi görürdüm  yeşil gözlerine bakınca,
Bizim için bir oğlan bir kız dilerdi gelecekten konuşunca
O, yeşil doğada hiç solmayan  bir sarı papatyaydı,
Tanıdıkça  daha da büyüyen, zenginleşen bir dünyaydı.

Gün geldi  ansızın uçup gitti özgür kelebekler gibi,
Bilinmez bir inattı dünyamdan gitmesinin tek sebebi
Bulutlar arasından süzüldü kendi baharına,
Yıldızlardan bile uzak olan melekler diyarına.
Aylar geçti, yıllar geçti uçup  gittiğinden  beri,
Ben ise ne gidebiliyorum ileri ne dönebiliyorum geri,
Oldum  karanlıkta güneşini arayan boş bir serseri…

                            20.12.2012 Perşembe
                                    Saat: 21.00
                                       UTKAN
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O An

O An

Toprak kokusuyla uyanınca,
Mor menekşelerin kokusunu alınca,
Kuşlar sürü sürü ağaçlara konunca,
Kalkar güneşin yolunu izlerim o an.

İşte o an dereler yeniden çağlar,
Yeşil bir deniz olur ovalar,
Renk renk çiçek açar bağlar,
Ben güneş gibi parlarım o an.

Deniz maviliğiyle uzandıkça uzanır,
Gökyüzü bir sonsuzluğa yaslanır,
Soğuk ölüm bir bilinmeze kapanır,
Ben güneşle yol alırım o an.

                         10.06.07 (Pazar)
                         SELAMİ UTKAN
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Ormanda Gece

ORMANDA GECE

Mevsim sonbaharın sonuydu,
Saat akşamın onuydu,
Virane şehirde sokaklar bomboştu,
Şehri saran ormana sessizlik dolmuştu,
Çıplak ağaçlarda hayat sanki donmuştu,

Sıcak diyarlara göç etmişti kuşlar,
Derin bir uykuya dalmıştı hayvanlar,
Rüzgarın sesiyle sallanıyordu son yapraklar,
Ormanın içine götürüyordu beni yollar.

Yürüye yürüye varmıştım dağın yamacına,
Sigara içmek için yaslandım bir meşe ağacına,
Seyre daldım gökyüzünü, yıldızları, ayı,
Yıldızlar küme küme aydınlatmıştı havayı.

Sigaramın dumanı süzülüyordu daldan dala,
Bir yavru ceylan uyumamıştı hala,
Sinmişti bir ağacın kovuğuna,
Belli ki dayanamıyordu gecenin soğuğuna.

Seviyordum geceleri ormanda yürümeyi,
Cıvıl cıvıl öten kuşları dinlemeyi,
Gökyüzünde yıldızları ayı seyretmeyi,
Çünkü hepsi severdi benimle dertleşmeyi.

                                     06.12.2003

                                  SELAMİ UTKAN
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Ölüm

ÖLÜM

Ölüm, sonsuzlukta bir hayal gemisi,
Karanlıkta kalmış cansızlar ülkesi,
Ölüm, ebedi suskunluğun dili,
Azrail’in yürekleri ağlatan acımasız eli.

Ölüm, kavgasız bedenlerin diyarı,
Kimliksiz renklerin saf ayarı,
Dini, dili, rengi olmayanların vatanı,
Kimse tanımaz bir avuç toprakta yatanı.

Ölüm, güneşi olmayan yolcuların yolu,
Tarihi bilinmeyen zamanın sonu,
Ölüm, hiç solmayan kar beyazı,
Deryası kurumuş toprağın yazı.

                                    12.09.2004

                           SELAMİ UTKAN
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Ölüm Neydi?

ÖLÜM

Ölüm neydi?
Ansızın boşlukta kaybolmak mıydı?
Yoksa ebedi hayata bir göç müydü?

Ansızın yol alırsınız bir bilinmeze,
Yolun sonu yok mu, diye sorarsınız kendinize
Kendinizi sonu gelmeyen bir boşlukta bulursunuz,
Artık yalnız bir yolda yalnız bir yolcusunuz.

Canlı dünya gözünüzde renksiz bir tablo olur,
Gözünüzde umutlar teker teker kaybolur.
Son bir kez bile gülmeye kudretiniz olmaz,
Gittiğiniz dünyada kimse sizi tanımaz.
Artık her şey sizin için siyah beyaz,
Sizi örten bir avuç toprak siyah, kefeniniz beyaz.

Dünyada kalanlar, ağlayanlar, ağıt yakanlar,
Ölüme sitem edenler, sizinle birlikte ölenler,
Hiçbiri kar etmez, dünya dursa bile giden geri gelmez,
Bir kere kaydı yıldızınız, ölüm kapınızdan gitmez.
Ayrılık zamanı kör karanlık üstünüze çöker,
Ne varsa içinizde, toprak hepsini sizden söker.

Ölüm ebediyete bir göç ise,
Neden sizi ağlayarak  gönderirler?
Ölüm bir boşlukta kaybolmaksa,
Neden üstünüze toprak örterler?
Neden kimse gülerek çıkmaz bu yolculuğa?
NEDEN?
                                    SELAMİ UTKAN
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Özlem

Yıllarca bir özlemdin yüreğimde ve zihnimde,
Her gün umutla doğmanı bekledim gökyüzünde,
Ama sadece masallarda çıktın karşıma,
Gizemli bir yar gibi eşlik ettin her yaşıma.

Bazen bir papatya oldun ulu dağlarda,
Bazen bir akasya oldun yeşil bağlarda.
Baharda seni anlatıyordu kelebekler, kuşlar.
Nisanda hayalinle güzeldi yağan yağmurlar.

Geceleri ışıldayan bir dolunaydın semada,
Sabahları bir martıydın mavi sularda.
Sanki seni getiriyordu limana gelen her gemi,
Ancak şiirler anlatabilir içimdeki derin gizemi.

