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23 Nisan

Ne destanlar kazıdık toprağına, taşına;
Egemenlik Bayramı’nı kolayca kazanmadık.
Ateş çemberinde kalmışken, tek başına;
Cephelerde şahlanıp, az tarihler yazmadık.

Nice canlar siper ettik kurşuna,
Esir olur diye beklediler boşuna;
Medeni vahşilerin gitmese de hoşuna,
Bağımsızlık bayrağını kanımızla suladık.

Mustafa Kemal, geçti ulusunun başına;
Şahittir bütün dünya, Meclis’i açışına.
Bu gün 23 Nisan, girdi seksen yedi yaşına;
1920’de Millet Meclisi kurduk.

Böyle bayram, cümle cihan başına;
Haber salın, yedi iklim kurdu-kuşuna;
Coşsun tomurcuklar, doysun sevgi aşına;
Sevinçten yumak olmaya, yıllarca hasret kaldık.

Selam olsun, milletimin marşına!
Ay yıldızın altında yatan nâşına.
Yükselmek için, dağlar çıksa karşına;
Engelleri aşacak, ülküler seçtik.

Atamızdan hediye, dünya barışına,
Haydi çocuklar el ele, dostluk yarışına!
Neşe yayılsın, yurdumun her karışına;
Bu gün 23 Nisan, baharı düğün yaptık.

                                                    2 Nisan 2007

Muhittin Alaca
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Abdurrahim Karakoç’un Ardından

Kalemleri berk, gözü pektiler,
Kim bilir ne cefalar çektiler;
Gönüllere sevgi tohumları ektiler.
Bilemedik yaşarken kıymetlerini,
Bir bir Rahmet diyarına aktılar.

                                  08.06.2012

Muhittin Alaca
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Acı Söz

Ötelere ruhumuzu uçurmuşuz,
Dünya arenası dar gelir.
Nice dağlar, denizler aşmışız,
Kabımıza sığmayıp taşmışız;
Derede boğulmak ar gelir.

Ayaklarımıza prangalar vursalar,
Önümüze duvar olup dursalar;
Gölgelerden sızar nur gelir.
Canımız yanmaz, paletleri sürseler;
Lâkin dostun acı sözü zor gelir.

23.11. 2013

Muhittin Alaca
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Adem Bey

Çocuklar büyüdüler, delikanlı oldular,
Taşlar yosun bağladı,  güller bir bir soldular;
Leylek yuvalarıysa yavrularla doldular,
Söyle ne vakit yuva kuracaksın Adem Bey?

Armudun sapı, üzümün çöpü deyip durdun,
Tesettürlü, maaşlı, güzel hayali kurdun.
Lisans, ön lisans, kariyerle beynini yordun;
Daha kaç sene bekâr duracaksın Adem Bey?

Zaman akıyor, köyde gelin bekliyor anan,
Nice gizli gönüller var senin için yanan.
Para-pul, makam-mansıp bir yere kadar inan;
On ikiden ne zaman vuracaksın Adem Bey?

Dört duvara bakmakla böyle geçer mi günler?
Tek tabanca olanın melâlini kim anlar?
Hepsi senin olsa ne fayda saraylar, hanlar,
Sultanlığı kaç asır süreceksin Adem Bey?

Artık arama, selvi boylu, hilâl kaşlıyı,
Sonra bulamazsın bodur, dişi yok yaşlıyı;
Şimdi git, kuyumcudan satın al tek taşlıyı,
Yoksa ağzımızı çok yoracaksın Adem Bey!

                                                    27.02.2013

Muhittin Alaca
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Adresim Sensin

Sevgi membaındır ayakta tutan,
Yaşantımın özü, hevesim sensin.
Gülüşündür cana can suyu katan,
Sol yanımın ritmi, nefesim sensin.

Siyah bulutları kovup savuran,
Sevda alevinde yakıp kavuran,
Kışımı bahara, yaza çeviren;
Ömür takvimimde son mevsim sensin.

Aşka tövbeliysem, yemin bozarım,
Gözlerine bakar, şiir yazarım,
İnletir etrafı, ah ile zârım;
Adını haykıran gür sesim sensin.

Köşk istemem, varsın olsun kümesim,
Bana yeter senden kalan tek resim,
Görmezsem daralır göğüs kafesim;
Arayıp sorduğum adresim sensin.

15.09.2017

Muhittin Alaca
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Affet!

Karda yolunu kaybeden zarafet!
Çıka bata yürüyüp düşüyorsun.
Yağan kar mı, yoksa sen misin afet?
Titrek bir ceylan gibi üşüyorsun.
Gel yüreğimin alevinde ısın,
Alazım seni de yakarsa affet!

09.01.2017

Muhittin Alaca
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Akasyalar Açtı, Sen Yoksun

Gümrah bir ırmak gibi,
Zaman çağlayıp akmakta.
Yıldızlar şavkır, ateşböceği gibi;
Tünemiş karanlıklardan,
Altın rengi şafaklar sağmakta.

Bir bir döndü yorgun şilepler;
Güvertelerinden neşe sarkmakta.
Matem bayraklarını,
Çoktan indirdiler.
Sustu firak çalan sirenleri;
Altın bir iklime demirlendiler.
Aralandı hayallerin atlas perdeleri;
Sevinçli şimdi, yorgun tayfalar.
Bir hörgüç gibi sırtlarında taşıdıkları,
Hasretlik kalktı;
Açıldı yepyeni sayfalar.

Benim ise heybeme;
Yine sensizlik doldu.
Maverada kayboldu cismin;
İmbatlar, kokunu getirmez oldu.
Kabuk bağlamaz bir yaradır ismin;
Bebeler büyüdü, delikanlı oldu;
Ihlamurlar çiçek açtı, sen yoksun.
Anılar paslanmıyor, tozlansa da resmin;
Yaseminler koku saçtı, sen yoksun.
Laleler boyun büktü,
Tenhalarda zambaklar küstü.
Lâl oldu dilim, payıma çile düştü;
Şebboylar açtı, sen yoksun.
Talan kalbime, yine alevler düştü;
Portakallar çiçek açtı, sen yoksun.
Bahçeme onca çiçek üşüştü;
Akasyalar açtı, sen yoksun.

Bu gönül, öz çiçeğinden yoksun.
Sen yoksun…

21.04.2009

Muhittin Alaca
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Aklıma Yar Düştü

Rüzgâr ıslık çalıyor, dışarısı zemheri,
Tepelere kar, aklıma nazlı yar düşüyor.
Beyaz bir ipek gibi sarmalamış tüm şehri,
Sokakta çocuklar, saçakta kuşlar üşüyor.

Derin bir sessizlik çökmüş sıcak hanelere,
Çaylar demini almış, kestaneler pişiyor.
Ah şu hayat yok mu, nelere gebe, nelere?
Her kış,  bağrında gizemli bir bahar taşıyor.

Ömür yokuş aşağı kızak gibi kaymakta,
Gönül bir gül peşinde kaç mevsimdir koşuyor?
Takvim yaprakları vuslat için gün saymakta,
Direnen bedenim hâlâ sevginle yaşıyor.

Kömür gözleriyle gülümsüyor kardan adam,
Tüm kederleri süpürmüşçesine coşuyor.
Oysa donuk bulutları da ağlatan nidam,
Çığları devirip, sıradağları aşıyor.

Kapkara günahları gizleyip s/aklarken kar,
Kargalar toprağı değil, içimi deşiyor.
Düşen her tane şiir, beste, ruhumda efkâr;
Yüreğime har, aklıma nazlı yar düşüyor.

                                        22.01.2015

Muhittin Alaca
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Aklına Gelsin

Maziden geriye ne kaldı dersen,
Kuğulu şehirler aklına gelsin.
Ruhumu bedenden kim çaldı dersen,
Buğulu nehirler aklına gelsin.

Düşlerin tarumar olmuşsa erken,
Mavzer, kurşun yemiş gibi inlerken,
Herkesten kahırlı sözler dinlerken,
Buhurlu seherler aklına gelsin.

Karanfil soluyorsa ellerinde,
Meyveler kuruyorsa dallarında,
Kalmışsan verimsiz aşk çöllerinde,
Yağmurlu baharlar aklına gelsin.

Kopmuşsan yıldızdan, aydan, geceden,
Sarıyorsa keder seni inceden,
Bihabersen güzel sözden, heceden,
Ahulu şiirler aklına gelsin.

Sözlerini takmıyorsa el âlem,
Gözlerini yazmıyorsa bir kalem,
Nazlarını çekmiyorsa her âdem,
Ağulu şairler aklına gelsin.

28.10.2016

Muhittin Alaca
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Aldığım Nefessin

Bir busen dağıtır tüm efkârımı,
Uzaklarda değil, sol yanımdasın.
Şen sesin dindirir ah-u zârımı,
Damarda dolaşan al kanımdasın.

Nehirlerim aşkla sana akıyor,
O mehpare yüzün fettan bakıyor,
Sevdanın yolları sana çıkıyor;
Pusulam, menzilim, tek yönümdesin.

İmgeler biçare, anlatamaz ki,
Şairi başkası inletemez ki,
Mantık yüreğe söz dinletemez ki;
Aklımda, fikrimde, göz önümdesin.

Nereye gidersem sen de ordasın,
Bazen şehirlerde, bazen kırdasın,
Beni alev alev yakan kordasın;
Günümde, gecemde, her anımdasın.

Velhasıl sen bensin, ben sen olmuşum,
Muradımı yalnız senden almışım,
Aldığım nefessin, yoksan ölmüşüm;
Vade dolana dek, bu canımdasın.

23.08.2017

Muhittin Alaca
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Alevden Düşler

Kızılca kıyametin alevleri sarmıştı Hamami Köyü’nü. Evler, hayvanlar, insanlar
yanıyordu. Çığlıklar ayyuka çıkmış, dumanlar arasında tam bir can pazarı vardı. İhtiyar
adam kan ter içinde uyandığında, rüyanın etkisiyle diğer odalara koştu. Torunları
uyuyordu. Gece telaşlı olarak yastığa baş koymuştu. Bu yüzden kâbus mu görmüştü
yoksa?
        İdlib’in köyleri birkaç gündür bombalanıyordu. Gecenin geç vakti olmasına
rağmen patlama sesleri işitiliyordu. Sıranın kendi köylerine geldiğini sezmekteydi.
Günlerdir oğullarıyla tartışıp duruyordu. Savaşmak ama kiminle? Sonuçta ölenler, aynı
ülkenin insanları değil miydi? Tek çare kalıyordu geriye. Çoluk çocuğu alıp, komşu ülke
Türkiye’ye sığınmak…  Hem kendileri de Türkmen’di. Osmanlı’dan sonra sınırlar çizilince
kendi köyleri Suriye tarafında kalmıştı. Türkiye’nin zorda kalanlara kucak açacağını
biliyorlardı.
         Ahmet Dede sabah namazı için abdest alırken,  kulakları sağır eden bir patlama
ile elindeki ibrik düştü. Zelzeleyi aratmayan sarsıntı ve gürültüyle evlerin camları yere
inmişti. Az önce gördüğü rüya gerçek olmuştu. Korkuyla ayağa kalkan küçük torunları,
tir tir titriyor, dedelerinin bacaklarına sarılıyorlardı. Dede soğukkanlılığını yitirmeden
tekbir getiriyor, bir taraftan da çocukları kucaklayıp korkularını yatıştırıyordu. Bir süre
sonra patlamalar durunca, oğlu ve geliniyle istişare etti. Yanlarına birkaç gün yetecek
kadar ekmek, su ve birkaç parça giyim eşyası ile battaniye alarak şafakla beraber yola
koyuldular. En azından çocukları ve kadınları kurtarmak gerekiyordu bu cehennemden.
Erkekler dönüp tekrar mücadele edeceklerdi. Kendileri gibi düşünen onlarca aile de
yollara düşmüştü. Evlerini, bahçelerini, hayvanlarını bırakıp canlarını kurtarma
telaşındaydılar. Birkaç günlük yorucu yolculuktan sonra Hatay sınırına ulaştılar. Güveççi
Köyü sınırında bulunan Türk askerlerine teslim oldular. Çocukların babası Heysam,
köyde kalan ablalarını da alıp getirmek için ailesiyle vedalaştı. Geriye dönmemek de
vardı. Evlatlarıyla uzun uzun kucaklaştı. Onları kokladı. En kısa zamanda geleceğini
söyleyerek geri döndü.
         Ahmet Dede, gelini ve üç torunuyla otobüse bindirildi. Mülteciler için hazırlanan
Yayladağı’ndaki çadır kente getirildiler. Savaşın kaç ay, ya da kaç yıl süreceği belli
değildi. Şubat ayı soğuktu. Keldağı’nın zirvesinde kar vardı. Yüzlerce çadırın üzerine
yağmur geçmemesi için muşamba örtüler serilmişti. İçine ise elektrikli ısıtıcılar
konmuştu. Yeme, içme, giyinme, sağlık ihtiyaçları karşılanıyordu. Yine de insanın kendi
evi gibisi yoktu. Yeni bir ortama alışmak kolay değildi. Geldikleri bir haftayı bulmuştu.
Oğlu Heysam’dan henüz bir haber yoktu.
         Bir gece vaktiydi. Yorgunluk çöken yüzlerce çadırda ağır bir uykunun demiyle
insanlar kendinden geçmişti. Biri hariç… Ahmet Dede’nin yüreğindeki ateş, evlatlarını
düşünmedeki telaş ve gözlerindeki yaş kendisini uyutmuyordu. Torunlarını öptü.
Üzerlerini battaniyeyle örttü. Dua edip sağ yanına kıvrılıp dinlenmeye çekildi. Dışarıda
çadırların muşambalarında yağmur şıpırtısı, sınır köylerden ise patlayan topların
gürültüsü kulakların aşina olduğu seslerdendi.
         İhtiyar adamın gözleri artık uykusuzluğu kaldıramayacak kadar ağırlaşmıştı.
Kendinden geçti, savaşın yakıcı alevleri rüyaları terk etmiyordu. Oğlu Heysam elinde
kova, alevleri söndürmeye çalışıyordu. Etraftaki feryat figanın etkisiyle uyandığında,
kendi çadırlarının tutuştuğunu gördü. Çocukları ve gelini uyandırıp dışarı çıkardı.
Zehirlenmekten ve yanmaktan son anda kurtulmuşlardı. Fakat yan çadırdakiler onlar
kadar şanslı değildiler. Üç kadın, altı çocuk kalıyordu yandaki çadırda. Her çadır bir
dramdı aslında. Garibe Nine, hem oğlunu hem de damadını savaşta kaybetmişti. Kızı,
gelini ve torunlarıyla beraber uyurken elektrik sobasını kapatmayınca, battaniye
tutuşmuş ve alevler kısa sürede tüm çadıra yayılmıştı. Diğer çadırdakiler ve itfaiye
seferber olsa da üç torununu yanmaktan kurtaramamışlardı.
         Günler, aylar geçiyordu fakat savaşın biteceği yoktu. Oğlu Heysam’ın hayatta
olup olmadığını dahi bilmiyordu Ahmet Dede. Torunlarına sevgi gösteriyor, babalarının
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bir gün mutlaka geleceğini söylüyordu. Torunlarından Emine beş, Ahmet üç ve Hamza
henüz bir yaşındaydı. Kampa bahar gelmişti. Çadırların etrafındaki çimenler rengârenk
kır çiçekleriyle bezenmişti. Çocuklar güle oynaya çiçek topluyorlardı. Emine, dedesine:
“Babama çiçek topladım, geldiğinde vereceğim.”  deyip yarısına kadar su dolu bir
bardağa sıkıştırıyordu papatya demetini. Onlar birkaç gün sonra kuruyunca yenilerini
topluyordu. Emine ve Ahmet, çocuklar için kampta açılan anasınıfına gidiyorlardı. Emine
çizdiği aile resimlerinde ortada babasını kocaman çiziyordu. Aynı sayfada onunla
olmanın mutluluğunu yaşıyordu körpe yüreğinde. Boyadığı güneş umut olup,
Keldağı’nın ardından gülümserken, kuşlar özgürlüğe kanat çırpıyordu…
         Havalar iyiden iyiye ısınmıştı Yayladağı’nda. Çevre il ve ilçelerde olduğu gibi,
buradaki göçmen ailelerinin sayısı da gün geçtikçe artıyordu. Karşı tepelere düşen
bombalar ormanları yakıyor,  çoğu zaman yangın Türk tarafına sıçrıyor, güçlükle
söndürülebiliyordu. Savaştan etkilenmeyen canlı yoktu.
         Çadır kentte yaşayanların yaşam standartları daha da iyileştiriliyordu. Barınma ve
güvenliklerinin yanında sosyal kurs ve aktivitelerle vakitlerini değerlendirme imkânı
sunuluyordu. Emine artık okuma-yazmayı öğrenmiş, daha düzenli Türkçe
konuşabiliyordu. Savaş bitip ülkesine dönse bile Türkiye’de tanıştığı arkadaşlarını ve
kendisine baba şefkati gösteren öğretmenini unutmayacaktı. Onlarla mektuplaşacaktı.
Sevgi ile sınırlar ortadan kalkacaktı. Kim bilir belki de yüksek öğrenimini ilerde yapmak
için Türkiye’ye gelecekti.
         Tam üç yıl süren iç savaştan sonra, Suriye’de hayat normale dönmüştü. Kentler
ve köyler harabe bir haldeydi. Göçmenler yavaş yavaş memleketlerine dönüyor,
yaralarını sarmaya çalışıyorlardı. Yayladağı’ndan otobüslere bindirilen aileler sınır
kapısına doğru yol alırken, Türkiye’den ayrılmanın verdiği burukluk gözlerden
kaçmıyordu. Buradaki insanlar onları bağrına basmış, acılarına ortak olmuşlardı. Ahmet
Dede’nin gözlerinden akan yaşlar, süzülüp aksakalında kayboluyordu. Torunlarında
babalarına kavuşacak olmanın ümidiyle sevinç vardı. Çocuk her yerde çocuktu.
         Ahmet Dede, torunları ve geliniyle köye ulaştığında evleri yerle bir olmuştu.
Başlarını sokacak derme çatma bir kulübe yapıp, içine girdiler. Hayata yeniden
tutunmak, torunları için mücadele etmek zorundaydı. Oğlu Heysam’ın köy meydanında
kurşuna dizilen on yedi genç arasında olduğunu duyunca hepten yıkılmıştı. Daha sonra
gece karanlıkta alınan cesetler gizlice kazılan köy kabristanına akrabaları tarafından
defnedilmişlerdi. Kabri başına gelişi güzel dikilen tahtada, gömüldüğü tarih yazıyordu.
Yaşlı adam, zihnini toparlayınca, o tarih ile çadır yangınının olduğu tarihin aynı güne
rastlamasına şaşırdı. O gece rüyasında oğlunu yangını söndürmek için su taşırken
görmüştü. Heysam, aynı gece geride kalan iki ablasını kurtarmak için köye gelince,
askerler tarafından yakalanmış ve ibret olsun diye köy meydanında arkadaşlarıyla
beraber kurşuna dizilmişti.
         Savaş bitmişti ama ihtiyar adamın yüreğinde alevlenen evlat acısı ölene dek
sürecekti. Tek tesellisi torunlarıydı. Ömrü el verdiğince onlara kol kanat gerecek;
kinden, nefretten uzak güzel yarınlara hazırlayacaktı.

Muhittin Alaca
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Alıştım Hercai Hallerine

Ey hercai çiçek, deli dolusun!
Kâh barışırsın yâr, kâh darılırsın.
Çılgın akan nehrin suyu, selisin,
Kâh bulanırsın yâr, kâh durulursun.

Kin gütmeyen fevri gel-gitlerin var,
Dilinde durmayan zılgıtların var,
Sonra merhametli sükûtların var;
Kâh ayrılırsın yâr, kâh sarılırsın.

Kırmak, dökmek değil asıl niyetin,
Çok çabuk geçiyor asabiyetin,
Gürlese de yağmaz tabiiyetin;
Kâh gülümsersin yâr, kâh gerilirsin.

Velhasıl alıştım türlü haline,
Müptelan garibin, bir sor hali ne?
Gönül otağımı verdim eline,
Kâh göç edersin yâr, kâh kurulursun.

25.08.2017

Muhittin Alaca
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Alkol

Kutlamaların masum aracı oldu alkol,
Hayatta kalmadı mı eğlenecek başka yol?
Dünya bu melanetle mücadele ederken,
Bizde hâlâ özendirilen medeni sembol!
Bu yılbaşında da ‘kör kütük’ ayyaşımız bol…

                                                  03.01.2013

Muhittin Alaca
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Anasız İlk Bayram

Sensiz ilk bayram bu, tadım-tuzum yok,
Kırıldı dallarım, köküm-özüm yok,
İrtifa kaybettim, sohbet-sözüm yok;
Şiirler yaralı, lâl şimdi sazım,
Bu bayram öksüzüm, ah anasızım!

Anasız her yaşta insan buruktur,
Yaslandığın duvar nemli, çürüktür,
Mutluluk ve neşe senden ıraktır;
Kışa döndü güzüm, baharım, yazım,
Bu bayram öksüzüm, ah anasızım!

Ardımdan ağlayan anam yok artık,
Paylaşacağım bir anım yok artık,
Say ki damarımda kanım yok artık;
Kesilir nefesim; solgun, cansızım,
Bu bayram öksüzüm, ah anasızım!

Hani uyuttuğun yorgun dizlerin?
Hâlâ kulağımda latif sözlerin,
Kapandı sevgiyle bakan gözlerin;
Sensiz boşluktayım ve sevdasızım,
Bu bayram öksüzüm, ah anasızım!

Peşimden gizlice dua kim okur?
Dünya çilesini ömre kim dokur?
Seni de mi yuttu, şu doymaz çukur?
Yanıyor yüreğim, dinmiyor sızım,
Bu bayram öksüzüm, ah anasızım!

Düşürmedin dilden, Hay ile Huy’u,
Nurani yaşadın, sen rahat uyu,
Melekler sunsunlar kevserden suyu;
Hoşgörün halimi, ey oğlum-kızım,
Bu bayram öksüzüm, ah anasızım!

20.06.2017

Muhittin Alaca
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Anlamadın

Ruhumun zirvelerinde eridin kar gibi,
Kıskanmıyorum kimseden ahu gözlerini.
İştahlanmış avcılar, her an seni yer gibi;
Yine şırınga etmişsin tatlı sözlerini,
Yeni heyecanlara dünden gönlün var gibi.

Seni sevmek muamma, kumar gibi, zar gibi
Benden başka bilen yok sanmıştım gizlerini;
Rüyadan uyanmaları şimdilik zor gibi.
Kapatıyorum yaraların mor izlerini,
Elinden tutan yanar alev alev, kor gibi.

Kaportan pasta-cilalı, parlıyor nar gibi,
Baharı beklerken, saldın sarı güzlerini,
Hasretler büyüttüm, kör çıban gibi, ur gibi
Salla hayatı, vur patlasın, çal sazlarını!
Mevsimlik eğlenceler sarsın seni sur gibi.

Şu duygular kaldı mı, vefa gibi, ar gibi?
Benim gibi kim çeker bitmeyen nazlarını?
Mars’a uçarsan şaşmam, dünya sana dar gibi;
Ten fazla pörsümeden oyna son kozlarını,
Şairi anlamadın; şiir gibi, yâr gibi.

11.09.2012

Muhittin Alaca

Muhittin Alaca
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Anlamıyorsun

Bazen küssün benle, bazen barışık,
Yoruldum, halden hiç anlamıyorsun.
Sevdamız kördüğüm, karma karışık,
En şirin dilden hiç anlamıyorsun.

Bir tatlı belasın, benzerin yoktur,
Gözlerin ısırgan, kirpiğin oktur,
Dedim ilacımsın, neylesin doktor;
Aşk denen daldan hiç anlamıyorsun.

Tükettin ömrümü, kaç yıl yaşarım?
Sabrımı sınama, ben de beşerim,
Suskun bir volkandan izler taşırım;
Alevden, külden hiç anlamıyorsun.

Ne gittiğin belli, ne de kaldığın,
Türküler derledim, keyif aldığın,
Aynı borazandı, her gün çaldığın;
Mızraptan, telden hiç anlamıyorsun.

Sandım ki yoldaşım, ahirim oldun,
Düşlerimi yıktın, kahırım oldun,
Ben sana polendim, zehirim oldun;
Petekten, baldan hiç anlamıyorsun.

Bir vakit sol yanım, kaplar isen de,
Sözlerimi duyup, hoplar isen de,
Hercai otları toplar isen de;
Laleden, gülden hiç anlamıyorsun.

11.11.2017

Muhittin Alaca
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Annem

Annem yaşama sevincim, annem yar,
Hastalandığında dünya bana dar.
Ne kadar yaşlansan, nefesin yeter,
Sevgiyle bakışın, şen sesin yeter.
Dualarımdasın, doğrul beni sar!
Cennet diye göğüs kafesin yeter.

Muhittin Alaca
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Annem!

Akrep ve yelkovan kıskacında yıllar,
Ne çabuk tüketti ömrünü, annem!
Yüzünde çizgiler, saçında kırlar;
Bir yığın çilenin şahidi, annem!

Sevgin, yüreğimde sönmeyen köz;
Seni anlatmaya yetmez ki söz.
Yorgun gözlerine daldıkça bu göz;
Güneşlerim doğuyor yeniden, annem!

Her ayrılıkta, derde saldım başını.
Yüreğine akıttın, inciden göz yaşını.
Dizdin yollarıma sabır taşını;
Tespih gibi çektin dönmemi, annem!

Zaman ne acımasız, ne kadar kalleş!
Şefkatine doymadan, yaşın oldu yetmiş beş.
Dizinde uyumak dünyalara eş;
Gurbeti bitirip yanına geldim, annem!

Sana of demeye varır mı dilim?
İtaatte  kusur  eder mi elim?
Bastığın yerlere olurum kilim;
Kaldır ayağını öpeyim, annem!

Ömür takviminden yaprak düşerken, bir bir;
Ötelerden önce, gönül sarayıma gir.
Başımda tâçsın, ruhumda iksir;
Hayır duan en büyük nimet, annem!

Bir  tebessümün, canıma can katıyor.
Cemre gibi ısıtıp, içerimi yakıyor.
Ayağının altında, ebedi saadet yatıyor;
Kadrini bilmek en güzel cennet, annem!

24.02.2007 Cumartesi.

Muhittin Alaca
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Antakya Geceleri

Bu şehrin geceleriydi beni şair yapan,
sokaklarında bir meczup gibi dolaşırdım.
Ay doğmayan kış gecelerinde,
puslu lambalar dinlerdi efkarlı şiirlerimi.
Asi gibi derinden ve sessiz akıp giderdim,
Antakya’nın dar sokaklarında.

Her ışıkta yüzün gülüyordu yüzüme,
her karartıda hüzün doluyordu içime.
Bazen şehir de bana dar gelirdi.
Uzun Çarşı’dan, gün boyu dükkânlardan
kaldırımlara sinmiş,
defne ve kekik kokuları arasında,
tırmanırdım Habibi Neccar Tepesi’ne.

Kendimle baş başa kaldım sanırdım.
Oysa nereye gitsem,
hangi yana atsam kendimi;
şehrin en yüksek burçlarından,
ismin devrilirdi üstüme.
Yine beni sende unuturdum…

11.01.2017

Muhittin Alaca
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Antakya'da Bir Allah Dostu

Milattan sonra yıl kırk, yaymak için hak dini,
Hazreti İsa iki havari yolluyordu.
Bırakın diyorlardı, geçmişinizi, dünü,
İnandıklarınızın ve putların tümünü!
Bir tek kişi verilen mesajı alıyordu,
Cüzamlı oğlu için, kentten uzakta, naçar;
Allah’a iman eden zattı Habib-i Neccar.

Kalbi kararmış kavim, Yusuf ile Yahya’ya,
Sihir yapıyorsunuz, deyip inanmıyordu.
Onlara destek için, Şem-un yollarda yaya,
Gizli görevle geldi, diyarı Antakya’ya.
Fakat kalp gözlerinin perdesi inmiyordu,
İtilip, taşlanarak, zulme uğradı üç er;
Koştu, kendini siper etti Habib-i Neccar.

Şehit oldular orda, buyruldular cennete,
Debdebeli yaşamı bırakmadı gafiller.
Cümlesi helak oldu, uğradı felakete,
Antakya o an döndü, harabe memlekete;
Kalkan eller tutuldu, kurudu çıyan diller.
Tam altı asır sonra, İslam güneşi açar,
Yapılan ilk camide, yattı Habib-i Neccar.

Semasında inlenir, çan, hazan, ezan sesi,
Çeşitli inançları barındırır bu şehir.
Duyulur şadırvandan, suyun tını, güftesi,
Eller duaya kalkar, çarpar göğüs kafesi;
Yanı başında Asi, tarihe tanık nehir.
Uyuyan dört hak dostu, kalplere huzur saçar,
Şem-un’la komşudur alt katta Habib-i Neccar.

Bu kıssa unutulmaz, geçse dahi asırlar,
Kur’an ayetlerinde, sure-i Yasin’dedir.
Ne Roma Krallığı, ne kaldı yüksek surlar,
Köhne kalıntılara, karıştı gitti sırlar.
Mümin, Hıristiyan’ın, gönül dünyasındadır,
Antakya’da tüm kuşlar, dostluk aşkıyla uçar;
Manevi havaya can kattı Habib-i Neccar.

Adı verilen dağdan, baktım ovaya doğru,
Kurtuluş Caddesi’nde, mabetle süslü meydan.
Minareden günde beş kez yapılırken çağrı,
Neccar’dan tebliğ gibi, o ses, titretir bağrı.
Arındır bizi Rabbim, her türlü kötü huydan!
Alaca, tefekküre dalıp olmuşken duçar,
Sinesinde gül oldu, bitti Habib-i Neccar.
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Arap Kızı Camdan Bakmıyor!

Beldeme güz yağmurları düşüyor,
Saçaklara sığınmış ürkek kuşlar;
Çadırkentte mülteciler üşüyor.
Gözlerden süzülürken inci yaşlar,
Kezzap misali bağrımı deşiyor.

Islanmış, masum çocuklar koşuyor,
Arap kızı artık camdan bakmıyor!
Çünkü naylon bir çadırda yaşıyor,
Yüreği yaralı, sesi çıkmıyor.
Her dem vuslat ümidini taşıyor.

Beşşar şaşmış, yaraları kaşıyor,
Yanıyor canlar, evler, otobüsler;
Zulüm, ülke sınırını aşıyor.
Cevap veriyor “fırtına” obüsler,
Bizim o engin sabrımız taşıyor.

Yazık kardeş ülkeler savaşıyor,
Gizli bir el fitneyi ateşliyor;
Ortamı bulandırıp sıvışıyor.
Bir muhalif genç, baharı düşlüyor,
Tepemizde havanlar uçuşuyor…

08.10.2012 Yayladağı/Hatay

Muhittin Alaca
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Arnavut Karanfilleri

Kırık bir plak gibi döner saatler,
Boşluğunun devasızlığı devleşir.
Hasret hayalinle birleşir,
Üstüme yürür hakikatler.

Her mevsim yeniden açar,
Diktiğin sardunyalar.
Kokladıkça benim olur dünyalar,
Özleminle tutuşurum naçar.

Bedenim sağanaklarda ıslanır,
Korunağım olur cumbalı evler.
Şöminede titredikçe alevler,
Anılar canlanır, duvarlara yaslanır.

Şiirler biriktirdim peşin sıra,
Hüzün ektim, sabır büyüttüm.
Kangren ağrılarımı uyuttum,
Tazeler sıtmamı, gözlerindeki çıra.

İzli mermi gibi şehrimden kaydın,
Derdim Arnavut karanfillerini.
Yeter ki gel, uzat ellerini,
Zifiri günlerim olsun aydın.

                                 12/05/2011

Muhittin Alaca
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Artık Her Mevsim Bahar

Buğday çürüdükten sonra büyürmüş başak;
Demir harda dövülmezse, şekil alır mı?
Yalnızlığın renginden eğirdim kuşak;
Gönül darda sürünmezse, felâh kalır mı?
Buğday çürüdükten sonra büyürmüş başak.

Varsın bahçem, zakkum çiçekleriyle süslensin;
Papatya yerine, ayaklarımı ısırganlar dalasın.
İncirkuşları sussun, yarasalar seslensin;
Türkü yerine, yarama acı tütünler basılsın;
Varsın bahçem, zakkum çiçekleriyle süslensin.

Yokluğun, hastanın sabahı beklemesi kadar değil;
Yaralı bir serçenin cik! deyip geçmesi kadar koyuyor.
Eğil de topla kalbimin cam kırıklarını, ah bir eğil!
Hasretlik bağrımı değil; takvimler zamanı oyuyor.
Yokluğun, hastanın sabahı beklemesi kadar değil.

Hüznün kollarında, kıyameti bekleyen ilk ben miyim?
Malihulyama gulyabaniler çökse ne yazar?
Komalık sevdasına, kahırlanan son ten miyim?
Habis bir tümör gibi, neşter vuruldukça azar.
Hüznün kollarında, kıyameti bekleyen ilk ben miyim?

Şimdi, tarih kadar eskisin; güneş kadar da uzak.
Mumyalı kalbin, cilalı taş devrinde kalmış olmalı;
Karşımda ne Ebrehe’nin filleri, ne belirsiz bir tuzak;
Ebabiller mecnunu, sahralardan almış olmalı;
Şimdi, tarih kadar eskisin; güneş kadar da uzak.

Artık her mevsim bahar, ümitler dallarda saklı;
Nura müştak güvercinlerime ay ışığı yeter.
Yokluğun bir güve gibi kemirse de aklı;
Kıymet bilmez duruşun, bil ki ölümden beter.
Artık her mevsim bahar, ümitler dallarda saklı.

04.04.2009

Muhittin Alaca
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Asırlık Çınarın Gölgesinde

Öyle bir güne uyanalım ki;
Hasretin kırık kanatlı imgeleri,
Gül sevinçlerle dolsun.
Kalbime sığmayan özlemin,
Gözlerinin ışığında son bulsun.
Alev yumağı sarılışlarla, güneş tutulsun;
Nefessiz kalalım bir an,
Havalansın düş güvercinleri.

Seni içime çekeyim derin derin,
Etrafı kır çiçeklerinin kokusu sarsın.
Dökülsün başımıza neşve simleri,
Buhurdan bir meltem essin, serin serin.
Ve asırlık çınarın gölgesinde,
Yudumlarken beş çayını,
Gözlerim gözlerinde demlensin.

Ellerim ellerine kelepçeli,
Yüz hatlarımızda mutluluk resimleri,
Gün akşama devrilsin.
Senede bir gün de olsa,
Kavuşmamız tüm ömre değsin;
Nefesin nefesime karışsın.
Ayrı kentlerin aşığıyız gülüm,
Sevdamız, asırlık çınarla yarışsın;
Gelirse, sendeyken gelsin ölüm.

                                    01/04/2011

Muhittin Alaca
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Asi Gibi Tersine Aktın

Yıldızlar telli duvak, saçlarından sarkarken;
Gecelerime suretini rehin bıraktın.
Bağban idin, bağrımda gül açarken;
Sevinçlerimi, ayrılık ateşiyle yaktın.
Mahzun düşlerime, gamze çakarken;
Ayrıldı yolların, Asi gibi tersine aktın.

Hüznün tütsülenir, sağır duvarlar ağlar;
Hangi sevdanın rozetini yakana taktın?
Başı dumanlı, mor sümbüllü dağlar,
Amanoslar küskün; yaban ellere baktın.
Okyanusum, tüm nehirler bana doğru çağlar;
Ulaşmaz kolların, Asi gibi tersine aktın.

Şen gecelerimin sol anahtarı, nerdesin?
Cırcır böceklerini gardiyan bıraktın.
Teneşir uykularımı, böldükleri yerdesin.
Gözlerin gözlerimde, sen hep ıraktın;
Faili meçhul, hangi gönle perdesin?
Yönünü saptın, Asi gibi tersine aktın.

Rüzgâr bakışlım, külkedisi!
Artçı şoklarla, ardında enkaz bıraktın.
Hayatımın dipnotu, masal perisi!
Kaktüsün dikenli incirlerini, yüreğime ektin.
Şiirlerim yarım kaldı, kanıyor gerisi;
Vuslatı bıraktın, Asi gibi tersine aktın…

                                          02.08.2009

Muhittin Alaca
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Asiye

Ele avuca sığmayan bir kızdın,
Yüreğimi açamazdım Asiye.
Say ki, kışta karşıma çıkmış yazdın,
Aşk şarabın içemezdim Asiye.

Ben evliydim, sen sözlü ya da bekâr,
Herkese ayva düştü, bizeyse nar,
Ne benden eş olurdu, ne senden yar,
Törelerden geçemezdim Asiye.

Entarinde çiçek çiçek nakışlar,
Tuzaktı öldürücü o bakışlar,
İçerimde ürperiyordu kuşlar,
Gözlerinden kaçamazdım Asiye.

Köyden göçtüğümde içim buruktu,
Yaslandığım duvarlar hep çürüktü,
Kolum tutmuyor, kanadım kırıktı;
Senin ile uçamazdım Asiye.

Dolaştım yurdun dağ, tepe, düzünü,
Kaybetmiştim, bulamadım izini,
Unutmadım cilve ile nazını,
Ahulardan seçemezdim Asiye.

Duydum artık çıkmazmışsın yollara,
Mavi boncuk saçmazmışsın ellere,
Senden ayrı renksiz geçen yıllara,
Bu kadar da acımazdım Asiye.

23.10.2016

Muhittin Alaca
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Aşk Bulamazsın

Her yüze güleni samimi sanma!
Post bulursun ama dost bulamazsın.
Söylenen yaldızlı sözlere kanma!
Köşk bulursun ama aşk bulamazsın.
.
Ağzınla kuş tutsan, yaranamazsın,
Bir kez bulaşınca, arınamazsın,
Öyle her yürekte, barınamazsın;
Ser bulursun ama yar bulamazsın.

Var mı düşlerinde seni anacak,
Aşk odunda alev alev yanacak?
Bülbül olsan, figan edip konacak,
Dal bulursun ama gül bulamazsın.

Kim sabreder bitmez cilve, nazına,
Sevdanı söyletir, kırık sazına?
Gönül pencerenden baksan yüzüne,
Göz bulursun ama öz bulamazsın.

El oğlu nereden kıymet bilecek,
Seninle ağlayıp, senle gülecek?
Kaç er çıkar senin için ölecek?
Kulp bulursun ama kalp bulamazsın.

Bulacağın aşklar, vefasız, sanal,
Gündelik uymazsa, haftalıktan al,
Naylon çiçeklerden yapamazsın bal;
Bin bulursun ama ben bulamazsın.

09.03.2018
Muhittin Alaca
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Aşk Öldü mü Yoksa?

Bahar gelmiş ise bu hüzün nerden?
Gül, susuz, topraksız, soldu mu yoksa?
Bir gitti, pir gitti, dönülmez yerden,
Yar, sözsüz, selamsız, geldi mi yoksa?

Güftesi kesildi, gümrah nehirin,
Çehresi asıldı, şakrak şehirin,
Tadı yok, tel-sazın, lirik şiirin;
Ruh, şevksiz, ilhamsız kaldı mı yoksa?

Hani yakan gözler, o şirin sözler?
Nerde işve-nazlar, uyutan dizler?
Maziye gömüldü, kayboldu izler;
Kalp, şartsız, sorgusuz, sildi mi yoksa?

Yıllar yılı tekrar ettim çağrımı,
Dindirmedi hiç bir ilaç ağrımı,
Atsız ve pusatsız açtım bağrımı;
Ok, arsız, engelsiz, deldi mi yoksa?

Kimseler bilmedi, ah-u zarımı,
İçimde biriken, volkan, harımı,
Ömür geçti artık, akıl kârı mı?
Şans, yersiz, vakitsiz, güldü mü yoksa?

Hayat keyif verdi, ben mi doymadım?
Çile sarmaladı, gönül koymadım,
Selası okundu, ben mi duymadım?
Aşk, sessiz, sedasız öldü mü yoksa?

31.03.2018

Muhittin Alaca
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Aşka Tatil Yok

Fırtınadan sonra gelgitler diner,
Püskürür lavlar, yanardağlar söner;
İçimin aleviyse durmadan yanar.
Ateşime odun taşır gözlerin,
Her bakışınla, saplanır yivli ok;
Musikidir ruhuma, tatlı sözlerin.
Vefasız sevdalara karnım tok,
Meftun yüreğimde, aşka tatil yok.

Nefes aldıkça, dünya dönecek,
Hayat trenine âdemoğlu binip-inecek;
Aşkın buhuru vadilere sinecek.
Deryalardan taşar, türkü gözlerin,
Daha hatırına dizilecek şiir çok;
Silinmez Hint boyasından izlerin.
Sevda mührünle vurdun göğsüme şok,
Meftun yüreğimde, aşka tatil yok.

                        15.07.2010

Muhittin Alaca
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Aşkım Dediğin Gün

Gözlerinde yol bulup, yüreğine hicret ettim,
Yeniden doğdum “aşkım” dediğin gün.
Zaman çarklarında solarken benzim-betim,
“Canım” dediğin an, bitti gurbetim.
Martılarla çığlık çığlığaydım dün,
“Balım” derken dilin, kalktı garabetim.

İçim içime sığmıyor, gözlerine bakarken,
Söyle hangi lügat onların dilinden anlar?
İki şehla yıldız gibi gecelerime akarken,
Ve kandil gibi mahzenime ışık saçarken,
Sükût bulur mu ay teninde canlar?
Lav gibi değdiği yeri yakarken,
Ve gecelerin çiçekleri sessiz açarken,
Sevdanın resmigeçididir, seninle geçen anlar.

Dalgalar şimdi sahili aşkla öpüyor,
Yüreğinin kıyılarına kürek çekiyorum.
İçimdeki alaca atın dizginleri kopuyor,
Hangi yana koşsa, yönü sana sapıyor;
Sakarya gibi coşkuyla akıyorum.

Dudaklarının kıvrımlarında şen ezgiler,
Kelepçeli yüreğin, inadına aşk der.
Korkak kuşkularla taşıdığın sezgiler,
Nasır tutmuş acılara özgüler.
Unut maziyi, yepyeni bir sayfa ser,
Otağ kur yüreğimde, tahtındır her yer.

“Canım” dediğinde, kederleri kovdum,
Cemre gibi düştün, bahar getirdin.
“Balım” derken, tüm sancıları boğdum,
Ay utandı gözlerinden, güneş devşirdin.
Mavi bir çiçektin, gülşenimde yeşerdin,
“Aşkım” dediğin gün, yeniden doğdum.

                                             21.05.2010

Muhittin Alaca
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Aşkın Fetret Dönemi

Sevda, kanadı kırık bir kuştur,
Sessizliğe gömülürken yaşamlar.
Her şey olacağına varır,
Ne kadar koşturursan koştur.
Koca bir yazın rehavet serkeşliğinde,
Buram buram tütüyor anılar,
Geceler iniltili, odalar loştur.

Rafa kaldırılmış bir kitap gibi,
İlgi bekliyor yüreğim.
Aşk kesikleriyle kanamalı,
Coşturabiliyorsan, coştur.
Hırpalasan kendini yıllarca,
Dönüp arkana baktığında,
Zaman serap, ellerin boştur.

Fetret dönemi de geçer elbet,
Gün doğmadan neler doğar sabret!
Gözlerden süzülen iki yaştır,
Vefa bahçesini besleyen.
Dönüp gel,  bitsin bu gurbet!
Nasırlı özlemleri, visale ulaştır.
Gönül sarayımı süsleyen,
Yağmur gözler, kalem kaştır.

                    04/07/2011

Muhittin Alaca
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Ay mı Tutuldu?

Ağustos neden buza kesti?
Aşk ülkesinde serçeler yaslı.
Ortalık toz-duman, lodos esti;
Denizler bulandı, nehirler paslı.

Tespih koptu, dağıldı boncuklar;
Şair sustu, ilham perisi kurtuldu.
Gözlerimi kim bağladı çocuklar?
Etraf karanlık, yoksa ay mı tutuldu?
Yoksa………….... Ay… mı tutuldu?

                                     06.08.2010

Muhittin Alaca
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Aysbergler Gibi

Asırlık çınarın dallarına kuşlar üşüştü,
Rüzgâr esti, kar taneleri uçuştu.
Senden ayrı kalalı Güzel!
Şakaklarıma akça birkaç tel düştü.

Ne sen koptun imgeli sözlerimden,
Ne ben geçtim sürmeli gözlerinden.
Süresiz izinli ilham perilerimi,
Kış uykusundan uyandırdın mı Güzel?

Hangi yanık türküyü yakayım,
Titreyen serçelerle, yollarına bakayım?
Aysbergler gibi yavaş yavaş eriyip,
Yine sana doğru akayım?

Tutulan kıymetli bir günlük gibi,
Başucundan ayırma beni Güzel!
Sensiz gecelerdi, sessizliğimin şahidi;
Meftun yüreğimin ebedi tabibi,
Söyle, hâlâ sen misin Güzel?

Muhittin Alaca
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Ayşa Halti

Bıldır kocası rahmatlık olunca,
Keldağı gibi dasdingil kaldı dölleriyle.
Tütün de para etmeyincik,
gidişat halleti duruyodu allehem.
Sumsuk gibi sımsıkı sarıldı işlere.
Yazıya cılban, balcan, bakdenüz, banadura ektiydi.
Kömeç, soğukluk otu zatı kendiliğinden bittiydi.
Höfkeredeki süllüme çıkıp mişmiş, yeni dünya topladı,
kulaklıya doldurdu; üzümler daha koruktu.
Akürüt dölün güttüğü, birkaç dene sütlüce davarı vardı.
Kesnik, zahterli sürk, belben, koz ve attunları
yeleştirdi böyyük katrembizlere.
Bunları satıp bayramcalık asbab alacaydı döllere.

Daha uyuyodu firtik kızı Fadik.
-Kele tebeatin kuruya, kalan deelsin haytik!
Bi iş dutsana, gel uluk banaduraları ayıkla,
bazara götürecem yooo! Hışım çıktı söfürden beri.
Ellek ellek duracağına, gel kovvatol yörü!
Accık hıcıl ol, koca arvat oldun kele!
-Hoklanma ana, çekiş etme hele!
Bu hışvalar para etmez emme,
ayıklayak keni; ıstıfıl ol!
-Kırt çeke seni bes, şu yanışaktaki ağırda bak!
Abukat sanın.
-Bettea etme ana, mubarek gün böğün!
-O kürrüş gardaşın da tuspağa gibi yatıyo bire.
Git onu galdır, dehneğinen gelmeyim,
bıngıldağını şişirmeyim!
Zahireleri Hössün Âmmi’nin maturuna yükleyicik.
Hem Abduş, cuma bazarına beni de götür,
deyi zınılayıp duruyodu taman.
Anam işlik, pontur, kayış alacak de kene.
Bak pissik kimi nasıl zıypıyo ondan kerri.

Cücükleri pinniğe dıkdıktan sonra,
Anarya gelen maturun naylonuna bindiler.
Fadik: “Şeşiyem allengiri olsun helimi? ” diyodu mafrakta.
Matur barajdan aşa böğürerek inodu, sanın aznafur böke.
Yayladağı bazarı çok kalabalığıdı, sankim olukdu Anteke.
Suriyeden gelen göçmenler de üşüşünce,
sundurmanın kövlesinde öğlenecek bitirdiler getirdiklerini.
Bıldır bazar ölüktü, n’şliyon diyen bile yoğudu.
Güççük oğlanla asbapçı Kemal’e, Lokumcu Memmed’e,
Hiloş’un tükkanına uğradılar, azzıklarını doldurdular.
Yenice Köy’e varışın, ağşam ezeni okunuyodu.
Fadik havuşa güzel bir iftar sofrası kurduydu.
Cimemdeki sıcak ekmeklerin kokusu,
taaa siyeçten duyulodu.
Pahalalı siresil, oruk, züngül, şişperek…
Hele cıncık sürahideki katsalın soyuk suyu,
beni iç deyodu.
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Sabahınan garbi yeli esende,
acer asbaplarını giydirdi döllerine.
Sünepe kılığınan yörümelerine gönlü razı olmazıdı.
Güççük Abduş allenguçda sallanırken,
keyfine deyecek yoğudu;
Cırlavuk kimiydi, kaşmerlikler yapıyodu.
Ayşa Halti, döllerini bu bayramın
bir habbe sevindirdiği için mutluydu.
Yudumladığı pohur gibi, yüreği de sıcağıdı.
Abduş’a bakıp şöle sölenodu:
-Bes okusun, örgetmen yapıcım keni…

                                                06.03.2013

Muhittin Alaca
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B/ela Gözler

Bir yâr sevdim, meftunum sandım,
Baktım ki, benden mecnunlar varmış(!)
O b/ela gözlerine kandım,
Gel-gitleriyle savruldum, yandım,
Dilimden düşürmedim, adını andım;
Gördüm ki, etrafı avcılar sarmış.

Çivisi çıkmış dünyaya sordum,
Kalmayan şey, vefa ile ar’mış.
Günlerce peşinden koşup durdum,
Tüm saatleri dönüşüne kurdum,
Kıskançlık nöbetleriyle kudurdum;
Yalnız benim sandığım, ellere de yâr’miş.

Körü, topalı, kelini bildim;
Bastonlu dedenin de yüreği harmış(!)
Dinmeyen yaşları artık sildim,
Gül dalında şakıyan dildim,
Yaşarken diri diri öldüm;
Ağustosta başıma yağan karmış.

Kaplumbağa gibi kabuğuma sindim,
Demek ki, can evim sevgiliye darmış.
Coşkun bir nehirdim, dindim,
Üst/atları görünce, attan indim;
Yaya kaldım, bu arenada kendim;
Meğerki şiir gözleri nâr’mış.

                    01.08.2010

Muhittin Alaca
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Bana Koşacağın Gün, Bu Gündür

Leyla’nın ruhunu taşıyan güzel;
Yüreğim hep zoru mu seçecek?
Hayatımın sol anahtarısın, özel;
Ömrüm sensiz olarak mı geçecek?

Yaşamın geçici duraklarında beklerken,
Oyuna doymayan çocuklar gibiyim.
Hüznün bağbozumlarında yürek teklerken,
Mavi gözlerinin meftun şairiyim.
Zaman saçlarıma yeni aklar eklerken,
Kilit vurduğun aşkın, son eriyim.

Düşlerimizi yangınlara serdik seninle,
Acıyı aşka yama yaptık nur tanem.
Rüzgârın öptüğü saçlar, ay teninle;
Giriversen kapıdan, şenlenir hanem.

Virgüllerle ayırdığımız hikâyemize,
Son noktayı birlikte koyalım canım.
Vefanla kolla aşkı, ulaştır gayemize;
Kurşunlara tutsalar, yanında akmaz kanım.

İki kişiliktir sevgim, yüreğe sığmaz;
Bulamazsın benim kadar seven birini.
Gülmezse gözlerin, mehtabım doğmaz;
Sensin ışıldayan yıldızların şirini.

Aslı’nın kalbini taşıyan güzel,
Özlemli ruhuma amber kokunu sür.
Yitik yılların vebalini alır mı ezel?
Hüznün acı sayfalarını bir bir dür.
Çatlamış dudaklarımdan dökülür gazel,
Bana koşacağın gün, bu gündür.

06.06.2010

Muhittin Alaca
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Bayram

Sevinçler yayılır, etrafta bayram,
Hicranla yanıyor, sol yanda yaram.
İnceden süzülür gözümden yaşlar,
Anılar tütüyor bak buram buram.

Nerde yakan gözler, o kalem kaşlar?
Ay teninden başkası nefsime haram.
Bu yıl da döndü tüm göçmen kuşlar,
Sen gelmedin, ah bahtı karam!

Yosun tuttu bastığın taşlar,
Kurudu ilhamım, şiirle yok aram.
Yıllar geçse de yeniden başlar,
Sevdalı yüreğim, yüreğine ram.

Ne çığlığım duyulur, ne sessiz naram,
Tablada sönen kaçıncı sigaram?
Ufka çevrilirken mağmum bakışlar,
Buruk geçiyor sensiz bir bayram.

                           29.08.2011

Muhittin Alaca
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Bayramdan Bayrama

Aşk, kozmik gönüllerde can çekişirken,
An kadar hızlı akıyor yıllar;
Isırgan gibi dalar, kalır anılar.
Metropolün kuytu bahçelerinde,
Gurup vakti gün akşamla sevişirken,
Acı bir gülümseme düşer lâlenin gamzelerine.
Lâle devrinden kokunu getirir rüzgâr,
Anlarım ki, yârden yine selam var.

Gözyaşı döker muhabbet kuşları,
Ne zaman biter bu deruni sessizlik?
Nadasta bekliyor sevdanın kalp vuruşları,
Kangren bir bekleyişin resmidir sensizlik.

Esrik gözlerini şiirlere katık ederken,
Ve çehrem eylül hüznüyle sararırken,
Bir kelamınla ruhum dirilir;
Yeniden tutunurum varlığının sarmaşıklarına.

Kadim yüreğim, kadife yapraklarına sarılır,
Teselli bulmuş çocuklar gibi durulur;
Aklımın çeperine perçin vurulur.
Kıymıklarla kanasam da kıyamam sana,
En acı tütünleri basarım yarama.
İster kes mektubunu, ister arama;
Bir selam gönder, bayramdan bayrama,
Bayramdan… bayrama…

                                             06.09.2010

Muhittin Alaca
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Bekledim

Hiçbir zaman umudumu kesmedim,
Sineme taş basa basa bekledim.
Kör talihe de sana da küsmedim,
Gözümden yaş döke döke bekledim.

Derdimi dinleyen tek sazım vardı,
Sol yanımda dinmeyen sızım vardı,
Ne baharım, ne güz, ne yazım vardı;
Dört mevsim kış çeke çeke bekledim.

İsli odama vuran ziya değil,
Zifire aşinayım, aya değil,
Gözlerimin altı mor, boya değil;
Lambayı loş yaka yaka bekledim.

Şakağıma düşse de aklar tel tel,
Sokağımda esse de bir mahzun yel,
Halime bakıp gülmesin diye el,
Sabredip diş sıka sıka bekledim.

Sensiz bozuk motor gibi tekledim,
Takvimleri birbirine ekledim,
Resmini hep gizli gizli sakladım;
Önüme baş büke büke bekledim.

Bir ömür tükettim gitmez ağrıma,
Ok gibi saplandın kaldın bağrıma,
Son nefeste gelir diye çağrıma;
Kollarım boş baka baka bekledim.

19.01.2017

Muhittin Alaca
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Bekliyorum

Alnımdan öpüyor alevi temmuzun,
Elimde bir demet gül, bekliyorum.
Gölge kısa, ömür kısa, yol uzun,
Yalnızlığıma bir tutam kül ekliyorum.

Yaşmağı kaldır da görünsün yüzün,
Sol yanım yaralı serçe, tekliyorum.
Bivefa gözlerinin değdiği yerlerde hüzün,
Hatıra yüklü sandukayı kırıp, haklıyorum.

Geriye söz kaldı, unutuldu özün;
Yüreğimden azade edip, un ile aklıyorum.
Tedavülden kalktı, verdiğin sözün;
Aklımın köşesinde, her daim saklıyorum.

Daha kaç aşığa enkaz olacak gözün,
Akıttığı zehirden, kalbimi paklıyorum.
Damarlarımdan kürüyorum, kalmasın izin;
Kiralık aşklar defterine, yâdını ekliyorum.

Artık, gölgelendiğin yerlerde gezin;
Ben ise, yeni sabahlar sayıklıyorum.
Çoktan kırıldı faylar, taştı denizin;
Elmalarla turpları, ayıklıyorum.

Demirin harında, nefsimi ezin!
Tutulsun nutkum, hep seni yazıyorum.
Kördüğüm atın yüreğime, çarmıha dizin!
Dönüp dönüp dizelere, adını kazıyorum.

Sıradaki şarkı çalınsın, havası uzun;
Yürek onaracak dost arıyorum.
Alnımdan öpüyor alevi temmuzun,
Elimde bir demet gül, bekliyorum…

12.07.2009

Muhittin Alaca
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Belen'de Bir Seyyah

Farz et ki yorgun bir seyyahım hancı,
Bir gece ansızın uğradım sana.
Ben Amanoslar’da garip yabancı,
Uzaktan geldim geçitteki hana.
Yorgunluklarımı bir anda silen,
Yaşantının gözü, yolusun Belen.

Asırlardır durur Kervansarayın,
Kanuni’nin şanı yaşıyor halen.
Bayrak tutmuş eli, burçta arayın,
Kahraman torunlar coşuyor halen.
Hilâlimin nazı, alısın Belen,
Osmanlı’nın izi, elisin Belen.

Gedik Vadisi’nden esiyor meltem,
Bir âşık çıkmış meydanı inletir.
Sazın tellerinde dağılır matem,
Yanık türküleri beni söyletir.
Nağmesi hançerdir bağrımı delen,
Ozanların sazı, telisin Belen.

Yeşil gözler zeytin, sözlerinse bal,
Tuttuğun sepete sığar mı ki hiç,
Büyüttüğüm üzüm salkımı melâl?
Yörük Kızı nedir derdime ilaç?
Meyvelerle dolu, sepetin-selen,
Has incirin özü, balısın Belen.

Vakit doldu yola revan olsam da,
Gitmek istemez ki misafir gelen.
Birkaç günlüğüne nefes alsam da,
Tatlı bir sedaydı geride kalan.
İnsanın civanmert, yüzleri gülen,
Muhabbetin sözü, dilisin Belen.

Sis inince etraf olur zifiri,
Esen yelin yok mu bitirir beni.
Aldım kervanımı oldum seferi,
Kim bilir ne vakit görürüm seni?
Bakras’ta karşılar muhteşem kalen,
Hatay’ın ak yüzü, gülüsün Belen.

Muhittin Alaca
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Ben Sana Doyamadım

Sarı açtı yüreğime ektiğin güller,
Göverdi hülyalar, maviye boyamadım.
Hicran bestesini şakırken bülbüller,
Gözlerinin cennetine doyamadım.
Firak rüzgârlarda savrulurken küller,
Kaç mevsim bekleyeceğim, sayamadım.

Sevda heybemin azığı vefa,
Yerine daha evla şey koyamadım.
El âlem pürneşe, sürerken sefa;
Mutluluk notalarını, hiç duyamadım.
Visale koştu yağız atlar kaç defa,
Ördüğün duvarları aşmaya kıyamadım.

Yokluğunu gergef gibi işledim,
Sevdanın patikalarında kayamadım.
Hasret dağlarını çok kez şişledim,
Sana yol bulacak kadar yer oyamadım.
Sabır ile, ahir nasıl olur düşledim,
Ayrılık gömleğini sırtımdan soyamadım.

Hercai yapraklarına yüreğimi sürdüm,
Kalp sesime uydum, aklıma uyamadım.
Mevsim artık yaz, erikler oldu mürdüm;
İki harlı gönülü, yaylada yayamadım.
Senin için hiç bitmeyecek ömürdüm,
Umudun kemiğine, kör bıçak dayamadım;
Doydu saçıma aklar, ben sana doyamadım.

                                                   02.07.2010

Muhittin Alaca
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Ben Sendeyim, Sen Bende

Seninle gök ile deniz gibiyiz,
Sevdalı fakat kavuşamayan.
Yürekte tutup ismini, kıyamete taşımak
Nedir bilir misin?
Bülbüller gibi şakıyarak aşkını,
Say ki yaralı, kötürüm biri iken,
Kendimi sende bulmak,
Nedir bilir misin?

Meğer yüreğim ezelden beri
Sendeymiş bilmemişim.
Şimdi bir yıldız gibi göğümdesin ışıldayan,
Bakıp da dokunamıyorum tenine.
Dokunsam ellerimden kayıp,
Kaybolacaksın diye korkuyorum.
Kelebeklerin ömrü kadar,
Kısa olmasın istiyorum.
Yeni bir hüznü kaldıramaz bedenim,
Seninle çocuklar gibi şen iken;
Her yanım papatya, gülşen iken.

Tebessümünle atıyor,
Damarlarımdaki kan.
Ölü hücrelime gelirken can,
Direniyorum o zaman,
Hayatın tüm zorluklarına.
İçtikçe çoğalıyor sevgin, kanamıyorum,
Leyla ile Mecnun’u şimdi kınamıyorum.

Ayaklarım prangalı, yollar uzun,
İstesem de gelemiyorum.
Sen dahi olur da bir gün gelmesen,
Üzülürüm fakat yıkılmam.
Şunu bil ki bir tanem;
Ben sendeyim, sen bende…

20.07.2017

Muhittin Alaca

Muhittin Alaca
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Beni Dalgın Yapan Nedir?

Bu havalar, kırlar, kuşlar mı?
Öldürücü ısırgan bakışlar mı?
Beni yorgun yapan nedir?
Yollar mı, sarp yokuşlar mı?
Dut gölgesinde olsa bir sedir,
Bir asır uzansam yeridir.

Şu güneş, deniz, dağ mı?
Aramızdaki sağlam bağ mı?
Beni durgun yapan nedir?
Ömrümüzü çalan çağ mı?
Doğacak diye muştulu fecir,
Yılmadan beklerim kaç senedir.

Pınarlar, çiçekler, koyaklar mı?
Çimenleri incitmeyen ayaklar mı?
Beni dalgın yapan nedir?
Sevda yüklü kayıklar mı?
Ruhumun ilacı, gözlerimin feridir;
Beni benden alan bir peridir.

                                25.04.2011

Muhittin Alaca
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Beni de Götür

Madalyon gibi sol yanında taşı,
Gittiğin topraklara beni de götür.
Sensin ruhumun sevda aşı,
Dindir gözümden kanlı yaşı,
Muştulu şafaklara beni de götür.

Yorgun bir neyin sesinde,
Yar yatan göğüs kafesinde,
Aşk atan her nefesinde,
Tüllenen ufuklara beni de götür.

Gökkuşağının mavi rengine,
Solgun yapraklarımı batır.
Davul bile dengi dengine,
Gözlerinin yakamozla cengine,
Firuze ışıklara beni de götür.

Konduğun bağlara bağban olayım,
Soğuk pınar gibi matarana dolayım,
Peşin sıra gölgen olup kalayım,
Gözden ıraklara beni de götür.

Hasret sancılarının bittiği yerde,
Yaslı yüreğimi vuslata yatır.
Sevda oyununda son perde,
Yeter artık, düşürme derde!
Neşveli duraklara beni de götür.

Atının eğerini tutayım senin,
Tenime dokunsun, ay tenin,
Yanar, değdiği yer busenin
İşveli dudaklara beni de götür.

Sensin benim en son çiçeğim,
Tortulu özlemleri nihayet bitir.
Mutluluk iksirini elinden içeceğim,
Son nefesimde bile sana göçeceğim,
Yeşilli koyaklara beni de götür.

                          09.07.2010

Muhittin Alaca
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Beyaz Beyaz

Etraftan silinir, kaybolur renkler,
Uçuşur kadifeden kelebekler;
Sükût sükût iner, kar beyaz beyaz
Her tanede görevlidir melekler,
Kaybolur lekeler, kir beyaz beyaz.

Sadakatle eğilir yere dallar,
Kapanır günaha uzanan yollar;
Patiska libaslar, gör beyaz beyaz
Huşuyla tefekküre dalar kullar,
Ruhlar ince ince, yer beyaz beyaz.

Bir tatlı musiki sanki şu tipi,
Bir çocuk koşuyor, düşüyor kepi;
Üşümüş elleri, mor beyaz beyaz
Sabreden sonunda göğüsler ipi,
Kutlu düşlerin var, nur beyaz beyaz.

Ve pijama-terlik, televizyon-çay,
Boşa geçmiş ömrü yaşanmamış say;
Yeni bir kapıdan, gir beyaz beyaz
Mevsimler döner, geçer zemheri ay;
Kardelenler açar, der beyaz beyaz.

                                     09.01.2013

Muhittin Alaca
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Bırakma Ellerimi

Gözlerime uykular haram,
Ey vazgeçilmezim, gönül şahikam!
Seninle her anım bayram.
Şekere sevinen çocuklar gibiyim;
Diyorum şekerin özü sen misin?
Züleyha’nın yüzü sen misin?

Yusufi kuyulardan al beni,
Neşeli ovalarına sal beni!
Vakit azalıyor kum saatinde,
Bir güne bir ömür sığdır güzelim,
Yağmur gibi aşk yağdır güzelim!
Çöl yağmursuz durur,
Ben sevginsiz yaşayamam;
Yokluğuna alışamam.
Bir meczup olur dolaşırım,
Şehrin sokaklarında.

Bırakma ellerimi,
Bir daha asla!
Yorgun başımı göğsüne yasla!
Bitmesin masal, gelmesin kış,
Ölmesin içimdeki,
Sonsuzluğa kanatlanmış kuş!
Gitme bir yere, batmasın güneş!
Yokluğun ölümlere eş.

Diyorum en güzel yazı sen misin?
Şairin can alıcı sözü sen misin?
Hep gülümse, pervaneyim peşinde,
Beni de yak aşkının ateşinde.
Diyorum Şirin’in nazı sen misin?
Hayatın tadı, tuzu sen misin?

19.07.2017
Muhittin Alaca

Muhittin Alaca
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Bilmezsin

Sen mavi hülyamsın, sen tatlı belam,
Sana gönül yaktığımı bilmezsin.
Senden haber yoksa, yoksa bir selam,
Dünyaları yıktığımı bilmezsin.

Gülü koklamaya doymazcasına,
Yerine kimseyi koymazcasına,
Mehtaba bakmaya kıymazcasına,
Sana öyle baktığımı bilmezsin.

Hani at dörtnala nasıl koşar ya,
Kızılırmak, Yeşilırmak, Sakarya,
Çağlayıp denize aşkla akar ya,
Sana öyle aktığımı bilmezsin.

Nerden bileceksin gizli tutkumu,
Yüzüm gülse de içtiğim zakkumu,
Cefa çekmek şairlerin hakkı mı?
Her gün neler çektiğimi bilmezsin.

Değil anılarda, değil resimde,
Yaşayacaksın göğüs kafesimde;
Adını söyleyip son nefesimde,
Sonra canım çıktığını bilmezsin.

13.10.2016

Muhittin Alaca
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Bir Anda Gündemden Düştün

Lale devrinde olmalı;
Ruhumun pervazına tutunan,
Riyasız bir düştün.
Sanaldaki aşkın saçlarını,
Tutup, ta kökünden yolmalı.
Kendi elinle kuyunu deştin;
Yüreğimde manşetti adın,
Bir anda gündemden düştün.

Deveyi yardan uçuran,
Bir tutam ot değil mi?
Aşığı yardan geçiren,
Zehirden söz değil mi?
Salkım söğüt gibi,
Sallansa da her dem yâdın;
Miadını çoktan aştın.
Yüreğimde manşetti adın,
Bir anda gündemden düştün.

Sanma bu yüreği,
Her gün dağlayacağım;
Bağrıma taş basıp,
Ardından ağlayacağım;
Perme perişan, Mecnun gibi
Karalar bağlayacağım.
Leyla; efsanedeki vefalı kadın,
Sen; umutlarımı kemiren diştin.
Yüreğimde manşetti adın,
Bir anda gündemden düştün.

Bedenim kaos yorgunu,
Leyla değil, Mevla aşkıyla
Gönül, olur divane.
Secdeye düşen nurun akıyla,
Dil susar, hâl döner, pervane.
Gözlerine tutsak olacak mı sandın?
Kadim sandığım, sahte bir gülüştün;
Yüreğimde manşetti adın,
Bir anda gündemden düştün.

29.04.2009

Muhittin Alaca
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Bir Beyaz Lâle

Masalların çekmeceleri, ansızın açıldı;
Göklere pervaz vurdu ak güvercinler;
Gelip yüreğimin dilek ağacına tünediler.
İçimdeki hazin boşlukta irtifa kaybederken,
Şafak kızıllığında bir beyaz lâle açtı;
Aşkın kavruk kozası, milat olup saçtı.
Asırlar sürecek yalnızlığıma,
Bir huri dur deyip, gamze çaktı.

