
Hamit Kalkan
- şiirler -

Yayın Tarihi:

26.03.2017

Yayınlayan:

Antoloji.Com Kültür ve Sanat

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

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

.....ANNeME

Değerli iş arkadaşımın biricik kızı
Sevgili İREMSU nun kaleminden

Ben bulurum seni
Geçmişimin sisli rüzgarlarında
Küçükken çıktığım ağaçların dallarında
Dizlerimi parçaladığım da
Kanda akan sevgi damlalarında

O küçük gözlerimi kapattığımda
Bir son
O çapaklı gözlerimi açtığımda
Bir ilk
Olurdun bana
E madem söyle
Ben nasıl bulamam seni
İster yerin yedi kat dibine gir
Ağlaya ağlaya bulurum seni
İster göğe çık
Nefesim kesile kesile bulurum seni

Ve şunu bilki
Sen ne yapsan da
Unutamam seni

Bu şiir bir İREMSU şiiridir. İREMSU  Sevgilerimle

Hamit Kalkan
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....AZRAiLE SELAM

Azrail e selam söyleyin
Adımlarını yavaş atsın
Daha yapacak işlerim var
Korktuğumu  sanmasın
Razıyım kaderime ama
Daha görecek düşlerim var

Hayallerimi bölmesin
Bu seferlik beni görmesin
Bir sığınak buldum
Deprem çadırı gibi
Saraydan daha sıcak
Tıpkı ana kucağı gibi
İçinde şefkat var,sevgi var
Benim için en büyük yar

Tüm tepeleri yıkmak istiyorum
Akşamları güneş batmasın diye
Uyumaktan  korkuyorum
Hayellerim yok olmasın diye
Yırtasım var bütün takvimleri
Mevsimler dursun
Hep ilkbahar olsun
Rüzgar olasım var
Bulutları uçurup
Güneşin önünü kapatmasın diye.

Umarım Azrail halden anlar
Boşa gitmez bunca dualar
Ellerim açık niyazdayım
Ömrümün son deminde
Sonsuz bir huzurdayım.

Hamit Kalkan
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...ACıTAN MUTLULUK

Sev dediler
Sevdim
Sevdim de ne oldu
Gözlerim kanlı yaş
Yüreğim kor doldu.

Bir sızı düştü soluma
Parçalandı yıldırım düşmüş gibi
Heyacandan titriyorum
Zemheride kalmış gibi
Ne mehtabın ışığı
Ne güneşin sıcağı
Hepsi hiç kalır
Hatta yıldızların çokluğu.

Kara bulutlar nedir ki
Ağlayan gözüm varken
Volkanlar da neymiş
Yüreğimin içi yanarken
Lavlar kapladı tüm bedenimi
Kızıl kıyamet  kor ateş
Yakıp kavurdu sinemi.

Merhamet etmesin ruhuma
Ağlasamda limanda
Hatta acıma,
Matem içinde tükensemde

Tut elimi bırakma derim
Asma yüzünü, yanmasın ciğerim
Sevilmekten korkma güzelim
Ben sonsuza kadar severim.
Sevdim de ne oldu dediysem
Sanma ki vazgeçtim
Asla vazgeçmem bir kere sevdiysem.

Hamit Kalkan

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

..GİDeRMİYDİN SEN

Görsen ki ellerim koynumda kalmış
Boşver diye çekip gidermiydin sen
Saçlarım dağınık gözler yorulmuş
Boşver diye çekip gidermiydin sen

Yağmurun altına ıslanmış beden
Ağlıyorum ama bilmem ki neden
Ölüp te sanki can çıkmış bedenden
Boşver diye çekip gidermiydin sen

Beden yorgun gönül bitkin bir halde
Dudaklar kurumuş mecal yok dilde
Görseydin  öylece bitik bir halde
Boşver diye çekip gidermiydin sen

Gönül evi yıkık boynu bükükçe
Bakışlar boş ama biraz ürkekçe
Dizleri bükülmüş yere çöktükçe
Boşver diye çekip gidermiydin sen

ŞÜKÜRCAN ın bitmiş umut dünyası
Akşam batan güneş gibi sevdası
Sevdiği  içindir onca  duası
Boşver diye çekip gidermiydin sen

Hamit Kalkan
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.GüZELİM

Ne kara kış oldun, nede baharım
İşte ben canımı buna sıkarım.
Mutluluklar senin olsun güzelim
Üzme kendini, ben beni yakarım.

Cebelleşme boşa kendi duygunla
Tüm kavganı bırak yalan dünyanla
Susmayı bilirim, korkma güzelim
Gülümserim sana  mutlu oyunla

Gülümseyen yüzün sakın solmasın
Gönül evin asla hüzün dolmasın
Uzaktan bakarım sana güzelim
Yeter ki acılar seni bulmasın

Gözlerine iyi bak yaş akmasın
Kalbindeki sızı seni yakmasın
Gülüşün gözümde kaldı güzelim
 İçim yanar, öyle mahsun bakmasın

Hep öyle kalalım gönül yıkmadan
Ben sendeyim,birgün dahi bıkmadan
Kolay çıkamazsın benden güzelim
Beden cansız kalıp ruhum çıkmadan

Hamit Kalkan
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ACaBA

Yazık bana ah ah bana,
Bilmemki nasıl acaba?
Ölüm bana,vah vah bana,
Bilmemki nasıl acaba?

Layık oldu artık çile.
Bülbül gibi öten dile.
Gülmem mutlu olsam bile.
Bilmemki nasıl acaba?

Benim yazım hergün zulüm
Açıp açıp solan gülüm
Haktır bana artık ölüm
Bilmemki nasıl acaba?

Ne hastayım nede sayrı
Eşten ayrı dosttan ayrı
ŞÜKÜRCAN a ölüm gayrı
Bilmemki nasıl acaba?

Hamit Kalkan
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AcABA KİME

Yalancı dünyada Mecnun gibi.
Birine aşığım ama kime ki?
Asırlardır gezip yorgun gibi.
Birine aşığım ama kime ki?

Toprakmı,mezarmı yoksa taşamı?
Baharmı,yazamı yoksa kışamı?
Çiçekmi,sümbülmü yoksa kuşamı?
Birine aşığım ama kime ki?

Uzun uzun giden sonsuz yolamı?
Dikenli dikenli biten dalamı?
Öldüm öldüm diyen dertli kulamı?
Birine aşığım ama kime ki?

Irmak gibi akan yaşlı gözemi?
Dertliyim diyerek çıkan sözemi?
Kalbimde kor gibi yanan közemi?
Birine aşığım ama kime ki?

Alev alev yanan sıcak yazamı?
İnleye inleye çalan sazamı?
Can evime giren güzel kızamı?
Birine aşığım ama kime ki?

Cananı sevenler hep böyle zarmı?
Kocaman dünyamız onlara darmı?
ŞÜKÜRCAN'dan başka arayan varmı?
Birine aşığım ama kime ki?

Hamit Kalkan
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AcELE ETSİN

Ayrılık hasreti yaktı bağrımı,
Ömrümün baharı solmadan gelsin.
Hiçe saydı felek benim çağrımı
Saçıma beyazlar dolmadan gelsin.

Candan seviyordum bilirdi gülüm.
Çilekeş kalbimdi ona ödülüm
Alın yazım; en son… amansız ölüm
Azraile esir olmadan gelsin.

Hamit Kalkan
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Acı Olmaz mı

Bahar mevsiminde gonca güllerim
Açmadan solarsa acı olmaz mı.
Mutluluk içinde olan günlerim
Dert ile dolarsa acı olmaz mı.

Sevgilim sitemle hep etse nefret
Kırılıyor ümit dallarım hayret
Hiç sonu gelmeyen insafsız hasret
Yolumu bağlarsa acı olmaz mı.

Kaderin izini bir gün bulmayıp
Şu garip halimi biraz sormayıp
Canan canan diye her gün ağlayıp
Göz yaşım çağlarsa acı olmaz mı.

Kurtlara kuşlara sorsam yerini
Yine alamazsam bir haberini
Vereme döndürse o yar derdini
Birde el sorarsa acı olmaz mı

Ferhat olup koca dağları yarıp
Allah canımı al diye yalvarıp
Gece gündüz her an yari çağırıp
ŞÜKÜRCAN ararsa acı olmaz mı.

Hamit Kalkan
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Aciz Kalan Gözüm

Gözlerim uzaklarda yine bişey arıyor.
Körden farksız gibiydi görmekten aciz kalmış.
Öylesine yorgun ki güller gibi soluyor
Ağlayarak yaşları dökmekten aciz kalmış.

Öyle derin dalmışki boşluğuna gecenin
Sanki kölesi idi bu bitmez işkencenin
İçinde çırpınırken sır dolu bilmecenin
Sırrın ne olduğunu çözmekten aciz kalmış.

Bakışlar boşaydı her zaman olduğu gibi
Umudu sönmüştü yok bu karanlığın dibi
Bitti yaşları fakat kipriği nemliydi
Çok şaşkındı kendine gelmekten aciz kalmış.

Neydi seni bu hale koyan bilmedim giti.
Ağlaman boş yereydi bütün umudun yitti.
İşte gördün bir gece daha böylece bitti.
ŞÜKÜRCAN la bir olup gülmekten aciz kalmış.

Hamit Kalkan
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Açmak Bilmiyor

Bu ne biçim çile dolu günler ki
Üst üste geliyor,bitmek bilmiyor.
Izdırabı fazla olan güller ki,
Her zaman soluyor,açmak bilmiyor.

Dilde tesbih oldu ah la amanlar
Tesellim olmuştur sazla kemanlar
Gitmeyi unutup durdu zamanlar
Hep aynen duruyor,gitmek bilmiyor.

Ötsede bülbüller gonca bağımda
Kapanmayan yara açar bağrımda
Bana çile hak mı? gençlik çağımda
ŞÜKÜRCAN ağlıyor gülmek bilmiyor.

Hamit Kalkan
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Adam Sanarsın

Nasıl bir yerdeyiz ilk hürmetinde
Yüzüne bakınca adam sanarsın.
Güya dürüst olur muhabbetinde
Sözüne bakınca adam sanarsın

Karşıda topludur ilikle yaka
El cebte dersiniz bu ne alaka
Aferin uğruna olmuş yalaka
Gözüne bakınca adam sanarsın.

Haberi bile yok durduğu yandan
Mutlaka kopacak tuttuğu daldan
Adım adım dosta gittiği yoldan
İzine bakınca adam sanarsın.

