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Ağlasam mı Yar

Ağlasam mı Yar...
Bağlandı yollarım göçemiyorum
Gündüzü geceyi seçemiyorum
Yüreğimden seni geçemiyorum
Dağlara yaslanıp ağlasam mı yar...

Yaban ellerinde garip gezerken
Hüzün deryasına dalıp yüzerken
Kalemim elimde yazıp çizerken
Susmayan dilimi dağlasam mı yar...

Hicranı gönlüme sardı ayrılık
Hasreti bağrıma derdi ayrılık
Yaralı  kalbimi yordu ayrılık
Dertli pınar gibi çağlasam mı yar...

Vardım erenlere ettim hasbıhal
Gönül dergahımı kıldım arzuhal
Buyurdu erenler yok buna bir hal
Oturup karalar bağlasam mı yar...... 31/03/2018

Dost Kalemlerden;

Aşk-ını yüreğime yazdım bir kere
Umutla baktım gelecek günlere
Seviyorum dedim belki bin kere
Gönlün kimde,anlayıp bileyim yar.? Kul Seyyah

Ararım bulamam çölde izini
Unutmak mümkün mü güzel yüzünü
Yüreğim dinlemez oldu sözümü
Dağlara yaslanıp ağlayasım var .... Ö. Osman AVCI

"Yüreğimde kaldı aşkın acısı
Geçmiyor bir türlü yürek sızısı
Adını koydum ben sevda hırsızı
Dağlara yaslanıp ağlasam mı yar?"... Nermin Seyratlı

Her gece sabaha zar zor eriyor
Sanma ki gözüme uyku giriyor
Artık yaptıkların acı veriyor
Dağlara yaslanıp ağlasam mı yar....İbrahim Değerli

Güne çıra geceye mum yakmadan
İlk bahara yaza kışa bakmadan
Sele suya karışmadan akmadan
Dağlara yaslanıp ağlasam mı yar---------İbrahim Kurt
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Gecenin bu saatinde şiir okuyordum
Seni yazıyordu sitemini duydum
Kadere isyan etmek ne kâr
Sana yaslanıp ağlayasım var.......Önder Karaçay

Dilim sussa da ,yürek kor biçare
Yanarım Hakka ,yaram pare pare
Gel derim gelmez,kabrime bile yare
Dağlara yaslanıp ağlayasım var.........Serpil Taşyürek

Güner Hacısalihoğlu
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Ağlayan Gece

Gecenin bir vaktiydi
Eski günler misafirdi…

Serdik maziyi geceye
O anlattı ben dinledim
Gece bitti söz bitmedi…

Dinledikçe kayboldum
Denizin orta yerinde
Sığmaz, duramaz oldum
Gök kubbenin derininde…

Yarım kalmış sevdalara
Kaybedilmiş kavgalara
Dokundukça yaralara
O ağladı, ben ağladım…

Dost Kalemlerden...

Martıların dilinde eski bir şarkı
Maziyi çalıyor uykusuz keman
Yağmurlar besteci şimşekler solist
Bir ben değilim ki burda ağlayan..Ozan Ali Aydın

Yüreğimin yiğit eri
Gecelerden az ileri
Anlattıkça eskileri
O ağladı ben ağladım-İbrahim Kurt

Güner Hacısalihoğlu
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Annem

Annem

Dün gece rüyama gelmiştin annem
Çiçekler içinde her yer yemyeşil...

Hüma kuşu konmuş başın üstüne
Kevser ırmağının yanı başına
Oturmuş bir güzel gülmüştün annem…

Sensizlik o kadar zor ki be annem
Yokluğuna hala alışamadım...

Ne zaman kayan bir yıldız görsem
Adın dua olur dilime düşer
Seninle hasbıhal eylerim annem…

Sizin sokaktan her geçtiğimde
Diyorum ki, şimdi çalsam kapıyı
O gülen yüzünle sen açıversen
Sarılıp boynuna öpüp koklasam
Sen tutup yüzümü öpsen alnımdan…

//Zühre yıldızını salıp yoluna
Cennet çiçekleri takıp koluna
Bazen babamı da alıp soluna
Her gece rüyama gelsene annem…//...06/05/2018

Dost Kalemlerden;

Yakıyor yokluğun hasretin derme
Başımı okşa da saçımı örme
Seni çok özledim bana çok görme
Bekliyorum rüyama gel anneciğim -----------İbrahim Kurt

 Cennet bahçesinde sana bir taht kursam
Ödeyemem hakkını kuş tüyünde yatırsam
Seni bir ömür boyunca el üstünde taşısam
Ayaklarına kapanıp sana yol olurum ANNE......İbrahim Kavas

Güner Hacısalihoğlu
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Anneme Özlem

     Hasretin
     Buram buram...
     Özlemin dağ gibi
     Annem
     Sığmaz oldu
     Yüreğime...

     Annem deyip
     Dua ederken,
     Her sefer
     Sesim titrer
     Bulutlar
     Yağmur olup
     Düşer gözlerime...

     Biliyormusun,
     Babam gittiğinde
     Çok zor gelmişti
     Eve gelmek...
     Üzülme diye
     Belli etmemiştim...
     Ama sen vardın
     Alışmıştım zamanla...

     Şimdi sen de
     Yoksun,
     Gelemiyorum artık...
     Alışamadım ki
     Sizsizliğe...

     En büyük tesellim
     Ömrün boyunca bir an bile
     Aklından çıkmayan
     Her anlattığında
     Seni göz yaşına boğan
      Küçük oğluna kavuşman...

      Dindi mi özlemin annem.../

      Keşke onu da alıp
      Gelebilsen rüyama
      İkinizi bir görsem
      Uzaktan da olsa
      Öpüp koklasam...

     Bilsen
     Nasıl özlüyorum...
     Gülüşünü, bakışını
     Adımı seslenişini...
     Sevişini özlüyorum
     Öpüşünü özlüyorum...
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Halenur Kor Şiiri....

DUALAR YOLLADIM ALDIN MI ANNEM?

Annem mezarına çiçekler diktim,
Yanında usulca yere diz çöktüm.
Sevgimi, toprağa elimle ektim,
Bilsen, hasretinle ben neler çektim?

Kurumuş otları topladım bir bir,
Suladım sînende açan gülleri.
Huzuru dinledim, sessizdi kabir,
Öptüm, öptüm bana uzak elleri...

Giden çocukluğum geldi aklımda,
Sıcacık bûsenle öperdin beni.
Ne tatlı anılar gizli, saklımda,
Asla unutamam mis kokan teni...

Cömerttin, herkese uzandı elin,
İçin kan ağlasa, gülerdi yüzün.
Hep doğrudan yana vurmuştu telin,
Yanında, kimseye değmezdi hüzün...

Halâ seni söyler, anlatır herkes,
Unutulmaz asla, o asil tavrın.
Meltem ol, usulca bağrımıza es,
Bize örnek oldu, o büyük sabrın...

Dualar yolladım, aldın mı anne?
Selamlar gönderdim, buldun mu anne?
Yavrumu görünce daldın mı anne?
Gözlerin yaşlarla kaldın mı anne?

Halenur Kor

Güner Hacısalihoğlu
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Arzuhalim Var

Arzuhalim Var  (Rast makamında bestelendi)

Gözlerini kalbimde bırakıp ta kayboldun
Arzuhalim var sana nerdesin ey sevgili
Kelebekler misali hangi diyara uçtun
Arzuhalim var sana nerdesin ey sevgili

Nihavent bir şarkıydı söylediğin son sözün
Yüreğimde sel oldu gözlerindeki hüzün
Ağaçlardan döküldü son yaprağı da güzün...
Arzuhalim var sana nerdesin ey sevgili.....   20/02/18

Dost Kalemden;

Sen bu aşka mor güller, toplamadın dermedin
Oyalı mendilimi, yüreğine sermedin
Nasıl böyle ansızın, gittin haber vermedin
Arzuhalim var sana, nerdesin ey sevgili----------İbrahim Kurt

Güner Hacısalihoğlu
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Ayrılık Şarkısı

Bugün yine sendeyim
Karadeniz
Bu sefer yağmurla geldim
Sırılsıklamım...

Güneş çevirdi yüzünü
Dönmüyor bir türlü
Yıldızlar da yok ortada
Biraz ışığa ihtiyacım var oysa...

Sen bari puslarını dökseydin
Dalgaların ışık saçardı gökyüzüne..

Bir ayrılık şarkısı çalıyor şimdi
Dinliyorum yüreğimle birlikte
Ağla diyor şarkı
Ağla
istenmeyen vedalara
Yarım kalmış sevdalara...