Sonunda gördüm seni sıcak bir yaz günü,
Tebessümünle unutturdun kötü geçen dünü.
Ceylan gözlü, nur yüzlü kadın, Özlemdi adın.
İçimde hiç bitmeyen gizemli bir sevdaydın…

                                20.08.2015 Perşembe

                            Selami UTKAN
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Papatyam

PAPATYAM

                   Karda filizlenen kır papatyam,
                   Büyü de çık toprak üstüne.
                   Güneş vursun parlatsın yapraklarını,
                   Karlar erisin süzülsün içine,
                   Açılsın tomurcukların saçılsın gönlüme.

                   Papatyam büyü de görsün herkes seni,
                   Yapraklarınla içine al sar beni.
                   Papatyam göster de hüsnü cemalini,
                   Göreyim servi boyunu, duyayım tatlı dilini.

                    Papatyam büyü de ressamlar seni çizsin,
                    Kadınlar kilimlere yüzünü desen desen işlesin.
                    Rüzgar kokunu uçursun uzak diyarlara,
                    Kokun can versin yüreği yaralı aşıklara.

                    Kar taneleri kadar beyazsın papatyam,
                    Geceleri seninle aydınlanır dünyam.
                    Sıra dağları aşta gel yanıma,
                    Bir ömür boyu tutunayım dalına.

                                                   11.03.2002

                                                SELAMİ UTKAN
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Resmim

Bugün yine seninleyim,
Seninle yalnız bir dünyadayım.

Sen her zamanki gibi duvardasın,
Etrafı çevrili, bir çivide asılısın.
Her sabah uyandığımda ilk seni görürüm.
Ne zaman baksam yüzünde bir tebessüm,
Geçmişi bir film gibi serersin önüme,
Gülen gözlerinle götürürsün beni gençliğime.

Ne olurdu bir gün inip otursaydın yanıma,
Beni tekrar götürseydin eski dünyama.
Ne de güzel çizmiş seni ressam,
Dostlarımı görürüm, ne zaman sana baksam.
Şahin bakışların, yay kaşların,
Işıldayan ela gözlerin, siyah saçların,
Beyaz tenin masum sevdaları hatırlatır.

Ah bir uzansan, tutsan ellerimi,
Avuçlarıma sunsan renkli günlerimi,
Yaşlı dünyama bağışlasan ölen gençliğimi.
Bana göstersen eski sevenlerimi.

Geceleri baş ucumda yatarsın,
Bir camın ardından bana bakarsın,
Beni yorgun gördüğünde kaşlarını çatarsın.

Keşke bir dışarı çıksan, bir etrafına baksan,
Su gibi geçen yılları bir sorsan,
Dünya bıraktığın gibi değil
Semada bildiğin yıldızlar parlak değil.
Kükreyen o dağlar mum gibi erimiş,
İnsanoğlu güzelim doğayı hırsla kirletmiş.
Desen desen açan çiçekler solmuş,
Çılgın nehirler birer birer kurumuş.
                                       01.10.2003
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Rüyamdaki Güzel

Dün gece dalmıştım derin bir uykuya,
Renk renk çiçeklerle donanmıştı dünya,
Hiç bitmesin diyordum bu güzel rüya.
Her yer masallar ülkesine benziyordu,
Yıldızlar arasında iki göz bana bakıyordu.

Kelebekler gibi uçuyordum gökyüzüne,
Geliyordum ayda beliren gül yüzüne,
Altın sarısı renginle aydınlanmıştı gece,
Ufukta beni bekliyordu zor bir bilmece.
Bülbüller gibi söylüyordum adını hece hece

Sonunda öğrenmiştim bu masalın sırrını,
Kimin yazdığını bulmuştum aşk destanını.
Sendin bu güzel rüyaya beni götüren,
Dünyamı masallar diyarına dönüştüren.

Sabah olmasın, güneş doğmasın diyordum,
Seni bir daha göremem diye korkuyordum.
Bir melek uzatmıştı bana bir çift sevda eli,
Sendin gönül tahtıma konan destanlar güzeli

                                28.10.2007 (PAZAR)

                                SELAMİ UTKAN
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Savaş

SAVAŞ

Benden selam götürün uzak ellere,
Söyleyin, yine savaşla geçti bir sene,
Söyleyin, yıldızlara gelsinler diyarıma,
Söyleyin, barış getirsinler karanlık dünyama.

Dağlarda renk renk yetişen çiçekler istiyorum,
Cıvıl cıvıl öten göçmen kuşlarını özlüyorum,
Kan deryasında boğulan dostlarımı arıyorum,
Her gece yıldızlara güneşimi soruyorum.

Söyleyin, turnalar artık damlarımıza konmuyor,
Ağaçlar çiçek açmıyor, kelebekler uçmuyor,
Diyar diyar kaçanlar geri gelmiyor,
Söyleyin, burada kalanlar sadece ölümü bekliyor.

Söyleyin yıldızlara, gelsinler diyarıma,
Oyun oynatsınlar, ağlayan çocuklarıma,
Beyaz bir bayrak çeksinler göklere,
Umut versinler, çocuklarını arayan annelere.

Yağmurlar yağsın, bir gökkuşağı açsın üstümüze,
Yıldızlar can versin, doğmayan güneşimize,
Nehirler aksın, kanayan yüreğimize,
Yeniden şakı söyletin, ağıtlar söyleyen dilimize.

                                           “04”-10.04.2002
                                            Selami UTKAN

Selami Utkan
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Sen Yüreğime Doğarken

Her sabah güneş doğduğunda,
Pencereme ilk ışıklar vurduğunda,
Bilirim yine günüm seninle aydınlanacak.
Çünkü sen de ilk ışıklarla girersin yüreğime.

Gözlerim neşeyle parlar, o ilk saatlerde,
Her gittiğim yerde sen varsın artık,
Her baktığım simada gözlerin var atık,
Sen varken gün boyu tebessüm eksilmez
Yüzümde ve yüreğimin derinliklerinde.

