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Ates

'sana düsman, bana düsman,
düsünen insana düsman,
vatan ki bu insanlarin evidir sevdigim,
onlar vatana da düsman'
nazim dan
daha iyi kim gercek düsmani tanimladi
bilemiyorum
siir gibi bir hayati
bir dünyayi
nazim gibi baska kim
böyle anlatabildi
bilemiyorum
zulum dolu bir dünyaya
kim nazim kadar
'kahr olsun zulum'
dedi
bilemiyorum
kim dedi daha baska
'yasamak bir agac gibi tek ve hür,
bir orman gibi kardescesine'
biliyorum ben
'bu hasret bizim'
hafizamda, benligimde, kisiligimde
vicdanimda
bir kocaman hümanizmanin,
esit, kardesce bir hayatin hayali yakti bizi
tutustuk nazim ile, 'hirosimada öleli'
'sevda ile düs ile'
daglari delmek istedik kerem ile aslli ile
ahmet arif ile anadolunun unutulmuslarinin
biz oldugumuzu
'dogdun üc gün ac tuttuk'lari bizdik
'atom güllerinin katmer actigi'
bu sirca dünyada,
'sairlerin bilginlerin dünyasinda' 33 kursun yiyen bizdik
yine de
'bahar gelmis memleketimin daglarina'
degip
mapusdamindan bahar sarkilari söyleyen
'görüsmecim yesil sogan göndermis,
karanfil kokuyor cigaram'
daglarinda doganin zincirlerden azad nasil yeserdigine tanik
yine bizdik
kardes bildik her dili, her insani, her kengeri her tasi
her yilani
kutsadik her tohumu, her tasi, her suyu
ayi, günesi, yagmuru ve insani
her dere kendi yataginda aksin diye,
her kus kanadini özgür cirpsin diye, yuva yapsin diye,
her insan
sikayeti olursa bir tek ölümden olsun diye
dünyanin her karis topragi su dünyada yasayan
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her canli icin var olsun diye
'yarin yanagindan gayri herseyde,
her yerde hep beraber' ortak olsun diye
tenimizi meydana serdik,
geldik,
canimizi canlarina siper ettik
geldik
yenildik, vurulduk, dövüldük, ezildik
serbet olmaya yeniden seker olduk
yakildik madimakta
vurulduk kizilderede mahir lerle
asildik denizler' ce
ibo'larca ser verdik sir vermedik
iskencede yitirdik bedenimizi zeynel abidinler'ce
kimsesiz mezarliklarda
ot olduk gökyüzüne tohum savurduk
savrulduk karismak icin topraga tohumumumuzla, ekin olduk
'dariya saydilar bizi'
ürettik,nasirli ellerimizle hayati
muhabbeti bal eyledik 'ariya saydilar bizi'
sevdamizdan döndük kendi döngümüzde kainat misali
mevlana dediler bize
devran devran degil, degismeli dedik
her dönem astilar bizi, kestiler bizi, sürdüler bizi
'bitsin insanin insana zulmü, insanin paraya kullugu' dedik
olmaz dediler
'hain' ilan ettiler bizi,
nazim misali
Dersim de Seyt Riza gibi Pir Sultan misali
bu kacinci öldürüsün be Hizir pasa,
sen astikca, kestikce daha bir diri geldik biz
bu aleme
askimizdan, hasretimizlen yanan yüregimizle köz eylediler bizi
her birimizi pervane edip,aska saldilar bizi
karanliktan korktuk, semah döne döne günese uctuk
ateste kavurduk kendi bedenimizi
aydinlansin diye su cirkin yüzler
fitil olduk, cira gibi yaktik bendimizle
olduk her cag bir kivilcim
bu ASK icin
'ASk olsun sana cocuk'
ASK dediler bize

06.11.2009,
 KÖLN

Hidir Kalay
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Bak

'YASADIM'
diyebilmek icin
'digeri'ninde gözlerinden bakmayi bileceksin,
dedim gözlerime
böyle cogaltiyoruz 'hayat'i,
digeri icin
'digeri' benim cünkü.
Kendine benim gözümle de bak, n'olur
gördügün sen'sin
bak
ki
cogalsin bu tekil hayat

Hidir Kalay
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Dogdu

iyiki dogdun,
dogum günün ve her günün kutlu ve mutlu olsun
Yillarca önce idi,
yil bitmekte idi
ve sanki bitseymis iyi de edermis
gün yüzü güstermemis idi
zorluk ve kar diz boyu idi
o yilda kimsenin yüzü pek gülmemis
o yil takvimlerden silinip gidecek idi
dert üstüne belki cogunuza dert verdi
sonra Erdogan cikageldi
tombisti, yüzü gülecti
eski yil bitmek üzereyken
güzellesti ki bir güzellesti
Erdogan sesini birden yükseltti
öyle bir yükselt ti, öyle bir yükseltti
baktim insanlar birden degisti
yüzlere bir gülücük yerlesti
sanki siir seslendi yeni dogan
sesi gürdü, sesi gülecti
gözlerine umut yerlesti cem-ü cemaatin,
etraf birden senlendi
eski yil takvimlere gecti gururla yerlesti
tek iyilik hanesine bir tek yazi gecti
ERDOGAN
dogdu ve bu yil da tarihe gecti
Nazim 'oh be! ' demisti'
'siirlerimi okusa okusa benden iyi
bu cocuk okuyacak' demisti
ERDOGAN
gelmisti
hos gelmisti
eski yil a da gitme vakti artik gelmisti
yeni yila birden Erdogan umut gelmisti
Hos geldin ERDOGAN