Çığlıktan türemiş onca şiirim tarih oldu,
Kekeme mevsimlerim son buldu;
Bu seferki göz ağrım, lâleler şehri İstanbul’du.
Dingin bir sevdanın şamdanı alevlendi,
Kavi mihman ile ruhum şad oldu.
Kül yağmuru denizlerim, masmavi şimdi;
Yüreğimin tuvaline, gözlerinin fırçası değdi.

Yiten dünlerimin, kırık mızrabı sustu;
Yorgun kelimelerim şahlandı, coştu.
Kaçak düşlerle örülü hülyalarımıza,
Mağrur bir dalga gibi iltica ediyorum.
Dilimin kemiğine taktım adını,
Sol yakamda, rozet gibi taşıyorum.

Yüreğim panayır, adeta halay yeri;
Bir beyaz lâle dolaşır damarlarımda.
Hangi atmosferde, buluttayım bana sor?
Cilvesi öldürür, busesi kor.
Bir garip aşığım, görmeyin hor!
Dev sevdayı, yürekte taşımak zor.

İstanbul’un orta yerinde bir beyaz lâle,
Sormayın beni, düşürdü ne hâle?
Elinde tebeşir, ak yarınlara ışık,
Yağmur ıslağı dudaklardan bal akar;
Koca şehrin keşmekeşine alışık,
Dertleri Haliç’i, kendisi beni yakar.

Karanfil kokulu ellerinden tutayım senin,
İşvene, nazına yanayım senin;
Bir tatlı lafına kanayım senin,
Tüm cümlelerimin öznesi sensin.
Hazana inat, baharım ol!
Gönül matarama, sevda iksirini dol!

31.10.2009

Dost Kalemlerden İnciler

BİR BEYAZ LALE(2)

Bir Beyaz  Lale,
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Ak benzinde mutlulukla karışık bir hüzün,
Yüreğine sevda ateşi düşmüş yeniden.
Gözlerinde gözlerinle yoğrulmuş, yüzün.
Yüreğinde taşan bir denizden,
Kabarmış dalgalara çarpan sevgin.
Çaresiz takılmış tılsımlı bir sese,
Gel dedikçe koşuyor yare.
Aşkın ateşi düşmüş ruhuna,
Ne yapsın? :Kapatmış gözlerini yürümüş ateşe
Bir Beyaz Lale;
İstanbul’un orta yerinde,
Hazana inat,bahar olmuş uzak diyarlarda..
Kahkahaları çınlatırken arz-ı İstanbul’u,
Tebessüm ediyor sevdiğine dolu,dolu.
Dev sevdasını taşıyor zorda olsa
Veriyor tüm benliğini alan olursa.
Aşkın pazarında satmış
Kırık-han duvarına yaslanmış,
Hancı, almış saklamış emaneti,
En kuytu dehlizlere,
Sarmış sarmalamış incinmesin yine…

Manolya Can

Muhittin Alaca
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Bir Bir Gidiyor Ustalar

Bir bir aramızdan gidiyor  ustalar,
Sevenlerin gözlerinde yaş, yastalar.
Siyah-beyaz film kadar kısaymış hayat,
Meltem olup ruhlarımızda estiler.
Bir sabah uyandık baktık yoklar, heyhat!
Ukbaya kanatlanıp göçtü ustalar.

Muhittin Alaca
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Bir Fincan Kahve, Su ve Sen

Bu gece uyuma gel sahile!
Öylesine yorgunum bir bilsen.
Koşturdun peşinden düşürdün dile,
Sarardı benzim, soldu ten,
Yıllar sensiz geçti nafile;
Yokluğun kâbustu,
Ölümden beter…

Herkes uykudayken gel sahile!
İstemem dünyalık bir şey,
Ne mehtap, ne yıldız,
Ne de denizin çılgın dalgaları;
Ruhuma ışık veren,
Ahu gözlerin yeter.

Nasıl da yorgunum bir bilsen,
Bir kahve köpürsün odun ateşinde.
Kırk yıllık hatırı kalsın telvesinde.
İstemem başka da bir şey,
Ahşap masada gelelim göz göze,
Bir fincan kahve, su ve sen;
Kalan ömrüme yeter…

19.06.2016

Muhittin Alaca
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Bir Gül Uğruna

Dağ olur üzerimize devrilir acılar,
Yaşamak yaralanmaktır, içten kanamaktır.
Çığ gibi çoğalır bedende yivli sancılar,
Sevmek, bir gül uğruna bir ömür adamaktır.

Muhittin Alaca
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Bir Güneşe Hasretim, Bir de Sana

Ne yakınım, ne uzak, araftayım;
Zemheri gecelerde üşüyorum,
Siyah beyaz bir fotoğraftayım.
Sokaklara kar gibi düşüyorum,
Ne yakınım, ne uzak, araftayım;
Senin bilmediğin bir taraftayım.

Bir güneşe hasretim, bir de sana,
Nerde beni dirilten o bakışlar?
Sığınmışım kırık-dökük bir hana.
Pencerelerde boynu bükük kuşlar,
Bir güneşe hasretim, bir de sana;
Karanlık mahzenler şahittir ana.

Burada unutmuş gülmeyi yüzler,
Sevdalar kör kuyulara atılmış.
Duvarlarda yosun bağlamış sözler,
Aşklarsa bitpazarında satılmış.
Burada unutmuş gülmeyi yüzler,
İçimi ısıtmıyor bakan gözler.

Dert dinleyen çağlayanlar donsa da
Masmavi düşlerim yok olmayacak.
Başıma kör talih kuşu konsa da
Sol yanım başkasıyla dolmayacak.
Dert dinleyen çağlayanlar donsa da
Seni görmeden bu can ölmeyecek.

03.12.2016

Muhittin Alaca
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Bir Kibrit de Sen Çakma

Goncaları coştururken nisan havaları,
Yeşersin gönlümüzün sarı ovaları;
Boynu bükük lâleler gibi bakma!

Mor kokulu hüzünlerden uzak dur!
Neden gözlerin nemli, bakışların mahmur?
Gülümse mehtabıma, canını sıkma!

Sen ki, sinesinde şairini uyutan Sultan;
Sen ki, sayfa sayfa yazılmamış destan;
Leyla’ya sabır yakışır, kendini yıkma!

Müptelan olmuşum,  peşin sıra sürgün,
Bebek gibi büyüttüm hicranını her gün;
Sır gibi saklarım seni, yüreğimden çıkma!

Nazenin teninde, korkular ne zaman dinecek;
Yüzünde güller açıp, eşsiz kokun sinecek?
Küle dönerken odum, bir kibrit de sen çakma!

Kahverengi gözlerine, daha kaç şiir dizeceğim;
Lirik yürek dağlamasıyla, ruhumu ezeceğim?
Dâre çeker geceler, bir urgan da sen takma!

En güzel polenlerini ver, bal yapayım!
Cilvenle sermest olup, yollarımı sapayım;
Mihman et can evinde, bir kenara da sen kakma!

İçindeki infilakları, zamanın koynuna bırak!
Şahdamarı kadar yakınsın, yıldızlar kadar ırak;
Kanatıyorken firak, kederlenip bir de sen yakma!

Tenhalarda kıvranıp, durduğun yeter!
Sensiz her anım kahır, ölümden beter;
Gürül gürül gel, Asi gibi tersine akma!

                                               06.04.2010

Muhittin Alaca
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Bir Pembe Sayfada Buluşalım

Sevda heybesine doldur düşleri,
Mutluluğun yağız atı kanatlansın.
Türkü gözlerine serp gülüşleri,
Kırkikindiler perçemini ıslatsın.
Masal perisi gibi sokul ruhuma,
Umudu resmeyle güruhuma;
Hüzünleri bitirecek vuslatsın.

Dünya hengâmesiyle oynarken dama,
Çık mahzeninden, karasularıma gir.
Cüzzamlı şiirlerimi sevginle yama;
Hasret sancılarımı dindir, bir bir.
Saatler hızla kovalıyorken bizi,
Yazıtlara kazılsın, masalın gizi;
Ölümsüz kitabeler gibi, bıraksın tesir.

Bir pembe sayfada buluşalım,
Sararan yapraklar, doysun güneşe.
Panjurları kapalı hücrelere ulaşalım,
Uyandıralım sevdaları, yayılsın neşe.
Geçelim denizleri, dağları aşalım,
Muradı bulmak için, Anka’yla yarışalım;
Sevenlerin başına, gökten üç elma düşe.

Alaca kuşağından ilkönce biz geçelim,
Sonra tüm sevdalılar, bezirgân başı!
Aşkın iksirinden, kana kana içelim;
İki kaçağa, kerevet olsun dilek taşı.
Dua için semaya kalksın ellerimiz,
Hati(m) ce kelamlar şakısın dillerimiz;
Pembe düşlü şaire, sen ol gönül yoldaşı!

13.01.2010

Muhittin Alaca
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Bir Sana Tutkunum, Bir de Maviye

Bir sana tutkunum, bir de maviye;
Isırgan bakışlarında mat olurum.
Çözemez gizemini, hiç bir hafiye;
Kirpiklerimde eşkâlin, seni solurum.

Kıyametler son bulur gülüşünle;
Tortulu hüzünler siner maziye.
Baharlar sökün eder, edalı gelişinle;
Kirazların alı, dudaklarından hediye.

Bir sana vurgunum, bir de maviye;
Söylenmemiş bir şarkısın dilimde.
Anmadan duramam, birkaç saniye;
Narin, beyaz bir çiçeksin elimde.

Şiirimde vurgusun, zengin kafiye;
Billurdan şe-lâle-sin, ilham kaynağımın.
Sana beslediğim duygularım safiye;
Gökkuşağısın, ruhumdaki sağanağımın.

Bir sana sürgünüm, bir de maviye;
Şafak kızıllığında akar düşlerim.
Sevda deryasında çıkar geziye;
Bir martıya benzer süzülüşlerim.

29.12.2009

Muhittin Alaca
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Bir Senden Vazgeçmem, Bir de Şiirden

Bir senden vazgeçmem, bir de şiirden;
Seninle anlam bulur dizeler,
Hecem sensin, sözüm sen.
Yazılır methiyeler, gazeller,
Gözlerin olmazsa, kalem perişan.
Kelimeler vurgusuz, köksüz,
Adın beyaz kâğıtta nişan.
Sensiz geceler mehtapsız, öksüz;
Gecem sensin, gündüzüm sen.

Bir senden vazgeçmem, bir de sazımdan;
Eline su dökemez güzeller,
Bamtelim sensin, gam telim sen.
Reyting kırar, konu yapsa diziler,
Seni çalan mızrap şakrak, şen.
Teller titrer işve-nazından,
Güneş gibi yayılır etrafa neşen.
Rüzgârla kokunu gönder en azından,
Badı yelim sensin, samyelim sen.

Bir senden vazgeçmem, bir de maviden;
Vuslat gemilerim, sana yüzerler,
Moralim sensin, meramım sen.
Mesafeler neden sevenleri üzerler?
Sen ki; hülyalarıma sığmayıp taşan,
Göklerimi süsleyen zühre yıldızı.
Avcıların namlusunda dolaşan
Yüreğinde, onulmaz dertlerden sızı;
Maralım sensin, yaralım sen.

                                   31.07.2010

Muhittin Alaca
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Bir Yağar, Bir Açarsın

Mecalim kalmadı ayrılıklara,
Ne diye hâlâ sabrımı ölçersin?
Ben alışkın mıyım karanlıklara?
Mehtap gibi bir doğar, bir göçersin.

Bir bohça hayali tükettin mi sahi?
Kurumuş bir çeşme kadar naçarsın.
Susuz güllerimin nedir günahı?
Yağmur gibi bir yağar, bir açarsın.

Yalnızlık sancısı hep gece azar,
Ahu gözlerinle dert mi saçarsın?
Rüyalarımı süslesen ne yazar?
Kâbus gibi bir boğar, bir kaçarsın.

Izdırap dağı bıraktın ardında,
Ak olup şakaklarıma çökersin.
Bir türlü durmayıp sevda dalında,
Serçe gibi bir değer, bir uçarsın.

Tükettim ömrümü senin uğruna,
Vuslata daha kaç asır biçersin?
Düşersem toprağın kara bağrına,
Aşk zehrini hem ağlar, hem içersin.

                                     18.12.2012

Muhittin Alaca

Muhittin Alaca
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Biraz Vicdan!

Kardeşine katmerli zulüm,  sende sessizlik,
Nerde ey din kardeşim, yoksa ölmüş mü vicdan?
Nedir bu gaflet, nedir bu deruni hissizlik?
Şu kara günler de geçer, sıyrıl su-i zandan;
Vicdan be ey kardeşim, ne olur biraz vicdan!

Her öten kuşu hatip sandın, zevkle dinledin,
Alkış tuttun, kendince ihanetler önledin,
Baykuşlara kandın, yusufçuklara kinlendin,
Birazcık egon şişti, az da kabardı cüzdan;
Vicdan be ey kardeşim, ne olur biraz vicdan!

Bulanık sularda balık avlayan çok olur,
Kutlu kervanları yolda taşlayan çok olur,
Kara sevdalıların sineleri çak olur,
Mavi hülyalara şahlanır, dönmezler göçten;
Vicdan be ey kardeşim, ne olur biraz vicdan!

Gönül gözünü aç ve uyan sahte rüyadan,
Fitne perdesini yırt, zarar gelmez ziyadan,
Yıktığın köprüleri onar, kurtul riyadan,
Üç günlük dünya için, ahreti yapma zindan;
Vicdan be ey kardeşim, ne olur biraz vicdan!

Muhittin Alaca
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Birecik

Bir yanın Barak çalar, öte yanın Urfa havası;
Bağrından Fırat çağlar, zılgıt tutar Birecik.
Sıra gecelerinde kurulur çiğ köfte sofrası;
İsotun yakar, aşığın ağlar Birecik.

Fırat’a hem ağıtlar yakılır, hem de türküler;
Her çağda anısı vardır, söylenir öyküler;
Nice canlar almış, yok iken köprüler;
Şimdi barajıyla, ışığın sağlar Birecik.

Asırlar öğüten surların biçare;
Tarih kokan dört kapından, üçü virâne;
Kalen ise, yıllara okur meydane;
Zaman akar, taşın yosun bağlar Birecik.

Köprün, doğu-batı arasında uzanır;
Vasıtalar üzerine inci gibi dizilir;
Hasretlik yaş olur, gözden süzülür;
Ayrılığın, yürek dağlar Birecik.

Kelaynaklar, kayalıklarında barınır;
Huzuru sende bulur, tehlikeden arınır;
Soyu tükenmeden, korumaya alınır;
Baharda festivalin, neşe çağlar Birecik.

Fıstığın, Nizip ile yarışır;
Zeytinin, bağlarına karışır;
            Servilerde kumruların oynaşır;
Balcan kebabın, şişi yağlar Birecik.

Nehir boyunca serpilir evler;
Ay ile güneş, suda ışıldayan devler;
Gerçek dostluk, kardeşlik burada derler;
Forumunda, Akeylerin gürler Birecik.

        Biriciksin, 23.03.2008 Pazar
        İnsancılsın,
        Rengârenksin,
        Eşsizsin,
        Canımsın,
        İlgimsin,
        Kelaynaklımsın...

Muhittin Alaca
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Böyle Bir Yer Var mıdır?

Var mıdır dünyada böyle bir yer?
İnsanın sevip de yüreğini dağlamadığı,
Yüzü gülerken içinin ağlamadığı,
Bir yer var mıdır?

Sakin, sessiz, ruhunun dinlendiği,
Izdırap, kaygıyla karılmadan,
Hicran deryasına sürülmeden,
İncinip, burkulup, kırılmadan;
Soluklanacağı bir liman var mıdır?

Rıhtımlarında beklenilmeyen,
Tayfaları mutlu, vurgun yemeyen,
Tekneleri fırtınayla alabora olmayan;
Şefkatli deniz var mıdır?

Yaş dökmeden, hasret çekmeden,
Çocuklar gibi saf, günahsız,
Beyaz bir taş gibi ah’sız;
Yaşanan bir vadi var mıdır?

Daha dün dirilmek için sığındığım gözlerin,
Çok hızlı imzaladı ayrılık fermanımı,
Bitirdi gümanımı.
Ne çabuk sonlandı peri masalı,
Çekildi denizlerim.
Bana Asya’nın uçsuz bucaksız
Yalnızlık çölleri kaldı.

Seni anarken,
Yüreğim kanarken,
Yıldızım kayarken,
Ve gök üstüme devrilirken;
Hangi şiirler devşireceğim bilmiyorum.
Avuçlarımda kurumuş,
Bir demet papatya varken;
Derdimi dinleyecek bir yar,
Yorgun gövdemi çekecek,
Bir yer var mıdır?

02.08.2017

Muhittin Alaca
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Bu Aşka Tutunsan, Ölecek misin?

Öğüttüm yılları zaman çarkında;
Sallandı umutlar hayal parkında;
Çürüttüm ömrü aklar farkında;
Melûl halimi bilmem görecek misin?
Bu aşkın defterini dürecek misin?

İsmini muska gibi taşırdım;
Onulmaz yaramı her gün kaşırdım;
Yaşım kırka bastı, şaşırdım;
Hâlâ keçi inadı sürecek misin?
Bu aşkı damarından kürecek misin?

Nasır bağladı yürekte ahım;
Zahitler söyleyin, nedir günahım?
Ayyuka dayandı melâlim, vahım;
Yoksa beni ebedi üzecek misin?
Bu aşk bilmecesini çözecek misin?

Belik belik saçlarını bağlardın;
Derunumda nehir gibi çağlardın;
Kapısına kilit vurup ağlardın;
Timsah gözyaşlarını silecek misin?
Bu aşkın kıymetini bilecek misin?

Kaç kere erteledin, çizdin;
Kırık türküler derledin, dizdin;
Sabır dibeğinde bin kere ezdin;
Sana meftun yüreği sevecek misin?
Bu aşkın kapısına dönecek misin?

Ömrümü çalan zaman korsanı!
Siyah-beyaz resimlere sor anı,
Herkes duydu, duyamadın bu canı;
Mızraklarla bağrımı delecek misin?
Bu aşka tutunsan, ölecek misin?

                                         16.08.2009

Muhittin Alaca
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Buharkent’in İnciri misin?

Farz et ki bir incir kuşuydum göçtüm,
Bir gece gelip kondum yaprağına.
Ellerinden yemiş yedim, su içtim,
Yörük kızı, bağlandım toprağına;
Şifa dağıtan aşk taciri misin?
Buharkent’in sarı inciri misin?

Menderes Vadisi’nde eser meltem,
Bir efe çıkmış meydanı inletir.
Aydın havası çal, dağılsın matem,
Bakışların lâl dilimi söyletir;
Ömrümün saadet zinciri misin?
Buharkent’in nefis inciri misin?

Yeşil gözlerin zeytin, sözlerin bal,
İncir çekirdeğine sığar mı hiç,
Büyüttüğüm üzüm salkımı melâl?
Pamuk yüreğinin kilidini aç,
Karanlık gecemin feciri misin?
Buharkent’in meşhur inciri misin?

Kızıldere’de tüten termal değil,
İçimdeki volkanların buğusu.
Kuruyan dudaklarıma az eğil,
Şırandan değdir, dökülsün ağusu!
Çektiğim gamların eciri misin?
Buharkent’in âlâ inciri misin?

Gülünce gamzelerinde gül açar,
Çubukdağ’da peşinde pervaneyim.
Eyvah, bir seyyahım burada naçar!
Gölgeni kovalayan divaneyim.
Gönlümün gizli muhaciri misin?
Buharkent’in ballı inciri misin?

Gök maviydi, yer yeşildi, sen şirin;
Şu zeybekler yok mu bitirir beni.
Bir festival, cümbüş yeriydi şehrin,
Bir daha ne zaman görürüm seni?
Cennete açılan pencere misin?
Buharkent’in tatlı inciri misin?

Muhittin Alaca
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Buruk Anneler Günü

Yaşadıklarım tiyatro mu gerçek mi anne?
Birbirinin ardından çamur atan atana.
Vefa, yalnız bir semtin adında mı kalmış ne!
Kardeş görünüp birbirini satan satana.
Anneler gününü nasıl kutlayayım söyle?
Kahpe bir kurşunla vurulup yatan yatana…

Muhittin Alaca
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Camdan Bakmıyor Yârim

Camdan Bakmıyor Yârim

Bilmem hangi lafım zoruna gitti?
Bana küsmüş camdan bakmıyor yârim.
Aşkımız masaldı çarçabuk bitti?
Ne çıra, ne şamdan yakmıyor yârim.

İnsan sevdiğine böyle kıyar mı?
Alakayı kesip gönül koyar mı?
Son defa seslensem acep duyar mı?
Gamzesini yandan çakmıyor yârim.

Olmayan duamdın belki bilmedim,
Şu dünyada bir kez olsun gülmedim,
Biraz sarsılsam da henüz ölmedim;
Gönül hâlâ senden bıkmıyor yârim.

Zaman değil midir her şeye ilaç,
Bir gün bırakırlar sevgiye muhtaç,
Kimse benim gibi etmez başa taç,
Bütün aşklar candan çıkmıyor yârim.

22.10.2017

Muhittin Alaca
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Can Oğul

Gel otur karşıma küçüğüm, dinle babanı,
Sözlerimi hafife almayasın can oğul!
Masmavi bir derya gibidir hayatın her anı,
Cazibesine kanıp dalmayasın can oğul!

Dünya dediğin gölgeleneceğin bir handır,
Ömür,  göz açıp kapadığın kadar ki andır,
Erdemli yaşa, lokmanı hep helale bandır;
Hiç kimsenin hakkını çalmayasın can oğul!

Sahip ol, eline, beline ve de diline,
Cahille tartışma, kulak ver gerçek âlime;
Öfkeni yen,  etrafta merhametin biline,
Kin-nefretle köpürüp dolmayasın can oğul!

Aza kanaat et, köşklerin olsa ne çıkar?
İnfak et, hayra sarf ettiğindedir asıl kâr,
Güvenme gücüne, insanı bir mikrop yıkar;
İncinsen de kalp kıran olmayasın can oğul!

Güvenilir ol, uzak dur riyadan, yalandan,
Düşmandan korkma, kork dost görünümlü yılandan,
Atanı say,  vatanı sev, koru ha talandan;
Kumpaslar karşısında yılmayasın can oğul!

İşte geldik,  gideceğiz ebedi âleme,
Dünyevi şeyler gark etmesin seni eleme,
Söyleyeceğim şudur ki, son birkaç kelime,
Her iki cihanda da solmayasın can oğul!

09.05.2015

Muhittin Alaca
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Candan Özge Can mısın?

Aklımdasın, fikrimdesin, düşümde;
Nereye gitsem, gölge gibi peşimde;
Nefes gibi solurum döşümde;
        Damarımda atan kan mısın?
        Candan özge can mısın?

Işıldayan göz nurumsun geceme,
En anlamlı söz olursun heceme,
Alev alev köz salarsın içime;
        Taşıdığım şeref ile şan mısın?
        İkbalime gülümseyen tan mısın?

Ömür ağacından düşer yaprağım,
Ancak sevginle yeşerir toprağım,
Senden ayrı susuz, çorağım;
        Sol yanımda gizlice yatan mısın?
        Çıkmaz sevdalara beni atan mısın?

Sığınağım yok, yüreğinden başka;
Muhacir Kızı, müptela kıldın aşka;
Göçtün gönül tahtımdaki köşke;
        Başıma ebedi sultan mısın?
        Perilere güzellik satan mısın?

Muhittin Alaca
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Canım Feda

Esarete boyun eğmez milletim,
Altayları aşıp gelmiş bu yana.
Cihanı dize getirmiş devletim,
Tarih şahittir şerefli destana;
Canım feda bayrak ile vatana.

Yurdumun her karışında naşım var,
Toprağını sıksan rastlarsın kana.
Nice meçhul tümseğim var, taşım var;
Gökten nur iner kefensiz yatana,
Canım feda bayrak ile vatana.

Ey sancağım, rengini kandan alan,
Kızıllığın can versin doğan tana!
Mağrur mağrur yükseklerde dalgalan,
Öpsün bulutlar, üzmesin fırtına!
Canım feda bayrak ile vatana.

İstiklâl Marşı okunurken var ya?
Yetişmez bana, ne Ceyhun, ne Tuna.
Gönlüm bir çağlayan, köpüren derya,
Coşar ruhum, benzer yılkı atına;
Canım feda bayrak ile vatana.

Türk’ü, Kürt’ü, Çerkez’i ve Laz’ıyla,
Kardeşçe yayıldık yurdun sathına.
Yaşlısı, genci, kızanı, kızıyla,
Sığındık ay-yıldızının altına;
Canım feda bayrak ile vatana.

Ülkeme uzanan eli kırarım,
Yan bakana, kaşlarını çatana,
Öfke duyar boğazını sıkarım.
Selam hudutlarda nöbet tutana!
Canım feda bayrak ile vatana.

Ecdat aziz bildi, ben de bilirim,
Hainlik yapamam emanetine.
Gerekirse bu uğurda ölürüm,
Yuh çekerim ülküsünü satana!
Canım feda bayrak ile vatana.

Namusumdur, onurumdur, şanımdır,
Karşılıksız sevdam, ilhamdır bana.
Hürriyetim, mutluluğum, canımdır,
Ne mutlu yüreği aşkla atana;
Canım feda bayrak ile vatana.

Bülbül, vatanım derse som kafeste,
Evladı sahip çıkmaz mı yurduna?
Vatanım demez miyim son nefeste?
Bayrağımı örtün tabut üstüne,
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Canım feda bayrak ile vatana.

Muhittin Alaca
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Ceylan Bakışlım

Ahudur gözlerin, ceylan bakışlım;
Kirpiklerin oktur, kaşların yay.
Neşvedir sözlerin, ipek nakışlım;
Sevgin çoktur, kelamında Hayy.

Zariftir endamın, yandan bakışlım;
Eşin yoktur, varsa güneş ile ay.
Narindir ellerin, gamze çakışlım,
Yüreğinde ayır, bana da bir pay.

18.01.2009

Muhittin Alaca
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Çay İçelim

Koşturmakla dünyanın işi bitmez,
Gel otur, karşılıklı çay içelim!
Bağbozumu gözlerle bakman yetmez,
Muhabbetle kendimizden geçelim!

Derbeder hülyalarımın son gülü,
Omzuma yasla zonklayan başını!
Meftun şairin nazenin sümbülü,
Dindir yüksek nabızlı telaşını!

Lacivert gecelerimin yıldızı,
Ekmekle tuz, toprakla su gibiyiz!
Beni benden çalan, gönül hırsızı,
Muamma bir sevdanın sahibiyiz!

Gel, acıları birlikte gömelim,
Gözlerime mühürle gözlerini!
Parmaklarımızı kenetleyelim,
Ruhuma akıt o bal sözlerini!

Ay yüzlü, güneş edalı didarım,
Panjurlarımızı aşka açalım!
Neşe kaynağım, işveli nigârım,
Gel otur, karşılıklı çay içelim!

                             22.05.2012

Muhittin Alaca

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Çıkalım Yaylaya

Bırak işi, stresi, kalabalığı,
Ver elini çıkalım bizim yaylaya!
Ani ve usulca olsun gidişimiz.
Söyleme bence;
Fatoş’a, Meryem’e, Ayla’ya…

Ulu çınarın gölgesinde nefeslenelim,
Soğuk pınarından kana kana su içelim.
Sonra bahçelere geçelim,
Sen yenidünyaları topla, ben can eriklerini,
Acıkınca gün ortası,
Serelim sofrayı çimenlere,
Köy peyniri, yoğurdu, yumurtası…

Akşam olunca tahta kulübemizin
Gökyüzüne bakan penceresinden,
Mehtabı temaşa ederken,
Yudumlayalım papatya çayını.
Sana bir şiir okuyayım serbest,
Ne kafiye olsun, ne hece,
Gözlerim gözlerine dalsın öylece.
Aşk yorgunu, iş yorgunu, düş yorgunu
Bedenlerimizi örtsün gece.
Cırcır böcekleri, guguk kuşları, derenin çağıltısı,
Başlasın senfoniye…

Kedersiz bir güne uyanırken,
Güneşten önce kekik, akasya kokusu,
Ve çilli bir horoz günaydın desin bize!
Mantar, yaban çileği, nergis toplamaya çıkalım,
Doru atlar toynaklarıyla ezmeden önce.

Haydi, gel çıkalım bizim yaylaya!
Ani ve usulca olsun gidişimiz.
Söyleme bence;
Hazal’a, Aysel’e, Oya’ya…

30.04.2017

Muhittin Alaca
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Çıkmaz Sevda Nöbetleri

Hangi kumsal, nazenin ayaklarını saklar?
Köpükler yarışır, dokunmak için izlerine.
Ege’nin girintili koylarında gün ölürken,
Güneş yerini emanet bırakır gözlerine.
Hırçın dalgalar ninnisini bölerken,
Gece, kırık yüreklerin derdini paklar.

Takılırsın damardan bir şarkının sözlerine,
Sivrisinek vızıltısı gibi gelir şakşaklar.
İnersin ruhunun vefalı özlerine,
Gecelik aşkların rahmiyken loş sokaklar.
Kahkaha tufanında meddahlara gülerken,
Ansızın çıkmaz sevdanın nöbeti yoklar.

İnadına atılırsın, o yakıcı közlerine;
Kırk yerinden kanatır özlemli oklar.
Yığınlarda sessiz çığlıklarla solurken,
Şafak, bir geceyi daha haklar.
Artık dermansızlık çöker dizlerine,
Gül pembeye döner, elma yanaklar.

Cafcaflı odalarda benzin solarken,
Yavaş yavaş söner, yorgun ışıklar.
Uzaklardan bir adam dokunur gizlerine,
Alnında şaklar, yüzünde aklar,
Vuslat için takvimleri yolarken;
Her sabah hercai çiçeklerini koklar.

                                       20.07.2010

Muhittin Alaca
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Çılgın Proje

Tansiyonu yüksek karelerimde,
Titrek nefesimde sen varsın.
Ritmini bulmak için çırpınan,
Nabız atışlarımda sen varsın.
Sen ki, kekik kokulu dağların gülü,
Debdebeli şehirler değildir yerin.
Yaylaların soldurmadığı tenin,
Sevgi buselerimle beslenir;
Tenin ki, ipeksi ve nazenin…

Yüreğinden başka göçecek,
Sıcak bir yer var mıdır söyle?
Ayrık otları gibi fışkırır yıllar,
Hasretlik kolay mı öyle?
Uzaklardan kahverengi bakar,
Şefkat abidesi gözlerin.
Hâlâ aşkın şifresini saklar,
Anzer balı sözlerin.

Hayalini kursak çılgın bir projenin,
Açılacak kanaldan sana aksam;
Uyuyan şehrinin kandillerini yaksam,
Ve imiğini sıksam seni üzenlerin.
Kahır kalelerini bir bir yıksam,
Devrini açsak, sevgi tüten düzenlerin.
Doya doya ay yüzüne baksam,
Saçlarına kır çiçekleri taksam,
Anla artık güzelim!
Sonsuza dek,  yüreğim senin.
Sadece senin…

                                       24/05/2011

Muhittin Alaca
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Çimen Gözler, Mavi Deniz

Vehminle açtım bağrımı melteme,
Gözler çimen, deniz mavi, dilim lâl,
Bu limanda demirliyim mateme,
Zincirleri kır da bitsin bu melâl.

Dört mevsim dolanayım şehir şehir
Saçlar sarı, ten beyaz, dudaklar bal,
Senli olmayan her saniye zehir,
Dağları çökertir bu ah, bu vebal.

Hangi balık denize doymuş söyle?
Kaşlar yay, sözler kevser, yanaklar al,
Susuz, nefessiz yaşar mıyım böyle?
Kıyametler kopsun, sen benimle kal.

Ardından koşan aşk-ı pervaneyim,
Boy uzun, bel ince, omuzlarda şal,
Kül olmaya azmetmiş divaneyim,
Gül olmazsa, neye yarar yaprak, dal?

22.06.2015

Muhittin Alaca
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Çirkef Oyunlar

Dağlı/ca’da ciğerimiz yanıyor,
Ahmaklar vahşeti zafer sanıyor.
Bilmezler mi etle tırnak gibiyiz!
Kökü sağlam çınarın sahibiyiz.
Kurşunlarla yüreğimiz kanıyor,
Salyalı diş bileyenler duysun ki;
Millet çirkef oyunları tanıyor,
Vicdansızlığa insan utanıyor…

                             20.06.2012

Muhittin Alaca
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Çocukken Biz Kırıkhan'da

Çocukluk anlarım burada geçti,
Oyuna dalardık, biz Kırıkhan’da.
O şen şakrak yıllar ne çabuk uçtu?
Neşeyle dolardık, biz Kırıkhan’da.

Çelik-çomak, topaç ve uzuneşek,
Gülleden sıkıldık, haydi güreşek!
Anamız sererdi yerlere döşek;
Eve geç kalırdık, biz Kırıkhan’da.

Beş taşı bilirdik, yalan bilmezdik,
Ekmeği bölerdik, lafı bölmezdik,
Körebe olmazsa, keyif almazdık;
Uçurtma salardık biz Kırıkhan’da.

İki göz hanenin damı kildendi,
Atlarımız tahta, çember teldendi,
Koleksiyonumuz eski puldandı;
Bir uğraş bulurduk, biz Kırıkhan’da.

Televizyonumuz siyah-beyazdı,
Komşularla seyir cümbüştü, hazdı,
Bakmışsın Cüneyt, heyyyt! yemini bozdu;
Şaban’la gülerdik, biz Kırıkhan’da.

Denizden uzaktık, çayda yüzerdik,
Pamuk toplar, haral haral dizerdik,
Yeşil zeytinleri taşla ezerdik;
Kangalı yolardık, biz Kırıkhan’da.

Bileği kanatır, kardeş olurduk,
Dilimizi tutar, sırdaş olurduk,
Mahalle maçında ateş olurduk;
Rakibi elerdik, biz Kırıkhan’da.

Kara lastik mutlu ederdi bizi,
Çamura belerdik elleri, yüzü,
Kırlarda yayardık davar, öküzü;
Teleme çalardık, biz Kırıkhan’da.

Alaca tay gibi çocuk nerdesin?
Beton yığınları olmuş kafesin,
Tutulmuş nefesin, çıkmıyor sesin;
Kapansak ölürdük, biz Kırıkhan’da!

23.12.2017
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Çoçukluğunu  Arayan Adam

Saatler beş, sokakta birkaç serkeş
ve doğmak üzereyken güneş.
usulca çocukluk mahallemize gelmiştim.
Cumbalı evinizin yerini,
soğuk dev binalar almıştı.
Ne mor şakayıklar vardı,
ne sarmaşıklara tutunan hanımelileri,
ne de annenin balkonda özenle suladığı
hercai menekşeler ve sevda gülleri…

Gözlerim çok aradı kapınızın tokmağını,
seni yine erkenden uyandırmak için.
Güneşin ilk ışıklarıyla başladı,
koşuşturmaca, dünya telaşı.
İnsanların yüzünde sahte gülücükler,
öfkeli araçların homurtusu, dalaşı
tırmalıyordu kulaklarımı.

Önceleri doğru dürüst araba geçmezdi,
tahtadan atlarla koştuğumuz bu sokaklardan.
Hacımurat en kral arabaydı…
Şimdi karşıdan karşıya zor geçiyor insan.
Sallandığımız dut ağacı da yoktu yerinde.
Düştüğümüzden el-ayaklarımız hep yaraydı.
Kuş cıvıltıları eksik olmazdı üzerinde.

Kalabalıkta aradı gözlerim, çimen gözlerini,
sanki tanıyacakmışım gibi…
Kim bilir bel ki uzak yerlerdeydin,
seni yanlış yer ve zamanda arıyordum.
Olsun, anıları yeniden yaşamak da ısıttı içimi.
Daha oyuna doymadan almıştım göçümü,
okuma sevdasıyla uzak diyarlardaydım.

Ve bütün gün beyhude dolandım,
geçmişin izlerini kovaladım.
Belikli, gülen her sarı kızın gamzelerinde
bana  gülümsedin.
Duygularım tavan yaptı, çoştu.
Hayat neydi sahi, ömür ne çabuk geçti?
Yıllar, geçmişi kanatlarında taşıyan bir kuştu.
Tıpkı dut ağacındaki leylek gibi,
 bir daha dönmemek üzere uçmuştu.
Ayrılırken şehirden gece yarısı,
orada kalmıştı yüreğimin yarısı.
Sokaklar boş, ışıklar loş, içim bir hoştu…

                                              18.05.2015

Muhittin Alaca
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Dağ Ceylanım

Dağ ceylanımsın,
Kırıkhan’ın mor dağlarında.
Sevimli, ele avuca sığmayan.
Ben bakmaya kıyamazken,
Hangi avcı kötü niyet beslerse sana,
Karşısında beni bulur.
Hasret birikse de içinde orda kal,
Aşağılara inme sakın!
Haramiler arasından sıyrılıp
Ben gelirim yanına.

Seninle bulutsuz bir gecede,
Aşk yıldızına türküler yakalım.
Bakışlarımdan anlarsın pürmelâlimi,
Suskunluğumdan sezersin zaten.
Sadece sana açayım
Birikmişlerimi, tek tek
Dertleşelim, şafak sökene dek.

Zaman çok hızlı akıyor ahum,
Seni geç bulmak mı benim günahım?
Hep bir girdapta mı can çekişecek,
Boynu bükük yetim aşklar?
Kötürüm vadilerde mi kalacak?
Hal bu ki, baykuşlar acı acı ötse de
İçimdeki bu çağlayanla
En sarp yokuşları aşardım seninle.

Yine de diyorum ki,
İnme ağulu şehirlere!
Sen vurulursan, aşk vurulur,
Kekik kokulu saf sevdalar,
Karışır bulanık nehirlere.
Ben de ölürüm…

22.07.2017

Muhittin Alaca
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Daha Kaç Firavun Düşlerimizi Bölecek?

Arşa dayandı zulüm, dayanmaz olduk Ya Rabb!
Kan ve gözyaşıyla İslâm coğrafyası harap.

Uyanmamız için daha kaç çocuk ölecek,
Daha kaç firavun düşlerimizi bölecek?

Bilsinler ki tamamlayacak nurunu Allah!
Sancıların ardında saklıdır belki felâh.

Kenetlenmek adına edelim içten yemin,
Ümmetin selameti için diyelim ‘âmin’.

23.08.2013

Muhittin Alaca
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Değilim

Yanı başımda Irak kaynıyor, Filistin ağlıyor;
Seyirci olmaktan başka, bir şey yapmış değilim.

Bombalar kan olup gökten yağıyor,
Parçalanan yüreklere merhem sürmüş değilim.

Zalim karşımda, mazlumu dağlıyor;
Feryatlar içinde, gözyaşlarını silmiş değilim.

Çocuklar ölürken, analar karalar bağlıyor;
His yorgunu kalbimi, gaflet süzgecinden süzmüş değilim.

Irak değil, Filistin değil, insanlık ölüyor;
Ben  nefsimi hâla, bu uğurda üzmüş değilim.

Fitne-oyun, kardeşlerin arasını bölüyor;
Kimin kimi vurduğunu, çözmüş değilim.

Yanı başımda Bağdat yanıyor, Gazze ağlıyor;
Kana doymayan canavarların, ağzını büzmüş değilim.

Dili bağlı süperler(!)  dışarıdan medeniyet çağlıyor;
Husumetten içleri çürümüş, gaddarlık sırasına dizmiş değilim.

Hangisi önce saldırırsa, diğerleri ekmeğini yağlıyor;
Kin ve nefret yüklü seleütlerini, kanlarıyla çizmiş değilim.

Mescid-i Aksa, Kudüs’ten yâkut gibi parlıyor;
O, hoyrat ellerde yalnız; vefasızlık zincirini kırmış değilim.

Şimdi, Lübnan da bu vahşetten nasibini alıyor;
Ejderhanın yavrusuna, tasmasını takmış değilim.

Kudurmuş bu enik, kim ki korku salıyor?
Onu şımartan sahibine, Osmanlı şamarını çakmış değilim.

Haslar, hamlara dönmüş, derin uykuya dalıyor;
Karanlığı nurlandıracak kandilleri yakmış değilim.

Beyrut alev alev, yürekler sızlıyor;
Umut bekleyen gözlerde, bir damla sevinç olup akmış değilim.

Vurulurken masum bedenler,  çaresiz kalıyor;
Doğrulup, imanıma küfredenlerin icabına bakmış değilim.

Kulaklar tıkandıkça, zorbalar daha fazla hırlıyor;
Tükürüklerde boğup, bir kenara kakmış değilim.

Ateş düştüğü yeri değil, yüreğimde beni harlıyor;
Zulmü def etmek için,  kalemimi süngü yapmış değilim.
                                                                                       13.07.2006
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Deniz Feneriyle Hasbıhâl

Bir fırtına koptu, gövdemi sallar,
Dalgalar sürükler meçhule doğru.
Çok soğuk, karanlık, köpüklü sular,
Yüreğime çökmüş, dinmiyor ağrı.
Ben yitik aşkların gamlı neferi,
Şaşırdım yolumu deniz feneri.

Uzak dursun benden, küflü şehirler,
Acımadan yâri benden aldılar.
Bu tekne limana nasıl demirler?
Masum hayalleri dünden çaldılar.
Gidenler bir daha dönmüyor geri,
Kaybettim gülümü deniz feneri.

Yıldızlar yok, ay yok, göğüm zifiri,
Açık denizlerde bak ışıksızım.
Yâri yitirince oldum seferi,
Düşündükçe azar, sol yanda sızım.
Azaldı takatim, gözümün feri,
Sağ mıyım, ölü mü deniz feneri?

Sen bari parılda, durma, dönüver,
Yorgun balıkçılar mağdur olmasın.
Suda yakamozlan, aşkla yanıver,
Umutlar kıyıda sönüp kalmasın.
Telli turnaların göçünden beri,
Terk ettim sılamı deniz feneri.

Hayatın cilvesi, en son hüneri,
Ayrılık ölümden daha betermiş.
Sarardım, eridim, kaldım bir deri,
Canıma can ela gözler yetermiş.
Dolmuyor gidenin bir daha yeri,
Sen anla halimi deniz feneri.

13.11.2017

Muhittin Alaca
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Deniz Gözlerinin Yorgunuyum

Deniz gözlerinin yorgunuyum gülüm,
Sende neşe gani, bende sefa hani?
Kıyamete kadar sürer mi bu zülüm?
Kayan yıldız gibisin, ulaşmaz elim,
Uğrunda tükettim bu derbeder canı;
Bende sevme gani, sende vefa hani?

07.10.2016

Muhittin Alaca
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Denizin Asi Kızı

Sen ey ısırgan gözlü, denizin asi kızı!
Kıpkızıl bir afetsin, giydiğinde kırmızı.
Tenine dokununca sevinir dalga ve kum,
Uzan sahillerime de kirpiklerini yum!

Fırtınalı yerlerden gelmişsin biliyorum,
Göğsünün kafesinde pek huzur buluyorum.
Hasretinden yıllarca rıhtımlarda bekledim,
Kalkan tüm gemilere bir de umut yükledim.

Geldin sonunda paslı zincirlerimi kırdın,
Virane mahzenime altın tahtını kurdun.
Şimdi mutlu, şen-şakrak; balıkçılar, martılar,
Tamamlandı noksanlar, fazlalaştı artılar.

Gülüşün fener gibi aydınlattı yurdumu,
Seni de bir avcının kör zıpkını vurdu mu?
Yaralı yüreğimde dinmemişti hiç sızı,
Seni görene kadar, ömrümün son yıldızı.

Gözlerine bakınca, aklım firar ediyor,
Sözlerini duyunca, kalbim hızlı atıyor.
Kıpkızıl bir afetsin giydiğinde kırmızı,
Sen gönlümün hırsızı, denizin asi kızı!

09.08.2017

Muhittin Alaca
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Derler Kırıkhan'ımda

Mantara göbelek, nişana yüssük,
Patlıcana balcan, kediye püssük,
Traktöre matur, dargına küsük;
Evlada döl derler Kırıkhan’ımda.

Kız kardeşe bacı, nineye ebe,
Sağdıcına kirve, halaya bibi,
En pis bedduası, zıkkımın dibi;
Istıfıl ol! derler Kırıkhan’ımda.

Sahura söhür der, hindiye culluk,
Ovaya deniz der, azığa yolluk,
Yağmazsa çöl olur, yağarsa bolluk;
Mahsulüm bol derler Kırıkhan’ımda.

Mutfağa aşhana, yumruğa zumzuk,
Geriye anarya, döneğe yamık,
Cam eşyaya cıncık, pamuğa pambık;
Hesabı kes! derler Kırıkhan’ımda.

Benzinliğe litre, gömleğe işlik,
Salyangoza sülük, alkışa çaplak,
Az önceye bayak, bezmişe yılık;
Yeter ha bes! derler Kırıkhan’ımda.

Kahveye kayfe der, surata avurt,
Yelsiz yere dulda, kadına avrat,
Kazanmaya ütmek, kötüye meret;
Suya gir çim! derler Kırıkhan’ımda.

Susama küncü der, kısaya bücür,
Terliğe papuç der, yeniye acer,
İncire yemiş der, muhabbete cor;
Alaca kim? derler Kırıkhan’ımda.

25.11.2017

Muhittin Alaca
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Dert Değil

Sen hep gül ve balkonda orkideler solmasın!
Ben üzgün bir nehir gibi akarım, dert değil.

Kanamalı türkülerle gözlerin dolmasın!
İmgeleri, besteleri yakarım, dert değil.

Göçmesin turnalar, dağda ceylanlar ölmesin!
Ömür boyu yollarına bakarım, dert değil.

Rüzgâr tarasın saçlarını, aklar dolmasın!
Senin yerine de çile çekerim, dert değil.

 Esrik gözlerini yum, gören saç-baş yolmasın!
Yan bakanın gırtlağına çökerim, dert değil.

Ressamlar ilhamını ay teninden almasın!
Nazar için her gün kurşun dökerim, dert değil.

Gökkuşağı açsın, kara günlerin olmasın!
Zifir gecelere gamze çakarım, dert değil.

Devrilsin dağlar, taş taş üzerinde kalmasın!
Senin için tünel kazar çıkarım, dert değil.

Sen gelmeyince, bahar gelmesin, yaz gelmesin!
Dört mevsim sabır tohumu ekerim, dert değil.

Varsın bu cihanda talih bana gülmesin!
Elbet bir limanda diner efkârım, dert değil.

Dert değil, nazlım, akide şekerim, dert değil;
Yeter ki iste, kalbimi sökerim, dert değil.

                                                   23.07.2013

Muhittin Alaca
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Devrik Müdür

Yolsuzluk yapmadın, vatan satmadın,
Fayda için bükülmedin, yatmadın,
Sofrana bir lokma haram katmadın,
Varsın sana devrik müdür desinler.

Altın düşmeyle değerin yitirmez,
Kin ve gayzlar ümidini bitirmez,
Kimse koltuğu mezara götürmez,
Varsın sana devrik müdür desinler.

Saf bir çocuğun tebessümü kadar,
Mutlu etmez ne köşkler, ne saraylar!
Geçer kısır döngü, zemheri aylar,
Varsın sana devrik müdür desinler.

Yesinler ah,  tıka basa yesinler!
Mazlumların fermanını kessinler,
Hakkın divanına öyle gelsinler,
Varsın sana devrik müdür desinler.

                            06.12. 2014

Muhittin Alaca
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Dışarıda Aşk Var

Kapatma gözlerini, kirpikleri arala!
Dışarıda bahar, dışarıda aşk var.
Bitsin gamlar, umutları sırala!
Yeni bir gün doğuyor, par par

Geçmiş kırgınlıkları atıver,
Ay çiçeği gibi tebessüm et!
Demlenen aşka, sevginden katıver,
Gün doğmadan neler doğar, sabret!

Manolyalardan taç yapayım,
Siyah saçlarını yukarda topla!
Papatyalardan gerdanlık takayım,
Yalın ayak, kırlarda zıpla!

Ellerinden uğur böcekleri uçsun,
Saklambaç oynasın, kelebekler bizimle!
Meltemler misk kokunu saçsın,
Bırakma tut ellerimden, azimle!

Çiz eski defterleri, karala
Ebruli bir fecir doğuyor yar!
Sil gözlerini, kirpikleri arala,
Kapıda kıpır kıpır bir aşk var!

29/04/2012

Muhittin Alaca
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Diyorsun ki, Unut

Ben gölgene sevdalı bir bulut,
Seni sevmekten sanık yüreğime,
Diyorsun ki, unut!
Aşk tüten gözlerin,
Öyle bakmıyor güzelim, bakmıyor.
Avuçlarında kaybolurken zaman,
Diyorsun ki, bitsin!
Ne kadar kanatsa da sözlerin,
Veda soluyan buhur nefesin,
Öyle çıkmıyor güzelim, çıkmıyor.
Her alev, önce kendi külünü eler,
Ömrüne ferman biçen rüzgârda.
Sevdanın en harlı yangınına
Odun taşımak mıydı günahım?
Diyorsun ki, aşkımızın köküne,
Bir kibrit çakalım gitsin!
Kömür külünden daha siyahım,
Köze ne yapar ki kibrit alevi?
Yakmıyor güzelim, yakmıyor.
Ayrılık sözlerini çiğneten nedir?
Neden geceye döndü sabahım?
Diyorsun ki, elveda!
Hâlâ ben atan göğüs kafesin,
Seni takmıyor güzelim, takmıyor.
Güle güle derken, titriyor sesin;
Neye yarar son eyvahım?
Vefasız aşklar kütüğüne,
İstesen de pamuk ellerin,
Çivi çakmıyor güzelim, çakmıyor.
Diyorsun ki, benden bu kadar!
Bilirim ki geçmez senin hevesin;
Yüreğimde hüzzam çalsa da ahım,
Şairlik gururumla gözümden yaşlar,
Akmıyor güzelim, akmıyor.

                             15.04.2010

Muhittin Alaca
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Dokunma!

Dokunma dalında kalsın al güller,
Sorma neden suskun, ötmez bülbüller!
Uyandırma sönmüş volkan dağını,
Parlatma isli kandilin yağını!

Bırak köpürmesin sakin dalgalar,
Esmesin rüzgâr, dinmiş kasırgalar!
Bırak usul usul aksın nehirler,
Yakma ışıkları, yorgun şehirler!

Yüreğimin kepenklerini açma,
Yıllanmış birikmişlikleri saçma!
Hüzzam damıtan şiirlerim cüz cüz,
Her satırı yakar içini, cız cız!

Gözden kalbe sızan yaşa dokunma,
Yosun tutmuş küflü taşa dokunma!
Dokunma kırık sazın bam teline,
Hicrandan arta kalan, gam külüne!

25.06.2015

Muhittin Alaca
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Dokunmayın Leyla’ya, O Bir Avrupalı

Leyla’yı arama, artık Onsuzdur çöller;
Turnalar lâl, sitemini dinliyor göller.
Play-back yaparak, şakır bülbüller;
Kokmuyor karanfiller, sunidir galiba güller.
Güvercinlerin yerini e-posta aldı;
Gurbetçi Leyla, AB’ye bizden önce daldı.

Şiir neyine gerek, boşuna harcama vakit;
Avro’dan haber ver, cebinde olsun nakit.
Hani kulağında küpen, top sakalın nerede?
Yüzme de bilmiyorsun, boğulursun derede.
Yoksa vücudunda dövmen de mi yok?
İmajsız bir Mecnun’sun, geri kalmış yanın çok.

Uzun havayı kes, tepin rock ile popla;
Kavalını al, sazını geri topla.
Şimdi sanalı İN, yürekten olanı AUT;
Aşkla yanmayı bırak, msn ile gönül avut.
Nick’in yoksa, wap’te de bulamazsın;
Kapsam dışı ise, cepten de ulaşamazsın.

Ne bu göbek Mecnun’um, haberin yok diyetten;
Sıfıra inmiş Leyla, eser kalmamış etten.
Ciğer kebaptan vazgeç, fas-food’a koş.
Mırrayı es geç, üçü bir aradayla coş.
Kaba davranıp, hanzoluk yapma!
Kırarsın matmazeli, gaf yoluna sapma!

Üç lisanlı Leyla, Almancayı da söktü;
Hans’lara meramını, yeni diliyle döktü.
Vazgeç Mecnun’um, Leyla’dan hayır gelmez;
O bir Avrupalı, sevdayı senin kadar bilmez.
Bülbülü altın kafese koysalar, “vatanım” der;
Gidenin ardına düşme, postunu toprağına ser.

                                                      31.05.2009

Muhittin Alaca
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Dön!

Kalbinde şükür, dilinde zikir,
İster zengin olsun; isterse fakir,
Hiç bir kulu görmeden hakir,
Dön ey gönül, hoşgörüyle dön!

Huzuru arama köşkte, sarayda.
Ne şan şöhrette, ne de parada.
Kalbin Beytullah’tır, varsa orada.
Dön ey gönül, ihlâs ile dön!

Gönülden gönüle pınar olup; ak.
Sâde kusuru görme; güzelliğe bak.
Nurâni iklimden bir ışık yak.
Dön ey gönül, aşk ile dön!

Dünden kalan, gelip geçti.
Bu gün yeni bir gül açtı.
Baharlara miskler saçtı.
Dön ey gönül, neşveyle dön!

Damla bir hiç, deryaya koş.
Ayrı değil, bütünlük hoş.
İlimsiz âmelin içi boş.
Dön ey gönül, coşkuyla dön.

Kâbe mihrap, Ravza benzer fenere.
Hakka döner, etrafında her zerre.
Aşk ateşi, sarmış ruhu bir kere
Dön ey gönül, mest olup dön!

Konya’dan yükselir, ney sesi.
Yetmiş iki milleti, çağırmakta güftesi.
Gel! ...diyor, Mevlâna’nın nefesi.
Dön ey gönül, sevgiyle dön!

14/01/2007 Pazar

Muhittin Alaca
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Dönmezsen Dönme!

Sanma dönüşünü bekler dururum,
Ben de bir âdemim, vardır gururum,
Bırak yaralarım kendim sararım;
Titrek mum gibi bir yanıp, bir sönme,
Eyvallahım yok ha, dönmezsen dönme!

Alışkınım bahar, kışa, yaza da,
İçimi dökerim, ney’e, saza da,
Doymuşum tribe, cilve, naza da;
Fırtına gibi bir esip, bir dinme,
Satma bana caka, dönmezsen dönme!

Geceler vefalı, gam ortağımdır,
Tenhalar, köşeler, can otağımdır,
Bahçelerle parklar, çim yatağımdır;
Gelmezsen perişan olacak sanma,
Daha basmam faka, dönmezsen dönme!

Gözlerini yazan kalem kırıldı,
Sözlerine kanan gönlüm duruldu,
İzlerini süren kuşlar vuruldu;
Ağzını yorup da adımı anma,
Etmiyorum şaka, dönmezsen dönme!

Sensiz de her sabah çiçekler açar,
Ay gülümser, güneş ışığın saçar,
Ömür denilen şey, an gibi geçer;
Kibir dağlarından aşağı inme,
Ey umutsuz vaka, dönmezsen dönme!

06.01.2018

Muhittin Alaca
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Duble Yaşamak

Seni düşünmek, beklemek var ya içinde,
Hasretliği bile seviyorum artık.
Ellerinle yüreğime dokunduğundan beri,
Ruhum sende dolaşıyor,
Kalbim sende atıyor.
Gün seninle doğuyor, seninle batıyor.
Mesafelerin, mekânların önemi yok,
Hangi şehir ve duraktaysan,
Hangi otobüsteysen,
Göz göze, diz dizeyim seninle.
Kalabalıklarda yalnız değilsin,
Manolya kokulu yarim.
Aldığın nefeste bile ben varım.

O yüzden hep gül ki, soldurmayasın
Gamzelerinde açan gülleri.
Susmasın, aşkla öten sevda bülbülleri.
Özlem utansın gözlerinde,
Hüzün değmeden kirpiklerine,
Kaybolsun bir ömür boyu.

Sen ey ruhumun can suyu,
Bir daha ağlama, karalar bağlama!
Araya gurbetlik girdi deyip,
Benim de yüreğimi dağlama!
Ben hasretliği çıkardım
Aşk kitabından.
İçimdeki senle, sonsuza dek
Duble yaşayacağımı
Çıkarma aklından!

28.07.2017

Muhittin Alaca
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Dudu Dillim

Dilin tatlı, yanakların al,
Uzaklardan bakma, gönlüme dal.
Dilber misin, ay mısın, dudakların bal.
Umut merhemini yarama çal.

Dilime dolandın, yüreğim pare,
İnsafın yok mu, derdime çare!
Leyla mısın, açtın bağrımda yare,
Leylak mısın, gül müsün, yoksa lâle,
İnsafın kurusun, döndüm ne hâle!
Meftun yüreğim, erer mi visale?

                                                                      01.12. 2008

Muhittin Alaca
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Durgun Bir Göl Gibisin

Ne bu yüzündeki masum ifade?
Henüz el değmemiş bir gül gibisin.
Şehrin kalabalığından ziyade,
Tenhalarda durgun bir göl gibisin.

Meramını söyle, ben de bileyim,
Yorgun yüreğimi böl de, böleyim,
Gözyaşını mendilimle sileyim;
Yangından arta kalan kül gibisin.

Belli ki talih hiç sana gülmemiş,
Vefasızlar hatır, kıymet bilmemiş,
Sevmiş, sevilmemiş, murad almamış;
Eli böğründe olan kul gibisin.

Ceylan gözlerine gülmek yakışır,
Sarı saçlarına ilmek yakışır,
Bir güzel uğruna ölmek yakışır;
Sana koştukça çıkmaz yol gibisin.

Peteklerden süzülen bal gibisin,
Yüreğime sığmayan sel gibisin,
Başımda esip duran yel gibisin;
Lakin bana karşı, bir el gibisin.

14.01.2017

Muhittin Alaca
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Düş de Görürsün

Ruhun paramparça, şak olur o an,
Dünya kaç bucaktır, düş de görürsün.
Tökezlerse insan, tek kalır o an,
Tozpembe yaşamı düşte görürsün.

Tok açın karnını, nereden bilsin?
İmkânları yoksa nereden bulsun?
Say ki, üç mevsimde sıradan olsun,
Garibin halini kışta görürsün.

Dıştan bakıp da hükmünü verme,
Suizan edip de kimseyi yerme,
Dolduruşa gelip yüksekte görme;
Mahareti varsa işte görürsün.

Her güleni sanma, mesut, bahtiyar,
Yüzü on sekizlik, içi ihtiyar,
Kimi bahtı kara, kimi ah diyor;
Biraz dertlerini deş de görürsün.

Gerçekler acıdır, yaşayan bilir,
Sorumluluk nedir, taşıyan bilir,
Onulmaz yarayı kaşıyan bilir;
Sızıyı her gece döşte görürsün.

Komut ayaklarda, serlerde değil,
Silah korkaklarda, erlerde değil,
Meydan çömezlerde, pirlerde değil;
Hayat kazanında piş de görürsün.

Doğru söyleyeni sevmez, kovarlar,
Dik duranı saymaz, önden savarlar,
Yalakalar durmaz, yağlar, överler;
Bak ki, koltuk kapmış, başta görürsün.

Vefanın adı var, kendisi kayıp,
Arsızsan iyisin, dürüstsen ayıp,
Alaca gün gelir cepsizi giyip;
Gövdeni musalla taşta görürsün.

17.01.2018

Muhittin Alaca
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Düştü

Kuşların veda vaktidir sonbahar,
Sevdanın kırlarına hazan düştü.

Güller soldu, ağladı koca çınar,
Sararan yapraklardan hüzün düştü.

Dağıldı nur taneler, çatladı nar;
Aklıma yine bedbaht sözün düştü.

Yanar yüreğim, ah durmadan yanar!
Püsküren volkanlardan, közün düştü.

Kolaysa gel de kırılanı onar!
Bana her daim oyun bozan düştü.

Vefasız, gönül hâlâ seni anar!
Kırıldı aynalar, mah yüzün düştü.

Bulandı buluştuğumuz pak pınar,
Yıktın geçtin, çamurun-tozun düştü.

Dallar kırık, bülbül nereye konar?
Bağ bozuldu, bahtına fizan düştü.

Kanar yaralarım, durmadan kanar;
Tampon için sardığın bezin düştü.

Sen kal tüm güzelliklerinle, ey yar!
Koptu mesafeler, yol uzun düştü.

Kader bu, kim bilir sabrımı sınar,
Gördüğüm ya kâbus, ya hazin düştü.

Ve gidenler dönmez, umutlar söner;
Mazluma yargısız infazın düştü.

                                   17/10/2012

Muhittin Alaca
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Düşüncenin Gökkuşağı

Hayatını Türk irfanına adamış, küçüklüğünden beri çileli hayatında yalnız, dertli,
sevgiye muhtaç… Tek sığınağı kitaplarla dost, öğrenmeye aç… Hakikati arayan,
sorgulayan, düşünen bir mizaç…  Karanlık dünyasında ışık saçan, uyanık bir bilinç…
Düşüncenin kırkambarı kim olabilir, düşündünüz mü hiç? Tabi ki, kendi deyimiyle bir
fikir işçisi Cemil Meriç…
        Ulu çamlar fırtınalı diyarlarda yetişir. Sağ-sol, gerici-ilerici ifritlerinin sloganlaşıp
insanları yönettiği, aklın sustuğu fakat namluların konuştuğu kırık yıllarda ortaya
çıkıyordu. Türk insanının uyuşan şuurunu tarihin, ilmin, hakikatin mızrağıyla
uyandırmak istiyordu.“Bir çağın vicdanı olmak isterdim, bir çağın daha doğrusu bir
ülkenin; idrakimize vurulan zincirleri kırmak, yalanları yok etmek, Türk insanını Türk
insanından ayıran bütün duvarları yıkmak isterdim. Muhteşem bir maziyi daha
muhteşem bir istikbale bağlayacak köprü olmak isterdim.”
        Yangından kaçar gibi memleketinden uzaklaşan aydınları eleştiriyordu. Aydınlar
arasında düşünce birliği yoktu. Tanzimattan beri Türk aydınının alınyazısının, aldanmak
ve aldatmak kelimelerinde düğümlendiğini söylüyordu. Edebiyatımız gölge bir edebiyat,
düşüncelerimiz gölge düşünce. Toprak kaybedilen en değersiz şeydi belki de. Türkiye
ruhunu kaybetmişti. Bu cinayet biz aydınlar dâhil hepimizin eseri diyordu. Çareyi yine
kendisi söylüyordu:  “Zindanımızı yıkmak, mimarı ve işçisi cehaletimiz olan zindanı.
Önce kendimizi tanımalıyız. Nasıl bir tarihin çocuklarıyız? Ne soran var, ne bilen.
Birleşmek ve düşünmek zorundayız…”
         Cemil Meriç, sessiz yığınların sesiydi artık. Geri kalmış yaftasını Türk insanını
göğsüne yapıştıran Avrupa’ya karşı bir isyandı. O, daha küçük yaşlarda Fransızca eğitim
almış, batının doğru ve yanlış yönlerini onlardan daha iyi tahlil etmişti. Çağdaş uygarlık
ninnileriyle kendi öz değerlerinden koparılan ülke gençliğini uyandırmaya çalışıyordu.
“Ne batıyı tanıyoruz ne doğuyu…En az tanıdığımızsa kendimiziz. Biz Müslümanlığından,
doğululuğundan, Türklüğünden utanan, tarihinden utanan, dilinden utanan şuursuz bir
yığın haline geldik.” Bir başka şözünde: “Ne yazık ki Batı’dan pozitivizmin döküntüsünü
almışız. Batı sırtını maveraya çevirmiş, ruhunu şeytana satmış ama madde dünyasında
zaferler kazanmış, kıtalara ferman dinletmiştir. Avrupa yarım. Biz yarım bile değiliz.”
diyordu.
        Düşüncenin kuduz köpek gibi kovalandığı bir ülkede düşünce adamı olmak zor
olsa gerek. Tabuları yıkmak zordu, her adımda şuura dur emrini veren, düşünene nefes
aldırmayan tabuları… Meriç’in deyimiyle çağdaş Türk aydını mağaradadır. Bu taassubun
yıkılıp, hakikatin mağaranın dışında aranması gerekir. Işık Doğu’dan gelir. Bu ülke
maddeci kültürden mana dolu irfana dönmelidir. “Murdar bir halden, muhteşem bir
maziye kanatlanıp uçmak gericilikse, her namuslu insan gericidir.”
        Meriç, hayatını iki kelimeyle özetler: “Öğrenmek ve öğretmek.”  Fransız
düşüncesinden Hint Felsefesine, Rus romanından İran şiirine kadar her konuda
çalışmış, çeviriler yapmıştı. 1954 yılında ileri derecede rahatsızlık çektiği gözlerini
kaybediyordu. Görmeyi çok istediği Paris’e tedavi için gitmişti. Ama ne Paris’i görebildi
ne de tedavi olabildi. Bu yüzden daha otuz sekiz yaşında karanlığa gömülürken;
“Yaşamak, yaralanmaktır. Yaralanmak da güzel…” sözü hayatın gerçek manasını
hafızalara kazıyordu.
        Tıpkı Reyhanlı’da geçen çocukluğunda olduğu kadar yalnızdı. Bir Rumeli göçmen
ailenin çocuğu olarak dışlanmış ve içine kapanmıştı o zamanlar. Yine dost olarak
kitaplara sarılacaktı. Azim, sabır ve çalışma…Necip Fazıl Meriç için: “Allah’ın, iç gözü iyi
görsün diye dış gözünü kapadığı sahici münevver.” diyordu. Karanlıkta parlayan bir
yıldız gibiydi. Düşünce dünyasını ışıklandıran yeni bir dönem başlamıştı. Ömrünün
geriye kalan kısmında eserleri duru bir kaynaktan akarcasına yayınlanıyordu. Yaptığı
eşsiz çeviriler takdir topladıkça, hayata tutunma sevinci artıyordu.
        Hangi taraftaydı? Uç noktalardan uzak, Araf’taydı. “Ben tarafım; hakikatin
tarafıyım! ” sözleri yaşam felsefesini özetliyordu. Her kesimi kucaklayan, kelimelerin
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rengini sevdiren, sanatın ve düşüncenin gökdelenlerini inşa eden bir ustaydı. Yıkıcı ve
ideolojik kutuplaşmadan kurtararak insanlığın ortak mirasına sahip çıkacak bir kültür ve
medeniyet anlayışının benimsenmesine çalışıyordu. Meriç’in ölümünden çeyrek asır
sonra bile dünya, hoş görü ve diyalog ortamına muhtaç değil midir? Eserlerini
okuyanlar, görüşlerinin hala güncelliğini koruduğunu anlayacaklardır.
         “Darağacına kadar tekrarlayacağım tek hakikat, her düşünceye saygıdır.” sözü ne
kadar kucaklayıcı,  “Yemin ederim ki, dünyanın bütün toprakları bir tek insanın kanını
akıtmaya değmez.” sözü de ne kadar insancıl olduğunu göstermiyor mu? Talebelerine:
“Bu memlekette sağcı-solcu, ilerici-gerici yoktur, bu memlekette namuslu ve
namussuzlar vardır. Siz namuslulardan olun.” diyordu.
         Okumayı ve yazmayı çok seviyordu. Dört yaşında öğrenmişti okumayı. Canlı bir
kütüphaneydi. Birikimleri okuyucularına yeni ufuklar açıyordu. Kütüphanedeki insanları
daha çok seviyordu. “Kitaptan değil, kitapsızlıktan korkmalıyız.” Yine kitaplar için:
“Denize atılan bir şişe her kitap. Asırlar, kumsalda oynayan birer çocuk. İçine gönlünü
boşalttığın şişeyi belki açarlar belki açmazlar.” Bize bu şişelerin ağzını açmak ve yaldızlı
kelimelerin raksını ruhumuzda hissetmek düşüyor.
         Bu ülkenin gür sesi, vicdanı Meriç’in eserlerini okuduktan sonra olaylara, fikirlere
daha geniş bir çerçeveden bakıyor insan. Okumanın, kelimelerin büyüleyici
atmosferinde nefes alıp vermenin hazzını yaşıyorsunuz. Kendi mağaralarımızın kapısını
açmak… Farklı düşünceleri önyargısız yaklaşarak tanımak… Saygı, hoşgörü içerisinde
muhasebe yapmak… Maziyi muhafaza, fakat ayıklayarak. Yeniyi kabul, ama seçerek…
Öz değerlerimizi kaybetmeden değişim ve yenilikleri benimseme,  güzellikleri kendi
irfan hazinemize katmak… Taklitten uzak, sorgulamaktan ve doğruyu söylemekten
korkmayan bir nesil yetiştirmek… Temel gayemiz bu değil mi zaten? “Geç kalmış bir
muhasebeyi” yapmanın tam zamanı.
         Hayatta iken yeterince kıymetini bilmediğimiz Milli ruhumuz, seni unutmayacağız
hiç! Düşüncenin gökkuşağı olarak gönüllerimizde hep yaşayacaksın Cemil Meriç.