Bir alışkanlığa döndü seninle uyanmak,
Gözlerinle masallar ülkesine dalmak.
Sen seher vakti güneşle doğdukça dünyama,
Rengine boyanmak için başım yükselir semaya.
Gözlerin bulutlar arasından bana baktığında,
Süzülürüm  bir kuş gibi daldan dala.

Gece gündüz gözlerinle bakarım dünyanın öbür yüzüne,
Her  yer  bir masal ülkesi gibi görünür gözüme,
Saçların dalgalanır gün boyu üstümde,
Sesin yankılanır  kulağıma bu masalın her köşesinde,
Artık ceylan gözlerinle korkmadan açılırım,
Her bilinmeze, her görünmeze.

Bazen ellerin uzanır bedenime,
Günün yorgunluğunda parmakların dokunur tenime,
Her dokunuşun bir can verir yüreğime,
Alır götürsün uzaklara akşam gelmeden,
Masal ülkesinin bahar ateşi sönmeden.

Yeni bir  baharda tekrar doğarsın  yüreğimde,
Masallar ülkesinde yine sen oacaksın içimde,
Baharınla çiçekler açılır dağlarda,
Sevda kelebekleri özgürce süzülür kırlarda,
Her zaman kulağımda yankılansın sevdalı sözlerin,
Yüreğimin masalında kalsın caylan gözlerin,
Bir de seni anlatan doğanın bütün renkleri,
Ve desen desen toprağı saran sevgi çiçekleri…..

                                      08.03.2009
                                        (PAZAR)

Selami Utkan
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Seni Anlatmak

SENİ ANLATMAK

Gönlümde sana bir gül bahçesi yetiştiriyorum,
İçine her baktığımda seni görmek istiyorum,
Sevdamızın kokusunu dört bir diyara salsın,
Bülbüller içine konsun güzelliğini anlatsın.

Kucağımda beyaz bir güvercin büyütüyorum sana,
Her gece baş ucumda seni anlatsın bana,
Hasretinle inleyen sesimi uçursun göklere,
Dalga dalga isyanımı haykırsın bizi ayıran denizlere.

Geleceğe bir destan yazıyorum her gece,
Her satırı bir başka şeyi anlatıyor gizlice,
Sayfalarında ihtiras ve isyan yan yana,
Sözcükler iksirinden içmek ister kana kana.

                                    14.11.2005

                                Selami UTKAN

Selami Utkan
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Seninle Baharı Yaşamak

Bu bahar doğa en güzel renklere bürünse,
Papatyalar nisan yağmurlarıyla yeşerse,
Dağların doruklarında karlar erise,
Sular bir nehir gibi akıp gitse.

Bu bahar kalsak bir orman evinde,
Kendimizi  bulsak doğanın koyu yeşilinde,
Güzelliğini anlatsam bülbüllerin dilinde,
Uzanıp saçlarını okşasam bir meşenin dibinde.

Bu bahar şenlense  gönül  bahçemiz,
Gökkuşağı renkleriyle donansa evimiz,
Bizi her sabah uyandırsa minik serçemiz,
Köy çocuklarının dilinde hiç düşmese aşk şiirimiz.

Bir sabah düşsek yollara, gitsek uzak dağlara,
Geceleri misafir  olsak kaval çalan çobanlara,
Ay ışığında çay içerek kulak versek masallara,
Sarılsak birbirimize baksak parlayan yıldızlara.

Güneşin doğuşuyla  baharı kucaklasak,
Kırlarda papatyaları, çiğdemleri toplasak,
Yeşil bir ovada kelebekleri kovalasak,
Ormanda taze yaprakları koklasak.

El ele yayılsak çimenlere kuzularla,
Bir pınar başında uzanıp uyusak ceylanlarla,
Geceleri  masallar ülkesine kaysak yıldızlarla.
Gündüzleri  diyar  diyar uçsak turnalarla,

Haykırsam adını doğanın her köşesine,
Bir  Nur var içimde bundan kime ne?
Bir an dalıp kaybolsam yeşil gözlerine,
Bahar ateşleri yansa sevdamızın türküsüne.

                                   19.04.2008 Cumartesi
                                       SELAMİ UTKAN

Selami Utkan
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Sensizlik

SENSİZLİK

Sensiz olduğumu hissedince,
Mavi gökyüzü daralır üstüme,
Yangınlar düşer dertli başıma,
Nereye baksam hayalin çıkar karşıma.

O an gökyüzünde donuklaşır yıldızlar,
Ölüye döner çağlayan deryalar,
Akşamlar erken çöker dünyama,
Güneş artık hiç uğramaz yanıma.

Sensiz olduğumu hissedince,
Düğümlenir sözler dilime hece hece,
Kara bulutlar sarar ufkumu,
Acı çığlıklar böler uykumu.

                    04.12.2005
                        Pazar
                SELAMİ UTKAN

Selami Utkan
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Sevda Kelebeği

Baharda kelebekler gibi uçarsın,
Bir çiçekten başka bir çiçeğe konarsın,
Dağların doruklarında yuva kurarsın,
Bazen pencereme konar kanat çırparsın.

Seni görünce o an ruhum coşar yeniden,
Sevgi fırtınaları kopar taa, derinden!
Özlemin bir volkan gibi fışkırır içimden,
Dalga dalga sana akarım penceremden.

Geceleri dünyamı aydınlatırsın semadaki ayla,
Kuşlar gibi uçmak isterim içimdeki sevdayla,
Adına şarkılar söylerim yüreğimdeki edayla,
Yuvamız olsun çiçeklerle sarılı yeşil bir yayla.

Karlar arasında filizlenen beyaz papatyam,
Geceleri altın renginle aydınlanır dünyam,
Güneşim olur can verirsin bana güzel rüyam,
Seninle yeniden doğdum gönlümün sultanı sevdam.