Daha şiir yazacaktım oysa
Mor çiçekli dağlara...//.............gh...29/11/18

Dost Kalemden;

Dört mevsimdir dökmüyor, yaprağını mor erik
Yıla döndü ayrılık, ne zaman geleceksin
Ne selamın geliyor, ne bir satır mektubun
Pula döndü ayrılık, ne zaman geleceksin-------İbrahim Kurt

Teşekkür ederim İbrahim bey.. Gönlünüze sağlık..

Güner Hacısalihoğlu
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Babam

Babam...

O kadar kendindin ki
Ölüm bile seni ayakta yakaladı
Son ana kadar direndin
Son nefesine kadar
Diz çökmedin babam...

Vakur duruşunla
Cömertliğinle
Yardımseverliğinle
Sert mizacının altında yatan merhametinle
Ne güzeldin sen....

Hiç belli etmezdin sevdiğini
Ama severdin bilirdim...

Sabahları işe giderken
Elimde gazetelerle gelişimi bekler,
Ayaküstü yaptığımız  o kısacık sohbetlerden
Ne çok mutlu olurdun...

Ben seni çok özledim be babam...
Gözlerini kısarak için için gülüşünü özledim....
Annemle tatlı atışmalarınızı özledim...
Ben ikinizi de çok ama çok özledim...

Dost Kalemlerden:

Gözlerin bahar gibi, mor menekşe renginde
Her mevsim şık dururdu, elbiseler teninde
Seneler geldi geçti, eğilmeden önünde
Ben seni çok özledim, ah benim canım babam ---------İbrahim Kurt

"Ağaçlar ayakta ölürmüş gururlarından"

Babam; Ilık nefesim
Güvenle başımı göğsüne dayadığım
Yüce varlığım sonsuz neşemdi
Gölgesinde mutlulukla yaşadığım
Soy ağacım huzur şemsiyemdi.......... İnci Germenliler
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Güner Hacısalihoğlu
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Bahar Seli (güfte)

Yıldızları yağdırdım saçının her teline

Nigahın aldı beni saldı seher yeline

Binbir kederle dolu geçiyorken bu ömrüm

Coştu senle yüreğim döndüm bahar seline..gh..28/11/18

Güner Hacısalihoğlu
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Bekle Dedin

Bekle geleceğim diye giderken
Gönlünü acıyla avutma dedin
Bir bahar sabahı güneş doğarken
Geleceğim bekle unutma dedin...

Kırlangıçlar şehre veda ederken
Ağaçlar Secdede dua ederken
Bülbüller gülşende nida ederken
Geleceğim bekle unutma dedin...

Sana gelen yollar olsa da viran
Küsüp kaderine eyleme hicran
Dağların ardını sarsa da hüsran
Geleceğim bekle unutma dedin... gh.31/10/18

Dost Kalemler'den;

"Sevenler, bir veda etmeden gitmez,
Gelirim demişse, ümidim bitmez.
Beklemek, beklemek... Bir ömür yetmez...
Geleceğim bekle unutma dedin...."...Ünal Beşkese..

Ünal Bey çok teşekkür ediyorum. Gönlünüze sağlık..

Sana seslenişim, bu sondur ey yâr,
Düştü saçlarıma, usul usul kar...
Gel yine tut elim, kollarınla sar,
Geleceğim bekle, unutma dedin... Hâlenur Kor

Çok teşekkürler Helanur Hanım. Sevgilerimle...

Elleme saksıda laleler solsun
Çağlasın ırmaklar denize dolsun
Yeminin yeminse sözün söz olsun
Geleceğim bekle unutma dedin -----------İbrahim Kurt

İbrahim Bey çok teşekkür ediyorum . Gönlünüze sağlık..

Sevda pınarları,durmaz akarken
Gül eyler gönlümü,güller açarken
Cümle nebat kokusunu saçarken
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Geleceğim bekle,unutma dedin

Sevdalı gönlüme,nazar ederken
Deli gönlüm aşık,seni severken
Terk eyleyip sen sıladan giderken
Geleceğim bekle,unutma dedin...Tahsin Şahin (Kul Seyyah)

Tahsin Bey çok teşekkür ediyorum. Gönlünüze sağlık..

Giderken bıraktın bende bir umut
Sende sakın cayma sözlerini tut
İster sev istersen gönlünü avut
Geleceğim bekle unutma dedin... Ö. Osman Avcı

Ömer Bey çok teşekkür ederim. Gönlünüze sağlık..

Üzülme nevbahara gelirim dedin
Ben sensiz acıdan ölürüm dedin
Beklemek ne zordur bilirim dedin
Geleceğim bekle unutma dedin.......Hasan ÖZ

Hasan Bey çok teşekkür ediyorum. Gönlünüze sağlık..

Güner Hacısalihoğlu
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Belki

Belki...

Alaca karanlık vakti
Rüzgarın uğultusuyla gelen
İlahi bir sese uyandım...

Gamzeme konmuş
Mağrur bakışlı
Mavi kanatlı
Bir peri kuşu
Işık huzmeleri içinde
Dua dua
Adımı sesleniyor...

Gönül güzergahımı
Mesken tutmuş
Belli ki kalıcı...

//Hayra yordum rüyamı...//

 Kışa benzer ya hep
 Eylül gibi
 Gidişlerim,
 Baharın gelişine benzer
 Kim bilir belki
 Dönüşlerim...10/12/2017

Dost Kalemlerden;

Gönül güzergahımı, mavi kuş mesken tuttu
Kışa benzer uçuşu, mevsimleri uyuttu
Bir ruyadan uyandım, ismimizi unuttu
Belki bahara benzer, kim bilir dönüşlerim--------İbrahim Kurt

Teşekkürler İbrahim Bey...

Her gidiş eylüldür,dertler raks eder, hazanı döker eteklerinden
Gelişin bahar, çiçeğe durur dallarım, gül kokar yapraklarından....B.B.

Teşekkürler Bülent Bey...

Güner Hacısalihoğlu
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Ben Anlarım Bilesin / Düet

Ben Anlarım Bilesin...

Tutayım yar elinden
Bal damlasın dilinden
Senin ancak halinden
Ben anlarım bilesin...Neslihan Özhan

Pür ateşim ezelden
Dert okurum gazelden
Ceylan gözlü güzelden
Ben anlarım bilesin...Güner Hacısalihoğlu

Duruşundan sözünden
Dert okunsa yüzünden
Sussan bile gözünden
Ben anlarım bilesin....Neslihan Özhan

Aşkın gurbet elinden
Yağan yağmur selinden
Zülfün ipek telinden
Ben anlarım bilesin...Güner Hacısalihoğlu

Baharından kışından
Akan gözün yaşından
Toprağından taşından
Ben anlarım bilesin...Neslihan Özhan

Karaman'dan koyundan
Oynadığın oyundan
Hem huyun hem suyundan
Ben anlarım bilesin... Güner Hacısalihoğlu

21/12/2017

Dost kalemlerden inci taneleri...

Yüreğin iç sesinden,
Gözde hüzün sisinden
Sözün riya süsünden
Ben anlarım bilesin... Serap Irkörücü

Sevginin güzelini
Zamanın ezelini
İnsanın özelini
Ben anlarım bilesin....Halenur Kor

Zehir içtim tasından
Duramadım yasından
Bir güzelin hasından
Ben anlarım bilesin..İbrahim Değerli.
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Bahçesinden bağından
Yaylasından dağından
İnsanın dimağından
Ben anlarım bilesin... Ö.Osman Avcı

Duyguların yelinden
Gelen sevda selinden
Şiirlerin dilinden
Ben anlarım bilesin....Safure Yıldırım

Parça değil bütünden
Sert yumuşak tütünden
Anamın ak sütünden
Ben anlarım bilesin... Mustafa Bay, "ZEYBEK HOCA"

Yiğidi duruşundan,
Kartalı bakışından,
Tavşanı kaçışından,
Ben anlarım bilirsin....Mahmut M. Özdemir

Hayalinden düşünden
Can evinden döşünden
Ahvalinden kaşından
Ben anlarım bilirsin..........Bülent ARKAN

Kara yazma bağlarsan
Yüreğimi dağlarsan
Yalancıktan ağlarsan
Ben anlarım bilesin----İbrahim Kurt

Dertliysen duruşundan
Mutluysan bakışından
Bir selam verişinden
Ben anlarım bilesin... Nermin SEYRATLI

Gerçeğinden düşünden
Gözündeki yaşından
Tasındaki aşından
Ben anlarım bilesin.......Serpil Tahtalı

Bakışındaki hışımdan
Kaşlarını çatışından
Yumruklarını sıkışından
Ben anlarım bilesin....Ender PEHLİVAN

Karanfili nergisi
Gülün başkadır sesi
Yap bir hatır kahvesi
Ben anlarım bilesin...Ozan Ali Aydın