Muhittin Alaca
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Efsane Bir Aşkın Destanısın

Hercai çiçekler imrenir sana,
Sevda güllerinin bostanısın sen.
Huzur veriyor bakışların bana,
Mutluluk meşkinin mest anısın sen.

Düş seninle güzel, hayal seninle,
Kalbimin ritmine kulak ver dinle!
Şafağa koşuyorum hevesinle,
Zifiri gecemin boz tanısın sen.

Sen ey nazlı dilber, ısırgan gözlü!
Sen esrarlı, derin; soylu ve nazlı,
Sen Çoban Yıldızı, mehpare yüzlü;
Altın sarısının yüz tonusun sen.

Yazılmamış roman, lirik şiirsin,
El değmemiş orman, saklı şehirsin,
Yüreğime derman, tek panzehirsin;
Efsane bir aşkın destanısın sen.

07.02.2017

Muhittin Alaca
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El Olur Bir Gün

Kaptırma gönlünü sanalsa eğer,
Aşkım dediklerin el olur bir gün.
Ederinden fazla verirsen değer,
Dökülür gözyaşın sel olur bir gün.

Güvenme varlığa, saraya, hana,
Aldırma makama, şöhrete, şana,
Felek bir vurdu mu devirir yana;
Tükenir sermayen, pul olur bir gün.

Aldanma boyuna, deli çağına,
Böbürlenme bir bak; solun, sağına!
Sırtını yaslasan Bolu Dağı’na,
Tünel kazarlar da yol olur bir gün.

Gözlerin elaymış, kaşların kara,
Al al yanakların benzese nara,
Kirpiklerin açsa sinede yara,
Saçların dökülür, kel olur bir gün.

Halatım, zincirim, ipim var deme!
Çelikten açılmaz kapım var deme!
Bir dolu samanlık sapım var deme!
Tek kibrit çöpüyle kül olur bir gün.

Kıymetini bil şu ağacın, yaşın,
Rahmet kesilir de yağmazsa kışın,
Yetişmez buğdayın, tükenir aşın;
Yemyeşil toprağın çöl olur bir gün.

Alışma beleşe, hazır lokmaya,
Kalkışma yurduna, nifak sokmaya,
Olur ki, eğrilik seni çekmeye!
Kırılan bindiğin dal olur bir gün.

Alaca sözlerin bal olmasa da,
Sana diken düştü, gül olmasa da,
Kim bilir bu ay, bu yıl olmasa da;
Konduğun yer tahta sal olur bir gün.

21.10.2017

Muhittin Alaca
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En İyisi Evde Durmak

Diyorsun kahveye git, evde durma,
Dağ kadar ev işim var, beni yorma,
Bulaşık, çamaşır, akşama sarma!
Adama yakışır mı evde durmak?

Kahve alışkanlığım yok gideyim,
Oyun da bilmem hatun, ne edeyim?
Evcimen başkanlığına adayım,
Kanımca en iyisi evde durmak.

Maça gitsem, hakeme söveceğim,
Rakip yense, dizimi döveceğim,
Kendimce tüm takımı kovacağım;
Kanımca en iyisi evde durmak.

Çarşı dersen cepte para olacak,
Matiklerde yine sıra olacak,
Tüm günüm sipariş ara olacak;
Kanımca en iyisi evde durmak.

Anama gitsem hasta, üzülürüm,
Halamı görsem yasta, üzülürüm,
Ağabey işsiz-boşta, üzülürüm;
Kanımca en iyisi evde durmak.

Avemeler buraya hayli uzak,
Canlı bombalardan kurarlar tuzak,
Bir de yok yere ölür isem yazık;
Kanımca en iyisi evde durmak.

Çay koy da içelim, bol olsun demi,
Dünya hayatı yol alan bir gemi,
Sonra bir gün bulamazsın gölgemi,
Kanımca en iyisi evde durmak.

28.12.2016

Muhittin Alaca

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Erken Referandum

Yüreğinin kıyılarına çekmiştin set,
Dedim ki gönül sarayında bana yer ayır;
Bir olursak ayıramaz hiçbir kuvvet.
Diyordun ki, dertlerimden beni sıyır!
Gözlerindi, cennetine en güzel davet.
Sevda kandilleri yanarken cayır cayır,
Ay teninden akıyordu merhamet;
Gök maviydi, hercai giyinmişti çayır.

Hoyrat bir rüzgâr diline vurunca ket;
Muştulu yarınlara dedin ki: HAYIR!
Oysa doğmamış bir çocuğun sevinciydi EVET;
Anladım ki, bu sevdadan çıkmaz hayır;
Takke düştü, kel göründü net.
Fenerbahçe gibi kapandı kısmet,
Kaybettim referandumu nihayet;
Nelere kadirsin, demokrasi-hürriyet!

                                     07.08.2010

Muhittin Alaca
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Esir Alır Mavi Gözlerin

Göğün maviliğine tutkundur dağlar;
Denizler rengini almamış sadece,
Gözlerinden coşkun nehirler çağlar.
Arala kirpiklerini sevgiye!
Huzmelerin bir ölüye can sağlar.

Şiir gözlerin hüzün atlasıma aksın!
Sevinçlerim kaç asırdır ağlar?
Sevda kandillerini yeniden yaksın!
Hasretlik ezelden yüreğimi dağlar.
Alev gözlerin yıldız yıldız baksın!
Gürlesin bahçeler, bağlar.

Esrik gülüşlerin bahar neşesi,
Dilin kanaryanın şen sesi,
Yanar ciğerimin köşesi.
Derde salar tatlı sözlerin;
Esir alır mavi gözlerin.

Sarı saçlarında dalgalı esintidir,
Sana özlemin titrek meltemi.
Yakamozların ülkeme ışık saçsın;
Bitsin yüreğimin matemi!
Menekşeler, şerefine mavi açsın;
Dökülsün kederler, uzak kaçsın!

Bakışınla erir yüreğimde yağlar;
Dua için çökmüş yere dizlerin,
Gözlerinden ellerine nur yağar.
Ay teninde esrarlıdır gizlerin;
Değdiği yere mühür olur izlerin.
Yüreğinin mahzenine kim sığar?
Bu aşığa yurttur mavi gözlerin.

                                27.04.2010
Muhittin Alaca

Muhittin Alaca
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Eylül Güneşi

Temmuz, ağustos sıcağına eş,
Denizleri yaktı eylül güneşi.
Yüreklerde hâlâ sönmeyen ateş,
Benizleri yaktı eylül güneşi.

Ne yağmur kokusu, ne sarı yaprak,
Dudaklar çatlamış, kurumuş toprak,
Alınlardan akar ter berrak berrak;
Çim gözleri yaktı eylül güneşi.

Ayva gülüp narlar boynun eğse de,
Marabalar pamuk, koza yığsa da,
Gecelere biraz serin değse de;
Gündüzleri yaktı eylül güneşi.

Hazan mevsimiydi, vedalar ayı,
Birleşti gönüller, kopmadı fayı,
Kavilleşti eşler, demledi çayı;
Yalnızları yaktı eylül güneşi.

13.09.2017

Muhittin Alaca
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Farkındayım

Yüreğinin sevgiyle yüklü,
Kıpır kıpır olduğunun
Farkındayım…
Güneşe hasret bir gül gibi,
Sevilmeye ihtiyacın olduğunun
Farkındayım…

Siyah-beyaz hayatıma can suyu
Olurken şiir gözlerin,
Ve neşe saçarken bal sözlerin,
İlgisizlikten sararıp solduğunun
Farkındayım…

Şakırken baharda bülbüller,
Sapla-samanı ayırdığının,
Bağrında açarken sümbüller,
Ayrık otlarını yolduğunun
Farkındayım…

Çiselerken kırkikindiler saçlarına,
Her damlada bir ah çektiğinin,
Ters lale gibi boyun bükerken,
Mazinin girdaplarında boğulduğunun
Farkındayım…

Şair meftun olurken güle,
Yavaş yavaş dönerken küle,
Benzetme beni vefasız ele,
Koflu hülyalarla dolduğunun,
Küflü laflara doyduğunun
Farkındayım…

                         11.04.2012

Muhittin Alaca
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Fecre Koşanlar

Fecre koşanlar ışık kanatlı,
Sonsuzluk aşkıyla bal olur gamlar.
Sineler fedakâr, dimağlar sebatlı,
Her biri doludizgin rüzgârdan atlı,
Gülen gözlerinden muştular damlar;
Fecre koşanlar ışık kanatlı.

Yeniden diriliyor mazideki ruh,
Sır âlemin perdeleri aralanıyor.
Zilletten sıyrılıyor mazlum güruh.
Kutsi devre şahit oluyor tarih,
Goncalar açtı, güller sıralanıyor;
Yeniden diriliyor mazideki ruh.

Dalga dalga yayılıyor muhabbet,
Kuruluyor sevgi adacıkları.
Sılaya dönüyor hüzünlü gurbet,
Nakış nakış işleniyor uhuvvet,
Aynı halkada ayrı kıtaların çocukları;
Dalga dalga yayılıyor muhabbet.

Nurefşan günlere göz kırpıyor sabahlar,
Altın huzmeler uyandırıyor başakları.
Serap oluyor, vaveylalar, vah’lar;
Her yanda misk kokusu, sineler ferahlar.
Zafer takları karşılıyor özlenen şafakları,
Nurefşan günlere göz kırpıyor sabahlar.

Muhittin Alaca
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Geç Kaldık

Bu yıl bahar erken geldi,
Papatyalar şevkle açtı,
Kelebekler, kuşlar uçtu,
El alem şen, murat aldı;
Yeter artık, etme zulüm,
Aşk için geç kaldık gülüm.

Kar suları çağlar oldu,
Güneş yine ışık saçtı,
Deli taylar coşup kaçtı,
Kim söylemiş yüzüm güldü?
Ömür geçti, yıllar zalim,
Aşk için geç kaldık gülüm.

Çoluk çocuk parka doldu,
Kırlangıçlar köşe seçti,
Mutluluklar teğet geçti,
Bak sarardı, benzim  soldu;
Göz kırpıyor bize ölüm,
Aşk için geç kaldık gülüm.

10.02.2018
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Geç Kaldın Gülüm

Ciğerlerime dolan temiz nefestin,
Cam kırığı ile, damarımı kestin.
Sensiz hicran, hayatımın her günü,
Izdırap gülşenimin son sürgünü;
Sen kaldın gülüm, sen kaldın.

Dinginmiş sevgin, ne kadar dingin;
Sanırdım dünyada, yok senin dengin.
Hayal denizimin umut tayfalarını,
Türab olan ukbâ sayfalarını;
Sen çaldın gülüm, sen çaldın.

Menekşe gözlerin kimlere bela?
Akkor bakışlar, aşığına Kerbela.
Yasladın mı başını, yaban döşlere?
Sonu gelmeyecek serap düşlere;
Sen daldın gülüm, sen daldın.

Sarmal yokuşlarda, yılmadan bekledim;
Döner diye  takvimlere tarih ekledim.
Yollara bakmaktan, perde indi gözlere,
Dram abidesi  bedenimi közlere;
Sen saldın gülüm, sen saldın.

Ebruli hatıralar solsa da gülüm;
Olduğun diyara savrulur külüm.
Beni anlamaya toy ömrün yetmez;
Artık keşkeler hiç fayda etmez;
Geç kaldın gülüm, geç kaldın…

04.08.2009
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Geçiyor Ömür

Bak şu dünyanın işine,
Düşmüşüz uğraş peşine,
Girdik kırk yedi yaşına;
Geçiyor ömür, geçiyor.

Gençlik çabuk göçtü gitti,
Gonca güller açtı gitti,
İlkbaharım uçtu gitti;
Geçiyor ömür, geçiyor.

Gereği yok kalp kırmanın,
İstifleyip kat kurmanın,
Mevsimi doldu harmanın;
Geçiyor ömür, geçiyor.

Aşksız insan et ve deri,
Doldurmamışsan sol yeri,
Heba yıllar dönmez geri;
Geçiyor ömür, geçiyor.

Kim bilir ne vakit, nerde?
İnerken son beyaz perde,
Bırakmasın Rabbim darda;
Geçiyor ömür, geçiyor.

Garip de ölecek, han da,
Canan da solacak, can da,
Şimdilik şu Kırıkhan’da;
Geçiyor ömür, geçiyor…

09.02.2017
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Gel Çocuğum!

Gel, ayağında lastik, pantolonu yamalı,
Elinde yavan ekmek, ısıra ısıra
Okul yoluna giren köylü çocuğum.

Köpek taşladığın günler geride kaldı.
Sen, artık Pasaklı Nuri, Utangaç Kezban olmayacaksın.
Gel, sana sevmeyi; sevilmeyi öğreteyim.
O titrek dizlerin üzerinde nasıl duracağını söyleyeyim.

Gel de tut kalemi, çocuğum!
Sarıl sımsıkı, o bitmez enerjinle.
Bebeğe, oyuncağa duyduğun sevgiyi,
Biraz da okumaya ayır.

Kara cahil boş kütükten farksızdır.
Gözlerini bana çevir, dikkatini ver!
Buruşuk defterindeki beyaz yaprak gibisin.
Şu kara tahta gibi, dünyan kararsın istemem.

Sen bıyık kıvırıp, külhanbeyleri gibi
Gezmeyeceksin, köy meydanında.
Ya da; başlık parasıyla trampa edilmeyeceksin.
Hele karasaban, öküz peşinde                                                     Koşmayacaksın
artık.

Gel, sana vatanından bahsedeyim.
Bir uçtan bir uca, Anadolu’yu sevdireyim.
Sen de gör hayatı, o körpecik beyninle.
Senin de hayrın dokunsun, tuzun bulunsun.
Çalış-çabala, yoğur-yorumla.
Artık; ters giymeyeceğin ayakkabıların gibi,
Gün gelir, kim bilir ne yanlışlıklar önlersin.

Gel, gel de tohum iken;
Etrafına meyve veren ağaç ol yavrum!

Muhittin Alaca
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Gel Kırıkhan'a!

Havası kuraktır, insanı sıcak,
Görmek istiyorsan, gel Kırıkhan’a!
Ciğerler dizilmiş, tütüyor ocak,
Dürmek istiyorsan, gel Kırıkhan’a!

En güzel örnektir özlem, sılaya,
Başı kim çeksin de  mendil sallaya,
Dön Kırıkhan dön’le uzun halaya;
Girmek istiyorsan, gel Kırıkhan’a!

Ballı kavun kesmek, bol havuç soymak,
Kızarmış narına olur mu doymak?
Meşhur künefenin üstüne kaymak,
Sürmek istiyorsan, gel Kırıkhan’a!

Gölbaşı balığı kılçıksız, kara,
Alan Yaylası’nda çulu ser yere,
Bayezid-i Bistam Köyü’nde sırra;
Ermek istiyorsan, gel Kırıkhan’a!

Merak ediyorsan höyüklerini,
Gazella gazella geyiklerini,
Gıcı’dan ovayı ayaklarına;
Sermek istiyorsan, gel Kırıkhan’a!

Dişin kralını takar dişçisi,
Altın pamuk toplar tarım işçisi,
Kısıra acı ve bol nar ekşisi;
Karmak istiyorsan, gel Kırıkhan’a!

Ozanlar vururken sazın teline,
Türküler karışır garbı yeline,
Kırmızı bir gülü yârin eline;
Vermek istiyorsan, gel Kırıkhan’a!

Ne şandaydı gözü, ne de parada,
Memleket sevdası kaldı geride,
Bir şair Alaca vardı burada;
Sormak istiyorsan, gel Kırıkhan’a!
Sarmak istiyorsan, gel Kırıkhan’a!

07.10.2017
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Gel Turnam

Kanatlan gel turnam;
Amber sürülmüş meltemlerde,
Çiçekler rayihalar saçarken;
Uçup da gel turnam.

Gel ki yüreğim yangın yeri,
Gecenin en bitap deminde;
Üşüyen mum alevinde,
Beli bükülmüş sözlerimin;
Lâl olmuş dilim, sensizliğinde…

Buğulu hüzünlerimden,
Damlayan yaşlarımın
Duru gölüne;
Bir ay gibi,
Bırak kendini cömertçe;
Cemre gibi,
Süzül gönlüme.

Sarmala benliğimi,
Bozulmasın bu efsun;
Lügatler yeniden yazsın;
Bırak, insanlar yine;
Ölümsüz aşklar yok sansın.

Bulutları topla avuçlarında,
Gökkuşağına bırak ruhumu;
Dolaşsın pervazsızca,
Mavinin en koyu yamaçlarında.

Kanatlan gel turnam;
Al bir kelebek olmuşken,
Gün batımlarım;
Söğüt dallarımda çalıkuşları,
Hüzün nağmeleri şakırken;
Hep seni ararım…

Vuslatı, şehbaline tak da gel;
Toprak suya nasıl hasretse,
Çorak halime bak da gel;
Neşeyi al yanına,
Gamı-kederi bırak da gel;
Gel turnam, haydi gel…

28/01/2009
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Geldim

Gönlünün kepenklerini arala,
Halini, hatrını sormaya geldim.
Gamı unut, hayalleri sırala,
Yaraları bir bir sarmaya geldim.

Sil gözyaşlarını, neşelen biraz!
Sana hüzün değil, yakışıyor naz,
Yanakların elma, dudaklar kiraz,
Üzüm gözlerini görmeye geldim.

Uzaklardan duymasam da sesini,
Hissederim aldığın nefesini,
Kırdım aşkın kilitli kafesini,
Sarı saçlarını örmeye geldim.

Dağlar aştım, sırdaş oldum çöl ile,
Beni bir tutma vefasız el ile,
Karşıla bir demet gonca gül ile,
Sevda bahçeni aç, girmeye geldim!

Geldim vuslat saatini kurmaya,
Ayrılığın defterini dürmeye,
Bir ömür seninle hayat sürmeye,
Derbeder kalbimi vermeye geldim.

                                    19.11.2016
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Geleceğim

Olduğun şehre ansızın geleceğim;
Baharda mı, yazda mı bilemem?
Hercai çiçeklerden bir demet dereceğim;
Yağmurda mı, ayazda mı bilemem?
Şiir gözlerinde vuslata ereceğim.

Bir geda gibi dolaşacağım caddelerini;
Üçüncü köprüye, ülfet için adını vereceğim.
İliştir beni, aç göğsünün düğmelerini!
Ak gerdana, yorgun başımı sereceğim.
Neyler üflerken sevda nağmelerini,
Özlemin solgun sayfalarını düreceğim.

Şefkat muştusudur pamuk ellerin;
Kenetle parmaklarımı, sefamı süreceğim.
Meddücezir vakti gelir denizlerin,
Bedenime sığmaz yüreğim, gereceğim.
Sevinç pınarlarında yanarken genizlerin,
Damarlarımdan hasreti kürüyeceğim.

İsminin her harfine mühürlüdür dudaklarım,
‘Yeter’ deyip tüm korkuları sileceğim.
Yaşama sebebimsin, senin için adaklarım;
Can bedende kaldıkça, kıymetini bileceğim.
Yangından düşleri, gün gelir kundaklarım;
Sevdamıza mutluluk zıbını giydireceğim.

Bir gün ansızın sana geleceğim;
Erikler çiçek açarken mi bilemem?
Bir gece yarısı, uykunu böleceğim;
Lâleler koku saçarken mi bilemem?
Kollarına koşup, sende öleceğim.

                                               22.11.2009
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Gelincik

Öyle boynunu bükme gelincik!
Gözünü kan bürümüş insanların.
Top mermileri yağarken başımıza,
Tadı kalmadı ilkbaharın.
Bu zulüm, bu bitmez kin,
Ne mezhep tanınıyor, ne din;
İnsanlık, eşiğine gelmiş intiharın…

Böyle mahzun durma gelincik!
Nazla salınma ayındı nisan,
Barut kokusu yakışmıyor kırlara;
İnsanlığından utanıyor insan.

Bu akbabalar, bu kelle avcıları,
Dünya durdukça olacaktır.
Ve mermilerin kıvılcımı,
Çocukların gözbebeğindeki
Umut ışığında kaybolacaktır.

Sen neşeni yitirme gelincik!
Çiçeklerin içinden uzat boynunu.
Uçurtma uçuran çocuklar,
Dokunsun kadife yapraklarına.
Kaygılar dağılsın gamzelerinde,
Bir ömür boyu…

04.04.2014 Yayladağı
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Gelmeliyim Diyorum

Düşmeliyim diyorum, şehrinin yollarına,
Koşmalıyım diyorum, ansızın kollarına.
Gelmesem tadı olmaz, gecenin ve mehtabın,
Olmalıyım yığınlar içinde muhatabın.
Palmiyelerde boynu bükük kalmasın kuşlar,
Sevinsin kaldırımlar, bastığın parke taşlar.

Gül açsın bahçelerde, gülümsesin lâleler,
Uçarken kelebekler, şahlansın şelâleler.
Deli bir rüzgâr essin, saçlarını tarasın,
Yıllardır sol yanımda taşıdığım yarasın.
Yürümeli diyorum sahillerde seninle,
Tutuştur çerağımı, o kıpkızıl teninle.

Sevmeliyim diyorum, hiç doymayacak gibi,
Papatyayı koklayıp, hiç kıymayacak gibi.
Asmalıyım diyorum, dertleri teker teker
Servinin dallarına, çivi çiviyi söker.
Umursamadan geçmiş günleri unutmalı,
En anonim türküler bu aşkı anlatmalı.

Yakmalı gemileri, tüm engellere inat,
Kalırsam biliyorum, alamam hayattan tat.
Gözlerimin içine, gülünce dirilirim,
Çekilir fırtınalar, susar da durulurum.
Gelmeliyim diyorum, hiç haberin olmadan,
Yatmalıyım göğsünde, kum saati dolmadan…

12.08.2017
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Gelmen İçin Dönüyor Gramofonlar

Sensizliğim sessizliğe akarken,
Kaç zılgıt savurdu, havar çekti?
Kalbim ardından ağıt yakarken,
Hazin bir boşluktaydı, tekti.
Gözlerim yollarına bakarken,
Hüzzam besteledi,  sabır ekti.

Gam haritasına dönmeden,
Yüzüme tebessüm kondur.
Sevda kandilleri sönmeden,
Sızlayan yüreğimi ondur.
Zaman kılıcı boynumuza inmeden,
Hazanımı bahara döndür.

Yüreğimi ç/alan gözlerin nerde?
Yaslı bulutlarımı dağıtırdı onlar.
Hicranla kapanmadan son perde,
Mutluluk giyinsin tüm tonlar.
Huzur bulamazsın gittiğin yerde,
Gelmen için dönüyor gramofonlar.

                                      09/05/2011
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Gençler!

Sevgi ışığı parıldasın gözlerinizde.
Erdem çiçekleri açsın gönüllerinizde.
Hoşgörü olup saçsın, ilim mavi göklerinizde;
Kanat çırpsın, aydın ufuklara doğru GENÇLER!

Yürek sizde, saf çelikten zırh gibi.
Umut sizde, yarınlara demir atmış mıh gibi.
Kimse artık feryat etmez, ah gibi.
Güven sizde yelken açsın, sulh gibi GENÇLER!

Şanlı tarihinizle ne kadar övünseniz azdır.
Sadece maziyle yetinip, yerinde saymak ziyandır.
Bilimde yarışmak, boynunuza farzdır.
Avuçlarınızdan  akıp giden zamandır GENÇLER!

Uyanın uykudan, dönüyor devran!
Kısır çekişmelere vermeyin meydan!
Dünya, kan ve gözyaşıyla olmuşken harman;
İnsanlığın yarasına, derman anıdır GENÇLER!

Eğitim meşâlesini karanlıklara yakın!
Cehalet illetine, şimşek olup çakın!
Teknoloji tacını başınıza takın!
Özünüzü bozmadan, ilerlye bakın GENÇLER!

Siz; şuurlu toplumun mihenk taşı, serveti.
Sinelerimizi coşturan, kâse kâse iksir şerbeti.
Şu bayrak, şu kültür cenneti, Atanızın emaneti.
Menfaat ve cerahat oklarına hedef olmayın GENÇLER!

İradeniz, şan- şöhret, zevk-i sefaya olmasın esir!
Güzel ahlâkınıza hiçbir virüs etmesin tesir!
Önünüzde diz çöksün, yirmi birinci asır!
Sancak sizde, cevher sizde, çare sizdedir GENÇLER!

Muhittin Alaca
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Gençlik Yıllarımın Kır Ciçeği

Gençlik yıllarımın dağ ceylanı, kır çiçeği,
Ele avuca sığmayan,
Köyün en güzel kızı,
Ah Asiye’m, ah!
Çeyrek asır sonra çıktın yine karşıma,
Başladı tekrar,
Sol yanımda uyuttuğum sızı.
Kayan bir yıldız gibi kaybolmuştun,
Kader öykümüzü yazarken.

Gelmenle, yeniden yağdın çöllerime,
Lakin, daha da alevlendi gönül çerağım.
Geçen ömür rüyaymış, uyandırdın;
Başladı yeniçağım.
Topla getir gün görmemiş anılarımı,
Öyle bir gülümse ki, yeniden gireyim
Yirmi dört yaşıma.
Üzerime devrilen hasret dağlarını kaldır,
Çıkar kör kuyulardan sevdayı.
Hüzün saraylarımın kapısını çaldır,
İliştir samanyolunu göğüme,
Haberdar et, küskün dolunayı!
Herkes unutmuşken ismimizi,
Masaya koy, geçmişin tek delili
Siyah-beyaz resmimizi!

Gözlerimden ayırma gözlerini,
Eskiye ışınlarken beni!
Fısılda o tatlı sözlerini,
Doya doya seyredeyim seni!
Bu sefer sıkı tut ellerimi,
Rotasız, limansız bırakma!
Korsan denizlerde savrulan
Aşk gemilerimi.

Gelişin, Robinson’un kurtuluşudur,
Issız adalardan.
Gelişin, müebbet bir mahkûmun
Beratıdır, köhne odalardan.
Göğsüme saplı kırık mızrağı çıkar,
İncecik ellerinle!
Yoksa durmaz kangren yaram,
Kapkara akar.

Ah Asiye’m, ah!
Sevda şamdanlarımı yaktın ya,
Asi Nehri gibi kaynağına,
Gerisin geri aktın ya,
Ve tebessümle baktın ya!
Bana gam yok,
Ölüm yok artık…
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Gereği Yok

Yağmur olup yağmıyorsan çölüme,
Göğe bulut olmanın gereği yok.
Turna olup inmiyorsan gölüme,
Düşlerimi bölmenin gereği yok.

Yay gerildi, bilinmeze düştü ok,
Vurgun yedim, sürüyor bendeki şok,
Artık çakma ağıtlara karnım tok;
Saçlarını yolmanın gereği yok.

Gecelerimin doğmayan sabahı,
Yıllar aldı saçlarımdan siyahı,
Çekiyorum tenhalarda günahı;
Arayıp da bulmanın gereği yok.

Sustu dilim, dökecek söz kalmadı,
Yandı sinem, yakacak köz kalmadı,
Yollarına bakacak göz kalmadı;
Son nefeste gelmenin gereği yok.

08.01.2017
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Gerisi Vuvuzela

Çakma sevgilere etme itibar!
Aşkının harı benim, gerisi vuvuzela.
Dağların çakalı, kurdu, iti var;
Her güzelin gönlünde yiğidi var,
Kalbinin eri benim, gerisi vuvuzela.

Narkozlu laflar, uyuşturmasın yâr!
Açarsın başına püsküllü bela.
Yaz ayında yağar başına kar,
İçi boş davulun sesi çok çıkar;
Ruhunun zarı benim, gerisi vuvuzela.

Hakiki ipek ile bedenini sar,
Çin mallarına okudum sela.
Aslan dururken, kediler koşar,
Bülbül sustukça, kargalar coşar;
Bağının piri benim, gerisi vuvuzela.

Her şekle girene olma giriftar!
Rengi değişir, mavi, yeşil, ela.
Hangi safı tutsan, olur taraftar;
Sanırsın ezelden beri kafadar;
Alnının teri benim, gerisi vuvuzela.

Devir değişti, nerde haya, ar?
Sanal şakşaklarla kesilir kurdela.
Çok sürmez, ihanet akdi bozar;
Kararan haneler, farz et ki mezar;
Vefanın yeri benim, gerisi vuvuzela.

Ferhat’ça övünür, dağları kazar;
Mecnun’ca dövünür, yayar vaveyla.
Er meydanına çıkınca, tozar;
Balonun havası iner, azar azar
Gözünün feri benim, gerisi vuvuzela.

Ağzı olan konuşur, yazar;
Bal akar dilinden, arı dersin evvela.
Berdi yılanı gibi zehrini sızar,
Özünü sorunca, tepinir-kızar;
Ömrünün kârı benim, gerisi vuvuzela.

Organik sevdana etme intizar!
İt ürür, kervan yürür mesela.
Sadede gelelim, yoksa söz uzar;
Her gülene meyledip, atma zar!
Sana en beri benim, gerisi vuvuzela.

                                         13.07.2010
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Germe Kendini

Germe Kendini

Germe kendini böyle, suratını asarak,
Ben senin hep o güleç yüzüne aşinayım.
İncitme yüreğimi, damarıma basarak;
Kalbim sana emanet, nereye taşınayım?

Maviye hasret iken, gösterme siyah rengi,
Doydum karanlıklara, hicrana artık kandım.
Yaralı bir kartal say, yalnız bir kurdun dengi,
Celallenme dur hele, ezelden beri yandım.

Tebessümünle başlar, koca şehirde hayat,
Kaldır dumanı, sisi; görünsün güneş yüzün!
Sana şefkat yakışır, kaprisi kuyuya at,
Gözlerinde kaybolsun, anlamsız hoyrat hüzün!

Gel-gitler, fırtınalar, mehparenin işi mi?
Sakin bir liman ol ki, dinlensin ruhum sende!
Yıllar öğüttü yaşı, aklar sardı başımı,
Sımsıcak bir gamze çak, mesut olayım ben de!

10.08.2017
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Gidiyorum

Gidiyorum, hiç kapanmayacak bir yarayla...
Bu diyara bir can bağışlayarak,
Ağlayarak, ama hıçkırmadan.
Göz yaşlarımı kızgın yağ gibi,
Damla damla içime dökerek gidiyorum.

Bu yaşlı dut ağacının dibinde,
Köy kabristanında; şu sessiz, uyuyan insanların arasına
Seni,  Allah’a emanet ederek gidiyorum.
Gidiyorum, çünkü; izinin olmadığı,
Lafının edilmediği yerlere atmalıyım kendimi.

Yeni bir dünya kurmalıyım,
Fani olduğunu bile bile.
Bana çizilen kaderin, yeni oyunlarını da oynayıp;
Son çilemi doldurmaya gidiyorum.

Kamyona senden kalan birkaç parça eşyayla,
Taşıyamayacağı kadar, anılarla dolu evimizi yüklüyorum.
Çok uzaklara gidiyorum, seni bu dağ köyünde;
Dut ağacının gölgesinde bırakarak...

Allah’a emanet ederek gidiyorum.
Ağlayarak, ama hıçkırmadan.
Göz yaşlarımı kızgın yağ gibi,
Damla damla içime dökerek gidiyorum.

Yeni dünyalara, sensiz diyarlara,
İzinin olmadığı, lafının edilmediği yerlere...
Dağlardan, ovalardan, şehirlerden, köylerden;
Süzülerek, ağır ağır yol alıyor
Gam yüklü, keder yüklü kamyon.

Geçmişin acılarını, elimin tersiyle iterek gidiyorum.
Bana çizilen kaderin yeni oyunlarını oynamaya,
Çilemi doldurmaya...
Ve bir gün, kim bilir nerede, ne şekilde bilemem ama;
Sonsuz uykuya dalıp, senin yanına döneceğim.

Yeni bir hayata gidiyorum.
Seni, Allah’a emanet ediyorum.
Rahat uyu güzelim...
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Gidiyorum Bu Kentten

Bilemezsin gözlerim neden ufka takılı,
Yüzüm gülse de yüreğime kaç ok çakılı,
Gemilerime ayrılık bayrağı çekili;
Gitmezsem devleşir içimde gizlenen sancı,
Gidiyorum bu kentten, elveda sana hancı!

Zamanın ilmeğinde çırpınan bahçıvandım,
Gonca güllere sevgiyle yaklaşan civandım,
Hayat yap-bozunda dolanıp sona dayandım;
Yorgunum, sürgünüm, şu virane han kaçıncı?
Gidiyorum bu kentten, elveda sana hancı!

Defne-çam kokulu havayı solumaz oldum,
Top-barut dumanından nefes alamaz oldum,
Yaralandıkça, tenhalarda kalamaz oldum;
Mülteci çocukların bakışlarında acı,
Gidiyorum bu kentten, elveda sana hancı!

Lâle boynunu bükmüş, gölde mahzun nilüfer,
Yıllar saçlarımda kazandı beyazdan zafer,
Ne dizlerde derman kaldı, ne gözlerimde fer;
Takvimler yalancı, ney susmuş, ağlar kemancı,
Gidiyorum bu kentten, elveda sana hancı!

Kel Dağı’nda şakımaz oldu şen-şakrak kuşlar,
Bir bulut çöker gözlerime, süzülür yaşlar,
Bazen işler Asi gibi ters akmaya başlar;
Kör kuyulardayım, melalimin yok ilacı,
Gidiyorum bu kentten, elveda sana hancı!

Hep kahra kilitlenecek değil ya menzilim,
Masmavi hülyalara çalar belki son zilim,
Çile girdabında kurudu, lâl oldu dilim;
Fani dünyada ruhum bedenimde kiracı,
Gidiyorum bu kentten, elveda sana hancı!

Heybeme azık, bir bohça anıyı alarak,
Cümle kırgınlıklara sünger çekip silerek,
Muhacir rüzgârlara yelkenleri salarak,
Koyuldum yola, farz et bir seyyahım yabancı;
Gidiyorum bu kentten, elveda sana hancı!

Fazla beklemek beyhude, umuda koşmalı,
Bir bahar cemresi olup toprağa düşmeli,
Körpe fidanlara can suyu olup, coşmalı;
Unutmak ne mümkün, kalanlar başımın tacı,
Gidiyorum bu kentten, elveda sana hancı!

Muhittin Alaca

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Gitti

Bir yürekte iki sevda olur mu mihman?
Sade benim ol deyince, gemileri yakıp da gitti.

Aşkımızın hamuruna, karışmış saman;
Kıvılcım kibritini, ansızın çakıp da gitti.

Sırçadan saray zannettiğim gönlü, şimdi asuman;
Cilveyi, cakayı, nazı, süs gibi takıp da gitti.

Bir anda renkler grileşti, başını sardı duman;
Bulanık nehir gibi köpürdü, akıp da gitti.

Umut yelkenlerime muhkem sandığım liman;
Daha demirlemeden, korsanların önüne kakıp da gitti.

Pamuk ipliğine bağlıymış, yokmuş hiç güman;
Eğreti dikişle duran yaramı, tel tel söküp de gitti.

Delişmen atlarım vardı, rahvan ve yaman;
Has bahçesine girmeden, dikenli teller çekip de gitti.

Nevruz mevsimi, yüreğim safran sarısı harman;
Morumu çaldı dağlardan, zemheriler ekip de gitti.

Öfkenin kılıcını bilemişken, kesti bir ferman;
Dilindeki tüm çıyanları, üzerime döküp de gitti.

Demlenmiş bir çay tadındayken zaman;
Kem yüzlere kandı, kan güllerini dikip de gitti.

Vuslat köprüsü tarumar, yolcu bin pişman;
Dinamiti döşeyip, son kerpici yıkıp da gitti.

Ne gözümde fer kaldı, ne dizimde derman;
Gözleri gözlerime, manalı bakıp da gitti.

20.03.2009
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Gittin

Şiir ülkesinin sevgi prensesi!
Sensiz gecelerin koynuna bırakarak,
Yalnızlık fitilini yakıp da gittin.
Hangi kefe cam kırıklarımı tartar?
Hüzün izmaritleri gün be gün artar.
Hep hicran mı çalacak şarkıların nağmesi?
Ruhumu dipsiz kuyulara bırakışın faili!
Yorgun bedenimi, buhranlara ittin;
Namludan çıkan mermi gibi akıp da gittin.

Sızlayan yüreğimi şefkatinle okşamadan,
Tırtıl kadar, aşkın kozasında yaşamadan,
Birlikte sevda denizini aşamadan,
Sırça saraylarımı yıkıp da gittin.
Hicretinle sevincim büyümüştü kat kat
Çığlıktan türemiş onca şiire inat,
Kaçak düşlerin kırlarında koşamadan,
Mutluluğun alaca atıyla coşamadan,
Hasretin acı tohumlarını ekip de gittin.

Elma şekeri bekleyen çocuklar gibi,
Esrik gözlerinde dirilmek için bekleyeceğim.
Sensin biçare dertlerimin tabibi,
Hayatıma özne olarak adını ekleyeceğim.
Hala kirpiklerimde duran eşkâlin sahibi!
Gidişinle askıya aldım tüm gülüşlerimi,
Dönüşünle maviye boya sararan düşlerimi!
Gecemden yıldız gibi kayıp da gittin,
Bıraktığın yerde bekliyor seni Muhittin.

                         17.07.2010
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Göçmen Kızı

Kırık nağmelerden damlarken melâl,
Kahverengi gözlerinde diner mi sızı?
Çakılı acılarımı sök Göçmen Kızı,
Yüreğim yaralı kırlangıç, avucuna al!
Kırık nağmelerden damlarken melâl.

Vefasızlık sağanağındayken küflü şehirler,
Hep ayrılığın kucağına düştük.
Çaresizliğin derin kuyularını deştik.
Salkım hüzünlerle aktı nehirler,
Vefasızlık sağanağındayken küflü şehirler.

Elif yalnızlığı örselerken ruhumu,
Yavaş yavaş perdesini çekiyor ömür.
Dilin kestane şekeri, perçemin kömür;
Kızıl fecri arala, dindir ahımı!
Elif yalnızlığı örselerken ruhumu.

İsli lambaların ölgün fitilini yak!
Işık tayflarıyla coşsun şehrayin.
Lirik şiirlerle kalksın mahremi dolunayın!
Yıldız yıldız hasretime ak,
İsli lambaların ölgün fitilini yak!

Uludağ’da kardelen açar, gamzelerinde gül,
Seni sensiz yaşamak, reva mıdır?
Son hicretin, derdime deva mıdır?
Sevda kuşan kanatlarına, beldeme süzül!
Uludağ’da kardelen açar, gamzelerinde gül.
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Gökkuşağım

Kışımı bahara çeviren cemre,
Sevgi tarlamın altın başağısın.
Seninle bir an, bedeldir ömre,
Bedenimi sarmalayan bel kuşağısın.

Kondun kalbimin pembe köşküne,
Çağlar aralayan kapının eşiğisin.
Leyla’nın ruhu imrenir aşkına,
Ebruli düşlerimin teselli beşiğisin.

Seninle başlar mutluluk mesaisi,
Varlığımın şarkısı, gözümün ışığısın.
Dökülür acılarımın katranı- isi,
Yaşantımın vazgeçilmez alışığısın.

Bekleyişlerim son nefese kadar,
Vefa arenasının kadim aşığısın.
Bu can, uğruna canını adar,
Gizemli sevdaların en karışığısın.

Gözlerinin asude koylarına al!
Ruhumu besleyen bal kaşığısın.
Gitme, ebediyen bende kal!
Hayatıma renk veren gökkuşağısın.

                                   08/03/2011
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Görmesem Dayanamam

Nasıl bir şeysin böyle, her vakit özlediğim?
Sabahtan akşama dek dayanamam görmesem.
Aşkların en güzeli, yolunu gözlediğim;
Papatyalar darılır, demet yapıp vermesem.

Sevdan bir tipi gibi sardığı günden beri,
Uykularım firarda, gözlerim perde perde
Bir mumun ömrü kadar kısa olmasın bari
Gözlerine bakmasam, düşerim ince derde.

Ömrüme ömür katan gülüşünle bana gül!
Müptelanım müebbet, bırak öyle kalayım.
Okşasın saçlarını rüzgâr, dökülsün kâkül!
Sonbaharımda olsun, biraz murat alayım.

Bir masal perisiyim, hayalim deme sakın!
Yorgun kalbim zamansız gidişine dayanmaz.
Kıyametim olursun,  ölümüm olur yakın,
Ayrılık odu yakar, yürek başka da yanmaz.

Duymasam sözlerini, selamını almasam,
Çekmesem nazlarını, ince belin sarmasam,
O gün düşer suratım, bitmez endişem, tasam;
Sabahtan akşama dek dayanamam görmesem.

13.08.2017
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Gözleri Kara

Yıllar oldu kaybettirdin izini,
Affeder mi acep gönül üzeni?
Kalmadı bak hayatımın düzeni,
Neredesin nerde, gözleri kara?
Sinemde duruyor, açtığın yara.

Bir bulut gibi gökyüzümden kaydın,
Kıraç toprağıma can veren suydun,
Diktiğim güller soldu, gözün aydın.
Neredesin nerde, gözleri kara?
Düşürdün eleme, düşürdün zara.

Mutluluk bahçemin ilk lalesiydin,
Vefalı aşkların son kalesiydin,
Hanemi süsleyen nur halesiydin,
Neredesin nerde, gözleri kara?
Düşürdün çıkmaza, düşürdün dara.

Derdinden zay oldum, derdinden sara,
Titretir cihanı attığım nara,
İlacım sensin, ne puldur, ne para;
Neredesin nerde, gözleri kara?
Ne olur bir sor, ne olur bir ara.

09.06.2015
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Gözlerin

Her gece, bir mehtap doğar gözlerinde,
Her hece, bir yıldızlı şuadır sözlerinde.

Ruhumun gözyaşları, gülüşüne hasret,
Bana sabret, yüreğimi yüreğine hapset.

Nilüfer bakışlarında, boyandım aşka,
Canhıraş çığlıklarımın hüzzamı, bir başka.

Gözlerin baktıkça, daralır göğüs kafesim,
Matem kuyularında olsa da, solur seni nefesim.

Ne var bilmiyorum, derin bakan gözlerinde,
Her gün biraz daha eriyorum, közlerinde.

Nazenin bakışlarının pervazlarına tutunan, avareyim;
Tek bana sakla gözlerini, onlarsız harabeyim.

03.02.2009
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Gözlerin Aklıma Takılı Kaldı

Bu son görüşmemiz, son buluşmamız,
Bak gökte martılar çığlık atmakta.
Kötürüm hasrete, zor alışmamız,
Tok sirenler, acı acı ötmekte.
Gün ölüyor, akşam demini aldı,
Gözlerin aklıma takılı kaldı.

Umudun zülfünü dağıtır rüzgâr,
Buruk tebessümdür, gamzene çöken.
Mevsim kış, yol uzun, vakit ise dar,
Ayrılık değil bu, ölümcül diken.
Bizi bilinmez bir deryaya saldı,
Dilim lâl, boynum bükülü kaldı.

Çil parmaklarını, kaçırma öyle,
Ellerim üşüyor, içim ise kor.
Bir çiçek güneşsiz yaşar mı söyle?
Bakışım umarsız, dudaklarım mor.
Şu virane liman, hülyamı çaldı,
Onulmaz dertlerim, sökülü kaldı.

Az sonra yaklaşır kıyamet anı,
Sanki üstümüze devrilir şehir.
Yürek atışından şairi tanı,
Demir alıyor yat, tadımız zehir.
Sevda dönülmez bir ummana daldı,
Elvedan beynime çakılı kaldı.

Ağır ağır kenti terk ediyorken,
Dalgalar gövdemi sallayıp durur.
Az önce gölgeni fark ediyorken,
Şimdi tek fenerin ışığı vurur.
Bizimkisi, firak sonlu masaldı,
Aşk gönderinde gam çekili kaldı.

07.02.2018
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Gözlerin, Hangi Şehrin Gecelerine Kandil?

Yoksul umutlar diyarında dürüldü anılar;
Yalnızlığımın bulanık sularında özlemler,
İçimin tufanlarında, buruk düşler savrulur.
Suskun mahzenimin yosunlu duvarlarına,
Esmer gecelerden, sabır çentiği atılır.
Bu kaçıncı üfleyişim, yağı tükenen kandillere?
Yalnızlık tabakasından hoyrat ellere,
Daha kaç hasret tütünü sarılır?

Kim demiş çınarların ayakta öldüğünü?
Sensiz, yürüyen bir cesedim unutma!
Bu yüreği, lime lime böldüğünü,
Dipsiz kuyulara attığını unutma!

Acı kapsüller dindirmez sancılarımı;
Ancak gözlerin susturur, inleyen acılarımı.
İki gezegen gibi ışıldayan gözlerin,
Hangi şehrin gecelerine kandil?
Yorgun tayfalar sallarken mendil,
Hangi sularda denize fener?
Sevinir, kıyıları düşleyen gemiler…

Ay tutulur, fersiz yanar sokak lambaları,
Her gece anlarım ki tadım yok, ışıksızım.
Mevsimleri değiştiren gözlerinden uzakta,
Susuz vahalarda yavan, katıksızım.
Mahsur koylarda, sandallarım tuzakta;
Alaboraya ramak var, barınaksızım.
Oysa ruhum kundaklardı dizlerinde;
Karanlık, şafağa yürürdü gözlerinde…

Islanmış düşlerimi kuleden sarkıtarak,
Akdeniz güneşinde kurutuyorum.
Gönlüme sensizliği yoldaş yaparak,
Şimdilik kendimi avutuyorum.
Nadasa bırakıyorum özlem ovalarımı,
Yüreğime bir ilmek daha atıyorum.
Sağanak gibi, yıka tozlu dallarımı;
Yeniden, bahara döndür havalarımı…

29.07.2009
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Gözlerinde Gülümsüyor Kâinat

Gözlerin değil mi şiir yazdıran?
Gizemidir şehir şehir gezdiren.

Gözbebeklerinde dünyalar saklı,
Güneş gibi alev alev, revnaklı.

Gölgede olsam da yakar gözlerin,
Gece yıldız yıldız bakar gözlerin.

Gökte ay kıskanır, yerde denizler,
Gemiciler yön için seni izler.

Gözyaşı o kirpiklere değmesin,
Gurbet acısı boynunu eğmesin.

Gamlı sineme dermandır gözlerin,
Gönül haneme fermandır gözlerin.

Görse sarraflar, incileri saklar.
Gamsızların saçına düşer aklar.

Güzel bir düştedir nehir gözlerin,
Gazeldir, bestedir, kahır gözlerin.

Gözlerin evrende en ince sanat,
Gözlerinde gülümsüyor kâinat.

                            07/08/2012
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Gözyaşı Geceleri

Dün gece ikinci kez seyrettim sizi,
“Kimse Ateşte Yanmasın! ” sloganıyla
Yirmi üç yıldır yollara düşmüş gönül erleri!
Dün gece, iki damla yaş döktüm sayenizde.
Bu iki damla, paslı sinemin küfünü,
Nefsin cenderesinde yeisle yorgun,
Dünya hırsıyla hep sitemkâr,
Menfaat isiyle mücrim bedenimi,
Tefekkür kurnasında yıkayabilir mi bilmem.

İşledikleri konu:
Sevdiğimiz şeyleri (Allah yolunda)  harcamak,
Anlamına gelen “İnfak” tı.
Işıklar loş, sahne ufaktı.
Ama yüreği, sakalı gibi ak bir adam belirdi,
Seyirci, hedefe kilitlenmiş ok gibi gerildi.
Asrı-saadetten biri sanki karşımdaydı,
Diri yürekli adam, dersiniz yirmi yaşındaydı.
Fersiz yanan kandilleri yakmaya gelmişti;
Bir dava uğruna yıllarını infak etmişti.
Karanlığa gömülmüş ruhuma oldu tercüman;
En latif sözlerde, nurdan pusatlar kuşandı asuman.
Beynimi kemiren merhametsiz güveler pustu.
Geceme azap damıtan saatler sustu.
Dünya gamını unuturken bir bir,
Bu kutlu kervanda olsaydım kıtmir.
Hep mazeret üreten ağzım kurudu;
Füsunlu sularda, azâd için ruhum duruldu.
“Anlatılmaz, yaşanır” dedikleri galiba buydu.
Aldığımız nefese karşılık, bir nefes “Hû”ydu.
Işıklar yanıp söndükçe, titredi gönül telim,
O lahza kafama yöneldi, tefekkür için elim.
Yapmayın! ... Etmeyin! ... diye kendini paralıyordu,
Gençleri durmadan uyarıyordu.
Efendimizin veda hutbesini hatırlattı o adam,
Tebliğ yolunda, canlı bir infaktı vesselam.
Bayezid-i Bistami’yi anma programı bitmişti.
Herkes payına düşeni almış, tevbe adımlarıyla gitmişti.

24.05.2009
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Gül Yarası

Sızı taze tutar gül yarasını,
Sessiz çığlıklarla oyalar gece.
Mesafeler engel değildir bence,
Açamaz iki gönül arasını.

Yürekten sevenler ayrılır mı hiç?
Vedalar yapmacık aşklar içindir.
Dirilten gözlerle hasreti dindir,
Arala kirpiklerini, umut saç!

Yeri dolmayacak eksik yanımsın,
Yokluğunda tenhalara savruldum,
Hicran çöllerinde susuz kavruldum;
Damarlarımda dolaşan kanımsın.

Gel ki, gülsün güneş, açsın güllerim;
Sabrımı yoklamasın, sol sancılar!
Bedenimi tüketmeden acılar,
Söndür yangınımı, uçsun küllerim!

Aşkla çarpan yüreğim sana muhtaç,
Sevda şairini mahzun bırakma!
Unut geçmişi, ardın sıra bakma;
Yarama ilaç ol, başıma taç!

                                        18.07.2012

Muhittin Alaca

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Güle Benzersin

Neden böyle mahzun, üzgün bakarsın?
Bülbüle darılmış güle benzersin.
Hevesin kaybolmuş, boynun bükersin,
On yerden kırılmış dala benzersin.

Vefasız ellerde heba olmuşsun,
Gülmeyi unutmuş, gamla dolmuşsun,
Sararmış mah yüzün, hepten solmuşsun;
Yağmuru kesilmiş çöle benzersin.

Habersiz geçiyor, baharlar, güzler,
Titretir bam teli, mızraplar, sözler,
Yüreğe düşerken kor harlar, közler;
Rüzgârda savrulmuş küle benzersin.

Gözden ve gönülden ırak düşmüşsün,
Dereler, tepeler, dağlar aşmışsın,
Sabrın tükenmiş de artık taşmışsın;
Yalnız, unutulmuş ile benzersin.

Talihin kör imiş, yazgınsa kara,
Mesut edememiş, ne pul, ne para,
Aşktan uhde kalmış, içinde yara;
Acıyla karılmış bala benzersin.

Kim şiirler yazar selvi boyuna?
Her zaman denk düşmez, huyu, huyuna,
Sevda nehrinin bir damla suyuna;
Hasret bırakılmış göle benzersin.

Haydi bir gülümse, bitsin bu keder!
Farz et yaşamadın, şimdiye kadar,
Üzüm gözlerine bir ömür adar;
Alaca’yı sarmış yele benzersin.

24.03.2018
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Güle Güle Şehri Ramazan

Kazanlar kaynadı, sofralarda aş,
İftarda koşturmaca, tatlı telaş,
Ruh inceldi, tükendi gözlerde yaş;
.................................Sile sile,
.................................Sile sile...

Bağlandı şeytanın dili-kolları,
Cennet koktu Rabb’in sadık kulları;
Nefse tatlı görünen uykuları,
................................Böle böle,
................................Böle böle…

Zengin yoksulu temaşa ederken,
Yendi hırsını, gaflette gezerken,
Sonra infak için davrandı erken;
...............................Bile bile,
...............................Bile bile…

İhlâslı gönüller huşuya daldı,
Gurur gitti, enaniyet alçaldı,
Kula Mevla’nın hoşnutluğu kaldı;
................................Kala kala,
................................Kala kala…

Dilde kuran, şerefelerde ezan,
Rahmet nuruydun hanelere sızan,
Geldin gidiyorsun Şehr-i Ramazan,
...............................Güle güle,
...............................Güle güle…

                              13.08.2012

Muhittin Alaca
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Güle Şebnem Düşer

Güle şebnem düşer, iner göle ay,
Gözüne uyku girmez ki dilberin.
Bülbüle gam düşer, kanar yine vay!
Onulmaz yarası belli çok derin.

Yürekte sevda, sularda nilüfer,
Her gece yalnızlık çığ gibi büyür.
Yarasaların gözlerinde zafer,
Yârin kadim göğsünde şair uyur.

Kıyıda gezinen kuğular mahzun,
Yorgun balıkçılar sessiz dönerler.
Alaca kumlarda gölgeler uzun,
Birazdan sönecek ölgün fenerler.

Ay toplar eteklerini geceden,
Kızıl şafakla yeşerir umutlar.
Aşk kozasını örerken inceden,
Bülbül yakamoz saçan günü kutlar.

Ve visalin kandillerini yakar,
Karanfil kokulu pamuk ellerin.
Gözlerinden ruhuma can akar,
Matemi son bulur kırgın güllerin.

                              06/08/2012

Muhittin Alaca
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Gülom

Ömür çabuk geçti, olduk ihtiyar,
Sevda iksirinden verseydin Gülom!
Ne sen mesut oldun, ne ben bahtiyar,
Yaralı sinemi sarsaydın Gülom!

Gurbet bizden yazlar, kışlar götürdü,
Dalga vurdu nice taşlar götürdü,
Haberini göçmen kuşlar getirdi;
Yılda bir halimi sorsaydın Gülom!

Şarkılar, nağmeler hüzzam çalarken,
Şiirde imgeler, harfler solarken,
Ve kum saatinde gece ölürken;
Gitmeyip ay gibi dursaydın Gülom!

Ben aşk-ı pervane, sen hep kaçaktın,
Varılmaz Kafdağı, bomboş kucaktın,
Vefasız hercai, nazlı çiçektin;
Tenime kokundan sürseydin Gülom!

Doldurmadı kimse senin yerini,
Geçip gitti durmaz vuslat treni,
Hicran ile döktüm ecel terini;
Keşke tek ruhumu yorsaydın Gülom!

Bayramlarda buruk, öksüz-yetimim,
Aynalara bakar, derim ben kimim?
Sendin derde deva, sendin hekimim,
Özümü aşkınla karsaydın Gülom!

Gururu yerlere serseydin ne var?
Hasret zincirini kırsaydın ne var?
Şu Kırıkhan’ıma varsaydın ne var?
Ölmeden son defa görseydin Gülom!

Bilemedik aşkın kor olduğunu,
Kısmetin, talihin kör olduğunu,
Dünyada muradın zor olduğunu;
Saati mahşere kursaydın Gülom!

15.06.2017

Muhittin Alaca
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Gülümse

Günbegün çoğalıyor içimde cam kırıkları,
Kırmızıların kökleri sende kalmış;
Sarı güllere damlıyor hıçkırıklarım.
Hasret, hüzne alaca tadını çalmış;
Karantinada bekliyor, düş kırıklarım.

Hatıramın tuzu, ciğerini yaktığında gülümse;
Hasret plağını, her koyduğunda gülümse.

Kırlangıç fırtınası çok çabuk dindi,
Daha oyunun başında sobeledi kader;
Bitmemiş bir şiirin burukluğu sindi.
Otağ kurdu, sulusepken gözleriyle keder;
Aşk, ömrü kısa kelebeğin kanadına bindi.

Beşinci mevsimine, şimşek çaktığında gülümse;
Küskün yağmurlar, bedeninden aktığında gülümse.

Geriye saramazsın zaman filmini,
Hicranın, ebedi nakarat gibi yapıştı.
Çekemedim elimdeki vuslat pimini;
Duygularım dilsiz, vedalara alıştı.
Ruhum, darda olsa da ister gülmeni;

Hırçın bir nehir gibi baktığında gülümse;
Gözlerin, onulmaz yaralar açtığında gülümse.

                                                 25.07.2009

Muhittin Alaca
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Haberin Olmaz

Aklıma takılır, sürmeli gözler,
Kendimce anarım, haberin olmaz.
Sinemde harlanır, kıpkızıl közler,
Sessizce yanarım, haberin olmaz.

Karşıma dikilir, yüzün ay gibi,
Kâküller dökülür, kaşlar yay gibi,
Dikişler sökülür, çifte ray gibi;
Gizlice kanarım, haberin olmaz.

El alem çekilir, uykuya dalar,
Gam-elem bir olur, odama dolar,
Şahlanır sızılar, saçımı yolar;
Her gece dönerim, haberin olmaz.

Nehirler bükülür, bulur denizi,
Kayınca yıldızlar, görünür izi,
Yokluğun depreşir, yakar genizi;
Usulca sinerim, haberin olmaz.

Umutlar ekilir, ağarınca tan,
Damarlar kaybolur, çekilince kan,
Bazen sıtma tutar, üşüdüğüm an;
Öylece donarım, haberin olmaz.

Sanma ki söylenir, sır herkese de,
Sonsuza dek kalır, sol yan kesede,
Aşkı yıldır yıldır altın kâsede;
Kadimce sunarım, haberin olmaz.

Güzelim, çıkılır yol bulamadım,
Dikensiz sevilir gül bulamadım,
Ben gibi mecnun bir kul bulamadım;
Ömrünce sanırım, haberin olmaz.

07.04.2018

Muhittin Alaca
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Hâlâ Aynı Duruyor

Yıllar alnına çizgiler çekse de,
Bakan gözler hâlâ aynı duruyor.
Şakrak sesin biraz titrek çıksa da,
Şirin sözler hâlâ aynı duruyor.

Köhne mahzenlere saklandı hüzün,
Hâlâ ayın on dördü gibi yüzün,
Bam teline dokunmazlarsa sazın,
İşve-nazlar hâlâ aynı duruyor.

Dalgalanan saçların güz sarısı,
Sende değil yüreğinin yarısı,
Almış gitmiş belki meçhul birisi;
Kalan izler hâlâ aynı duruyor.

Sana gül bahçesi, bana çöl düştü,
Sana sıla, bana çıkmaz yol düştü,
Yanardağdan alev düştü, kül düştü;
Yakan közler hâlâ aynı duruyor.

19.12.2015

Muhittin Alaca
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Hangi Yöne Baksam Sen Varsın

Hangi yere gitsem, hangi yöne baksam
Sen varsın, gülümsüyorsun bana.
Sevgi lügatinde anlatacak
Kelime, imge yok sana.
Fırtınalı denizlerden geldim,
Tutunmak için kıyılarına.
Sevda limanlarına demirledim ruhumu,
Yıllarca aradığım masal perim senmişsin.

Gemiler deniz fenerlerine,
Ben gözlerine vurgunum.
Dalga, martı ve senin sesinden başka,
Hiçbir şey duymak istemiyorum.
Kalabalık şehirler yormuş gövdemi,
Zehir solumaktan bıktım,
Çekeceğimi çektim.
Bir öksüzüm yasla başımı,
Merhametli göğsünün mihengine;
Manolya kokunu alayım içime.
Muammalar kemiriyorken beynimi,
Azalsın kederlerim, nazenin teninde.

Vakit yok, sular yükselirken
Nuh’un gemisine binen son çift olalım.
Umudu gözbebeklerine taşıyorum,
O yüzden kapa kirpiklerini,
Uykusuz gözlerin daha fazla yorulmasın.
Al kalbimi, taşı avuçlarında,
Pusulam sensin artık.

Gücüm yetmiyor durdurmaya zamanı,
Yağmalanmış şu atlasta,
Kurtar vuslatsız aşkları.
Gönüller tarumar, hasta;
Sevenler ezelden beri
 Yasta güzelim…

21.07.2017
Muhittin Alaca

Muhittin Alaca
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Hasret Limanlarında Bekletme Beni

Irmak bakışlarının çapraz ateşinde,
Bu gönül yine, paralanıyor.
Alev gözlerinin yakan güneşinde,
Bir sevda gizemi aralanıyor.
Seni soluyan bir rüzgârın peşinde,
Özlem yelkenlerim sıralanıyor.
Aklımın çeperine her düşende,
Dize dize şiirlerim karalanıyor.

Hasret limanlarında bekletme beni,
Yusufi yüreğimi kuyulardan al!
Mahrum etme bedenimden ay teni,
Altın saçlarını yana sal!
Yıllardır umutla bekledim seni,
Ruhumun katmanlarında kal!
Yağmur gözlerinde ıslandım yeni,
Artık visalin zillerini çal!

Şahikalardan süzülerek geliver,
Şehrimi inletsin kahkahan!
Narçiçeği dudaklarınla gülüver,
Şenlensin diyar-ı Kırıkhan!
Öldürücü kokunu sürüver,
Sensiz sokaklarım perişan!
Ayrılık defterini dürüver,
Gecelerimize doğsun kehkeşan!

                                   26.05.2010

Muhittin Alaca
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Hasta Anama

Yorgun kalbin gövdeni taşımıyor,
Hekimler lâl, sınırı aşamıyor.
Mum gibi eriyorsun, ölüyorum,
Tüm dua kuşlarını salıyorum.

Boncuk gözlerinle boş bakma anam,
Hüzünlü sineme dert ekme anam!

Sen hastayken hiçbir şeyin tadı yok,
Çektiğim gamın tarifi, adı yok.
Yokuş mu, düzde miyim bilmiyorum,
Kışta mı, güzde miyim bilmiyorum,

Bir nuraniymiş gibi bakma anam,
Kâinatı başıma yıkma anam!

Rahman’ın emridir, ölüm hak elbet,
Hiç kimse yaşayamaz ilelebet.
Yine de hazır değilim acı sona,
Dayanmam çok zor ana acısına.

Bir öteliymiş gibi bakma anam,
Sol yanımı yerinden sökme anam!

Günden güne soluyorsun gül gibi,
İmanlı yaşadın Rabbe kul gibi.
Kimseler incinmedi senden niçin?
Ömrünü tükettin hep bizim için.

Asude bir göl gibi bakma anam,
Boynumu garip garip bükme anam!

Zaman ne kadar acımasız böyle,
Emeğin çok, hakkını helal eyle.
Peygamberimize komşu olasın,
Firdevs’in bahçelerinde gülesin.

Veda ediyor gibi bakma anam,
Baktıkça yüreğimi yakma anam!