                                   07.07.2017 Cuma

Selami Utkan
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Sevda Yuvası

Leylekleri  bilir misin?
Yaz geldi mi güneyden göç edip gelen kuşlar,
Uzun bacaklı uzun gagalı olurlar,
Denizleri, nehirleri, ovaları aşıp
Seher yeliyle yeni vatanlarına konarlar,
Ağacın en yüksek noktasına onlar yuva yapar,
Dünyayı ve bizi izlerler her gece,

Bir ustalık işidir yuvaları
Hiç bozulmaz yıllar geçse de
Karlar yağsa, fırtınalar kopsa,
Şimşekler çaksa bile.
Bir gün hayat onlar için noktalansa bile,
Yuva kalır bütün şöhretiyle.
Çünkü ölümsüz bir sevda işidir yuvaları,
Onları kesmez dünyanın yolları.
Çünkü her diyarda tektir sevdaları.

                                    28.06.2009
                       PAZAR

Selami Utkan
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Sevdam

SEVDAM

Bir güneş gibi doğdun karanlık dünyama,
Altın saçlarınla renk kattın hayatıma,
Işıldayan ceylan gözlerinle yandı sevdam,
Geceleri aşkınla büyüdü yıldızlarla kavgam.

Soğuk kış gecelerinde hayaline sarıldım,
Gül yüzündeki tebessümle ısındım,
Bir pınar başında gözyaşı döktüm sulara,
Hasretinden inleyen sesim yankılandı kayalara,
Sadece seni arzuladım bir yudum hayat uğruna.

Bazen gözlerinin içinde donup kalıyorum,
Bazen servi boyunu seyre dalıyorum,
Bazen kar beyazı tenine sarılıp uyuyorum,
Haberin var mı esmer güzeli yarim,
Ruhuma can veren gökyüzündeki güneşim.

Güzelliğinle aydınların karanlık gecelerim,
Sevdanla yankılanır aşk dolu sözlerim,
Her gece yıldızlar arasında doğmanı beklerim,
Ben bir adını bilirim bu dünyada,
Ben bir seni sevdim bu güzel rüyada.

Sadece sana gelirim dağları aşa aşa,
Sultanımsın der önünde eğilirim paşa paşa,
Nereye gidersen gelirim  peşinden koşa koşa,
Bir umut yak bana deryalarım çağlasın,
Bir bakış at bana gonca güllerim açsın.

                                    26.08.2005 (Cuma)

                                     Selami UTKAN

Selami Utkan
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Sevgi Pınarı

Sen bitmeyen bir sevgi pınarısın içimde,
Her üzüldüğümde, her içim yandığında;
Hemen akarsın yüreğime ve zihnime,
Serinletirsin bütün bedenimi ve yanan yüreğimi.

Akşamları içime hüzün çöktüğünde,
Yalnızlık beni sardığında ve boşluk anımda,
Daima  ceylan gözlerin vardı yanımda.
Varlığına, sevgine sığındım zor zamanlarda.

Yaz sıcağında ağaçların gölgesine uzandığımda,
Deniz kenarında oturup mavi sulara baktığımda,
Ya da geceleri balkonda oturup kahve içerken,
Kuş cıvıltılarını, martı seslerini dinlerken,
Hep seni istedim yanımda ya da karşımda.

Ufukta her gördüğümde turnaları,  kartalları;
Onlar gibi uçup aşmak istedim dağları, yolları.
Seni de yanıma alıp göçmen kuşlara katılsak,
Nehirleri, denizleri izleyerek kıtaları aşsak,
Yemyeşil,  ıssız bir adaya sonsuza dek konsak.

                                              25.06.2016
                            Cumartesi Saat: 22.06
                                 SELAMİ UTKAN
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Sihirli Sanat

SİHİRLİ SANAT

Cananım yaşamın kaynağı aşktır,
Aşk sihirli ve gizli bir sanattır,
Aşkı yaratmayı ve yaşatmayı bilmek gerekir,
Aşkı yıldızlara yazmayı bilmek gerekir.

Her çiçek solar zamanı geldiğinde,
Her nehir kurur suyu bittiğinde,
Her yıldız kayar ömrü tükendiğinde,
Ama aşk ölmez dillerde söylendiğinde.

Sonsuzdur sana sevgim, okyanuslar gibi,
Temizdir kalbim, gökyüzündeki mehtap gibi,
Bir ateştir aşkım, hiç sönmeyen güneş gibi,
Böyle yarattım bu sihirli sanatı mecnunlar gibi.

Sevdan volkanlar gibi yanar bedenimde,
Ceylan gözlerin yıldızlar gibi parlar içimde,
Saçların dalgalanır denizler gibi yüreğimde,
Sanatımızın ölümsüz ruhu şiirler gibi dilimde.

                                             28.04.2006

                                         Selami UTKAN

Selami Utkan
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Soğuk Bir İstanbul Gecesi

SOĞUK BİR İSTANBUL GECESİ

               1
Soğuk bir İstanbul gecesi,
Mevsim kış, aylardan ocak,
Bugün ocağın yirmi ikisi,
Soğuk bir İstanbul gecesi...

Tahminlere göre bir hafta kar yağacak,
Belki de sabaha her yer donacak.
Bu gece korkutuyor insanı fırtınanın uğultusu,
Damları, yolları, dağları kaplamış kar okyanusu.
Marmara beyaz örtü altında,
Beyaza bürünmüş ağaçlar, Yakacık sırtlarında,

Mega kentte elektrikler kesik,
Şehir sanki harabeye dönmüş bir yitik
Ama aydınlatmış geceyi, karın beyazlığı,
Üzüyor beni gökyüzünde ayın yalnızlığı.
Yıldızlar tutsak olmuş kara bulutlara,
Kar taneleri hakim olmuş bütün yollara.

Odamın camından geceyi izliyorum,
Dağları, yolları,  her tarafı gözlüyorum.
Görüntü adeta tabloluk bir manzara,
Ama sokaklar bomboş, rastlanmıyor insana.
Issızlık renkli şehrin her tarafına çökmüş,
Sanki bu diyardan hayat göçmüş.