Dost Kalemlerdenn

Yukarıdan bakıp görsede hakir
Yüreği tamtakır fakirden fakir
Allı pullu giyip salınır Şakir
Bezine bakınca adam sanırsın........Sevim Aslanalp

Öğrenmiş bir kaç söz olmuştur alim
Fırsatını bulunca zalim mi zalim
Bel bağlanmaz özüne diyorlar hain
Pozuna bakınca adam sanarsın.......Hasan ÖZ

Hamit Kalkan
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AdInI beN KoYMADım SeVda

Senin adını ben koymadım
Ama seni, ben yaşadım…SEVDA.
Mutlu olup bir gün sana doymadım
Acılarınla seni, ben yaşadım… SEVDA

Adında yanık verdiğin duygu gibi
Düşünce beynime bir kurgu gibi
Karamsarlığın tam kucağına atarsın
Sahi senin cehennemden ne farkın var ki
İnsanı yaktıktan sonra.
Sıcaksın…
Yakıcısın…
Ama seni, ben yaşadım … SEVDA.

Tutunacağım dal sandım
Elimi attığım an da yandım
Bilmiyorum ki neyine kandım
Bazan oldun ahım
Bazan da eyvahım
Arş-ı alaya çıksa da feryadım
Seni,ben yaşadım…SEVDA.

Yağmuru oldun gözümün
Feryadı oldun sözümün
Sebebi sensin asılan yüzümün
Acısın
Acınla da tatlısın
Her şeye rağmen
Seni,ben yaşadım..SEVDA.
Ama yemin olsun ki.
Adını ben koymadım SEVDA

Hamit Kalkan
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AğLAMAK sı

Dün akşamdı.
Geçmişimin uzanan elleri.
Şamar olup vurdukça vurdu yüzüme.
Utancımdan mı yoksa tokat ın şiddetin mi
Bilmiyorum ama Allık çalmış gibi
Kıp kırmızıydı yüzüm. Hem de ağlamaksı.

Kahrım büyük acım ise hayin.
Gözlerim kaçamak,başım yerde
Dönen dünyamda, tutunmak isteyen elim
Velhasıl kelam titreyen diz
Sürünerek adım atan ayak.
Dik durmaya dermanı kalmayan belim.
Yangınlarda olan bir yürek
Ama sessizliğin derinliğine hapsolan
Bir adam duruşundaydım.
Acıyordum kendime..Ağlamaksı.

Durmaya yüz tutan kalbim
Suni teneffüs yetersiz kalır
Şok verseniz de voltajı yüksek
Elektirik dalgaları sarsa da bedenimi
Buz gibiydim Damarlarım kana hasret
Son bir nefes daha alsam da halim çok berbat.
Yaşam sevinci içindeki bu adam
Azrail e mektup yazıyordu.
Hani neredesin diye.
Sanırım ölmek istiyordu. Ağlamaksı.

Bu Utanç büyük, bu utanç acı verici
Kalmadı bedenimin direnci
Bırakın aksın göz yaşım derinden
Artık ben zor gülerim
Bir dostun seven yüreğinden
Erkekçe özür dilerim.
Her ne kadar olsa da. Ağlamaksı.

Hamit Kalkan
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AĞLaMaNIN  ADI

Ağlamanın adı
Akan göz yaşı mı
Yoksa yürek yanması mı.
Süzülmüyorsa damlalar yanağımdan
Bilki erkeklik gururumdan.
Fakat yüreğimin tam ortasında
Sanki bir jilet fabrikası var.
Sayamazsın parçalanan dilimleri

Lime limedir yürek
Takatı yok dizlerin yürüyebilmem için
Ellerim kasıklarımda destek olur.
Ayakta durabilmem için
Ve arkasından
Ciğerim yerinden sökülürcesine.
Derin bir offfff  çektiğimde.
Anlıyorum ki bitkin ve yorgunum.

Aydınlık aradım gecenin
Zifiri karasından
Anlaman gerek beni
Kelimeler dökülürken.
Dudakalarımın arasından,
Tıpkı ellerimin titremesi  gibi
Sesimde titrek ve kesik kesik
Sıralanırken  cümleler
Anlıyorum kii bende bir şeyler eksik.

İllaki gözlerimin kankırmızı mı olması gerek
Ağladığımı anlatabilmen için.
Sıkılan dişlerimin dökülüşü
Belimin bükülüşü
Mangal yürekli
Bir adamın çöküşü
Açık bir ibaresidir ağlayışın.

Ne kör kütük sarhoşun narasını atarım
Nede bağrımı parçalayıp yırtarım.
Adamalığın bir duruşu olduğu gibi
Ağlarken bile dik durulmasına inanırım

Bilki ağlamak damla damla yaşların
Sadece yanaklarından akışı değildir.

Hamit Kalkan
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Aldıda Gitti

Hüzünlü bir anda ani bir haber,
Beni benden aldı aldıda gitti.
Konuşmak isteyen o güzel dilber,
Bana haber saldı saldıda gitti.

Mazimin çırası hayalim birden
Canlanıp şahlandı.Hem çok derinden.
Aşk dolu kalbimi gerçek yerinden,
Birden söküp çaldı çaldıda gitti.

Ötmeyi özleyen iki saf bülbül
Ötemedi.Çünkü:Hasta idi gül.
Soru işareti.ünlem ve virgül
Sıra sıra oldu olduda gitti.

Titrek titrekti ağızda sesler
Sanki gözlüyordu bizi herkesler
Ufak bir çıtırtı durdu nefesler
Boğazlarda kaldı kaldıda gitti.

Peşpeşe çıkarken anlamsız sözler.
Hüzünle dopdolu kızaran yüzler
Birbirine bakan o dalgın gözler
Offf…diyerek daldı daldıda gitti.

Biz sustuk kuş sesi sardı her yanı
Ecelim olmalı böyle bir anı
Yarası bitmeyen şu ŞÜKÜRCAN’ı
Bir dert daha sardı sardıda gitti

Hamit Kalkan
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ANAM'a

Yaş merdiven dayandıkça ellime
Sözler düğümlendikçe dilime
İfade etmekten zorlandıkça kelime
Özlemin bağrımı yakıyor be anam

Birden gidiyorum çocukluğuma
Oyundan yorulup gelirdim ya sana
Kanter içinde kalışımı görünce
Ah be oğlum terlemişin
Hasta olacaksın diyerek
Ellerinle saçlarımı okşayıp
Terimi silişini düşünüyorum.
Ter sildiğin mendil başörtündü.
Kuzum deyip koklayışın yokmu
Aklıma geldikçe.gözlerimde
Damla damla yaş akıyor be ANAM.

Hani kulağıma fısıldardın ya
Oğlum okuyup büyük adam olacak diye
Bu sözleri derken kim bilir ne hayalin vardı.
Belki de seni  yaşatan bu umutlardı.

Ve kocaman adam olup asker olacaktım
Mürüvvetimi görecektin,
Yuva kuracaktım.
Hayallerin gerçek oldu, yarımda olsa
Kısmen okudum,
Askerde oldum
Ve yuvada kurdum
Bilmediğim tek şey.
İstediğin gibi adam oldum mu?
Adamlığın ölçüsü sence neydi bilemem ama
Umarım sana layık bir evlat oldum.
Hayatı tanıdım.Yaşamı gördüm.
Çok koştum bazan da yoruldum
Dere tepe akarak duruldum.
Gerçek olan tek şey.
Hayatım boyunca hep sana muhtaç oldum.
Seni öyle çok özledim ki.
Her an gelebilirsin diye
Gözlerim uzaklara doğru bakıyor be ANAM.

Bazen yüreğime kor düştü
Bazen de kalbime yar düştü
Bazen memleket yaşadım
Bazen de uzak diyar düştü.

Yaşadım.yaşıyorum
Sensizliğe alışıyorum
Ellerim dala tutunsa da
Ayakla taşa dolaşıyorum

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ne güneşin ışığı yol gösterir
Nede hayat doğruya götürür
Hiç bir şey ama hiç bir şey
Sen olamıyor.Seni bana veremiyor.
Senin gibi okşayıp koklamıyor
Senin gibi kol kanat geremiyor
Hiçbir çiçek senin gibi kokmuyor
Hiçbir arı senin gibi bal yapmıyor.
Ve  hiç kimse
Senin gibi beni bağrına basmıyor.
Hani en son yanaklarından öpüyordum ya
İşte o anki saçlarının kokusu
Hala burnumda kokuyor be ANAM.

Bana ne kocaman adam olmaktan
Büyümek istemiyorum
Mutluydum çocuk kalmaktan.
Çünkü o zaman sen vardın yanımda
Anamda sendin babamda
Büyümek çok kötüymüş be
İçinde sensiz kalmak varmış
Keşke ben büyümesem
Sen haala kalırmıydın.
Yavrum diye bana sarılırmıydın.

Acaba senin ölümüne sebep benim büyümem mi
Bilsem ki yaşayacaktın severek canımı vermem mi

Özlemim büyük hasretim yakıcı
Acizim  seni sana anlatmaktan
Sevdan büyük sevgin kalıcı
Çaresizim derdime derman bulmaktan.

Dayanılmaz oldun yeter artık.
Ya sen bana gel yada ben sana
Düşüncelerim boş,hayalim yırtık
Gel diye çağır.Koşarak geleyim ANA

Şükür Allaha yaş ilerliyor
Bekle oğlunda sana geliyor.
Üzüntüleri bir kenara attım
Çünkü bu yolun sonu
Senin olduğun yere çıkıyor ANAM

Hamit Kalkan
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ANAM DuRSAYDı

Önümü kapatıp ayak dibinde
Dizimi çökerdim anam dursaydı
Tutup ta mübarek iki elini
Yavaşça öperdim anam dursaydı

Eğilip önünde dizimi çöküp
Hatta ayağının altından öpüp
Abdesti alırken boynumu büküp
Suyunu dökerdim anam dursaydı.

Ağzından çıkan bir, oğlum sözüne
Tebessümle dolu nurlu yüzüne
Şefkatle süzecek iki gözüne
Aylarca bakardım anam dursaydı.

Karlı havalarda sıcak sobası
Yürürken elinde destek sopası
Susayıp içtiği suyun kupası
Olurda akardım anam dursaydı.

Yanımda değeri hiçti güllerin
Kalbime akardı tatlı dillerin
O yanımda iken ben gönüllerin
Burcuna çıkardım anam dursaydı

Nasihatiyle adam gibi olurdum
Şeytana uymadan Hak’kı bulurdum.
Ayaklar üstünde sağlam dururdum
Her sözün tutardım anam dursaydı.

Gözüm olmazdı hiç paradan puldan
Asla sapmazdım ki doğru yoldan
ŞÜKÜRCAN’ım sana fayda yok kuldan
Dünyayı yıkardım anam dursaydı

                                                           Hamit KALKAN

Hamit Kalkan
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Anlayamadım

Yaşamı har vurup, harman savurdum.
Ömür nasıl bitti anlayamadım.
Aşka düşüp kalbi nar la kavurdum
Yürek yanıp gitti anlayamadım.