Kahvenin telvesinden
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Yalnızlığın elinden
Çayının deminden
Sohbetin dilinden
Ben anlarım bilesin....Hatice Bostan Seyfi

Buluttaki yağıştan
Yürekteki nakıştan
Bilhassa bir bakıştan
Ben anlarım bilesin…….ilhami Bulut

Kar eriyip coşar mı
Suyun alan pınar mı
Kuzum meler Bahar mı?
Ben anlarım bilesin!...Nazır Çiftçi

Gül düşmesin elinden
Tek aşk çıksın dilinden
Dünya duysun telinden
Ben anlarım bilesin… Saffet Kuramaz

Yaprağın gazelinden
Kızların güzelinden
Insanın özelinden
Ben anlarım bilesin....Ömer Gündoğan

Şiirlerin dününden
Şairlerin ününden
Dünya şiir gününden
Ben anlarım bilesin...İnci Germenliler

Duvarların neminden
İnsanların gamından
Uçan kuşun dilinden
Ben anlarım bilesin...Anahita Neriman Cengiz Keten

Sevgiyi gözlerinden
Vefayı izlerinden
Özlemi sözlerinden
Ben anlarım bilesin...Canan Ereren

Şiir yazan ellerden
Gönül alan dillerden
Çiçek açan güllerden
Ben anlarım bilesin....Hikmet Çiftçi

Ahraz olsan gözünden
Ama olsan sözünden
Aşık olsan özünden
Ben anlarım bilesin...Fulya Aras Koca

Tan yerinde şafaktan
Yarda açan başaktan
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Gökte yedi kuşaktan
Ben anlarım bilesin.... İsa KOCAGÜL

Güner Hacısalihoğlu
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Beste

Beste

Sazımın tellerine dokundukça mızrabım
Yorgun bir rüzgar eser hep aheste aheste
Ne yapsam da dinmiyor hicranım ızdırabım
Nağme nağme dökülür yüreğimden bir beste

Ey vefasız sevgili sana son sitemimdir
Sensiz geçen her günüm, isyanım elemimdir
Gönlümün arzusunu duyan hep kalemimdir
Nağme nağme dökülür yüreğimden bir beste..

Dost Kalemden;

Bu kader böyle imiş, bir şey gelmez elimden----
-Bir hasret bir ayrılık, ayrı koydu ilimden -----
Ne bu sevda ne bu aşk, ne bu şarkı dilimden-----
Nağme nağme dökülür, yüreğimden bir beste --------İbrahim Kurt--

Güner Hacısalihoğlu
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Bir Kere Gelsen Yeter (şarkı sözü)

Bahar gibi salınıp gelişin vardı hani
Bilsen nasıl özledim gittiğin günden beri
Güneşi kıskandıran gülüşün vardı hani
Bilsen nasıl özledim gittiğin günden beri

Buğulu gözlerinle nasıl mahzun bakardın
Nazende hallerinle yüreğimi yakardın
Nağmeli sözlerinle billur gibi akardın
Bilsen nasıl özledim gittiğin günden beri

Rüyada bile olsa bir kere gelsen yeter
Ömre bedel an gibi bir kere gülsen yeter
Hayali bile güzel gölgenle kalsan yeter
Bilsen nasıl özledim gittiğin günden beri... gh.15/12/18

Dost Kalemlerden;

gelirdin bahar gibi gül açardı bahçemde
mevsimler kışa durdu gittiğin günden beri
bir haber ver bir mektup son bulsun bu keder de
bilsen nasıl özledim gittiğin günden beri....Nazan Yinanç

Yüreğimdeki yangın, ne eskisidir ne yeni
Ayrılığa bırakma, hasretle koyma beni
Güne uyanışını, uykulardaki seni
Bilsen nasıl özledim, gittiğin günden beri---------İbrahim Kurt

Güner Hacısalihoğlu
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Bir Sevda ki

Bir Sevda ki...

Belli ki
Özünde değilim
Peki ama
Neresindeyim hayatının...
Eşiğinde mi...?
Yoksa
Bir ucunda mı asılıyım
Ha düştü  ha düşecek...

//Bir sevda ki;
Her yanı düğüm düğüm
Birini çözsem bir başka düğüm...//

An geliyor rüyam
An geliyor duam olurken
Yüreğim hep  tarumar…

Rüzgar
Hasret hasret eserken
Acımasızca savurur
Düşerim bir meçhule
Bir dal ararım tutunacak
Boşlukta kalır hep elim…

Ne çok korkuyorum
Kaybetmekten
Anlatmaya yetmiyor kelimeler…

Yıldızlar birer pulsar'a
Dönüşürken yüreğimde
Ben susuyorum,
Sen de…
Lakin susmuyor yüreğim
Susmuyor Karadeniz…............07/01/2018

Pulsar: Kalbi atan yıldız

Dost Kalemden;

Hasrete hasret esen, rüzgara benzer sesin
Bu sevdaya susarak, tükenmesin nefesin
Umrumda değil gayrı, kim ne diyorsa desin
Yüreğim bir tek seni, kaybetmekten korkuyor.---------------İbrahim Kurt

Güner Hacısalihoğlu
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Bir sevda Uktesi

Bir seher vaktinde sessiz sedasız
Ömrümü ömrüne aldın da gittin
Ardına bakmadan dertsiz vedasız
Ömrümü ömrüne aldın da gittin

Yare-i hicranla gönlüm kanarken
Biçare yüreğim aşktan yanarken
Sözlerimle her an seni anarken
Ömrümü ömrüne aldın da gittin

Bir sevda uktesi içimde kalan
Hayat benim için koca bir yalan
Unuturum dedim  vallahi yalan
Ömrümü ömrüne aldın da gittin

Güner Hacısalihoğlu
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Bulutlara Perde Çekeceğim Gözlerimden

Bulutlara Perde Çekeceğim Gözlerimden

//Kışın yağmayan kar bahara düştü
   Nar-ı hicran değdi gönül bahçeme
   Sineye çektiğim söz hara düştü//

Çiçek dermeyeceğim artık baharlara
Yoluna serpmek için yıldız toplamayacağım...

Şavkı vurmasın diye geceye
Güneşi kederle örteceğim...

Sessizliği dikeceğim denizin orta yerine
Fırtınalara inat...

Poyraza kaptırdığım tüm umutlarımı
Dar ağacına asacağım...

//Yağmur yağmasın diye
Bulutlara perde çekeceğim gözlerimden//

                                                 28/04/18

Güner Hacısalihoğlu

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Büyük Gün (26 Ağustos)

Büyük Gün (26 Ağustos)

Gözlerinin rengi göğe yansımış
Şafağın gölgesi simasına vurmuş
Kalbinde ki imandan emin
Kazanacağı zaferden emin
Pür dikkat bakmakta
Kocatepe'den bir menzile...

Cihana bedel bir gündü o gün
"Gün" zafer günüdür diyen
Mustafa Kemal'in
Dünyayı titrettiği gündü o gün....

Ayyıldızlı bayrağımızın gölgesinde
Sipere yatmış Mehmetçiğin
'Allahu Ekber'
Sesleriyle inlerken dağ, taş, toprak,
Düşmanı yendiğimiz
"Gün" dü o gün....

//İşte bu gün o büyük gün" //...26 Ağustos....
Güner Hacısalihoğlu

Güner Hacısalihoğlu
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Cemre Yüreğe Düştü

Cemre olup düşensin
Sen yüreğime...
İçimi ısıtansın
Bu soğuk kış gününde...

Zaman mekan
Demeden
Öylece dokunuverdin
Gönlüme...

Baharın ilk çiçekleri
Tomurcuklandı yüreğimde...
Göremesem de seni
Gülüşün gülüşümde...

Güner Hacısalihoğlu
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Demişti Kalbim

Demişti Kalbim

Terkedip giderken kalınca mahzun
Ardından ağlama demişti kalbim...
Hiç arama artık yazma bir daha
Karalar bağlama demişti kalbim...

Küsüp kaderine üzme kendini
Yaban ellerinde ezme kendini
Dertli şiirlere yazma kendini
Yüreği dağlama demişti kalbim...

Acıyı gönlüme ekip giderken
Bakmadan ardına çekip giderken
Dağları başıma yıkıp giderken
Ardından ağlama demişti kalbim...

Dost kalemlerden;

Görmedim ki sende zulümden başka
Ne kaldı payıma ölümden başka
Sevmedim inan ki ben senden başka
Son pişmanlık boştur demişti kalbim.........Naime ÖZEREN

Seni dert bitirir beni de keder
Böyleymiş kısmete yazılan kader
Bir umut beklersin nereye kadar
Boş gelir boş gider demişti kalbim ----------------------İbrahim Kurt

Terkedip gitmeyi,kolaymı sandın
Acılar içinde,ağladım yandım
Hangi gönüldesin,kimlere kandın
Gece gündüz inler,ağrıyor kalbim..Kul Seyyah

Güner Hacısalihoğlu
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Duam

Dualarımdasın
Günde beş vakit...
Aldığım nefesimsin
Her vakit son olmasından
Korktuğum...