19.03.2017

Muhittin Alaca
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Havranlı Yiğit, Onbaşı Seyit

Balıkesir Havran’dan çıktı bir yiğit,
      Mehmet oğlu Onbaşı Seyit.
      Tabyasını verse de şehit,
      Gömdü Ocean zırhlısını denize;
      215 okkalık mermiyle olurken meyyit,
      Düşmanda ne takat kalmıştı, ne ümit.
     ‘Çanakkale Geçilmez! ’ tarihe düştü beyit…

      Havran’da odunculukla geçiniyordu. İri, uzun boyluydu. Pehlivan soyluydu.
Kendisine “Koca Seyit” diyorlardı. Cengâver ruhluydu. Herkes bir kütük taşırken, O’nun
iki koltuğu da doluydu. Ailesinin eli, koluydu. Osmanlı gibi, ailesinin de zor
dönemleriydi. Henüz evleneli bir yıl olmuştu. Kız çocuğu, yeni doğmuştu. Anne ve
babası ihtiyardı. Bakıma muhtaç halleri vardı. Ne var ki vatan en büyük yârdi. Vatan
borcu, Anadolu’da ardı. Seyit’i de heyecan sardı.
      Her Türk evladı gibi sevincinden coştu. Helâllik alarak, kışlaya koştu. Üç yıllık
görevi devirdi. Tam terhis olup sevenlerine kavuşacağım derken, Balkan Savaşları
patlak verdi. İşin yönü değişiverdi. Terhisler durduruldu. Nihayet, Balkanlar’daki savaş
da duruldu. Osmanlı yara almıştı. Seyit’i tekrar terhis heyecanı sarmıştı. Bu sefer,
kendisini Birinci Dünya Savaşı’nın içinde bulacaktı. Savaşın en dehşetli cephesi,
Çanakkale olacaktı. Seyit, bu cepheye de gönderildi. Çanakkale Boğazı’nın Rumeli
yakasında, Kilitbahir denilen mevkide görevlendirildi. Rumeli Mecidiye Tabyalarında,
topçu er olarak mevzilendirildi.
      Beklenen gün gelmişti. Daha önce düşman gemileri ara ara boğazda taciz atışları
yapmışlardı. Toplu saldırı yapacaklardı. Boğazda mevzilenen topçu bataryalarımızı yok
etmek için, ant içtiler. Kendilerine 18 Mart 1915 tarihini seçtiler. Sabah saatlerinde
Fransız ve İngiliz birlikleri boğazı hızla geçtiler. Tabyalarımızı yoğun ateşe tuttular.
İngilizlerin en büyük savaş gemileri, Queen Elizabeth ve Ocean zırhlılarıydı. On dört bin
metre menzilli, otuz sekizlik toplarıyla alev püskürüyorlardı. Mecidiye Tabyasının kırk
yiğidi, yoğun ateş altında direnmeye çalışıyorlardı. Ellerindeki kısa menzilli toplarla,
güçlü düşman donanmasına karşı aslanca çarpışıyorlardı.
      Bir top mermisinin, Mecidiye Tabyasının üzerine düşmesiyle ortalık karıştı. Toz-
toprak üstlerine yağdı. Gelen alev topu değil, ateşten dağdı. Merminin açtığı derin
gediğe, tabyadakiler adeta gömülmüştü. Arkadaşlarının çoğu şehit olmuştu, Seyit
sağdı. Sadece gövdesinin üst kısmı, yerin üstünde kalmıştı. Toprak kütlesi ayaklarına
bağdı.
      Kendisine geldiğinde, arkadaşlarının cansız bedenleriyle karşılaştı. Tabyasından sağ
olarak sadece Yüzbaşı Hilmi Bey ve Niğdeli Ali kalmıştı. Onların yardımıyla Seyit, olduğu
yerden çıktı. On dört şehit, yirmi dört yaralı arkadaşının olduğunu öğrenmesi, O’nu
yıktı. Bu arada İngilizlerin dev gemisi Ocean ateş kusuyordu. Etrafı hallaç pamuğu gibi
dağıtmaya devam ediyordu. Seyit etrafına baktı. Sadece bir top sağlam kalmıştı
ayakta. Diğerleri ya parçalanmış, ya da gömülüydü toprakta. Yaklaştığında, o topun da
vincinin kırık olduğunu gördü. İnanç ve azmiyle, kuvvetini kardı. Arkada duran iki yüz
on beş okkalık top mermisinin yanına vardı. Niğdeli Ali, Koca Seyit’in niyetini anladı.
Kaldıramayacağını söylediyse de, Koca Nefer’in gözleri parladı. Yaralı haline aldırmadı.
Arkadaşının yardımıyla mermiyi omuzladı. İki metre yüksekliğindeki basamakları, iri
ayaklarıyla adımladı. Hırsından kemiklerinin çatırtısını bile duymadı. Altıncı basamağı da
çıktıktan sonra, mermiyi yirmi sekizlik topun namlusuna sürdü. Patlattı; fakat isabet
ettiremedi. Üzüldü. Daha önce hiç mermi patlatmamıştı. Görevi numaratörlüktü. Yani
yapılan atışları takip edip kaydetmekti. Bir daha deneyecekti. Başka çaresi yoktu. Şehit
kardeşlerinin kanlarını çiğnetmek O’na yakışmazdı. “Allah’ın hakkı üçtür.” dedi. “Ya
Allah, Bismillah! ” çekerek aynı şekilde üçüncü kez taşıdığı mermiyi namluya itti. İşte
bu mermi, düşmanın en büyük zırhlısı Ocean’ın dümen kısmına isabet etti. Bu öldürücü
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darbe, dev gemiye yetti. Niğdeli Ali ve diğer bataryadaki arkadaşları: “Vurdun onu Koca
Seyit! Vurdun onu! ” diye bağırıyordu. Sevinç çığlıkları etrafı sarıyordu. Seyit ise
sevincinden ağlıyordu; yaratanına şükrediyordu. O anda, zırhlı etrafında fır fır dönmeye
başladı; deli tekeler gibi. Çevresindeki diğer düşman gemileri de panikledi. Bir gülle
değil, sanki üstlerine aslan kükredi. “Yenilmez Armadalar” olmuştu birer kedi. Niğdeli
Ali, “Korkaklar, kaçıyorlar! ” dedi. Bir gece önce Türk yapımı yirmi altı mayın, Yüzbaşı
Hakkı Bey tarafından boğaza gizlice yerleştirilmişti. Ocean, dönüşü sırasında bu
mayınlardan birine çarptı; İrkildi. Kuyruğu üzerine dikildi. Büyük bir hızla karanlık
limanın sularına gömüldü, boyladı dibi. Düşman, Osmanlı şamarını bir kez daha yedi.
Diğer gemiler de aynı akıbeti yaşamaktan korkup çekildi. Bir gülle, dünyanın en büyük
donanmasını devirdi. Bu olay, İtilaf Kuvvetleri’ni şaşkına çevirdi.
      Çanakkale Savaşı’nın ilk zaferi, Koca Seyit’in bu atışıyla başladı. Daha sonra
aylarca süren kara savaşlarında da Mehmetçik düşmanı haşladı. Kırıldı ümitleri, hızları
yavaşladı. 9 Ocak 1916’da artık bittiler. Metrekareye altı bin merminin düştüğü cepheye
kinlerini ektiler. Gelibolu mahşerini terk ettiler. Başları önde gittiler…
      Koca Seyit’in mermiyi attığı tarihten birkaç gün sonraydı. Topçu Birliği Komutanı
Cevat Paşa, Seyit'i onbaşı yaparak onurlandırdı. Komutanı ve arkadaşları “Mermiyi bir
kez daha kaldır, şu millete hatıra kalacak bir fotoğrafını çekelim.” dediler. Seyit,
mermiyi yerinden bile kıpırdatamadı. Merminin içi boşaltıldı. Sonra kaldırdı ve Niğdeli
Ali’yle fotoğraf çektirdi. O’na, “ Nasıl kaldırdın? ” diye soranlara; “Aynı olayı tekrar
yaşasam; yine aynı şekilde o mermiyi kaldırırım.” cevabını verdi. Seyit, artık gönüllerde
taht kuran bir neferdi.
      1918 yılında terhis olmuştu. Silâhaltında dokuzuncu yılı dolmuştu. Saçı-sakalı
birbirine karışmıştı. Bir gece yarısı köyüne geldi. Kapıyı yöneldi. Kendisini karşılayan
annesi Emine Ana’ya sarıldı. Vefalı eşi de onca zaman beklemişti. Geçen yıllara umut
eklemişti. Kızı dokuz yaşına basmıştı. Şaşkın gözlerle olanları izliyordu. Utanıyor,
yüzünü gizliyordu. Vefat edeli iki yıl olmuştu, babası Mehmet. O da ömrünce çekmişti
zahmet. Köy kabristanında ziyaret ederek, okudu ona bolca rahmet…
      Seyit, geçimini temin için çalışmaya başladı. Baba yadigârı merkeple dağdan odun
taşıyor, odun kömürü yapıp şehirde satıyordu. Kara bulutlar cennet topraklarımızın
üzerinde yine dolaşıyordu. Yunanlılar 15 Mayıs 1919&#8242; da İzmir’i, 28 Mayıs
1919&#8242; da da Ayvalık ve Edremit’i işgal etti. Koca Seyit, kulaklarına
inanamıyordu. Bu haber kendisini terletti. Olanları hayretle seyretti. Hâlbuki O ve
arkadaşları, canlarını siper etmişlerdi. On binlerce şehit vererek düşmanı Çanakkale
Boğazı’ndan Anadolu’ya geçirmemişlerdi. Mondros Ateşkes Antlaşması gereği bu
adamlar, neden elini kolunu sallayarak gelmişlerdi?
      Mustafa Kemal Paşa’nın komutasında, İstiklâl Harbi başlamıştı. Koca Seyit yeniden
koştu cepheye. Ordumuzun 26 Ağustos 1922&#8242; de başlattığı büyük taarruzda yer
aldı. 28 Ağustos’ta devam eden muharebede iki yerinden yaralandı. Büyük zaferin
kazanıldığı haberi ulaştı, yattığı hastaneye. Gözleri aralandı. Kendisine dünyalar
bağışlanmıştı sanki. Artık şanlı bayrağımız, semalarda hür dalgalanacak; ezan sesleri
inleyecekti baki…
      Koca gazi, üç savaşa katıldığı halde, madalyası bile yoktu. O’na “Müracaat et sana
madalya versinler, maaş bağlasınlar” diyenler çoktu. Ama Seyit’in gözü, gönlü
toktu.“Biz madalya için, maaş için dövüşmedik. ‘Ya şehit olacağız ya gazi’ dedik.
Ücretini Cenabı Allah’tan bekledik ve Rabbim bize gazilik rütbesini nasip etti” diyordu.
1934 tarihinde yürürlüğe konan soyadı kanunuyla “Çabuk” soyadını alıyordu.
      Koca Seyit, bir süre Havran’daki bir yağ fabrikasında hamal olarak çalıştı. 1939
yılında akciğerlerindeki rahatsızlık zatürreeye çevirdi. Bu hastalık, elli yaşındaki koca
pehlivanı devirdi. Soyadındaki gibi ölüm de çabuk yakalamıştı efsane adamı. Fakir
doğdu, fakir yaşadı ve fakir öldü. Kendi köyü olan Havran’ın Çamlık Köyü’ne gömüldü.
Namı, ebediyete kadar köyüne ödüldü. Geriye parayla ölçülemeyecek bir hazine miras
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bıraktı. Mertlik, vatanseverlik, kahramanlık adına yazdığı sayfa aktı. Bu şanlı sayfa,
artık Havran’da sancaktı. Çamlık Köyü’nün adı, tabi ki Kocaseyit olacaktı.
      Bu köyde şu an, iki yüz elliye yakın torunu yaşıyor. Kendi gibi yüreği de ‘Koca’
insanın hatıralarını yaşatmanın haklı gururunu taşıyorlar. Sadece yılda bir törenlerde
değil, böylesi değerlerimizin daima anılmasını ve yeni nesillere tanıtılmasını istiyorlar.

Muhittin Alaca
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Hayallerin Ateşle Valsı

Hüzün tortularından örülü saraylarımızda,
Kıymıklara bölünürken bedenlerimiz,
Gizemli bir sevdanın eteğine tutunduk.
Sevda sağanağında kenetlenirken ellerimiz,
Zor olanı seçti yasaklı gönüllerimiz.

Sığınacak yerim yok, yüreğinden başka;
Özlemin sığ kıyılarında tutunmuşken aşka,
Daha fazla bekleyecek vaktim yok.
Her gece ay gülümser, demlenir gözlerinde;
Fitilleri yanar sevda kandillerinin,
Ellerinin sıcaklığına gömülerek dizlerinde,
En derin uykulara dalsam diyorum.

Kifayetsiz kalıyor karşında tüm şiirlerim;
Kalbimden taşan feryadın tercümanını,
Hangi kalem vebal olarak yüklensin?
Yıllar törpülerken ömrümüzün anını,
Sana bağladı saatlerim, tüm gümânını.

Mevsimlerimi değiştiren en soylu çiçek,
Çıkmaz düşlerimin tatlı belası!
Beyaz bir lâlenin efsunuyla mı geçecek?
Türkülerimdeki nakaratın en âlâsı!
Hasretlik dişlerini batırırken tenimize,
Derbeder hülyalarım göğsünde dinlenecek.

Kahverengi gözlerinin panayırına çağır,
Mehterle karşıla sana meftun yüreği.
Alnımın şafağına bir buse kondur,
Aşkını yama dertlerime, sızılarımı ondur.
Tamamla, yapbozumdaki noksan kareyi;
Mutluluk pozumuzu ebedi dondur.

05.11.2009

Muhittin Alaca
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Hayat Seninle Güzel

Sensiz hayatım eğreti duruyor,
Sanki her şey dert,
Çakmak taşı gibi sert.
Seninle dünyam bambaşka,
Sevda kapılarını aralarken kirpiklerin;
Tabiat geliyor aşka,
Çiçekler renk renk açıyor,
Mutluluk güvercinleri uçuyor.
Tatlı belamdır gülerken gözlerin,
Esrarlı, buğu buğu,
Azı kaldı bak!
Gitti ömrümüzün çoğu.

Beyaz kâğıda yazılmamış şiir gibisin,
Kelimelerim kifayetsiz kalıyor.
Aşk ülkesinde saklı şehir gibisin,
Bir türlü ulaşamıyorum.
Teknelerime yasaklı nehir gibisin,
Hasretine hiç alışamıyorum.
Yokluğun baldıran olsa da
Biliyorum ki, ruhumun panzehirisin.
Fakat seninle buluşamıyorum,
Elin elime, tenin tenime değmiyor;
Karanlık sularıma güneş doğmuyor.

Bize en zoru düştü sevdiğim,
Bir ömür boyu uzaktan sevmek,
Mum alevi gibi yanıp yanıp sönmek.
Olsun, seninle yanmak da güzel,
Aldığım nefes, tek hevesim, aşk ateşim!
Hayat seninle güzel…

27.08.2017

Muhittin Alaca
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Haydi, Yaz Hikâyeci!

Mutluluğun şiirini, bir türlü yazamadım;
Sen, hikâyesini yaz hikâyeci!
Kalemim aklımı değil, yüreğimi dinliyor;
Hep hüzünleri mi, şahlandırayım?
Özlemler doğuruyor, anılar inliyor;
Aşka kurban kimliğimle, söyle!
Hangi yaban gönle sığınayım?
Bir balık gibi, ağlara takılıyım;
Çırpındıkça, yüreğimin çizikleri büyüyor.

Hangi kapıyı açsam, karşımda bitiyor;
Unutmamaya mahkûm bir sevdalıyım.
Gözlerimde nemli bulutlar tütüyor,
Martılara yem mi olacak umutlarım?
Sevdam, ayrılığın kollarında yatıyor.
Hayat yapbozunda, noksan bir yanım;
Ömür, parçalarımı toplamakla geçiyor.
Yokluğuna alışamadı bu canım;
Hicranını, yudum yudum içiyor.

Acılarımın mesaisini başlatma yine;
Gecekonduya vurulan kepçe gibi,
Tutsak gönlüm, yaralı.
İsmini fısıldayarak, bir gün daha ölüyor;
Gülmeyi unuttum, günlerim karalı.
Her gece bir sokak, uykularımı bölüyor;
Gelip geçer diye, bekliyorum zarrâlı.
Bir bebek ağlıyor, bir köpek uluyor,
Bir de yosma geçiyor; saçları taralı.

Bütün oklar, gelip beni bulsun diye,
Her caddeye kendi adımı verdim.
Bir bohça şiir biriktirdim hediye;
Bol acılı olanları, yollarına serdim.
Başımı çevirip, baktım geriye;
Gün geçtikçe çoğalıyor derdim.
Yangınımın isi bulaşır, gelme beriye!
Hüznün kitabını yazdım, tezini verdim;
Mutluluk neymiş haydi, yaz Hikâyeci!

                                          20.07.2009

Muhittin Alaca

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Hayrunnisa(Akroztij)

Hatay kavunu musun, sarı ve tatlı?
Ağzın Allah kelamıyla kıraatlı.
Yalnızlığıma arıyorken bir derman,
Rabbim seni mi yazdı, gönlüme ferman?
Uzaklarda olsan da olur musun teselli?
Nur Dağı’ndan öte, selamını yolla yeterli.
Nisan yağmuru gibi, kırık kalbimi coştur;
İlgiyi kesme, alakayı peşimden koştur.
Senin sıcak dostluğuna ihtiyacım var;
Ay gibi süzül buluttan, benliğimi sar.

                                         09.07.2009

Muhittin Alaca
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Hazan Seni Fısıldar

Yüksek bir tepeden bakıyorum sessiz sessiz
Mahzun mahzun süzülüyor sevda sandalları.
Bu koyda senden bir haber yok, ne gölge, ne iz
Mevsim hazan, yapraklar terk ediyor dalları.

Hayat, bir süre daha oyalayacak sensiz,
Yaslandığım son duvar da yıkılana kadar.
Her vefasızlık, ölümcül bir darbedir kefensiz,
Ve direneceğim, son kurşun sıkılana kadar.

Kırıldıkça her hücremden bir ah yükselecek,
İnadına gülümseyecek eylül güllerim.
Saklanan umut elbet bir sabah tüllenecek,
Zümrüd-ü ankaya ilham verecek küllerim.

Hicran, barındırır en muamma sevdaları,
Sabır, tutunduğum en kavi daldır bilesin.
Hep üzerime gelse de özlem dalgaları,
Varlığın ruhumu yüzdüren saldır bilesin.

Sürgün şairini dinleyen martılar yaslı,
Mehtap için gün sayıyor kederli geceler.
Daha fazla sararmadan gel, ey hilal kaşlı!
Hazan seni fısıldar, dilim seni heceler…

12.09.2014

Muhittin Alaca
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Hazar’ım

Volga seni beslemezse, yavaş yavaş kurursun;
Ellerin böğründe, asude mi durursun?
Bakü’nün sahiline, yitik aşklar vurursun.
Mevsimsiz ayrılığın mezarını kazarım;
Sen de benim gibi yaralı mısın Hazar’ım?

Karalar arasında sıkışmış, çıkmaz nefesin;
Açık sulara kavuşmak için, kırılmaz mı kafesin?
Hep rıhtımlarda mı kalacak, mülteci hevesin?
Ahımı, ak köpüklerine siyah ile yazarım;
Sen de benim gibi karalı mısın Hazar’ım?

Balıkçılar, köhne barınaklarda uykusuz;
Mersin balığı, dipsiz karanlıklarda huysuz;
Ağlara takıldı düşler, ağlar ki; urganı soysuz.
Pusu kuran kayıkların dümenini bozarım;
Sen de yürekten paralı mısın Hazar’ım?

Suların, derbeder aşığın gözyaşıyla tuzlanır;
Rüzgârın, deli taylar gibi, kirpiklerim tozlanır;
Tanyeri ağarmadan düşen şebnem buzlanır.
Narçiçeğim açmaz, boynu bükük tozarım;
Sen de derdinden saralı mısın Hazar’ım?

Müptelandır, sende gülümseyen Zühre Yıldızı;
Ninnin midir, derin uykulara daldıran Balkızı?
Mahmur uykusundan uyandırma arsızı.
Hayalleri hançerleyip, lime edenlere kızarım;
Sen de ta derinden haralı mısın Hazar’ım?

Cilvekâr yalnızlığın, yazılmış ebedi kader mi?
Kapalı sahillerin, ümit gemilerine keder mi?
Efsunlu tüm bulutlar, bir damla yaş eder mi?
Sonra akar mı yârin gözlerinden ah-u zarım?
Sen de sevdiğinden aralı mısın Hazar’ım?

12.04.2009

Muhittin Alaca
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Hazar’ın Kızı

Gelişin bir inkılâptı yüreğimde,
Pas tutmuş kelimelerim şaha kalkardı.
Issızlığı kundaklayan geceleri,
Gözlerinin çakır alevi yakardı;
Sevda şamdanı yakmazdan önce.

Şen gecelerimin kutup yıldızı!
Esrikti kirpiklerinde şafağın izi,
Yediverendi gamzelerinde pembe güller;
Mahcubiyet saklıydı gülüşlerinde.
Kıskanırdı ay, mayalanırken cemalinde;
Nerden gelirdi, mahmurluğunun gizi?

Karanfil çayında ismin demlenirdi,
Acem havası çalarken, kopuzu- sazı;
Usulca içime damıtırdı,
Hüzzama sığmayan notalarını.
Islak hayallerimden kayıp giderken,
Gecenin bakiyesinden gözlerin kalırdı.

Kucağıma bıraktığın ağustos depreminin,
Protezli bu kaçıncı yazı?
Meyveler zakkum tadında;
Uzaklardan sevmeye olmuştum razı.
Ayrılık çıbanı kabuk bağlarken;
Yeniden göverdi içimde özü,
Yaslı şiirlere bıraktın sözü.

Titrek kelimelerim mühürlü, lâl;
Asırlarca sürer mi, yüklediğin vebal?
Zaman ipotekledi saçlarıma beyazı,
Hâlâ diyet ödüyor siyahlarım,
Yokluğunun kızılca kıyametine.

Nakaratlarımda ağıtların heyulası,
Ahlar türetiyor, dizi dizi.
Zulamda sararan resminle,
Söyleşiyorum, bazı bazı.
Beşinci viteste ömrümün hızı;
Çoğu gitti, kaldı azı.

Sessiz bir ihtilaldı gidişin,
Yamalı bir bohça gibi savurdu,
Hüznün paytonuna bindirdi bizi.
O lahza askıya aldım neşemi,
Balçıkla sıvadım güneşimi.

Sevin ruhumun cellâdı!
Süzgün gözlerini bende unutmuşsun;
Adımı unutma, kalbine kazı!
Alazlanır yüreğimde ince bir sızı,
Neden griyi giymiş bütün renkler?
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Firuze düşlerimde, ağlıyor zevkler.

Hayallerimi çalan gönül hırsızı!
Melankoli bahçemin arsızı!
Sensizlik fitilini ateşleyip gittin;
Elifin, asude yalnızlığına ittin.

Bir ses versen, yırtılır acıların perçemi;
Canlanır ruhumun beşinci mevsimi.
Bununla yetinir, aramam çoğu-azı;
Bir nebze diner elbet, bu kronik sızı.
Sakın yokluğunu bırakma müebbet!
Hazar’ın kızı, Hazar'ın kızı…

18.08.2009

Muhittin Alaca
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Hep Birlikte El Ele

Nefsimizden kini çekmemiz gerek,
Gönüllere sevgi ekmemiz gerek,
Kardeşçe hislerle bakmamız gerek;
Bir olursak yıkmaz bizi zelzele,
Yaşayalım hep birlikte el ele.

At sırtında nice kıtalar gezdik,
Hoşgörüyü cihana yayan bizdik,
Dayanışma ile destanlar yazdık;
Kenetlenmez isek çıkar velvele,
Yaşayalım hep birlikte el ele.

Türk, Kürt, Arap, Çerkez, Laz, farkımız yok,
Vatan bir, bayrak bir, tefrikamız yok,
Gidecek başka yer, toprağımız yok;
Bu yurt, bizlere emanet son kale,
Yaşayalım hep birlikte el ele.

Tasada üzüldük, sevinçte güldük,
Ekmeği paylaştık, ikiye böldük,
Farklı fikirleri zenginlik bildik;
Bir gergefte işlenmişiz dantele,
Yaşayalım hep birlikte el ele.

Fitne çok, aman ye’se düşmeyelim,
Gaflete dalıp, hattı aşmayalım,
Zulmedip kuyumuzu deşmeyelim!
Sonra ayırırlar kısım parsele,
Yaşayalım hep birlikte el ele.

Yurdumuz cennettir, candır bize can,
Artık akmasın gözyaşı ile kan,
Sağ-sol, Alevi-Sünni ayırmadan;
Ele güne karşı olalım hâle,
Yaşayalım hep birlikte el ele.

Şimdi şahlanıp dirilme anıdır,
Kırgınlıkların dürülme anıdır,
Dostça sımsıkı sarılma anıdır;
Türküler, zılgıtlar dökülsün dile,
Yaşayalım hep birlikte el ele.

Yolcusuyuz üç-beş günlük âlemin,
Huzur varken, gereği yok elemin,
Aynı ülkü için etmeli yemin;
Var mı memleketten mühim mesele?
Yaşayalım hep birlikte el ele.

Muhittin Alaca
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Her Yerde Sen

Ağaçlar şen, çiçekler şen, kuşlar şen;
Yağmur gözlerinde bu ne veda havası?
Dökülür portakal çiçekleri gidersen,
Martıların gözyaşını kim silecek?
Lâleler solunca, öksüzdür gülşen.
Diner mi günlerce manolyanın yası?
Bir bilsen neler aldığını, ah bilsen!
Şairin nefessiz kaldığını, kim bilecek?
Şiirimde sen, düşümde sen, ruhumda sen;
Can olmazsa, ne kadar dayanır ten?

Gitmek için henüz çok erken,
Nereye gitsen, karşında anılar bitecek;
Dilin bile varmıyor, “elveda” derken.
Sevgimin sıcak kollarından kayarken,
Hangi sevda sebil olup yetecek,
Sana gelip de hiç gitmeyecek?

Bir sana tutkundum, bir de maviye;
Gölge gibi düşerdim peşine.
Üzülünce, artçı şokların yıkardı;
Dünyaları verirdim tatlı gülüşüne.
Sevinçlerim ayyuka çıkardı,
Tortulu sancılarım rafa kalkardı;
Hayrandım kuğu gibi süzülüşüne.

Bir pembe sayfada buluşurduk seninle;
Kuru kalabalıklarda, kaçak iki gönüldük.
Hazana inat, mevsimlerime bahardın;
Erikler çiçek açarken, kanatlanırdım seninle.
Tüm cümlelerimin öznesi, yardın;
Florya sahillerinde el ele iki güldük.

Tohum gibi her yanımda yeşermişken,
Kesilir nisan yağmurları gidersen.
Adın bütün hücrelerime şifrelenmişken,
Gitmek için henüz çok erken;
Bu ne firak rüzgârı, gelip zamansız esen?
Gözyaşımda sen, düşüncemde sen, ak saçımda sen.
Seni nasıl sevdiğimi, ah bilsen!

09.04.2010

Muhittin Alaca
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Hercai

Ben, kekik kokulu dağların,
Sen, yosunlu denizlerin havasını solurken,
Ve fanusta bir çiçek gibi solarken;
Martı çığlıkları arasında geleceğim kentine.
Metropollere sığmayan hayallerimi,
Boncuk boncuk dizeceğim boğaza.
Yeni bir efsanenin telkarisi olarak,
Kız Kulesi’ne kalsın hediye.
Zembereğini kıracağım saatlerin,
O gece zaman dursun diye.

İnsan arenasında, ketum kelimelerle
‘Geldim! ’ Dememi duymayacaksın.
İki kıtaya yayılan kokunu,
Uzun uzun ciğerlerime çekeceğim.
Ay tenine dokunmadan,
Kabuğuna çekilen bir deniz gibi
Uzaklaşacağım oradan.

Fabrikaların, vapurların homurtusundan,
Bitkin düştüğün yataktan uyanana kadar,
Cırcır böceklerinin sesine aşina bedenimi,
Sürükleyeceğim kirlenmemiş iklimlere.

Masum bir bebek gibi uyu,
Yorgun gözlerin uykuda dinlensin!
Kırgın yüreğine yine gam değmesin,
Geldiğimi bilmemen daha iyi!
Işığını gözlerinden alan yıldızlara tutunup,
Tenha bir limana atarım kendimi.
Tüm ihtişamıyla İstanbul senin olsun,
Yayladağı yeter bana Hercai!

                                              24.05.2013

Muhittin Alaca
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Hero ile Leandros

Sen Afrodit’in aşklara yasaklı,
Günahsız rahibesi Hero’sun.
Ben, gözlerinin maviliğinde saklı,
Aşk denizini kulaçlayan Leandros’um.
Bakışlarının derin sularından geçtim,
Gözlerinin şölenlerinde sevdayı içtim.

O mahcup gülüşün, ar nişanesi,
Oyuna doymamış çocuk edasıyla
Mahzun yüzün, nur tanesi.
Göğsünün çözülmemiş düğmelerini,
Yüreğinin sevda kıyılarına tutunan,
Tutkulu adama aç, ne olur!

Dolunay gibi gecelerime doğarsın,
Seninle aydınlanır her günüm.
Ağarsın saçlarım, uğrunda ağarsın,
Ruhuma bir nur olur yağarsın;
Sensiz, kapkaraydı dünüm.

Dudağımda demlenirken şiirler,
En güzel rengi gözlerinde gördüm;
İklimleri değiştiren gözlerinde.
Sensizlik girdabında çilemi ördüm,
Senden uzakta yıkılır tüm şehirler.
Üsküdar sahilinde martılara sordum;
Kız Kulesi’ndeki aşkla, bizimkisi birler.

Fener diye tutunuyorum gözlerinin ışığına,
Fırtınalarda boğulurum, ışıksız kalırsam.
Ölmeyecek bir efsane yaşat aşığına;
Mavi gözlerinden ilham alırsam,
Leandros gibi çarçabuk ölmem;
Korsansız limanlarına demirledim, dönmem.
Ay teninde ruhum can bulur,
Alev gözlerinden ışık saç, ne olur!

                                         03.05.2010

Muhittin Alaca
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Hiç mi Kabahati Yok?

Bana yüklemişsin bütün günahı,
Gözlerinin hiç mi kabahati yok?
Bir işvenle zor ederken sabahı,
Nazlarının hiç mi kabahati yok?

Yeniden doğmuştum bir selamınla,
Gönül sayfama yazdın kaleminle,
Müptelan olmuştum hoş kelamınla;
Sözlerinin hiç mi kabahati yok?

Sımsıcak sevgindi ayakta tutan,
Alakandı acılarımı yutan,
Başımı her koyduğumda uyutan;
Dizlerinin hiç mi kabahati yok?

Şehla bakışlarındı kör eyleyen,
Yangınlara atıp da zor eyleyen,
Yüreğimi kavurup kor eyleyen;
Közlerinin hiç mi kabahati yok?

Yalanmış, üç günlük şu dünya yalan,
Var mı ki, sevip de muradın alan?
Şimdi siyah-beyaz karede kalan,
Pozlarının hiç mi kabahati yok?

19.05.2017

Muhittin Alaca
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Hoş Bir Sada

Ne hoştu muhabbet, bu saklı koyda,
Cümle yorgunlukları unutarak,
Yakamoz ve deniz, her yudum çayda;
Veda şarkıları mırıldanarak,
Mavi bir rüyadan ayrılma vakti.

Hırçın dalgalarla boğuşurken gün,
Bir seyyah tayfa gibiyim ne fayda.
İçimde kanatlanan kuşlar sürgün,
Hoş bir sada kalırken ıssız koyda;
Dostlarla kavuşuruz belki bir gün…

03.06.2016

Muhittin Alaca
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Hoş Bulduk, Sevda Nakışlım

Gülen gözlerinden neşe saçarak,
Yıkık duvarlarımı onaran sendin.
Mavi bir yaşama kapı açarak,
Ruhuma şefkat kanatlarını serdin.
Sığınağım oldun çarçabuk,
Karşılarken demet demet gül derdin;
Bir elmanın iki yarısı olduk.
‘Hoş geldin’ derken dünyalar verdin;
Hoş bulduk, sevda nakışlım, hoş bulduk.

Seninle gönül şamdanına mumlar yaktık,
Acılarımızı bir balona bağlayıp uçurduk.
Gecikmiş bir edayla, gürleyip aktık;
En güzel yılları, yaşamadan kaçırdık.
Özlemin sarı sularında sararıp solduk;
Kör talihe, mutluluk iksirini içirdik.
Somurtkan takvimleri birlikte yolduk,
Gönül köprülerinden aşkı geçirdik;
Hoş bulduk, yürek yakışlım, hoş bulduk.

Gözlerinde sevincin nazlı yakamozları,
Bu aşığa can vermek için mi yaratılmış?
Gamzelerin bir ömrün neşe kozları,
Alevli saçlarında güneş mi taratılmış?
Kirpiklerinde simlerin altın tozları,
Yüreğin sabır tülbentleriyle arıtılmış.
Çile çarklarında öğütülen kulduk,
Döktük acıları, aşk ile dolduk;
Hoş bulduk, maviş bakışlım, hoş bulduk.

                                             10.05.2010

Muhittin Alaca
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Hoş Geldin!

Nisan yağmurları gibi aniden,
Kuruyan vahalarıma şifa niyetine,
Al al açmak gülşenimde yeniden;
Ve bülbülü kavuşturmak için hürriyetine,
Hoş geldin gülüm, hoş geldin! …

Gelmenle cemreler düştü, kuşlar uçuştu;
Anladım ki, buzullar eridi, bahar geldi.
Nehirler coştu, ceylanlar koşuştu,
Beldeme misk kokun, buhur sindi;
Hoş geldin gülüm, hoş geldin! ...

Izdırap çağım kapandı sen gelince,
Çekildi ayrılığın sarı suları.
Yorgun yüreğim canlandı sen gülünce,
Her yanda esiyor sevda yelleri;
Hoş geldin gülüm, hoş geldin! ...

                                 16.04.2013

Muhittin Alaca
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Hoş Geldiniz Gecemize!

Sevgi aksın gönlümüze,
Kır çiçekleri açsın, bahçemize.
Kötülük bulaşmasın, özümüze,
Yalan karışmasın, sözümüze.

Çocuk; umuttur, güç katacak gücümüze.
Öğretmen; ışıktır, ferdir gözümüze.
Okul; can verir, harf ile hecemize,
Dostlar; şeref verir, daim bize.
Hepiniz, hoş geldiniz gecemize!

Hayatımız tiyatro, aile ilk perdesidir.
Sonra okul ve çevre; güftesi bestesidir.
Medya, ekran, internet, özenti evresidir.
Meslek, evlilik, olgunluk belirtisidir.
Yaşlılık olur köstek, oyunun son sahnesidir.

Bahçelievler, size bir perde açacaktır.
Eğitimin iki türünden, örnekler sunacaktır.
Herkes bundan kendine, bir mesaj çıkaracaktır.
Doğruyu gören göz, yanlıştan sapacaktır.

Bunlar çocuk, elbette sürçülisan yapacaktır.
Hoşgörünüz bizlere, teselli olacaktır.
Eğitime değer verenin, geleceği paktır.
Bu uğurda koşanın; yüreği cevher,alnı aktır.
Şiir, türkü, oyunun; en kralı size haktır!

(25/05/2006 tarihli okul tiyatro gecesi için, şiir diliyle açılış konuşmasıdır.)

Muhittin Alaca
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Hüzün Lâlesi

Ey yüz güldürmeyen hüzün lâlesi!
Ben sana koştukça, sen kaçıyorsun.
Düşmesin dedim aşkın son kalesi,
Ben otağ kurdukça, sen göçüyorsun,
Bin derdim var, bir de sen açıyorsun.

Nasıl yaşıyorsun böyle ah ile,
Peşinde derbeder bir günah ile?
Yeşerir sürgünlerim sabah ile,
Ben filiz verdikçe, sen biçiyorsun,
Bin derdim var, bir de sen açıyorsun.

Sen beni Ferhat mı, Mecnun mu sandın?
Leyla gözlerini kanun mu sandın?
Gururum eliftir; vav, nun mu sandın?
Ben dala kondukça, sen uçuyorsun,
Bin derdim var, bir de sen açıyorsun.

Sabredip sustukça, gür esiyorsun,
Hayallerimi dar’a asıyorsun,
Neden damarıma hep basıyorsun?
Ben zehre bandıkça, bal içiyorsun,
Bin derdim var, bir de sen açıyorsun.

Umutsuz vakasın, gönül hanemde,
Var mı senin gibi aksi âlemde?
Ve sıfır, elde var sıfır elimde;
Ben seni sevdikçe, gam saçıyorsun,
Bin derdim var, bir de sen açıyorsun.

15.10.2016

Muhittin Alaca
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Hüzünlü Günler

Bitti derken, döndü hüzünlü günler,
Kasvet düşlerinden uyanmadık mı?
Analar, bacılar, çocuklar inler;
Dün aynı acılarla yanmadık mı?
Sönen her ocak beni benden aldı,
Hayatın ne tadı, ne tuzu kaldı.

Elbet gece biter,  şafak sökecek,
Hasta ruhların belasını söyle!
Hep gencecik masumlar mı çekecek?
Yüreğim kaç yasa dayanır böyle?
Birileri gökkuşağımı çaldı,
Renklerin ne adı, ne izi kaldı.

Gülümsesin altın saçlı baharlar,
Tasalanmasın yurdumun insanı.
Yetmez mi artık çekilen kahırlar?
Yine konuşalım aynı lisanı.
Çağlardır, fitne kemendini saldı,
Dostluğun ne yâdı, ne sözü kaldı.

Oluk oluk akan kardeşkanıdır,
Yumruk olmazsak, dağılır gideriz.
Şimdi azimle doğrulma anıdır,
Bu kangren gidişatta ümit varız.
Patlayan her bomba bağrımı deldi,
Sönmeyen hem od’u, hem közü kaldı.

30.08.2015

Muhittin Alaca
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Issız Bir Koyda Buluşalım

İnsan harmanından, gürültüden kaçarak,
Issız bir koyda buluşalım güzelim;
El ele, göz göze kumsalda gezelim.
İkinci bahara kapı açarak,
Sevgi tohumlarını martılara saçarak,
Gökkuşağına mutluluğun renklerini dizelim.

Korkuları üzerimizden atarak,
Acı sayfaları bir bir dürelim;
Mavi sulara sandalları sürelim.
Dizlerimizde sırasıyla yatarak,
Bakışlarla ruhumuza can katarak,
Coşan sinemizde huzur görelim.

Baş harflerimizi kuma kazarak,
Ak köpüklerin koynuna salalım;
Dalgaların gelgitine dalalım.
Hasretlik oyununu bozarak,
Sevda türkümüzü yazarak,
Parmaklarımızı kenetleyip kalalım.

İki şebnem gibi düşerek,
Aşk güllerine hayat verelim;
Yorgun bedenlerimizi sahile serelim.
Yıldızların altında sevişerek,
Ayrılmamak üzere kavuşarak,
Samanyolunda vuslata erelim.

                                      28/03/2011

Muhittin Alaca
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Issız Göllerde Açar Nilüfer

Yokluğun saçlarımda ağardıkça,
Anılar yarama tuzunu döker.
Hüzün sağanağında boğuldukça,
Bülbüller gamlanır, boynunu büker.
Yürek çiziklerim çoğaldıkça,
Anlarım ki çivi, çiviyi söker.

Gözlerinin ışıltılı kentlerinden pervazlanır,
Durgun sularıma turnalar iner.
Sevinçli meltemlerle palazlanır,
Yüreğimin ovalarına kokun siner.
Yakamozlarda yeni umutlar alazlanır,
Sessiz çığlıklarım bir nebze diner.

Kelebek ömrü gibi kısa olmasın,
Kadim dost sarmalasın bu sefer,
Gül yaprakları gibi tez solmasın,
Ruhuma ilaç olsun, gözlerime fer.
Kem gözler saç-baş yolmasın,
Issız göllerde açar nilüfer.

                            07/02/2011

Muhittin Alaca
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İflah Olmazsın

Şempanze gibi daldan dala atlarsın;
Nice canlar yaktın, iflah olmazsın.
Sevgiyi hançerleyip, nankörlüğü katlarsın;
Birçok aşklar gömdün, iflah olmazsın.

Para-pula ipotekli kalbin, ne kadar sığ!
Dağları aşmak varken; tependen inmedi çığ.
Hayat dantelini eline almadan tığ;
Örmeye kalkıştın, iflah olmazsın.

Bir nefeslik dünyada, şimdilik koşar atın.
Zümrütten saraylar evin, denizde yatın,
Kral dairesi olsa da katın;
Yine gözün doymaz, iflah olmazsın.

Sevgiyi ruhundan sürgün etmişsin.
Hayallerin ham, kendin pişkin-yetmişsin.
Defolu kumaş gibi, kredini tüketmişsin.
Peteğin sahte, balın hormonlu; iflah olmazsın.

Nefsin salvolarıyla maya çalarsın göle;
Mutluluk oyununda, vurmuşsun vole.
Gerçekte deve dikeni, sanalda benzersin güle;
Yarım beste gibisin, iflah olmazsın.

Kırık ayna gibi bir bölü ikin hile.
Görünen yanın hûri, görünmeyen yanın çile.
Bütün arınma kurnaları birleşse bile;
Paklayamaz hafakanlarını, iflah olmazsın.

Kabahat samurdan kürk olsa; almazsın sırtına.
Olduğun yerde, meltemler tufan olur; çıkar fırtına.
Karabasanlar gizlenir karanlığın ardına,
Kâbus gibisin Arsız! İflah olmazsın.

                                               01.08.2007 Çarşamba

Muhittin Alaca
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İki Tespih Tanesi

Cam çerçevelerin gerisinde
Biraz yorgun, biraz nemli,
Ama hep sevgi yüklüler;
Çağlara meydan okuyorlar.
Yakamozları toplayıp denizden,
Ruhumun çerağını yakıyorlar.

Kevser olup şifa niyetine,
Yüreğimin çorağına akıyorlar.
Cüzamlı bir kenti diriltmek için,
Durgun bir nehri kabartmak için,
İnci mercan, iki tespih tanesi,
Hâlâ esrik ve esrarlı bakıyorlar.

                07.10.2013

Muhittin Alaca
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İki Yaramaz Çocuk Ruhumuz

İki yaramaz çocuk ruhumuz,
Şen-şakrak, deli-dolu.
Var mıdır bu rüyadan
Hiç uyanmamanın bir yolu?

Daima zakkum bahçelerinden
gam topladım,
Mutluluk sahnesini hep atladım.
Bir derin sükûttan çekip aldın,
Beni benden de çaldın.

Tek tek sardın yaralı yanlarımı,
Süslüyorsun en güzel anlarımı.
Bitti vefasız şarkılar,
Gitti kahırlı şiirler.
Gönül burçlarımda dalgalanırsın,
Öylesine mavi, öylesine güleç.
Sen Leyla’yı kıskandıran cilve!
Ülkeme hep neşeni saç,
Damağımda kalsın,
Bu tat, bu telve.

Gamzelerinde dinlenir yorgunluklarım,
Uçup gidiyor kırgınlıklarım.
Kapattın ebedi zindanlarımı,
Yaktın vuslat şamdanlarımı.

Ben böyle iyiyim sevdiğim,
İstiyorum hiç sabah olmasın.
Seninle susuz da kalırım,
Uykusuz da.
Bu benim en tatlı esaretim.
Sevdana öyle göm ki beni,
Sonsuza dek orda kalayım.
Doyamam biliyorum;
Belki bir nebze soluklanır,
Sana olan hasretim.

17.07.2017
Saat : 07:17
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İkimiz de Olduk İhtiyar

Dünyanın cilası, cezbine kandık,
Ömür denizini tükenmez sandık,
Bir aşkın narında birlikte yandık;
Ne ben yıktım, bozdum, ne sen ahdi yar!
Şimdi ikimiz de olduk ihtiyar.

Çok koşturdu hayat, boşa yorulduk,
Bazen hayal, bazen düşe sarıldık,
Bilinmedik dağa, taşa sürüldük;
Dolandık gurbette hep diyar diyar
Şimdi ikimiz de olduk ihtiyar.

Bahtımız topaldı, talihimiz kör,
Yazıma kar düştü, saçlarıma kır,
Bakışların ölgün, şen gülüşün sır;
Acımasız yıllar nasıl da kıyar!
Şimdi ikimiz de olduk ihtiyar.

Ne kavuşabildik, ne de vazgeçtik,
En deli çağları çarçabuk geçtik,
Sevdanın zehrini bal diye içtik;
Ne ben mesut oldum, ne sen bahtiyar,
Şimdi ikimiz de olduk ihtiyar…

13.10.2017

Muhittin Alaca
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İlkbahar

Güneş bulutla oynaşır,
bahçede şakayıklar açar.
Gelinlik giymiş bademler,
zarafet eriklere yakışır.
Ve dallara yürürken sular,
düş yorgunu bedenim can bulur.

Kuş ve çocukların cıvıltısı karışır,
hafiften bir esinti alır ruhumu,
duygularım polenlerle yarışır.
Ne dert, ne kasvet, hepsi uçar;
kozasını yırtan kelebek gibi
yeniden tutunurum hayata.

Kumrunun gözlerinde neşe,
serçenin gagasında ıslık,
arı papatya papatya dolaşır.
Ne geçmişin travmaları,
ne gelecek kaygısı,
bana bir nefes ilkbahar,
bir de gözlerin yeter.
Suların aynasında bu mevsim,
sana gülümsemek yakışır.

                        20.03.2013

Muhittin Alaca
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İmkânı Yoktur

Hiç boşuna sıkma tatlı canını,
Sanma ki bu sevda omuza yüktür.
Yorma bedenini çıkar tadını,
Kirpiğin sineme saplanan oktur,
Senle ayrılmanın imkânı yoktur.

Geç buldurdu hayat, nereye böyle?
Candan can koparmak kolay mı söyle?
Pes etmek olur mu çarçabuk öyle?
Var mıdır emsali, aşkımız tektir?
Senle ayrılmanın imkânı yoktur.

Ayrılırsak dağda ceylanlar ölür,
Bahar gider her yer zemheri olur,
Papatyalar küser, menekşe solar;
O yüzden boş söze karnımız toktur,
Senle ayrılmanın imkânı yoktur.

Bitmese muamma sonsuza kadar,
Ayrı diyarlara sürse de kader,
Çökmesin üstüne en ufak keder;
Sevene vuslatın yolları çoktur,
Senle ayrılmanın imkânı yoktur.

04.08.2017

Muhittin Alaca
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İnanmak İstemiyorum

Heron’un kayıtlarına bakıyorum,
Hantepe’de olanlara kanım donuyor,
Yüreğim parçalanıyor ürperiyorum.
Bu kalbi, aklı olmayan makinenin bile,
Vicdanı sızlamıştır gördüklerine.

Görüntüleri izleyenler, ruhsuz olamaz;
Komutanlar evlatlarını yalnız bırakır mı?
BBG evi gibi seyretmeyip, yardıma koşardılar.
Hızır gibi yetişir, dağları aşardılar.
Pusulardan kuzulara bombalar yağıyor,
Yedi can çarpışıp, toprağa düşüyor.
Kıpırdayan yok, eyvah nasıl başardılar?
Biri, bir yerlerde yanlışlık var desin.
Bilerek gitmediklerine inanmak istemiyorum.

Biri bana görüntüler sahta desin,
Fotomontaj, kaos yaratmak için kesin;
Mukavemet sistemimizi bozmaya çalışan,
Dış mihrakların komploları desin.
Bir şeyler söylesin, gizli kalmasın.
Heron’ların  karelerinden kuşku akarken,
Şehit analarımızın yüreği ikinci kez yanmasın.

Susmayıp çıksın biri!
Gözpınarları kururken anaların,
Hainler bu güzide kurumda kalamaz;
YAŞ toplantılarında suçlular terfi alamaz,
Her gördüğünüze inanmayın desin!
Netekim, derin bir oh çekelim,
Kahraman ordumuzun imajı kurtulsun,
Nifak rüzgârları vız gelip, tırs geçsin.

                                          04.08.2010

Muhittin Alaca
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İnsafın Yok mu?

Bir ilkbahar daha neşe saçarken,
Bahçelerde gül-menekşe açarken,
Sen muamma, köşe bucak kaçarken,
İz sürdüm, peşine il il takıldım;
Hangi yana baksam yoksun, yıkıldım.

Varılmaz masal ülkesinde misin?
Kaf dağlarının arkasında mısın?
Sırlı bir deniz öyküsünde misin?
Taştım nehir gibi sel sel döküldüm;
Hangi yana aksam yoksun, yıkıldım.

Unutmak mümkün mü, gezdin kanımda?
Gülmeye çalıştım en zor anımda,
Yivli sızılar kaldı sol yanımda,
Onulmaz yarayım, tel tel söküldüm;
Hangi yanı sarsam yoksun, yıkıldım.

Dolandım Kays gibi, çöller tükendi,
Vuslata çıkacak yollar tükendi,
Gam yokuşlarında yıllar tükendi,
Kuru çınar gibi dal dal büküldüm;
Hangi yöne dönsem yoksun, yıkıldım.

Eski bir volkan kadar yorgunum yâr,
Sensiz bu yerler, bu gökler bana dar,
Söndü, sönecek derken içimdeki nâr,
Tutuştu çerağım, kül kül yakıldım;
Hangi yanda tütsem yoksun, yıkıldım.

Senin müptelanım, insafın yok mu?
Yitirdim yönümü, hiç vefan yok mu?
Selamın, mektubun, son lafın yok mu?
Çile mahzenime lâl lâl çekildim;
Hangi kula sorsam yoksun, yıkıldım.

02.04.2016

Muhittin Alaca
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İnsafın Yok mu?(2)

Bir yabancı gibi öyle uzaktan,
Bakma daha fazla, insafın yok mu?
Ömrümü geçirdim gamlı süzekten,
Sıkma daha fazla, insafın yok mu?

Düşen bin parçadır o mah yüzünden,
Yeterince çektim cilve, nazından,
Sinem alev alev aşkın közünden;
Yakma daha fazla, insafın yok mu?

Tutmaz dikişlerim, bir bir söküldü,
Türküler dilimden tele döküldü,
Yıllar yılı boynum öne büküldü;
Bükme daha fazla, insafın yok mu?

Ardından koşturdum, kederle doldum,
Ne mutluluk buldum, ne murat aldım,
Bölündü düşlerim, tarumar oldum;
Yıkma daha fazla, insafın yok mu?

Hiddetin, inadın bana mı söker?
Söyle benden başka kahrın kim çeker?
Dil susar, gözlerin zehrini döker,
Dökme daha fazla, insafın yok mu?

Gitti feri, görmez oldu gözlerim,
Beklemekten tutmaz oldu dizlerim,
Dokunsa da sitem dolu sözlerim;
Takma daha fazla, insafın yok mu?

18.11.2017
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İsimsiz Şiir

Menekşeler ilkyaz defilesinde,
Sahile aşkla vuruyor dalgalar.
Katarlar geçiyor teker teker,
Pürneşe saksağanlar, kargalar.
Firari yaşanmışlıklarımızın dökümünü
Aylara vursak, ayrılık başı çeker.

Ruhumun dar odalarından aşk ağacına,
Her yaprağı umut yüklü kaç şiir astım?
Yokluğunun cezvelerinde özlem tüterken,
Yarama en acı tütünleri bastım.
Yıllar sırtımızdan vurup geçerken,
Aşkın menfur planı çıktı gün yüzüne.
Üzerine ölü toprağı serpilmiş sevda,
Ağırlığını taşımaktan yorulduk diye,
Miras olarak, ayrılığı verdi hediye.
Veda şarkısı öncesi bu sessizlik,
Ruhumun dizginlerini parçalıyor.
Kan damlıyor, beyaz lâleye…

Hayata tutunduran gözlerin nerde?
Bıçak pırıltısı hüzünlerle bakıyor.
Hani mutlu kapanacaktı son perde?
Kekremsiye çalıyor suskunun tadı.
‘Sonsuza dek’ sözleriyle hiç yüzleşme!
Verdiğin tüm sözlerin başı yerde.
Sen ey yitik düşlerimin prensesi!
Vurdumduymazlığınla saldın mı derde?
Vefalı bu adamın, kesilse son nefesi;
Ve yarılsa ortadan göğüs kafesi,
Görecekler ki, kanında ‘yâr’ akıyor.
İsimsiz olsun son şiirimin adı;
‘Ayrılık’ kelimesi, içerimi yakıyor.

                                         17.04.2010
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İstanbul Duyar mı Bilmem

Gözlerinin alyansından güneşlerim doğar,
Gamzelerinden gizemli baharlar dökülür.
Nurefşan olur hazan, kasımpatıları yağar,
Zemheri ayında buzlarım sökülür;
Gözlerinin alyansından güneşlerim doğar.

Senle taptaze her daim ümitlerim,
Sükûta erer dertler, son bulur gelgitlerim.
Yanaklarının pembesidir düşlerim,
Kızıl saçlarında dolaşır mı ellerim?
Senle taptaze her daim ümitlerim.

Yusufçuklar selamını bırakır pencereme,
Bâd-ı saba buseni kondurur, sessiz sessiz.
İlişirsin içimin deltasına, değilsin cereme;
Sensiz sin olurum, kalırım nefessiz.
Yusufçuklar selamını bırakır pencereme.

Yüreğim yüreğine kelepçeli, zincirleri kavidir;
Nazlı lâlem olarak, daima bana gül!
Hanem seninle pürneşe, düğün evidir;
Ak rengin, gizeminle ruhuma süzül!
Yüreğim yüreğine kelepçeli, zincirleri kavidir.

Kalabalık yığınlarda seçilirsin mehpârem,
Boğazın rüzgârına fısılda sırrımızı,
Kız Kulesi’yle söyleş, inlesin bütün Harem!
Florya’da martılar, dinlesin şarkımızı;
Kalabalık yığınlarda seçilirsin mehpârem.

Sol yanımın atışını, İstanbul duyar mı bilmem?
Tatlı dillim, eksilmesin neşesi didârının!
Sen olmazsan, meddahlar piri gelse gülmem;
Yol somurtkan takvimlerini, hasretlik diyarının!
Sol yanımın atışını, İstanbul duyar mı bilmem?

14.11.2009

Muhittin Alaca
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İstanbul'da Bir Yolcu

Bu gece yolcuyum Harem'de, elveda İstanbul'a.
Seni görmek nasip olmalı, her kula.
Kimine altın olmuş toprağın, taşın.
Kimini de muhtaç etmişsin bir çula.

Kimine sığınacak liman, kimine yavan ekmek aşın.
Kimini şöhret yaptın, kimi döndü yetime, dula.
Umutlar yakarış, hüzünler gözyaşın.
Kimine gurbet oldun, kimine oldun sıla.

Boğaza karşı oturdum, bakıyorum İstanbul'a.
Gecenin örtüsüne bürünmüş günahlar.
Sultanahmet'te, Süleymaniye'de mahyalar,
Minarelerden gönüllere ışık saçıyorlar.
Yedi tepeyi inleten ezanlar,
Temiz ruhlara davetiye çıkarıyorlar.

Denizin ortasındaki Kız Kulesi gibi yalnızım.
Gizemim Ayasofya, Topkapı gönül sarayım.
Eminönü'ne konan güvercin, Galata'da uçan şahinim.
Dev dalgalar, çarparken gönül kayalıklarıma,
Bu rıhtımda, mazlumlara şahidim.

İstanbul, gündüz kaynayan kazan,
Gece kimine huzur fısıldar, kimine hazan.
İşte, keşmekeş içinde sallanan bir Lâle!
Müşterisine küfürler savurup kızan,
Anadolu dağlarında açan, yaban çiçeği.
Ne rengi o kırların rengi, erguvan;
Ne kokusu varoşların kokusu, yavan.
Şarap masalarını süsleyen, boyalı figüran,
Fosforlu gecelerde uykusuz bir can,
Loş barlarda, teselli arayanlara derman...

Bu gece yolcuyum Harem'de elveda İstanbul'a.
Kadının sesi kulaklarımda, lanet okuyordu sana.
Ancak, Osmanlı'dan izler, besteler de sunuyorsun.
Yine de diyorum ki; seni görmek nasip olsun her kula.

Muhittin Alaca
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İstiklal Ruhumuzu Dirilten Şair

Çanakkale Şehitlerine ve daha nice
Şiirlerinle şairlerin piriydin Akif!
Bülbülün yerine matemlerdeydin her gece,
Yeisten kaçınan, azmin neferiydin Akif!

Ve Anadolu’nun istilâsıyla kükredin,
Korkma diyordun, inmez şu bayrak, düşmez bu din!
Tek dişli canavarla başa çıkar serhaddin;
İstikbale bakan gözlerin feriydin Akif!

Kahraman ordumuza haykırdın şanlı marşı,
Titrettin gönülleri, inlettin göğü-arşı,
Gövdeni bu hayâsızca akınlara karşı,
Siper et diyen, vatansever biriydin Akif!

Sen ki, umudu sönmeyen hakikat ışığı,
Zalimin hasmı, boynu büküklerin aşığı!
Bu ulus olamazdı soysuzların uşağı,
Milleti uyandıran ruhun seriydin Akif!

Yurt uğruna feda edilirken binlerce can,
Hür doğduk, hür kalmak içindi akıtılan kan.
Düşmanı bir kez daha çaresiz ve perişan
Bırakan Mehmet’in eşsiz zaferiydin Akif!

Yarışma parasını kabul etmeyen cömert,
Haksızlıklara boyun eğmeyen mert oğlu mert,
Vatan için değil miydi çektiğin onca dert?
Mısır’dan döndün; bir kemik, bir deriydin Akif!

Sen dava adamı, baytar, vaiz, mütefekkir,
Kaleminden, kelamından damlayan tefekkür;
Asım’ın nesli ‘Safahat’ için müteşekkir,
Meyyit değil, gönlümüzde hep diriydin Akif!

Muhittin Alaca
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Kaçak

Kaçağım, bu dağlarda kaçak,
Kaderin çizdiği rotada yürüyorum.
Bir rüzgâr esmekte, bıçak mı bıçak,
Yorgun bedenimi ardından sürüyorum.

Nerede duracağım bilmiyorum?
Varsın gözlerimden aksın yaşlar,
Artık elimin tersiyle silmiyorum.
Tipi diner, içimdeki fırtınalar başlar,
O ceylan gözler, o kalem kaşlar,
Hayata bağlar; o yüzden ölmüyorum…

Geçer elbet bu kara kışlar,
Yaylaların baharı güzel olacak.
Azade et, gelsin alaca kuşlar,
Gelincikler, laleler yine açacak.

Kayan yıldızlara seni soruyorum,
Bu kaçıncı mevsim, kaçıncı Ocak?
Yorgun bedenimi ardından sürüyorum,
Yeter, vefalı şairine aç kucak!
Hayalin karşımda, üşümüyorum;
Kaçağım, bu dağlarda kaçak…

                                            24.02.2012

Muhittin Alaca
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Kaçırma Gözlerini

Dingin bir ömrün gölgesinde,
Kırık düşlerle yosunlu duvarlara,
Yaslanıp bekledim seni.
Kaçırma gözlerini, özlemlerimden!
Kayıp yıllarımın salkım hüzünleri,
Ancak gözlerinin maviliğinde dağılır.
Hasret tüten küflü gecelerimden,
Onuruna yeni düşler sağılır.
Kaçırma gözlerini, gözlerimden!
Kanamalı lirik hecelerimden,
Ayrılığın somurtkan havası değil,
Sevincin mavi hülyası yayılır.

Kaçırma gözlerini, kasvetim sana!
Acılardan çalabildiğim tek mutluluksun.
Ruhum dardayken, kavuşsun cana;
Derin derin  çektiğim soluksun.
Yıllarca bekledim yana yana,
Sevginle doyur kana kana;
Atardamarlarımda akan oluksun.
Kaçırma gözlerini, kısmetim sana!
Ay teninde, adını takı gibi taşı!
Kalbi senin için atana, düşlerinde yatana.
Dindir gözlerimden kanlı yaşı;
Kaçırma gözlerini, hasretim sana!

                                             01.05.2010
Muhittin Alaca

Muhittin Alaca
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Kafanı Kuma Gömmekle

Kafanı kuma gömmekle,
Gerçeklerden kaçamazsın.
Perdelerini kapatsan da her akşam,
Ay gülümser, parıldar kehkeşan.
Sorumsuzluğun adını,
Mutluluk koymakla;
Huzura eremez insan.

Sevgi fedakârlık ister, emek ister;
Kuyruğunu kıstırıp kaçmak,                                                            
Yüreksizlerin işi.
Hayvan bile, yavrusunu bırakıp kaçmaz.
Söze geldi mi, dil bir karış;
Laf yarıştırmada, yoktur benzeri-eşi(!)
Yuvaya sahip çıkacak kuş, dişidir dişi.
O da palazlanıp uçarsa,
Gün gelir, akbabalara yem olur leşi.

Yediğin bal olsa, giydiğin ipek;
Sırtına altından semer vurulsa,
Eşek, yine aynı eşek…
Yediği kaba, nankörlük yapmazken köpek;
Kapıyı vurup gitmek acizlerin işi.
Evlat ile anayı bırakır mı er kişi?

Davul bile dengi dengine,
Yükseklerden uçarken, düştün engine;
Bukalemun gibi döndün rengi rengine.
Kuru ekmekle-soğan da mı yoktu aşın;
Ufak bir oda yetmez miydi?
Şerefinle oturur, koyardın başın.
Daha baharındaydın, neydi ki yaşın?
Baston olmaya mı gittin dedene?
Gözünün üstünde kaşın
Var, diyen mi oldu ki, sineklendin.
Kene gibi yapıştın kart bir bedene.
Birkaç tatlı lafla mı dolandı başın?
Gidip, bir yaban meskene pinekledin.

Sen olmadan da mevsimler döner,
Güller açar, bülbüller öter.
Ömrün gibi, maceran da bir gün biter.
Bir masumun ahı, iflahını sökmeye yeter.
Kafanı kuma gömdüğün yeter!
Yüzünü aydan saklasan da
Gerçeklerden kaçamazsın.
Gözlerin mühürlenmiş, açamazsın.
Yırtılmış ar perdesi, ortadasın.
Kalbinin karası, seni boğmada,
İnan ki darağacından beter.

Perdelerini kapatsan da her akşam,
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Ay gülümser, parıldar kehkeşan.
Nankörlüğün adını,
Mutluluk koymakla;
Huzura eremez insan.

17.05.2009

Muhittin Alaca
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Kahır İskelesi

Uçurmasam yüreğimdeki sevda kuşlarını,
Kalbinin pembe köşküne kim kurulur?
Hangi hayal bekçisi benim gibi vurulur?
Gergefteki nakış gibi taşır bakışlarını,
Yokluğunda, asude bir deniz gibi durulur;
Uçurmasam yüreğimdeki sevda kuşlarını,
Kalbinin pembe köşküne kim kurulur?

Hülyalarıma hep yıldırımlar mı düşecek?
Melâlimi dindirecek ilacın yok mu?
Merhem diye hüznünü sarıyorum, çok mu?
Aysız gecelerime, mehtaplar ne zaman üşüşecek?
Katranlı fanusuma, bir ışık yaksan çok mu?
Hülyalarıma hep yıldırımlar mı düşecek?
Melâlimi dindirecek ilacın yok mu?

Nergisler acılar bedesteni, güller yas tutar;
Hercai bülbüllerin şakıması çatallı;
Sevda ülkesinden dönen turnalar, katarlı;
Issız çöllerde kalan kırlangıcım yas tutar;
İki gözüm iki çeşme akarlı;
Nergisler acılar bedesteni, güller yas tutar;
Hercai bülbüllerin şakıması çatallı;

Bu kahır iskelesinde, beklemem yeter;
Vefa atlasında, vuslatımız yakın mıdır?
Sana koşan doru atlarımın, bu son akını mıdır?
Sensizlik, darağacındaki ölümden beter;
Duy artık bu kalbin intizarını, rüyamı çalmak hakkın mıdır?
Bu kahır iskelesinde, beklemem yeter;
Vefa atlasında, vuslatımız yakın mıdır?

                           15.02.2009

Muhittin Alaca
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Kahverengi Gözler Olmasa

Gizli bir hazine gibi saklıdır,
Sevgin sol yanımda parıldar.
Depreşir duygular baharda,
Gülşenimde beyaz laleler açar.
Havalanır sevda güvercinleri,
Meltemler ılgıt ılgıt seherde,
Ruhuma amber kokunu saçar.

Hüzzam faslını bitirir baykuşlar,
Bülbüller şen, kelebekler uçar.
Uzaklarda olduğunu düşündükçe,
Düşlerim bölünür, uykularım kaçar.
Pınarlarımdan süzülür yaşlar,
Yine dertlerimin mesaisi başlar;
Hayalinle avunurum naçar.

Dalgalarla aşınsa da kıyıdaki taşlar,
Bil ki hemen yıkılmazlar gülüm.
Gönlüm aşkınla kendinden geçer,
Sabır tasından umut iksiri içer.
Gel ki bitsin bu hasretlik- zulüm!
Kahverengi gözler, hilal kaşlar
Olmasa, ne olur benim halim?

                28/03/2012

Muhittin Alaca
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Kaktüs Çiçeğim

Vazgeçilmez sevdam, uğur böceğim,
Ömre bedel her gülüşün kelamın!
Geceleri açan kaktüs çiçeğim,
Uykumu aralar, içten selamın!
Çobanyıldızı gibi gönderimdesin,
Yüreğimin en harlı yerindesin.

Yapraklarını öperken çiğ taneleri,
Yüreğim fırlar yerinden, uzaklardasın;
Kıymet bilmez ki yaban elleri,
İncitirler bir gün, tuzaklardasın.
Yanımda yoksun,  uykularım aralanır,
Kurşun yemiş gibi içim paralanır.

Dikenli bağrıma neşe verenim,
Dün ölüydüm, bugün yaşıyorum!
Yufka yüreğini aşka serenim,
Kabıma sığmıyor, taşıyorum!
Çekme elini üzerimden,  saatler geçiyor,
Sevda kuşlarını hazırla, kervan göçüyor!

Bir işmarın değiştirir çağlarımı,
Geleceğin aynasıdır nurlu yüzün.
Kır zincirlerimi, çöz bağlarımı,
Açayım kollarımı, bitsin bu hüzün!
Sessiz açan kaktüs çiçeğim,
Ellerimden tut, sonra öleceğim!

Muhittin Alaca
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Kalbim Senin İçin Atmakta

Dalda akasya, portakal çiçekleri,
Etrafa rayihalar saçmakta.
Büyülenen ruhumda buğulanır izlerin,
Mevsimidir aşkın, laleler açmakta.
Gölgene sevdalı bir bulutum,
Yorgun bedenimi diriltir gözlerin.
Kadife ellerinle okşayana kadar,
Ağrılı yüreğimi sürüklerim peşinden.

Nisan yağmurları üstümüze yağmakta,
Güneş bir görünüp, bir kaçmakta.
Her kelimesi ilaç olan sözlerin,
İbrişim olup, hasreti boğmakta.
Geceleri öter cırcır böcekleri,
Ay diye, nur cemalin doğmakta.

Nöbetçi şairin kıvranır ateşinden,
Takvimleri yolup, şafakları saymakta.
Ayçiçekleri yüz çevirmez güneşinden,
Ak düşse saçlarına, titrese dizlerin,
Visalin taptaze yüreğimde yatmakta.
Tek ölüm ayırır, sevdalıyı eşinden,
Varlığın hayatıma neşe katmakta;
Her bahar, kalbim senin için atmakta.

                         18/04/2011

Muhittin Alaca
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Kalbinin Ritmini Düzeltir Şiir

Haberini aldım hasta diyorlar,
Sızım sızım sızlar koskoca şehir.
Yitik bir sevdayla yasta diyorlar,
Ayrılık hüznüyle her günün zehir.

Unutma şairler uyumaz gece,
Oya işler gibi döktürür hece,
Tabipler reçete yazsa da nice;
Kalbinin ritmini düzeltir şiir.

Geçtiğin taş köprü eskimiş gülüm,
Saatler sayılı varmıyor dilim,
Bir de bakmışsın ki, dayanmış ölüm;
Bak yosun bağlamış, o gümrah nehir.

Bandır şimdi pembe renge fırçanı,
Unut gitsin seni üzüp kıranı,
Bekliyorum sarmak için yaranı;
Aşklar sanal olmuş, zaman ki ahir.

Sığın öz sevdanın son kalesine,
Artık vurdumduymaz ol öylesine,
Ve tutun alaca atın yelesine;
Ömür treni hiç etmiş mi tehir?

07.07.2017

Muhittin Alaca
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Kanat Sesleri

Ruhumda muhacir kanat sesleri,
Mavi göklerimde dizilir kuşlar.
Sökerler kalbimden kötü hisleri,
Dağılır hicranım, süzülür yaşlar,
Her sabah umudu tazeler kuşlar.

Şafakla birlikte yola düşerler,
İklimden iklime sevgi taşırlar,
Deryaları geçer, dağlar aşarlar;
Sessiz vedanızda mahzun bakışlar,
Kafesimden beni de alın kuşlar!

Kanatlarınız hakikat yüklüdür,
Avazınızda merhamet saklıdır,
Aranızdaki muhabbet farklıdır;
Burada sert geçer, ayazdır kışlar,
Nevbahara ruhumu salın kuşlar!

Titretin yüreğimin bam telini,
Öğretin gurbetin naif dilini,
Pike yapıp dertlinin ahvalini,
Sılaya götürüp anlatın kuşlar,
Aranıza beni de katın kuşlar!

14.12.2014

Muhittin Alaca
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Kanlı Çukur Aldı Seni Muhsin'im

Mart sadece kazma kürek değil,
bu sefer yüreğimizi de yaktı.
“Maraş’tan bir haber geldi,
dediler ki Meyrik ölmüş oy..”
Ağıdını sana mı yakacaktık Muhsin’im?
Kartallar yüksekten uçar biliyorum.
İkballer gökte, kardelenler karda açar.
O yüzden mi enginlere inmedin?
Dağlar, başında taşıdı seni.
Hani bir zamanlar “Üşüyorum” şiirinde:
“Uzak, çok uzak yerleri özlüyorum...
Ey sonsuzluğun sahibi, sana ulaşmak istiyorum.
Durun kapanmayın pencerelerim,
Güneşimi kapatmayın.
Beton çok soğuk, üşüyorum…” demiştin.

Buz kaplı zirvelerde, sonsuzluğa yürürken,
artık üşümüyorsun biliyorum.
Kekik kokulu koyaklardan aşarak,
güvercinler ülkesinde dolaşıyor ruhun.
Biz, peygamber çiçekleri toplarken;
umuyoruz ki, şiirindeki çeşme başında uzanmış,
sonsuzluktan huzur devşirmektesin.

Sen ve beş arkadaşın değildi donan.
Donan, duygularımızdı, çaresizliğimizdi.
Sıcak odalarımızda titreyen,
basiretsizliğimizdi.
Size geç ulaşmaktaki ayıbımızdı.
Helikopter dağlara değil,
yüreğimize çarptı aslında.

Martta dinmeyen tipi,
ve zemheri vardı o yerde.
Yarlara puslar sindi,
Toroslara perde perde
sis indi.
Kanlıçukur seni de mi aldı Muhsin’im?
Dağlar al kanlara boyandı.
Karlar sana kefen oldu Muhsin’im.

Ne seçim telaşın kaldı,
Ne de bir zamanlar çekilen,
Tırnaklarının acısı yüreğinde…

Apansız gidişin, yürek dağlıyor.
Şimdi bir millet ağlıyor.
Gözyaşları, zirvelerin kar suyu gibi,
temiz ve billur.
Yorgun bedenini melekler sırtlıyor.
Bekliyor seni sonsuz nur.
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Allah olsun şahidim,
dünya durdukça, yüreğimizde
hep yaşayacaksın.
Rahat uyu şehidim,
rahat uyu!

27.03.2007

Muhittin Alaca
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Kapatma Tüm Kapıları

Kapatma yüzüme tüm kapıları,
Hiç olmazsa, bir aralık bırak;
Soldurma içimdeki toy yaprakları,
Gülşenimde yeni açmıştı leylak;
Kapatma yüzüme tüm kapıları,
Titreyen düşlerime, olsun sığınak.

Sen ruhumda son yangınsın, son sevda;
Umut yokuşumda, son durak;
Şulene yandığım, vefasız ferda;
Aras kadar yakınsın, Hazar kadar da ırak;
Sen ruhumda son yangınsın, son sevda;
Biter mi bilmem, bu hıçkırıklı firak.

Akrebi döndükçe, yorgun saatler
Yılları tüketti, yıllar ki çorak;
Sevda çeşmesine ulaşmadan ümitler,
Çöllerde kaldı, çöller ki kurak;
Akrebi döndükçe, yorgun saatler;
İnsafını tüketmiş, gururun olmuş ırmak.

Sevginin en hasına, layık mısın bilemem;
Akarım sana doğru, yok bana yine durmak;
Gönlünde misafirim, gitsem geri dönemem;
Bahçene girdim diye reva mı bana vurmak;
Sevginin en hasına layık mısın bilemem;
Kalbin yoksa kilden mi, ne zormuş ona sızmak.