Nefes nefes oldum, düştüm peşine
Bakmadım, üçüne ve de beşine
En son, herkes baktı kendi işine
Akıl baştan yitti anlayamadım.

Aşkın izi beter kurşun izinden
Gülmeye hasretim sevda yüzünden
Kıskanırken beni iki gözünden
Halim harap etti anlayamadım.

Dur artık demedim darbe vurdukça
ŞÜKÜRCAN el pençe divan durdukça
Sanki mutluydu o ben kahroldukça
Sessizce mahvetti anlayamadım
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Arayış

Kırk yıldır bu tarlaya insan ekip insan biçtim.
Kimi toprağa kök saldı kimi kaybolup gitti.
Dervişiyle şerbeti,sarhoşuyla şarap içtim,
Hepsi nafileymiş, insanlığım toz olup gitti.

Çok çaba sarfedip kendi benliğimi aradım
Bırakın yüreğimi tanınmıyordu suratım
Yıkılasın be dünya hani benim muradım
Senden doğmak isteyen ŞÜKÜRCAN mahvolup gitti
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Artık Yetmezmi

Dertleri banamı verdin? Ey! Yarab.
İşte ölüyorum artık yetmez mi.
Gençliğim gidiyor olmuşum harab,
Acı çekiyorum artık yetmezmi.

Sevmek suçsa elbet sevilmek boşa.
Feryadımdan vurdum başımı taşa.
Çektiğim ahlarım çıkıyor arşa.
Hep dert buluyorum artık yetmezmi.

Kavuşmak varken ayrılık neden?
Hiç gelmeyecekmi uzağa giden.
ŞÜKÜRCAN'ım korkmam aşktan sevgiden.
Mecnun oluyorum artık yetmezmi.
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ArZuM Bu BeLkiDE

ArZuM Bu BeLkiDE

Görmedim cüssesini
Hatta duymadım sesini.
Nedendir anlamadım ama
Ensemde hisettim nefesini.

Hava sanki biraz sisli
Az rüzgarla uçacak gibi
Güneş bulutlarda gizli
Sanki her an açacak gibi
Isınmak istiyorum,dökülsün anlımın teri
Umutla baksın gözlerim; olsun ki fer i
Bir derin bakış sezinliyorum gözlerinden
Bir mana arıyorum çıkan sözlerinden

Gel desin bana koşmam için
Yağmur misali sel olup coşmam için.
Tutsun istiyorum ellerimi,
Sımsıcak yakarcasına.
Gözlerinin içinde bir yol bulup
Yüreğine inmek istiyorum akarcasına.

Umutlar kabardı,hayal büyük.
Taşırım ben, sevda olmaz bana yük.

Düşündükçe halime şaşıyorum
Beklide sonu hüsran bunu biliyorum.
Çekinmeden olmak isterim sevdanın kölesi.
Yeter ki bana şöyle desin:SENİ SEVİYORUM
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Aşkın Tarifi

Acı,keder,yas,hüzün,
Izdırap ve mutsuzluk.
Aslı,Leyla,Şirin ve Himmet
Kerem,Mecnun,Ferhat ve Yunus'suzluk.
Bunlara aşk diyorum.
Çünkü:Bunlar hep umutsuzluk.
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Attın Köşeye

Yılda bir gün düştü ufacık işim
Boş ver deyip de attın köşeye.
Hırsımda sıkarak kırıldı dişim
Diş çürük deyip de attın köşeye.

Zengin olsan neye yarar ki paran
Baştan söylüyorum azmasın yaran
Soğuk duruşunla kalbimi kıran
Hoş ama deyip de attın köşeye.

Tahmin ettim zaten olurdu zahmet
Çiçek versem sana ben demet demet
Sağ ol desen,derim.Babana rahmet
Kuş,ötme deyip de attın köşeye

Karşılıksız selam vermekten bıktım
Suç bende seninle güreşe çıktım
Öğünme boşa ben kendimi yıktım
Tuş,ettim deyip de attın köşeye.

Kırılıp ta kırgın bakma yüzüme
Yazmaya mecburum kızma sözüme
Kör oldu mu? Diye baktın gözüme
Şaş olmuş deyip de attın köşeye.

Saygısız ŞÜKÜRCAN dostuna atma
Unutmuştur belki algınca bakma
Köpürüp bulanıp su gibi akma
Yaş oldu deyip de attın köşeye.
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Bacıma Ağıt

Bu ne acele bu ne telaş sende?
Siyah saçın, hani akmı ki bacım?
Düşmüşsün dermansız olan bir derde
Tabiplerde çaren yokmu ki bacım?

Senin de el gibi bir yuvan vardı.
Hemencik canını Azrail aldı.
Acımadı bile dört yavrun kaldı
Bu yaşında ölüm hakmı ki bacım?

Yavruların hepsi sana muhtaçlar
Derdine çaresiz kaldı ilaçlar
Bekçindir mezara dikilen taşlar
Yaşın otuzbeştir çok mu ki bacım?

Sen hakkını helal ettin mi bana?
Cenneti ihsan etsin yaratan sana
Vicdansız Azrail kıyıyor cana
Vefasızın karnı tok mu ki bacım?

Genç ölüm acıdır herkes biliyor
Açsana kolunu yavrun geliyor
Karnı büyük toprak seni yiyor
Doymamış mezarın aç mı ki bacım?

Dinecek mi sandın benim bu acım?
Sürüp gidecektir çaresiz acım
Beni de kovacak burada hancım
Ebedi yaşamak var mı ki bacım?

Medine’n Rabiyye’n her gün feryatta
Beyhan’ın Ahmet’in taze hayatta
Sen kara toprakta onlar yatakta
Sana yorgan,yoksa kar mı ki bacım?

ŞÜKÜRCAN’ım ahlar çekip ağlarım
Döktü yaprağını taze bağlarım
Coşkun sular gibi  durmaz   çağlarım
Geçeceğin köprü  dar mı ki bacım?
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Baş mı Kaldı ki

Ahuzardan ahım arşa çıkıyor
Taşlara vurmadık baş mı kaldı ki.
Peşpeşe gelen dert beni yıkıyor
Kader yıktı bana iş mi kaldı ki.

Hayatın yolunda engel sırayla
Acılar geliyor bitmez arayla
Sineme açılan derin yarayla
Dertlerim bin oldu beş mi kaldı ki.

Gelen bir giden bir tokat atınca
Sevenler bağrımı hergün yakınca
Bahar seli gibi coşup akınca,
Ağlayan gözümde yaş mı kaldı ki.

Yorgun düştüm hemen aşkın düzünden
Kederler çoğalır yanık sözünden
Bunca ızdıraptan bunca hüzünden
Sıka sıka bende diş mi kaldı ki.

Hep karanlıklara atıyor hülyam
Arşa yükseliyor feryatla şayam
ŞÜKÜRCAN’ım yıktı gördüğüm rüyam
Hayra yorulacak düş mü kaldı ki.
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BAşKADIR SEVdA

Öyle birşey ki:
Bu sevgi,veya bu aşk.yada bu sevda.
Okyanusta yüzer gibisin.Yelkenler fora.
Yaşamın rüzgarına kapılır gidersin.
Esintiler hoş bir rüya
Uykundan uyanınca gözlerini kaparsın
Devamını istersin kaldığın yerden
Sanki bir film izliyorsun
Kulaç atarsın okyanusun sularından
Yada yudumlarsın suyu, çölün ortasından.

Dur deseler bile koşarsın inadına
Çünkü meyletmişin sen bir kadına.
Ya sevdam dersin yada kara toprak
Diye haykırısın; ermek için muradına.

Derindir sevdan.birazda hırçın.
Uçuk kaçıktır hatta çılgın
Dur diyemezsin yüreğine
Dizginler elinden çıkmıştır bir kere
Gitmek istersin götürdüğü yere.

Büyüdükçe koparır yüreğinde fırtınaları
Yıkasın gelir sığınacağın  tüm limanları.
Beklide boğulmak isteyişinden olsa gerek
Tek tek yok edersin tutunacağın dalları.
Öyle bir an gelir ki
Yangınları düşmüştür ciğere
Haykırsan çatlayacak belki.
Üzerinde yaşadığın yerküre
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BeDDUA DEĞİL KAHIR

Ömrüm avuçlarında  Azrail im  olup ta
Çekinmeden canımı birden alasın diye
Başım önünde eğik saçlarımdan tutup ta
İşkence edip tutam tutam yolasın diye.

Elinle tut yüzümü akıyorken göz yaşım
Zulmeden sen olasın bunca yıllık yoldaşım
Param parça dağınık perişan üstüm başım
Gördükçe iki elin yanda kalasın diye.

Anlatamadım sana  oysa ben seni sevdim
Birgün ölürsem açık gitmez gözlerim derdim
İşte bunun için bu hakkı ben sana verdim
Arta kalan ömrümü benden çalasın diye.

Çemberinde dönesin hergün zalim feleğin
İçine ateş düşüp te  sızladıkça yüreğin
Kabul görmesin haktan senin onca dileğin
Perişan olup benden beter olasın diye

Yokum senin dünyanda artık çekip giderim
Bal şerbet senin olsun ben zehirde  içerim
Yeter ki sen iste ben canımdan vaz geçerim
Bizim ŞÜKÜRCAN yokken huzur bulasın diye

                                                     23/02/2015
                                                  Hamit KALKAN
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Bekleyiş

Haydi tutuver elimden
Götür beni duvarlar arasından
Buğulu bir bakışın yangısındayım
O kadar çok sıkıldım ki burasından

Hala kulaklarımı çınlatıyor
Şakayla bana aşkım dedirtişin
Düşündükçe yüreğimi fırlatıyor
Hani bazan aramayıp delirtişin.

Ne olur be gönül sızım
Gelipte açsan kapıyı sonuna kadar
İşte özgürlük senin deyiversen
Erinmede gel, iki adım yol ÜSKÜDAR
Sana ne çok ihtiyacım var bir anlayabilsen

Her ne kadar koklanmasada tenin
Rüzgarla gelen koku,eminim senin.

Hoş bir sevdamdır bu içimde
Çözemedim sen koy adını.
Gerçi ne farkederki,sana yaklaşıp
Tutabildikten sonra ellerini.

Tutmuşken ellerimi,baksın derin derin;
Beni bana yansıtan renkli gözlerin.

Sonu acı verip olsada dram
Taparcasına sever adam gibi adam.
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Ben Böyle Öğrendim.

Dost demek:

Baharla kışını
Ağrıyan başını
Ağır olan her taşını
Kaldırmaktır.
Ben böyle öğrendim.

Hem yokuşunu hem düzünü
Acı tatlı her sözünü
Gerekirse iki gözünü
Paylaşmaktır.
Ben böyle öğrendim.

Sıcak olmalıdır özün
Yüreğini sardıysa hüzün
Eğer ki gülmüyorsa yüzün
Güldürmektir.
Ben böyle öğrendim.