Özlediğimsin
Ruhumun derinliklerinde...
Kıraç topraklarda
öbek öbek
Sevgisini büyüttüğüm...

Rüyamdasın,
Kimi zaman mutlu,
Kimi zaman
Karanlık dehlizlere
Uyandığım...

Duamsın
Çektiğim
Tespih'imde...

Sevmekten
Korktuğum
Kadar,
Kaybetmekten
Korktuğumsun...

Güner Hacısalihoğlu
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Eylül Gibi

Eylül Gibi...

//Ebem kuşağı ile bağladım
Tüm olumsuzlukları
Yıldızları saydım geceler boyu
Bulutlardan yol diledim
Dağlara inat
Sevda çiçekleri derdim yoluna
Demet demet
Yine de
Çıkmadı falımda senli imbatlar...//

Gönlümde can kırıkları
Gözlerim gözlerinde sürgün
Kirpiklerimin ucunda takılı
Çiy taneleri...
Hazan vurmuş yüreğimde
Hasret ve özlem...

/Ay karanlık yol uçurum../

Zamana tutsak
Kırlangıçlar misali
Gidiyorum eylül gibi....

Dost Kalemlerden;

Gelme üstüme Eylül!

Gelip te, anılarımı yığma pencerelerime…
Şimdi;
Unutma zamanı diyorum
Ve…
O’nu unutmaya çalışıyorum…

Sakın ha çalma kapımı Eylül!
Biliyorsun,
Hiç bir Sonbahar evde yokum.
Yok! Yok! Yok !…
Yokum işte… Ömer Osman Avcı...

Teşekkürler Ömer Bey

Ebem kuşağı gibi renge bürünmüş bağlar
Çıkmadı falimızda böylesi kader ağlar
Hazan vurmuş içimi bulutlardan gel dağlar
Ay karanlık ucurum sabah güneşi görsem --------------İbrahim Kurt
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Teşekkürler İbrahim Bey

Güner Hacısalihoğlu
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Firarda

Bir yıl daha eksildi
Hayat/ımız/dan...

Acısıyla tatlısıyla
Neler neler yaşadık...

Ömrümüzden geçenlerin
Kimini maziye gömdük
Kimini kalbimize...

Kimi halâ firarda..//...gh..12/12/18

Güner Hacısalihoğlu
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Gelmedin Annem (bestelendi)

Gelmedin Annem

Yıllarca rüyama bekledim durdum
Gönlüm viran oldu gelmedin annem
Hasreti hasrete ekledim durdum
Gönlüm viran oldu gelmedin annem...

Sen gidince soldu sevdiğin güller
Biraz olsun hatır sormadı eller
Gözümde çağladı aktı hep seller
Gönlüm viran oldu gelmedin annem...

Ağlaya ağlaya kapına vardım
Yüreğimden sana dualar derdim
Tükendi baharım hazana erdim
Gönlüm viran oldu gelmedin annem....02/10/2017

Güner Hacısalihoğlu
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Gideceğim Bu Yerden

Adın dilimde nağme, hiç düşmüyor olsa da
Gideceğim bu yerden sana veda etmeden...
Gözlerin gözlerimden hiç gitmiyor olsa da
Gideceğim bu yerden, sana veda etmeden...

Güz gülleri açmadan, menekşeler solmadan
Hasretin yağmur olup yüreğime dolmadan
Dağlara kar yağmadan, gün sabahı bulmadan
Gideceğim bu yerden, sana veda etmeden...

Senden son dileğimdir arama sorma sakın
Ne olursun ağlama yüzüne güller takın
Ecel peşime düşse, vakit olsa da yakın
Gideceğim bu yerden, sana veda etmeden...

Dost Kalemlerden;

sabaha gideceğim daha kuşlar uçmadan
güneş daha doğmadan kapılar açılmadan
ağlamadan denizler gökyüzü yarılmadan
gideceğim bu yerden sana veda etmeden......Nazan YİNANÇ

Belki yüreğim hep sende kalacak!
Belki yerini başkası alacak
Belki umutlarım bir bir solacak
Gideceğim yine veda etmeden.........İbrahim DEĞERLİ.

Peşimden ela gözler, ağlasın ağlamasın
Limanlar kara yosun. bağlasın bağlamasın
Irmaklar dağ taş aksın , çağlasın çağlamasın
Gideceğim bu yerden, sana veda etmeden--------------İbrahim Kurt

Mutluluk şiirinin mısraları bitmeden
Sana dair düşlerimi yıkarak gidiyorum
Yedi kat mendilime sakladığım resmini
Ağlayan gözlerimle yakarak gidiyorum...........Ozan Ali AYDIN

Güner Hacısalihoğlu
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Gidiş

Dedi ki;
Müsaaden olursa
Ben gidiyorum...
Gideceği yerin dönüşü
Yoktu oysa...

Anladım...
Anlamak
İstemesem de...

Emir vaki olmuştu
Yapacak bir şey yoktu
Üzülmekten başka...

En çokta,
Yarım kalan şeylere...

Yazılmamış kitaplara...
Yarım kalmış şiirlere...
Tutulmamış sözlere...

Güner Hacısalihoğlu
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Gittiğin Zaman

Gittiğin Zaman

Gözlerinde sürgün kaldı gözlerim
Hani o bırakıp gittiğin zaman...
Ruhumu hüsrana saldı sözlerin
Hani o bırakıp gittiğin zaman...

Mevsimler şaşırdı, yaz kışa döndü
Kaf dağında yanan ateş de söndü...
Kalbimde sevginin öldüğü gündü
Hani o bırakıp gittiğin zaman...

Bülbül feryat etti gönül dağladı
Güller boyun büktü aşka ağladı
Yağmur nehir oldu aktı çağladı
Hani o bırakıp gittiğin zaman...

Dost Kalemlerden;

Allah'ın aşkına düşün bir ara,
Bin türlü dertleri koy bir kenara
Dilimde ah kaldı, sol yanda yara,
Hani o bırakıp gittiğin zaman..İbrahim Değerli.

NUHUN TUFANA DÖNDÜĞÜ GİBİ
iBRAHİM' İN AŞKA YANDIĞI GİBİ
EBABİL İN YERE İNDİĞİ GİBİ
VİRAN ŞEHRE DÖNDÜM GİTTİĞİN ZAMAN...Ozan Ali Aydın

Güner Hacısalihoğlu
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Göçmen Çocuklar

Sıra sıra dizilirler
Yol kenarına
Paçavralar içinde
Yüzleri kir rengi...

Biraz ürkek
Biraz da
Kem bakışlarla
Hesap sorarcasına
Bazen de utanarak
Yüzümüze bakar
Suriye'li
Göçmen çocuklar...

Onları
Neden istemediğimizi
Neden sevmediğimizi
Oysa
Hiç bir suçlarının
Olmadığını
Haykırmak ister
Gibiler...

Ah çocuklar !
Biz de biliyoruz
Bir suçunuz olmadığını
Günahsız olduğunuzu...

En az sizin kadar
Belki de
Daha fazla üzülüyoruz
Perişanlığınıza...

Ama
Dünya adaletsiz çocuk
Dünya kötülerle dolu...

Siz hiç utanmayın sakın.../

Size bu hayatı layık görenler
Size bu zulmü yaşatanlar
Utansın...

Dost Kalemlerden:

Çocuklar
Sakın hayallerimizi yağmaladınız demeyin ha!
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Aslında sizlere;
Kırmızı bisikletler,
Mavi, beyaz,turuncu toplar,
Çeşitli kitaplar,
Sindi bebekler,
Horozlu şekerler daha neler neler alacaktık,
Ama içkiden sigaradan artıramadık.

Bizlere sakın sitem etmeyin;
Sizlere tek öğretemediğimiz,
Barış, kardeşlik, saygı ve sevgiydi.
Onu da çok aradık,
Ancak, kendi yüreklerimizde bile bulamadık…

Heyy! … çocuklar;
Sizleri daha da çok sevecektik,
Ama beklemediniz ki…
Barış abi’ nizin şarkılarında
Ve… Adile teyze’nizin gülücüklerinde
Hemen, erkenden gittiniz….......Ömer Osman AVCI

Çocuklar...