Kapatma yüzüme tüm kapıları,
İçimdeki son prensesi öldürme, bırak;
Daha zülfüne taç yapacaktım yıldızları,
Ahu gözlerine dizeler olsun burak;
Kapatma yüzüme tüm kapıları,
Hiç olmazsa, bir aralık bırak.

                    19.02.2009

                Muhittin Alaca

Muhittin Alaca
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Karanfil Sokağın Kızları

Kiminiz bir banka oturmuş,
Kiminiz ayakta, geyik muhabbetinde.
Cilveniz, havanız yerli yerinde.
Karanfil Sokağın güzel kızları!
Daha çiçekler açmadan,
Yazı getirdiniz bu sokağa.
Açılıp saçıldınız, erkenden.
Yanı başınızdaki mağazalar gibi
Neyiniz var, neyiniz yok sergilemektesiniz.
Onlar haftada bir gün kapalı;
Siz her gün burada, mesaidesiniz.
Yok mu sizin kiminiz, kimseniz?

Bu sokakta aşklar komada, sevgiler hastanelik.
Aşklarınız yapmacık, sevgileriniz günübirlik.
Maymun iştahlı mısınız, bre yavrular?

Kiminizin elinde dershane defteri,
Güya okuma sevdasındasınız!
Önce edep mektebini bitirirseniz, daha iyi olmaz mı?
Karanfil Sokağın cici kızları!
Aklınız bir karış havada.
Cazda, barda, diskoda.
Aranızda suskun biri var, bilmem farkında mısınız?
Biz erimişiz acıların tavında.
Dünyamız farklı, bre yavrular!
Neler düşündüğümü hayâl bile edemezsiniz.
Anadolumun Ayşe’si, Fatma’sı; tarlada, fabrikada,
Bilemediğiniz işlerde, üç kuruş için
Dört mevsim ter dökerken;
Siz burada, blucinli sevgililerinizle sarmaş-dolaş,
Baba harçlığı tüketme peşindesiniz.

Karanfil Sokağın cilalı kızları!
Onlar; nasırlı elleri, solgun tenleriyle
Sizden daha güzeldirler.
Anadolu kokarlar, toprak kokarlar.
Sizin parfümleriniz, onların yanında hiç kalır.

Hayattan beklentiniz nedir, söyler misiniz?
Sizi, lüks bir yaşam bile mutlu etmeye yetmez.
Felsefeniz, zevk üzerine kurulmuş;
Güzelliğiniz beş para etmez.

Sizden ne köy olur, ne kasaba.
Mayanız bozuk, bre yavrular!
Hovardalık, uymaz bizim hesaba.
Sevgimizi söylemeye bile, yüzümüz kızarır.
Bir sır, bir tılsım gibi saklarız çoğu zaman,
Kalbimizin en özel, en gizli köşesinde.

Karanfil Sokağın dünyalık kızları!
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Cisminiz güzel, kaportanız son model.
Fakat, manzaranız aldatıcı.
Sarışın, esmer, kumral farketmez.
Yapınız tamam, şemalınız yakıcı;
Ama çimentonuz noksan, bre yavrular!

Karanfil Sokağın güzel kızları!
Bizim gönül, bu sokağa park etmez.
Bana sorarsanız, güzelliğiniz beş para etmez.

(21.03.1999 Cumartesi. Ankara)

Muhittin Alaca
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Kardeşiz Bu Cennet Yurtta

At sırtında nice kıtalar gezdik,
Şanlı mazimiz, özümüz var bizim.
Gönüllere sevgi, hoşgörü yazdık,
Tarihte mühür, izimiz var bizim.

Bir gergefte işlenmişiz dantele,
Yek olunca yıkmaz bizi zelzele,
Yaşıyoruz hep beraber el ele;
Türk, Kürt, Çerkez ve Laz’ımız var bizim.

Vatan, bayrak için verdik nice can,
Artık akmasın gözyaşı ile kan,
Çanakkale, Sakarya, Erzurum, Van;
Her yerde şehit, gazimiz var bizim.

Farklı fikirleri zenginlik bildik,
Tasada üzüldük, sevinçte güldük,
Ekmeği paylaştık, ikiye böldük;
Aynı çorbada tuzumuz var bizim.

Kaynaşmışız kemik ile ten gibi,
Tulum peyniriyle sıcak nan gibi,
Fırat- Dicle, Seyhan’la-Ceyhan gibi;
Bakınca kardeş yüzümüz var bizim.

Uludağ,  Ağrı Dağı, Erciyes bir,
Hasankeyf, Ahlat, Sümela, Efes bir,
Kıblemiz bir, aldığımız nefes bir;
Enfes dört iklim, yazımız var bizim.

Nefsimizden kini çekmemiz gerek,
Fitneyi, nifakı yıkmamız gerek,
Kardeşlik tohumu ekmemiz gerek;
Tek yurt, tek bayrak sözümüz var bizim.

Şu üç günlük dünya hayatı fani,
Hani Mevlana, Nerde Ahmet Hani?
Leyla ile Mecnun, Mem ile Zin’i,
Okuyan dengbej, sazımız var bizim.

Defedelim terör denen belayı,
Dağılsın kırgınlıkların alayı,
Kuralım zeybeği, horon, halayı;
Nişanlı kızan, kızımız var bizim.

Allah’ın bir lütfüdür bu memleket,
Her yanından fışkırıyor bereket,
Dirilişi başlatacak hareket;
Sarsılmaz iman kozumuz var bizim…

Muhittin Alaca
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Kasım Esintileri

Kasım rüzgârları keskin bıçak gibi
Keserken solgun tenimi,
Nerdesin ruhumun şehir kaçkını?
Yokluğun çığ gibi devrilirken üzerime,
Gözlerinin sıcaklığıyla tahta tutunuyorum;
Ve aşk uygarlığının yıkılmaması için
Sevginin çelik zırhını kuşanarak,
Her fırtınaya göğüs geriyorum.

Özgürlüğü düşleyen mahkûmlar gibiyim,
Düşlerimin salıncaklarında umutlar sallanır.
Hangi yollar sana çıkar,
Hangi ırmaklar sana akar?
Güneşlerin ışık çaldığı gözlerine,
Söyle, söyle benden başka kim bakar;
Ateşinde asırlarca kendini yakar?

Şarkılar avutmaz beni,
Besteler hep yarım kalmış.
Kasımpatıları dökülür cumbalardan,
Kelimelerim titrektir lambalardan.
Kırağı düşen taş kaldırımlarda,
Yorgun bir çınar gibi bekliyorum.
Kar yangını yüreğimle üşümüyorum.
Üşüsem, dağlarda ceylanlar donacak,
Çakallar üşüşüp, başına konacak.

Uzak iki nehir gibi birleşemedik,
Saklı iki şehir gibi buluşamadık.
Gel, gel de yıkılmasın aşkın son kalesi!
Buz kristallerini erit gül gamzelerinde.
Ölümsüz efsanelerimin kırgın lâlesi!
Kör testereyle daha fazla kesme,
Baharda sürgün verecek dallarımı!
Kasım rüzgârları gibi soğuk esme,
Haber güvercinleriyle gönder selamını!

                                              16.11.2012

Muhittin Alaca
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Kaygısız Mıstık Emmi

Mıstık Emmi girmiş pozitif moda,
Ne yaparsan yap, hiç üstüne almaz.
Cepte az fıstık olsun, bir de soda,
Dünya kopsa güler, oralı olmaz.

Enflasyon, borsa, dolar neyin nesi?
Ne kaygısı olur, ne düşüncesi,
Bu gün karnı toksa kolay gerisi;
Yatmada üstüne kralı olmaz.

Gelene ağam der, gidene paşam,
Hep vurdumduymazdır, doludur yaşam,
İster düşsün Halep, ister yansın Şam;
Lafta kınar geçer, yaralı olmaz.

Ne okur, ne yazar, ne kafa yorar,
Son model cep ile macera arar,
Bir tek okeyde taş çalmaya yarar;
Yenilince yaz der, paralı olmaz.

Ne varsa söyler, dilinde sır yoktur,
Gamsızdır, saçın telinde kır yoktur,
Dört mevsim sıcak ilinde kar yoktur;
Kısa kollu gezer, bereli olmaz.

Önde gider göbeğinin bütünü,
Öksürür gece, yatırmaz hatunu,
Kaçak bulamazsa sarar tütünü,
Pakette cıgara sıralı olmaz.

İş dedin mi tutmaz kolu bacağı,
Nasıl yaptın adam bunca çocuğu?
Hiç boş kalmıyor kadının kucağı,
Her yıl doğum vardır, aralı olmaz.

Gam, keder insanı yer Mıstık Emmi,
Bak gidiyor hayat denilen gemi,
Sen bari gül, hatırlama sitemi;
İp inceyse kopsun, gerili olmaz.

 27.01.2017
Muhittin Alaca

Muhittin Alaca
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Kayıp Gül

Işık yılı kadar uzakta olan kayıp gülüm!
Nasır bağlamış dertlerle seni bekliyorum.
Gümüş kanatlı kuğulardan mahrumdur gölüm,
Dümeni bozulmuş gemi gibi tekliyorum.
Gittiğin yerlerden dönmeyip hep kalır mısın?
Ruhumdan bu yangını al desem, alır mısın?

Bir masum bebeğin gülüşü gibi asılmış,
Sarkıt bağlamış odamı ısıtıyor yüzün.
Anladım ayrılığın şoku, sonu nasılmış?
Bir tek neyden üflenmiyormuş dünyaya hüzün!
Kanayan gözyaşlarımı artık siler misin?
Kör talihime bir kez gül desem, güler misin?

Tutunmadın kökleri kavi aşk toprağına,
Hâlbuki sen hercai bin sürgün verecektin.
Bülbül güle yabancı, gül ise yaprağına.
Hani esmer tenimde vuslata erecektin?
Mazideki ebruli günlere dalar mısın?
Yarama merhemini çal desem, çalar mısın?

Tsunamiyle sarsılan düşlerim de halsiz,
Vakitsiz enselemesin ikimizi ölüm.
Öyle bir sevgi büyüttüm ki sana emsalsiz.
Ve aşk daha son sözünü söylemedi gülüm!
Okyanusları aşıp dağları deler misin?
Bir denizkızı gibi gel desem, gelir misin?

                                           02.11.2012

Muhittin Alaca
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Kekliğim

Kader, omzuma dağ mı koydu; mıh gibi çakılmışım.
Sana serenadı, ishak kuşları söylüyor; kekliğim.
Keder, yollarıma ipotek mi koydu; kör yollara takılmışım.
Ben sustukça; zül cemaline, haramiler bileniyor kekliğim.

Dolu vurmuş başak değil; benim, yerlere düşen.
Ruhumun ilacıydın, sanki mukaddes bir cevşen.
Şimdi ise, günahsız tırnaklarınla toprağımı eşen,
Bir mezarcı oldun; hiç mi için sızlamıyor kekliğim.

Artık, hüthüt kuşlarına açmışsın pencereni,
Bülbülün susmuş, kırdın kemanının telini.
Pusu kurmuş avcıların tetikteki elini,
Dost sanırsın; sıcaklığı göz boyuyor kekliğim.

At senin, meydan senin, dilediğin gibi koştur.
Esrik gülüşlerinle başkalarını coştur.
Hangi sevdayla ırgalanırsan ırgalan, sonu boştur.
Mutluluk kaf dağının ardında, bulunmuyor kekliğim.

Hasret ağrılarımı, şu an tozlu rafa kaldırdım.
Kasvet sanrılarımı, buzlu suya daldırdım.
Uyandım rüyadan, yeniden palazlandım.
Şiirlerimde, sürmeli gözlerin yazılmıyor kekliğim.

15.03.2009

Muhittin Alaca
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Kelaynaklar Döndü

Kelaynaklar döndü Mısır’dan, Nil’den.
Sen gelmedin, kaç bahardır
Gelmedin...
Sordum ahvâlimi;
Anlamadılar dilden.

Kelaynaklar yuva için, çilden
Kayalara ot, samanı dizdiler.
Kirpiklerim ıslandı çiğden;
Yakamozları tutup, sermedin...

Nurdağı’ndan  öte kaç ilden,
Sora sora geldim, bilmedin.
Arıyorum, noksan olan yarımı;
Fırat dindiremez, ah-u zârımı.
Birecik burcuna kilden,
Köprüler gerdim, geçmedin...

Kelaynaklar sadık imiş eşine,
Takılmazmış başkasının peşine.
Hangi dala kondun, uçmadın?
Bu bahar da buraları seçmedin...

Nemrut Kalesi’ne çıkıp,
Uçursam bir üveyik.
Ya da Urfa dağlarında, zilden
Boynuna bir çıngırak taksam;
Uyandırır mı  seher vakti?
Ahu gözlü o geyik.
Kalkıp gelir misin olduğun elden? ...

Kelaynaklar gibi neslimiz tükeniyor
Ne yazık...
Kanatlan artık, ölümsüz sevdalara!
Tüllenen bir gurûp vakti.
Vefadan başka,  alma yanına
Hiç azık! ...

Ne hasretler büyüttüm çileden;
Zemheriler, boranlar gördüm;
Sert mi sert...
Bu kaçıncı Mart, kaçıncı dert? ...
Kelaynaklar döndü Mısır’dan, Nil’den.
Sen gelmedin....
Bu bahar da gelmedin...

                              17/03/2007 Cumartesi. Birecik

Muhittin Alaca
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Kelaynaklar Döndü(Öykü)

Leyla ile Mecnun, Kerem ile Aslı, Ferhat ile Şirin’in aşklarını duymayanımız kalmamıştır.
Fakat şimdilerde sanal ve gündelik aşklar revaçta. Yüreğe inmeden dilde buharlaşarak,
kalıyor yamaçta. Maddiyat yoksa temelinde; evlilikler manasız, ruhsuz. Uçucu parfüm
kokusu gibi geçici. Altına dinamit döşenmiş, saman aleviyle uçacak kadar
mukavemetsiz. Hepsine inat, bu çağda öyle sevdalar var mıdır acaba! Vefalı ve
ölümsüz...
           Şubat ayının ortalarıydı. Sert geçen kış, soğuk kabuğundan yavaş yavaş
sıyrılıyordu. Toprak alaca bir battaniyeye sığınmış gibi yer yer kar kümeleriyle kaplıydı.
Yüreği sevdalı iki genç vardı ki; zemheriler kopsa, içlerindeki volkanı söndüremezdi.
Cemil ile Tülay...
           Çiçeği burnunda iki öğretmen, fakültede tanışmışlardı. İki aile arasında gençlere
nişan takılmıştı. Cemil’in askerliğinden sonra, düğün yapılacaktı. Cemil, edebiyat
öğretmeni olarak Çankırı’ya; Tülay, sınıf öğretmeni olarak Birecik’e atanmıştı.
Stajyerliği sona eren Cemil, askere alınmış, Ankara’da kısa dönem erbaş olarak, vatani
görevini yerine getiriyordu.
           Tülay Öğretmen, görev yaptığı köye on kilometre ötedeki Birecik’e okul gezisi
tertiplemişti. Kelaynak kuşlarını gösterecekti öğrencilerine. Kuşlar her yıl on dört Şubat
Sevgililer Günü’nde geliyorlardı. Dünyada sadece Mısır’da Nil Nehri kenarında ve
Birecik’te yaşayan uzun gagalı, tavuk büyüklüğündeki bu kuşların gelişi bir bayramdı.
Dönüşleri ise hüzün. İlçe halkının uğuruydular. Baharı müjdeliyor, sevgi ve bereketi
temsil ediyorlardı. Fırat Nehri’nin kıyısındaki sarı kayalıklarda, kendilerine hazırlanan
küçük tahta kulübelerdeki yuvalarına gelip tünemekteydiler. Üremelerini tamamladıktan
sonra, yavrularını da yanlarına alarak; on beş Ağustos’da yedi bin kilometre yol kat
ederek göçüp gidiyorlardı. Tek eşliliği tercih eden vefalı kelaynaklar, eşleri öldüğünde
başka bir eşle çiftleşmezler. Bu yüzden nesilleri günden güne tükenmektedir.
            Fırat; eriyen karların beslemesiyle köpürmüş, kır at. Çılgın bir bestenin tınısıyla
çağıl çağıl akmakta. Birecik Köprüsü sırat. Baktıkça yukarıdan insanın başı dönmekte.
Başlar yukarıda dönen kuşlara bakmakta. “Geldiler! ...” diye herkes haykırmakta.
Çocukların içi içine sığmıyor, kanları kaynamakta...
            Erkek öğrencilerden biri, yanaştı usulca Fırat’a. Güneş’in suyla oynaşıp
yakamozlar devşirdiği bir anda, dengesini yitirdi, akıntıya kapıldı. Feryatlar karıştı
Fırat’ın gümbürtüsüne; “Kurtarın! ...” diye. Gözünü kırpmadan atladı peşin sıra.
Yavrusunu koruyan bir anne şefkatiyle uzattı elini Tülay Öğretmen. Önce çocuk, sonra
kendisi fazla direnemedi; şahlanan boz bulanık sulara. Sürüklenip gözden kaybolmaları
uzun sürmedi. Cümbüş yerini matem havasına bıraktı. Gözü yaşlı öğrencilerin çaresiz
çığlıkları,  kelaynakların acı dolu ötüşleriyle birleşiyor, ağıt gibi Fırat’a çarpıyordu.
Umurunda bile değildi azgın Fırat’ın. Bu ne ilk ne de son can alışıydı...
            Kara haber tez duyulur ya. Nişanlısı Cemil’e haber ulaşır ulaşmaz, izin alıp
olayın geçtiği yere geldi. Çocuğun cesedi beş kilometre ötedeki bir köyde, kıyıya
vurulmuş bir şekilde bulunurken; Tülay’dan haber yoktu. Nehre dalgıçlar salındı yok.
Suyun geçtiği bütün köylere haber salındı yok...
            Cemil, üzgün bir şekilde vatani görevine döndü. Kalleş bir düşman kurşunu
değse, yüreği bu kadar yanmazdı. İçinde hep, bir gün sevdiğinin yaşadığı haberi
verilecek umudunu taşıyordu. Sabretmeliydi. Bütün sevgileri yaratan “Gerçek
Sevgili’ye” tevekkülle iltica etmekten başka ne yapabilirdi? “Çekip gitmeyen Sevgili”,
“Acaba ayrılık acısıyla ilâhi bir imtihandan mı geçiriyor! ” diye düşündü.
            Cemil, çavuştu. Acısını yüreğine gömerek, görevine devam ediyordu. İzmirli
asker arkadaşı Tuncay, teselli veriyordu: “Kirazlar çiçek açtı Çavuş’um, kırlangıçlar
yuvasına döndü. Papatya, nergis koku saçtı Çavuş’um; tabiat süslendi, geline döndü.
Gidenler dönmez, biliyorum Çavuş’um. Baharlar gelse de, bayramlar gelse de. Bir
şeyler kopup gidiyor yüreğinden. Boş ver, takma kafana Çavuş’um. Takma kafana...”
            Aylar geçti. Teskere günü gelip çattı. Cemil, öğretmenlik görevine geri döndü.
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Tülay’la birlikte beğenerek döşedikleri evde yalnız başına yaşamaya başladı. Kâh şiir
yazdı, hasret kokan; kâh türkü söyledi gözyaşı tüten. Mecnun gibi yerinde duramaz
oldu. Yüreğinden diline öyle kelimeler dökülüyordu ki; yandıkça pişiyordu. Piştikçe
olgunlaşıyor, beşeri aşktan ilâhi aşka yol bulup akıyordu.
            Etrafındaki insanların; “Bekleyip kendine yazık ediyorsun. Ölenle ölünmez. Sen
de evlen. Çoluk-çocuğa karış...”  sözlerine şöyle cevap veriyordu: “ Kelaynak kuşları
kadar da mı olamayacağım! Onlar, bir karış hayvan oldukları halde, vefalı kalıyorlar.
Yüreğim kanıyor. Mümkün değil evlenemem...”
            Bu bekleyiş yedi yıl sürdü. Bir gece rüyasında sevdiğini gördü. Siyah kelaynak
kuşlarının önünde uçan, Tülay’dı. Beyaz, parıl parıl parıldayan pullarla kaplı bir kıyafetle
kuş gibi kanat çırparak geliyordu. Cemil’e, “Gel! ... Birecik’e gel. Bu sevgililer gününde
buluşacağız. Kaybolduğum yere gelirsen, beni bulursun...” diyordu. Rüyanın etkisiyle
fırlayıp dışarı baktığında, ay kendisine gülümsüyordu.
            Sabah olduğunda ilk işi, çalıştığı okuldan izin almak oldu. Arabasına bindi ve
yola koyuldu. Toros Dağları’nı aşıp Adana’ya girdiğinde, araba yavaşlamaya başladı.
Hararet göstergesi en yüksek çizgiye fırlamıştı. Bir süre sonra motor kendi kendini
kilitledi. Araba olduğu yerde durdu. Kaputundan dumanlar çıkıyordu. Motorda hasar
meydana geldiği belliydi. Kaza, şehrin yerleşim alanına yakın olduğu için şanslıydı.
            Etrafa şöyle bir göz attı. Otobanın kırık olan banketlerinin arasından, konutların
olduğu tarafa giden geçiş yolları olduğunu gördü. “Yeni Adana” dedikleri bu alana,
burnu havada yüksek binalar dikilmişti. Apartmanların önünde, yola en yakın noktada
kırmızı renkli, tek katlı, önünde bahçesi olan bir ev duruyordu. Cemil, mütevazı evin çit
olan bahçe kapısından içeri adımını attı. Bahçede “Hollanda cinsi”, benekli bir inek
bağlıydı.  Kazlar, tavuklar geziniyordu. İçeriden kafasında kırmızı yazma, şalvarlı, orta
yaşlarında, tombul, nur yüzlü bir kadın çıktı. “Hoş geldin evladım. Bir şey mi istedin? ”
Cemil, durumu anlatıp araba için su istediğini söyleyince; koşarak içeriden iki şişe su
getirip verdi. Daha sonra yardım için oğullarını da seferber etti; ismi “Gül” olan teyze.
Arabanın kaputunu açtıklarında, yanık kokusuyla birlikte buharlar çıkmaya devam
ediyordu. Gül Teyze’nin büyük oğlu gidip en yakındaki oto tamircisini çağırdı. Tamirci
arabaya baktıktan sonra, motorun inmesi gerektiğini söyledi. “Yarın sabahtan önce
tamirden çıkmaz.” diyordu. Arabayı bir kamyonetin arkasına bağlanan halatla
çektirerek, tamirhaneye götürdüler.
            Cemil’in ısrarına rağmen, o akşam evlerinde misafir etmek istediler. Bu sıcak,
civanmert insanları kırmak olmazdı. Gül Teyze’nin kocası, otobanda karşıdan karşıya
geçerken bir kamyonun altında kalarak can vermişti. O’nun da gönlü yaralıydı.
Çocuklarına kol kanat germiş, bahçesinde beslediği ineğin sütünü satarak, okumalarını
sağlıyordu. Bunca sıkıntılara rağmen; haline şükreden, misafirperver insanları
gördükçe, dertlerini unuttu Cemil.
            Cemil, “Komşularla aranız nasıl? ” deyince, Gül Teyze: “ Buraya ilk
yerleştiğimizde kimseler yoktu. Etrafımıza apartmanlar dikilince, kat karşılığı evimizi
almak istediler. Biz hayvansız, topraksız yapamayacağımızdan kabul etmedik. Hayvan
gübresi kokuyor diye bizi şikâyet ediyorlar. Çocuklarına süt lazım olunca da sıraya
giriyorlar.”  Penceren dışarıyı göstererek; “Şu gördüğün dev binalarda kimse kimseyi
tanımaz, biri diğerinin kapısını açmaz. Ölsen, kimsenin haberi olmaz.”  diyerek,
apartman ve şehir hayatının kanayan yanlarına değiniyordu. Bunca derdi işitince, kendi
derdini hiç açmadı Öğretmen. Güneydoğu’ya kadar şöyle bir tur atıp döneceğim
diyordu.
            Sabah kahvaltısından sonra Gül Teyze, misafirinin yanına azık katarak yolcu
ederken, “Yolun açık olsun evladım. Bu gece bir rüya gördüm. Arabanla uçurumdan
uçuyordun. Beyaz, iri bir kuş yetişip elinden tuttu. Birlikte aydınlık bir kapıdan girip,
çiçek bahçesine konuyordunuz. İnşallah hayırlara vesile olur. Geri döndüğünde
muhakkak beklerim.”
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            Cemil, helâllik dileyerek, ayrıldı. Her gelip geçtiğinde mutlaka uğrayacağını
söyledi. Tamirden çıkan arabasına binerek yoluna devam etti. Nurdağı’nı aşıp
Gaziantep’e ulaştığında öğlen oluyordu. Tülay’ın çalıştığı köyün civarına geldi. Bir iz
bulabilirim umuduyla köye uğrayacaktı. Tepeye çıkıp baktığında, köyden eser yoktu.
Birecik Barajı, sevdiğinin bir zamanlar alın teri döktüğü okulu ve evleri yutmuştu.
            Cemil, Birecik Köprüsü’nden geçerek şehre ulaştı. Takvimler on dört Şubat’ı
gösteriyordu. İlçe halkı sokaklara dökülmüş, kelaynakların dönüşünü izliyordu. Sanki
aradan yedi yıl geçmemiş gibi, aynı manzaralar yaşanıyordu. Kuşlar geldi gelmesine;
fakat sevdiğinden bir haber, bir iz yoktu. Gördüğü rüyanın gerçekleşeceği hissine
kapılıyor, adeta bir mucize bekliyordu. Saatlerce aradı durdu. Nâfile. Birecik’in kesme
taşlardan örülü yüksek burçlarından birine çıkarak, ruhunun sessiz çığlıklarını, şu
ifadelerle dindirmeye çalışıyordu:

         “Kelaynaklar döndü Mısır’dan, Nil’den.
           Sen gelmedin, kaç bahardır
           Gelmedin...
           Sordum ahvalimi;
           Anlamadılar dilden.

           Kelaynaklar yuva için, çilden
           Kayalara ot, samanı dizdiler.
           Kirpiklerim ıslandı çiğden;
           Yakamozları tutup, sermedin...

           Nurdağı’ndan öte kaç ilden,
           Sora sora geldim, bilmedin.
           Arıyorum, noksan olan yarımı;
           Fırat dindiremez, ah-u zarımı.
           Birecik burcuna kilden,
           Köprüler gerdim, geçmedin...

           Kelaynaklar sadık imiş eşine,
           Takılmazmış başkasının peşine.
           Hangi dala kondun, uçmadın?
           Bu bahar da buraları seçmedin...

           Nemrut Kalesi’ne çıkıp,
           Uçursam bir üveyik.
           Ya da Urfa dağlarında, zilden
           Boynuna bir çıngırak taksam;
           Uyandırır mı seher vakti?
           Ahu gözlü o geyik.
           Kalkıp gelir misin olduğun elden? ...

           Kelaynaklar gibi neslimiz tükeniyor
           Ne yazık...
           Kanatlan artık, ölümsüz sevdalara!
           Tüllenen bir gurûp vakti.

           Vefadan başka,  alma yanına
           Hiç azık! ...
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           Ne hasretler büyüttüm çileden;
           Zemheriler, boranlar gördüm;
           Sert mi sert...
           Bu kaçıncı Mart, kaçıncı dert? ...
           Kelaynaklar döndü Mısır’dan, Nil’den.
           Sen gelmedin....
           Bu bahar da gelmedin...”

           Rüyaya çok mu kaptırmıştı kendisini acaba! Yoksa hisleri bu sefer kendisini
yanıltmış mıydı? Gün batmak üzereydi Antep tepelerinden. Kelaynaklar yuvalarına
tüneyip dinlenmeye, nafakasını kazanma peşinde olan insanlar, evin yolunu tutmaya
başlamışlardı bile.
           Cemil, dönmeye hazırlanıyordu. Şehrin karşı kıyısına geçmek için, arabasıyla
Birecik Köprüsü’ne yaklaştı. Üzgündü. Tünelden köprüye doğru gelen trafik canavarını
fark etmeyecek kadar dalgındı. Freni patlayan petrol yüklü bir tanker, Cemil’in
arabasını altına alarak sürükledi. Köprünün ortasına ulaşınca, korkuluklara sıkışıp
durabildi. Cemil neye uğradığını anlayamamıştı. Tankerden süzülen petrol etrafa
yayılıyordu. Birazdan belki de havaya uçacaktı. Ateşe düşen kelebekler gibi alevlerin
arasındaydı. İçindeki yangının alevi yanında, dışarıdaki ateş sönük kalıyordu. Birdenbire
kararan gözlerine bir ışık, bir fer geldi âdeta. Vücudundan kanlar akıyordu, acı
duymuyordu. Arabasının buz gibi dağılan ön camından, bir güneş parladı sanki.
Yükselen alevlerin arasından kâse ile şerbet uzatıyordu bir çift pamuk el. Uzatılan iksiri
içti. İçindeki aşk ateşi dindi. Canına can geldi. Doğruldu. “Geleceğini biliyordum. Demek
rüyam gerçek oldu. Şükürler olsun sana Rabbim. Şükürler olsun...” dedi. Kelime-i
şahadet getirmesinin üzerinden çok geçmeden araba infilak etti. Havaya savrulan
parçalar, köprüden aşağı dökülerek Fırat’a karıştı.
            Yuvalarına tüneyen kelaynaklar patlamanın korkusuyla havalandılar. Yükselen
zift gibi dumandan tedirgin oldular. Karalar giymiş, ağıt yakan analar gibi acı acı öterek
akşamın ebruli karanlığında kayboldular.
            Cemil ve Tülay’ın aşkı dilden dile yayılırken, Birecik’te yaşayanlar,  o kazadan
sonra giden kelaynakların bir daha geri dönmediklerini söylerler.

Muhittin Alaca

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kırgınım Deme Sakın!

Metruk istasyonların soğuk kaldırımlarında,
Kangren sevinçlerle seni taradım.
Trenlerden inen her yolcunun yüzünde,
Gülüşünün resmini aradım.
Gözyaşlarımı katık ettiğim gidişinden geriye,
Ruhumun aynasına takılı gözlerin kalmış.

Seni beklemenin kıyım saatlerinde,
Bir gün daha can çekişiyor.
Rotasız yolculukların kentlerinden dönmedin.
Birazdan gece perdesini çekecek,
Suyu kuruyan bir sarnıç gibi,
Son trenin son vagonunda,
Yoksul umutlarım can çekişecek;
Mahsur kalacağım, boynu bükük banklarda.

Sensizliğin yorgun sokaklarında,
Gecenin nabzı hızla düşecek.
Titrek neon ışıkları aydınlatmaz,
Suskunluğumun kapanlarına sıkışan düşlerimi.
İçimdeki sevdanın kırık plakları dönerken,
Birlikte söz olacağız, kanamalı bir türküye.
Islığımda ismin demlenecek.
Hasretlik saracağım, yalnızlık tabakasından,
Damağımda hüznün alaca tadı kalacak.

Sana kelepçeli yüreğim, virandır;
Unutma ki, hazineler harabelerde saklıdır;
Sevgin külçe, yirmi dört ayardır.
Hâlâ gözlerindeki ışığa tutunan ukdelerim var,
Gel de coğrafyamı teneşir uykusundan uyandır!
O baygın gülüşün, şehrin altın anahtarıdır.

Nuh Nebi’den kalma sözlerle bana;
Kırgınım deme sakın!
Ömrümü, ardında sürüyen güzellik şahikası!
Dilime takılan son replik:
Bu cana dönmen yakın.

                                                  25.07.2010

Muhittin Alaca
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Kırıkhan

K üheylanlar gibi şahlandı yürekler,
I şıtıp karanlığı, ufuklar açıyorlar.
R engi altın başaklar, desen desen çiçekler,
I lgıt ılgıt esen garbi yeliyle cilveleşiyorlar.
K ırlangıçlar öbek öbek, yuvalarına döndü leylekler;
H alaya durmuş sevgiler, baharı yaşıyorlar.
A mik ovasında ikbâl için cevherler,
N ehir gibi çağlayıp, her bendi aşıyorlar...

Muhittin Alaca
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Kırıkhan Çayı'na Serzeniş

Ceviz Yokuşu’ndan aşağı baktım,
Seninle konuştum, içimi döktüm,
Bam teline vurdum, bir türkü yaktım;
Gerildi bak yine gönlümün yayı,
İki gözüm çeşme, Kırıkhan Çayı!

Doğduğun mor dağlar, görünür burdan,
Yirmi sene oldu, ayrıldım yârden,
Yüreğim tütüyor, alevden, kordan;
Acılardan aldım en büyük payı,
Dertlerimi deşme, Kırıkhan Çayı!

Yaz olunca, sular sende tükenir,
Güz gelince, ümit bende tükenir,
Yüz solunca, rengim tende tükenir;
Kırıldı sevdanın en ince fayı,
Çağlayıp da coşma, Kırıkhan Çayı!

Kıvrıla kıvrıla gür akıyorsun,
Kirleri, pasları hep yıkıyorsun,
Dilim lâl kesildi, sen şakıyorsun;
Efkârım bıktırdı, her gece ayı,
Melâlime şaşma, Kırıkhan Çayı!

Topla kollarını, Karasu’ya dol,
Amik Ovası’na can ver, nefes ol,
Sende efsaneler, bende çile bol;
Suyun iyi etmez harlı yarayı?
Yangınıma koşma, Kırıkhan Çayı!

Şehrimi ortadan ikiye böldün,
Sellerde köpürdün, nice ah aldın,
Alaca yine mi maziye daldın?
Yâr uğruna ömrü etmişim zayi,
Bu kalp değil, taş mı? Kırıkhan Çayı!

19.12.2017

Muhittin Alaca
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Kırıkhan Havucu

Kırıkhan havucu tüketmediysen,
Geç olmadan aldır dostum günaydın!
Gözlükleri hâlâ terk etmediysen,
Bir kenara kaldır, gözümüz aydın!

Amik ovasında renkler turuncu,
Kalitede önde, tatta birinci,
Ben diyeyim altın, sen deki inci;
Damaklarda baldır, gözümüz aydın!

Bırakmaz vücutta, atar toksini,
Mineralce zengin, yoktur noksanı,
Yiyenlerin ömrü bulur doksanı,
Vitamini boldur, gözümüz aydın!

İster suyunu iç, istersen doğra,
Rahatlatır kalbi, can verir bağra,
Manava, markete, pazara uğra;
Poşet poşet doldur, gözümüz aydın!

Siyah cins havuç hoş durur turşuda,
Yıkarlar, yığarlar, ambar-çarşıda,
Kansere, inmeye, felce karşı da;
Alternatif daldır, gözümüz aydın!

Yiyenler sağlıklı, yemeyen pişman,
Bedenin dostudur, mikroba düşman,
Kırıkhan hakkındır, namınla coşman;
Tüm dünyaya bildir, gözümüz aydın!

Bol tüketen, gerek duymaz ilaca,
Sayfalara sığmaz uzun boyluca,
Faydası çok, kısa kesti Alaca;
Parlar yıldır yıldır, gözümüz aydın!

20.01.2018

Muhittin Alaca
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Kırıkhan’da İnce Bir Sızı

Candır, canandır, belki heyecandır;
Sevdanın yeri bil ki, Kırıkhan’dır.

Hasretlik artık tak edince cana,
Gurbetten sılaya sürüldüm hancı.
Gide gide vardım şu Kırıkhan’a,
Aşk denen belaya sarıldım hancı.

Değişmiş bu şehir, eskisi nerde?
Binalar yükselmiş yemyeşil yerde,
Bir tas Delibekirli suyu ver de;
Soluya soluya yoruldum hancı.

Garbı yeli yine bağrıma esti,
Ne derman oldu, ne sızımı kesti,
Ceylan bakışı bam telime bastı;
Görünce Leyla’yı dirildim hancı.

Çıktım Bayezid-i Bistam’dan baktım,
Karasu gibi düz ovaya aktım,
Kıpkızıl güneşte benzimi yaktım;
Alan’da yaylaya serildim hancı.

Tiz bir zılgıt kulağımı çınlattı,
Ozan, barak havasını dinletti,
Davul-zurna ortalığı inletti;
Yar ile halaya kuruldum hancı.

Çıkmaz sevda beni iflah eder mi?
Şansızlık yakamı hiç terk eder mi?
Bu aşk kıyamete kadar sürer mi?
Gözleri elaya vuruldum hancı.

24.01.2017
Muhittin Alaca

Muhittin Alaca

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kırıkhan'da Bahar Şöleni

Başladı, Kırıkhan’da  bahar şöleni,
Toplandı; genci, yaşlısı, ileri geleni.
Antakya’sı, Reyhanlı’sı, Belen’i!
Kutlu olsun, Kırıkhan’a bahar şöleni.

Belediye ile Milli Eğitim; birleştirmiş emeklerini.
Sofralar boy boy, sergiliyor türlü nimetlerini;
İçli çörek, köfte, biberli ekmeklerini...
Bir lezzettir, Kırıkhan’da bahar şöleni.

Görmelisiniz, mahşer gibi insan selini!
Ozanlar dilini söyletir, sazlar telini.
Kimi Acem Kızı çalar; kimi Sarı Gelini.
Kıpır kıpır oluyor, Kırıkhan’da bahar şöleni.

Mesire yeri çamlık, dağa vermiş belini.
Amik Ovası, esmez ise garbı yelini;
Mayıs ortasında, güneş yakar kelini.
Gölgelerde, bir başkadır bahar şöleni.

Hasırlar kaplar, yeşil zemini.
Mangallar tüter, çaylar alır demini.
Kuşlar, karıncalar da nasiplenir yemini.
Berekettir, Kırıkhan’da bahar şöleni.

Davullar, inletir piknik yerini.
Halaylar, andırır düğün evini.
Hiçbir tuzak, ayıramaz böyle seveni!
Sevgi, kardeşliktir bahar şöleni.

Muhittin, üçüncü kez gördü şöleni.
Der ki; bırakmayın bu geleneği, töreni.
Dertler; sevince bıraksın, senede bir yerini.
Bayram olsun, Kırıkhan'a  bahar şöleni.

(07.05.2006 Kırıkhan)

Muhittin Alaca
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Kırıkhan'ın Sıcağı

Yazın alev alev, kızgın bir ocak,
Sıcaksın Kırıkhan, hem de çok sıcak.
Alnımdan ter akar, hâl ne olacak?
Sıcaksın Kırıkhan, hem de çok sıcak.

Zenginler yaylaya çıkar serinler,
Olmadı klima takar serinler;
Garipler gölgeye çöker serinler!
Sıcaksın Kırıkhan, hem de çok sıcak.

Kışların cennettir, yazların sınav,
Bulut teğet geçer, gökten yağar lav,
Kalpler dayanmazsa, sana olur av;
Sıcaksın Kırıkhan, hem de çok sıcak.

Sıcağın hikmetsiz değil kuşkusuz,
Pamuğun yetişmez;  ısı, güneşsiz,
Kavunun, havucun dünyada eşsiz;
Sıcaksın Kırıkhan, hem de çok sıcak.

Gülü sevene hep dikeni nasip,
Aşını yedimse, ödedim hesap,
Yaktın ciğerimi, eyledin kebap;
Sıcaksın Kırıkhan, hem de çok sıcak.

09.06.2017

Muhittin Alaca
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Kırıkhanlıyım

Bakma gözlerime öyle derinden,
Biraz çekingenim, heyecanlıyım.
Yaralı kalbimi sökme yerinden,
Memleketim sorma, Kırıkhanlıyım,
Yüreği sevdalı delikanlıyım.

Uzağım sıladan, ayrıyım yârden,
İçerim yanıyor, alevden, hardan,
Yeterince çektim, ah ile zardan;
Ateşlere sürme, Kırıkhanlıyım,
Zaten bağrı yanık, zaten gamlıyım.

Farz et mülteciyim şimdi burada,
Bir balık yaşar mı, susuz karada?
Gitsem mi, kalsam mı, kaldım arada!
Umudumu kırma, Kırıkhanlıyım,
Kederle sonsuza dek nişanlıyım.

Biz sevince adam gibi severiz,
Aşkımızı demir örste döveriz,
Vefasızı siler, baştan savarız;
Ne olur hor görme, Kırıkhanlıyım,
Kimi zaman donuk, kimi canlıyım.

Gurbetin geceleri soğuk, zifiri,
Bilmem kaç senedir oldum seferi,
Soldu benzim, gitti gözümün feri;
Üzerime varma, Kırıkhanlıyım,
Dıştan belli değil, içten kanlıyım.

Alaca hasretlik yetiyor bazen,
Dostlarım gözümde tütüyor bazen,
Sabırlar tükenip bitiyor bazen;
Üsteleyip yorma, Kırıkhanlıyım,
Beni bana bırak, hafakanlıyım.

30.12.2017

Muhittin Alaca
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Kırk Sekiz Yaş Şiiri

Çok şükür kırk sekiz yaşına girdik,
Dünyanın her türlü halini gördük,
Hayat hamurunu, çileyle kardık;
Zevk-i sefa değil, gamdan hoşlandık,
Yıllar tırpanladı, biçti, yaşlandık.

Kuzeyde üşüdük, yağan kar ile,
Sevdalandık, yola çıktık yar ile,
Akdeniz’de gözü açtık ter ile;
Güneşin bağrında yandık, haşlandık,
Tenimizin rengi uçtu, yaşlandık.

O köy senin, bu köy benim dolaştık,
Nice ova, dere, tepe, yol aştık,
Gurbete, hasrete, zora alıştık;
Hakkı savununca, bazen dışlandık,
Türlü dertler gedik açtı, yaşlandık.

Depremler, yangınlar, taşkınlar, seller,
Savaşlar, sürgünler, hain darbeler,
Anlatmakla bitmez, ah daha neler?
Zulme karşı kurşun yedik, taşlandık,
Ağzımızın tadı kaçtı, yaşlandık.

Yaşadım eş, bir de ana acısı,
Dinmedi kronik yürek sancısı,
Teselli verirdi yolcu, hancısı;
Mağdur listesinde adım, fişlendik,
Felek sabrımızı ölçtü, yaşlandık.

Haramı katmadık, ekmeğe, aşa,
Kanaat eyledik bordro, maaşa,
Kaşık sallamadık pilava boşa;
İki idik, üç de çocuk, beşlendik,
Bir de baktık, gençlik göçtü, yaşlandık.

Saçlarıma kırlar düştü habersiz,
Çizgiler alnımı deşti habersiz,
Ay bacayı çoktan aştı habersiz;
Zaman kündesiyle kötü tuşlandık,
Yel gibi savurdu, saçtı, yaşlandık.

Hamdolsun Rabbime, her nefes için,
Dünyaya gelmedik, tek heves için,
Can ki, emanettir, bu nefis için;
Kütüğe ‘Bir Mart’ta doğdu.’ işlendik,
Orta yaş da geldi, geçti, yaşlandık.

01.03.2018
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Kırmızı Bir Gül

Dalları kırık, boynunu bükmüş,
Kırmızı bir gül kanıyordu.
Nemrut’un volkanı sönmüş,
O, içten içe yanıyordu.
Van Gölü’ne gözlerini dikmiş,
Fırtınalı geçmişini anıyordu.

Süphan’ın sisi, bulutu çökmüş,
Gözlerinden kanlı yaşlar iniyordu.
Zamansız yapraklarını dökmüş,
Tüm mevsimleri güz sanıyordu.
Sevdaları yüreğinden sökmüş,
Kümbetlere gömmüş, dönüyordu.

Bir gün karşısına bir adam çıkmış,
Neden yaralarını sarıyordu?
Ömrü boyunca çok çekmiş,
Şimdi mutluluk arıyordu.
Yüreğine umut ekmiş,
Acıları diniyordu.

Tüm tabuları yıkmış,
Al al açmış, gülüyordu.
Etrafa mis kokusu siniyordu,
Ahlat gülü, gül adamı seviyordu.
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Kırmızı Gül Solduğu Zaman

Mevsimler yetim kaldı, besteler ise yarım,
Güvercinlerin gözlerinden kan damlar suya.
Keskin kılıçlarla bölündü o masum rüya,
Darağacında can çekişir sessizce zârım;
Kırmızı gül solduğu zaman…

Kapandı, önsözü yazılmamış aşk romanı,
Ayaklarım yere basmaz, savrulur giderim.
Köhne bir limanda gam diyetini öderim,
Duyulur kıyılardan dalgaların isyanı;
Kırmızı gül solduğu zaman…

Mehtapsız gecelere alışkınım ezelden,
Çöllere bir damla yağmur düşmese ne çıkar?
Yanmış Mecnun’u,  söyle güneş ne kadar yakar?
Bin kere ölür, bir kere geçerim güzelden;
Kırmızı gül solduğu zaman…

Hayatı hızlı tramvaylar tüketti hemen,
Anıları hüzün nakışlı bohçaya koydum.
Çürük sözlere, yalancı baharlara doydum,
Ceylanlar mahzun, dağlara çöker sis-duman;
Kırmızı gül solduğu zaman…

Nazenin bir güldün, beraber ağladık-güldük,
Kırgındın, lakin kalbin merhametsiz değildi.
Çetin bir rüzgâr esti, dallarımız eğildi,
Ve sustuk, taş kesildik, yolun sonuna geldik;
Kırmızı gül solduğu zaman…

                                                   06.04.2013
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Kıyıya Vuran Çocuk

Bir çocuk boğulup vurmuş kıyıya,
İnsanlık ölmüş, vicdanlar kapkara.
Nerede uygarlık düşmüş kuyuya,
Cennet kuşu, açtın bağrımda yara.

Vebalini kaldıramaz kâinat,
Yüzükoyun yatan günahsız melek.
Affet, geremedik sana kol kanat,
Derdime dert katan en bahtsız bebek!

02.09.2015
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Kirazlar Çiçek Açtı

Kirazlar çiçek açtı Çavuş’um,
Kırlangıçlar yuvasına döndü.
Papatya, nergis koku saçtı Çavuş’um,
Tabiat süslendi, geline döndü.

Börtü-böcek hepsi uyandı,
Kavaklar yeşerdi Çavuş’um.
Telefon direğindeki leylek vardı ya;
O bile, dönüp geldi Çavuş’um.

Kumrular oynuyor, karargâhın damında.
Serçeler ötüşüyor, sarı çamında.
Bir ezgi tutturmuş öğrenciler, havuz başında.
Kamelyanın keyfi başka Çavuş’um.
Mızıka’ya hava geldi Çavuş’um.

Tüm güzelliklerini takınıp geldi bahar.
Dışarıda bir coşku, bir heyecan var.
Çocuklar şen, yüzlerinde sevinç var.
23 Nisan’ı kutluyorlar Çavuş’um.

Gidenler dönmez, biliyorum Çavuş’um.
Baharlar gelse de, bayramlar gelse de;
Bir şeyler kopup gidiyor yüreğinden.
Boş ver, takma kafana Çavuş’um.

Ölümden sonra dirilişe inanmayanlara,
Ne güzel örnektir bahar.
Çürümeden, yeşermiyor tohumlar.
Sen, yüreğini ferah tut Çavuş’um.

Kirazlar çiçek açtı Çavuş’um,
Kırlangıçlar yuvasına döndü.
Fesleğen, zambak koku saçtı Çavuş’um,
Tabiat süslendi, geline döndü.

                                                (23.04.1999 Perşembe Ankara)
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Kolbastıya Tutuşsun Kelimeler, Heceler

Vizesiz girdiğin bu yürek,
Vefalı bir şairin sarayı unutma!
Bu adamın sevgisi son nefese kadar,
Hevesini boğazında kurutma!
Sanma, gelir-göçer bir sürek,
Karşılıksız duyguları kanatma!
Bir tutam sevgiye ruhunu adar,
Avuç avuç sadakat serp, aldatma!

Elin kılıcı kesmez o kadar,
Dilinin yarası, en yakıcı fişek.
Büyük şehrin kültürünü dayatma!
Sokaklarında binlerce aşk heder.
Taşralıya kırlardır, yatak-döşek,
Modern yaşam diye masal anlatma!
Sevdalı yüreği kaç İstanbul eder,
Yeter artık, meftununu yıpratma!

Samimi bakışlara düşmesin keder,
Alma hafife, beynine kan sıçratma!
Riyasız tutkularla olmuşken aşık,
Bir zahmet öpüver, tecelli etsin kader.
Mavi gözlerin yeniden olsun ışık,
Yoksa mutluluk kandilleri söner.
Bu gönül ay tenine alışık,
Tenhalarda boynu bükük, sarartma!

Muhabbetten yana muştular öner,
Kapris yapıp, düşlerini karartma!
Geçiyor ömür, saatler döner;
Taşıyor sabır, daha fazla kabartma!
Sarıl sevdiğine, yine olun sarmaşık;
Cilven çekilir ama, çok da nazla abartma!
Gül ki, krizden çıksın girift bilmeceler;
Kolbastıya tutuşsun kelimeler, heceler.

                            15.05.2010
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Kor Yüreğimi Sana Açamam

Çimen gözlerin ışıldarken pencereden,
yönünü sana çevirir boynu bükük ayçiçekleri.
Soylu bakışlarındaki sıcaklık,
eritir buz dağlarını,
yufkaya çevirir en katı yürekleri.

Kristal bir kadeh gibisin,
kırılırsın diye dokunamam.
Yalnız bir pelikanın cazibesine,
dayanır belki göl,
kimyası bozulur yorgun bedenimin,
kelimeler düğümlenir boğazıma;
kor yüreğimi sana açamam.
Çekingen bir kuş gibi ürperirim,
yasaklı dalına konamam.
Kıyıya hasret bir gemi gibi,
kavuşmadan dolaşacağım yörüngende.

O yüzden sen hep gül,
bana gözlerin, sözlerin, nazlarını unutup;
oyasız ipek bir mendille
yaramı sarmak düşer.
Yoksa durmaz kanamam.

07.08.2015
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Kömür

Uzun Mehmet’ten hediyedir taş kömür,
Uğrunda nice bedenler tüketti ömür.
Helalleşip evinden çıkar madenci,
Ekmeğini taştan çıkarır, dilinde şükür.

Çekilir besmeleler, yayılır ses,
Kuyulardan süzülerek iner kafes.
Çavuşlar çalışanlara verirken emir,
Zehirli gazdır soludukları nefes.

Gözlerde sevinç, alınlarda ter,
Yerin üstünde gün doğar, gün biter;
Alt tarafı karanlık, geceden beter.
Tüneller uzar, bölüm bölüm
Bir ihmal kadar yakındır ölüm.
Grizu yıllardır kanayan yara,
Kömür gibi el, yüz kapkara;
Alınlar ak, helaldir kazanılan para.

Aşağısı ıslak, çizmeler çamur,
Emeğin nuru damlar üstüne.
Dışarıda inceden yağar bir yağmur,
Bir kadın bekler gözleri mahmur;
Kaygılı yüreğinde acepler dumur,
Vardiya servisini bekleyip durur…

Karaelmas yıldır yıldır parlar,
Vagonlar hazırda, çıkanları toparlar.
Kışın çıtır çıtır yanarken kömür,
Karalar içerisinde, sadece gözlerinin
Beyazı ışıldayan bir madenci gülümser.
Yüreğinin sıcaklığıyla odamızı ısıtır,
Yataklarımız rahat, koltuklarımız samur;
Farkında bile olmayız çoğu kez.
Bütün şehir tatlı uykusunda uyur,
Maden şehitlerine, gökten iner nur.
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Közde Çay Demle

Yıllar oldu gitti, gelmez demişsin,
Günlerimi tez say, bakmışsın geldim.
Kör talihim yine gülmez demişsin,
Közde demle bir çay, bakmışsın geldim.

Aramıza varsın girsin uzun yol,
Takvim yaprağını teker teker yol,
Artık sürprizlere her an hazır ol!
Daha batmadan ay, bakmışsın geldim.

Kalkan ilk trene atlayacağım,
Bahçenin çitinden zıplayacağım,
Bir demet menekşe toplayacağım;
Islık sesimi duy, bakmışsın geldim.

İştahtan kesildim, katık istemem,
Çok yorgun olsam da yatak istemem,
Hilâl kaşlarını çatık istemem;
Elma-portakal soy, bakmışsın geldim.

Ömür sermayemiz henüz bitmeden,
Yakamozlar gölden kaçıp gitmeden,
Şafak horozları coşup ötmeden;
Yanan iki mum koy, bakmışsın geldim.

Çatlatmayacağım sabır taşını,
Çimen gözlerinden dökme yaşını,
Pencereye çık da uzat başını;
Dersen yeter gel oy, bakmışsın geldim!

Dinsin onca yılın hasret sancısı,
Bir kâbustu geçti bundan öncesi,
Ey gönül köşkümün eşsiz incisi!
Uykuya dalsın köy, bakmışsın geldim…

22.06.2017
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Kristal Şehrin Avizesi

Patiska gibi örtüyor şehrini kar,
Yorgun dallarda alaca aklar,
Bahçende lâleler üşüyor yar!
Pamuk ellerin sıcaklık saklar,
Çözülsün buzlarım, bedenimi sar!

Şehrin kirlerini kapatsın tipi,
Kaybolsun izleri, tüm günahların!
Geceler arınsın, çekilsin ipi;
Beyazla örtünsün, üzeri siyahların!
Duvaklı şehrinde, sensin gönlümün kipi.

Kristal kentin buzdan kulelerinde,
Değerli bir avize gibi ışıldarsın.
Tuz dökmeye gerek yok caddelerinde,
Bakışların eritir, patikalar açarsın;
Yol alır ruhum, ak gülün halelerinde.

Kartopu oynayacak yârin uzakta,
Şimdi seninle ballı kar yemek vardı.
Titriyor harflerim soğuk yatakta,
Terlemek için koynun, alevden hardı;
Sensiz ağarıyor saçlarım, tel tel şakakta.

Bir cemre gibi düş gecemin ayazına,
Donmuş nehirler yeniden çağlasın!
Kırık mızrap değsin bamteline, sazına;
Uyansın serçeler, sevincinden ağlasın!
Ulaşalım bir ömür, mutluluğun hazzına.

27.01.2010
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Kusura Bakma

Ömrümü harcadım boşu boşuna,
Gündemimden düştün, kusura bakma!
Sözlerim dikenli, gitmez hoşuna,
Sınırları aştın, kusura bakma!

Sevgimi taç edip öyle sunmuştum,
Seni kışta gelen bahar sanmıştım,
Mecnun gibi, Kerem gibi yanmıştım;
Yüreğimi deştin, kusura bakma!

Uykusuz geceler helal hoş olsun,
Derdim ki unutsam, kalbim taş olsun,
Şimdi gözlerimde sanma yaş olsun;
Eloğluna koştun, kusura bakma!

Güz yaprağı gibi uçtun da gittin,
Onulmaz yaralar açtın da gittin,
Maharetlerini saçtın da gittin;
Asi oldun coştun, kusura bakma!

Kayboldu yıldızım, zifiri gecem,
Hâlâ yaşıyorum, tütüyor bacam,
Seni yazmıyorsa, şiirim, hecem;
Gözümden de düştün, kusura bakma!

08.11.2017
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Kutlu Seyahat

Takılıp kalmıştı; iş, aş, eşe,
Donuk hayatında, yoktu neşe.
Tünek evlerde ziyaya hasret,
Hezeyanlı ruhuna çökmüştü kasvet.
Bir gece maveradan geldi ses,
Çözüldü kelepçeler, açıldı kafes.

Revnaklı atıyla haykırdı kervanbaşı:
Arındır ruhunu, nefsinden taşı!
Uyan gaflet uykusundan, heyhat!
Eflatun ufka başlıyor seyahat.
Baktı ki, kafile bekliyor eyvah!
Kuşandı sefere, katıldı son seyyah.

Karasevdalıydılar, uzaklara dilbeste,
Vadiler- çöller aştılar, bir nefeste.
Geçtikleri yollarda güller bitiyordu,
Üveyikler kanatlanıp, bülbüller ötüyordu.
Her biri Mesih soluklu yiğit,
Güneş çehreleriyle saçtılar ümit.

Mefkûreleriyle harbi civanmerttiler,
Buhurdanlar gibi tütüp, gönüller fethettiler.
Sevgi iksirinden ettikçe ikram,
İnleyen gönüllerde başladı bayram.
Güneşin vurduğu her yere vardılar,
Davudi nağmelerle denizleri yardılar.

Nebiler nebisiydi, rehber ve reisleri,
Dönmeyi düşünmediler, cihanın varisleri.
Pürvefa sinelerinde sönmeyen himmet,
İrşat mumlarını yaktılar, tükendi zulmet.
Vuslata uzanıyordu nurlu yollar,
Zümrüt yamaçlarda meyvedeydi dallar.

Ve sonra odaya doldu misk-i amber,
Muştulu rüyadan uyandı Muammer.
Semavileşti ruhu, şahlandı birden,
Kırdı kabuğunu, doğruldu yerden.
Topladı valizini, ermek için sıhhate,
Yeniden başlıyordu kutlu seyahate.

Muhittin Alaca

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kutlular

Hicran güllerinin son matemidir,
Güneşini kesti ziftten bulutlar;
Yıllar yılı ayaz yedi umutlar.
Esecek olan bahar meltemidir,
Hicran güllerinin son matemidir.

Sonsuzluk aşkıyla yüreği çarpar,
Dizginler gerili, ufukta gözler;
Vız gelir yokuşlar, hendekler, düzler.
Tükenmez iştiyakını kim sarsar?
Sonsuzluk aşkıyla yüreği çarpar.

Altın bir devrin fecir zamanıdır,
Fedakârlık zırhını kuşandılar;
Ne mal-mülk, ne dönmeyi düşündüler.
Artık gönüllere girme anıdır,
Altın bir devrin fecir zamanıdır.

Dört bir tarafa dağıldı atlılar,
Hayat üflediler, Hakk’ı yaydılar.
Karanlıkta yıldızdılar, aydılar,
Uhuvvet saçtı ışık kanatlılar;
Dört bir tarafa dağıldı atlılar.

Dünya yeni bir iklime giriyor,
Derbeder sinelere nur iniyor;
Ve ruhların ızdırabı diniyor.
Kutlular sevgi ağını örüyor,
Dünya yeni bir iklime giriyor.

                        11.10.2012
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Limon Çiçeğim

Ayda olmaz ise, yılda bir kere,
Sorsan, ölür müsün limon çiçeğim?
Ellerini merhem diye sol yere,
Sürsen, ölür müsün limon çiçeğim?

Saçlarıma erken düştü beyazlar,
Son sürat geçiyor, baharlar, yazlar,
Üşütürken gece keskin ayazlar;
Sarsan, ölür müsün limon çiçeğim?

Sürdürme inadı, bitir tafranı,
Sarardı gül benzim, giydim safranı,
Katıksız razıyım, gönül sofranı;
Sersen, ölür müsün limon çiçeğim?

Gittin gelmez oldun, dayanır mı can?
Başıma yıkılır, viran Kırıkhan,
Bir umut ışığı, küçük bir imkan;
Versen, ölür müsün limon çiçeğim?

Turnalar dönüyor, bak akın akın,
Sevenler hep bekler, unutma sakın!
Yıldız gibi uzak, olmayıp yakın;
Dursan, ölür müsün limon çiçeğim?

Hemen infaz etme, elin sözüyle,
Er kişi sağlamdır, maya, özüyle,
Derine in biraz, gönül gözüyle;
Görsen, ölür müsün limon çiçeğim?

Alaca daraldı, beton kafeste,
Ömür geldi, geçti, bitti heves de,
Yetişip kapımı, en son nefeste;
Vursan, ölür müsün limon çiçeğim?

01.04.2018
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Liseli

Daha dün körpecik bir fidandın,
Ne çabuk büyüdün sen, liseli!
Açmamış bir gül gibi tazeydin,
Kocaman bir kız olmuşsun, liseli.

Duydum ki; bana vurulmuşsun.
Gönlüm, sevda oyunlarına suskun,
Fırtına sonrası sessizliğinde; durgun
Ve de yitik aşklarla yaslı liseli.

Senin yaşındakiler; ak saçlarıma,
Yorgun yıllarıma bakıp, amca diyorlar.
Sen, bana gönül bağlayacağına;
Derslerinle uğraş, ödevini çalış liseli.

Ummanlar gibi derin, dağlar kadar asil,
Ölümüne, vefalı aşklar kalmadı liseli.
Gelip geçici bir heves seninkisi.
Bir dengini bulunca, unutursun liseli.

Sen, bana görün yine neşeli.
Bakma gözlerime, mahzun ve endişeli!
Sevgine saygım var, ama;
Çıkmazlara koyma beni liseli.

(03.06.1999 Perşembe)
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Mahmur Bakışlım

Pusatsız yüreğim ne kadar dayanabilir?
Gök gözlerinin esiriyim sevda nakışlım.
Tutuşan mum alevi ne kadar yanabilir?
Çıkmaz bir aşkın eseriyim mahmur bakışlım.

Gelişinle dağların karı-buzu çözülür,
Ardından bahar gelir, koyun-kuzu dizilir,
Gamzelerine sayfa sayfa yazı yazılır;
Gülüşünle mat, serseriyim mahmur bakışlım.

Altuni saçlarını belik belik kim ördü?
Kaşlar yay, kirpikler ok, yüzün ayın on dördü,
Senden önce görmezdi, gözlerim şimdi gördü;
Geçtiğin yola gül sereyim mahmur bakışlım.

Ruhuma şifa olan bulunmaz derman mısın?
Kaderime ezelden yazılmış ferman mısın?
Bağrımı döve döve döndüğüm harman mısın?
Dört mevsim solgun, sap sarıyım mahmur bakışlım.

Gözlerinin yakamozlarında ay sönse de,
Cezbine kapılanlar etrafında dönse de,
Ben çoktan teslim oldum, herkes yeni sansa da,
Bakışlarının esiriyim mahmur bakışlım.

10.10.2016
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Martılarla Bir Selam Gönder

Aşk, şimdi kanamalı bir şiir,
Sensizlik hamuduyla akıyor ter.
Özlem çığlıkları damarlarımı örselerken,
Hüznün rahlesinde dualarımız bir.
Sil sükûtsuz ağrılarıma son ver!
Ruhuma iksir şifalı özlerinden,
Martılarla bir kalem gönder.

Sığ sularıma vuslat gemilerini sür,
Mevsimlerim tükenmeden yar!
Gözlerinin kırık aylasına gizlenen,
Umutları azat et, olsun hür!
Leyla yüreğini, emsal için kıl önder!
Şifresi kırılmayan gizlerinden,
Martılarla bir selem gönder.

Karanfil kokulu ellere değmeden kir,
Sevda postunu otağıma ser!
Kalabalık insan harmanından sıyrıl,
Gülüşlerine hasret düşlerime gir!
Çıkarsız yüreğime güller der!
Bal damlayan sözlerinden,
Martılarla bir kelam gönder.

Ayrılığın sarı sayfalarını dür,
Maviyi giyinsin gök ve yer!
Su serp alevlenen közlerime,
Hasretlik yangınını söndür!
İki inci tanesi ki, menendi ender;
Beni derde salan gözlerinden,
Martılarla bir selam gönder.

                             23.07.2010
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Masmavi Yarınlar

Zifiri geceden şafağa akıyorum.
İlhamımı haramiler mi çaldı?
Coşkulu şiirler geride kaldı.
Kelimeler düğümlenir boğazıma,
Simsiyah geceden boşluğa bakıyorum.

Merhamet çeşmeleri bir bir kurudu,
Düşlerime perde çeken kim?
Sokak lambaları neden isli?
Hava ne kadar soğuk, ne kadar sisli,
Titrek umutlarıma bir kandil yakıyorum.

Ve sonra diyorum ki karanlık diye,
Yıldızlar yerinden sökülmedi ya.
Çakallar ulusa da sabah olacak,
Gün ışıkları bir mazlum çocuğun,
Parlayan gözlerinden doğacak.

Bulutlar çekilir, dağılır elbet kaygılar.
Yaralı sinemde buruk bir sevinç,
Muhabbet tüten bir çay yudumlayarak;
Hey gidi günler, diyeceğim
Masmavi yarınlar bekliyorum!

28.11.2015
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Mavi Düşlerimi Serap Eyledin

Ey yüz güldürmeyen kaktüs çiçeğim!
Hayatı senin için saydım hiçe,
Şehirlere sığmayan bir kaçağım.
Yüreğim volkan, yandım içten içe;
Su ver, bir nebze hararetim dinsin!
Beni kor ateşlere atan sensin.

Yıldız gibi avuçlarımdan kayan,
Muamma sevdasın, hülyamı bölen.
Gel bu heyula, ızdıraba dayan!
Var mı benim kadar sararıp solan?
Gözlerim uykuya ne vakit kansın?
Derbeder gecelere iten sensin.

Benziyorsun tersten akan Asi’ye,
Mavi düşlerimi serap eyledin.
Mecnun’dum Leyla’sına ölesiye,
Kavi bağlarımı harap eyledin.
Sanırlar ki vefa yüklü bir cansın,
Aşkı bitpazarında satan sensin.

Yıldırıma yakalanmış kuş gibi,
Yağmur bakışların kaç can alacak?
Zemherisi kangren yapan kış gibi,
Daha kaç biçare ketum kalacak?
Herkes gözlerini merhemim sansın,
Onulmaz derdime dert katan sensin.

Sen mahkûmun doğmayan şafağısın,
Umut bende tükenmeyen sebildir.
Zindanımın yanmayan çerağısın,
Hangi tenhalardasın, zinhar bildir?
Hercai bir diken, kutupsuz yönsün,
Her yürek atışımda batan sensin.

27.12.2016

Muhittin Alaca
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Mavi Gözler

Sevda nakışlım, yürek yakışlım,
Gönül sızımı hiçbir tablet kesmez;
Deniz mavisi gözlerinden başka!
Gözlerin değil midir şiir yazdıran,
Gizemiyle şehir şehir gezdiren?
Işığına tutunup düştüm bu aşka,
Fırtınalar ekip, karanlık sularda
Yoksul bırakma düşlerimi,
Rotam yok yüreğinden başka!

Hülyalarıma sığmayıp taşan,
Ruhumun can suyu, ilham perisi!
Gecemi süsleyen çoban yıldızım,
Ölüm uykusundan uyandırır selamın.
Beni benden alan gönül hırsızım!
Vazgeçilmez sevdam, uğur böceğim,
Dünyalara değer, içten kelamın!

Yüreğimin en harlı yerindesin,
Karanlıkta açan kaktüs çiçeğim!
Melek misin, huri misin, nesin?
Zaman her şeyi eskitir,
Sana olan tutkumu asla!
Sevdikçe artıyor susuzluğum,
Bundandır nöbetlerim, uykusuzluğum.

Kirpiklerin kâinatın kapılarını aralar,
İki inci tanesi çakmak çakmak bakar;
Süzülür ruhuma, yol bulur akar.
Nehirler kıskanır, gökler imrenir;
Mavi gözlerin Marmara’yı yakar.

Bakışlarındaki mavzerin tetiği düşer,
Aşk, kurşununu kalbime saplar.
Dağılır karabulutlar, sevinir beşer;
Gün doğar, Lâle Devri’m başlar.
Dudağımdan öper, iki hecelik ismin,
İçimi tarifsiz bir sıcaklık kaplar.

Gözlerinin alyansında ömrüm tazelenir,
Sükûta dalar boğazda sular.
Ney çalar, Itri gazellenir,
Her fasılda bin ah tüllenir.
Meftun yüreğim döner mestane,
Nihan yarama bulunur mu hastane?

Gülüşünle şahlanır doru taylar,
Aşkın mazbatasıdır esrik gözlerin.
İklimler değişir, şaşırır aylar,
Sevdanın bal tasıdır sözlerin;
Elin elimde olsa, şenlenir koylar…
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Yılların soldurmaya kıyamadığı,
Yediveren beyaz gül gibisin.
Kışımı bahara çeviren cemre,
Sevgi tarlamın altın başağısın.
Senli anlarım bedeldir ömre,
Hayatımın rengi, gökkuşağısın.

Seninle başlar mutluluk mesaisi,
Köhne sancılarım mola verir.
Dökülür acılarımın katranı-isi,
Mavi bir atlasta ruhum erir;
Yakamozlarında kaybolurum.

Bittiği yerdesin sözlerin,
Gamlı sineme dermandır gözlerin,
Gönül haneme fermandır gözlerin.
İki inci tanesi çakmak çakmak bakar,
Mavi gözlerin Marmara’yı yakar.