                    2
Odamı aydınlatan mumla dertleşiyorum,
Ona çocukluk yıllarımı anlatıyorum.
Kars’ın fırtınalı uzun kış gecelerini,
Tipinin gözleri kapattığı don günlerini,

Hani karın damları aştığı kara kışları,
Okula giderken ayazdan döktüğümüz gözyaşları,
Odamın camından hapsini görüyor gibiyim,
Bu loş gecede sanki mutlu mazideyim.

Atların köyden kasabaya çektiği kızaklar,
Saçaklardan yere uzanan kalın buzlar,
Evlerde yanan tezekli sac sobalar,
Hemen de ısınırdı kalın taş duvarlar,
Sanki hapsi İstanbul’un bu geceki masalında,
Öyle bir masal ki, kahramanları uykusunda.

Hani nerede güzelim ekmek tandırları,
Tandırlar içinde pişen  paça çorbaları.
Etrafına kümelenip anlattığımız çocuk masallarını,
Sırayla  söylediğimiz oyun şarkılarını,

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yeniden hepsini duyuyor gibiyim bu gece,
Hatırladıkça o günleri sözler dilimde hece hece.

Dizilirdi memleketin beyaz  dağları yan yana,
Geceleri parlardı yıldızlar mehtapla can cana.
Hepsi yerini almış bu soğuk manzarada,
Bana birlikte gülümsüyorlar  bu karanlık aynada.

Birden havlayan bir köpek sesi duyuyorum,
Maziden çıkıp fırtınalı geceye dönüyorum.
Acıyla havlayan köpeğin sesi boğuk,
Geç olduğundan hava eskisinden daha soğuk.
Saate bakıyorum, saat on iki buçuk,
Renkli İstanbul bu gece gözümde uçuk.

                     3
Odayı aydınlatan mum yarıya inmiş,
Bir dost gibi gece boyunca bana eşlik etmiş.
Dostuma şiir okumak geliyor içimden,
Ama o konuşmak istiyor daha sönmeden.

Yine sessizliği bozuyor köpeğin nefesi,
Ve depremler yaratan fırtınanın öfkesi,
Yarın nasıl okula gideceğimi düşünüyorum,
Kara bata çıka yürüdüğümü görüyorum.
Yarın Cuma, 2004’ün yarıyıl tatili,
Tatilin soğuk geçeceği bu geceden belli.

Bitecek birinci dönemin eğitim- öğretimi,
Görüyor gibiyim karne alan öğrencilerimi.
Kimisinin elinde takdir, teşekkür belgesi,
Ama üzüntüden ağlamak istiyor kimisi.
Sevecen bakışlarla gülüyor hepsinin yüzü,
Şimdiden özlemle bana bakıyor hepsinin gözü.

Yarın çetin geçecek İstanbul’da zaman,
Bu kış mega kentte yaşam yaman.
Dostum bitmeden bitiriyorum soğuk kış şiirini,
Uyuyarak sonlandırıyorum soğuk İstanbul gecesini.

                                                    22.01.2004

                                              SELAMİ UTKAN

.
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Sultanım

SULTANIM

Yıldızlar gibi parlar, sultanımın ela gözleri,
Misk-i amber kokar, siyah zülüfleri,
Yüreğimi dağlar peykan tir bakışları,
Semadaki hilal gibi gerilmiş yay kaşları.

Sultanımı anlatmaya kifayetsiz kalır kelimeler,
Servi boyunu çizmeye yetmez resimler,
Sultanım için nağmeler dizdim şiir-i divanıma,
Hüsn-ü cemalini çizdim yüz-ü mehtabıma.

                                        10.05.2003

                                  SELAMİ UTKAN

Selami Utkan
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Suna Boylum

SUNA BOYLUM

Gül saçlarına son bir kez dokunamadım,
Fetan gözlerine doya doya bakamadım,
Suna boylum bu memlekete bahar geldi,
Dağların doruklarında bile karlar eridi,
Mevsimler geldi geçti ama, sana kavuşamadım.

Suna boylum, toprak buram buram kokuyor,
Kırlarda bahar kelebekleri uçuyor,
Çıplak topraklarda mor sümbüller bürüdü,
Çobanlar sürüleriyle serin yaylalara yürüdü,
Uzak diyarlardan leylekler bile yuvalarına döndü.

Gül bahçelerinde bülbüller şarkı söyler,
Sabahları sevda nağmeleriyle uyanır diller,
Benim ise gözlerim uzaklardan yolunu bekler,
Kuşlar yollara dökülmüş, gelmeni bekler,
Suna boylum ayın içinde göster bir kez kendini.

                                                06.05.2003

                                             SELAMİ UTKAN

Selami Utkan

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Suriyeli Çocuk Aylan

Küçük yaşta yollara düşmüş bir çocuktu,
Daha üç-dört yaşlarında ya vardı ya yoktu,
Geleceğinin önünü kesmişti savaşın bendi,
Bu yaşta kimliksiz bir garip göçmendi.
Bilmediği bir yaban elde, anlamadığı bir dilde.
Bir yudum hayat çok görülmüştü gittiği her ilde.

Din tacirleri, savaş köleleri ana yurdunu sarmıştı,
Yakılan, yıkılan Kobani’den ansızın kaçmıştı.
Günlerce çöllerde, dağlarda, dikenli yollarda;
İnadına direnmişti kirli savaş dünyasında.
Ama sığındığı ülkede yine kalmıştı kimsesiz,
Uzay çağında bir mülteciydi hem de kimliksiz.

Gecenin karanlığında çıktı umut yolculuğuna,
Denizde yönünü verdi Batının sözde uygarlığına,
Azgın sular yutmuştu onun gibi binlerce göçmeni,
Sonunda yenik düştü dalgalara küçük bedeni.
Onun soğuk bedeniyle sahile vurdu insanlık,
Acaba insanoğlu ona çok görür müydü bir mezarlık? ? ?