Çocuklar çocuklarla daha bir çocuk...
Ağaçlar, dağlar tanırdı seni.
Hep aşina bir yüzün vardı.
Bir dağa çıksaydım seninle.
Gökyüzüyle konuştuğunu görseydim.
Görseydim sesinin rüzgârları okşadığını.
Bizi bize çağırırdın her nefesinde
Hayatın sevdalarda bütün renkleri okurdu
Yani sen küçük insandın ruhu büyük
Caniler hariç
Herkes severdi seni
Herkes severdi.........Bedri Tahir ADAKLI

Güner Hacısalihoğlu
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Gurbet (bestelendi)

Gurbet (Candan Öte Canım Var)  (Bestelendi)

Var git gurbet tutma beni
Senden öte canım vardır
Diyar diyar atma beni
Candan öte canım vardır

Boyun eğdim kandım sana
Kerem oldum yandım sana
Her derdimi andım sana
Senden öte canım vardır

Gurbet ahım var başında
Vebal yüklü her taşında
Hasret Saklı göz yaşımda
Candan öte canım vardır

Kaşı kalem gözler ela
Bu ayrılık başa bela
Okutur her cana sela
Senden öte canım vardır...

Gurbet
Var git gurbet tutma beni
Senden öte canım vardır
Diyar diyar atma beni
Candan öte canım vardır

Sözüm var dı nazlı yare
Yüreğim hep pare pare
Ahvalime yok bir çare
Benden öte canım vardır

Gurbet ahım var başında
Vebal yüklü her taşında
Hasret saklı göz yaşımda
Senden öte canım vardır

Sazım alıp düşsem yola
Eylenmeden sağa sola
Tur dağında versem mola
Bundan öte canım vardır... GH

https://youtu.be/BGDhZLqUO-I

Dost Kalemden;

Alma aklımı başımdan
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Kuşlarımı yuvasından
Ayrı koyma vatanımdan
Candan öte canım vardır... Nazan Yinanç

Gurbet kuşu garip öter,
Yollarında çimen biter,
Yüreğinden hasret tüter,
Candan öte canım vardır... Hâlenur Kor

Deryalardan taştım geldim
Yolu izi şaştım geldim
Dağı taşı aştım geldim
Candan öte canım vardır -------------------İbrahim
Kurt

Yollar uzak ğönlüm yakın
Ona dokunmasın sakın
Beni dar ağaca çekin
Candan öte canım vardır...Necla Küçükhurman

Gurbetin başı dumanlı
Serde yeller,gönül gamlı
Şu gurbetin ünü namlı
Candan öte cananım var

Hasret yaman yakar bağrım
Sorma dinmez benim ağrım
Gurbet elde nazlı yarim
Ağlar benim cananım var.. Kul Seyyah

Güner Hacısalihoğlu
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Günlerden Ayrılıktı

Günlerden Ayrılıktı

Vurup geçtin ömrüme bir çığ gibi amansız
Mevsimlerden sonbahar günlerden ayrılıktı
Karlar yağmıştı o gün saçlarıma zamansız
Mevsimlerden sonbahar günlerden ayrılıktı...

O gün bütün ümitler gidişinle son buldu
Ömrümü benden aldın kalbim hazanla doldu
Gönül bahçemde açan çiçeklerim de soldu
Mevsimlerden sonbahar günlerden ayrılıktı...

Yokluğun acıtsa da yaram olsa da derin
Artık bir yabancısın gönlümde yok hiç yerin
Şimal vurur kuzeyden eser hep serin serin
Mevsimlerden sonbahar günlerden ayrılıktı.....11/02/2017

Dost Kalemden.....

Talihim utanmasın, kaderin böyle derken
Kemancı gibi ağlar, gün ufuktan inerken
Herkes kendi yoluna, ağır ağır giderken
Mevsimlerden sonbahar, günlerden ayrılıktı ------------İbrahim Kurt

Gülmek sana yakışan diyor beni tanıyan
Ah bilmez mi onlar yüreğimdir kanayan
Mümkün mü? Harı sönmez, gidişindi dağlayan
Mevsimlerden sonbahar, günlerden ayrılıktı......Fulya Aras Koca

Güner Hacısalihoğlu
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Güz Kokulu Yağmurlar

Düşünüyorum da,
Ne çok kayboldum
Senli yollarda...//

Sen görme diye
Ağladığımı,
Çocukluğumun ara sokaklarına
Saklanırdım bazen...

Kirpiklerimden süzülürdü
Güz kokulu yağmurlar
Boğulurdum...
Avuçlarımdan kayardı hüzün
Tutamazdım...

Aklıma her gelişinde
Benliğimde kaybolurdum...
Bazen
Gözlerinin kıyısında kaybolur
Bazen de
Yüreğinin kuytularına takılır
Düşerdim
Kırılırdı yüreğim
Hayalinle yapıştırırdım...

Sahi,
Ben hangi ara bu kadar
Kayboldum...//...................01/01/2019

Dost Kalemden;

Düşerdim yüreğimle, yaban ellerde kurda
Bulutları dağlarla, yoğurduğum hamurda
Seninle bilmem kaç gez, güz kokulu yağmurda
Hangi ara bu kadar, kaybolduğumu sorma ! -İ....brahim Kurt

Güner Hacısalihoğlu
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Hasbıhal

     Hasbıhal...

     Derinden
     Çok derinden bir sızı
     Acıtıyor yüreğimin bir yerini
     Nedenini bilmediğim...

     Yağmur yağsın istiyorum
     Yıkasın yüreğimden akan kanı
     Görmesin kimse kanadığını...

     Bir rüzgar essin istiyorum
     öyle bir essin ki
     Bastırsın yüreğimin sesini
     Duymasın kimse inlediğini...

     Bulutlar diyorum
     Ah bulutlar
     Saklanmasanız
     Anlamasalar ağladığımı....21/02/18

Güner Hacısalihoğlu
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İçimde Bir Acı Var Sebepsiz

Dün gece geçmişe
uzandım şöyle bir...
Acısıyla tatlısıyla
İçimde sebepsiz bir acıyla...

Daldım hatıralara
Neler neler yaşanmış...

Kaybettiklerimi düşündüm...
Kimi içimi çok acıttı
Kimi tebessüm ettirdi...

Uyandım sonra gözümde yaşla
Herşey anlamsız gelmeye başladı...

Önümüz uçsuz bucaksız bir yol
Ne başı belli ne sonu belli
Belki de az kalmıştır kim bilir
Yolun sonu mu göründü ne
İçimde bir acı var sebepsiz..

Güner Hacısalihoğlu
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İçimdeki Fırtına

Karadeniz’i seyrediyorum
O da beni sessizce...

Ama aklıma ne zaman sen düşsen
Hırçınlaşıyor deniz
Bakışlarımın ucuna takılıyor dalgalar
Birlikte göğe yükseliyoruz sanki...

Bir fırtına kopacak belli
İçimde
En içimde hissediyorum
Yüreğim kabarıyor
Daralıyor nefesim

Bulutlardan önce
Gözlerimde yağmur tanecikleri...

Hayal meyal siluetin beliriyor
Buğulu camda
Gülümsüyorsun
Güldükçe sen, açıyor hava
Göz kapaklarım iniyor yavaşça
Kendi sesime dönüyor
Seninle dinliyorum...

'Hoş geldin diyorum
Ve ekliyorum:

'Kaybolma sakın
Gitme artık
Varsın, iyi ki varsın.

Dost Kalemden...

Seni göremeyince, yüreğim yere düştü
Çoşuyor fırtınayla, Karadeniz in üstü
Yokluğun yüreğimde, hem üşüdü hem küstü
Yollara inen bulut, gözlerimdeki yağmur--İbrahim Kurt

Güner Hacısalihoğlu
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İpek Böceği Ümitler

İpek Böceği Ümitler

Hüznün gölgesi
Yansır geceye
Pervanelerin ışığında
Raks eder ölüm...

Denizin
Karanlık suları gibi
Mavisi derin gözlerin
Vurur titreşimleri
Yüreğimin kör kuyusuna
Dalga dalga
Benliğime dalar
Hırçınlaşır...

Bazen
İçimdeki susku
Kıvılcıma dönüşür
Akar
Deli çaylar gibi...

Bir yerlerden
Rüzgar eser
Dingin dingin
Ümitsizce
Veda edercesine...

Yol uzar sessizce
Kanar yarıkları
Karanlıkta belli olmaz
Acısından
Toprak inler...