Havalansın artık vuslat kuşları,
Aşalım dikenli sarp yokuşları;
Etrafı kır çiçekleri sarsın!
Seni içime çekeyim, derin derin
Dökülsün başımızdan neşe simleri,
Meltemler essin, serin serin

Ve asırlık çınarın gölgesinde
Yudumlarken beş çayını,
Gözlerim gözlerinde demlensin.
Ellerim ellerine kelepçeli,
Yüz hatlarımızda mutluluk resimleri,
Gün akşama devrilsin.
Senede bir gün de olsa,
Kavuşmamız tüm ömre değsin.

Yorgun başımı göğsüne yasla,
Hasretinle ak düşmüş saçlarımı,
Karanfil kokulu ellerinle okşa!
Nazenin teninde can bulayım,
Nefesin nefesime karışsın.
Ayrı kentlerin aşığıyız gülüm,
Sevdamız, asırlık çınarla yarışsın;
Gelirse, seninle gelsin ölüm…

Muhittin Alaca
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Mavi Gözlerin Marmara’yı Yakar

Kirpiklerine yorgun günler yansır,
İki inci tanesi çakmak çakmak bakar;
Süzülür ruhuma, yol bulur akar.
Nehirler kıskanır, gökler imrenir;
Mavi gözlerin Marmara’yı yakar.

Bakışlarındaki mavzerin tetiği düşer;
Sevda kurşununu yüreğime saplar.
Dağılır karabulutlar, sevinir beşer;
Gün doğar, Lâle Devri başlar.
Dudağımdan öper, iki hecelik ismin;
İçimi, tarifsiz bir sıcaklık kaplar.

Gözlerinin slâytlarında ömrüm tazelenir,
Sükûta dalar boğazda sular.
Ney çalar, Itri gazellenir;
Her fasılda bin ah tüllenir.
Meftun yüreğim döner mestane;
Nihan yarama bulunur mu hastane?

Gözlerinin şefkatinde dağılır melâl,
Hasret nöbetlerim mola verir.
Hüznün acı tabletleri, olurken bal,
Mavi bir atlasta, ruhum erir.

Bekleyişlerimin saraylarını kim yıkar?
Mevsimleri değiştirirken gözlerin.
Yüreğinin basamaklarını kim çıkar?
Bittiği yerdesin sözlerin.
İki inci tanesi çakmak çakmak bakar,
Mavi gözlerin Marmara’yı yakar.

                                      06.05.2010

Muhittin Alaca
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Mavi Gözlerine Şiirler Yazmayacağım

Portakal çiçekleri, akasyalar açarken,
Baharda bir bir kırıldı, en kavi dallarım.
Turnalar sevda diyarına aşkla uçarken,
Uzaktın, ilişmedi ellerine ellerim.
Artık hasretlik şarkıları dizmeyeceğim,
Ahu gözlerine şiirler yazmayacağım.

Bizimkisi çarkıfelekte masum bir düştü,
Kayıp gitti avucumuzdan inci kefali.
Muammayı beklemek, senin sabrını aştı,
Ne ben Kays idim, ne sen Leyla kadar vefalı.
Yaralı yüreğimi artık üzmeyeceğim,
Mahmur gözlerine şiirler yazmayacağım.

Kozasındaki tırtıl gibi kıvrandın durdun,
Sonunda buldun babandan yaşlıyı, mutlu ol!
Kör talihi yendin, turnayı gözünden vurdun,
Girdiğin yol kim bilir, bir dikensiz kutlu yol!
Adını sahilde kumlara kazmayacağım,
Derya gözlerine şiirler yazmayacağım.

Ben alıştım, şaşırmam hercai hallerine,
Tozlu bir defterin sayfalarında kalırsın.
Belki yazacağım baharın tüm güllerine,
Mavi yok lügatimde, uzağımda bulursun.
Bir demet çiçekle peşinde gezmeyeceğim,
Boncuk gözlerine şiirler yazmayacağım.

Gömdüm gözlerini en dipsiz denizlere bil,
Kurda-kuşa, çiçeğe yönlendirdim kalemi.
Velhasıl sıradan şeylere dökeceğim dil,
İçten yıktın yar, viran ettin gönül kalemi!
Bir yemin ettim ki, ahdimi bozmayacağım,
Mavi gözlerine şiirler yazmayacağım…

11.04.2017

Muhittin Alaca
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Mavi Hayaller

Ey hülyama parlayan ay ışığı!
Değerli bir madalyon gibi
Sol yanımda taşırken sevgini,
Lal oldu şirin dillerin,
Hangi kentte saklı kaldı,
Yarım kalan hayallerin?

Yıllar silkeledi ömür ağacını,
Düşen her yaprakta ah vardı.
Lakin solmadı hiçbir zaman,
Taze kaldı düş yapraklarım.
O yüzden çağır geleyim,
Boynu bükük kalmasın,
Mor menekşeler, hercai güllerin!
Darağacından kurtulsun,
Sararıp solan hayallerin!

Sessiz çığlıklarla yol artık,
Hasretin zakkum meyvelerini!
Dinsin kum fırtınası, hicran seli,
Seni sende yaşamak için,
Şehrayin türkülere kalksın ellerin,
İklimine çağır geleyim,
Maviye dönsün hayallerin!

                                 24.07.2012

Muhittin Alaca
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Mavi Menekşem

Sen mavi menekşem!
Bir rüyadan mı, yoksa Kafdağı’ndan mı?
Düştün ıssız vahalarıma.
Erittin yalnızlığın buz dağlarını,
Başlattın ikinci baharı,
Dindirdin ah-u zârımı.

Yıllar almıştı ikimizin ömrünü,
Yollar çalmıştı yitik hayallerimizi,
Ve bittin bir sabah çorak topraklarımda.
Yeniden yeşerdi mahzun umutlar,
Şahlandı, kanatlandı atlar.

Yaralı şiirlere can geldi,
Buruk kumrulara heyecan geldi.
Kötü gidişe dur dedi kader,
Çektiğin çile buraya kadar…

Şimdi, suskun sazlar aşka çalıyor,
Karasevdalılar meşke dalıyor.
Durgun çaylar akıyor deli gibi,
Mis kokun bahar yeli gibi.
Sıkı tut bırakma ellerimi!
Çağlayanlar fışkırıyor yüreğimden,
Sevdamız, bahar seli gibi.

Hoş geldin mavi menekşem,
İkinci baharım,
Hoş geldin!

15.07.2017

Muhittin Alaca
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Mavi Ortancalar, Küskün Çiçekler

Sana sesleniyorum deniz gözlüm!
Gül ki, bulutlar dağılsın,
güneş doğsun odama;
buzu çözülsün hayallerimin.
Çekip al karanlıklardan ruhumu!
Kırılsın ayrılık zincirleri,
damarlarımda yürüsün aşk hücreleri.
 Açsın kederli balkonumda,
mavi ortancalar, küskün çiçekler.
Havalansın bir çift kumru,
uçuşsun kelebekler.
Yeşil rengini kuşansın toprak,
Mutluluğu kovalasın akrep-yelkovan;
Yürekler sevda atsın,
tik tak, tik tak…
Ney sussun, sazlar çalsın,
tel tel dökülsün ızdıraplar.
Gam şarkıları mazide kalsın,
olalım seninle şen şakrak…

29.01.2017

Muhittin Alaca
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Mavilim

Gök mavi, deniz mavi, sen mavi,
Olmuşsun ahirim ve evvelim.
Bağımızı tutalım kavi,
Mahşere dek karşılıksız sevelim!
Ruhumun limanı, can evi,
Gözlerindir yaşama sebebim!

Olmazsan yamandır halim,
İlham kaynağım, sebilim,
Saçıma ak düşüren yıllar zalim!
Yorgun fakat vefasız değilim;
Bükülse belim, kalmasa mecalim,
Sürünerek sana gelirim mavilim.

                                 25.05.2012

Muhittin Alaca
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Mavişim

Ömrümün sürgün bakışlı kadını,
Gözlerinde aşk iksiri içmişim.
Yüreğime kazımışım adını,
Dilimden düşürmeden yâdını,
Dizelere seni geçiyorum mavişim.

Kirpiklerine nemli bulutlar düşmesin!
Uğruna sevda gömleğini giymişim.
Çektiğin acıları kimse deşmesin!
Gönül bahçemde billur çeşmesin;
Gümüş tasta seni içiyorum mavişim.

Melül bakma, sana gülmek yakışır!
Acılar ekmişim, hüzünler biçmişim.
Kaderimiz aynı paydada çakışır,
İki kaçak, sevda ile bakışır;
Ahir yaşta seni seçiyorum mavişim.

Gözlerinin rengi değmiş Marmara’ya,
Mavidir geleceğim, karadır geçmişim.
En güzel merhem, gözlerindir yaraya;
Kem yüzler hiç girmesin araya!
Gönül kapısını sana açıyorum mavişim.

Dolunay gibi gecelerime doğarsın,
Seni can gibi, nan gibi sevmişim.
Yağmur gibi, coğrafyama yağarsın;
Siyah saçlar senin için ağarsın,
Şafaklara seni saçıyorum mavişim.

Sen yitik günlerime açan çiçek,
Yıllar yılı kabuğuma sinmişim.
Sen hayatımda en güzel gerçek,
Ömrüm senden uzakta mı geçecek?
Vuslat diye sana kaçıyorum mavişim.

                                               19.05.2010

Muhittin Alaca
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Maviye Koşalım Seninle

Yağmalanmış bu atlası terk edip,
maviye koşalım seninle.
Siyahtan başka tonları fark edip,
mahzun yalnızlığın ipini çekip,
maviye koşalım seninle.

Kirlenmemiş bir gök,,
ak köpüklü bir deniz
ve kedersiz martılar karşılasın bizi.
Sarı saçlarını dalgalar tarasın,
ruhum en güzel sükûneti,
gözlerinin derinliğinde arasın.

Islak elinle sol yanıma dokun,
gün doğunca sönse de ay ve
yorgun deniz fenerleri,
gözlerini gözlerimden ayırma sakın!
Hiç azalmasın ışığım.
Ben sana öylesine hesapsız,
ben sana senden önce aşığım.

Bir avuç kum, bir yudum sevgi, bir nefes huzur,
şu zakkum yalnızlığa bir son ver,
bitsin müebbet esaretim!
Bir maviye, bir de gülüşüne hasretim.
Hâlâ ne duruyorsun, ne diye?
Ver elini, coşkun uçurtmalar gibi,
süzülelim maviye…

09.07.2017

Muhittin Alaca
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Mehmetler Bitmez

Söyleyecek söz kalmadı dilimde,
Kara bir matem göğümü sarıyor.
Merhamet yok terör adlı zalimde,
İçim yanıyor,  yüreğim kanıyor…

Yolum kalleş bir pusuya sapıyor,
Ruhlar satılmış, bombalar serseri.
Her gün canımdan bir parça kopuyor,
Dün İstanbul, bu gün ise Kayseri…

İnsan olan yapar mı bu vahşeti?
Nerden saldıracağı belli değil.
Savrulur masumların kanı, eti,
Bir değil, yirmi değil, elli değil…

Nasıl dayansın Mehmetçiğim anan?
Duadan başka şey gelmez elimden.
Taş bile dayanmaz acıya inan,
Rabbim kurtarsın bu illet, zulümden.

Bilmezler bu milletteki imanı,
Yaralanır fakat asla pes etmez.
Birlikte defetmişiz en zor anı,
Bir ölür, bin doğar, Mehmetler bitmez;
Ülkemi bölmeye gücünüz yetmez!
17.12.2016

Muhittin Alaca
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Merhaba!

Merhabanla yüz yıllık uykudan uyandı,
Yalnızlığa müebbet duygularım.
Aklımdan sökemediğim gözlerin,
Aydınlattı küflü odamın duvarlarını.
Güneş buluttan sıyrıldı, ısındı yüreğim;
Çekilen kanlar geri geldi yeniden.
Çözüldü prangalar, kırıldı fanus;
Titretti yorgun kalbimi aniden,
Aşure tadındaki sözlerin.

Merhabanla cevizler yapraklarını,
Daha bir heyecanla döküyor;
Taze umutlar saklıyor kovuğunda.
Serçeler, şen şakrak güz soğuğunda.
Nehirler ağıt yakmadan akıyor,
Gözlerinin rengine hasret denizlere.
Hâlâ mahcup bir edayla bakıyor,
Istırap çağımı kapatan gözlerin.

Merhabanla kalktı yokuşlarım,
Yıldızlara, mehtaba el sallarım.
Açıldı kafes, palazlanır sevda kuşlarım;
Ruhumu örseleyemez akşamlar.
Eridi buzdağları, açıldı yollarım;
Artık ölmem, senin için yaşarım.
Merhaba vazgeçilmezim, iki gözüm,
Aldığım nefes merhaba!

                                 23/11/2012

Muhittin Alaca
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Minik Serçem

Sen benim sol yanda ayrılmaz parçam,
Alnını öpüyor simsiyah perçem.
Gül gibi zarifsin, nazlı, işveli;
Esiyor başımda sevdanın yeli,
İkinci baharım, ey minik serçem!
Alnını öpüyor simsiyah perçem.

11.10.2017
Muhittin Alaca

Muhittin Alaca
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Miraç ve Namaz

Zaman ve mekân perdesi indi,
Mescid-i Haram’dan bir gece,
Nebiler Serveri, burağa bindi.
Mescid-i Aksa’ya varıp verdi selam,
Bekleyen peygamberlere oldu imam.

Cibril ile yükseldi semaya,
Ulaştılar Sidretül Münteha’ya.
Melek öteye gidemedi, bıraktı Resullullah’ı,
Efendimiz çıktı Huzur-u Kibriya’ya;
Perdesiz gördü Cemalullah’ı.

Dönerken müjdeler getirdi ümmetine,
Rahmet yağıyordu, İsra’nın hürmetine.
Mücrimler inliyordu, ışığa muhtaç,
Haneler karanlıktı, gönüller kıraç.
Rabb’e kullukta en güzel araç,
Namaz hediye edildi, başlara taç.

Öyleyse, bin seccade refrefine,
Pervaz et, ihlasın gergefine!
Her rekâtta yüksel Arş-ı Ala’ya,
Secdeye durup, yaklaş Allah’a;
Gözyaşı dökerek, ulaş felaha!

Ey gönül, şükür için ellerini aç!
Namazdır derdine ilaç,
Namazdır temsili miraç.

                                   27/06/2011

Muhittin Alaca
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Moral Ver Bana

Bahsetme bana dertten, tasadan
Atıver kederi şimdilik, bırak bir yana.
Deşme yaramı, yakma canımı,
Boş ver dertlerin cümlesine, moral ver bana.

Dünyanın yükünü taşıyorum sırtımda.
Ne sen sor, ne ben söyleyeyim sana.
Şamarını yedim, devrildim yana.
Alabora olmadan, moral ver bana.

Güldür beni, oyala ne olur!
Yalnız, kendi halime bırakma!
Yoksa yüreğim, yanar yanar kor olur.
Daha çok tükenmeden moral ver bana.

Coştur deli gönlümü, coştur.
Unutturacak işler peşinde koştur.
Başıma taze kır çiçekleri saçtır.
Bağrıma taş bastım, moral ver bana.

Her şeye rağmen, hayatın güzel olduğunu söyle.
Sabır iklimine sür, geçer mi günler böyle?
Hatırlatıp, bir kez daha yaşatma öyle.
Vurgun yemişim, moral ver bana.

Zırhını giymişim, cümle dertlerin.
Benim hasretlik, gurbetlik benim.
Mutluluk senin, acılar benim.
Kahrını çekecek moral ver bana.

Avut beni, güzel yalanlarla kandır.
Bu bedende taşıdığım, kuru bir candır.
O da taştan değil; bir avuç topraktandır.
Daha fazla dağılmadan, moral ver bana.

(25.05.1993 Salı. Zonguldak)

Muhittin Alaca
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Mübarek Ay

Yaşlı dünyamız yine buhranlıyken; dumanlı, sisli
Ufukta, sessiz bir dolunay gibi belirdin.
Sineler kirden arınmayı beklerken; katranlı,isli
Bu sefer, bir hazan vakti tüllendin geldin.

On bir aylık yoldan geldin, cennet kokuları saçtın.
Şefkatli bir anne gibi, bizleri bağrına bastın.
O kendine has büyünle, gönüllerimize aktın.
Rahmet, bereket ve Reyyan kapısını açmaya geldin.

Gökkubeyi inletiyor, minarelerin şakıyan sesi.
Şerefeler, mahyalar sanki meteor kümesi.
Bu ayda ikram edilen Kur’an, en güzel avizesi.
Bin aydan hayırlı Kadir Gecesi’yle geldin.

Hanelerimize, mabetlerimize sefalar getirdin.
Şebnemler gibi indin, hazanımızı bahara çevirdin.
Gönülleri şefkat, merhamet yüklü bir iklime dönderdin
Nice aşıklar, beklerken yolunu; a-bı hayat olmaya geldin.

Ey hayır ve cömertlik ayı olan Ramazan!
Daha sana doymadan, gelip geçiyor zaman.
Seneye belki kavuşuruz; belki de göç eder kervan.
Ötelerde; şefaat beklediğimiz mübarek ay, hoş geldin!

                                    24.09.2006 Pazar

Muhittin Alaca
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Müptelanım Bornovalım

Şu Ege’nin en güzeli,
Can evimin tek özeli,
Şiir, şarkı, aşk gazeli;
Bornovalım, Bornovalım,
Beyaz lâlem, düz ovalım!

Niçin benden kaçıyorsun?
Daldan dala uçuyorsun,
Dertlerimi açıyorsun;
Bornovalım, Bornovalım,
Naz edalım, yüz ovallim!

Gözlerinin esiriyim,
Közlerinin eseriyim,
Sözlerine serseriyim;
Bornovalım, Bornovalım,
Sen elalım, sen havalım!

Ah hercai, narçiçeğim!
Hangi vakit güleceğim?
Kavuşmadan öleceğim,
Bornovalım, Bornovalım,
Sen belalım, sen davalım!

Sensiz solgun, sapsarıyım,
Ne köşküm var, ne sarayım,
Yollarına gül sereyim;
Bornovalım, Bornovalım,
Sen ahirim, sen evvelim!

Sessiz, susuz, uykusuzum,
Hiç dinmiyor gönül sızım,
Efkârlandı kırık sazım;
Bornovalım, Bornovalım,
Vur davulum, çal kavalım!

Saçlarında körfez yeli,
İzmir kaynar insan seli,
Sırma kaşlı, ince belli;
Bornovalım, Bornovalım,
Mutluluğum, karnavalım!

Şifam sensin, dermanım sen,
Alın yazım, fermanım sen,
Bahar-yazım, harmanım sen;
Bornovalım, Bornovalım,
Sen delalım, sen devalım!

Kesme benden selamını,
Esirgeme kelamını,
Kırma aşkın kalemini;
Bornovalım, Bornovalım,
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Sen hayalim, sen mavilim!

Melalimi gel sormaya,
Zeybeğe koş diz kırmaya,
Dünya değmez can yormaya;
Bornovalım, Bornovalım,
Gel gülelim, hep sevelim!

Efelenme daha fazla,
Usandırma, işve-nazla,
Müptelanım, sarıl hazla;
Bornovalım, Bornovalım,
Ol helâlim, dert savalım!

Muhittin Alaca
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Müzmin Bêkar Kayınçoma!

Kayınçom sendeki bu talih nedir?
Zonguldak’ın kömür karası mıdır?
Mutluluk dediğin ah neresidir?
Yer ile Kafdağı arası mıdır?

Taşı sıksan çıkarırsın suyunu,
İçkin yok, bilmezsin kumar-oyunu,
Bir cıgaran, bilmem kötü huyunu;
Şimdi şansızlığın sırası mıdır?

İşse, sigortalı güzel işin var,
Yaşsa, otuz üçlük genç bir yaşın var,
Bir ev, bir araba, ekmek-aşın var;
Yalnızlık kalbinin yarası mıdır?

Yıllar yılı sana oldum çöp çatan,
Umutla uyanıp, hayalle yatan,
Kararsızlık senin en büyük hatan;
Tercihin esmer mi, sarısı mıdır?

Sen ki bekârların en sultanısın,
Evin bir tek oğlu, canı, kanısın,
Kısmet çıkmaz ise kader utansın;
Off çekmek, yiğidin narası mıdır?

Bu şiirle yazdım arzuhalini,
Sanal âlemine verdim ilanı,
Sen de biraz çabuk tutsan elini!
Akan ömür Kozlu Deresi midir?

03.06.2017

Muhittin Alaca
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Ne Çabuk Geçti Yirmi Beş Yıl?

Daha dün, siyah önlüklerinize
kurdela  takıyorken,
ne çabuk düştü ömür takviminden
yirmi beş yıl?
Saçlarımdaki aklar
sanmayın ki tebeşir tozu,
satır çizgileri değil alnımdakiler,
yılların derin izi.

Bak hepiniz büyüdünüz çocuklar,
benim gibi çoluk çocuğa karıştınız.
Yaşamın gerçekleriyle tanıştınız.
Ne ben sizleri unuttum, ne de siz beni.
O masum, gülümseyen yüzlerinizi hatırladıkça,
bir sarmaşık gibi şevkle  tutunuyorum hayata.
Formatlanıyor tüm yorgunluklarım,
Yeniden stajyer oluyorum yeniden.

Şimdi gönderin kuzucuklarınızı,
onları eğitmek için açtım kollarımı.
Gücümün yettiği yere kadar,
son zil çalana kadar bekleyeceğim.

Saçlarımdaki aklar
sanmayın ki tebeşir tozu,
satır çizgileri değil alnımdakiler,
yılların derin izi.
Olsun, seviyorum ya sizi;
seviyorum…

24.05.2015

Muhittin Alaca
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Ne Fayda!

İbresi takılmış bir saat gibi,
Kaç çağdır tutuklu kaldım kim bilir?
Rüzgâr gözlerinle güldükten sonra,
Ve kalbimi söküp aldıktan sonra;
Kaç limandan demir aldım kim bilir?

Kaç deniz öyküsüdür dinlediğim,
Yorgun, yosun kokan gemicilerden?
Kaç sevda türküsüdür dinlediğim?
Mehtap suya bir kez gülse ne fayda?
Sen kayıp bir yıldız olduktan sonra!

Anonim bir notasın unutulmaz,
Kördüğüm bir rotasın erişilmez.
Orantısız sevmenin diyetini,
Mahşere kadar ödesem ne fayda?
Masum düşlerimi böldükten sonra!

Neyleyim bağı, gül solduktan sonra?
Yokluğunun hüzünlü koylarında,
Bağrımı zıpkınla deldikten sonra!
Martılar ağlarken gelsen ne fayda!
Ne fayda ah çekmen, öldükten sonra?

                                            08.07.2013

Muhittin Alaca

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ne Kaldı?

Her şey gibi zaman da eskidi, eyvah gülüm!
Göçtü kervanlar, dağılan  bomboş bir han kaldı.
Tıkandı yollar, nerde kaldı o seyyah halim?
Şen şakrak yıllardan sağılan hoş bir an kaldı.

Gel-gitler durdu, kabına çekildi denizler,
Ay battı, alaca dağlarda loş bir tan kaldı.
Rıhtımların şarkısı durdu, yaşardı gözler;
Dünya kan-revandı, Kabil’den beri kin kaldı.

Ne lâle, ne nergis, ne sümbül vefalı çıktı,
Bülbül lâl şimdi, imiğinde kuru nan kaldı.
Şairin yüreğinden billur çeşmeler aktı,
İçmeyi bilmeyen saksılar,  yine man kaldı.

Bir lokma bir hırka, alıp giderim başımı,
Sultan Süleyman’a sorarım, şimdi nen kaldı?
Kimse hatırlamaz, kirpiklerimi-kaşımı,
Silindi çizgiler, öptüğün yerde ben kaldı.

Her nefis gibi beni de çağırıyor ölüm,
Kimbilir kaç dakika, kaç saat, kaç gün kaldı?
Mizanda hesabı görülecek aciz kulum,
Can uçtu, libas döküldü, kuru bir ten kaldı.

Bitti hükümdarlık-sultanlık, büküldü belim,
İki tahta, bir çukur, etrafı taş sin kaldı.
Toprağa karışır, rüzgarda savrulur külüm,
Her zerremde şifreli, ölümsüz  bir ‘SEN’ kaldı.

                                                01/09/2012

Muhittin Alaca
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Ne Vazgeçebildim, Ne Kavuşabildim

Gelmeyeceğini bildiğim halde bekledim,
Gözlerinin sonsuzluğuna ruhumu saldım.
Step yalnızlığıma sensizliği ekledim,
Devrildi kentler, hücrelerde nefessiz kaldım.
Yıldızsız gecelerde gözyaşlarımı sildim,
Ne vazgeçebildim senden, ne kavuşabildim.

Siyah-beyaz resmini yıllar yılı sakladım,
Süreyya bakışlarında anılara daldım.
Geride ne kaldı diye maziyi yokladım,
Parıldayan gözbebeklerinden ışık aldım.
Yokluğuna mahkûm ettikçe, peşinden geldim,
Ne vazgeçebildim senden, ne kavuşabildim.

Mutluluğu bıraktım, omzuma dert yükledim;
Hasretin çile odasında sarardım, soldum.
Düşürmedim dilimden, adını sayıkladım;
Kâbuslara alışık uykularımı böldüm.
İçim kan ağlıyorken belli etmedim, güldüm;
Ne vazgeçebildim senden, ne kavuşabildim.

Seyyah oldum yollarda, hanlarda konakladım,
Sen yağmur tanesi, ben seraba hasret çöldüm.
Bir türlü yağmadın, kaktüsten su arakladım;
Diriltecek sevgin olmasa, bil ki ben öldüm.
Oysa hep seni beslemeye hazır sebildim,
Ne vazgeçebildim senden, ne kavuşabildim.

                                                      23.10.2012

Muhittin Alaca
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Nefes Alamaz Oldum

Tanrıları hasta, tümden hipnozlu beyinler,
Elini uzat, al beni necis kuyulardan!
Suratlar maskeli, yürekte katmerli kinler,
Elimden tutup, kurtar bu zifir kıyılardan!

Lale tarlasına, gelincik, gül bahçesine,
Leyla bakışlarının şefkatli diyarına;
İğde, çam kokusuna, bir servi gölgesine,
Ve düşlerimi de götür, kalmasın yarına!

Ertelemeyeceğim sana olan tutkumu,
Raflarda küflenmesin öksüz kalmış heceler!
İncecik ellerinle dokun da böl uykumu,
Riyasız kelimelerimi duysun geceler!

Mehtabı kıskandıran ay yüzün gülsün yeter,
İstemem dünyaya ait bir ışık edalım!
Sırlı bakışlar, çakmak gözlerin kalsın yeter,
İnciden, mercandan inan daha şık belâlım!

Nevrozlu şehirlerde nefes alamaz oldum,
Oysa ben umutla bekliyorum hâlâ seni.
Yaralandıkça, kafeslerde kalamaz oldum,
Al götür ıssız, el değmemiş yerlere beni!

23.08.2014

Muhittin Alaca
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Nefsim

Yılkı bir ata benzer nefsim,
Hududu yok, menzili hüsran.
Koştukça kesilir nefesim,
Ruhum esir, bedenim talan.

Gözlerime perde çekilmiş,
Aklım dumurda, fikrim nalan.
Arzular karşıma dikilmiş,
Libas sahte, vaatler yalan.

Helvadan, şirin putlar mıydı,
Sinsice imanımı çalan?
Allı-pullu çaputlar mıydı,
Sırçalı hayallere salan?

Anladım ki Musa-Firavun,
Bende yaşıyorlarmış halen.
Devam etmekte hile- oyun,
Şeytanmış bana galip gelen.

Kurtar nefsin emrinden ya Rabb,
Sonu yok debdebeli yolun!
Daha fazla olmadan harap,
Affet, pişmandır gafil kulun!

                             05.07.2012

Muhittin Alaca
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Nerde Sevdiklerimiz?

Nerde sevdiklerimiz, göçtüler teker teker?
Gidenlerin yerini, kimseler doldurmuyor.
Bozuldu ağız tadı, ne yapsın tatlı şeker?
Tebessüm etsem dahi, ruhum hiç aldırmıyor,
Yürek buruk olunca, bayramlar güldürmüyor.

31.08.2017
Muhittin Alaca

Muhittin Alaca

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Nerde?

Aynı kefeye konur mu hiç?
İçten yakanı nerde,
Çakma olanı nerde?
Gerçeği insanı düşürür derde.
Değişen dünya mı, ben miyim?
Yoksa gözüme inmiş de perde
Yanlış mı görmekteyim?

Aşk, çöllerden sıyrılmış,
Gelip bir pc’e sığınmış.
Ya dilde kalmış,
Ya parmak tuşlarında.
Tekno-sanallı nerde,
Vefa olanlı nerde?
Şempanze gibi daldan dala zıplar,
Yahut damarlar çatlak,
Sürünür yerde…

Koyun, aslan görünür kurda,
Maskeler-rumuzlar renk renk;
Bilmezsin kimin yaşı kime denk.
Gönlüm yine ah-u zarda,
Çözemedim kaldım darda.
Kıymet bilen nerde,
Gam bilen nerde?

                         03.08.2012

Muhittin Alaca
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Nerdesin?

Gönül sarayımda en müstesna yerdesin,
Sevgi şiirlerinden taç yaptım saçlarına.
Bekleyişlerinin salkım söğüt yamaçlarına,
Düşüyor irem; geldi nevbahar nerdesin?

Beşinci mevsimimi açan perdesin,
Kırlarda sensizliğin voltasını atıyorum.
Papatyalar arasına uzanmış, yatıyorum;
Şakıyor ibibikler, uçuyor kelebekler nerdesin?

Kim bilir başın dumanlı, dardasın;
Yüreğimde korkak kuşkular taşıyorum.
İçimde çoğalan özleminle yaşıyorum;
Ötüyor bülbüller, açıyor sümbüller nerdesin?

Umut dağlarımda şahika, ferdasın;
Gözlerinden uzakta, her anım zulüm.
Elin elimde olsa, vız gelir ölüm;
Çağlıyor sular, meliyor kuzular nerdesin?

Gülşenimde lâle, el üstünde-serdesin;
Narçiçeği dudaklarından ballar dökülsün.
Ay yüzlüm haleler saç, şafaklar sökülsün!
Bağlıyor yollar, geçiyor yıllar nerdesin?

27.03.2010

Muhittin Alaca
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Nerede Kaldın?

Erik ağaçları çiçeğe durdu,
Saatin tokmağı kaç kere vurdu?
Dönmemek üzere terk ettin yurdu;
Mutluluk mu buldun, murad mı aldın?
Papatyalar açtı nerede kaldın?

Katar katar döndü tüm göçmen kuşlar,
Bitmedi mi orda zemheri kışlar?
Kederinden yosun bağladı taşlar,
Yad ele o kadar mı merak saldın?
Kelebekler uçtu, nerede kaldın?

Kar eridi sular coştu çağladı,
Gurbet türküleri yürek dağladı,
Gül aşkından bülbül dahi ağladı;
Çıkmaz bir sokağa, yola mı daldın?
Güneş sırma saçtı, nerede kaldın?

Koyun kuzu ile kırda meleşir,
Yılkı atlar, deli taylar dolaşır,
Gönül yokluğuna nasıl alışır?
Kurduğum toz pembe hayali çaldın,
Viran hanem göçtü, nerede kaldın?

Kırlangıçlar ördü çöpten yuvayı,
Çimen sardı bizim yayla, ovayı,
Gelinler doldurdu sütle kovayı;
Şirindin, şekerdin, kaymaktın, baldın;
Tadım tuzum kaçtı, nerede kaldın?

Gittiğin yer nere, Kırıkhan nerde?
Ey vefasız koydun, onulmaz derde,
Hayat oyununda artık son perde;
Ne adresin belli, ne geri geldin,
Gençlik çağı geçti, nerede kaldın?

24.02.2018

Muhittin Alaca
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Neredeydin?

Kuşlar, taşlar tesbihata dururken,
Neredeydin gönül, sen neredeydin?
Dallar bin bir çeşit meyve verirken,
Neredeydin gönül, sen neredeydin?
Gönül gözünü açıp bir görseydin!

Gaflet uykusu mu, nedir bu hazan?
Sanki ceddin değil tarihler yazan;
Günde beş vakit çağırırken ezan,
Neredeydin gönül, sen neredeydin?
Abdest alıp seccadeni serseydin!

Söyle, heva-hevesin peşinde mi?
Yeisin pençesi, ateşinde mi?
Meykeşler gibi bar köşesinde mi?
Neredeydin gönül, sen neredeydin?
Ab-ı hayat kevserinden içseydin!

Asırlar geçse de nefisler azman,
Yunus hak dervişi, Mevlana umman,
Haydi tövbeye, dedikleri zaman!
Neredeydin gönül, sen neredeydin?
Yalınayak, sürünerek gelseydin!

Köşklerin, tahtların ne önemi var?
Adanmış ruhlar var ki, pek fedakâr
Atlarına kıtalar gelirken dar,
Neredeydin gönül, sen neredeydin?
Karşılayıp karanfiller verseydin!

Geçti yıllar, ömür denizi bitti,
Zifiri günler vedalaştı gitti;
Taze bir bahar ruhları titretti,
Neredeydin gönül, sen neredeydin?
Vuslatın sırrına bir kez erseydin!

                                   26.12.2012

Muhittin Alaca
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Nereye Böyle?

Nereye Böyle?

Düşünceli, mahzun, aheste, durgun,
İçini çekerek, nereye böyle?
Derbeder, vurgun, sitemli, yorgun,
Uzağa bakarak, nereye böyle?

Sefere çıkmadı, göçmedi kuşlar,
Henüz bitmedi ki, zemheri kışlar,
Yanaktan aşağı akmadan yaşlar;
İçine dökerek, nereye böyle?

İlhamı yitirmiş bir şair gibi,
Rengini soldurmuş bir şehir gibi,
Menzili kaybolmuş bir nehir gibi;
Sessizce akarak, nereye böyle?

Gurbetin yoluna revan olmuşsun,
İyice daralmış, hepten dolmuşsun,
Ne gülmüşsün, ne de murat almışsın;
Boynunu bükerek, nereye böyle?

Nereye bu kente gönül vermişken?
Yârin yollarına güller sermişken,
Onulmaz yaranı yeni sarmışken;
Dikişi sökerek, nereye böyle?

Gideceğin yerde mutluluk var mı?
Karşına ne çıkar, gülşen mi, har mı?
Sapsarı ayva mı, ağlayan nar mı?
Belek’i yakarak, nereye böyle?

31.01.2018 Belek/Antalya

Muhittin Alaca
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Neyleyim?

Yokluğunda içim titrer Sevgili!
Kifayetsiz kalır kalemin dili,
Ne vakit çalacak vuslatın zili?
Zalim yıllar geçer, söyleyim;
Sensiz kalan eşi neyleyim?

Tebessümün bir demet nergizdir,
Lemâlar, gözlerinden süzülen izdir;
Bu sevda gönül tahtımda gizdir,
Eşref saatimiz gelecek mi bileyim?
Sensiz yalan düşü neyleyim?

Yiğit aşksız, susuz yaşamaz gül;
Sevdamızın temerrüdü, bir avuç kül;
Saksağanlar şakırken, susuyor bülbül;
Hüzzam şarkılara ilham, çileyim;
Sensiz yanan döşü neyleyim?

Kirpiklerime şebnemler değer,
Firak rüzgârları sallarmış meğer
Yine de yıkılmam, yıkmasan eğer;
Vefa olup gözlerden döküleyim,
Sensiz akan yaşı neyleyim?

İçimde sönmek bilmeyen korsun,
Aşkın kitabını bilmeyen sorsun,
Kim yazmış diye kafayı yorsun;
Kurtlar sofrasında dile geleyim,
Sensiz inen taşı neyleyim?

Geldim gidiyorum, faniyim fani,
Özenmiş de yaratmış seni Sâni,
Yüzüne gülenler, nerdeler hani?
Dünya himmeti de biter meleğim,
Sensiz yenen aşı neyleyim?

Yaratanın kapısında kıtmir, köleyim;
Karşılıksız yüreğimi iste böleyim,
Elin elimde olsun, sonra öleyim;
Mahşerde de olsa kavuşmaktır dileğim,
Sensiz göçen naşı neyleyim?

                                           12.07.2010

Muhittin Alaca
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Neymişsin Sanal Hayat!

Hayatı sanal dünyasına bağlı kızlarım,
Şu Whatsapp’ı, Face’yi, İnstagram’ı bırakın!
İşten geldim, karnım aç, kararıyor gözlerim;
Kafanızı kaldırın, bir babanız var bakın!

Şimdi selfie modasına merak, eğilim,
Gelen beğeniler kadar önemli değilim,
İstiyorsanız kan şekerim düşsün, bayılim;
Kapatın e-mailleri, ışıkları yakın!

Wi-fi şifresi kadar uzun değil miyadı,
Ne sohbetimiz kaldı, ne ağzımızın tadı,
Kaç pikseldi, neydi telefonunuzun adı?
Yüzde bire inmiş,  şarjınızı fişe takın!

Sizi bilmem, babayı esnaf takip ediyor,
Her ayın on beşinde faturalar ödüyor,
Durumunu güncelleyip, mutlu hissediyor;
Hiç bari kumanyayı karşılamaya çıkın!

Bahçede köpekler havlıyor, kuşlar ötüyor,
Sular gürül gürül akıyor,  güneş batıyor,
Bak geldik, gidiyoruz artık ömür bitiyor;
Babanızı teknolojiye satmayın sakın!

15.01.2017

Muhittin Alaca
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Nöbet Başında

Gecenin bir vaktinde kalkıp nöbete dururken;
Ayaz gecelerinde Ankara’nın, herkes uykuda.
Sadece silahım arkadaş, sadece silahım sırdaş.
Soğuk mıknatıs gibi insanı çekerken;
Neler gelip geçmez aklımdan, neler?
Geçmiş ve geleceğe ait gerçekler, düşler.
Alıp götürürler beni nöbet başında.

Ankara Kalesi, Atakule gibi dimdik ayaktayım.
Fakat hangi âlemlere mevzilendiğimi bir ben bilirim.
Bazen burada, bazen çok uzaklardayım.
Ben nöbetteyken, ayrı iklimlerde gezinirim.

Ne aşka vaktim var, ne hasret çekmeye gücüm.
Yalnız kaldığımda, cümlesi ediyor hücum.
Molaya ihtiyacım var, yorgunum yorgun.
Zaman tabibine postaladım, tüm heyecanları.

Gece ıssız, gece soğuk, gece ağırdan takınıyor.
Bizim Mehmet Abi etrafına bakınıyor.
Mehmetçik de demiyorum biz kartlara,
Yaş almış başını gidiyor.

Yaban atı gibi, koşarak geçiyor yıllar.
Yıllar revân, yıllar rüzgâr, yıllar bulut,
Bir bir canlanıyor karşımda anılar,
Unutabilirsen, gel de unut.

Ankara’nın gelinliği kar, örtüsü bozkır.
Aklıma yâr düştü, saçlarıma kır.
Derinden bir ah çekip de haykır!
Deli gönlüm yine nöbet başında.

Kocatepe’de okunuyor ezan.
Kuruldu divân, açıldı mizan.
Muhakeme eder kendini vicdan.
Nöbette yalnız kaldığım zaman;
Sadece silahım arkadaş, sadece silahım sırdaş.

Birazdan şafak sökecek, şehir uyanacak.
Alıp başını yürüyecek bin dert, bin keder.
İçimdeki duygular ise; uyuyacak,
Yarın geceki nöbete kadar.

Zaman çarkları dönüp duracak,
Beklediğim gün gelip çatacak.
Güneş bir gün şu tepenin ardından,
Daha parlak doğacak.

Artık gözyaşların duracak anneciğim.
Ayrılığa, gurbete vize vermeyeceğim.
Temelli düreceğim defterini, çıkıp geleceğim.
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Sonrası;  kimbilir hangi süprizlere gebe,
Fıstık gibi sandığım bir hayat.
Elveda askerlik, elveda nöbet,
Ve elveda arkadaşım diyeceğim.

Muhittin Alaca
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Olsaydın

Güneş battı yine, her yer kapkara,
Gecemde yıldızım, ayım olsaydın.
Yokluğun içimde onulmaz yara,
Dinsin diye sızım, meyim olsaydın.

Tüm şiirler sanki bana yazılmış,
Şarkılar, türküler, bana dizilmiş,
Yüreğim bin çile, gamla ezilmiş,
Efkarım, tel-sazım, neyim olsaydın.

Nerde olursan ol, sana koşardım,
Senin için dağlar, taşlar aşardım,
Ömür boyu gitmez, sende yaşardım;
Vilayetim, kazam, köyüm olsaydın.

Gel-gitler gövdemi sallayıp durur,
Bitir bu hasreti, eyleme gurur,
Dalgalar arada sahile vurur;
Deryada yalnızım, kıyım olsaydın.

Tüm dünyamı mavi renge boyardım,
Başköşeye biblo gibi koyardım,
Gözlerine bakar bakar doyardım,
Soframda tek tuzum, suyum olsaydın.

Ömür geldi, geçti, fırtına dindi,
Merakım kalmadı, hevesim indi,
Bir bardaklık keyfim vardı ikindi;
Odundaki közüm, çayım olsaydın.

Sensiz her şey yavan, anlamsız, bomboş,
Kırıkhan virane, asude ve loş,
Alaca’dan damlar iken kanlı yaş;
Mendilde yaldızım, oyam olsaydın.

14.04.2018
Muhittin Alaca

Muhittin Alaca
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Ölmedim Gülüm, Yaşıyorum

Nerelerde, nasıl diye sorarsan?
Yılmadım, yıkılmadım, yaşıyorum.
Bulamazsın belki bir gün ararsan,
Sol yanımda sevgini taşıyorum,
Henüz ölmedim gülüm, yaşıyorum.

Çok şükür, elim ayağım tutuyor,
Teker dönüyor, ocağım tütüyor,
Ritmi bozulsa da kalbim atıyor;
Kaderin çizgisinde koşuyorum,
Henüz ölmedim gülüm, yaşıyorum.

Yüreğimi karşılıksız vakfettim,
Senin uğruna rahatı terk ettim,
Hayat zikzaklarla dolu fark ettim;
Bazen gamlanır, bazen coşuyorum,
Henüz ölmedim gülüm, yaşıyorum.

Yapboz oyununda bir tek sen yoktun,
Çaktın kibriti, çerağımı yaktın,
Sonra uzaklardan seyrime baktın;
Bazen ter basar, bazen üşüyorum,
Henüz ölmedim gülüm, yaşıyorum.

Bu yıl da papatyalar sensiz açtı,
Göçmen kuşların katarları uçtu,
Yaş kemale erdi, mevsimler geçti;
Aşk sancısı geçmedi, şaşıyorum,
Daha ölmedim gülüm, yaşıyorum…

24.02.2017
Muhittin Alaca

Muhittin Alaca
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ÖSS' de Zaman

14 Haziran 2009, ÖSS muharebesinde,
Salon başkanıyım, Anadolu Lisesinde.
Öğrencilerin yüzünde, her zamanki gerginlik,
Güneş alev topu, bu mevsimde nerde serinlik?
195 dakika geçmek bilmeyen asırdı,
Mahpus damına serdiğim bir hasırdı.
Otururken çok şey gelip geçti aklımdan,
Borçlar, okul günleri, makas alan aşklar yıllarımdan…
Ta ki, o sabah Ahmet Usta’da içtiğim çorbaya dek,
Film şeridi gibi gelip geçti anılar tek, tek…
Sınavdaki 14 genç ise, ecel terleri döküyordu.
Sorular imikleri sıkarken, sıcaklık iflahı söküyordu.
Arada bir su yudumluyorlardı pet şişelerden,
Uçağı kaçıracağından korkan yolcu gibi gişelerden,
Son bileti kapmak için, umutlar boğuşuyordu;
Kalemin ucunda hayaller, vakitle tokuşuyordu.
Dışarıda gölgeye sığınan veliler, öfkeliydi saatlere;
Acaba! (lar)  sinmişti, beklenen vaatlere.
Sonra, kapıdan sınav mutemedi girdi.
Zaman ortaya en tatlı anını serdi.
Elime tutuşturulan zarfta 72 TL duruyordu.
Bir damla su oldu meret, az önce dilim kuruyordu.
Aklıma, bu güneşte tarladaki marabalar takıldı,
Vurdukları çapalar, toprağa değil, beynime çakıldı.
Bu miktarı almak için en az dört gün çalışıyorlardı.
Mevsimlik işçi olarak, çadırlarda yaşıyorlardı.
Ben ise gölgede, üç saatlik ofun karşılığını almıştım.
Neden sonra şükredip, tefekküre dalmıştım.
Artık, aslanın midesine giren ekmeği kazanmak zordu.
Yarış atına dönen gençliğin hali, beni de yordu.
Boş oturup, vakit geçmiyor diyenler;
Ne kadar da mühimmiş saniyeler,
Soru çözen öğrencilere bir sorsunlar.
SBS, KPSS, ÖSS… Sınavlarını ah bir görsünler!

14.06.2009

Muhittin Alaca
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Özledim Seni

Hasreti heybene yükleyip benden giderken,
Sızladıkça yandım, yandıkça sızlattın beni.
Kimseye duyurmadım yavaş yavaş erirken,
Gizledikçe andım, andıkça gizledim seni;
Asla vazgeçmeden, bıkmadan özledim seni.

Keşke bilseydin aşk şairinin kıymetini,
Ardın sıra kahrolan vefalı kısmetini,
İzini ararken dağlarda siluetini,
İzledikçe dondum, dondukça izledim seni;
Sevda köprüsünü yıkmadan özledim seni.

Mecnundan el aldım, çölde seraptı umudum,
Kızgın kumlarda kurtlarla, kuşlarla uyudum,
Gözlerin ki pınardı, su içtim yudum yudum,
Kuzladıkça kandım, kandıkça kuzladım seni;
Başka gönüllere akmadan özledim seni.

Kırmadım kalemi, aşka tek kurşun sıkmadım,
Suç kimde, günah kimde dönüp de bakmadım,
Sen sözünü unuttun, ben yoldan hiç çıkmadım,
Gazladıkça söndün, söndükçe gazladım seni;
Kaybolan yıllara takmadan özledim seni.

Özledim gökte yıldız, denizlerde kum kadar,
Şafağına her gün çentik atan mahkûm kadar,
Yokluğunda tadım-tuzum yoktu zakkum kadar,
Közledikçe yandım, yandıkça közledin beni;
Hicranı başına kakmadan özledim seni.

17.07.2014

Muhittin Alaca
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Özlüyorum

Toprağın yağmuru, gecenin sabahı,
Kışın baharı beklemesinden çok,
Bülbülün bir güle hasreti gibi,
Özlüyorum gülüm, özlüyorum.

Çekme üzerimden kollarını,
Senden başka tutkum yok.
Ansızın gelir diye yollarını,
Gözlüyorum gülüm, gözlüyorum.

Bir şarkının içli nağmelerinde,
Gökkuşağının renk cümbüşünde,
Adını kalbimin en kuz köşesinde,
Gizliyorum gülüm, gizliyorum.

Tarihler gibi talihler de değişir,
Âlem şen, sevdiğiyle eğleşir.
Sensiz yüreğimi, kor ateşlerde
Közlüyorum gülüm, közlüyorum.

Gülüşünle yıldızlar kayar, ay tutulur,
Matem kuyusundan aşk kurtulur.
Ruhuma saldığın sevda turnalarını,
İzliyorum gülüm, izliyorum.

                                  04.05.2012

Muhittin Alaca
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Pamukeli Ruhu

Otuz yıl öncesine gittik geçen gün,
Ah, kelli felli göbekli adamlar!
Aynı sıralarda değil miydik daha dün.
Ne çabuk savurdu yıllar bizleri?
Yüzümüzde hayatın derin izleri.

Zihnimi zorluyorum çıkarmak için,
Eskinin siyah- beyaz karelerinden.
Kiminizi gözlerinden tanıyorum,
Kiminiz büsbütün değişmiş,
Boyuna olduğu gibi, enine de uzamış.
Öğretmenlerimiz hiç yaşlanmamış mı ne?
Durmuş Ayrancı, Enver Anaş, Ayşe Çay…
Sınıfa geçip ders vereceksiniz sandım!

Pansiyonda yaşadığımız dram,
Sonraları da yakamızı bırakmamış ne?
Birçoğumuz üniversite mezunu olduğu halde,
Hâlâ neden takılmışız ortaokul yıllarına?
Benliğimiz orada asılı kalmış.
Neden gelmediniz Sayın Kavukçu, Karaçay?
Sizleri affedecek kadar büyüdü yüreklerimiz!

Bizi bir araya getiren vefanın şifreleri,
Masum duygularımızda saklı kalmış.
Darbe sonrası o kıt şartlarda,
Sevinçten çok acıları paylaştık.
Belki bu yüzden erken olgunlaştık.
Dumura uğrayan, sindirilen çocukluğumuz,
Çekmedi rüyalarımızdan elini,
Ve unutturmadı Pamukeli’ni.

Mezara kadar izleri silinmeyecek,
Yitik çocukluğumuzu arayacağız,
Buruk yıllarımızı ağartacağız.
Pamukeli artık yorgun, yıkılacakmış bu yıl.
Ama aramızdaki bu bağ, bu ruh,
Türkiye’nin her köşesinde ölene dek sürecek.
Ve o çocuk bakışlarımızla gülümseyip,
Hiç yaşlanmayacağız…

24.06.2013

Muhittin Alaca
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Papatyalardan Taç Yapsaydım Sana

Bana benden yakın fakat uzaksın,
Etrafımı sağır duvarlar sarmış,
Sevene şu dünya ne kadar darmış;
Dokunamam sana çünkü yasaksın,
Bana benden yakın fakat uzaksın.

Sen uykulardayken, seni yazarım,
Kör baykuşlar acı acı öterken,
Kalbim sevdan ile hızlı atarken;
Şafağa dek sürer âh ile zârım,
Sen uykulardayken, seni yazarım.

Dipsiz kuyulardan çekerim suyu,
Soldurmamak için aşk fidanını,
Saklıyorum kimse bilmez adını;
Düşlerini bölme, sen rahat uyu,
Dipsiz kuyulardan çekerim suyu.

Ufak şeylerle de mutlu olurum,
Bir tatlı gülüşün ömrüme yeter,
Sensizlik acısı ölümden beter;
Karanfil kokunu duyar solurum,
Ufak şeylerle de mutlu olurum.

Papatyalardan taç yapsaydım sana,
İpek saçlarına pek yakışırdı,
Mah yüzün geceme nasıl ışırdı?
Ah talih şaşırıp gülseydi bana!
Papatyalardan taç yapsaydım sana.

11.07.2017

Muhittin Alaca
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Pembe Bir Düşsün

Mağrur bir masalsın, pembe bir düşsün,
Kar beyaz tenine yakışır her renk.
Gülümse ki sevda kuşları coşsun,
Zifir gecelerle ediyorken cenk;
Çimen gözlerinden yakamoz düşsün,
Ruhum girdapları çarçabuk aşsın,
Işıldayan yüzün dolunaya denk…

04.07.2017

Muhittin Alaca
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Püskevit Tadını Vermiyor Hayat

Şehrinde meltemler esmiyor,
Gürültüyle zonkluyor şakakların.
Ağrılarını tabletler kesmiyor,
Sevdadan binasip sokakların;
Şehrinde meltemler esmiyor.

Püskevit tadını vermiyor hayat,
Mal kaybetmiş mağribi gibi,
Gözlerinde anılar tütüyor, fakat
Nerde yüreğinin sahibi?
Püskevit tadını vermiyor hayat.

Sevgisiz hastasın, yüreğin yasta,
Ne çıkar dağlara kursan otağını?
Aşkını kim sunacak altın tasta?
Çeşme başına sersen de yatağını,
Sevgisiz hastasın, yüreğin yasta.

Göçmen Kızı,  gecelerimin yıldızı,
Kalbimin kıyılarına sımsıkı tutun!
Beni de alt etmeden kronik sızı,
Uyandır visalimi, asırlardır uyuttun;
Göçmen Kızı,  gecelerimin yıldızı!

                                    01/06/2011

Muhittin Alaca
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Ramazan Davulcusu

Ramazan davulcusu uyandırdı,
Seni unutturan gecenin koynundan.
Bak yine aklıma düştün!
Lirik şiirlerin terennümünü duyamadın,
Sensiz ihtiyarladı kelimelerim.
Tenhalarda suskun gam heykelinin,
Gözlerindeki sevgi parıltılarından,
Ruhuna akmadı yıldızlar;
Ah bilseydin, yüreğim ne kadar sızlar!

O taş kalbinle beni anlayamadın,
Bir kalemde silerim sandın.
İhanet çeşmelerinden mi su içtin?
Damarlarında vefasızlık akıyordu;
O yüzden nankörlük sana yakışıyordu.

Divitini sevda mürekkebine banmış,
Yüreğinin en latif sayfasına yazmış;
Mahşere dek adını sinesine kazmış,
Aşk şairinin değerini bilemedin.
Hazinenin anahtarını attın kuyuya,
Kaybettin haritasını, düşürdün suya.
Gururundan hatanı bile göremedin,
Yıktın dünyanı, cazibeni yitirdin;
Sığ düşüncelerinle sonumuzu getirdin.

Davulcu, ruhumu gafletten uyandırdın!
Gecenin en masum deminde kaldırdın,
Manilerle tefekküre daldırdın.
Susma orucunun sahurundayım,
Sevgili artık gündemden düştün!
Şimdi rahmet ayının buhurundayım.

                                           22.08.2010

Muhittin Alaca
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Reva mı?

Yüreğinin sıcacık limanına sığınan,
Bir sevda şairini vurmak reva mı söyle?
Seni gözünden dahi kıyamayıp sakınan,
Vefalı, cam bir kalbi kırmak reva mı söyle?

Ellerim uzanmıyor biliyorsun uzaktan,
Kurtulamadım bunca heyuladan, tuzaktan,
Yıllar yılı sürüldüm hicran adlı kızaktan;
Üzerime bu kadar varmak reva mı söyle?

Kurşun gibi saplanır menzilsiz şom sözlerin,
Sadece bana fener idi hani gözlerin?
Alev alev yakarken bedenimi közlerin,
Ateşime körüğü sürmek reva mı söyle?

Huzur veremiyorsam çekilirim kabıma,
Sürgü çekerim elbet, mağrur gönül kapıma,
Kızıp gitmek ters kalır, yakışmazken yapıma;
Dağ sabrımı sınayıp durmak reva mı söyle?

Daha fazla deşip de kanatma şu yaramı,
Canıma kastedecek kadar gözün kara mı?
Sevdamız aşmış iken Aslı ile Kerem’i,
Celallenip ipe un sermek reva mı söyle?

18.08.2017

Muhittin Alaca
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Reyhanlı

Vicdanları karaydı, elleri kanlı
Kinlerini kustular 11 Mayıs’ta.
Bombalandı ihtiyar, çocuk, delikanlı,
Şahadet şerbetini içtiler bir tasta.
Kan gölüne döndü Reyhanlı;
Nutkum tutuldu, yüreğim yasta…

Muhittin Alaca
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Rotam Yok, Yüreğinden Başka

Kıyılarına ulaşmadan mahsur kaldım.
Bir yudum aşk için çözmüştüm,
Sevda gemilerinin halatlarını.
Sonu olmayan sefere mi saldım?
Esip giderken zaman, sol yanım
Onulmaz yaralarla acıyor canım.
Gün ışığını görmeden sözlerin buharlaştı,
Gözlerimin yaşlarına kan bulaştı.
Kırmızıya çaldı denizlerimin rengi.

Varoşların dar sokaklarında açan mı?
Yoksa, sanal vitrinlerdeki aşklar mı asil?
Her yanda gündelik aşklar cengi,
Al birini vur diğerine, uymayanı sil!
Nerde Leyla ile Mecnun’un dengi?
Ben, mavi gözlerinin yakamozlarında,
Hülyalı şiirler biriktirirken;
Sen, öte kıyıda hayat yapbozlarında,
Mutluluk salıncaklarını topladın.

Sevda nakışlım, yürek yakışlım!
Gönül sızımı hiçbir tablet kesmez;
Deniz feneri gözlerinden başka.
Onlara tutunup düşmüştüm aşka;
Fırtınalar ekip, karanlık sularda
Yoksul bırakma düşlerimi!
Yalnızlık güvertesinde yudumlarken,
Zakkum tadındaki yokluğunu;
Rotam yok, yüreğinden başka.

Ay tenine değmeyen döşlerimi,
Kıymıklara bölme yasaklarınla!
Yoksa kıyılarında gün doğmadan,
Yorgun bir gemi yan yatar;
Bir ahu gözlü, aşkını satar.
Eli eline dahi değmeden,
Şair, çile hanesine çentik atar.
Korsanlara boyun eğmeden,
Bu sevda gemisi batar.

                                     29.05.2010

Muhittin Alaca
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Rüya Adası

Deniz ötesi gözlerinden uzakta,
Çocukların gülüştüğü rüya adasındayım.
Burada ceylanlara pusu kuran,
Çakal gölgelerinin esamesi yok.
Ar çivisi sökülmemiş hayatların,
Hırs yok, ihanet yok.

Mütevazı adaya, sevgi bayrağını çektim,
Rüzgâr alnını öpüyor yılkı atların.
Her yana sarmaşık tohumları ektim,
Sürgün yüreğime gelip tutunasın diye.
Gülümseyen yediveren güller diktim,
Kaktüs yok, devedikeni yok.

Burada olmasa da katların, yatların,
Bir tahta kulübe var ki, huzur sarayı;
Ruhsuz yığınlar yok, husumet yok.
Her mevsim cümbüş, bahar halayı,
Alınlar ak, sineler çak, şükür alayı;
Kir-pas yok, nankörlük yok.

‘Meleğim’ desem de yok kanatların,
Bir kuğunun kanadını tut da gel!
Epik şiirler dizelim incir yapraklarına,
Koca İstanbul’u uyut da gel!
Göm kaygılarını, Haliç’in ayaklarına;
Yapmacık sevdalara bağlama bel!
Böğürtlen izli buseler konsun yanaklarına,
Burada yas yok, vefasızlık yok.

                               06.07.2010

Muhittin Alaca
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Rüzgârgülleri

Dönüyor devasa rüzgârgülleri,
Kulağımda sanki ıslık sesi var.
Aşarım dağ-tepe, bayır-çölleri,
Bu aşığın söyle, başka nesi var?
Gül hasretiyle yanan sinesi var.

                             06.11.2013

Muhittin Alaca
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Saçlarıma Yağmur Düşerken

Şimşekler çakıyor şehrimde yine,
Kışın son demleri, bahar gelirken.
Tutundum yaşama, sensiz bir güne,
Şakağımdan inen yaşı silerken.
Ben gerili yay, sen menzilsiz oktun,
Saçlarıma yağmur düşerken yoktun.

Hangi ara gittin, kayboldu yüzün?
Mevsimler pervane, hızlı geçmekte.
Her köşeye vermiş rengini hüzün,
Ruhum yokluğundan zehir içmekte.
Hasret fitilini süresiz yaktın,
Issız sokaklarda üşürken yoktun.

Nereye bu kaçış, nerde son bulur?
Her iklimde açmaz sevda gülleri.
Toprağın rahminde bitmeden ölür,
Bir gün bırakırsın hoyrat elleri.
Küskün bir çay gibi sessizce aktın,
Aşk yangınıma su taşırken yoktun.

Neden geceleri sızılar azar?
Devleşir karanlık, üstüme çöker.
Şafağın sökmesi uzar da uzar,
Şebnemler yaprağa içimi döker.
Beni bir muamma, açmaza soktun,
Onulmaz yaramı kaşırken yoktun.

Son pişmanlık fayda etmez bilesin,
Cemreler düşüyor, bak birer birer.
Can cananı hemen s/atmaz bilesin,
Bir asi rüzgârsın, inadın sürer.
Kırdın dallarımı, boynumu büktün,
Devrilmeyip sana koşarken yoktun.

18.02.2018

Muhittin Alaca
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Saçma Şiir

Bu gün keyfim yok,
Esiri olduğum internet koptu,
Giremedim gün boyu.
Malum ayın on beşi.
Dağıtılacak borç çok.
Ne ilham kaldı, ne imge,
Ne hece var ne kafiye;
Azadettim kelimeleri,
Kendimi hiç kasmıyorum.
İftarda ne yiyeceğimi ve hatta
Suriye, PKK konularını da
Hiç düşünmüyorum.
Olimpiyatlarda otuz ikinci olduğumuz,
Kupayı Cimbom’a kaptırdığımız,
Umurumda bile değil.
Sevdiklerim uzaklarda,
O yüzden eskisi kadar
Bayramları da özlemiyorum.
Sağlık olsun, şükür olsun;
Varsın bu şiir de
Saçma olsun.

                    15.08.2012

Muhittin Alaca
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Sadece Beni Dinle

Köklü bir çınar gibi tutunamadın,
Bereket fışkıran aşk toprağıma.
Saklı hazinenin kapısını aralamadan,
Aceleci bir yıldız gibi aktın,
Ardında mağrur yüreğimi bıraktın…

İğde kokulu rüzgârlar götürdü seni,
Çöl yalnızlığı günler bitirdi beni.
Terleyen avuçlarına sığmayan,
Gizli düşlerimi de yanına aldın,
Ummanlara yelkenlerini saldın…

Gözlerinin denizleri dövüyor,
Her gece içimin kederli kıyılarını.
Nasır bağlamayan kanamalı bu yürek,
Sensiz bin bir kahırla tekliyor,
Köhne limanlarda sabırla bekliyor…

Gel, al beni Yusufi kuyulardan,
Titreyen bedenimi ört sevginle!
Ve eğil, kulağına fısıldayacağım,
Biriktirdiğim en güzel şiirleri,
Söylenmemiş en özel kelimeleri…

Ay, zifir peçesini atsın gülüşünle!
Martıların sevinç çığlıklarını,
Dalgaların vuslat ezgisini bırak;
Özlemli kollarıma kendini bırak!
Sus ve sadece beni dinle…

13.05.2014

Muhittin Alaca
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Sana Geldim

İlk cemreyle şehrine düştüm,
Kızılcıklar çiçek açarken geldim.
Senin için belki de düştüm,
Hasretlik perdesini nihayet deldim;
Manolyalar açarken sana geldim.

Bırakma ellerimi sımsıkı tut!
Kimbilir bir daha ne zaman gelirim?
Yorgun başımı, sinende uyut!
Uğruna istersen canımı veririm.

Turnalar gibi sıcak illerden geldim,
Al koynuna, hayallerim ısınsın!
Hüzün sağanağında akan bir seldim,
Aç kollarını, özlemlerim sığınsın!

Saatlerim sayılı, vaktim yok fazla;
Mutluluğun mavi rengine banalım.
Ta derinden sev beni, hazla!
Bu günü unutmayıp, ömür boyu analım!
Şiirler, türküler okuyalım, sazla!
Bu rüya hiç bitmesin sanalım.

Erikler çiçek açarken geldim,
Okşa saçlarımı, şımarayım çocuklar gibi!
Uzak diyarlardan esen bir yeldim,
Vefalı yüreğinin, oldum sahibi.
Yollarıma bakan, gözlerine söz verdim,
Umutlar tükenmeden, bak sana geldim;
Canına can katmaya geldim.

25.02.2010
Esenköy-Çınarcık/Yalova

Muhittin Alaca
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Sana Gelip, Hiç Gidemeyenim

Bir gölge gibi düşerim peşine,
Sensiz yaşantımın tadı olmaz ki;
Ansızın çekip gitsen, yerin dolmaz ki.
Şiirlerim kanar, yas tutar gidişine;
Sararır düşlerim, hüzünlerim solmaz ki.
Bir gölge gibi düşerim peşine,
Sensiz yaşantımın tadı olmaz ki.

Tüm sevinçlerimin sığındığı kalesin,
Burçlarından paslı acılar savururum;
Gelgitlerim diner, sevginle avunurum.
Adımı, yaprağına astığım lâlesin;
‘Yeter’ ki koparma, rüzgârlardan savunurum!
Tüm sevinçlerimin sığındığı kalesin,
Burçlarından paslı acılar savururum.

Yokluğun kıymık olur ciğerime batar,
Uykularım kaçar, dizlerimin bağı çözülür;
Mağrur bir âşık, söyle ne kadar üzülür?
Devrelerim karışır, sigortalarım atar;
Yükselir nabzım, damarlarım büzülür.
Yokluğun kıymık olur yüreğime batar,
Uykularım kaçar, dizlerimin bağı çözülür.

Gidişin hançer, kurşun gibi yaralar,
Dikiş tutmaz yüreğim, tel tel sökülür;
Yoksul çocuklar gibi boynum bükülür.
Sıtmalı geceler kapımı aralar;
Suskulu imgelerimden, hicran dökülür.
Gidişin hançer, kurşun gibi yaralar,
Dikiş tutmaz yüreğim, tel tel sökülür.

Bil ki sana gelip, hiç gidemeyenim,
Canımdan can kopsa, nasıl yaşarım?
Feyzinden mahrum, neyle coşarım?
Söz verince, sözünden dönemeyenim;
Açmazsan kollarını, kime koşarım?
Bil ki sana gelip, hiç gidemeyenim;
Canımdan can kopsa, nasıl yaşarım?

                                       20.01.2010

Muhittin Alaca
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Sana Kıyamam

Tebessümünle dönüyor dünyam,
Hüzün ilişmesin tenine.
Hasta olduğunda, puslanır aynam,
Solar papatyalar.
Zakkum tadını alır her şey,
Çöker hazin bir hazan.
Mahzunlaşır kuşlar,
Yosun bağlar taşlar.
Bulutlanır gökyüzü,
Kederlenir, ay ve yıldızlar,
Oynamaz rakkase kızlar.

Denizler durgun, martılar yorgun,
Balıkçılar sürgündür.
Diner çağlayanların sesi,
Kaybolur ceylanların neşvesi,
Kalmaz kuğuların işvesi.
Renkler uçuktur,
Yanar yüreğimin köşesi.
Her ah’ın yivli kurşundur,
Vurur gövdemi, keser nefesi.
Ruhun bende yatar,
Yüreğim sen diye atar.
Aşkla bakarken gözlerine,
Gün kirpiklerinde batar.

Biliyorsun ki, gittikçe azalıyor
Yaşlı dünyada vefa.
Sen üzgünsen bir tarafta,
Kılcallarımda atıyorken;
Süremem zevk-i sefa.
Şunu aklına yaz son defa,
Hastaysan dayanamam.
Sana yandığım kadar,
Hiç bir şeye yanamam.
Ölümüne sevdim ya bir defa,
Birlikte çekeriz cefa.
Kıyamam canım,
Sana kıyamam…

01.08.2017
Muhittin

Muhittin Alaca

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sanal Kuşum Ayşecik

Neden lâl olmuşsun, ey kuşum?
Seninle şendi hayat yokuşum,
Öksüz kaldı, adını yazan tuşum;
Eyvah, sararıp solmuşsun ay kuşum!

Susturmuşlar, ötmüyorsun cik! cik!
Üzgün müsün sanal kuşum Ayşecik?

Meyil verilir mi bilmediğin çiçeğe?
Her gönül sığmaz aynı ölçeğe,
Düştü masken, çarptın gerçeğe;
Daldan dala konmuşsun, ey kuşum!

Tutar mı hiç göle çalınan maya?
Kırılmış kanadın, kalmışsın yaya,
Eskiden benzerdin güneşe-aya;
Kara culluğa dönmüşsün, ey kuşum!

Ne kadar ölgün bakıyor gözlerin!
Oyun bitti, fayda etmez sözlerin,
Şifren çözülmüş, meydandadır gizlerin;
Yaz ortasında donmuşsun, ey kuşum!

Pusturmuşlar, ötmüyorsun cik! cik!
Küskün müsün sevda kuşum Ayşecik?

Ciiik! ...Ciiik! ...Ciiik! ...