                                                   Selami UTKAN
                                            04.09.2015 Saat:22.50

Selami Utkan
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Şiirin Gizemi

Şiir en büyük sevdadır gönüllerde,
En etkili silahtır aşıkların dilinde.
İçinize  çektiğiniz nefes gibidir şiir,
Hiç durmadan yazarak yaşatsın sizi şair,
Can versin ruhunuza, renk versin dünyanıza
Dizeler bir pınar gibi durmadan aksın hayatınıza.

Şiir her insanda bir başka dünya
Yüreğinizde yaratır renkli bir rüya
Bazen ruhunuzu delice uçurur yıldızlara
Bazen sizİ rüzgar gibi savurur  uzaklara.
Duyguların tatlı dilidir şiir, ısıtır içinizi.
Birkaç dizeyle önünüze serilir, bütün mazi.

Aşkı yaşayın her mevsimde ya şiirle,
Ya da bir ozanın halk türküsüyle.
Tadına doyulmaz   bir de sazla geldi mi dile.
Sizi rahatlatır kış ayazında olsa bile
Ozan aşktan, ayrılıktan dem vurdu mu acı acı,
O an  saplanır  yüreğinize bir derin sancı.

Ne güzel baharda şiirin nağmeleriyle  doğmak,
Yaz sıcağında  şiirin serin denize dalmak,
Sonbaharda dizelerle gülmek, dizelerle ağlamak.
Bir deniz gibidir, içine  akmak ister her nehir;
Onun diliyle güzelleşir  her  köy, her şehir,
O varsa  yürekte,  öldürmez insanı hiçbir zehir.

                                    25.11.2013 Pazartesi
                                       Selami UTKAN
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Tutun Bir Dala

Tutun, bir dal bile bulsan tutun,
Unutma hayat bir kere gülermiş insana,
Sarıl sen de uzatılan dalın ağacına
Bil ki bir daha gelmeyeceksin dünyaya,
Tuttuğun dalı kırma,
Her zaman havada kalacağını sanma.

Su gibi akıp gider zaman
Ömür de bir su gibidir,
Doğar kaynağından yol aldıkça çoğalır,
Her geçtiği yerden birileri katılır,
Baharda eriyen kar sularıyla çağlar,
Gençliğinde önünde duramaz dağlar.

Sonbahar geldi mi kurur dere,
Uzatır yorgun bedenini yere,
Artık ağır yükü taşıyamaz sular,
Yorar seni uzun, engelli yollar.
O yüzden birilerine uzat ellerini,
Sakın bırakma hayat güllerini.

Çık yeni bir yola bak ufuklara,
Kendi sesini duyur doruklara,
Sırt ver seni kucaklayan ağacın gövdesine,
Kulak ver doruklardan dönen sesine,
Renklensin her baharda  hayat dalın,
Gözlerindeki umut olsun tek malın….

                                   04.04.2008
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Unutma

UNUTMA

Unutma dostum! Seni ağlatanı,
Unutma! Seni aç bırakanı,
Unutma ki, çocukların gözyaşı dökmesin,
Unutma ki, geleceğe karanlık çökmesin.

Affetme, sevdanı seninle boğanı,
Onurunu ayakları altına alanı,
Kırmalısın ayaklarındaki prangaları,
Yıkmalısın seni esir alan duvarları.

Zihninde özgürlük ateşleri yak,
Aç gözlerini, yeniden dünyaya bak,
Fırtınalar kopar boğulduğun denizde,
Aydınlat karanlıkları, bir şey kalmasın gizde.

Yarat uygarlığını, uzaya çıkar gücünü,
Yaz edebiyatını, anlat insanlık özünü,
Hizmet et tarihe, unutturma adını,
Yetiştir çocuklarını, korusunlar sevdanı.

Rasyonel bir felsefe yarat kendine,
Götürsün seni her hedefine,
Koru hayvanları, güzelleştir doğayı,
Gelecek nesiller görsün renkli dünyayı.

                                          15.02.2004
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Uykunun Gizemi

UYKUNUN GİZEMİ

Ne iş yoğunluğu,
Ne de gürültü çokluğu,
Kafayı vurup daldın mı
Tozpembe bir rüya yazdın mı
Bitmiştir o an günün hiddeti,
Doğmuştur uykunun gece cenneti.

Varsın iş olmasın, trafik  de tıkansın,
Sokaklar insan seliyle dolup aksın,
Ter, kir, sis ve zehirli gazlar,
Ufukları baştan başa sarsın,
İstediği kadar çalsın uyarıcı sazlar,
Yeter ki yastığın başından kaymasın.

Uykuya daldın mı bitmiştir gün,
Artık mazi olmuştur her bütün,
Ne iş, ne aşi, ne de uğraş,
Ne sevinç çığlığı ne de hüzünlü yaş,
Uzanıp koydun mu yastığa bir baş,
Mutlu eder seni, uyku en büyük arkadaş.

Hele bir de aldı mı seni bir rüya,
Sardı mı seni yeşil bir dünya,
Çık mehtaba, sarsın etrafını yıldızlar,
Uzan çimenlere, kulak ver sazlara,
Ne yorgunluk ne de mutsuzluk,
Artık hatırlanır mı çokluk ve yokluk

Turlayın içinizdeki dünyayı,
Görün uykudaki gizemli rüyayı,
Koklayın bahçelerde gülleri, menekşeleri,
Dokunun çimenlere, çiğdemlere, kelebeklere,
Sarılın kuzulara, koyunlara ve kuşlara,
Çıkın yaylalara, girin serin sulara.

Beyaz bir kar tabakası olun,
Eriyip inin dağlardan ovalara,
Süzülün yeşil bağlara ve bostanlara,
Ve de bin yıllık ulu çınarlara
Bir nehir olun akın uzak denizlere,
Bir yunus gibi inin dipteki gizemlere.

Ay yıldızlar arasından sonsuza süzülsün,
Kutuplarda buzullar parça parça çözülsün.
Her köşede tanklar, toplar patlasın,
Gökyüzünde güneş hiç doğmasın.
Varsın dünya kendi haline yansın,
Yeter ki uyku sizi yalnız bırakmasın.