İpek böceği ümitler
Dönüşür binlerce kelebeğe
İlmek ilmek
Dantel olur yüreğime.....20/07/2017

Güner Hacısalihoğlu
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Karanlıklar Şehri

Gittiğin günden beri ay isyanda her gece
Bakışlarından kaldı çözülmez bir bilmece
Yüreğimden can aldı sözlerin hece hece
Umutlarım sır oldu  karanlıklar şehrinde

Sonbahar bahaneydi dökülürken yapraklar
Yağmur buluta küstü kıraçlandı topraklar
Yokluğunla hasrete bürünürken sokaklar
Hayallerim kör oldu karanlıklar şehrinde

Zemheri baharlarım çiçek dermez dağlara
Gönül hüsrana düştü salkım vermez bağlara
Denizde kasırga var kısmet ermez ağlara
Özlemlerim kor  oldu karanlıklar şehrinde

 Bıraktın bir hatıra anısıyla kal dedin
 Karanlık yıldızları yollarına sal dedin
 Gelgitlere kapılma bir ummana dal dedin
 Sensizliğim zor oldu karanlıklar şehrinde
                                            14/08/2017

Dost Kalemen;

Gemi demirleyince, indim limana baktım
Henüz akşam değilken, rıhdımına mum yaktım
Caddenin girişine , nazar boncuğu taktım
Sokakları dar oldu. karanlıklar şehrinde -----------------------İbrahim Kurt

Teşekkürler İbrahim Bey

Güner Hacısalihoğlu
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Kırıldığım Yerden

Kırıldığım  Yerden…

Kekik kokusu karışmış yağmurlarla
Çöker gece
Vadinin koyaklarına…
Saçaklanır yüreğimde özlemin
İnadına uzar mesafeler…

Güneş ağır ağır düşer dağın arkasına
Uzun bir sessizlik olur
Büyür gözlerimde ayrılık
Okyanusa dönüşür…

Zemheri ayazlarına benzer yokluğun
Mevsimsiz açan bahar çiçeği gibi…/

Bir deli rüzgar eser sebepsiz
Fırtınalar vurur
Boğulurum gözlerinin denizinde…

Dökülür eylül’ün çiy tutan yaprakları
İstemese de birer birer…
Hasret  şiir olur düşer dizelere

Ve yeniden başlarım
Kırıldığım yerden...

29/07/2017

Dost Kalemden;

Ne sevdalar yüklenir, demir alan gemine
İşte o an benzerim, deli rüzgar demine
Hasret şiir gibidir, sen yoksun diyemi ne
Güneş ağırdan düşer, dağların arkasına ----------İbrahim Kurt

Teşekkürler İbrahim bey

Her gece
Sen kokar yalnızlığım

Sensizliğim karakış gibi dayanır kapıma
Özlemlerin çığ gibi büyür odamda
Buz tutar zavallı yüreğim
Tepeden… tırnağa
Donarım …

Biliyorsun deniz yok bu şehirde
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Yine de su almış gemiler misali
Tonlarca vurgun yer asi ruhum
Sonsuz mesafeli derinliklere
Dalarım ….......Ömer Osman AVCI (Sen Kokar Yalnızlığım Şiiri)

Teşekkürler Ömer Bey

Değişen iklimler gibisin
Bir deli rüzgârın eser apansız
Parçalanır dalgalarım kıyılarında
Vurur duygularımı kurşunların
İncinirim
Dudaklarımda donar bir firari haykırış
Ses vermez isminin sesli harfleri
Çağırmam
Saklarım içime sessiz ahlarımı.....Naime ÖZEREN (Bozarım Yeminimi adlı şiirinden)

Teşekkürler Naime Hocam

Güner Hacısalihoğlu
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Mehmetçik

Mehmetçik

Yabanda bir yer var bizden uzakta
Kalpsizce hainler izde tuzakta
Kelamları yok hiç sözler buzakta
Zalimlere aman verme Allahım....

Gelen Mehmetçiktir ah bir yol versen
Geçtiği yollara güneşi sersen
Karları toplayıp baharı dersen
Zalimlere aman verme Allahım....

Bağrımızdan kopup düştüğün dağlar
Vardın mı Mehmetçik el midir bağlar
Yol ver Afrin yol  ver analar ağlar
Zalimlere aman verme Allahım....20/01/2018

Dost kalemlerden inciler;

Yurdumun üstünde tüten en son ocak kalsa da
Bu şanlı bayrak dalgalanacaktır!
Hiç kimse ama hiç kimse de
Şehit kanlarıyla sulanmış bu topraklardan,
Bir çakıl taşı bile alamayacaktır!

Bakmayın kışlanın dışında olduğumuza;
Damarlarımızdaki asil kana ihtiyaç olduğunda
Ana, baba, bacı, gardaş
Hepimiz birer Mehmetiz….....Ömer Osman Avcı

Gönüllere sensin duygular eken
Hep düşmanın olsun göz yaşı döken
Mehmet'ime ne taş değsin ne diken
Zalimlere aman verme Allah'ım.......İbrahim Değerli

İndirecek yüreğimin şişini
Vur Mehmetim kır alçağın dişini
Kolay eyle askerimin işini
Zalimlere aman verme Allahım---------İbrahim Kurt

Benim canımsa,
Can suyundur senin,
Vatanın milletin helalidir.
Şöyle aç bağrını,
Süzülen şanlı bayrağımın gölgesinde,
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Kucakla yiğidimi,
Gözüm arkada kalmasın..............(Vatan Toprağı'na şiirimden)..... Serpil Tahtalı

Güner Hacısalihoğlu
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Mustafa Kemal

Mustafa Kemal

Gökyüzüne her baktığımda
Denizin mavisi kadar derin
Gözlerini görüyorum...

Büyük bir kederle süzüyorsun
Bıraktığın emaneti...

Emaneti teslim ettiğin,
“Ey Türk Gençliği...” diye başlayan hitabetini
oku/ma/yan gençlere sitemkarsın
Bilirim...

Güvendiğin dağlarına kar yağdırdılar
Ondandır senin bu kederin...

Bu vatan için çırpınan yüreğini
Anlamayanlar içindir üzüntün...

Bu vatan için ödediğin bedelleri
Görmeyenler içindir öfken,
Bilirim...

Rahat uyu,
Gün gelecek devran dönecek
Güzel günler göreceğiz yine...

Huzurla uyu,
Dualarımızda
Gönüllerdesin her zaman...//

Güner Hacısalihoğlu
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Oğluma

Adını yüreğime ilmek ilmek işlediğim
Sen gözümün nuru
Yaşamımın anlamı
Tanrıdan tek dileğim!

Vakur, mağrur
Duruşunla gururum
Vefalı kimliğinle kalbimin tek sahibi
Üstüne titrediğim onurum
Oğlum...

Gülüşün gülüşüm
Nefesim nefesin
Bulutlanan hasretimde
Yağmurum sensin

Aydınlığım
Dilimde duamsın her gece
Dinmeyen özlemim
Canıma can katanım

Canımsın sen benim..

NE OLUR GİTME

Sen gelince yediverenler açmıştı gönül bahcemde,
Karbeyazı,samansarısı, kıpkırmızı ve’de morumsu.
Biliyorum, sen gidince kalacağım kendi köşemde,
Boynum bükük,gönlüm kırık, yapraklarım kupkuru.

Koruma altına alacağım bahçemdeki ayak izlerini,
Ayak izlerine umut çicekleri ekeceğim yeniden.
Ya sabırlar çekeceğim hem gündüz hem geceleri.
Veda günü yine buğu eksilmeyecek gözlerimden.

Şakağıma ağrılar saplanıp dilim peltekleşecek yine,
Boğazım düğümlenip göz yaşları dolacak gözlerime.
Sağa,sola bakınacağım gözlerine bakacağım yerde,
Yutkunarak güle güle diyeceğim titreyen ellerimle.

Yeniden gelmeni umutla bekleyeceğim senelerce,
Özlemin doruklaşacak, silüetin oluşacak hayalimde,
Kulağım kapıda, gözüm ufukta, yüreğim kuşku içinde.
En son sözümü söylüyorum işte sana; Ne olur gitme......Bülent ARKAN

Teşekkürler Bülent bey...

Güner Hacısalihoğlu
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Öğretmenler Günümüz

Öğretmenler Günümüz

Öğretmenler günü her geldiğinde
Gözleri mavi bir adam anımsarım
Rüzgara kapılmış sarı saçları
Elinde kalem
Tahta başında
Minik öğrenciler dizilmiş önü sıra
Elleri tebeşir tozuna bulanmış
Nadide birer çiçekti hepsi
Leyla’sı, Ayşe’si, Mehmet’i, Hasan’ı
Eğitimin  ilk şanslı neferleri...
Rüya gibi bir adam anımsıyorum
Gönüllerde taht kurmuş
Üzerine ay yıldızın gölgesi vurmuş
Nice destanlar yazmış
Ünü dünyaya bedel
Mustafa Kemal Atatürk O
Üzerine bindiği mahşeri atıyla
Zaferden zafere koşandı O...