30.12.2009
Köln

Hidir Kalay
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Hrant

ve altinda yattigimiz topragin
binbir cicekli yesil cimenlerinde
her dilden, her renkten cocuklar
özgürce
kardesce oynasin diye
herkes
kendi sesi ile sarkilar mirildansin diye,
asiklar asklarini
üzerimde yükselen cinara kazisinlar diye,
nefretin, düsmanligin unutulmus,
zulmün müzelere konmus oldugu,
sarkilarin da sadece ve sadece sana olan
hasretimin notasini arasin diye,
ve bir cümle
tabiat insan tabiati ile renga-renk
renklensin diye,
feda ettiyse bir güvercin yüregini
bilesin
güvercinler bir daha vurulmasin diyedir...
altinda yan gelip yatacagim bir türkü mirildanip
sev da sev da
keyif catacagim, sizi sevmistim ben kardeslerim,
sizi daha bir coskuyla
sevecegim...
o zaman
ve kapanmis olacak kin kin kursun yemis yaralarim
ben size merhem olacagim
derman
yaralarimi sizin özgür, esit, kardesce
cocuksu
sevinc cigliklarinizla saracagim
gözlerim dolacak, sevinecegim
topraga sarilip, vatanimi bir güzel sevecegim
topraga düstügüm anki gibi

19.01.2010, Köln

Hidir Kalay
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METiNolunuz

(10.02.2009 da yitirdigimiz iyi insan, devrimci METiN KÜRECi nin anisina)

Susun artik
gürültü, lakirti, takirti tuslarinizdan dökülen,
kesin artik, tusparmaklar, mailyürekler
sanal sevmeyin,
sövmeyin savunmus sanip
gecmisi,
kurmak zor geliyorsa gelecegi
yikmayin artik, 12 Eylül depremininden arda kalan
yarali bedenlerimizi ve ruhlarimizi
cekip gidiyoruz, gör be ey kör göz,
teker teker, ard arda
yol ustalari her birimiz.
Metin geciyor,
Sosyalizmin iyi insanlarin kalbinde'ki O öz
görültünüzden
duyamaz oldum artik, kalbinizde atan
O askin senfonik  ritmini,
kavganizdan, atan cevahir  yüreklerin sustugunu
Metin'in gittigini hissedemez oldum bir an
Klik..klik...
.klik...klik...klik...
return
klik...klik...klik...klik...
send
e-mail savas(ci) lari...
kalmadi bu yolda vizdani bir bend
medyal virus tasiyicilari
siyasal tüketiciler, küfrediciler, üzücüler, kiricilar, yolbozucular
klik klik böldünüz yüregimi
oysa ben hepinizi sevdim
ama hala hepinize sevdam
bilesiniz lakin ortak rüyam
yolunuza kurban olam, dolu yürekleriniz
ask
O,
duyun, ne olur...
bir tek
konusacaksaniz, dün gibi hisseden
yarin gibi isteyen,
kisa bir söz
gözüpek
Adalilar geciyor
Metin gidiyor, bagirin,
'Sensiz bir eksigiz! '
duyuyormusun?
versin cümleniz, cümlemize bir söz
'Metin seni yarinlarda cogaltacagiz! '
cekip gidiyoruz,
ardimizda yarim kalan sevdamiz
gör be ey kör göz!
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Sus tusparmak, mailsöz!
...? !
iyi insanlarin yürekleri nicin sükutsunuz?
METINolunuz!
unut(tur) mayiniz;
11.tez!
Eyyy  praxis...

09.02.2009, Köln

Hidir Kalay
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Sana kapak atti hayat

At havani
aaat...
bizde yok tabii
öyle kismet
sende hersey tabi-i
bende olsa o güzellik
öyle tabi
batan dikenlerim, sakal-biyik, iii
buda erkege mahsus
amma ne illet, ki ne illet
saclari uzattik
oluruz diye, belki kapak
nerdeee
seninki gibi bir suret
olsa bin bereket
taraklara takilmaktan baska
takilmadi bir objektive
bu meymenet
hele bir cift görengöze
lakin bir daha benim surat
bosveerr...
birdaha etmedik kimseye öyle
bir eziyet
ooo...
kiz a bak, hem nisanlan sen
hem vogue’ye kapak at
oh ohhh...
cifter kismet
sen bu yüzle
bir de yüz ü bulursun
uzun bir ömür mutlu olursun
masallah
ömürlüksün
oh yemede yaninda yat
lan bu nasil adalet
ya hic...
ya gec
zaman...
asimindan
yirttik...
sana kapak attik, hayat

31.12.2008

Hidir Kalay
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Veng

...
yüregimin icnde duydum sesini
tanidik bir kelamdi sanki avazi
sanki,
ju dilbera Dersimè lauki vana
berbena
dest ercena dar è zeremi
ti vana
terteleye Dersimra ena
jibena
madi raye cirane ma sona
bikisina
to sona peyserd neyena
naskena
kenè
venge ma naskena
venge ayè naskena
venge xo naskena
ti vana
na kenekè jane ma zana
sürgun sona

meso kenè meso
ti ki a raye sona
peyser niyena
ti ki ma peysard card kena
mast e ma, rone ma nibeno
ez zimistande ciroke xo
xoviro keno
cirana to ki
sima hovira kena
ma wayire xo nasnikena
meso kenè meso
to ki sona
adirema xovira kem, wayirè min ma xovira keno
dar e duna biskeno
keno ma orti adir
a rayide meso
meso
düre meso
kenè
mi kena ortè adir

16.12.2009
 köln

Hidir Kalay

http://www.Antoloji.Com

	Icindekiler
	KAPAK
	Ates
	Bak
	Dogdu
	Hrant
	METiNolunuz
	Sana kapak atti hayat
	Veng