                                  30.01.2008

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

                                 (Çarşamba)
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Uzak Bir Dosta

Tanıdım seni bir gece yarısı,
Yıldızların konuştuğu bir sohbet arası;
Anlatıyordum sana kendi yıllarımı,
İçimde biriken dertli tutkularımı.

Adın gibi güzelsin ela gözlü Melek,
Bursa'nın kucağında sensin eşsiz çiçek.
Daima tebessüm eder  mehtap yüzün,
Derin bir sevdayı anlatır her sözün.

Uzaklardan da olsa ısıtıyordu içimi sesin,
Çünkü mehtap gibi geceleri gözdesin.
Oturur gökyüzünde seni izlerim,
Gül yüzünü dizelerime çizerim.

Her sabah güneşle selamını alırım,
Kartallar gibi dağlara doğru kanatlanırım,
Ansızın varmak isterim yeşil diyarına,
Konmak için bahçendeki çınarın dallarına

                                       11.07.07-Çarşamba
                                        (22:58)

                                      SELAMİ UTKAN
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Uzan Bana

UZAN BANA

Ey cananım, dertlerim kalktı şaha,
Gel gör beni bir daha,
Biçareyim aşk yoluna,
Uzan bana tutunayım dalına.

Cananım siyah zülüflerinin kokusu gelir yine,
Daldı gözlerim hüsnü cemaline,
Kapıldım rüzgarla esen sesine,
Uzan bana tutunayım ellerine.

Selami Utkan
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Vatansız Kuşlar

VATANSIZ KUŞLAR

Vatansız kuşlar uçarsınız diyardan dayara,
Yine bir sonbahar sonu uçtunuz uzaklara.
Beni hasret içinde bıraktınız kendinize,
Bazen isyan ediyorum bizi ayıran denize.
Acı şarkılar söylersiniz dilden dile,
İnsanlar acımasızca avlar sizi bile bile.

Bazılarınız ilkbaharda döner diyarıma,
Hemen konarsınız bahçedeki tarıma.
Saatlerce anlatırsınız gezdiğiniz ülkeleri,
Sonra teker teker sorarsınız sizi sevenleri.
Ölen dostların ardından ağıt yakarsınız,
Islak gözlerle mezar taşlarına bakarsınız.

Önce turnalar yuva kurar hüzünlü sessizlikte,
En son leylekler konar ağaçlara yazla birlikte.
Kiminiz son nefesini verir uzun yollarda,
Bir tanıdık ararsınız yüksek karlı dağlarda.
Geceleri yeni şarkılarını söyler bülbüller,
Renk renk açılır geldiğinizi duyan güller.

Gece sohbetlerine katılırsınız, yıldızlar altında,
Sıcak bir yuva dilersiniz hayal dünyasında.
Anlatırınız susuz kızıl Arap çöllerini,
Afrika’da aç bakan sefil çocukların gözlerini,
Musonun balta girmemiş yaban ormanlarını,
Nil’in bereket dağıtan coşkun sularını.

Anlattıkça dolar hüzünlü bakan gözleriniz,
Efkarlanan yüreğinizde acıyla inler sözleriniz,
Sanki dilinizde konuşur Hindistan fakiri,
Gözlerinizin içinde yansır Mısır Piramitleri,
Papatyalar uzanır önünüze sonsuz Çin Setinde,
Sevdanız yanar Babil’in Asma Bahçelerinde
                                                  30.01.2004

                                                Selami UTKAN
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Yağmur Damlaları Seni Hatırlatır Bana

Sıcak bir yaz günü
Balkonda oturup izlerken dünyayı,
İnsanları, arabaları, yolları,
Uzaklardan yeşil elbiseleriyle  görünen adaları,
Ve derin suskunluğuyla mavi deryayı,
Sanki her şey bir uyum içinde,
Sonra aniden çalan bir şarkı gibi,
Bütün renkler  müziğini buldu yağmurun sesinde.
Her yağmur damlası seni hatırlatır bana,
Bir ezginin kendi türküsünü hatırlatması gibi.

Hiç dinmesin yağmur, hiç gitmesin bulutlar.
Damlalar düşsün içimdeki sessizliğe,
Bulutlar durmadan ağlasın içimdeki sensizliğe.
Günler günleri, aylar ayları, yıllar yılları kovaladı;
Sen başka limanlara gittin gideli.
Yüreğim suya hasret topraklar gibi,
Gözlerim karanlıkta güneşi arayan esirler gibi,

Bu boş diyarda beklerken  dört duvar arasında,
Seni bana getirdi gökteki bulutlar,
Yağmurun sesi sesin oldu, damla damla düştün içime,
Toprağın kokusu kokun oldu, parça parça sindin üstüme.
Belki yarın yeniden doğarım bir başka dünyada,
Gözlerinin rengini gökkuşağında görünce,
Nur yüzün güneşin içinde aks edince…

23.07.2011 Cumartesi
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Yaz Sıcağında Yol Almak

Bir ben giderim bir de gölgem gider,
Nereye gittiğimi ne ben bilirim,
Ne de peşimden gelen bilir.
Almışız önümüze bir toprak yolu,
Bu yolun ne sağı belli ne de solu,
Adımlarız çimenleri, dereleri, tepeleri,
Gölgem giderek uzuyor benden ileri.

Gökyüzü alabildiğine boş,
Ne bir bulut ne de bir umut,
Tepeden vuran kızgın bir güneş,
İçimdeki ses sürekli bana sesleniyor,
Bir ağaç bul, gölgesine sığın diyor.
Ah bir bulsam diyorum, durmam hiç,
Atarım kendimi hemen altına,
Sarılırım sırayla her  dalına.

Gölgem bile bu havada terli,
Çok  ıslandığı her halinden belli,
Bir uçan kuş görsem bari,
Hatırlatsa bana aradığım yari,
Toplansa bulutlar kapatsa üstümü,
Biraz olsun hafifletse şu yükümü,
Uzansam bir kayanın dibine,
Uyuyup dalsam bir rüyanın içine.