23/11/2017

Dost Kalemden;

Göz mavisi, koca gök mavisi...
Kucaklar varlığıyla hepimizi.
Cephede, ilimde, fende
Çaredir onulmaz derde
Tahta başında anlatır,
Türklük onunla şahlanır......Hikmet ÇİFTÇİ

Teşekkürler Hikmet Bey...

Güner Hacısalihoğlu
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Puslu Puslu

Mevsimler mi değişti,
Yoksa ben mi ?
Havada sis kokusu var...

Oysa güz gelmedi daha...
Gözlerimi kısarak
Bakışımdan belli...

Yok sa,
Ayrılık vakti midir gelen
Gözlerim puslu puslu.../

Güner Hacısalihoğlu
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Sen Nerden Bileceksin

Sen Nerden Bileceksin

Bir kez olsun ömründe aşkı yaşamadın ki
Vuslat nedir nasıldır sen nerden bileceksin
Yolunu yol belledim dönüp de bakmadın ki
Hasret nedir nasıldır sen nerden bileceksin

Karlı dağlardan esen  deli rüzgarlara sor
Çiçekleri açmamış küskün  baharlara sor
Yüreğime damlayan sessiz yağmurlara sor
Hasret nedir nasıldır sen nerden bileceksin

Ne çok özlediğimi söylesem bilemezsin
O kadar uzaksın ki çağırsam gelemezsin
Gözlerimdeki yaşı sil desem silemezsin
Hasret nedir nasıldır sen nerden bileceksin

Yazdığım şiirimde, duamın sözündesin
Aldığım her nefesin candaki özündesin
Mesafeler olsa da gönlümün izindesin
Hasret nedir nasıldır sen nerden bileceksin

Dost Kalemden;

Ne sölenir ne denir, dalda sararan güle
De gelene gidene, kolay gelirse dile
Yüreğimi yakıyor, aşkla çekilen çile
Cefa nedir nasıldır, sen nerden bileceksin -----------İbrahim Kurt
Çok teşekkürler İbrahim Bey...

Şarkılarımda hep sen ,sevmedin bilemezsin
Bestelerim hep sana,desem de dinlemezsin
Gecelerim karanlık, bekleme beni dersin
Acı nedir nasıldır,sen nerden bileceksin......Canan Ereren

Çok teşekkür ederim Canan Hanım...

Güner Hacısalihoğlu
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Sen Yoksun Diye

Sıkılıyorum bu şehirde
Sen yoksun diye...
Yürürken karşıma çıksan diyorum...
Gülümsüyorum kendi kendime
Sonra hüzünleniyorum
Gözlerime yaş doluyor...

Yolumu kaybediyorum bazen
Sokaklar mı sarhoş
Ben mi sarhoşum
Yollar üstüme üstüme geliyor...

Sonra bir korna sesi duyuyorum
Yolun ortasından yürüyormuşum...

Anlaşılan
Sensiz olmuyor bu şehirde...

Gitmelerden gelmelerden yoruldum
Kırılmaktan incinmekten yoruldum
Ararsın diye beklemekten yoruldum....

Güner Hacısalihoğlu
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Seni

SENİ

Anlatılmaz duygularla
Şiirlere serdim seni
Ruhumdaki nağmelerle
Şarkılara derdim seni...

Gökyüzünde yıldızlara
Nehirlere denizlere
Gecelere gündüzlere
Türkülere kardım seni...

Çiçeklere ağaçlara
Bulutlara yağmurlara
Yüreğimde ağıtlarla
Dualara sardım seni...

Güner Hacısalihoğlu
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Seni Sordum

Seni Sordum (Bestelendi)

Uçup giden turnalara
Seni sordum bilmediler
Nergislere, sümbüllere
Seni sordum bilmediler.

Aşk dağında esen yele
Has bahçede açan güle
Dost bağındaki bülbüle
Seni sordum bilmediler.

Türkü olan sözlerime
Yağmur düşen gözlerime
Karlı bahar yazlarıma
Seni sordum bilmediler.

Seyyah olup gecelere
Mecnun gibi nicelere
Şiirdeki hecelere
Seni sordum bilmediler.

Dertle dolu sinelere
Geçip giden senelere
Suskun tutkun gönüllere
Seni sordum bilmediler.

07/05/2016

Söz: Güner Hacısalihoğlu
Beste: Battal Macar
Müzik: İmran Koç

https://youtu.be/KZOWXcBUnBQ

Dost kalemden  inciler;

dalıp dalıp gidenlere,
umutsuzca küsenlere,
gül dalındaki bülbüle,
seni sordum bilmediler........Deli Diyorlar Bana Desinler Değişmem

Yoldan gelip geçenlere
Gurbet ele göçenlere
Hergün hasret biçenlere
Seni sordum bilmediler...........Neslihan Özhan
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Güner Hacısalihoğlu
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Sol Yanım

Sol Yanım

Gözlerim semada, yüreğim arş-ı âlâ’da
Zühre yıldızının ışığı düşmüş dimağıma
Düşünüyorum...

Dünyaya nur benekli sevgiler
Yüklenerek gelirken
Nasıl birer zalime dönüşüyor insanlık
Utanıyorum başımı eğiyorum
Acıdan kanıyor sol yanım
Yüreği taşlaşmış insanları düşündükçe...

Nice acılara dertlere bürünmüş
Yine de
Merhamet denizinde kulaç atan
İnsanları gördükçe
Yüzlerine vuran iyilik ateşinden
Yanıyor sol yanım...26 ekim 2017

Güner HACISALİHOĞLU

Güner Hacısalihoğlu
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Son Fasıl

Kapanmak üzere perde
Son fasıl sahnede
Nağme nağme...

Veda makamında
Seda eyledi
Titredi ney.../

Hüzünler hasret bağladı
Bekler olduk
Beşinci mevsimleri...

Poyraz'a kapıldı umutlar
Sürüklendi
Sonbahar yaprakları ile birlikte...

Gözlerimin koyaklarında
Yuvalandı çiy taneleri
Her an düşmeye hazır...

Bir çığırtkan kuşu öttü
Uzaklardan
Çok uzaklardan...

Ah! dedi gönül
Ah!
Ömrümün son faslı.../....05/07/2017

Dost Kalemlerden;

Rüzgar gibiydi rüzgar, her ayrılık böylemi
Şarkıları buz tuttu, üşütüyor söylemi
Dört mevsim geldi geçti, beşincisi öylemi
Ondan mı ah çekiyor, son fasılda kemancı ----------İbrahim Kurt

Teşekkürler İbrahim Bey...

Tükettik işte,o koskoca ömürü,
Yaşadığımız onca mutsuzluğa inat..!
Belkide...
Bir küçücük tebessümdü,unutulmayan.
Anılar arasında...
Virgül gibi,bir köşede kıvrılıp kalan..!....M.M.Özdemir

Teşekkürler Mahmut Bey Hocam...
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Alacağın Olsun Diyemiyorum

Öyle acımasız
Öyle aceleci ki yaşam
Beklemedi beni
Hiçbir yerde
Hiçbir zaman

Ha bu gün
Ha yarın derken
Yolun yarısını çoktan… geçmişim

Ah!… Ulan kör talih,
Ahh!... Ulan ahh !…
O kadar çaresizim ki
Sana, alacağın olsun bile diyemiyorum
Sen bende
Alacak hiç bir şey bırakmamışsın…
Bırakmamışsın…....Ömer Osman AVCI....Ömer Bey Hocam izninizle şiirinizi sayfama
ekledim. Çok teşekkür ederim...

Güner Hacısalihoğlu
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Son Şiir (güfte) Bestelendi

Son Şiir (Güfte)

Gözlerine bakarak yazdığım son şiirsin
Gönlümün makamında bestelenir dinlersin
Gül’ün narında yanıp inleyen bülbül gibi
Sen de bir gün ömründe ah edip de inlersin...

Güner Hacısalihoğlu
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Sözüm Dağlara

SÖZÜM DAĞLARA...

Sualim sizedir ey yüce dağlar
Mehmedim nerdedir haberin var mı
Yüreğim yaralı nicedir ağlar
Mehmedim nerdedir haberin var mı

Kan çiçekleriyle kokar toprağın
Yoluna düşeni yakar toprağın
Yağmur boran vurur akar toprağın
Mehmedim nerdedir haberin var mı

Karlarını karıp vardım arşına
Bütün dumanları sardım başına
Nasıl dayanırsın gözüm yaşına
Mehmedim nerdedir haberin var mı

Canından canandan ayırdın dağlar
Özünden bağrından kopardın dağlar
Seni yıksalar ne yapardın dağlar
Mehmedim nerdedir haberin var mı....

GÜNER HK./ 02/03/2018

Değerli Dost Kalemlerden;

Kurşunlar yoğundur,gülleler yağar
Vurulmuş mehmed'im,haberin varmı?
Toprak ana olmuş,mehmed'i sarar
Şehit düşmüş mehmed,haberin varmı? Kul Seyyah..