İşte durum böyleyken
Hayat zulüm gönül çileyken
Göz yaşın sel olup sen ağlarken
Bana gül diyorsun
Gülememki.
Ben böyle öğrendim.

Dertlerim benim olsun
Sen toz ol diyorsan.
Beni kendi halime bırak
Sen def ol diyorsan.
Artık umurumda değilsin
İstersen öl diyorsan
Bak işte bunu yaparım.
Şayet razı geliyorsan.

Çünkü:Ben.
 _________Böyle öğrendim.

DOST KALEM

GİTTİĞİNDE UNUTMAMAYI
ÜZSE BİLE DARILMAMAYI
YÜREĞİMDEN ATMAMAYI
BEN BÖYLE ÖĞRENDİM........ BİRCAN MISIRLI

Hamit Kalkan

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Beni Benden Araman

Beni kendi halime bırakın dinsin acım,
Dediysem şayet; bana birdaha vurmak niye?
İnsanlardan kaçarım sessizliğe muhtacım
Hoşlanıyorsam bundan huzurum bozmak niye?

Lütfen dokunman bana yaram çok çabuk kanar
Göz yaşlarım hiç durmaz sanki çağlayan pınar
İşte görün sinemi bakın yüreğim yanar.
Tekrar yapılmayacak kalbimi kırmak niye?

Ben bende değilim ki araman beni benden.
Bulamazsınız.Çünkü:Ölmüşüm dünden.
Bunu söyledim size bilmen gerek önceden
Öyleyse boşa beni benden aramak niye?

ŞÜKRCAN ım farkım yok yaşayan bir ölüden.
Sahi benim farkım mı var zannettin deliden
Gönül koklamak ister yarin gonca gülünden
Ey! Vicdansız.Açmayan gülü koparmak niye?
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BİR CaN BulDUM

Bir can buldum canım gibi
Doğuştan sol yanım gibi.
Ilık ılık sardı beni
Damarda ki kanım gibi

Gülü oldu baharımın.
Evvelki ah-ı zarımın
Gözlerimde güneş doğdu
Bir lütüftur o tanrımın

Matemi yok etti benden
Hüznü silip attı kökten
Mutluluğun adı oldu
Ağlıyordum ben evvelden
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BoĞULURSUN

Bir yanardağ misaliyim tepemde duman
Püskürürse lavlarım tozumdan boğulursun
Kızıl kıyamet kor ateş taşarsa etrafa
Yanarsın alimallah közümden boğulursun

Derindir göz bebeğim bakıp bakıp dalarsın
Daldıkça içerisine boğulacam sanırsın
Sıcak düşer gönlüne buhar buhar olursun
Fazla dalma içine gözümden boğulursun.

Senin yüreğin küçük  taşıyamazsın beni
Ağır gelirim sana  bozarsın sen dengeni
Lakin sevgiden uzak bırakırsa yüreğini
Sevgimi anlatacak sözümden boğulursun
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Bozuk Terazi

İki kefesi olan eski bir terazim var.
Bir tarafta ecelimiz bir tarafta çilemiz.
Gramlar bozuk çıktı artık itirazım var.
Bir tarafta derdimiz bir tarafta çaremiz.

Tarta tarta yoruldum bulamadım ayarı.
Kilolar hafif geldi tartamadım yararı.
Şeçilmiyor bu işin karı ile zararı.
Bir taraf günahımız bir taraf sevabımız.

Ayarsız bir dünyaya çokmu bozuk terazi.
Acaba kimleredir yaratanın garazı.
Bunca zulmün mutlaka ŞÜKÜRCAN a birazı
Bir taraf bugünümüz bir taraf yarınımız.
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Bu Gece

Bir mart gününde tam gece yarısı
Yine hüzün beni buldu bu gece.
Kalbime girdikçe hasret sancısı
Her saatim asır oldu bu gece.

Hiç sonu gelmiyor böyle gecenin
Çekilmiyor kahrı çok işkencenin
Zihnimde canlanan bir bilmecenin
Gizlenen sırları boldu bu gece.

Sigara dumanı ahesten tüter
Dayanmıyor paket ne çabuk biter
Cefa artık yeter Allah’ım yeter
Kaderim tokatı vurdu bu gece.

Oniki kırkaltı saat şu anda
Çehrem donuklaştı gözlerim kanda.
Gülmeyi unutan şu ŞÜKÜRCAN’da
Karanlık hayale kuldu bu gece.
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Bunalımdayım

Mutluluk içinde huzur ararken
Yürek hüzün dolar hep efkardayım.
Çıkmazlara doğru adım atarken
Meçhule girerim ben farkındayım.

Leyla’m yoksa Mecnun gibi gezerim
Böyle bir hayatta elbet bezerim
Bırak beni kader vallah küserim
Dünyanın hep dönen, boş çarkındayım.

Dert yüklü sırtımın kamburu çıktı
Bilseniz beni kim,ve niye yıktı
Gönül dayanamayıp kendinden bıktı
Bağışlasın mevla’m yine isyandayım.

Böyle değildim ben,bir haller oldu
Düzensiz hayatta nizam kayboldu
Bizim ŞÜKÜRCAN hep şöyle diyordu
Moral bozuk ruhen bunalımdayım
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Cehennemdir Yüreğim

Hadi çık.
O apansızca  girdiğin yerden
Ora cehennemdir dayanamazsın
Ders alda gel.daha önce girenden
Oyun yok orada sen oynayamazsın.
Şekli ne üçgendir nede dört köşe
Acı vardır.olamazsın  pür neşe
Yangınların yeridir Hem de kor kor
Ellerinle dokunmalısın ateşe

Hadi çık.
Şimşekler çakar,yıldırımlar patlar
Yok olur bütün saltanatlar
Mutluluk için yok en küçük alamet
Korkarsın bebeğim Koparsa kıyamet
Debremi büyüktür oynar yer yerinden
Demedi deme.Şikayetçi olursun kaderinden.

Hadi çık.
Bilmem tanıyormusun girdiğin yeri
Dedim ya apansızca giriverdin içeri.
Orası seven adamın yüreğidir
Affedersin güzelim.acı aşkın gereğidir
Labirent gibidir Çözemezsin yapısını
Boğulmadan çık git Açıyorum kapısını.
Orada yaşam şansın yok.çıkamazsın yarına
Şansını iyi kullan Defolda git Bakmadan ardına.

Hadi çık.
Nasıl girdiysen gizlice
Aynı şekilde gidiver sessizce.
Yüreğim cehennemdir Zaten yangınlarda
Tükenmek üzereyim Bari yok etme bilgisizce.
Farkındayım yine tuttu herzamanki sancın.
Bu yüreği cennete çevirmek değil senin harcın.
Onun için:

Hadi çık.
Biliyorum akmaz göz yaşın, ağlamadan gidersin
Hadi çık.
Cehennemi cennete çevirebilecek girsin.
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Çileye Katlan

Sus diyorum gönül candan usanma
Ayrılık içinde çileye katlan
Gün sanada doğar mutsuzum sanma
Hak’tan yapacağın dileğe katlan.

Bıkma öz canından bilsen nolacak
Yitsede umutlar anın kalacak
Güller solar ama yine açacak
Susayıp açmayan çiçeğe katlan.
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ÇoK  ÖTE BiRŞeYSiN

Sana:
Can dedim, canım dedim.
Ama bil ki.Candan da ötesin
Meleğimsin diyecem ama
İnan sen ondan da ötesin.

Seni sen olduğun için sevdim.
İki gözüm yapıp gönül verdim.
Goncam,kardelenim derdim
Oysa sen gülden de ötesin..

Ruh olup girdim bedenine
Çok sevdim,bakmadım nedenine
Çünkü: Sen senden de ötesin.

Yangın olup düştün bağrıma,
Bir kader gibi yazıldın anlıma.
Seni sevdiğime sükrediyorum amma
İnan gülüm sen benden de ötesin.

Aşk sarhoşu ettin atarım nara.
Yüz üstü sürünsem de gelirim peşin sıra
Bu sevgi büyük…Bu aşk kocaman..
Korkum yok..Dilemem kimseden elaman.
Çözemedim  sırrını bu tutkumun
Beklide son güneşiydin. Son umudumun.

Sen bir sevgisin…
Yada bir sevgili.
Her şeyinle oldun bana bir can evi,
Sebeb ne olursa olsun her nevi;
Seni çok seviyorum…
Çünkü sen:
Anlıma yazılan
Kara sevdadan da ötesin..

Aşkın yoktur bir yasası
Uzun lafın kısasıı
Sen var ya seennnn
Herşeyden de ötesinnnn..
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DALgaLArın VİCDANINA  BIRakTIM

.Hani bir ben var ya içinde sen olan.
Bedenimin her hüçresine işlenmiş halin
Bir tesbih misali dilimde zikir olup.
Hafızamı işgal ettin
Aklımı alıp gittin
Çakılı kaldı düşüncem.
Dağa taşa.gördüğüm her yere
Yazdım adını hatta sahildeki kuma
Silinmesinden korkuyorum.
Dalgaların vicdanına bıraktım.

Çekme tetiği dolu bir mermi gibiyim.
Kapsülüm kıvılcım alırsa, infilak olurum.
Fırlarsam bir kuşun gibi sormam adresi
Kör gidişiyle yol alır
Düştüğüm yerde toz gibi savrulurum.
Yanıyor yüreğim
Kor oldum,.narımdan güneş titrer
Alev alevim,rüzgar esmeye korkar
Sen yanmayasın diye
Seni gönlümün difrizine koyup
Güneşin vicdanına bıraktım.

Girdiğin düşlerimde
Yüreğimi yakar gibisin.
Yaşattığım hayallerimde
Gözlerime bakar gibisin.
Ilık bir sevda yelisin
İçime akar gibisin.
Elimde tuttuğum bir papatya
Yada giydirmek istediğim bir gelinlik
Bembeyaz bir kar gibisin.
Erimenden korkuyorum
Seni
Yağmurların vicdanına bıraktım
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Deli Çocuk

Bir kış günü geceler karanlık,
Havalar ayaz ve soğuk.
Dünyaya geliverdi,
Hırçın deli bir çocuk.

Yarınları baştan belliydi,
Ağlaması çok mu çok deliydi.
Anası kucağına almak isteyince
Sanki susacak gibiydi.
Ana kıvranırken doğum sancısından
Birden bırakıverdi kucağından.
Vah deli çocuk vaaah,
Umudun erken yıkıldı eyvah.

Yarınlar ilkbaharı getirecekti
Kim bilir; beklide umutlar yeşerecekti.
Güneş doğupta kuşluk vaktine gelince
O na sıcaklığın müjdesini verecekti.
Günler bazen bulutlu bazen yağmurlu
Hızla geçiyordu dolu dolu.
Artık büyüyordu deli çocuk,
Fakat sarp ve yokuştu yolu.