                              15.08.2010

Muhittin Alaca
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Sarı

Bağlar kurudu, bahçeler sarardı,
Yağmur çiseledi, hava karardı,
Bedenim yoruldu, saçlar ağardı;
Her hazan büyütür bir intizarı,
Toprak sarı, yaprak sarı, dal sarı…

Kuşlar göçtü, melâl benimle kaldı,
Hicran soluğu gece bende aldı,
Kayan her yıldız ömrümden de aldı;
Diner mi ki ruhumun ah-u zarı?
Eylül sarı, bülbül sarı, gül sarı…

Mavi hülyalara uçtu kuğular,
Koylardan yükselir duman-buğular,
Ovalar mahzun, yas tutuyor dağlar;
Düşer yakında mevsimin ilk karı,
Şehir sarı, nehir sarı, göl sarı…

Rüzgâr acı ney gibi üfler durur,
Dalgalar azgın tay gibi kudurur,
Sensizlik ordan oraya savurur;
Günden güne artar içimin nârı,
Çayır sarı, bayır sarı, çöl sarı…

Yaşanmamış gibi çabuk geçti yaz,
Öksüz kalan anılar siyah-beyaz,
Kırık nağmelerle inliyorken saz;
Ay teninin renkleriyle gel gayrı!
Yaşmak sarı, kuşak sarı, şal sarı…

05.09.2013/Yayladağı

Muhittin Alaca
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Sebildir Sana Sevgim

Yaşam denen kilitli sandığı aç!
Sebildir sana sevgim, sebil.
Soluk düşlerine, lirik şiirler saç!
Sıradan biri değilim, senin için bil!

Düşledikçe nabzım, daha hızlı atar;
Bıçak sırtında yürüyorum, rahat değil.
Laleler, karanlıkta sessiz açar;
Ak teninle, gecenin siyahını sil!

Hislerimizi kemirse de bekleyişler;
Virgül koyduk, henüz çalmadı son zil.
Yılmak yok, satırbaşında söyleyişler;
Yürek hisseder, lâl olsa da dil.

İstikametlerim sanadır, gül dudaklım!
Bir altın lira olaydım, gerdanında çil.
Sevda rüzgârının ıslığıyla, al yanaklım!
Olduğun coğrafyaya olsaydım nakil.

Bir geçit bulsam, geleceğim kentine;
İster yerin Fizan olsun, İsterse Kâbil.
Hasret bulutu gibi düşeceğim semtine;
Dallarına konacak kuşum, ebabil.

Avuçlarına yeniden kına yak!
Yaşanası yüreğine vermişim meyil.
Bitimsiz umutlarla yollarıma bak!
Pusulasız denizlerde kalsam da sefil.

Haydi, gözlerinin panayırına çağır!
İster divane desinler, isterse akil;
Sevdayı, sır gibi taşımak ağır;
Yüreğim kanasa bile, toprağım kil.

                                              10.01.2010

Muhittin Alaca
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Sefer Var!

Orta Asya'dan göçen doludizgin atlılar,
Sancağı dikmek için, Malazgirt’e dayandı.
Yay gibi gerilmişti, o kartal kanatlılar,
Alparslan tekmil verdi, kılıç kından uyandı;
Hazırlanın yiğitler, mübarek bir sefer var!
Yaratan bizimledir, ülkümüzde zafer var!

Yıl bin dört yüz elli üç, gelmişti fetih anı,
Sürüklendi gemiler, Bizans'a korku saçtık.
Bütün cihan tanıdı, genç dahi Mehmet Han'ı,
İstanbul surlarında, gedik değil, çağ açtık.
Peygamberden müjdeli, vazifeli sefir var!
Oklara göğüs geren, Ulubatlı nefer var!

Anadolu yorgundu, tam nefes alacaktı,
Uslanmadı Haçlılar, asırlar geçse bile.
Çanakkale’de yine şer bizi bulacaktı,
Sırtlanlar kümesinde olsa da türlü hile;
Bu bayrak inmeyecek, size ancak zifir var!
Zırhlılarınız varsa, bizde Seyit, Cafer var!

Yedi düvel bıkmadı, dört koldan sardı yurdu,
Hafife almışlardı, şanlı Türk Milleti’ni.
Mustafa Kemal Paşa, yoktan bir ordu kurdu,
Denize döktü toptan, son düşman illetini.
Şerife Bacı, Kara Fatma, nice cevher var!
Top-tüfeğimiz yoksa, kazma-kürek, keser var!

Bitmez kuyruk acısı, her çağda vampir gibi,
Çok farklı maskelerle palazlanır hainler.
Kökleri çok derinde, görünmez kuyu dibi,
İstikbale kasteder, irinle dolu inler.
Halis Demir misali, birçok er oğlu er var!
Damarlarda asil kan, bakışlarında fer var!

Şimdi kin kusuyorlar, bombalı pusularla,
Sırtımızda habis ur, terör denilen bela.
Çakal postunu atar, oynarlar kuzularla,
Tekbirler inliyorken, okunur gece sela;
Minareler kıyamda, kubbelerde miğfer var!
Her karanlığı boğan, kıpkızıl bir seher var!

Mehmet’im, ‘Zeytin Dalı’ ile menzilin Afrin,
Sende sarsılmaz iman, aynı vakur, aynı ruh.
Umudusun mazlumun, korkususun küffarın,
Paklansın coğrafyamız, silinsin zalim güruh.
Şehit olsan naşına göklerden inen nur var!
Cennet bahçelerinde, sana müstesna yer var!

Bir ölür, bin dirilir, bizde kahraman bitmez,
Sanmayın boyun büküp, bu millet üzülecek.
Vatanımı bölmeye, asla gücünüz yetmez,
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Ay yıldızım gönderde, naz ile süzülecek.
Ona al rengi veren, şühedadan eser var!
Uğruna can verecek, Alaca'da bir ser var!

Muhittin Alaca

Muhittin Alaca
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Sen Değil miydin?

Ne arıyor ne de hâl soruyorsun,
Beni benden çalan sen değil miydin?
Bir selamı bile çok görüyorsun,
Dertten derde salan sen değil miydin?

Tükenmedi hâlâ kredim sana,
Hasretlik tak etse de bazen cana,
Umudu taşıdım hep en son ana;
Hayallere dalan sen değil miydin?

Sönmedi yangınım, alazım, közüm,
Gülmedi talihim, kaderim, yüzüm,
Geceleri azdı, inletti sızım;
Uykularım bölen sen değil miydin?

Mesafeler hani engel değildi,
Bahar havası ne çabuk dağıldı?
Vurgun yedim başım öne eğildi;
Zor günümde olan sen değil miydin?

Vakfettim derbeder, garip gönlümü,
Sendin hayatımın güzel bölümü,
Şimdi diri miyim yoksa ölü mü?
Kadir kıymet bilen sen değil miydin?

Aşkından bir vakit, sararıp solan,
Gözlerinden akan yaşları silen,
Yaşadıklarımız olurken yalan;
Resimlerde kalan sen değil miydin?

04.10.2017

Muhittin Alaca
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Sen Gülümseyince

Sen gülümseyince,
dökülür ağular,
uyanır dağda ahular,
mehtaba naz eder;
göldeki gamlı kuğular.
Aşkla açar hercai güller,
dile gelir suskun bülbüller.

Sen gülümseyince,
coşkuyla akar nehirler,
sevinçle bakar şehirler.
Cemreler düşer,
gider üç mevsim, bahar gelir.
Maviye döner renkler,
ölmez, yaşama tutunur;
Ömrü üç günlük kelebekler.
Bulanık sular durulur,
hicran zincire vurulur,
kıyıda dalgalar öper taşları.
En siyah gölgeler bile gülümser,
göğe kanatlanır sevda kuşları.

Sen gülümseyince,
Mumyalanmış bedenlere can gelir,
sararıp solmuş tenlere kan gelir.
Gülüşün, dâre çekilen şairin,
son arzusudur.
Ölüme dahi heyecan gelir.
Yolunu bulur pusulasız gemiler,
zaman durur, şaşırır  kum saati,
masallardan periler gelir.
Şişeye dolar cinler,
orta çağdan haber gelir,
azâd olur tüm köleler.

Sen gülümseyince,
alev değil, kül değil,
gül dökülür yanardağlardan.
Kesilir kangren sızılar,
iyileşir habis tümörler;
görmeye başlar âmâlar, körler.
Şahlanır ilhamım,
kalem düşer elimden,
kağıda sığmaz yazılar.

Sen gülümseyince,
gülüşün aşk olur,
fetheder gönül sarayımı.
Oyuncağa sevinen çocuklar gibi
kıpır kıpır olur ,
deli taylara döner yüreğim.
Hangi yöne koştuğumu bilmem.
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Ve sen gülümseyince,
Ben…ben…
Ahhh!….

10.07.2017

Muhittin Alaca
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Sen Mavi Giyince

Bir renk, tene bunca yakışır mı yar?
Ten değil, som altın, yirmi dört ayar,
Tonlar bir bir söner, maviye uyar;
Dalgalar köpürür, sahiller taşar,
Sen mavi giyince, denizler coşar.

Bulutlar çekilir, güneş gülümser,
Sarı saçlarından, bir meltem eser,
Yayılır mis kokun, iflahı keser;
Gökkuşağı çıkar, üstümden aşar,
Sen mavi giyince, gök tümden coşar.

Narin yürür, ceylan gibi sekersin,
Uzaklardan çakmak çakmak bakarsın,
Gülüşünle alev alev yakarsın;
Şahlanır dört nala, kısraklar koşar,
Sen mavi giyince, toynaklar coşar.

Seyhan, hayat verir Çukurova’ya,
Leylekler sevinçle döner yuvaya,
Kırlangıçlar uyar, güzel havaya;
Kartallar en zirve taşlarda yaşar,
Sen mavi giyince, kuşlar da coşar.

Ömrü uzar narin kelebeklerin,
Senfonisi başlar ibibiklerin,
Keyfi geliverir, tüm zambakların;
Menekşeler açar, nergisler şaşar,
Sen mavi giyince, mevsimler coşar.

Özgürlük sancağı, gönderi süsler,
Savaşlar sonlanır, barışır küsler,
Yarınlar dipdiri umutlar besler;
Yasalar yepyeni hükümler taşır,
Sen mavi giyince, mahkumlar coşar.

İlham sarar beni, çözülür dilim,
Kaleme, kağıda uzanır elim,
Gençleşirim, kalmaz o eski halim;
Dengelenir nabzım, şekerim düşer,
Sen mavi giyince, yüreğim coşar.

Sen mavi giyince, bir hoş olurum,
İçmeden, aşkınla sarhoş olurum,
Formatlanır beynim, bomboş olurum;
Caziben ruhumu delice okşar,
Sen mavi giyince, Alaca coşar.

12.04.2018
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Muhittin Alaca
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Senden Sonra

Senden sonra esti rüzgâr,
Yağdı yağmur.
Hem üşüdüm, hem ıslandım.
İsli sokak lambası gibi
İçten içe,
Hem ışıdım, hem paslandım.
Bir nefessiz heykel gibi
Banklarda mağrur,
Ne konuştum, ne yaslandım.
Seni turnalara sordum
Göçten göçe,
Ne kavuştum, ne uslandım.
Çarkıfelek dünyasının
Çakma keyfini,
Ne taşıdım, ne yaşadım.
Uğruna ömrümü verdiğim
Bu şehirde,
Hem taşlandım, hem yaşlandım.

24.09.2013

Muhittin Alaca

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Senden Uzaklarda

Senden uzaklarda gün batıyor yavaş yavaş,
Her akşam gemilerin tek tek dönme zamanı,
Kavuşma umudunun bir bir sönme zamanı;
Bu sahil derdime dert katıyor yavaş yavaş.

Karanlıklar üzerime yürür ağır ağır,
Köhne barınaklarda çekilir dâre canım,
Açılır yaralarım, kalır biçare canım;
Yorgun gövdemi sızılar sarar ağır ağır.

Hasretlik, mum gibi erimekmiş usul usul,
Şehir uyur, uyku tutmaz gözlerimi sensiz,
Ayaz vurdukça, titretir dizlerimi sensiz;
Aşk, mehtapta seni aramakmış usul usul.

Özlemin kıyılarıma çarpar sessiz sessiz,
Son yıldız kaybolur köpüklerinde denizin,
Bir kızıl tan doğar kirpiklerinde denizin;
Martılar umuda kanat çırpar sessiz sessiz.

                                                   02.02.2016

Muhittin Alaca
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Senden Vazgeçmem

Siyah-beyaz renkleri sildin tuvalimden,
Serden vazgeçerim, senden vazgeçmem.
Sevgiyi, kırkında öğrendim muallimden;
Kondum gönül tahtına, çabucak göçmem.

Kılcal damarlarımdasın, uzakta değil;
Zamanın göğsünden, bir daha zehir içmem.
Sana pervane aşkın, önünde eğil!
Mahşere kadar sürsün, heveslik ömür biçmem.

Seninle el ele her mevsim bahar,
Müptelan olmuşken, ellere boncuk saçmam.
Sıcak nefesinle, benliğimi sar!
Gönlümün kilidini, başka kimsiye açmam.

Mecnun Leyla’dan, Ferhat Şirin’den,
Tahir Zühre’den geçer, senden vazgeçmem.
Bakışlarınla kalbim oynar yerinden,
Yollarımı haramiler sarsa, ayrı yol seçmem.

Bir uydu gibi kuruldum yörüngene,
Meteorlar üstüme yağsa kaçmam.
İster Kırıkhan halayı, ister Çingene,
Bir hava çal da oynayalım Hacce’m.

02.01.2010
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Seni Kalbimden Sürgün Eyledim

Seni kalbimden sürgün eyledim Leylâ;
Yıldız gibi kayarken, içimde koptu vaveylâ.
Hâlbuki öyle mühürlenmiştim ki gözlerine;
Ruhumda mehpâreydin, yarışırdın süreyyayla.
Sermesttim bir zaman, o kavi sözlerine.

İrem bağlarımın gülü ne çabuk soldu;
Kovanımın balına, kekremsi tat doldu.
En muhacir meltemler, dokunamazdı ellerine;
Kan rengi göllerime, sunalar inmez oldu.
Doyamazdım bin bir şehla hallerine.

Aşk özürlü müsün, tek sevdayla yetinmeyen?
Yüreğin geniş, intizarımdan çekinmeyen
Biri olarak, karıştın vefasızlık sellerine.
Cananı uğruna, gerekirse tepinmeyen
Kedi gibi, nankörlüğü dolamışsın dillerine.

Kılcal damarlarımda, dolaşan kandın;
Candan can koparmak kolay mı sandın.
Gözümden yaş aktı, karıştı küllerine;
Nurefşân günlerimde, en mühim andın.
Sol cenahımdan, ah damlıyor güllerine.

Meğer şahmeranmışsın, masum sandığım kadın;
Kündeye getirdin devi, galibe yazıldı adın.
Kimyam bozuldu, boyandım al tüllerine.
Her dem, içimde alazlansa da yâdın;
Unutmak için, mızrabım vurur udun tellerine.

Seni sürgün ediyorum kadir bilmez vadilere;
Berzâhta bile yaklaşma, uzağım hâdilere.
İnatçı keçisin, şimdi başkası hayran zillerine;
Vurgun yesem de  ağıt yakamam mazilere.
Beddua etmem, dilerim varasın menzillerine.

                           25.03.2009

Muhittin Alaca

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Seni Sevmek

Seni sevmek, kanayacağını bile bile,
Gülün dikenini sımsıkı tutmaktır.
Ağızlara sakız olup, düşerken dile,
Vurgun yiyerek,  çekerken çile;
Acı kapsülleri ‘balım’ deyip tatmaktır.

Seni sevmek, en karışık bilmece,
Sızıları sinede, sabırla uyutmaktır.
Şiirler asmak dallarına her gece,
Darağacında erimek, hece hece;
Islak çimenlere ‘halım’ deyip yatmaktır.

Seni sevmek, kulaç atmak okyanusta;
Menzile varmak için, tuzlu suyu yutmaktır.
Nefessiz kalmak, cam bir fanusta;
Ayrılık zehrini, altın bir tasta;
Yar elinden ‘b/adem’ deyip içmektir.

Seni sevmek, direnmek inadına,
Diyetine, peşin kefen biçmektir.
Martının gözlerine, turnanın kanadına,
Sevgiyi fısıldamak; tüm çiçekler adına,
En özelini, ‘lâlem’ deyip seçmektir.

Seni sevmek, engellere göğüs gererek,
Çıkarsız yüreğime ilmek atmaktır.
Seninle el ele vererek,
En gizli dehlizlerinden geçerek,
Kollarında ‘ölim’ deyip yatmaktır.

Seni sevmek, alevden kordur,
Yangına körük uzatmaktır.
Seni, sensiz yaşamak zordur,
Ömür treni kaçmadan durdur!
Hani vuslat? ‘gülüm’ deyip sormaktır.

                                        09.02.2010

Muhittin Alaca
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Seni Unutmayı Kolay mı Sandın?

Her şiir mutluluğa yazılmıyor canısı,
Damarlarımda gezinen kandın.
Zaman süpürse de kalır anısı,
Ruhumun iksirine sevgini bandın.
Serden vazgeçmeyi, kolay mı sandın?

İkimizdik bir elmanın yarısı,
Meftun yüreğimde gizli canandın.
Yüze dökülürdü saçlarının sarısı,
Sözlerinle hicranıma dermandın.
Zifiri gecelerimi, dolunay mı sandın?

Yağmadı başımıza mutluluk darısı?
Benim gibi sessiz ahlarla yandın.
Peteğimin bal damıtan arısı,
Hasret nöbetlerime ışıyan tandın.
Feryat zılgıtlarımı, halay mı sandın?

Kaç mevsim yanacak, aşkımızın çırası?
Sevinç saatlerimde en güzel andın.
Ne kadar ırak olsa ikimizin arası,
Umutlarımın sıcak sığınağı, handın.
Bekleyiş mahzenlerimi, saray mı sandın?

Mavi düşlerimin masal perisi!
Ayrılık tufanlarında çırpınan candın.
Final için, gelmedi hiç gerisi,
Gönül fethetmede, şereftin-şandın.
Samimi duygularımı, alay mı sandın?

Kifayetsiz kalır şiirlerin serisi,
Koca şehrin cazibesine mi kandın?
Çıkar mı benim kadar seven birisi?
Gözlerinden yüreğime akandın.
Sevdamızı basit olay mı sandın?
Seni unutmayı, kolay mı sandın?

                                            12.06.2010

Muhittin Alaca
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Seni Yalnız Ben Anlarım

Kimse silmez akan gözyaşlarını,
Sana yalnız ben yanarım bir tanem.
Ne olur çatma hilal kaşlarını!
Seni yalnız ben anlarım nur tanem.

Herkes kadir kıymet bilir mi sandın?
Deniz gözlerine ölür mü sandın?
Zora düştüğünde gelir mi sandın?
Seni yalnız ben duyarım bir tanem.

Sanırlar mutlusun, başlarda taçsın,
Karşılıksız bir sevdaya muhtaçsın,
Köşklerde olsan da saygıya açsın,
Seni yalnız ben sayarım nar tanem.

Bana diken idin, ele gül oldun,
Bende sultan idin, gittin kul oldun,
İçten içe yandın, bittin, kül oldun,
Sana yalnız ben uyarım bir tanem.

Unutursa seni cümle kâinat,
Düşlerimde gereceğim kol kanat,
Siyah-beyaz resimlerine inat,
Seni yalnız ben anarım bir tanem.

10.11.2016

Muhittin Alaca
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Seni Yazmaya Doymuyor Kalem

Bir şarkısın dilime doladığım,
Lirik şiirsin gönül sayfamda.
En çok yaz yağmurlarını severdim,
Sırılsıklam ederdi sevgiye susamış
Çorak bedenlerimizi.
Yokluğunda hüzün çöküyor bazen,
Kanadı kırılıyor kuşun.
Varlığını düşündükçe, yeniden havalanıyor
Şehrimin semalarında;
Hüzün ve sevinç, yer ile gök arasında
Pike yapıyor sevda kuşu.
İlla da mutluluk ağır basıyor,
Çünkü biliyorum uzaklardan,
Gözlerinin içi gülüyor bana.

Ben doyamadım sana,
Yazmaya doymuyor kalem,
Ruhunu keşfettim, bilmesin seni âlem.
Herkes sıradan bilsin,
Gerçek seni bir ben,
Bir de Yaratan bilsin.
Saklı bir define gibi kal denizimde,
Dayanılmaz o kokun,
Bir ömür dursun genzimde.

Nazenin yürümenden
İncinmez kaldırımlar.
İsmini andığım vakit,
Beynimde çakıyor yıldırımlar.
Eski bir madeni işledin sen gülüm,
Kırdın paslı zincirlerimi bir bir
Uyuyan volkanı ateşledin sen gülüm.

Ey bağrımda açan son gülüm!
Zamansız, mekânsız, sınırsız
Bir nefes kadar yakınsın bana,
Gönül kapılarım ardına dek açık sana.
Hangi kapıdan istiyorsan oradan gir,
Gir de sevda şairinin gönül aynasında,
Işıldayan ay yüzünü gör;
Gör de kollarınla,
Sımsıkı sar gülüm!

29.07.2017
Muhittin Alaca

Muhittin Alaca
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Sensiz

Hazan vurmuş güllere döndüm sensiz,
Maddenin sığ sularında boğuldum;
Nefsime köle olmaktan yoruldum.
Günlerim ziyasız, gözlerim fersiz,
Hazan vurmuş güllere döndüm sensiz.

Onulmaz dertlerle çekerken cefa,
Teselli ver, ya Muhammed Mustafa!

Ahir zaman ümmetinden bir günahkârım,
Uzaklaştım o mübarek izinden;
Paye alamadım, kutsi özünden.
Uyandır,  gaflet uykusundan Hünkâr’ım!
Ahir zaman ümmetinden bir günahkârım.

Tökezledik durduk, bu muydu ahde vefa?
Nurlandır yolumuzu, ya Muhammed Mustafa!

Senin hakikatlerini eskitemez zaman,
Ah-u zarımla şefkat için inlerim;
Bir öksüz gibiyim, yâdını dinlerim.
Asrın kirlerinden arındır aman!
Senin hakikatlerini eskitemez zaman.

Yokluğunda hep kaybettik irtifa,
Elimizden tut,  ya Muhammed Mustafa!

Sana layık olamadım Serdar’ım,
Kapında kıtmir olayım lütfeyle;
“Kardeşlerim” dediklerinden eyle!
Sensiz cennet olsa,  gülmez didarım,
Sana layık olamadım Serdar’m.

Gönlümüze teşrif buyur son defa,
Şefaat et, ya Muhammed Mustafa!

Muhittin Alaca
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Sensiz Olmuyor

Erguvan düşlerime yusufçuklar konar,
Saçaklarıma, güleç kırlangıçlar tüner;
Şiirlerime, tebessümlü muştular siner.
Her gece nağmesi ayrılık olan neyler!
İnleyen figanınız ne vakit diner?

Sanmayın ömrümüzün bu son faslı!
Belki tutsaktır, ama gönlümüz değildir yaslı.
Kerem şen şakrak, kim demiş ağlıyor Aslı?

Beton yığınlarının koynunda uyurken şehir,
Çağlıyor zaman, şaha kalkmış bir nehir.
Sevgin, ruhumu besleyen panzehir.

Yağmur gözlüm, olmuyor sensiz!
Ay zifir, yıldızlar yanıyor fersiz.
Bir yılı daha dürmüş, uğurluyor Aralık;
Olmazsa gözlerin, mahzenlerim karanlık.

Sırmalar saçan kadim güneşimsin,
Gönlümün efsunu, harlı ateşimsin.
İçindeki alaca atın yelesinden tut!
Yırt atlas perdesini, yitik günleri unut!

İmkânsız hülyalara, senle dalmışım;
Ölümsüz aşkın mazbatasını almışım.
Bu sebatla ruhumuz pervaz eylesin;
Sol yanımda, ebedi atacak lâlesin.

Yağmur gözlüm, olmuyor sensiz!
Ay zifir, yıldızlar yanıyor fersiz.

                                      16.12.2009

Muhittin Alaca
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Sensiz Yaşantının Tadı Yok

Sensiz yaşantının tadı, tuzu yok,
Her şey iğreti ve noksan duruyor.
Mutluluğun rengi, adı, izi yok.
Gözlerim her yerde seni arıyor.

Sen nesin, Leyla mı yoksa Aslı mı?
Yokluğun ürpertir kılcallarımı.
Sensiz sevda öksüz, aşklar yaslı mı?
Ah bir görsen Kerem, Kays hallerimi.

Şarkılar, türküler bak kâr etmiyor,
Nağmeler kederli çalıyor gibi.
Takvimler, saatler ikrar etmiyor,
Her şey seni benden alıyor gibi.

Balık susuz, şair aşksız yaşamaz,
Sözlerindi beni hep diri tutan.
Yıldızlar sabaha ışık taşımaz,
Gözlerindi ömre ömürler katan.

Sessiz çığlıklarım göğü sarmadan,
Hangi şehirdeysen çıkıp gel bana!
Hesapsız, nedensiz, soru sormadan,
Çok bekletme gülüm, hasretim sana!

16.07.2017
Muhittin Alaca

Muhittin Alaca
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Sensizliği Reva Görme Bana

Sensizliği reva görme bana!
Kavuşmadan henüz tana,
Kurudu yaprağım döküldü yana.
Dikenine katlanan gül olabilsen!
Gülşenim sen olurdun, baharım sen.

Aklımdasın, her saniye anıyorum,
Beni bende yok sanıyorum,
Dalgın bir adamım, kanıyorum.
Mecnun halimi bir görebilsen!
Vefalım sen olurdun, ahirim sen.

Ah çektikçe yıldızlar kayar!
Hasret nöbetlerim gün sayar,
Yasakların önüme set koyar.
Ördüğün duvarları kaldırabilsen!
Mimarım sen olurdun, mahirim sen.

Kahra gülümsemez hiçbir sancı,
Sen muhacir kelebek, ben hancı,
Bekleyişlerimin kaçıncı usancı?
Ay teninin kokusunu sürebilsen!
Buhurum sen olurdun, mühürüm sen.

Özlemli dalgalar vurgundur kıyılara,
Aşk ile çarparlar kayalara,
Ruhumu saldın kör kuyulara.
Şefkat kovasını daldırabilsen!
Zahirim sen olurdun, mahurum sen.

En gözde favorim gözlerindir,
Asıl hicrana iten sözlerindir,
Yorgan diye sarıldığım, közlerindir.
Yürek yangınımı söndürebilsen!
Şelâlem sen olurdun, nehirim sen.

Diyorsun ki, başka yolu yok,
Ucuz hayallere karnım tok,
Ayrılık için sebep çok.
Şu dikişsiz yaramı sarabilsen!
Merhemim sen olurdun, panzehirim sen.

                                              01.06.2010

Muhittin Alaca
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Sevda Yüklü Vapurlar

Sevda yüklü vapurlar terk ettiler limanı,
Yavaş yavaş gözlerden kaybolarak dumanı,
Geçtiler nice şehirleri, mavi ummanı;
Yine iskelede kaldım tek başıma gülüm,
Gel de tutun yaşama, sensiz her anım zulüm.

Muhittin Alaca
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Sevdamızın Nevruz Ateşi

Yüreğinin menekşelerini ovalarıma saç;
Sevdamızın nevruz ateşini yeniden yak!
Hercai orkideler topladım, avuçlarını aç;
Sümbüllerden taç yaptım, saçlarına tak;
Ceylan bakışlarınla, gözlerimin içine bak!

Kaç yağmurla umutlarımız yeşerdi;
Sevdanın ara taksimlerinde, kaç?
Uykusuz, yorgun, yalınayak;
Geçtiğin koyaklara kokun düşerdi.

Kan damlamıyor, gelinciklerin ipek göğsünden;
Ve zambaklar tenhalarda gizlice ağlamıyor.
Sarı sarı gülümsüyor papatyalar neşeden;
Lâleler siyahın matemini bağlamıyor.
Mağrur bir kelebek gibi kon dallarıma!
Sular artık tersine çağlamıyor.
Bilirim artık, düşersin kollarıma;
Hasretlik harı, yürek dağlamıyor.

Uzak şehirlerin nazlı bebeği!
Bir tohum gibi kök saldın damarlarımda;
Her bahar yine, yeniden bitiyorsun.
Rüyalarımda, âmin olup dualarımda;
Vuslatın zümrüt yamaçlarına itiyorsun.

Çiğdemler, manolyalar, rengârenk mimozalar;
Yaseminler, nergisler, şakayıklar, leylaklar;
Senin mis kokundan birer azalar.
Nazenin tenine, aksetmiş tüm revnaklar;
İkimizin adını, bir yaprağa yazalar.

Gülümse vefalı şairine, haleler saç;
Sevdamızın nevruz ateşini yeniden yak!
Sensin ruhuma can suyu, derdime ilaç;
Bahar seli gibi süzülüp, yüreğime ak!

                                                 22.03.2010

Muhittin Alaca
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Severim Seni

Perdeler indikçe yüzüne, zaman perisi bezgin;
Günlerin boynu bükük olsa da, severim seni.
Tahtını kaybeden krallar gibi üzgün,
Bir başıma kalsam da, severim seni.

Sevda mahzeninde zincirlere vurulsam;
Hatıralar mabedinde, sararıp solsam;
Meddücezir gibi kabarıp, dolsam;
Esrik gülüşünde durulur, severim seni.

İmkânsız, uzak muştular terkisindeyim;
Kadim dostlar nerede, yıllardır beklentisindeyim;
Hangi alev yakar, ateşler içerisindeyim;
Gözlerinin buğusunda serinler, severim seni.

İçimde çiğdem gibi büyüttüğüm, nazlı ceylanım;
Ebruli şarkılarla uyuttuğum, mahmur sultanım;
Kaç bahardır beklediğim, mahur melalim;
Sabır ağacında gölgelenir, severim seni.

                                                              07.03.2009

Muhittin Alaca
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Sevgi Kelebeğisin

Saatler körüklüyor sensizlik yangınını,
Sevgin hücrelerime şifrelidir, müebbet…
Umutsuzluk girdabına dalmadan yaşayacağım,
Sabrımın yağlı urganı çözülür elbet;
Ayrılığın sarı sularını aşacağım.
Varlığın yansıdıkça, yüreğimin aynasına;
Rüzgârına kapılıp, gözlerine koşacağım.
Sessiz çığlıklarım karışır, gecelerin yasına;
Çaprazdaki düşlerimden taşacağım.
Elma şekerini bekleyen çocuklar gibi,
Yokluğunun kaldırımlarında bekleyeceğim.
Bedenime sığmayan yüreğimi,
Kadim aşklar defterine ekleyeceğim.
Seni sensiz yaşamak zulüm,
Tali yolları birleştirip, tekleyeceğim.
Bağrımda açan lâlesin gülüm,
Sobelediğinden beri, yaşama sebebimsin;
Elim elinde olsa, vız gelir ölüm;
Hayat salıncağımda sallanan bebeğimsin.
Firuze düşlerim, ipoteğine talim,
Miladım, sol anahtarım, meleğimsin.
Yüreğimin patikalarını geçen muallim,
Tüm hüzünlerimi döken eleğimsin.
Sen olmazsan ne olur halim?
Mutluluk saatlerimin zembereğisin.
En bakir aşk siperlerinden kalkıp,
Dallarıma konan sevgi kelebeğisin.

                                         01.02.2010

Muhittin Alaca
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Sevgi Musluklarını Kısma

Dudaklarım susuz, gecelerim uykusuz,
Sevgi musluklarını kısma mehparem!
Yüreğimin kıyılarına tutun korkusuz!
Gözlerin acılara merhem tek çarem.

Umutlu bekleyişlere ömür beledim,
Masal perilerini bir bir eledim.
İçlerinden seni seçtim sorgusuz,
Tüm haber güvercinlerine söyledim;
Yaralarım kapanmıyor sargısız,
Sen gelirsin diye, tabipleri eyledim.

Koylarım sessiz, lâlezarım çiçeksiz,
Aslı’nın ruhunu taşıyan şairem!
Matemli bir düğün yüreğim, köçeksiz;
Olmayınca huri, haraptır bağ-ı irem?

Kırık düşlü hüzzam şarkılar dinledim,
Bam telime dokununca inledim.
Şuh kalbini dara çektim yargısız,
Benim için attığını anladım.
Yollarını bekliyorum kaygısız,
Sabır ektim, ah-u zarı önledim.

Ozan olur mu sazsız, yapar mı yarsız?
Kâh Mecnun olur çöllerde, kâh Kerem,
Başı yüce dağlar, kalır mı karsız?
Gel artık can, demet demet gül derem!

20.06.2010

Muhittin Alaca
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Sevgililer Günüymüş!

Akdeniz kokulu, yakamoz gülüşlü dilber!
On dört şubat sevgililer günüymüş bana ne?
Ruhum, gittiğinden beri kendinden bihaber;
Sevgi nehir olmalı, mesafeler bahane,
Kıraç vahalarıma akacak mısın söyle?
Bir gün değil, bir ömür yürüyelim beraber.

                                                   14.02.2013

Muhittin Alaca
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Sevgimiz Hep Yaşayacak

İhtiyar dünyada biz de yaşlandık,
Her birimiz ayrı bir kentin koynunda,
Çizilen kaderin biçtiği rolleri oynuyoruz.
İçimizde gün geçtikçe çoğalan sevgi,
An gelecek, sığmayıp taşacak.

O vakit, her şey bambaşka görünecek,
Renklere, mevsimlere gülümseyip,
Daha çok seveceğiz.
Bir güvercinin gözlerinde,
Papatyanın tül tül yapraklarında,
Portakal çiçeğinin kokusunda,
Köy kiliminin dokusunda,
Sevgiyi derinden hissedeceğiz.

Her yağmur tanesiyle, yeniden biteceğiz,
Umutsuz kurak gönüllerde.
Her meltemle, türkü olacağız dillerde;
Ve kederli sokaklara, gün gibi doğacağız.
Biz dursak da sevgimiz koşacak,
Gürbüz çocukların ardından;
Gökkuşağında uçurtma olup coşacak…

Nazlı bir gelinin oyasında,
Müebbet mahkûmun rüyasında,
Issız göllerin aynasında;
Dağ yamaçlarını aşacak,
Yaşayacak sevgimiz,
Hep yaşayacak….

                             20.03.2014

Muhittin Alaca
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Sevgini İçtikçe, Artıyor Susuzluğum

Yüreğinin ılıman iklimlerinde şahlanır,
Sevdanın yağız atlı süvarileri.
Gözlerine meftun yüreğim padişahlanır,
Çevreler ilhamın kanatlı havarileri.

Sevgini içtikçe, artıyor susuzluğum,
Özlemin, sensizlik doğuruyor her gün.
Turfanda hayaller değil sana beslediğim,
Bundandır gece nöbetlerim, uykusuzluğum.

Şehla bir yıldız gibi ışıldarsın küremde,
Sana tutkulu şiirler adarım gül dudaklım.
Yangınım ne Mecnun'da, ne de Kerem’de,
Bülbüller serenada katılır penceremde.
Yoksa masal perisi misin al yanaklım?
Ay cemâlinin silueti var,  her karemde.

Griye çalan renklerim, mavileşti nedendir?
Göklere pervaz vuruyor güvercinlerim.
Kırkında çizgilere boyun büken bedendir,
Canlanırken ruhum, kapandı tüm sinlerim.

Gözlerin, duygularımın ana temasıdır;
Denizlerimin rengi, tuvalimin semasıdır.
Uzaklardan gülümse, bulutlarım dağılsın;
Dökülsün acılar, yüreğimden sağılsın!
Varlığın, mutluluk odalarımın aynasıdır.

                                               13.05.2010

Muhittin Alaca
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Sevginle Büyüt

Nihavent bir ezgidir şen sesin,
Hayat üflerken tütsülü nefesin,
Uyanır masum şehzade gülleri,
Efsunlu bir sultan mısın nesin?
Leyli kâküllerinde sevda yelleri,
İnci-mercandır göğüs kafesin.

Simli kirpiklere mahmurluk çöker,
Şehla bakışınla sırçalarını döker,
Aynalar utangaç kisveye bürünür.
İmrenir süreyya, boynunu büker,
Cemalin aydan parlak görünür;
Gözlerin yüreğimi yerinden söker.

Nazenin ellerinle ellerimi tut,
Yorgun başımı göğsünde uyut!
Seninle bir saat, ömre bedel,
Islak hayallerimi ateşinle kurut!
Say ki yaşamamışım senden evvel,
Körpe aşkımızı sevginle büyüt!

                                  15.05.2012
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Sevgiyle Büyür Çiçekler

Sevgiyle ışık saçar güneş,
Sevgiyle sinesini açar eş.

Sevgiyle döner Mevlana,
Sevgiyle yavruya bakar ana.

Sevgiyle coşar yürekler,
Sevgiyle gökten iner melekler.

Sevgiyle akar çaylar,
Sevgiyle koşar taylar.

Sevgiyle uçar kelebekler,
Sevgiyle büyür çiçekler.

Sevgiyle öter bülbüller,
Sevgiyle nazlanır güller.

Sevgiyle gözlerde diner yaş,
Sevgiyle tatlanır dahi aş.

Sevgiyle tozpembe olur düşler,
Sevgiyle anlam bulur gülüşler.

Sevgiyle söner dertlerim,
Sevgiyle biter hasretlerim.

Sevgiyle beslenen divaneyim,
Sevgiyle peşinde pervaneyim.

Sevgiyle ruhumu okşa Güzel!
Sevgiyle yazarım aşka gazel.

Muhittin Alaca
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Sevmelere Doyamam

Unutulmuş bir rüyadan çıkıp geldin,
Bir öksüze can verdi,
Bulutların ardında gizlenen yüzün.
Sevinçli bir çocuğa dönüştü hüzün.
Şimdi dörtnala koşan küheylanın
Yelesindeki rüzgârdır zaman.
Durmadan akrebi yakalıyor yelkovan.
Tanyeri ağarmadan önce,
İki ışık küresi gözlerin ışıtıyor dünyamı.

Kavurucu sıcağı duymuyor tenim,
Seninle en ferah iklimlerde
Dolaşıyor ruhum, bedenim.
Bindiğim dalı kesmişim yıllarca,
Hep uçurumlarda dolaşmışım,
Sevgiye değil, kahra alışmışım.

Can suyu oldun çorak topraklarımda,
Sürgün vermeyen filizlerime.
Gözlerime fer, derman oldun dizlerime.
Seninle duruldu bulanık nehirlerim,
Şimdi mutluluk bedesteni şehirlerim.

İyi ki iliştin bahtıma,
Sultan yaptım kuşkusuz,
Ebedi gönül tahtıma.
Seni geç buldum,
Güç buldum, kıyamam.
Birikmiş hasretlerim var,
Sımsıkı sarılmalara,
Sevmelere doyamam.

06.08.2017

Muhittin Alaca

Muhittin Alaca
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Seyyahım Şimdi

Ay tutulmuş, tepeler serin serin
Yitik bir efsaneden kaldı gamlar,
Yüreğime ince bir sızı damlar.
Eski bir sarnıç gibi derin derin
Uzaklardan bakar deniz gözlerin.

Rüzgârın lirik fısıltısı durur,
Mor bağlarda şakımaz artık kuşlar;
Yalnızlığın senfonisi başlar.
Ayrılık kılıcı boynumu vurur,
Eflatun hayallerimi savurur.

Yörüngesiz bir gezegen gibisin,
Seyyahım şimdi şehrini arayan,
Gecenin siyah zülfünü tarayan.
Kulaklarımdan kesilse de sesin,
Limanlarına çeker mis nefesin.

Ansızın geleceğim sessiz sessiz
Martıların çığlıklarından anla;
İskelede dur, bekle heyecanla!
Kırk yıl hasrete kürek çektim sensiz,
Sarıl boynuma, kalayım nefessiz!

                                      26.07.2012

Muhittin Alaca
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Sil, Silebilirsen!

Al kahır gözlerini, ver buruk yüreğimi,
Bensiz masum rüyalara dal, dalabilirsen!
Yokluğum mutluluksa, tasımı-tarağımı
Toplar giderim; huzurlu ol, olabilirsen!

Mahşeri erken yaşadım, kör kuyulardayım;
Kaybolan siluetimi bul, bulabilirsen!
Gözlerden ırak, ulaşılmaz kıyılardayım;
Yaralı kuşlardan haber al, alabilirsen!

Yağmurlar çiselerken, banklara çöker hüzün,
Dal, yaprakla ağlaşırken; gül, gülebilirsen!
Ne anlamı var artık kışın, baharın, güzün;
Nağmeler lâl, sazlar kırık; çal, çalabilirsen!

Özlemle büyüttüğüm güllerden kan damladı,
Şimdi boyunları bükük; yol, yolabilirsen!
Melalimi sen değil, sağır sultan anladı;
Türlü dertlere başımı sal, salabilirsen!

Kiralık değil, bir ömürlüktü aşk talebim,
Turfanda sevgililerle kal, kalabilirsen!
Her dem inliyor sanma, Yaradan’dır tabibim;
Yeter ki sabret, ihlâsla dol, dolabilirsen!

Ve dilin kemiği yok, demişsin ‘sileceğim! ’
Unutmak kolaysa eğer; sil, silebilirsen!
Beddua etmem, saadetler dileyeceğim,
Artık söylemeyeceğim; ‘gel’, gelebilirsen!

                                          03.10.2012

Muhittin Alaca
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Siyah-Beyaz

Ne zemheri, ne de ayaz,
Dallardan sarkıyor kiraz.
Gözlerim saatlerde, dilim lâl;
Bahar olsa da alamam haz,
Ya kendin gel, ya beni de al!
Sensiz hayatım siyah-beyaz.

Vursun davul, çalınsın saz,
Ne tango coşturur, ne da caz.
Zakkum tadında sanki bal,
Hangi mevsim geleceğini yaz.
Esmiyor yel, kıpırdamaz dal,
Sensiz yaşantım siyah-beyaz.

Flu renklerimi canlandır biraz,
Hasretinle eyleme infaz;
Sevda kuşlarıyla selam sal!
Işığından gönder birkaç faz,
Dağıt bulutlarımı, bitsin bu hal!
Sensiz gülüşlerim siyah-beyaz.

Devrelerim durmuş, veriyor ikaz,
Bir ses ver kendime geleyim az!
Bahçemde gül açsın, göğümde hilâl;
Gel artık, yeter ettiğin naz;
Ruhuma ilaç ol, ebedi kal!
Sensiz düşlerim siyah-beyaz.

              02/05/2011

Muhittin Alaca
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Son Nefese Kadar

Nehirlerin sabırsızlıkla
Denizi arzulaması gibi,
Yüreğim yüreğine akar.
Güneş her gün doğmaktan,
Ay karanlığı boğmaktan
Belki bıkar.
Hiç yılmadan açar,
Can suyu sen olan çiçeklerim.

Ayrılığın yağlı urganı,
Boynumuzu sıksa ne çıkar?
Kavidir sevgi duvarımız,
Ne kasırgalar savurur,
Ne de sel yıkar;
Sana bağlanır tüm dileklerim.

Ayaz vurur, yaz kavurur,
Hasretlik kurşununu
Alnımıza sıkar.
Ayları yıllara eklerim,
Gerekirse seni güzelim,
Son nefese dek beklerim.

             12/04/2011

Muhittin Alaca
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Söndüremezsin

Unuturum diye aklına sorma,
Aktif bir volkanı söndüremezsin.
Boşu boşuna hiç kendini yorma,
O masum gönlünü kandıramazsın.

Leyla gibi gerçek, candan severken,
Uykuları gece gündüz savarken,
Her gün yumruğunla bağrın döverken;
Kronik sızını dindiremezsin.

Dünyaları vermem bir bakışına,
Biterim senin o dil şakışına,
Kim dayanır naza, can yakışına?
Ben gibi kimseyi yandıramazsın.

Sadede gel haydi, fırtına ekme!
Asi nehri gibi tersine akma!
Eşsiz bu aşkın ipini çekme!
İnatla kalburu döndüremezsin.

Bırak çalsın sazlar, şiirler coşsun,
İlham tavan yapsın, duygular taşsın,
İki cihanda tek, değişmez eşsin;
Kaderin önünde sen duramazsın.

09.09.2017

Muhittin Alaca
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Söze Gerek Yok

Gözlerine şiirler dizecektim,
Nur bakışın yeter, söze gerek yok.
Boy resmini tuvale çizecektim,
Pir duruşun yeter, poza gerek yok.

Yürüyünce bahar gelir, yaz gelir,
Görenlere ilham gelir, haz gelir,
Güzel derken hemen akla naz gelir;
Bir göz-kaşın yeter, naza gerek yok.

Konuşunca sükût ediyor dilim,
Dolaşır dizlerim, tutmuyor elim,
Aşkın için vuracaktı bam telim;
Yar şakışın yeter, saza gerek yok.

İflah olmaz sana gönül bağlayan,
Bir Mecnun’um Leyla’sına ağlayan,
Sen yanardağdan fışkıran çağlayan;
Kor yakışın yeter, köze gerek yok.

10.12.2016

Muhittin Alaca
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Susma Orucu

Güzel günlerin aşkıyla yazdığım,
Tüm şiirleri ateşe veriyorum.
Karakış gecelerinde, yüreğe kazıdığım
Dizeler, artık şahitlik yapamayacak;
Yangının isini taşıyan yüreğime.
Kepenklerim zamansız indi;
Omzuma şimdi bir yük daha bindi.
Ne zor bilir misin?
Unutmak istemeden,
Unutmaya mecbur kılmak yüreği.
Duygularım kör düğüm,
Bedenim kabuğuna sindi.
Kendimi avutmak için,
O şen günlerden arta kalan,
Birkaç tebessüm kırığı hatıra yeter bana.
Rüyaları yarım kalmış bir sevda,
Dikiş tutmaz bir yaradır şimdi.
Sonu olmayan gel-gitler durulmalı;
Avuçlarımda tutunamayan gül,
Yazık ki, fırtınalara boyun eğdi.
Mal bulmuş mağribi gibi,
Sevin sevinebildiğin kadar.
Hayal kurduğun, ihanet kokan,
Balmumu şehirlere at kendini.
Güllerin dikeni, kendine batmaz;
Sana sarılan yüreği kanatarak git.
Ne acı değil mi? Aynı ağız,
 “Gel turnam” demişti bir vakit.
Gitme! Demelerim bir şey değiştirmez;
Susacağım…
Kaç elif miktarı bilmem.
Öfkeyle şaha kalkmış kelimelerine karşı,
Yenilecek; hangi kelimeleri ringe sürsem.
Son sözlerimi namluya sürmeden,
Susma orucuna girmem.
Sana gülümseyen, uzak şehirlere,
Sensiz bırak da git...
Kevseri kurumuş, kurak nehirlere,
Susuz bırak da git...
Yeter ki mutlu ol, olabiliyorsan(!)
Beni, hatırına getirme bile.
Dalgaların dövdüğü kaya gibi,
Aşınsam da yıkılmam.
Farz et ki, göbek adım çile.
Susuyorum…
Kilidi vurdum dile.
Susacağım…
Kaç elif miktarı bilmem…

11.05.2009
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Susmuşsam

Susmuşsam, efkârımı şarkılar dillendirir,
Kahır üfler ney, yangınımı alevlendirir.
Şimşek olur gökleri yırtar sessiz melalim,
Vefasız Leyla darağacında sallandırır.
Göç vermiş harabe köy kadar kalmaz mecalim.

Susmuşsam, yâr dediğim yüreğimi yarmıştır;
Götürdüklerinden geriye enkaz kalmıştır.
Şair provası olmayan bu hikâyeden,
Mağrur kalbini çekip bir mendile sarmıştır.
Bu yüzden şiirler lâl, uzaktır kafiyeden.

Susmuşsam, turfanda sevdalara gün doğmuştur,
Güzel hayalleri hüznün elleri boğmuştur.
Bir gül için bin dikene su vermek nafile,
Kıymet bilmez ise, bahçıvan da soğumuştur.
Çekilir kabuğuna, hemhal olmaz laf ile.

Susmuşsam, yatağını terk etmiştir nehirler;
Yaşama sevincini yitirmiştir şehirler.
Aşk rahme düşmeden anlamını yitirmiştir,
İşlemez damarıma âlemdeki zehirler;
Beni bir ahunun leyl gözleri bitirmiştir.

Susmuşsam, buz dağına çarpıp batmıştır gemi,
Dayanılmaz bir sancı sarmıştır sol bölgemi.
Ateş artığı sözlerinle her yer kırmızı,
Kaybolurum, bir daha bulamazsın gölgemi;
Susmuşsam ay doğmaz, görünmez çoban yıldızı…

                                                             04.12.2012

Muhittin Alaca
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Susuyorum

Suskunluk, yol ayrımının en sancılı anıymış.
Her notası hançermiş kırık türkülerin;
Cellât gibi boynumu vururken zaman,
Ayrılık, lâlezarımın en acılı yanıymış.

Cam silmesi kadar kolay değilmiş,
Yüreğe çakılı yerden silip atmak.
Tenin başka tenlere candır bilirim,
Ters lâleler gibi boynun eğilmiş;
Mesleğin mi seven yürekleri kanatmak?
Gönlün hep kedere meyilmiş;
Sultana yakışır mı çamura yatmak?
Sana susayan ruhumu çağır gelirim;
Şairin kaderidir, en acı zehri tatmak.

Sen kaçmaktan üşenmedin,
Ben ise yazmaktan.
Bir tutam sevgiyi, dünyaya değişmezken,
Sonunu hiç düşünmedin.
Bıkmadın, usanmadın;
Aşkın mezarını kazmaktan.

Şimdi zil takıp oynasın,
Adaklar adasın kemgözler.
Beyaz kâğıdın keskin kenarıyla,
Uzaklarda bir yürek paralanıyor.
Dil susmuş, divitten damlıyor sözler;
Bir masalın gizemi aralanıyor.

Her gidiş, bir tükeniş değildir;
Vefa çeşmesinden içmemişse yâr.
Bir tırtılın kozasında beklemesi kadar,
Yüreğimin sevgi kırlarında barınmadın.
Papatya tarlalarıma yağarken kar;
Bu mağrur adama sarılmadın.
Koptu hayat filmi, aşağısı yar;
Hâlâ ızdırab  gülşeninden arınmadın.
Susuyorum, yüreğimde yangın var!
Ayrılık gömleği, yorgun bedenime dar.

                                            22.04.2010

Muhittin Alaca
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Susuzum

Yüreğim kadar yakınsın, ezel kadar uzak,
Törpüledi ömrümüzü sevda yokuşları.
Ayrılık ördü ağını, kurdu yine tuzak;
Nasıl unuturum ruhuma can bakışları?
Aklım firarda, hiç dinmedi kronik sızım,
Sensizim ahu gözlüm, bil ki hâlâ sensizim…

Eski bir sarnıç gibi kaynadım içten içe,
Salyangoz kabuğuyla kuma kaç çarpı attım?
Turnalara sordum ahvalini göçten göçe,
Derdimi sanmıştım ki balıkçılara sattım!
Kör talihle bir türlü barışmadı yıldızım,
Şansızım melek yüzlüm, gör ki hâlâ şansızım…

Şiirler devşirse de dilim, çıkmıyor sesim,
Martı çığlıkları çarpıyor yorgun gövdeme.
Seni andıkça daralıyor göğüs kafesim,
Tanıdık birinden sorup,  ne oldu O deme?
Dalgaların dövdüğü taş gibi nefessizim,
Sessizim şirin sözlüm, sor ki hâlâ sessizim…

Sudan koparılmış bir balık gibiyim şu an,
Çatlak dudaklarıma bir damla yağsan ne var?
Zifiri mahzenlerimi aydınlatsın şuan,
Bir ay gibi yeniden geceme doğsan ne var?
Sana aç, sana muhtaç, suçsuzum, uykusuzum;
Susuzum kalpte gizlim, gel ki hâlâ susuzum…

                                                      18.07.2013
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Suya Gem Vurulmaz

Suya gem vurulmaz, balçıkla sıvanmaz güneş,
Binlerce güvercin ikbale kanat çırparken,
İbrahim’i korkutmaz kinle yakılan ateş.
Ölüm bile vız gelir, kalpler aşkla çarparken;
Bilmezler ki Yusuf’un damdan hoşlandığını,
Mahzenlerde yeni bir fecre başlandığını.

Musalar Firavunlardan merhamet dilemez,
Kof beyinler pranga vuramaz atlılara.
Burnunun ötesini görmeyenler bilemez,
İmreniyorken rüzgâr,  ışık kanatlılara.
Bilmezler ki Mecnun’un kumdan hoşlandığını,
Leyla’nın uğruna çöllerde haşlandığını.

Rengârenk nağmeler inletiyorken cihanı,
Görmüyorsa gözler, işitmiyorsa kulaklar,
Ne yapayım tahtı-sarayı, ne yapayım hanı?
Çağlayıp ummanlara akıyorken ırmaklar,
Bilmezler ki İsa’nın Şam’dan hoşlandığını,
Mehdi beklentisiyle gökte yaşlandığını.

Karasevdalıların yüreği pare pare
Başkalarının derdiyle ciğerleri kebap;
Yaratan’ın ihsanı şifa adına tek çare,
Yoksa ne yapar dünyadaki geçici azap?
Bilmezler ki Eyüp’ün gamdan hoşlandığını,
Yar için yaranın kemiğe işlendiğini.

Hak yolunda ruhlarını pervane edenler,
Vuslat hülyasıyla revandırlar doludizgin.
Her yana sevgi üflerken divane bedenler,
Durdurabilir mi hiç bir delidolu, azgın?
Bilmezler ki Nebi’nin kimden hoşlandığını,
Umut kervanlarının neden taşlandığını!

06.06.2015
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Sümbüllü Dağlara Sürün Beni

Köhne şehirlerin tadı kalmadı,
Sümbüllü dağlara sürün beni oy!
Gerçek sevdaların adı kalmadı,
Yaralarım derin, sarın beni oy!

Ağzınla kuş tutsan, yaranamazsın,
Sığ yüreklerde hiç barınamazsın,
Bin kez tövbe etsen arınamazsın;
Vefasız aşklara sorun beni oy!

Yâr giderken candan can sökülünce,
Gözlerden usulca yaş dökülünce,
Yetim gibi öne baş bükülünce;
Nefes alıyorsam, vurun beni oy!

Deyin sevdi lâkin boşu boşuna,
İsmimi yazmayın mezar taşına,
Küskün bir ırmağın yanı başına;
Yorgun bedenimi serin benim oy!

03.11.2017
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Şair Ağlarsa

I
Şair Ağlamaz

Ayaklarına paslı prangalar çekilse;
Küskün ırmak gibi akar, yüreğini dağlamaz.
Menekşe yerine, yollarına kaktüsler dikilse;
Gül diye bağrına basar, şair ağlamaz.

Sevda pınarında sular kurusa;
İçecek bir tas suyu bile kalmasa;
Vefasızlık iksiri altın tasta sunulsa;
Şerbet diye zehri içer, şair ağlamaz.

Hoyrat dalgalar, kalbinin sahilini dövse;
Tufanlar kopsa, yıldırımlar düşse,
Hayal denizinde buz dağına çarpsa;
Batık gemi gibi yüzer, şair ağlamaz.

Uykusuz gecelere, eldesiz bir hüzün çökse;
Gecenin kirpiklerine ay katran dökse,
Kayan her yıldız, yürekten bir şeyler sökse;
Aynalarda gölge ağlar, şair ağlamaz…

II
Şair Ağlarsa;
Bil ki, sevda denkleminde final vaktidir.
Kılıç; yâr diye sarıldığı cellâdın son akdidir.

Züleyha’nın Yusuf’u kuyuya atma anı gelmiştir.
Zümrüdüanka hicret için kanatlarını germiştir.

Şair Ağlarsa;
Son prensesi de O’nun için ölmüştür.
Şakağına beyaz bir tel daha düşmüştür.

Seferden dönen süvariler gibi yorgundur.
Masal ülkesinde yitirmişse yâri,  benzi solgundur.

Şair Ağlarsa;
Ansızın bir gece damarı kopmuştur.
Kurşun değil; bir vefasız O’nun kıyameti olmuştur.

Artık, bedenini közlerine sarmıştır.
Yüreği, kâinatı yakacak kadar yanmıştır.

Ve Şair Ağlarsa;
Bil ki, hâkim gibi kalemi bir kez daha kırmıştır.
Bir ceylan gözlüyü, istemeden mazi yapmıştır.

Ne “Telli Turnam”  ne  “Acem Kızı” merhem olamaz.
Şair ağlamaz, ağlarsa; şiir ağlar, kalem ağlar, yazamaz.
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                                                                         12.03.2009

Muhittin Alaca
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Şehit Gelince

Yıkılası Afrin doymazsın cana,
Ciğerim yanıyor, şehit gelince.
Bir sancı saplanır, çöker sol yana,
Yüreğim kanıyor, şehit gelince.

Memleket aşkıyla yoktu korkusu,
Sanki ölmemiş de gelmiş uykusu,
Duyulur öteden firdevs kokusu;
Melekler iniyor, şehit gelince.

Bayrağa sarılmış fidan boyuyla,
Güçlü imanıyla, şanlı soyuyla,
Üstünde nurlanan yıldız, ayıyla;
Haleler dönüyor, şehit gelince.

Feryat etme anam, kara bağlama!
Gözlerinde kanlı yaşla ağlama!
Alevli sinemi şişle dağlama!
Yer ve gök inliyor, şehit  gelince.

Bir Mehmet giderse, dirilir bini,
Kimse susturamaz, ezanı, dini,
Yıldıramaz asla, kalleşin hini;
Bizi ne sanıyor, şehit gelince?

03.03.2018
Muhittin Alaca

Muhittin Alaca
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Şiirlerde Yaşarız (Akroztij)

Ceylan gözlerin, gecenin alacasına yeter;
Ay, gözlerinin mahzun alyansına gizlenir.
Nazenin teninde misk-i amber tüter,
Ilgıt ılgıt esen seherde, yar gözlenir;
Metruk bir handa, yokluğun ölümden beter.

Bir şiirsin, dudaklarımda demlenen;
Ayrılık değil mi sadece belimizi büken?
Leyla’sın sen, yıllardır özlenen;
Işığımsın, altın şafaklarda söken;
Melalime dermansın, biçare beklenen.

Başımın tacı, hayatımın tatlı belası,
Edalım, işvelim, nazlım;
Yaşantımın pembe rengi, cilası,
Alınyazım, ahirim, sözlüm;
Zillenen yüreğimin dengi, heyulası!

Lâl dilim senle şakrak, şen;
Allahın lütfu, gözümün bebeğisin.
Lâlem açtıkça bağrım ak, gülşen;
El âdem varsın, ne derse desin;
Mecnunun yaşıyor bak, çöller ruşen.

Yollar uzak, yıllar tuzak olsa da,
Unutmam kartopum, bırakmam seni.
Muhittin’in yaşlanıp, benzi solsa da,
On sekizine girer, bil ki hep yeni;
Şiirlerde yaşarız Haccem, ömür dolsa da.

                                  02.12.2009

Muhittin Alaca
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Şu Köy

Şu, sere serpe tepelere dağılmış;
Kiremit çatılı, ahşap yapılı,
Yolu kıvrımlı, çamur, bakımsız;
Yeşilden gömlek giymiş,üstü dumanlı,
Kaderiyle baş başa kalmış, şu köy var ya;
Şu köy:

İlk aşk, ilk görev heyecanını
Tattığım yerdir.
Geceleri baykuş sesiyle uyuduğum,
Mum ışığında birkaç satır yazı yazdığım,
Sabahları bülbül sesiyle uyanıp;
Her sabah sobamı yaktığım yerdir.

Yaz ortasında sele tutulduğum,
Dokuz ay sırtımda ceket taşıyıp;
Akdeniz güneşine hasret kaldığım köy,
Şu köy.

İçimde sevda ateşi, gurbet acısı,
Dört duvar arasında, damla damla eridiğim,
Haykırdığım, hayâl kurduğum,
Türkü tutturup, çocuklarla coştuğum köy;
Şu köy.

Cahil, yabani, ama ekmeğini
Taştan çıkartan;
Karasaban, iki öküz peşine düşen köy;
Şu köy.

Yaşantının her halini,
Yeşilin her tonunu gördüm.
Şu köyde anladım,
Anadolu çocuğu olduğumu.
Soğanı kırıp, ekmeğe katık ettiğim köy;
Şu köy.

Ağustos böceği, en iyi şarkılarını
Bana söyledi.
Hani az çekmedi papatyalar kahrımı.
Seviyor mu, sevmiyor mu?
Diye onları kopardığım köy;
Şu köy.

Şu köyde hissettim,
Yerin kulağı olduğunu.
En güzel sohbetin dedikodu olduğu,
Pirenin deve yapıldığı köy;
Şu köy.

Bir gün pılımı-pırtımı toplayarak,
Ceketim omzumda, sırtım dönük;
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Sadece anılarımı bırakıp,
Yavaş yavaş uzaklaşacağım köy,
Şu köy.
                                 (30.04.1993 Cuma.Karabük-Yenice- Nodullar Köyü)

Muhittin Alaca
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Tadı Kalmadı

Tuz dahi koktu, hiç bir şeyin tadı kalmadı,
Zorbalık revaçta, mertliğin adı kalmadı,
Haklı-haksızı ayıracak kadı kalmadı;
Ahir zamanda doğurmuşsun beni sen anam,
Çoktan unuttum gülmeyi, sızlıyor her yanım!

İslam coğrafyasında gözyaşı, kan dinmiyor,
Fitne-nifak kâbusu tepemizden inmiyor,
Boykotlar lafta ve cılız,  alevler sönmüyor;
Ahir zamanda doğurmuşsun beni sen anam,
Filistin, Gazze oluyor, yanıyor şu canım!

Gafletten uyanmak için kaç bebek ölecek,
Daha kaç Firavun düşlerimizi bölecek?
Rabbim elbet ebabil kuşlarını salacak,
Ahir zamanda doğurmuşsun beni sen anam,
Melalim çoksa da umut taşıyor sol yanım!

                                         14.07.2014

Muhittin Alaca
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Tatlısın Rüya Gibi

Rüya gibi tatlısın, su kadar elzem,
Bir kuğu misali mavi gölümde
Süzüldükçe, katmerleşir özlem.
Bir şebnemsin gonca gülümde,
Çözüldükçe devleşir, sendeki gizem.

Gülüşünle şahlanır doru taylar,
Aşkın mazbatasıdır b/ela gözlerin.
İklimler değişir, şaşırır aylar,
Sevdanın bal tasıdır sözlerin;
Elin elimde olsa, şenlenir koylar.

Yokluğun zulüm, savrulur külüm,
Zamanın mekânın ne önemi var?
Er geç kapımızı çalmadan ölüm,
Beyaz kollarınla bedenimi sar;
Sevmenin yaşı olur mu gülüm?

Artık ayrılığın panjurları insin,
Açsın hercai menekşeler!
Taş kaldırımların hüznü dinsin.
Aydınlansın karanlık köşeler,
Şehrime misk kokun sinsin.

                           10.05.2012

Muhittin Alaca
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Tebessüm Eden

Irmaklar aşk ile denize akar,
Bütün gizleriyle tebessüm eden.
Her gecenin sonu sabaha çıkar,
Şeker sözleriyle tebessüm eden.

Sevgin gün geçtikçe daha artar ki,
Ölçüsü yok hangi kefe tartar ki?
Gülüşün ruhuma huzur katar ki;
İşve-nazlarıyla tebessüm eden.

Aynalar imrenir seni görünce,
Güzeller kıskanır toya girince,
Duruşun, bakışın hepsi şirince;
Anlık pozlarıyla tebessüm eden.

Uzaklardan yıldız gibi parlarsın,
Hayalimi süsler, düşte turlarsın,
Aşkın ocağında beni harlarsın;
Yakan közleriyle tebessüm eden.

Yâr kelamı en çok sana yakışır,
Sevdalılar uzak uzak bakışır,
Elbet yollarımız bir gün çakışır;
Esrik gözleriyle tebessüm eden.

02.08.2017
Muhittin Alaca

Muhittin Alaca
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Tomurcuk Güller

Burcu burcu kokan kır çiçeklerim!
Gülüşünüz ömrüme ömür katar,
Sizinle yüreğim çocukça atar.
Gam bırakmayan uğur böceklerim!
Nefes almam için sevginiz yeter,
Gülüşünüz ömrüme ömür katar.

Sizinle geçen her dakika bayram,
O masum çehreniz tomurcuk güldür;
Güneş gibi ışık aldım kaç yıldır.
Yüreğim yüreğinize oldu ram,
Sizi sevmeyen kalp, bedende züldür,
O masum çehreniz tomurcuk güldür.

23 Nisan 2016

Muhittin Alaca
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Toprağa Özlem

Bir fanusta hareketsiz kalmak gibi bir şey,
dört duvar arasında yaşa(ma) mak.
Ben yağmur sonrası toprak kokusuna,
öğle sonrası çınar uykusuna,
kuş cıvıltısına, su şırıltısına alışkınım.

İlham vermez, yüzü soğuk beton yığınları;
kentin bloklarında esir bir şaire.
Bir yumruk oturur boğazıma, nefes alamam.
Ve klavye başı sevdalardan haz alamam,
yarin gözlerinin içine bakıp,
bir gül tutuşturmayınca ipek ellerine.

Selamsız, sabahsız apartman sakinlerinin,
dostlukları da kadim olmaz.
Ketılda kaynayan şebeke suyuna atılmış,
sallama çay gibi tadım olmaz.
Homurdanarak sokaktan geçen motorlar,
kemirir kafatasımı.
İyi günümden geçtim,
kimseler duymaz yasımı.

Dokunmadan duramam çiçeğe, yaprağa,
İnsanoğlu ölünce dahi yaslanır toprağa.
Velhasıl, apartman hayatı bana göre değil canlar!
Beni ancak, üstü başı çamur kır çocukları ile
Yorgun, çilekeş bahçıvanlar anlar.
Ben, toprağın oğluyum…

29.05.2017

Muhittin Alaca
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Tut Ellerimden

Tut ellerimden; visalin kandilleri yansın!
Tut ellerimden; sahralar suya kansın!
Tut ellerimden; hüzzamlı şarkılar bitsin!
Tut ellerimden; kara bulutlar gitsin!
Tut ellerimden; mavi düşlere yürüyelim!
Tut ellerimden; özlemleri peşimizden sürüyelim!
Tut ellerimden; kıyametler son bulsun!
Tut ellerimden; kemgözler saçlarını yolsun!
Tut ellerimden; sığınayım gözlerinin cennetine!
Tut ellerimden; kanayım dudaklarının şerbetine!
Tut ellerimden; tutsak sevgileri azad et!
Tut ellerimden; nazenin tenindedir saadet!
Tut ellerimden; tortulu sancılar dinsin!
Tut ellerimden; ruhuma misk kokular sinsin!
Tut ellerimden; kalbime sekineler insin!
Tut ellerimden; aşk paytonuna prensin binsin!
Tut ellerimden; gölge gibi takılayım peşine!
Tut ellerimden; rastlanmasın sevdamızın eşine!
Tut ellerimden; sıcak avuçlarında ısınayım!
Tut ellerimden; beşinci mevsimimde sanayım!
Tut ellerimden; bozkırda açsın çiçekler!
Tut ellerimden; raksa dursun köçekler!
Tut ellerimden; melesin karamanın koyunu!
Tut ellerimden; başlasın ikimizin oyunu!
Tut ellerimden; kum saati dolmadan!
Tut ellerimden; gülşenimde lâlem solmadan!

                                                        23.12.2009

Muhittin Alaca
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Umurunda mı?

Her gece, yokluğunla gönlümü avutarak;
Çile otağında kıvrandığım, umurunda mı?
Alevden sözlerle beynime kan sıçratarak,
Hüznümü mayalamak, senin hamurunda mı?
Her gece, yokluğunla gönlümü avutarak;
Beklediğim bengisu, Nisan yağmurunda mı?

Yüreğimde kopan fırtınaları, nerden bileceksin?
Gururu çiğneyip, infazına boyun bükmem umurunda mı?
Kan sızan gözlerimi, ak ellerinle mi sileceksin?
Nerde kaldı vefa, yoksa çizmenin çamurunda mı?
Yüreğimde kopan fırtınaları, nerden bileceksin?
Gülecek talihim hani, yoksa asit çukurunda mı?