                              26.10.2007
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Yeni  Yıl

Gökyüzü kadar mavi, yeni yıl kadar taze,
Yağan kar taneleri kadar beyaz ve sade,
Geceyi aydınlatan yıldızlar kadar binlerce
Umut dağıtmak isterdim  her yerde, herkese.

Kavgasız bir dünya, bitmeyen bir rüya,
Koyunların, kuzuların yayıldığı  bir ova istiyorum,
Yemyeşil bağlar, ulu dağlar ve kırlarda papatyalar,
Ağaçlarda  cıvıl cıvıl öten kuşlar istiyorum.

Doğada şarkı söyleyen bülbüller, seven gönüller,
Sokaklarda,  gülen yüzler, ışıldayan gözler,
Bahçelerde, parklarda neşeyle oynayan çocuklar,
Kol kola girmiş yaşlılar, yıkılmayan dostluklar,
Her yerde barış diliyle konuşan insanlar istiyorum.

Renk renk açan çiçekler, masmavi denizler
Kirlenmesin sular,  özgürce aksın nehirler,
Büyükl devler, küçükleri hiç sömürmesin,
Mal mülk için insanlar birbirini öldürmesin.
Güneş daime aydınlatsın karanlıkları, diyorum…

                           20.12.2012 Perşembe
                                  Saat:24.00
                                    UTKAN
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Yeniden

Söyleyin bana ne zaman doğacak güneşim?
Ne zaman açacak kırlarda hayat çiçeğim?
Kanatlanıp uçacak mı barış güvercinim?
Tekrar konacak mı pencereme aşk kelebeğim?

Benim için ağlayan ceylanları dinleyin,
Onları çayırıma hasretle eklediğimi söyleyin,
Dolunay zamanı kuşlar konsun ağaçlara,
Benim için de yuva kursunlar dallara.

Gül bahçelerine kır çiçeğimi de eklesinler,
Söyleyin bütün dünya çocuklarını sevsinler,
Sarışını, esmeri, siyahı, beyazı ayırmasınlar;
Bir bahar günü yeniden doğaya sarılsınlar.

                                     SELAMİ UTKAN
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Yine Öfkeliyim

Bu gece yine öfkeliyim,
Aklıma gelen her şeye sinirliyim,
Bir bardak suda fırtınalar koparıyorum.
Biri içeri girsin diye kapıya bakıyorum.

Konuşunca titriyor her iki dudağım,
Sanki bana düşman kesilmiş önümdeki bardağım,
Düşünceler karma karışık beynimde,
Film şeritleri geçiyor gözümde.

İçmek zor geliyor bir yudum çayı,
Biri gelse de kaldırsa önümdeki sofrayı,
Bağırsam, çağırsam gelene gidene,
Çıldırmak üzereyim öfkeden söylene söylene.

Biliyorum en fazla birkaç dakika sürecek,
Bütün hiddetim aniden bitecek,
Yufka yüreğim yine sevecek herkesi,
O an gidecek ruhumun kara çilesi.

                                23.08.2007
                            SELAMİ UTKAN
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Yoldaş

Yine bir bayram günündeyiz, yoldaş,
Her tarafta ateşler yakılmış,
Halk meydanlara toplanmış,
Dağ başlarında papatyalar açmış,

Dağdan dağa, köyden köye bağıranlar,
Alevlerle ölüme meydan okuyanlar,
Halaylarda zılgıt çeken kadınlar,
Hepsi seni bayrama çağırır yoldaş,

Kızıl bayraklar dalgalanır semada,
Özgürlük yıldızı yanar flamada,
Kervanlar sıra sıra yürüyor bir şemada,
Duy hepsinin ayak seslerini yoldaş.
(Kalk kucakla bahar ateşini yoldaş)

Ben buradayım, mezarının yanı başındayım,
Kızgın güneş gibi mezar taşındayım,
Arkadaş, kalk hislerini benimle paylaş,
Bugün senin için veriliyor bu savaş,

Mezarına yaslanmış gökyüzünde ruhunu izlerim,
Kızıl dağlarda bedenini arar gözlerim,
Sana koşmak istiyor yanan dizlerim,
İçimdeki özgürlük ateşini hisset yoldaş.

Güneşle yeniden canlandı dünya,
Dalga dalga zafere akıyor bu derya,
Diyar diyar uçuyor içimizdeki sevda,
Çocuklar şarkılarda ismini söyler yoldaş.

                                       05.12.2003

                                    SELAMİ UTKAN
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Yolun Sonu

Düşmüşüm upuzun bir yola,
Gidiyorum bir sağa, bir sola,
Bir yanım mavi derya,
Bir yanım yeşil dünya,

Aldırma diyorum gönül aldırma,
Bu uzun yolda kendini soldurma,
Serinlerim, deniz mavisine boyansam,
Belki kurtulurum orman yeşiline sarılsam.

Ama yollar hep uzar gider durmadan,
Önüne kattığını alır götürür acımadan.
Bir gün gelirsin uzun yolun sonuna,
Yalnız girersin toprağın soğuk koynuna.

                                             21.07.2007
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Zindan

ZİNDAN

Karakollar genç yiğitleri sorgular,
Sarar insan bedenini, hücrede korkular,
Çöker yüreğinize ölümün soğuk sesi,
İnsanlık onuru çiğnenir işkence gecesi,
Diren be diren ey iradem!

Bir dost selamı bekler beni dışarda,
Isıtır bir an olsa da, soğuk ranzada,
Sabah ayazında volta atarsın avluda,
İki çift göz güler bana karşı duvarda,
Diren be diren ey iradem!

Avluda yürürsün bir o başa, bir bu başa,
Hiç durmadan metreler boyundaki taşa,
Göçmen kuşları haber verir ilkbahardan,
Çiçeklerin kokusu yayılır taş duvardan.

                              SELAMİ UTKAN
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