Derken yaz ayı gelip geçti
Yandıkça bağrı,soğuk sular içti.
Hayatın sıcaklığını tam alacakken
Sonbahar gelip yetişti.
Soğuk vurdukça; döküldü yapraklar.
Otlar kurudukça; çıplak kaldı topraklar.
Kuşlar yuvasına,insanlar evine girince
O nu kabul etmiyordu ıssız sokaklar.

Artık büyüdü adam oldu kocaman
Harcayıp bitirecekti onu zaman.
Bunu fark edip anlamıştı
Dört mevsimi yaşadığı zaman.
Geçmişi görüp geleceği belliyken
İnsanlara yüreğini verdi severken.
Sevgisine karşılık alacağını bilse
Canını verecekti elinde gelse.
Yüreklere umutla koşuyordu
Hayatı deli dolu yaşıyordu.
Ben birini seversem eğer
Adam gibi severim diyordu.

Ancak bulamadı.
Bulsa da doyamadı.
O hiçbir zaman kimseyi
Kırmaya kıyamadı.
Kapalıydı kapılar
Tıkalıydı yollar
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O nu kabul etmiyordu
Sımsıcak kucaklar.

Anasını arıyordu
_____________Bağrına bassın diye
Ablasını arıyordu
_____________Yanına alsın diye
Birilerini arıyordu
_____________Yüreğimi çalsın diye.
Bazen da Allah’a yalvarıyordu
_____________Yeter artık canımı alsın diye.
Bazan gülmek istiyordu
_____________Ağlamak değil.
Bazen ölmek istiyordu.
_____________Yaşamak değil.

O hayata küs’tü,o bezgindi
Yorgundu gönlü sanki bitkindi.

Acılar,üzüntüler artık yetsin diyordu.
Kara bulutlar başımdan gitsin diyordu.
Sırasında kaderine isyan edip,
Yeter artık.Bu ömür bitsin diyordu.

Anlaşıldı.
Bir gün bu yaşam biter.
Ancak.
Çile yine benimle gider.
Diyerek aldı kararını bizim deli çocuk.

Bundan sonra:
Kapalı kapıdan içeri
________________Girmeyecek
Basılmak istemeyen bağıra
________________Yaslanmayacak.

Of be anam offf…Neden?
Sen değimlisin bırakıp giden.
Sen değimlisin beni kışın doğuran
Üşüdüm donuyorum soğuktan
Bedenim dondu donacak,
Yetiş ANA yüreğim donmadan.

Yeter be deli çocuk yeter.
Daha çok şey var bundan da beter.
Canının kıymetini bil,
Gün gelir,gözünde tüter.

Haydi sus,sana uslu ol diyorlar
Sevgi dolu yüreğini anlamıyorlar.

Hırçınlığınla zararın kendine
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Sen parçalanmısın el in neyine

Sen var ha sen
Sen adam olmazsın
Deli dolu aklı uçuksun.
Sen.
Evet sen:Yaşın kırk ta olsa
_____Srseri bir deli çocuksun

Hamit Kalkan
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Deli Oluyorum

Gecenin karanlığında
Gündüzün aydınlığında
Şöyle kafamı kaldırıp
Gökyüzüne baktığımda
Seni,seni buluyorum.

Yıldızların parlaklığında
Güneşin sıcaklığında
Mehtabın ışığında
Seni.,seni buluyorum.

Mutluluğun derinliğinde
Sevincin güzelliğinde
Sevginin yüceliğinde
Yaşantımın her yerinde
Seni,seni buluyorum

Birde bazen:
Gönülden değil ama
Gözden ırak olunca
Göremiyorum seni,kaybolunca
Ne olur konuş artık.
İşte birde böyle susunca:

İNAN.
……….Deli oluyorum.

Hamit Kalkan
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Dost'um

Mertler kapısına sopa vurarak
Sana geldim,geri dönderme dostum
Haksızın koluna zincir vurarak
Sana geldim,geri dönderme dostum.

Yazarım seveni kalbe,silmeyip
Mert’i dinledim ulu sözü dinleyip
Fitneye fesada  kızıp kükreyip
Sana geldim,geri dönderme dostum.

Doğru dürüst,sağlam temel atarak
Bulanığı duru suya katarak
Dostlarım bağrımda,yad’a çatarak
Sana geldim,geri gönderme dostum.

Kötüye yumruklar attım gerilip
Dengem kaydı, yere yattım serilip
Bunalım içinde ruhen delirip
Sana geldim,geri dönderme dostum.

Hamit Kalkan
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Dost

Aldanma fani dünyaya
Anlarsın bakınca aynaya.
Dalarsın acı geçmişlere
Rastlarsın çile çekmişlere.
Hayalinde ıssız sokaklar
Uyandırır seni tokatlar.
Tokat’ı vuranı ararsın
Karşında güleni tanırsın.

O.Bir  DOST

 O adam; değil sana yabancı
Fakat yüzüne bakar acı acı.
Yardımını istersin dost diyerek
Yüzünü çevirip gider gülerek.

Ama:Zoruna gitmesin.

Çünkü:
O bir dost!
Yalnız ca iyi günlerin
Çok iyi dostu!
Evet DOST! ...

Hamit Kalkan
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DöNMeM GERİ

Dağım olsan yolum sensin
Bağım olsan gülüm sensin
Sağım olsan solum sensin
Dediysem ben dönmem geri

Kaşım olsan gözüm sensin
Aşım olsan tuzum sensin
Taşım olsan tozum sensin
Dediysem ben dönmem geri

Sözüm olsan dilim sensin
Közüm olsan külüm sensin
Sazım olsan telim sensin
Dediysem ben dönmem geri

Düşüm olsan içi  sensin
Başım olsan suçu sensin
Yaşım olsan kaçı sensin
Dediysem ben dönmem geri.

Kalbim olsan kanım sensin
Bilesin her yanım sensin
Artık ŞÜKÜR CANIM sensin
Dediysem ben dönmem geri

       DOST KALEMDEN

baca olsam tüten sensin
rüya olsam giren sensin
vaha olsam gören sensin
söyledim ya aşkım sensin

Hamit Kalkan
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Duvarlar Arasında

Duvarlar çevirdi dört bir yanımı
Susayan gül gibi hep soluyorum.
Dışarda bıraktım bütün canımı
Çaresiz kaldım saç baş yoluyorum.

Bana uzatılan sıcak elleri
Kıymet bilmediğim tatlı dilleri
Boşyere kırdığım dost gönülleri
Offf düşündükçe bir hoş oluyorum.

Tıkandı nefesim; yolun sonumu?
Çözün kelepçeyi sıktı kolumu.
Yeter ağlatmayın artık oğlumu.
Gözüme geldikçe kahroluyorum.

Zemheri ettiniz alın yazımı.
Eller çekemiyor benim nazımı.
Babam diye feryat eden kızımı,
Hatırladıkça her gün ağlıyorum.

Of demem serseler keşke leşimi
Dert etmem sökseler bütün dişimi
Gönül sultanım can evim eşimi,
Tahminimden daha çok özlüyorum.

Yanıyor ciğerim sökün yerinden
Sızlıyor yüreğim hemde derinden
Vurun ŞÜKÜRCAN ı tam yüreğinden
Daraldı nefesim boğuluyorum.

Hamit Kalkan
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DüN'e   V e D a

Siliyorum herkesi hatta her şeyi.
Artık kendi haline bırakın bu adamı.
Razıyım elimden almazsanız tek bir şeyi
O da yüreğime taht kuran sevdamı.

Her şeye kaderim demektense
Meydan okurcasına
Geçmişime şöyle diyorum

Hadi yok ol.
Ey! Dünüm

Korkmuyorum ne gök gürültünden
Nede kıvrım kıvrım yılan gibi sürünmenden
Gözlerini boş yere ağartıp durma
Korkmam kaşlarını yay gibi germenden.
Yapıştığın yakamı, ya sen bırak
Ya da ben bu yakayı yırtar atarım.

Senden ne utanıyorum
Ne de senden korkuyorum.
Sadece kirlettiğin sayfalarımı
Tek tek yırtıp atıyorum.
Hadi çık hayatımda geçmişim
Ben artık sensiz bir yarın seçmişim.
Beni bana bırak
Birde yarına.
Kanatlanıp uçmuşken
Sevda diyarına

Seni sana bıraktım.Uzak dur benim gibi adamdan
Yeminim var dönemem ben bu sevdamdan
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DüN YoK ArTıK

Bir ben var ben de, içinde sen olan
Yaşıyorsam eğer sebebi ondandır.
Korkmaya başladım ölümün varlığından
Beni hayatla barıştıran bil ki sevdandır.
Aldığım nefesin
Atan kalbimin
Kurduğum hayalin
Bir anlamı oldu artık varlığımın
Biliyorum ki bu senin varlığındandır.

Düşerken tutunacağım.
Geçmişi unutacağım.
Artık dolu dolu yaşayacağım.
Bir yarınlarım var farkındayım
Sebebini sorma.
Ben biliyorum
Şu an mutluysam
Bil ki güzelim.
Küçük dünyamda senin olduğundandır.

Gözlerimin feri canlandıysa
Gecelerim aydınlandıysa.
Artık dünyam ısındıysa
Bir güneş gibi doğduğundandır..

Hamit Kalkan
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Dünden Beterim

Ben dünyadan dünya benden de beter
Dertler bağrımızda kaynaşır durur.
İsyan değil ama dur artık yeter
Ben ağlasamda el oynaşır durur.

Şu fani dünyadan, nefret ederim.
Bugünde mutsuzum dünden beterim.
Boşver birgün bende çeker giderim.
Suskun ŞÜKÜRCAN lar sızlaşır durur.

Hamit Kalkan
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Dünya

Benliğimi kökten sildin
Beni benden alan dünya.
Güldüğümü nerden gördün
Gençliğimi çalan dünya.

Fanisin hiç güven olmaz
Ağlayanlar murat almaz
Birgün senden tek toz kalmaz
Aldatıcı yalan dünya.

Öldüm,artık candan bezip
Ömür yedin boşa gezip
Sırasında mazlum ezip
Zalimlere kalan dünya.

Yanımda yok hiç kıymetin
Faydasızmış çok nimetin
Beni yıkmak pis niyetin
İşin güçün plan dünya.

Doymadın çok insan yuttun
Aslın toprak tez unuttun
Boş gezdirip çok uyuttun
ŞÜKÜRCAN’ı çalan dünya.
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Düşte Bari Gülmek istedim

Gurbet gurbet deyip,nihayet gidip
İlk güneş doğunca gelmek istedim.
Düşünceleri  bir  kenara  itip
Hasreti,özlemi silmek istedim.