"Her Türk'ün evinde ocağında mı,
Dünyanın başka bir bucağında mı,
Şehit mi, Peygamber kucağında mı,
Mehmet'im nerdedir, haberin var mı?"....Ünal Beşkese

Şehitler ölmüyor örfümüz vardır
Hele gazi ise öldürmek kardır
Ölmüşse manevi alemler kardır
Mehmedim cennette haberin var mı?

*************************** Bedri Tahir Adaklı

Hayali düşüyor her gün odama
Yüreğim bürünür kedere gama
Hasreti göğsümde saplı bir kama,
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Mehmet'im nerdedir haberin var mı?..İbrahim Değerli.

Vatan için aslanların dünyası
Şehit düşdü o heybetli bünyesi
Acı haber ile gelen künyesi
Mehmedim nerdedir haberin var mı ---------İbrahim Kurt

Vatanı canından hep aziz bilen
Tüm kötülüklere göğsünü geren
Kahpeye anında dersini veren
Mehmedim nerdedir haberin var mı? ..... Ö.Osman Avcı

Güner Hacısalihoğlu
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Suskun Yürek

Mevsim
Yağmura durmuş
Yaprak
Rüzgara amade...

Toprak
Avucunu açmış
Bekliyor
Ne gelirse bahtıma
Dercesine....

Gelen
Hazan mevsimi ya
Karadeniz
Köpük köpük
Martılar
Çığlık çığlığa...

Bir
Yürekler
Umutsuz...
Bir
Yürekler
Suskun...

Beklemekte.../

Güner Hacısalihoğlu

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Susmalardayım

Susmalardayım....

//Sus!!!
Dedi...//

Hangi ara bu kadar konuşur oldum ben...

Oysa
Ne çok şikayet ederlerdi
Az konuşuyorum diye...
Adım “kendini beğenmiş” e çıkmıştı...

Mızmız biri değilim sanıyordum
Ama öyleymişim...
Hep ilgi bekleyen egosu yüksek biri oldum çıktım
Hiç bilmezdim böyle özelliklerim olduğunu
Kimse söylememişti ki
Keşke söyleselerdi
Bu kadar korumasalardı beni
Eskisi gibi değil artık
Her şeye kırılır oldum...

Bu sabah Karadeniz’i aldım karşıma
Hırçın mı hırçın..
Konuştukça ben
Dalgalar göğe yükselip indi devamlı
Martıların çığlığı
Kulaklarımı tırmaladı
Sus!!!
Dercesine...
Yine mi çok konuştum
Anlamadım ki...

Sustum sonra
Boğazım düğüm düğüm
Gözlerim tuzlu tuzlu....

Ne kadar kaldım öyle farkında değilim
İşimin başına döndüm sessizce
Ve anladım ki
İstemesem de
Hep susacağım...//....04/08/2017

Konuşamıyorum...(Ömer Osman AVCI şiiri)
Bu akşam
Kalemim dilini yutmuş
Her mısraya
Her kelimeye
Üç nokta koyuyorum
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Ve…
Bir sigara yakıyorum…

Öylesine doluyum ki
Anlatamadığım bir şeyler sarmış ruhumu
Çığlıklarıma inat, susuyorum.
Konuşamıyorum ….........Ömer Osman AVCI
                              Teşekkürler....

Güner Hacısalihoğlu

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Süveyda

Süveyda

//Başak boyunu aşmış özlemlerimin
Umutları kırılmaya mahkûm süveyda...//

Çiçeğin güneşe boyun eğmesi gibi
Benim mesafelere boyun eğişim…

Yaşamak isteyip yaşayamadıklarım
Pervaneler gibi yanar döner
Ruhumun derinliklerinde…

Kırkikindi yağmurlarına gebe yüreğim
Itır çiçeğinin kokusuyla soluklansa da
Gamzemde kümelenmiş çiy taneleri
Çarpar bulutlara fırtınaya dönüşür…

Dağlara sırdaş rüzgârlar gibi
Savrulup dururken meçhul yıllara
Eylülle birlikte dökülen düşlerimi
Topladım parça parça...

//Belki bir gün güneş yine doğar süveyda…//

Güner Hacısalihoğlu
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Şehidimiz Var Türkiyem

    Haber geldi
    Vatanın bir köşesinden...

    Şehidimiz
    Var dediler...

    Korku saldı bu haber
    gecenin bir vakti
   Tüm yüreklere...
    Yıldızlar
    Işıklarını söndürüp
    Yasa büründü...

     Bu acı haber,
     Hangi kapıyı çalacak
     Hangi ananın babanın
     Yüreği dağlanacak
     Hangi kız/kızan'ın
     Canhıraş feryatları
     Gökyüzünü inletecek...

     Bir millet ki,
     Tek yürek olmuş
     Beklemekte...

     Geldi
     Alnında şefaat mührü
     Al kana bürünmüş
     Düştüğü yeri yaktı
     Harlı ateş...

     Bir tarafta
     Göğü inleten
     Ağıtlar,
     Diğer tarafta
     Cennet kapısında
     El pençe bekleyen
     Melekler...

     Bir şehit ki,
     Ay yıldızın gölgesi
     Simasına vurmuş,
     Dudaklarında
     Hüzünlü tebessüm.....

    Dost Kalemlerden;

Geldi bir kara haber, dağlar taşlar ağlasın

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Söyleyin annesine, kara yazma bağlasın
Dul eşi çocukları, yüreğini dağlasın
Soranlara vatana, kurbanımız var deyin -----------İbrahim KURT

Milyonların dilinde iç sızlatan ağıt var
Hüzünlü mahalleler ay yıldızlı şehit var
Vatan sağ olsun diyen baba gibi yiğit var
Cenneti müjdeleyen hadisi var, ayet var.......Ozan Ali AYDIN

Güner Hacısalihoğlu
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Varamadım

Varamadım  (Bestelendi)

Çok istedim görem diye
Yar eline varamadım
Yolum düştü gurbet ele
Yar eline varamadım
Dost eline varamadım

Kader ördü ağlarını
Mesken tuttu dağlarını
Deremedim bağlarını
Yar eline varamadım
Dost eline varamadım

Yar elinden haber geldi
Geldi de bağrımı deldi
Gözlerimden akan seldi
Yar eline varamadım
Dost eline varamadım

Dertlerimin dermanına
Sol yanımın fermanına
Yar bağının harmanına
Varamadım varamadım
Dost eline varamadım.......... (Son dörtlük nakarat)

https://youtu.be/DdvNzF-MiJA

Güner Hacısalihoğlu
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Veda

Kaç zaman oldu
Sen gideli...
Kaç yağmur yağdı,
Kaç güneş açtı...

Bekle
Çabuk dönerim
Demiştin oysa.../

Gizledin kendini
Bir meçhule...
Duvarlar ördün
İkametgahına...

Bu kadar mı
Umarsız olunur.../

Kırlangıçlar
Döndü geldi
O kadar uzak
Uçsuz bucaksız
Yollardan,
Bir sen gelmedin...

Aslında
Bir veda idi
Gidişin...
Söyleyemedin,
Kolay olanı seçtin...

Sustukça sen
Ben de susarım...
Unuttukça sen,
Ben de
Unuturum mu?
Sandın.../

Dost Kalemden;
yaşadığım her anımsın.
yüreğimde ki kanımsın.
sığındığım limanım sın,
konar göçerim mi sandın?...Ahmet DAŞ

Güner Hacısalihoğlu
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Vefasız Ölüm

Vefasız Ölüm

Ekim'di ve bu zamanlardı
Rastladığımda ona
Çömelmişti kaldırım kenarına
Etrafında çiçekler darmadağındı
Yüreği gibi…

Anlamıştım gelmemişti
Beklediği vefasız sevgili…
Göz göze geldiğimizde
Başını öne eğmiş ne çok utanmıştı…

Bu kadar mı tesadüf olur
Çok zaman sonra yine aynı yerde
Rastladım dün gece...

Sımsıkı tuttuğu çiçeklerle
Belli ki birini bekliyordu...

Gözlerine baktığımda
Başını hiç eğmedi bu sefer
Hayret…
Hem zaten beni de görmemişti ki..

Sevinmiştim çok
Unuttu o vefasızı diye
Beklediğine göre bir başkasını…

Sabah
Beşinci sokaktaki kaldırım kenarında bir ceset bulunduğunu yazdı gazete...

O gün buluşacakları günün yıldönümüydü...

Bunun için koca bir yıl beklemişti...

//Ölüm bile vefasızdı....//...21/10/18..gh.

Güner Hacısalihoğlu
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