Antika bir heykel gibi duruyorum bıraktığın yerde;
Donmuş bakışlarla etrafı süzmem, umurunda mı?
Sensizlik akla ziyanmış, müptela kıldın derde;
İçimi ezen tanklar, ızdırap taburunda mı?
Antika bir heykel gibi duruyorum bıraktığın yerde;
Hicranıma nağme; neyde mi, tamburunda mı?

Melalimin gam yükünü, hangi kervan taşıyabilir?
Yorgun bedenim bir işaret bekliyor, umurunda mı?
Hangi âşık, zamanı tırnaklarıyla kaşıyabilir?
Dönüşün düşte mi, sabrımın son vapurunda mı?
Melalimin gam yükünü, hangi kervan taşıyabilir?
Sefil bir hancı gibi gözlerim yollarda, umurunda mı?

15.04.2009

Muhittin Alaca
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Umutsuz Vaka

Peşinde koşturdum, ter buram buram,
Kalp söz dinlemezse, hâkim ne yapsın?
Durmadan kanıyor, onulmaz yaram,
Dikiş tutmuyorsa, hekim ne yapsın?

Neden sevenlerin yüreği yaslı?
Ne Kays-Leyla gülmüş, ne Kerem-Aslı,
Yapraklar kurumuş, dallarsa paslı;
Eylül ağlıyorsa, Ekim ne yapsın?

Bakmıyor o yakan, çakmak gözlerin,
Nerde kaldı, deli eden nazların?
Konuşunca şeker olan sözlerin,
Zakkum tadındaysa, lokum ne yapsın?

Bahar geldiğinde, senfoni başlar,
Gurbetten sılaya, taşınır kuşlar,
Dalgalar öpünce, sevinir taşlar;
Deniz çekildiyse, şu kum ne yapsın?

İstemem vefasız, ne sor, ne ara,
Gereği kalmadı, düşmüşken dara,
Ezelden şansızım, talihim kara;
Dübeş gelmiyorsa, yekim ne yapsın?

Sabretmenin dahi, sınırı vardır,
Sayende beynimin, on uru vardır,
Bir palyaçonun da onuru vardır;
Yüzün gülmüyorsa, şakam ne yapsın?

Sönmüş bir volkansın, dumanın tütmez,
Kurak yüreğinde, çiçek, ot bitmez,
Hudutsuz sevgime hayalin yetmez;
Umutsuz vakaysan, aşkım ne yapsın?

23.01.2018

Muhittin Alaca
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Unuttun mu?

Ebedi sandığım aşkın yâdını,
Uykusuz gecelerde uyuttun mu?
Hecelerken hiç durmadan adını,
Söyle, yoksa sen beni unuttun mu?

Verilen hatıra gülü koklayıp,
Bir kitap arasında kuruttun mu?
Gelir diye pencereyi yoklayıp,
Gönlü bin bir yalanla avuttun mu?

Yamalı bohçaya umut dokurken,
Sineye gam ekip, dert büyüttün mü?
Dört mevsim ardın sıra yaş dökerken,
Yılları verip ömür çürüttün mü?

Kahırlı bir şarkının sözlerinde,
İçini çekip, efkâr dağıttın mı?
Kirpiği ok ceylanın gözlerinde,
Yüreğinin korunu soğuttun mu?

Anka gibi küllerimizden doğup,
Uçacaktık, yeminini tuttun mu?
Sevdayı kendi ellerinle boğup,
Mahşere dek sen beni unuttun mu?

                                      24.07.2014

Muhittin Alaca
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Unutulmaz

Güz sarısı yüzün hâlâ elemli,
Ayrılığın derin çizgileri var.
Ahu gözlerinde kirpikler nemli,
Yıllar geçtikçe artar hüzün yar!
Sol yanım hâr, yangınlardan kurtulmaz;
Soğutmak istesen de soğutulmaz.

Acıya mahkûm anlarımda yoktun,
Gülmeleri kaç eylüldür unuttum.
Masum hayallerime hançer soktun,
Sandım ki, gamı- kederi uyuttum;
Baktım dertlerin kökü kurutulmaz,
Avutmak istesen de avutulmaz.

Bomba sesleriyle inliyor şehrim,
Tenlerine kan değdi bebeklerin.
Gözyaşıyla karışık akar nehrim,
Ömrü kısa olur kelebeklerin.
Vakit geçiyor saatler tutulmaz,
Uzatmak istesen de uzatılmaz.

Sürgün bedenlerimiz kavuşur mu,
Ruhum dinlenir miydi kollarında?
Hasretlik üstümüzden savuşur mu,
Aşkın deve dikenli yollarında?
Hakiki sevgi sökülüp atılmaz,
Unutmak istesen de unutulmaz…

                              28.08.2012

Muhittin Alaca
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Unutursun

Yar diyerek ardın sıra bağrıma,
Vursam da unutursun, vurmasam da.
Şu kuru canımı senin uğruna,
Versem de unutursun, vermesem de.

Bırakmasam incecik ellerini,
İnletsem her gün sazın tellerini,
Yoluna sevdiğin güz güllerini,
Sersem de unutursun, sermesem de.

Bende her akşam gam, sende kahkaha,
Daha fazla koyma beni günaha,
Üşüme diye geceden sabaha,
Sarsam da unutursun, sarmasam da.

Unutmak senin en âlâ hünerin,
Yüreğin karlı dağlar gibi serin,
Arayıp bulurum nerdeyse yerin,
Sorsam da unutursun, sormasam da.

Mutluluk küpünden boyalar sürsem,
Altına sırçadan saraylar kursam,
Görsem bir kez olsun, vefanı görsem,
Ölsem de unutursun, ölmesem de.

01.10.2016

Muhittin Alaca
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Uyandır Beni

Martılar kanat çırptığında,
Menekşeler mor mor açtığında,
Saba yeli tenine çarptığında,
Uyandır beni, hemen uyandır!

Dalga seslerini duymalıyım,
Çam havasını çekerek içime,
Dağların ezgisine uymalıyım;
Senli bir güne, beni uyandır!

Kirlenmiş iklimlerden,
Yarım, aksak düşlerimden,
Karanlığa tutsak gülüşlerimden,
Uyandır beni, hemen uyandır!

Sensiz yaşayan bir ölüyüm,
Vur pencereme, aç perdelerimi!
Çimen gözlerini göreyim;
Uyandır beni, hemen uyandır!

                                 13.02.2014

Muhittin Alaca

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Uyandır İlham Perilerimi

Alnı sakarlı doru atlar gibi,
Dağların şakaklarına tutunmuş kar.
Hangi kuş içmek için gagasını eğmiş,
Hangi ceylanın dudağı deşmiş?
Gürül gürül akıyor çaylar.

Nergis kokulu sevinçler yayılıyor,
Buğu buğu tütüyor dallar.
Mor sümbülle bezenmiş kırlar,
Sürgün veriyor sarmaşık güller;
Donuk hayatımıza renk kattı bahar.

Zümrüt yamaçlara uzanalım seninle,
Kırkikindiler ıslatsın ne çıkar?
Kahverengi gözlerinde neşe var.
Papatyaları kıskandıran teninle,
Nazenin kollarınla beni sar.

İçimi ısıt güneş gibi,
Sensiz dünyam tarumar.
Zemherileri unuttur gelişinle,
Ve o diriltici gülüşünle,
Uyandır ilham perilerimi ey yar!

                               15.03.2011
Muhittin Alaca

Muhittin Alaca
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Uyanmadın!

Bu ne deruni uykudur ki, hâlâ kanmadın!
Dağ yandı, toprak yandı, su yandı için için;
Alev sardı bacaları, sen hâlâ yanmadın!
Şer uyandı, beşer uyandı, bu gaflet niçin?
Daha kaç şehit vermek gerek uyanman için?
Kafana bombalar yağdı, hâlâ uyanmadın!

Muhittin Alaca
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Uygarlıkların Altın Beşiği

Roma, Bizans çağlar önce batıyor,
Uygarlıkların altın beşiği İstanbul!
Uğrunda Eyüp Sultan şehit yatıyor;
Türbesi kaç gözyaşına şahit, meçhul?
Fatih Mehmet kaşlarını çatıyor,
Gedikler açıldıkça, surlar oluyor pul.
Bir devri kapatıp, yenisini açıyor;
Nebi’nin takdirine mazhar, bahtiyar kul.
Topkapı’da payitahtın kalbi atıyor,
Galata Kulesi tepede, gövdesi tombul.
Mimar Sinan, kubbeleriyle renk katıyor;
Süleymaniye’nin sırrını, gel de bul!
Sultanahmet, Ayasofya’ya caka satıyor;
Dikilitaş, görkemiyle daima fodul.
Kız Kulesi’nden Heron ışık saçıyor,
Efsaneyi dinlemek için, Üsküdar’a sokul.
Haydarpaşa’da yetişmezsen tren kaçıyor,
Harem’de otobüse bin, yola koyul.

Pierre Loti’de aşıklar çay içiyor,
Aşağıda Haliç, masmavi tuval.
Kapalıçarşı’da turistler, mücevher seçiyor;
Mısırçarşısı’nda lokum, şekerleme, bal…
İki yaka arasında, gerdanlıklar geçiyor;
Asya-Avrupa mesafesi, bir nefeslik yol.
Ecdat hoşgörü ekmiş, saadet biçiyor;
Ayrı ırk, ayrı din, ayrı dil
Kardeşçe bir arada  yaşıyor.
Dünyanın kültür kenti İstanbul!
Bu ne cazibe, âlem sana koşuyor?
Geçmişten geleceğe, köprüsün bil!
Seni görenlerin aklı şaşıyor;
Mabetlerin mistik, çeşmelerin sebil.
Yedi tepeye sığmıyor ihtişamın, taşıyor;
Yalıların cafcaflı, varoşların asil.

İlhamın, şairlerin yarasını kaşıyor;
Lâleler açar, neylerden üflenir melâl.
Altınboynuz’a, Itri’den fasıl düşüyor;
Semazen döner, dudakta İsm-i Celal.
Beyoğlu’nun ünü, Avrupa’yı aşıyor;
Tramvaylar, yayalar, bir mahşerdir İstiklâl.
Cami, kilise, sinagog Ortaköy’de kucaklaşıyor;
Dolmabahçe’de, Ata’mın hatıralarına dal.
Eminönü sandallarında, balık pişiyor;
Yanında turşu-şalgam, midene sal.
Şile’de insanlar, Karadeniz’le buluşuyor;
Ceneviz Kalesi’nden öte, koyları kumsal.
Adalar keyfinde, faytonlar yarışıyor;
Toynak ezgisinden kalan iz, nal.
Florya’da, martılar oynaşıyor;
Tarabya’da taverrnacı, benim için çal!
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Yenibosna’da, bir mehpâre yaşıyor;
Gözleri eritir beni, bırakmaz hâl.
Tükendi saatler, veda yaklaşıyor;
Karalar giyinmiş, perçemi al.
‘Gitme! ’ yakarışı yüreğimi deşiyor,
Mihmanım bu şehirde, gel de kal.

Karacaahmet’de hayat, gerçekle yüzleşiyor;
Mevtaya son kez, tüm haklar helal.
Ümraniye’de, gün ağarıp üşüyor;
Belgrat Ormanları’nda uluyor çakal.
Yorgun sulara, balıkçılar ağ döşüyor;
Kepenkleri indiriyor, taşralı bakkal.
Geceleri yıldır yıldır, şehr-i masal;
Ah İstanbul! Yâr İstanbul! Hoşça kal…

Muhittin Alaca
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Uykum Aralanır

Sensizlik kulunçlarıyla kıvranırken gece,
Gam ve hülyayla karılı uykum aralanır.
Gökte ay yorgun, solgun yıldızlar sıralanır;
İzbe karanlık beni avutmuyor sadece,
Mülteci ağıtlarla yürekler paralanır.
Sensizlik kulunçlarıyla kıvranırken gece,
Gam ve hülyayla karılı uykum aralanır.

Bende gönül harı, sınırda Nemrut ateşi,
Bomba sağanağında mazlumlar yaralanır.
Yumruklar sıkılır, ham düzenler karalanır;
Kızıl bir fecre göz kırpıyor umut güneşi,
Gün geçtikçe şaşar f/esat, tırsar pirelenir(!)
Bende gönül harı, sınırda Nemrut ateşi,
Bomba sağanağında mazlumlar yaralanır.

Baykuşlar acı acı öttükçe çadır kentte,
Hasret asit gibi yakar, peçeler ıslanır.
Acılar tavan yapar Keldağı’na yaslanır;
Terasta uykusuz, divaneyim şu saatte,
Gözlerinden uzakta, yürek nasıl uslanır?
Baykuşlar acı acı öttükçe çadır kentte,
Hasret asit gibi yakar, peçeler ıslanır.

Bu loş vadide vuslat gülleri açacaktır,
Yağmur düşmeden önce gökyüzü hep puslanır.
Sekineler iner, yoz düşünceler paslanır;
Sevda güvercinleri özgürce uçacaktır,
Muştulu günler, taze umutlarla beslenir.
Bu loş vadide vuslat gülleri açacaktır,
Yağmur düşmeden önce gökyüzü hep puslanır.

                                                          12.07.2012

Muhittin Alaca
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Uyu Bebeğim, Uyu

Yordu mu gürültüsü koca şehrin?
Tükendi mi bal damıtan sözlerin?
Kapandı yine kahverengi gözlerin;
Uzaklardan iki gezegen gibi ışıldayan,
Gecelerin peçesini yırtan gözlerin…
Ürkek bir ceylan gibi kımıldayan,
Kirpiklerinle uykuya dal, derin derin.

Uyu bebeğim, uyu.
Gecenin karanlığı örterken üzerini,
Birazdan ay yükselip, mehtap doğacak.
Yüreğimdeki sevgi güvercinleri,
Kanat çırparak uyanacak.
Gagalarıyla taşıdıkları şiirleri,
Getirip düşlerine sunacak…

Uyu bebeğim, uyu.
Yarın, daha güzel olacak;
Sensin ruhumun can suyu.
Dilim, döndüğü sürece seni anacak;
Hayat, dipsiz kör kuyu.
Bir gün vuslat mumları yanacak;
Mecnunlar aynı, değişmez huyu.
Elbet vahalar suya kanacak;
Sen uyu, ben yitirdim uykuyu.
Kapanırsa gözlerim, gece kuşları;
Nöbetçi şair öldü sanacak…

Lâle solana, şair sevilene dek yaşar;
Sevginle, yüreğimin şifrelerini kırdın.
Alaca bir at, dörtnala şafağa koşar;
Riyasız sevdamızda en munis sırdın.
Uyurken masumiyetin, Mona Lisa’yı aşar;
Bir tiryaki gibi benliğimi sardın;
Mahmurluğunla, ilhamlarım coşar.

Uyu prensesim, periler kıskansın;
Bestemizi, cırcır böcekleri yapsın.
Uyu bebeğim, uyu.
Sensin ruhumun can suyu.

                                             07.01.2010

Muhittin Alaca
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Ümit Yolcusu

Uzak kıtaların hangi şehrine,
Muhacir ruhunla edersin hicret?

Hak için karışırsın firak nehrine,
Fedakârlığına biçilmez ücret.

Bahar bestesinin coşkun ahengine,
Şahlanır atın, heybende gurbet.

Yeni bir fecrin tulû rengine,
Sevgi boyandan çalarsın elbet.

Muhtaç gönüllerin fetih cengine,
Atılan yiğitsin, mert oğlu mert.

Açarsın sineni iklimlerin berkine,
Ne buzullar dondurur, ne çöldeki kasvet.

Diğerkâmlıkta rastlanılmaz dengine,
Gidip de dönmemek, sana özgü halâvet.

Makam, mansıp, mevki ne?
Yüksek mefkûren en büyük servet.

Ümit yolcusu, beni de al terkine!
Hafakanlı nefsim, nihayet alsın ibret.

Bamtelinden süzülen gül türküne,
Meftun yüreğim, besler muhabbet.

Dirilirken yeniden, çağların fevkine;
Asr-ı saadet yakındır, sabret!

Mesafeler set çekemez şevkine,
Tütse de daüssıla, son menzilin şahadet.

Vuslat için, gem vurursun zevkine,
Firdevs’in sarayları, seni ediyor davet.

Muhittin Alaca
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Ümitsiz Değiliz

Dört bir yanımızda kin-nefret hırıltıları,
Yalan revaçta, etrafa saçılmış hıyanet.
Hırs-makam uğruna kopuyor onca kıyamet,
Masallarla mest edilmiş şuuraltıları;
Dört bir yanımızda kin-nefret hırıltıları.

Firavunları aratmayan ruhlar canavar,
Devamlı hücum, gayzla köpürür düşmanlıklar.
Kalpler kaskatı, hülyalarda Süleymanlıklar!
Dostlar suskun, kafayı kuma gömecek ne var?
Firavunları aratmayan ruhlar canavar.

Nefis, boyunlara takılı çelikten urgan,
Uhuvvete giden yollar zikzaklı, yokuş, sarp,
Nifak öyle büyük ki, imana açılmış harp.
Hesap başka, pire için yakılıyor yorgan,
Nefis, boyunlara takılı çelikten urgan.

Halimiz ayan, ümitsiz değiliz Ey Rahman,
Izdıraplarımızı dindirecek ışık ver!
Senden başka yöneleceğimiz kapı mı var?
Kerbela’dan kalma günleri de yutar zaman,
Halimiz ayan, ümitsiz değiliz Ey Rahman!

                                                  18.03.2014

Muhittin Alaca
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Üzülme

Üzülme: Kederli bulutlar, gözlerine tutunur;
              Sevda gemilerim, fırtınaya tutulur.

Üzülme: Kanar divitim, şiirlerim ağlar;
               Hülyalı kelimelerim, karalar bağlar.

Üzülme: Manolyalar solar, lâleler büzülür;
               Şairin gözlerinden yaşlar süzülür.

Üzülme: Irmaklar keyifsiz, sessizce akar;
               Meltemler çekilir, güneşler yakar.

Üzülme: Hüzünler, asırlık uykudan uyanır;
               Sevinçlerin kemiğine, bıçak dayanır.

Üzülme: Türküler nöbeti, arabeske devreder;
               Mahzun düşlerim, olur derbeder.

Üzülme: Saksağanlar senfoniye başlar,
               Bülbüller zil-sükût, akıtır yaşlar.

Üzülme: Meddahlar duyarsa, işsiz kalır;
              Parodilerin tahtını, dramlar alır.

Üzülme: Toroslar’dan kar iner, heyelan olur;
              Ceylanlar ürker, çakallar ulur.

Üzülme: Artçı şokların, beni de yıkar;
              Ruhumu sallar, soluğumu tıkar.

Üzülme: Bir gecede saçlarıma ak düşer,
              Ben erirken, keyfinde olur beşer.

Üzülme: Kemgözler kederinden ölsün,
              Umut heybemde, en zarif gülsün.

Üzülme: Yerine, bu gam heykeli üzülsün;
              Ayın on dördü yüzün, daima gülsün.

                                                  17.01.2010

Muhittin Alaca
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Vakit Yok

Ömrün freni boşalırken kum saatinden,
Kuru laflara karnım tok.
Kim bilir bir serçenin, kelebeğin ömrü,
Ya da tırtılın kozasında durması kadar,
Kısa iken hayat bilmecesi;
Boşa ıskalayacak vakit yok.

Tehirli bir tren gibi,
Ayağına gelecek sanma mutluluğu.
Mutluluk, yüreğinin kör kuyularında,
Sımsıkı kapadığın avuçlarında saklı.
Salıver sevda kuşlarını,
Sil gözünün yaşlarını,
Çatma öyle kaşlarını,
Bakışlarından yüreğime saplanır ok.

Sol yanımı işgal eder eşkalin,
Düşlerimi süsler o masum halin,
Yeter ki iste, düşerim yollara;
Yine katıksız ve ayak yalın.
Sana gönül bankamın kredisi çok,
Sevinçler yayılsın ay teninden;
Artık tüketecek vakit yok.
Yok…

08/07/2011

Muhittin Alaca
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Var mı ki?

Dört mevsim solmadan bağrımda açan,
Söyle, senden başka gülüm var mı ki?
Sensiz menzilsizim, boşlukta uçan,
Sığınacak başka dalım var mı ki?

Neredesin, hangi dağın ardında?
Ne yaparsın şimdi elin yurdunda?
Gelen geçenlerden seni sordum da
Bulamadım başka yolum var mı ki?

Sessiz, konuşmayan bir taş gibiyim,
İçmeden bir hoşum, serkeş gibiyim,
Rüzgâra tutulan ateş gibiyim;
Savrulacak başka külüm var mı ki?

Zemheriye döndü, baharım, yazım,
Kimseye geçmiyor, sanaymış nazım,
Şiirler keyifsiz, darılmış sazım;
Çaldıracak başka telim var mı ki?

Saçıma ak, alna çizgiler çöktü,
Aynalar küstü de simini döktü,
İnsafsız seneler belimi büktü;
Artık koşturacak halim var mı ki?

Sen idin can suyum, ruhun ilacı,
Sevgi kelebeğim, başımın tacı,
Bir ömür beklemek, vermez de acı;
Yokluğundan kötü ölüm var mı ki?

10.12.2017
Muhittin Alaca

Muhittin Alaca
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Varlığın Cennet, Yokluğun Cinnet

Siyah bir zambağa düşerken cemreler,
Sustukça ağırlaşan yüreğim,
Sığar mı bu ıssız vadilere?
Varlığı cennet, yokluğu cinnet Hercai,
Al, beni de götür sen kokan illere!

Sen metropollerden gülümserken denize,
Ben yüksek dağlar, kimsesiz ormanlarda,
Yırtıcılarla geldim göz göze;
Çağlayanlarda yaralı ceylanlarla dertleştim.

Yaban güvercinleri sevgiyle oynaşırken,
Bir kartalın pençesine kaptırdım,
Aşk sarayının mutluluk tarifesini.
Aya ilham veren yüzün olmasaydı,
Ve yıldızları kıskandıran gözlerin olmasaydı,
Uykusuz gecelerde yitirirdim nefesimi.

Kuru kalabalıklar ürkütür beni,
Haram sokaklar korkutur beni.
İyisi mi, sen gel masal dünyama,
Serelim üstümüze gökyüzünü!
Varlığı cennet, yokluğu cinnet Hercai,
Son kez göreyim ay yüzünü!

21.02.2014

Muhittin Alaca
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Varlığın Yeter

Tutulurken gözlerinin çapraz ateşine,
Bakışlarında buzullar erir, baharlar biter.
Dağılır gam, neşede rastlanılmaz eşine,
Gözlerim gözlerine bakmasa da varlığın yeter.

Serilirken ıslak hayallerim güneşine,
Özlemin depreşir, çıkmaz koylara iter.
Suskulu sancılarımla düşerim peşine,
Ellerim ellerini tutmasa da varlığın yeter.

Takarken çark-ı felek bizi dişine,
Öğütülen ömrümüzün dumanı tüter.
Pranga vurulmaz, anın dörtnala gidişine;
Dizlerim dizlerine değmese de varlığın yeter.

Verirken dünyaları tatlı gülüşüne,
‘Balım’ diyen dillerin, ne cici öter.
Yıldız yıldız akarsın şairinin düşüne,
Nefesim nefesini almasa da varlığın yeter.

Katarken manolyam can, şehrin keşmekeşine
Hasrete rehin olmak, ölümden beter.
Sevda çıkmazındayım, bak dünyanın işine!
Kaderde kavuşmak olmasa da varlığın yeter.

                                                      05.12.2009

Muhittin Alaca
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Vazgeçmem

Mümkün mü sevdiğim hemen vazgeçmek?
Elden vazgeçerim, senden vazgeçmem.
Kolay değil aşkın zehrini içmek,
Baldan vazgeçerim, senden vazgeçmem.

Yokluğunda mahzun, müşkül, zordayım,
Sen nerdeysen gölge gibi ordayım,
Bülbülüm bahçende, ah-u zardayım;
Gülden vazgeçerim, senden vazgeçmem.

Güz seninle güzel, kar-kış seninle,
Göz seninle güzel, bakış seninle,
Düz seninle güzel, yokuş seninle;
Yoldan vazgeçerim, senden vazgeçmem.

Alnıma yazılmış., sensin kaderim,
Şiiri, kalemi kurban ederim,
Dinse de türküyle, sazla kederim;
Telden vazgeçerim, senden vazgeçmem.

Geçerim döktüğüm, dil ile sözden,
Şikayetim olmaz, kül ile közden,
Yaksa da bağrımı, sevmişim özden;
Soldan vazgeçerim, senden vazgeçmem.

16.11.2017

Muhittin Alaca

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Vedalar Titretir Yüreğimi

Gözlerinizden güneş doğuyorken her sabah,
“Günaydın! ” demeniz bana dünyaları verdi.
Vakit ne çabuk geçti, baktık yıl sona erdi;
Yüzüm gülse de içimde alazlanır bir ah!
Gözlerinizden güneş doğuyorken her sabah.

Vedalar titretir kuş tüyünden yüreğimi,
O yüzden, her ayrılık yeli beni savurur,
Kelimeler boğazıma düğümlenir durur.
Belli etmem, hüzünler yakarken çerağımı,
Vedalar titretir kuş tüyünden yüreğimi.

Kalbimin imbiğinden süzülen sevgi ile,
Minik avuçlarınıza umutlar bıraktım.
Sizlere daima yakın, sılaya ise ıraktım,
Göçeceğim buradan, beni bekleyen ele;
Kalbimin imbiğinden süzülen sevgi ile.

“Öğretmenim gitmeyin! ”der iseniz ağlarım,
Şimdi zil çalmadan son dersimi vereceğim;
Siz henüz uyanmadan, şafakta gideceğim.
Ardımdan bakarsanız, bulutlanır dağlarım,
“Öğretmenim gitmeyin! ”der iseniz ağlarım…

14.06.2016

Muhittin Alaca
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Virane Gönlümü Hibe Etmişim

Say ki senden önce pek yaşamadım,
Ömrümü yıllarca heba etmişim.
Mutluluk eşiğin hiç aşamadım,
Sevgini derdime yama etmişim.

Gelişin ilkbahar, gidişin hazan,
Gülüşün can suyu, ruhuma sızan,
Bir garip şairim, aşkını yazan;
Yazmaktan kalemi âmâ etmişim.

Her şey seninle hoş, gerisi boştur,
O ne biçim gözdür, kirpiktir, kaştır?
Gövdemin üstünde bir yorgun baştır,
Onu da uğruna feda etmişim.

İyi ki karşıma çıkardı kader,
Sana uğramasın kasvet ve keder,
Yaşasın aşkımız sonsuza kadar;
Virane gönlümü hibe etmişim.

01.10.2017
Muhittin Alaca

Muhittin Alaca
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Vururlar Ceylan

Sanma ki dünyada mutluluk gani,
Gün gelir seni de yorarlar ceylan.
Nerede sevenler, dostların hani?
En ince yerinden kırarlar ceylan.

Cezbine kapılıp inme engine,
Aldanma kentlerin simli rengine,
Olur da düşmezsen kendi dengine;
Seni bir soysuza verirler ceylan.

Ne adalet kaldı, ne güven kaldı,
Mavi hülyaları caniler çaldı,
Sevda şairleri göçünü aldı;
Seni de yâd ele sürerler ceylan.

Maskeli yüzlerde gülüşler yalan,
Kelle avcıları, ne sinsi yılan!
Sen yine sümbüllü dağlarda dolan;
Başına çoraplar örerler ceylan.

Yenilme nefsine, toy düşlerine,
Dayanamam sonra gözyaşlarına,
Ana, baba, kavim kardeşlerine;
Acımadan tuzak kurarlar ceylan.

Billur pınarlardan kana kana iç,
Gizli patikalar, tenhalardan geç,
Kalabalıklara merak salma hiç!
Alaca gövdeni vururlar ceylan.

17.12.2017

Muhittin Alaca

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Vuslat Mumları

Arala perdeyi, yollarıma bak,
Sevdanın şamdanlarını yak!

Gün çekilince şehrin üzerinden,
Denizler, dağlar aşacağım.
Biriktirdiğim özlem şiirleriyle,
Beni çağıran düşlerine koşacağım.

Yıllara meydan okuyup solmayan,
Yediveren bir gül gibisin.
Biraz acı, fakat doyumu olmayan,
Odun ateşindeki kahve-kül gibisin.

Zaman her şeyi eskitir,
Sana olan sevgimi asla!
Yorgun başımı göğsüne yasla.
Hasretinle ak düşmüş saçlarımı,
Karanfil kokulu ellerinle okşa!
Nazenin teninde can bulayım;
Sığınacak limanım yok başka.

Lal olsun hüzün, hep gülsün yüzün,
Gece üstümüze yorgan gibi insin,
Isırgan bakışlarında sızılarım dinsin!
Gözlerin en güzel mehtap,
Ölgün lambalar kahrından sönsün.

Sarıl sımsıkı, sensizlik sıtmalarıyla
Akdeniz’in sıcağında hep titredim.
Alev kollarında çözülsün buzlarım!
Nisan yağmuru vururken cama,
Saatler dursun, aşk kudursun,
Bahara dönsün ayazlarım!

Kapını aç, yollarıma bak,
Vuslat mumlarından ikisini yak!

                   16/04/2012
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Vuslat Treninin Bileti Sende

Öyle mahzun bakma sevgi çiçeğim,
Yüreğimin kapı kilidi sende.
Nereye gidersem uğur böceğim,
Aşk gemilerimin halatı sende.

Tasalanma, üzme tatlı canını,
Değerlendir dolu yaşa anını,
Hep umuda çevir, rotan-yönünü;
Mutluluğun rahvan, al atı sende.

Özde güleç, yüzü asık değilsin,
Sevdiğimsin bana yasak değilsin,
Bil ki benden çok da uzak değilsin;
Göğüs kafesimin sol altı sende.

Sanma gönlüm senden usanır, bıkar,
Sevda çerağımı başka kim yakar?
Ayrılığı tümden aklından çıkar,
Vuslat treninin bileti sende.

07.09.2017
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Ya Resûlallah!

Dünya kan ve gözyaşıyla olmuşken harman,
Merhametinden bir dirhem ver, Ya Resûlallah!
Sızlayan yüreklerin derdine derman,
Şefkat ikliminden, bir merhem sür, Ya Resûlallah!

Sen olmasaydın, hicranların olur muydu tesellisi?                                        Vuslat
yolcularının, kalır mıydı neşesi?
Zulmün kin ve nefret köpüren nefesi;
Arşa dayandı, mazluma bir sabır ver, Ya Resûlallah!

On dört asır önce, kılıçlarından kan aktı.
Ebu Cehiller yerini, yeni asilere bıraktı.
Kalemlerinden irin aktı, kin aktı.
Paslı sinelere, hoşgöründen bir damla ver, Ya Resûlallah!

Gülün kıymetini, bülbüle sormalı,
Ötmemeli saksağanlar, kargalar susmalı.
Gül bağında, yâr kokusu esmeli,
Nur Cemâlinle, bir ferahlık ver, Ya Resûlallah!

Şefaat eyle, biz günahkâr ümmetine.
Çölün yağmuru beklemesi gibi, muhtacız himmetine.
Âlemler yaratıldı, senin yüzün hürmetine.
Sevgine susamışları, muhabbetinle kuşat, Ya Resûlallah!

Sensiz, bütün mevsimler hazandı.
Dünya, kaynayan bir kazandı.
Sevgi yağmurlarınla, kirler kazındı.
Rahmet ışığından, bir hüzme gönder, Ya Resûlallah!

Sana kavuşmaktır, rüyaların enfesi.
Küheylanlar gibi coşkulu gönüllerimiz, ey Nebiler Nebisi!
Umut heybemizde, bir gül bahçesi.
Keremini kesme bizden, Ya Resûlallah!
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Yaban Gülüm

Bir sen, bir de yıllar eritti beni mum gibi,
Bir dağ idim ufalandım, savruldum kum gibi,
Sensiz geçen günlerin tadı yok, zakkum gibi;
Hiç insafın yokmuş ey dikenli yaban gülüm!
Senden hatıra kaldı, sol yanda çıban gülüm.
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Yabancı

Bitti mi sanırsın yüreğimdeki sancı,
Hiç tükenmedi sana olan inancı,
Rüyalarımda geziniyor bir peri;
Avuçlarımdan kayıp gittiğinden beri,
Olduk birbirimize yabancı.

Kaldım bir kemik, bir deri,
Kaybolan yıllar, gelir mi geri?
Saatler sahte, takvimler yalancı,
Ruhumun ilacıydın, gözlerimin feri;
Olduk birbirimize yabancı.

Bu kaçıncı söz verişin, kaçıncı?
Kurumadan bedenimin teri,
Dönecektin, ağarmadan tanyeri;
Han harap, bitap hancı,
Ney susmuş, ağlar kemancı;
Olduk birbirimize yabancı.

                   09/03/2012
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Yağmasaydın Ruhuma, Yakındı Ölüm

Kaderin çizdiği farklı kulvarlarda,
Tortulu hüzünlerle at başı yarışırken,
Bir tutam sevgiye aç kalmıştık gülüm.
Saçımızda ak, tenimiz kırışırken,
Mutluluk heybesinden sen çıktın gülüm.
Susuz vahalarda çöllere karışırken,
Yağmasaydın ruhuma, yakındı ölüm.

Tülbentlerden süzdüğün sabrınla,
Azık diye kaç zamandır sakladın,
Acı sürgünlerle sargılı yüreğini?
Kim bilir ne diyetlerle akladın,
Yangınlardan arta kalan islerini.

Öyle masum durma, içim burkulur;
Mavi gözlerine gülmek yakışır gülüm.
Bitti suskunluk, gelgitler bitti;
Tozlu raflarda şimdi bütün kâbuslar,
Ben geldim, sancılı dünlerin gitti.
Hayat oyununda en güzel bölüm,
Bitti özlemler, hıçkırıklar bitti.

Aç kollarını, çalan vuslat çanıdır!
İpek mendillere sardığın kalbini,
Sevda şairine sunma anıdır.
Tutacağım zamanın yelesinden,
Akrebi söküp, yelkovanı kıracağım.
İhanetlerden, yalancı yüzlerden uzak,
Sana gönlümde saltanat kuracağım.

                        28.04.2010
Muhittin Alaca
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Yağmur Damlaları

Rüzgârın nağmeleriyle kararır gök kubbe,
Bir bahar bulutu gibi çökersin gözlerime.
Çisil çisil yağarken toprağa yağmur,
Titrek damlalar vurur kederli pencereme,
Buğulu camlarda belirir siluetin;
İnce ince düşerken yaprağa yağmur.

Usul usul öperken çiçeği yağmur,
Süzülür kelebekler gibi bahçelerde.
Diriltir ölü canları toprak kokusu,
Mor erguvanlar benzer ireme.
Rahmeti iner ilahi kudretin,
Ağır ağır yağarken kırlara yağmur.

İplik iplik akarken beldeme yağmur,
Bir musiki ritmi, bir nefes zikir,
Kardeşlik türküsü dolanır dilime;
Ne is kalır, ne pas kalır, ne de kir,
Temizlenir günahlar, izi kalmaz zilletin.
İpil ipil yıkarken şehrimi yağmur.

Hece hece demlerken gecemi yağmur,
Kırbaçlar ruhumu, uykular haram;
Bir sızı saplanır yüreğime anlarım,
Uzaklarda bir y/aslı ağlar Kerem’e.
Tüter mısralarda firaktaki halvetin,
Gece gece damlarken heceme yağmur.

Islak ıslak değerken tenime yağmur,
Her katresinde açılır gizli yaram;
Beyaz bir laleye kan damlar.
Hiç duymayacaksın pençesinde hasretin,
Sırılsıklam bir şairin vuslat iniltisini.
Nereden bileceksin, ey gözleri mahmur!
Damla damla yakarken sinemi yağmur…
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Yağmur Vurur Pencereme

Çisil çisil yağarken yağmur,
Titrek damlalar vurur pencereme
Buğulu camlarda belirir siluetin;
Yağar haneme, halka halka nur.

İplik iplik yağarken yağmur,
Kırbaçlar ruhumu, yokluğun cereme.
Saf tanelerde gülümser suretin;
Süzüldüğün yüreğimde, şerh gibi dur!

Ağır ağır yağarken yağmur,
Uzaklarda bir y/aslı ağlar, Kerem’e.
Rahmeti inerken, ilahi kudretin,
Vuslat umuduyla, gözleri mahmur.

İnce ince yağarken yağmur,
Toprak kokusu benzer ireme.
Yıkanır günahları zilletin;
Yüreklerde ne is kalır, ne çamur.

Islak ıslak yağarken yağmur,
İlaç gibi damlarsın yareme.
Düşer mısralara, firaktaki halvetin;
Büyür sevdamız, gözyaşların billur.

Hece hece yağarken yağmur,
Bir lâle sokulur içerime.
Hayalinle söyleşir Muhittin;
Kırık/han’dayım, etrafım sur.

                                09.12.2009
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Yalnızlık

En vefalı dostummuş yalnızlık,
kalabalıklarda dahi asla terk etmedi;
hangi yana dönsem, hangi kapıdan girsem
sensizlik, sessizlik olarak dikildi karşıma.

Zaman kemendini boynuma atsa ne çıkar?
ölümsüzlük iksirini içmişken,
gözlerinin esrarlı ummanlarından.

Saçaklara gizlenen martılar gibi,
her birimiz ayrı bir kıtadan ufka bakar.
Rüzgâr sevişirken kandillerin titrek aleviyle,
umut, tükenmek bilmeyen bir sabırla
yükselir yorgun şileplerin dumanlarından.

Islık en güzel melodisidir,
mutluluk tacını giymeyen,
suskun masal kahramanlarının.

Taş kaldırımlarda gölgeni ararken,
ve narçiçekleri aşkla açarken;
Şair, yalnızlığı yarasına sarar,
kim bilir yeniden diker sevda kalesini?
Sararan yapraklarını toplar,
sular boynu bükük lâlesini.
Belki kollarında verir son nefesini;
Kim bilir? ...

                                       12.08.2013
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Yalnızlık Sancıları

Kuytu odaların rahminde yalnızlık sancıları,
Sessizlik voltasında, melankoli hancıları;
Anılar tortusunda kaç asır geçti ömürden?
Gözyaşı yanar şamdanda, gecelerin silueti kömürden.

Ritmik yağmur taneleri düet yapmakta,
Diş bileyen ayrılık, yeni bir işgale kalkmakta.
Düşleri eskiten zamanın, yok freni;
Durağı yok, mesai de bilmez, hasret treni;

Sahte mutluluklar yüklü, metal vagonlar;
İçinde gam yükünü taşımayan ne anlar?
Bir kemanın tellerinde, yüreği ezilen bilir;
Elif yalnızlığında bir beden, her gece çarmıha gerilir.

Tunçtan bir heykel zanneder, kalbi taş olanlar,
Ne bilsin katmerli sevgiyi, saç-baş yolanlar?
Vefa şamandıraları, patlaktır ezelden;
Ne halden anlarlar, ne de gazelden.

İnzivaya çekilip, matemle at başı yarışamam,
Ölümün ikizi ayrılıkla, bir türlü barışamam.
Dağılmak yok defterimde, isyan yok;
Artık,  suni sevdalara karnım tok.

“Sakınılan göze çöp batarmış” derler,
Sana, el olmadan önceydi, verdiğim sözler.
Varsın elemler girdabında savrulan kul olayım,
Kalbimde Rabbim olsun da, kapıda bir çul olayım.

                                               05.07.2009

Muhittin Alaca

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yaprak Kımıldamıyor İçimde

Beyaz kâğıtta duran mürekkep lekesi gibi,
Yüreğime çöreklenmiş duruyorsun.
Zılgıt yemiş iç çekişlerimin koynunda,
Hasret nöbetlerimin gonguna vuruyorsun.
Sırra kadem bastığından beri;
Düşlerimin mavisine, hüznün siyahını katıyorsun.
Yüreğime çivili yüreğinin kopması gibi,
Gecelerimin gözlerinden, yıldız yıldız kayıyorsun.
Yalnızlık gömleği yapışmış bedenimde,
Sensizliğin müebbet saatini kuruyorsun.

Gittiğinden beri ayın perdeleri kapalı,
Kalabalıklar, içimdeki boşluğu doldurmuyor;
Sessiz çığlıklarım, can çekişiyor kaldırımlarda;
Neon lambaları, umut kırıntılarımı soldurmuyor.
Mazimin en yaldızlı defteri aralandıkça;
Öznesi olduğun yaprağa, gönül toz kondurmuyor.
Kekeme direnişlerle, gün be gün yaralandıkça;
Yokluğun körüklüyor, közünü buz söndürmüyor.
Kırıldı zamanın aynası, her gün paralandıkça,
Sözlerin kanatmıyor artık, gözlerin öldürmüyor.

Senin paketli sevdanın faturasını kestim,
Taşıyamadığın yüreğimin KDV’ si içinde.
Farzet ki deli rüzgârdım, bir zamanlar estim;
Şimdi, yaprak kımıldamıyor içimde.
Kırıldı, sahte mutluluklarla dolu testim;
Hem de, dramatik biçimde.
Bal diye içtiğim zehrini, kan ile kustum;
Sanırım üstüme yok, kör talihi seçimde.
Pustum kabuğuma, bak yine sustum;
Dükkân kapalı, süresiz biçimde…

 17.07.2009

Muhittin Alaca

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yaralı Ceylan

Neden boynun bükersin,
Melül melül bakarsın,
Ciğerimi yakarsın?
Yüreği yaralı ceylan,
Bahtı karalı ceylan.

Fettan gözlerin yaşlı,
Bütün sözlerin yaslı,
Kömürgöz, kalem kaşlı,
Zülfü taralı ceylan,
Benzi sarılı ceylan.

Yok mudur derdine çare?
Kırgınsın belki de yâre!
Dolanırsın bayır, dere
Dağların maralı ceylan,
Beneği paralı ceylan.

Dinleyeyim kelamını,
Paylaşayım meramını,
Kesme benden selamını!
Dertleri sıralı ceylan,
Dudağı şıralı ceylan.

                      06.04.2012
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Yaralı Kuş

Kanadın kırık, yüreğin yaslı;
Akdağı’ndan mı havalandın, Simav Gölü’nden mi?
Ebruların al al, Kütahya’dan aslı;
Gümüş Dağı’ndan mı yoksa; Porsuk Çayı’ndan mı?
Uçup güney iline düştün.

Yarini yitirmişsin, gözlerin nemli;
Fedakârlığın tadı, acı bal şerbeti.
Sıkıntıların ikiz doğurdu sinende, belli.

Hayatının öznesi oldu, sabır.
Damıttın yaşları, ahû gözünden,
Heyecanlarını nadasa bıraktın bir bir.
Yılların özeti oldu, kahır.

Her yan ışıkla, kahkaha atarken;
Saman alevinde, tir tir titredin.
Kırık kanadında bir çift yavru besledin.
Saçını süpürge yaptın, kol-kanat gerdin.

İkbâl yıldızının parlayacağı anı bekledin.
Sevginle, dağ gibi kederler söndü.
Bitmeyecek sandığın acılar, sevince döndü.

Çırpındın, didindin, sisleri dağıttın;
Kasvet zincirini, kırdın da attın.

Dünya gürültülü, bir anlık durak;
 Sabır sınavını yılmadan geçtin.
Artık kendini, maviliklere bırak;
Tufanlar geçti, meltemler esiyor bak!

Güneş buluttan sıyrıldı, her taraf ak;
Sevinç göz yaşların öylesine duru, öylesine pak.

                                                          03/07/2007 Salı
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Yayladağı

Keldağ’ın gibi yalnız, başı karlı
Lavları sönse de içerisi harlı;
Sevda şairlerinin irem bağı,
İlham kaynağı mısın Yayladağı?

Şirin şehrinin çıkmaz gürültüsü,
Kuşatmış ormanların yeşil örtüsü;
Akdeniz’in güneyi, son durağı,
Beldelerin ırağı mısın Yayladağı?

Dökülür asmalar, salkım söğütler,
Aba güreşine tutuşur yiğitler,
Doğal sabunun defneyaprağı,
Yoğurdun kaymağı mısın Yayladağı?

Bal lokumunu tadanlar bilir,
İnsanlar pikniğe, baraja gelir;
Suya salarlar oltayı, ağı
Alabalığın yatağı mısın Yayladağı?

Saklı cennettir Karamağara Koyu,
Kaç medeniyet geçti, tarih boyu
Yorgun tayfaların barınağı,
Kasım Bey’in otağı mısın Yayladağı?

Kısmette sende yaşamak varmış,
Mızrabım kırık, saçlar ağarmış;
Heybemde birikmiş dertler yumağı,
Söyle, gam ortağı mısın Yayladağı?

                        16.02.2012
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Yayladağlı mısın?

İnce ince boncuk dizer ellerin,
Göz nurundur gergefteki güllerin,
Neden susmuş, şakımıyor dillerin?
Gizli sevdayla bağrı dağlı mısın?
Söyle, yoksa sen Yayladağlı mısın?

Keldağ’da kınalı keklik yuvası,
Bir başkadır defne, kekik havası;
Tel tel yazmandaki iğne oyası,
Hep böyle masum, dili bağlı mısın?
Söyle, yoksa sen Yayladağlı mısın?

                                23.05.2014
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Yaz Rehaveti mi?

Yaz rehaveti mi çöktü üstüne?
Silindi kulağımdan şakrak sesin.
Meftunken işveli, mahur bestene,
Şimdi nefesimden firak nefesin.

Sensizliğin mağduru, viraneyim,
Vazgeçilmez bir peri misin, nesin?
Sessizliğe gömülmüş avareyim,
Kır kilidini, o metruk kafesin.

Şair duygusaldır, ihmale gelmez;
Yaşayamaz, yârden almasa esin.
Muammada boğulur, yüzü gülmez;
Ses ver canım, hangi ırak ildesin?

Ömür ağacında dallar sarardı,
   Has bahçemde sürgün veren güldesin.
Ay tutuldu, gecelerim karardı;
Yangınımdan kalan buruk küldesin.

Toplatma hasretin gam güllerini,
Dinsin hep özlem doğuran hevesin!
Çekme üzerimden çil ellerini,
Yine şaha kalksın matrak prensin!

                                        29.06.2012
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Yaz Yorgunu

Yakıcı bir yaz geride kaldı,
Her hazan biraz hüzün taşısa da
İşbaşı zamanı geldi,
Dingin olmak gerekir.
Bu yorgunluk da neyin nesi?
Duyulur rüzgârın sesi,
Sararan yapraklar uçuyor,
Göçmen kuşlar göçüyor.
Yağmur düştü-düşecek,
Minikler okula koşacak,
Kurumuş ırmaklar coşacak…

Yine de adını koyamadığım,
İçimde tarifsiz bir hüzün var.
Yaşanmışlıklar üstüme çöküyor,
Dallar yaprak değil,
Sessizlik, sensizlik döküyor.
Yaz yorgunu, sevda yorgunuyum;
Temmuz ateşi, Ağustos güneşi
Gözlerinin vurgunuyum yâr…

03.09.2017
Muhittin Alaca
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Yenibosna’da

Bir güzel gördüm Yenibosna’da,
Giydiği şaldı, perçemi aldı, dili baldı.
Gülünce, lâleler açtı Yenibosna’da;
Gözlerim daldı, gönlümü çaldı, dertlere saldı.
Yürüyünce haleler saçtı Yenibosna’da,
Vakit azaldı, O bir hazaldı, yüreğim kaldı.

Bir gece, veda gonkları vurdu Yenibosna’da,
Yollar bağladı, hüzün çağladı, gökler ağladı.
Şarkılar sustu, şiirler durdu Yenibosna’da;
Kısmetler bağlandı, nabızlar hızlandı, ayrılık dağladı.
Akrep coştu, yelkovan kudurdu Yenibosna’da,
Neşeler dağıldı, gamlar sağıldı, ciğerler sızladı.

Bir yolcu, metroya biner Yenibosna’da,
Gurbete döner, uçağı iner, neşesi diner.
Mecnun’u gider, Leyla’sı kalır Yenibosna’da;
Öpüşü hüner, yangını söner, kokusu siner.
Bir beyaz lâle sallanır Yenibosna’da,
Nazını eder, olmasın heder, görmesin keder;
Varlığı yeter, anılar tüter Yenibosna’da…

                                                  07.03.2010
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Yeniden Başlamalı

Yeniden başlamalı,
Elveda derken düne.
Merhaba demeli,
Doğan yeni güne!
Yeni bir kapıdan girmeli,
Gülümsemeli şehre.

Yeni dostluklar edinmeli,
Gonca güller açmalı yine.
Sevmeli, sevilmeli,
Neşe saçmalı her çehre.
Demlemeli hayatı yeniden,
Kelimeleri tespih tanesi gibi dizmeli;
Kederden uzak bir şiire.
Yeniden başlamalı,
Yeniden…

18.09.2016
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Yersin Kırıkhan'ımda

Şehrime uğrayan acaba ne yer?
Ya kâğıt kebabı, ya mangal ciğer,
Belen tavası da tatmaya değer;
Bana bana yersin Kırıkhan’ımda.

Peynirli künefe, halka müşebbek,
Hele sacda pişen sımsıcak çörek,
Tandırda hoş olur, biberli ekmek;
Yana yana yersin Kırıkhan’ımda.

Üzüm haymasına serersin hasır,
Zeytinyağlı, bol nar ekşili kısır,
İçli köftesine bulunmaz kusur;
Saya saya yersin Kırıkhan’ımda.

Yeşil zeytin, zahter salatasından,
Humusu süslerler, tam ortasından,
Biber ezme, süzme yoğurt tasından;
Doya doya yersin Kırıkhan’ımda.

Kelle paçasının bulunmaz eşi,
Patatesli sıkım, bulgurlu aşı,
Dövmeye tat verir, tavuğun döşü;
Tada tada yersin Kırıkhan’ımda.

Meyvesi bolcadır, doldur avucu,
Kavun ile narı, şifa verici,
İster siyah, ister sarı havucu;
Soya soya yersin Kırıkhan’ımda.

Alaca der yemek bahane olsun,
Kardeşlik, muhabbet şahane olsun,
Yaratana şükür, daha ne olsun?
Diye diye yersin Kırıkhan’ımda.

05.12.2017
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https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yıllar Sonra Köye Döndüğümde

İlk göz ağrım, benim için özeldi,
Yıllar sonra gördüm, içim ezildi.

Şu girişte çamurlu bir yol vardı,
Parke oldu, köyü böldü dediler.

Şu çukurda sevimli bir göl vardı,
Kurak geçti, susuz kaldı dediler.

Şu bahçede kırmızı bir gül vardı,
Bakan olmayınca soldu dediler.

Şu evde kocası ölmüş dul vardı,
Şehre göçtü, yüzü güldü dediler.

Şu kahvede bıyıklı bir kel vardı,
Saç ektirdi, öne saldı dediler.

Şu kovanda hakiki bir bal vardı,
Tadı uçtu, şeker doldu dediler.

Şu civarda keş mi keş bir döl vardı,
İçti, belasını buldu dediler.

Şu konakta dokuma bir çul vardı,
Yeni fabrikasyon geldi dediler.

Şu yanda okul, ortada hol vardı,
Çöktü, taşımalı oldu dediler.

Şu köyde bende mecnun bir hal vardı,
Sevdiğin kız, çoktan öldü dediler…

Aktı yaşlar, yanaklardan süzüldü,
Ben köyüme, köyüm bana üzüldü.

21.01.2017

Muhittin Alaca

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

YİBO’nun Masum Yüzlü Çocuğu

YİBO’nun masum yüzlü çocuğu!
Sevgiyle başını okşayacak,
Şefkatli bir el mi arıyorsun?
Gözlerin mavi nazar boncuğu,
Hasretlik mi büker boynunu,
Niçin dalgın duruyorsun?

Bölünmüş ailenin kopan çiçeği!
En şakrak zamanıdır yaşıtlarının.
Gün be gün sararıp soluyorsun;
Hayatın gam yüklü örneği!
Neyin hayalini kuruyorsun?
Hep içine atıp susuyorsun.

Söyle aç mısın, susuz musun?
Yoksa harçlığın mı tükendi?
Hayır, der gibi başını sallıyorsun.
Uykun mu aralandı, uykusuz musun?
Belli ki, bunlardan değil burukluğun;
Tenhalarda gözyaşını siliyorsun.

İçini dök, annen-baban olayım;
Sıcak sevgime biraz bilgi katayım.
Artık tebessüm et, ne duruyorsun?
Sevincinle biraz huzur bulayım.
Pansiyonun uğur böceği!
Bir sevenin var görüyorsun.

06/06/2011
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Yitik Aşkların Şehrinden Geldim

Gönül bahçenin kanatlı kapılarını aç!
Zemheri iklimden geldim baharı olmayan.
Sıcaklığınla ısınayım, gülücükler saç!
Sarmaşık güller gibi sar rengârenk, solmayan,
Yitik aşkların şehrinden geldim, sevgiye aç;
Bedenim yorgun, ruhumsa sükûnete muhtaç.

Muhittin Alaca
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Yollar

Ömür ağacını kemirip bitirir,
Boynuma kement atar yıllar.
Dalgın otobüsler alır götürür,
Yorgun bedenimi tartar yollar.

Bazen umut olur, bazen keder
Gözlere sevinç yahut yaş dolar;
Uzadıkça insanı heder eder,
Derdini bana satar yollar.

Sinek vızıltısı, jet hızıyla
Telaşlı arabalar bizi sollar.
Yağmuru, çamuru, yazıyla,
Tozu dumana katar yollar.

Dağ-bayır kıvrılır gider,
Ahtapot gibi yayılır kollar.
Egzoz kokusu etrafa siner,
Üst-baş kirlenir batar yollar.

Uzaklarda bir ahu bekler,
Takvim yapraklarını yolar.
Uykusuz gecelere sabır ekler,
Kapı eşiğinde yatar yollar.

Ömür biter, yol bitmez derler,
Gün gelir bu can da solar.
Unutur gezdiğim tüm yerler,
Yar hatırlasın yeter yollar.

Ayrılık ölümden beter yollar,
Eşkâli gözümde tüter yollar,
Sevda kuşları öter yollar,
Hüzzam faslımız biter yollar.

                  02.03.2012

Muhittin Alaca

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yorgun

Hayat kopardı saçlarımdan siyah telleri,
Yüzümde yılların imzası çizgiler yorgun.
Baharda açar sevdanın hercaî gülleri,
Yalnız bülbüller değil, sazlar-ezgiler yorgun.

Med-ceziri geçti gözlerinin, sular durgun;
Ten solgun, bakışlar ölgün, aynalara dargın,
Peşinde sürgün yüreğim,  hâlâ sana vurgun.
Gülüşler yorgun, düşler yorgun, sezgiler yorgun.

Lâle boynunu bükmüş, gölde ağlar nilüfer;
Mutsuzluk her cephede kazandı kanlı zafer.
Ne dizlerde derman kaldı, ne gözlerimde fer,
Loş ışık yorgun, âşık yorgun, yazgılar yorgun.

Issız dağlarda ürkek ceylanlar bitkin düştü,
Yâr uzak, hasretlik tuzak, ağyar yakın düştü;
Ay battı, yıldız kaydı, bahtıma sükûn düştü.
Ve kelâm yorgun, kalem yorgun, yazılar yorgun…

                                                         26.02.2013
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Yorgun Çınarlar

Siz hiç yaşlanmayacaksınız benim gözümde,
Yüreğimde yaşıyorsunuz yorgun çınarlar.
Hayatımın akışında, sözümde, özümde,
Derin izler taşıyorsunuz yorgun çınarlar;
Özlüyor sizi kasabalar, köyler, sınırlar.

Gözlerinizin içi hala aşkla parlıyor,
Zil çaldığında kalbiniz yerinden fırlıyor,
Derse girememek üzüntünüzü harlıyor,
Yüzünüzü asıyorsunuz yorgun çınarlar;
Özlüyor sizi sınıflar, meşaleler, surlar.

Nice okulların kapısını siz açtınız,
Yurdun her köşesine sevginizi saçtınız,
Soğuk çeşmelerden kana kana su içtiniz,
Giden ana şaşıyorsunuz yorgun çınarlar;
Özlüyor sizi dağlar, şelaleler, pınarlar.

Kim bilir başka şehirlerde, iklimdesiniz,
Hepiniz farklı mizaçlarla aklımdasınız,
Siyah beyaz fotoğraflarda, saklımdasınız,
Ta maziden esiyorsunuz yorgun çınarlar;
Özlüyor sizi kızılcıklar, ayvalar, narlar.

Şimdi ne kara tahta var, ne tebeşir tozu,
Akıllı tahtalarda gösterilse de yazı,
Cihazlar vermiyor sizdeki sımsıcak hazzı,
Tüm çağları aşıyorsunuz yorgun çınarlar;
Özlüyor sizi kardelenler, boranlar, karlar.

Saygıyla eğiliyorum, pek hatırınız var,
Sonsuza dek anılacak çok hatıranız var,
Eğitimde emeğiniz, alın teriniz var,
Gönülleri okşuyorsunuz yorgun çınarlar;
Özlüyor sizi papatyalar, laleler, kırlar.

Diktiğiniz fidanlar meyveye durduğunda,
Bahçıvan deste deste gonca gül derdiğinde,
Kardeşlik, beraberlik, mutluluk sürdüğünde,
Gülümseyip coşuyorsunuz yorgun çınarlar;
Ve bekliyor sizi firdevsler, haleler, nurlar…

Muhittin Alaca
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Yoruldum

Bir güzelin ceylan gözlerine,
Baldan daha tatlı sözlerine,
Vuruldum.

Kader diyerek kara bahtına,
Gönül sarayı ile tahtına,
Kuruldum.

Asırlardır özlemle dolarak,
Hasret takvimlerini yolarak,
Sarıldım.

Duygular gövermişti baskıdan,
Sevinçler inmiyordu askıdan,
Dirildim.

Akan gümrah, bir deli nehirdim,
Bazen, bir sevda yelli şehirdim,
Duruldum.

Doğru söyleyince dokuz köyden,
Vefa dileyince, en kuz koydan,
Sürüldüm.

Gün oldu, yama yaptım yaraya,
Yıllar soldu, gam girdi araya,
Darıldım.

Fay hattı misali, ta derinden,
Sabır taşıydım, orta yerinden
Yarıldım.

Sonu muamma sevda işinden,
Koştum bir mehparenin peşinden,
Yoruldum.

                       04.07.2010
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Yuh!

Vatanı  beraber çarpışıp aldık,
Her karışı kanımızla sulandı.
Bir zalim çetenin elinde kaldık,
Latif  bayramlarımız da bulandı.

Hep  aynı oyunlar, kirli tezgahlar,
Namertçe  patlarken  bomba- silahlar;
Analar yine uykusuz sabahlar,
Yiğitler omuzlarda uğurlandı.

Sindiremez bizi  satılmış güruh,
Genlerimizde duruyor  şanlı ruh.
Tefrika sokanlara bin kere yuh!
Tek yumruk için halkım şuurlandı.

                              23.08.2012
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Yüreğim Yüreğine Prangalı

Henüz toydun, düştün sıladan ırak,
Bir yanın Hatay, bir yanın Zonguldak,
Artık hasreti bir kenara bırak!
Bitimsiz sevginden murat alayım,
Tutunduğum en son dalsın Tülay’ım.

On altı yıldır kahrımı çekensin,
Haneme sevgi, huzur ekensin,
Varsın ömrüm senin ile tükensin,
Gündüz güneşimsin, gecede ay’ım,
Bağrımda yeşeren gülsün Tülay’ım.

Önce Tuğba, sonra Melisa, Furkan
Üç evlat doğurdun, candan özge can;
Onlarla çarçabuk geçiyor zaman,
Seni yaratana kurban olayım,
Şekersin, şerbetsin, balsın Tülay’ım.

Zor günlerimde bana nefes oldun,
Ruhumun dinlendiği kafes oldun,
Dertlerimin durulduğu menfez oldun,
Gözlerim gözlerinde meşke dalayım,
Sazlar bizim için çalsın Tülay’ım.

Dizimde dermansın, gözümde fersin,
Benimle oturur, benimle yersin,
Mutluluğumuz mahşere dek sürsün,
Yüreğine prangalı kalayım,
Her anım seninle olsun Tülay’ım.

30.12.2015
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Yüreğinin Kepenklerini Açamıyorum

Sevda oyununu bozduğundan beri,
Yüreğinin kepenklerini açamıyorum.
Avuçlarımda sensizliğin kıyamet teri,
Kınalı saçlarına yıldız saçamıyorum.
Sessiz ölen bu adam, canlanır mı geri?
Sürgün gözlerine esirim, kaçamıyorum;
Sevda oyununu bozduğundan beri.

Çözüldükçe sıkılaşan halatlar gibiyiz,
Kendimden vazgeçsem, senden geçemiyorum.
Hüzün saraylarının tapulu sahibiyiz,
Mutluluk iksirini elinden içemiyorum.
Sağır mahzenler, kör kuyuların muhibbiyiz,
Hangi sarmaşık ip senin, seçemiyorum?
Çözüldükçe sıkılaşan halatlar gibiyiz.

Yokluğunun sarı sularında dümensizim,
Kanadı kırık martıyım, uçamıyorum.
Yıllar sırtımızdan vurdu, dermansızım;
Lâlezarı zakkumlar sarmış, biçemiyorum.
İçten içe yakar közüm, dumansızım,
Metruk Kırık/han’dan, göçemiyorum;
Yokluğunun sarı sularında dümensizim.

Alaca bir at gibi kesilir nefesim,
Hendekleri, sarp yokuşları aşamıyorum.
Demirden mi yoksa çelikten mi kafesim?
Zincirleri kırıp, sana koşamıyorum.
Hayal zindanlarında mı tükenecek hevesim?
Bil ki ben sensiz hiç yaşamıyorum;
Alaca bir at gibi kesilir nefesim.

                                           14.06.2010
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Yüzüm Gülmüyor Sensiz

Ne yapsam, ne etsem hiç kâr etmiyor,
Kalbe söz geçmiyor, olmuyor sensiz.
Huzurum sen oldun, ikrar yetmiyor,
Gönlüm hiçbir zevki almıyor sensiz.

Aklımda, fikrimde benimlesin hep,
Hayalle düşlerim kalmıyor sensiz.
Suskunsam, mahzunsam, sensin tek sebep,
Neylerim, sazlarım çalmıyor sensiz.

Kıvranıp dururum saatler boyu,
Gözlerim uykuya dalmıyor sensiz.
Kapat kirpikleri, bari sen uyu,
Yazacağım, ilham gelmiyor sensiz.

Yığınlar içinde yalnız başıma,
İçimin boşluğu dolmuyor sensiz.
Seninle tat gelir yemek-aşıma,
Ellerim ekmeği bölmüyor sensiz.

Unutmak mümkün mü, her an özlerim,
Çilekeş şu yüzüm gülmüyor sensiz.
Hasretlik çökünce dolar gözlerim,
Yaşlarımı kimse silmiyor sensiz.

23.07.2017
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Zakkum Çiçeğim

Sen metropollerde gezerken,
ben küçük bir köy okulunda,
kara tahtaya alfabe yazdım.
Sen yeminini tutmayıp bozarken,
Ben lojman duvarlarına adını kazıdım.

Sen lüks restoranlarda gezerken,
ben mis kokan tandır ekmeğine
koyun peyniri sarıp, buz gibi pınarlardan
kana kana su içtim.
Tattım kara kovan balından,
domates kopardım dalından;
meramımı üveyiklere açtım.

Sen limuzinlerde gezerken,
ben kırlarda kuzularla oynaştım,
bir gelinciğe dörtlükler dizdim.
Köy kahvehanesinde hükümet kurdum,
hükümet bozdum.
Çobanlardan teleme tarifi aldım,
dolunaylarda yakamozlara daldım.

Sen diskoteklerde gezerken,
ben aileye karıştım, üç fidan büyüttüm,
baba olmanın tadına vardım.
Küresel krizlerle boğuştum,
torba yasalara alıştım.
Hayatı salladım, makaraya sardım,
Yılları bilmem hangi ara öğüttüm.

Ve sen rezidanslarda gezerken,
ben sade bir yaşantıyı benimsedim.
Sen gezerken, sen ezerken, sen üzerken,
yokluğunu damarlarımda sezerken;
mesut biriymiş gibi gülümsedim.
Hayat yap-bozumdaki tek korsan parça,
mutluluktu galiba.
Bil ki, seni hep önemsedim,
sayıkladım zakkum çiçeğim.
Sevgini gizli bir yara gibi,
sol yanımda sakladım…

08.07.2015
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Zonguldak Limanı

Beş sene önce seslenmiştim sana,
Kömürün gibi dünyamızı karartma!
Umutlarımızı gömme, hırçın sularına!
Sitemim sana, Zonguldak Limanı!

Efkârlıyım, bu sonbahar  akşamı.
Çok mu gördün, dört senelik yaşamı?
Alıp gideceğim buralardan başımı,
Tükendim ben, Zonguldak Limanı!

Sen; dönüp dur yine, deniz feneri.
Bu şehre  bir can verdiğimden beri;
Battı gemilerim, dönemez geri.
Haykırışım sana, Zonguldak Limanı!

Sen; dönüp dur yine, deniz feneri.
Bu şehir dar, taşımaz beni.
Geçen her saat, eritir beni.
Bana yol göründü, Zonguldak Limanı!

Sılada ana hasreti, yüreğimi yaralar.
Burada eşim toprakta, ciğerimi paralar.
Dost değil, düşman halime ağlar,
Duramam gurbette, Zonguldak Limanı!

Dokunsalar; ağlayacağım bu sonbahar akşamı.
Acı veriyor, bu şehrin her yanı.
Hangi köşeye baksam, bir anı
Canlanıyor gözümde, Zonguldak Limanı!

Karadeniz’de battı gemilerim.
Miadım doldu, artık giderim.
Ayrılıklar benim değişmez kaderim.
Elveda sana, Zonguldak Limanı!

Loş ışıklar ve mehtap, vururken sahile;
Camlı Köşk’te iki genç görürsen, el ele
İçli bir şarkı da çalıyorsa hele;
Hatırla bizi, Zonguldak Limanı!

Bizi ayıran, fani dünyaydı.
Yaşadıklarımız, farz et ki rüyaydı.
Yarım kalan, temiz bir sayfaydı.
Bitti masalımız, Zonguldak Limanı!

Muhittin Alaca
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Zor Olur Sanma!

Kader ateşten bir yük yüklese de
Seven çeker gülüm, kor olur sanma!
Ömrünün sonuna dek beklese de
Sabredene ölüm, zor olur sanma!

Ney’in hakikisi kamıştan olur,
İyi gömlek ipek kumaştan olur,
Yürekten sevenler iştahtan olur;
Her aşkım diyenden yâr olur sanma!

İşve de yakışır güzele, naz da
Dindirmez efkârı, şiir de, saz da
Sıtmayla titreyip üşürsem yazda,
Sebebi zemheri, kar olur sanma!

Gözlerinin içi tek bana gülsün,
Sana gelen dertler bana gelsin,
Allah’ın bir lütfü, yazdığı kulsun;
Herkesin bildiğin sır olur sanma!

Tarifin yapamam, müptelan tanır,
Görenler Kerem’le, Aslı’yız sanır,
Sana olan aşka yok hudut, sınır;
Başkasıyla beni bir olur sanma!

07.08.2017
Muhittin Alaca
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Zordur

Her şehir kahrını içinde gizler,
Sevda ki yürekte alevden kordur.
Yollara takılıp kalırken gözler,
Bir ömür hasretle yaşamak zordur.

Ayrılık en çok da seveni vurur,
Dört mevsim bahtına düşen hep kardır.
Ne sıtması diner, ne yaşı kurur,
Yazın ortasında üşümek zordur.

Enkazın yükünü geceler çeker,
En güzel nağmesi ah ile zârdır.
Yalnızlık sineye sancılar eker,
Onulmaz yarayı kaşımak zordur.

Sessizdir, solgundur, fakat umutlu,
Karanlık ardında bir ışık vardır.
Yârden haber gelse, olur musmutlu,
Günleri tespihe döşemek zordur.

Karşılıksız sevmek zordur velhasıl,
Menzili dikenli, dağ, tepe, yardır.
Zehri bal eyleyip içmekte asıl,
Yürekte dev aşkı taşımak zordur.

03.06.2017

Muhittin Alaca
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