Olmadı.Bağrımda hasret yandıkça
Gördüğüm mektubu benim sandıkça
Ana,baba birde yari andıkça
Allah’a yalvarıp ölmek istedim

Aradığımı bir kez bulamayınca
Gözlerimde akan yaş çağlayın ca
Acılar içinde hep ağlayınca
Bari düşte olsun gülmek istedim.

Cananın hasreti bitmez olunca
Hayali gözümde gitmez olunca
ŞÜKÜRCAN’n aşkı yitmez olunca
Aşk dolu kalbimi dilmek istedim

Hamit Kalkan
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Efkar Bulut'um

Çekil git başımdan efkar bulut’um
Zaten ağlıyorum gelme üstüme.
İstemem doğmasın batan umudum
Zaten ağlıyorum gelme üstüme.

Açma çiçeğim ki bahar gelmesin
Ağlayan gözümü kimse silmesin
Bırakın kader de bana gülmesin
Zaten ağlıyorum gelme üstüme.

Yansın ŞÜKÜRCAN kül olup savrulsun
Hasretin bağrında yanıp kavrulsun
Kalmasın takatı boş ver mahvolsun
Zaten ağlıyorum gelme üstüme.

Hamit Kalkan
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Eline Sağlık Kader

Acımadan vurup öldürdün beni
Oh! Eline sağlık kader sende vur.
Bu kaçıncı oldu değilki yeni
Oh! Eline sağlık kader sende vur.

Birkaç kere vurdun yazık demedin.
İçten yandığımı asla bilmedin.
Ömürde bir defa olsun gülmedin.
Oh! Eline sağlık kader sende vur.

Çileyle dert, bana acaba hakmı.
Kaçkere vurdular insanlar yokmu.
Herkes vurdu birde sen vursan çokmu.
Oh! Eline sağlık kader sende vur.

Sızlayan yarama doluyor hicran.
Hak'kın alacağı değilmi tek can.
Haydi vurda:Sana desin ŞÜKRCAN
Oh! Eline sağlık kader sende vur.
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ErKen BiTeN ŞiiR

Yar dedim sana yar. Can dan ötesin.
Uzak durma da gel hadi beriye
İstemem bir şey sen bana yetersin
Al senindir yürek gir içeriye

Ruhuma katarım bana geleni
Kolum ol kanadım ol uçur beni
İste,başıma taç yapayım seni
Bil ki girerersen yok dönüş geriye.

......................................................
            .....................
                  .........
                     ...

Sabırsız olma sen ayarla dozun
Savurursa kalmaz senin de tozun
Unutma ki erken öten horozun
Başı kesilir.Bu gidiş neriye
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Farklı Bir Durum

Bir kor düştü yüreğime
Aha tam şurasına
Sağmı solmu bilmem ama
Sinemin tam ortasına.

Sardı saracak bütün bedeni
Bu yangının, kıvılcımdır nedeni
Kapladıysa bedende her yanı
Yakmaya razı olursun bu canı
Sesini duymasa da kulak
Eller temastan olsada uzak
Her ne kadar görmese de göz
Gırtlağa düğümlenir oldu  söz
Bakışlar bir noktaya odaklandı
Patladı duygular.Sanki kundaklandı

Kurşun yemişim gibi bir hoş oluyorum
Bedenimi terk edecekmiş gibi ruhum
Yaşamaya başladım yarınların korkusunu
Hisseder gibiyim sevdanın kokusunu
Mutlu oluyorum kurarken hayalini
Ölürüm galiba tutatarsam elini

Ahh ahh bir umudum olsa yarından
Aşk denizine dalardım boğulsam da
Gül misali bülbülün ahuzarından
Boynumu büküp sararıp solsam da.

Ey yüreğim yakma boşa kendini
Biliyorum ağır ödersin bedelini.
Madem ki haykırdın sus artık yeter
Zaten her anın elem, her anın keder.
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GeCENİN ŞaMARI

Ben sevmedim bu geceyi
Sanki zaman durdu
Ve şamarını vurdu.
Hüzünlerim debreşti,
Yüreğim kudurdu.
Tavan sanki iniyor tepeme
Zulmetmeye başladım kendime.
Düşüncem jilet olup doğrarken
Acılar mıh oldu çakıldı sineme.

Ben sevmedim bu geceyi.
Kızıla çaldı gökyüzünün karası
Bulutları ürperten kara
Koptu korkunç fırtınası
Islık çalarak sanki atıyor nara.
Beynimde çakan şimşekler
Yıldırım olup düştü yüreğime.
Bedenim sarsıldı.
Nefesim gırtlağımda
Sanki asılı kaldı.
Boğuyor beni, kesildi nefesim.
Haykırmak istiyorum
Ama çıkmıyor ki sesim.

Ben sevmedim bu geceyi.
Kokusunda bir veda var gibi
Duruşu yıkık bir duvar gibi
Acısı bollll
Kederi çokkk.
Hüzne giden yoll
Mutluluk hiç yok.
Ben sevmedim bu geceyi.

           Hamit KALKAN
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Geçmişe Bakmak

Bir göz attım dünyanın defterine
Tozlanmış sayfalar yazısı kayıp.
Çatmak istemedim namertlerine
İyiler içinde bazısı kayıp.

Araştırıp indim hemde derine
Çürüğe rastladım sağlam yerine
Ziyarete gittim ecdat kabrine
Değil mezar taşı, kazısı kayıp.

Sızladı yüreğim olanlar için
Kaplamış etrafı gölgesi haç’ın
Bu hale gelmişiz bilmemki niçin.
Ağlayan anamın kuzusu kayıp
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Gel Anam

Elveda demeyi neden unuttun,
Verilen selamı, al nolur anam.
Geleceğim diye bizi avuttun,
Çabuk gelmen için, tel yazdım anam.

Bu acelen nedir? sabır et biraz,
Üşütün kendini hava çok ayaz
Ben karalar giydim sen ise beyaz
Şu hayattan bir gün, çal daha anam.

Arkanda kalanlar hepside küçük
Sararan yüzler bak hep uçuk uçuk
Baksana saata daha bir buçuk
Arkanda ağıdı, dil yakar anam.

Ben küstürmedim ki seni değil mi
Giydiğin beyazlar yoksa kefen mi.
Bana bakışkarın bilmem sitemi
Görsen göz yaşlarım, sel oldu anam.

Dünyada hemen ne çabuk usandın
Bilmiyorum,belki feleğe kandın
Bundan sonra beni gülecek sandın
Çok yaşaman için, fal   açtım anam.

Yerde yatamazsın toprağı kuru
Geride kaldılar bak altı yavru
Bana soruyorlar durmadan soru
Ben cevapsız kaldım, gel gitme anam.

Arkan süre döker bu gözler yaşı
Feryatlar figanlar inletir arşı
Senin dostun artık mezar taşı
Yalnız yere gitme, hal dinle anam.

Yas çekiyor görsen öten bülbüller
Açıp açıp soldu misk kokan güller
Sustu artık anam diyen bu diller
Bundan sonra dilim, lal olsun anam
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https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Gelmez İçimden

Adımlarım çeker  beni boşlukta
Durdum.Adım atmak gelmez içimden
Dalmışım hülyaya kaldım loşlukta
Zorlar beni, durmak gelmez içimden

Dolaşacağım hep karanlık yolda
Hiç aydınlık yok.söndü ışık ta
Zehir içirdiler şu genç yaşımda
Hayatta, tat almak gelmez içimden

Düştüm bir boşluğa çile altında
Koptu benim meyvem,hayat dalında
Gönül açılsın bir haber salında
Kanat taksam, uçmak gelmez içimden.

Ağlıyor ŞÜKÜRCAN gözde yaş akar
Acı dolu günler de,ok gibi batar
Çare yok dostlar da gözüme bakar
Eyvah.Çare bulmak gelmez içimden.
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Gelseydin

Neredesin sahi.? Bu güne kadar
En sonunda bulur beni deseydin.
Vakit geldi işte.Bir yürek yanar
Canevime girdin bunu bilseydin.

İlk suskun halin var  hep hayalimde
Halden anla.Düşmez oldun dilimde.
Adını her yere yazar giderimde
Nedensizce ban doğru gelseydin
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Gönül Dostuna

Ağustos ayının güneşi var ya; tam tepemizde.
İşte sende onun gibi sım sıcak gibisin.
Yerleşip taht kurdun, hem de kalbimizde
Sanki zamanla ısıtıp yakacak gibisin.

Tutmasam da ellerini; görmesem de gözlerini.
Can kulağı ile dinler oldum tatlı sözlerini.
Hissettikçe yüzünde ki  tebessümleri
Yaşar gibiyim sevgi dolu buseleri
Her ne kadar gökyüzü bulutlu olsa da
Arkasındaki mehtabın parlaklığını biliyorum.
Çok uzaklarda bir mum yansa da
Muhtaç olduğum ışığa doğru geliyorum.

Koşuyorum.
Arkadaşa.
Dosta.
Kardeşe.
Yada sevgiliye.
Kısaca herşeye.

Dur deme bana, atmışken adımı.
Uçuşa geçtim.kırma kanadımı.
Varlığın Neşe’m
Yokluğun Özlem.
Buluşmam ise;
Sıcacık bir Busem.
Hayellere süs olacak Ey tatlı kadın.
Artık vuslat olsun senin adın.
Yangınlardayım.Oldum eskisindende beter.
Koşarcasına gelirim.bir kere gel de yeter.

Ellerin şakağına uzaklara dalarak..
Bir gelen varmı diye bakacak gibisin.
Gökyüzünden damla damla yağarak
Irmaklar misali akacak gibisin.

               14/01/2011

                    Hamit KALKAN
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Gönül Shbeti

Gel gönül seninle sohbet edelim
Ne yapıp insana yarayalım biz.
Gurbet elde diyar diyar gezelim
Kendimize bir taht arayalım biz.

Geçelim ırmaktan soğuk çaylardan
Yeşili tükenmiş susuz kırlardan
Çilesi bitmeyen zalim aylardan
Perişan perişan yaşayalım biz.

Hüzünle ağlayan garip sesine
Yardımda bulunak her an hepsine
Gezelim ikimiz kimin nesine
Kaderin kuşunu avlayalım biz.

ŞÜKÜRCAN’ın dostu yalnız sen oldun
Benimle beraber drtlerle doldun
Sonbahar ayında sararıp soldun
Kaderdir deyipte ağlayalım biz.
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Göresim Geldi

İçimde bir özlem cananım diyor
Yetsin hasret yari göresim geldi.
Çılgın kalbim yalnız onu seviyor
Bitsin çilem yari göresim geldi.

Bumuydu sevilmek,bumuydu sevmek?
İyi güzel amma; yasakmış gülmek
En acı dert budur,sonunda ölmek
Tutsun elden yari göresim geldi.

Yaşasın.Bırakın yar sevenleri
Kıskanıyorum ben hep gülenleri
Ey! ŞÜKÜRCAN haydi aşk bülbülleri
Ötsün artık yari göresim geldi.
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GöRESİN

Benim hayatım kör kütük sarhoştur
Öyle bir gidişi  var ki   göresin
Kan revan içinde koştur ha koştur
Kanlı yaraları sar ki   göresin.

Bir zulmün içinde geçerken ömrüm
Yangındayım gibi savrulur külüm
Diz üstü giderim hep sürüm sürüm
Uzun yollar öyle  dar ki göresin,

Adımlar ağırdır taşımaz dizler
Dermansızdır kollar göremez gözler
Gecelerden farksız oldu gündüzler
Gördüğüm düşleri yor ki göresin.

Melek kanat  germiş Azrail adı
Vakit tamam  ecel gelip dayandı
Kor düştü içime yüreğim yandı
Beni yakan öyle nar ki göresin

ŞÜKÜRCAN ın adı kalır ölünce
Hiç gülümsemedi hayat gönlünce
Her günüm çile her günüm sürünce
Kalan ömür öyle zor ki göresin

                                        02/02/2015

Hamit Kalkan

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

GöRÜNTÜM e KANMA

Kül deyip geçme
Sinemdeki toz yığınına
Yaklaştıkça nefesin
Savurdukça anlarsın
Derinden beni yakan şeyin
İçinde köz olduğunu.görürsün.

Sessiz duruşuma kanma
Fırtınadan önceki son halimdir
Koparsa kıyamet yüreğimde
Saklanmaya yer ararsın kuytu yerlerde
Her ne kadar fer’i kesilmiş gibi olsa da.
Az dikkatli bakarsan karanlığına
Şimşek çakan göz olduğunu görürsün.

Hüzünlüdür  duruşu yüzümün
Kırış kırış hali seni aldatmasın
Efkardan bu hale geldi
Yoksa yangınların
Taht kurduğu yaştayım.
Sevdamın kokusunu aldığım anda
Gülen bir yüz olduğunu görürsün.

Ne ibadetimsin ne mabetim
Yokluğundur benim kıyametim
İki büklüm oluşum sevgimdendir
Sanma ki yaşlılıktan bükülen belim
Adı sensizlik olursa
İşte o zaman kalmaz merhametim.
Beni yaşatan umutlarda
Verilen söz olduğunu görürsün.
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Göz Yaşım Varken

Ne candan fayda var ne de canandan
Hiç bir umudum yok yalan dünyadan
Adımım ecele gider bir yandan
Gülüşü unuttum göz yaşım varken

Kafamda dolaşır bin türlü soru
Yüreğime soktum sımsıcak koru
Elimi uzatıp dostuma doğru
Gidişi unuttum göz yaşım varken

Ne baharı gördüm ben nede yazı
Giydim karaları bilmem beyazı
Söküldü dişlerim hemi de azı
Ön dişi unuttum göz yaşım varken

Ruhum huzur bulur görünce mezar
Düşman zaten belli dostluk ne arar
Umudum bitince  haydi ver karar
Deyişi unuttum göz yaşım varken

Zulmeder hayatım ömür işkence
Koptu dallar bana doğru çekince
Eyvah deyip durdum yollar bitince
Dönüşü unuttum göz yaşım varken

Öyle bir zamanda bir an olur ki
Sinemde derin bir sızı durur ki
ŞÜKÜRCAN ı cümle alem bilir ki
Her işi unuttum göz yaşım varken

          Dost Kalemler

Hakkın Rahmetinden sual sorulmaz
Rabbine sığınan yükten yorulmaz
Fırtına kopmadan sular durulmaz
Melekler sararlar gözyaşı varken.....

                                               Bircan MISIRLI
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Gücüm Yetmez

Hep sürüne sürüne geldiğim bu yollardan
Nakış nakış izleri silmeye gücüm yetmez.
Aşinayım çileye oldum dertli kullardan
Meçhule gidiyorum dönmeye gücüm yetmez.

Ne gecenin farkında oldum ne gündüzün
Karanlıkta kaldım hiç faydası yoktur gözün
Işığına muhtacım gökteki tek yıldızın
Ne olacak yarınım görmeye gücüm yetmez.

Yemyeşil ağaçtım ama döktü yaprağım
Kurudu hep dallarım kalmadı tutanağım
Suyunu vermez oldu can parçası toprağım
Bahar geçtikten sonra bitmeye gücüm yetmez.

Gayrı göremiyorum hatırlatman mazimi
İşin doğrusu merak ediyorum ati’mi
Ömrüm nihayet olursa boşa yapman methimi
Çünkü: O zaman benim duymaya gücüm yetmez.

Hastadır ŞÜKÜRCAN’ım üzerine varmayın
Kader her fırsatta vurdu siz olsun vurmayın
Öylesine bitkin ki nolur artık yormayın
Tek kelime ile sürünmeye gücüm yetmez.
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Gülmüyorum ki

Ne soranım vardır ne de sevenim
Öldürdüler beni gülmüyorum ki.
Dostumdan daha çok,her gün dövenim
Dövdürdüler beni gülmüyorum ki.

Güvencim kalmadı dost diyen kula
Tutunamam artık kuruyan dala
Ayaklar altında çiğnenmiş yola
Döndürdüler beni gülmüyorum ki.

Kalbime açtılar bitmez bir yara
Anlımın yazısı neden hep kara
Bu halimle,oldum yanmayan çıra
Söndürdüler beni gülmüyorum ki.

ŞÜKÜRCAN aşıksın sen gonca güle
Mutluluğundan,çok fazladır çile
Acaba suç kimin? zulmeden kula
Döndürdüler beni gülmüyorum ki.
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Gülü verdim

Can dosta açmayan bir gülü verdim
Onun sayesinde ben gülüverdim
Baktım o güllerden daha değerli
Sonunda dostumu ben güle verdim
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Haber Beklerim

Dilimden düşmeyen bir hasretlik türküsü var
Yüce dağları aşan yardan haber beklerim.
Zehir oldu hayatım dünyam öylesine dar
Kanlı yarayı deşen yardan haber beklerim.

Yardan ayrı kalmak en acı ızdırap bana
Zulümler çok fazladır,yara döndü hicrana
Kaderimden galiba bu suç,vuran vurana
Kayıplara karışan yardan haber beklerim.

Garip ŞÜKÜRCAN bu ne hal her an inlersin
Gökte uçan kuşlardan sevgilini sorarsın
Kendi feryadını hep kendin geri dinlersin
Çıkmaza doğru koşan yardan haber beklerim.
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Haktı Arkadaş

Yazıklar olsun ki bilmedim dostu,
O dost varya beni yaktı arkadaş.
Onun uğruna ben koymuştum postu,
Dostlarım! Dünyamı yıktı arkadaş.

Benden sırrı alıp ele sattılar
Kara günlerde hep bana attılar
Haklıyken haksızsın diye çattılar
Unlar ŞÜKÜRCAN’a haktı arkadaş
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Halin Perişan

Seni yaralayan bir ok olmaz da
Eğer dost sözüyse halin perişan.
Serinleşen kalbin asla yanmaz da
Yanan aşk közüyse halin perişan
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Haram Olsun

Yeter Yarab bu kadar yalvarış.Çile çeken,
Ben aciz bir kulunum.Benimde sıram olsun.
Yalnız ben mi olayım her gün gözyaşı döken
Yar mendiliyle silsin.O benim duam olsun.

Bana darbe vurana bir mezar kazmadıkça
Viranede, baykuşun yuvasın bozmadıkça
Damarımda akan kan hep canan yazmadıkça.
Yaşayacağım bütün aşk bana haram olsun
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Heyhat

İsyan dolu kalbim ederim feryat
Zindan oldu dünyam bumuydu hayat
Yaşamadan ömür bitiyor heyhat
Lokman Hekim gelse derman bulunmaz.

Ellemen yaramı,hicran doludur
Çekerek götüren yarin yoludur
Sabret be ŞÜKÜRCAN Mevla’m uludur
Dert ile yaşarsın,dertsiz olunmaz.
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Hüsrani'ye(1)

Selamün aleyküm. Ey! Aziz dostum
Kulak aç duyarsın, dinle HÜSRANİ
Öldüreyim deme beleştir postum,
Boş yere kıyarsın, cana HÜSRANİ

Geçen gün kasabın önünde geçtim
Eti görünce bir yudum su içtim.
Elde satır vardı durmayıp kaçtım
Rüyanda anarsın, eti HÜSRANİ.

Dedim ki birazda manava varsak
Düşündüm acaba soğan mı alsak
Burcu burcu koktu acı sarımsak
Sen olsan sanarsın, esans HÜSRANİ.

Hele durda bizim bakkala varak
Dur be yahu birde aynayı sorak
Uy anam kel başlar istiyor tarak
Sende mi tararsın,boşa HÜSRANİ.

Allah Allah görsen nelere çattık
Zavallı hamalı boş yere tuttuk
Eyvah! Kış geliyor biz hapu yuttuk
Odun yok donarsın,kışın HÜSRANİ.

Daha nice nice şeyler sayalım
Boşuna yıkıldı bunca hayalim
ŞÜKÜRCAN gel biz bu işten cayalım
Sonunda bunarsın,sende HÜSRANİ.
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Hüsraniden Cevap

Ve aleyküm selam canım meşeli
Öğütler sayarsın, binde ŞÜKÜRCAN.
Şuğullu bu günler gayet neşeli
Bilmeden uyarsın, hemde ŞÜKÜRCAN.

Kasaplar bu sıra çok zayıf kaldı
Et in iyisini tanışlar aldı
Siparişi sade kemikten saldı
Alma ha cayarsın,sende ŞÜKÜRCAN.

Manavlar yakıyor yanna varanı
Sakın ha yaklaşma uzat aranı
Boşa sarımsağa verme paranı
Yiyince yanarsın,künde ŞÜKÜRCAN.

Bakkala hiç gitme pişman olursun
Aynayı bulamam yorgun kalırsın
Tarağa gerek yok kökten yolarsın
Yüksekte kayarsın,ende ŞÜKÜRCAN.

Hamal mamal tutma ufak iş için
Kalbini yak ısın sende kış için
Belli bir mekan yok yavru kuş için
Çalışıp doyarsın, inde ŞÜKÜRCAN.

Saymak ile bitmez o dertler çoktur
Hayalle yaşama hiç sonu yoktur
HÜSRANİ der gönül bendini yıktır
Kendini kınarsın,sonda ŞÜKÜRCAN
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İhtiyar Oldum

Hayat elde değil yoktur ki suçum
Köyümden kentlere taşırlar göçüm
Bunlarıda boşver haydi be koçum
Genç yaşımdayken ben ihtiyar oldum.

Izdırap çekmekle günüm geçiyor
Bal kapsize,zehri seven içiyor.
Artık yaprak yaprak ömrüm bitiyor
Genç yaşımdayken ben ihtiyar oldum.

İhtiyar olmak yaş ile olunmaz
Gönül hoş değil ki gençlik sorulmaz
Sen kafanı yorma bunlar bulunmaz
Genç yaşımdayken ben ihtiyar oldum

ŞÜKÜRCAN da çile ölsede bitmez
Kendi yitse bile hatıra yitmez
Ömrüm parçalandı kimseler bilmez
Genç yaşımdayken ben ihtiyar oldum.
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İlacım Olurmusun

Dün geceydi.
Seni bekledim sabaha kadar.
Ansızın çıkıp gelirsin diye
Ağlamaklı halime bakıpta
Tatlı tatlı gülümsersin diye.

Belki ağladığımı anlarsın desemde
Sıcacık ellerinle silmeni beklesemde
Umudumu tüketmek istemedim
Her ne kadar gelmeyeceğini bilsemde.

Kara kara düşünüp ağladıkça
Gözlerim kan gölü,
Yüreğim okyanus oldu.
Çünkü: Göz yaşım;
Yüreğime akıyordu.

Yaşların yüreğime akmasına yanmıyorum.
Üzerini ıslatıpta seni üşütmekten korkuyorum.
Oraya seni koydum.Yani sen varsın
Sevdamı şemsiye yaptım.Seni öyle koruyorum.

Şafak söküp tan yeri ağardı.
Güneşle beraber gecem son buldu.
Ne sen geliverdin;
Ne de gözümde hayalin kayboldu.
Sanki kapım çalınacakmış gibi,
Kulağım hep tıkırtı sesinde oldu.

Haydi be gülüm bekletme beni.
Bana geri ver ne olur neşemi.
Bilki yine aktarın önündeyim,
Zaten biliyorsun adresimi.
İşte orada arıyorum.
Dermansız derdime çaremi.

Sahi:
_________İLACIM OLURMUSUN  ?
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İnsan Diye

Sana insan diye değeri verdim
Hayvan desem belki bende olurdum
Sevgi her şeydir ben böyle bilirdim
Ama tersi olsa  künde olurdum.
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İstersen

İstersen…  yaşatırsın,
İstersen…  öldürürsün.
İstersen…  ağlatırsın,
İstersen…  güldürürsün.

İstersen… sen diriltip,
İstersen… sen aratıp,
İstersen… sen yitirtip
İstersen… buldurursun.

İstersen… bülbül olup
İstersen… sümbül olup
İstersen… bir gül olup
İstersen… soldurursun.
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İyiki İnsan Değilsin Kader

Ah be kader.
Ne zaman mutlu olmak istesem
terkedip gittin.
Bazen acılardan kurtulmak istesem
O an ensemde bittin.

Yapıştın yakama
Öldüresiye boğdun.
Huzurum değil
Kabusum oldun.
Sevinip uçayım dedim
Kanadımı kırdın.
Bari menzile varayım dedim
Yollarımı tıkadın.
Dolu olup yağdın başıma
Zehir oldun girdin aşıma
Adını büyük harflerle yazacam
Mezarımın taşına.

Ah… be kaderim.
Eğer bir insan olsaydın
Çekerdim silahımı
Dayardım şakağına
Basardım tetiğe
Boşaltırdım tüm kurşunu

Dua etki:
…………..İNSAN DEĞİLSİN
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Kadere Küstüm

Sayfa sayfa artık ömrüm bitiyor
Ölmüşüm vurmaya ne gerek varki.
Hep acılar bana; ümit yitiyor
Yorgunum sormaya ne gerek varki

Bunca bekleyişler boşuna çıktı
Yaşlar damla damla gözümde aktı
Şu dert,çile,keder dünyamı yıktı
Ezginim kırmaya ne gerek varki.

Izdıraptan buldum derde çareyi
Benden kaçarak açtın arayı
Bağrıma açılan kanlı yarayı
Deşmişken sarmaya ne gerek varki.

Küstüm ben kadere ayırdı yardan
Derdin üstüne dert açtı bir yandan
Bilmemki ne ister şu ŞÜKÜRCANDAN
Dargınım yormaya ne gerek varki
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KaHıR

Bu son selamım. Belki de son veda edişim.
Bir daha merhaba dedirtmeyecek son gidişim.

Sanmayın ki bu veda ne bir sevgiye ne de bir aşka
Düşünmeye vaktim kalmadı ecelimden başka
Sallanmasa da olur.Bu bedenin uyku beşiği
Görünüverdiyse ufukta ölümün eşiği.
Sallana sallana yürü be bedenim
Bir gün ruh çıkacak  senden
Ne kadar da çok olacak… Eyvah! Diyenim.
Ama herşey nafile olup; Bir şey gelmeyecek elden.

Kahrım sadece kendime. Haşa… yoktur isyanım
Dayanamaz oldum.Nihayetinde bende insanım
Görmedim ben bu yaşamın bir sefasını.
Ey dostlar siz satın bu dünyanın anasını
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Kahroldum

Yılların birikimi acı günler içinde
Dertlerimi sineme ata ata kahroldum.
Dünya aleminin şu parlayan güneşinde
Karanlık gecelere bata bata kahroldum.

Hayat banamı yada ben hayatamı küskünüm.
Dünya mutluluk dolu ben ise hep üzgünüm.
Hyatta boşamı geçecek benim günüm.
Hergün kendi kendime çata çata kahroldum.

Huzur,neşe,mutluluk.Bunların hepsi yalan.
Bende anlamadım ya nedirki gerçek olan
Doğru bildiğim tekşey çürüyor ŞÜKÜRCAN.
Hülyamı birbirine kata kata kahroldum.
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KaR UYkuSU

Zirvesindeyim karlı tepelerin
Fırtına koptu kopacak sanki
Ardı sıra ağlardım hep gidenlerin
Artık göz yaşım duracak inan ki.

Gökyüzünü alabildiğine süslemiş
Bembeyaz kar yüklü bulutlar.
Arasında süzülürken güneşin ışıkları
Yüzüme vuruyordu sanki yeni umutlar.

Ahh yok mu o bembeyaz duman yumağı
Lapa lapa kar oldu yağdı tepenin zirvesine
Yağdı….yağdııııı
Yavaş ça kaplıyordu
Sanki adım adım yürüyordu.
Kapladı tepenin; zirvesinden eteğine kadar
Bembeyaz gelinliğe bürümüştü
Her taraf süt beyazı
Hissetsem de iliklerime kadar
Aldırmıyordum onca ayazı.
Hatta unuttum
Titremekten ayaklarımın uyuşmasını
Adımlarım ileriye gitmeyince anladım.
Donuyordum.
Sanki ölümün kapısındaydım
Ya da kar uykusundaydım

Uyanıp ta gözlerim açılınca o anda
Kardelen açıvermişti sol yanımda
Gelinliğini yeni giyen bir genç kız edasında
Öylesine duruyordu.Açan güneşin karşısında
Ne muhteşem bir şey ki bu kardelen
Bembeyaz
Buz gibi karın içerisinde bile
Sımsıcak gülümseyebiliyordu.
İşte o anda anladım ki asla olunmaz umutsuz
Anlıyorum ki kendi kendime oluyorum mutsuz

O kardelen ki
Beni tekrar hayata sevdalandırdı
Her şartta bile yeşermek varmış
İşte beni Böyle umutlandırdı
Kök salardı… dal bırakırdı.
Yaprak olup filiz bırakıp,
Gonca olup, gül açardı.

Eyyyy umutsuzluk seni yok ederek
Ekiyorum mutluluk tohumlarını
Yüreğime düşen bu kor ateş
Ne aydır nede güneş
Yaktıkça ısınıyor tüm bedenim
Artık olmayacak benim terk edenim
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Şükür Allaha kurtuldum yalnızlık korkusundan
Kendime gelip uyandım kar uykusundan.
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Karanlık Şafak

Doğmayacak bu şafak boş yere bekliyorum.
Karanlıkta yıldızlar  parlasada boşuna.
Hayalle yaşamaya kaderimdir diyorum,
Anıldıkça kulağım çınlasada boşuna.

Hani,nerede? Gece doğan solgun mehtabım.
Onada hasret kaldım.Ey! Yaratan Allah'ım.
Eğer birgün çıkarsa arş-ı alaya ahım,
Boşverin şu yüreğim dert dolsada boşuna.

Güneş doğmayan dünyam yıkılsaki nenolacak.
Belki mutlu olurum ya ömrüm olmayacak.
Zavallı ŞÜKÜRCAN ım gülsede ağlayacak,
Ömrü tükendikçe hep kahrolsada boşuna.
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Kızım'a

Burada düşünceler kara kara.
Kurulan hayaller yıkık dökük.
Elden birşey gelmez.Düştüm dara.
Ayak taşımaz oldu.Boynum bükük.

Durdu zaman geçmiyor günler.
Kayboldu güneş,esmiyor yeller.
Düşünmekten,yorgunum ve uykusuz
Yaşamın tadı yok, olunca umutsuz.
Üzüleceksin biliyorum,
Yinede duramadım söylüyorum;
malesef işte durum böyle CAN KIZIM.

Halimi hatırımı yok soranım.
Kollarım boş kaldı hani canla cananım.
Ne ekmeğimin tadı var,ne aşımın.
Yaslanacak yeri yok ağrıyan başımın.
Dayanamaz oldum,alışık olsamda çileye
Kurtarsın beni.halimi anlat arzuhalciye.
Babam bize dayanamaz diye söyle CAN KIZIM.

Sebebin gözü kör olsun.Hayatını ettim zehir.
Körpesin sen.henüz çekemezsin kahır.
Yoksun yanımda özledim sarılmanı.
Özledim bee.naz yaparak darılmanı.
Çok üzdüm çoook baban öle.CAN KIZIM.

.
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Kim Bu İnsan

Bir insan tanıyorum.
O insanki yıkık ve dökük.
Üstünde eski bir kaban;
Kim yeri yırtık kim yeri sökük

Düşünmekle ağarmış saçları
Sıkmakla çürümüş dişleri.
Kamburlaşmıştı belleri
Tirtir titriyordu elleri.
Ayakkabısında ne topuk nede iplik
Yoktu hiçbirşey.Hatta en güzel gençlik.
Hayal edip düşünürken çocukluğunu,
O zaman anladı mutluluktan yoksun olduğunu.
Ne zaman sevgi yeli esse gönlünde,
Hep kaderi görürdü önünde.
Daha beteri var diyordu kaderi.
Birden boşaldı vücüdunda soğuk teri.

Ben O insanı tanıyorum.
İnsanlar içerisinde en çilekeşi sanıyorum.
ŞÜKÜRCAN sus artık yalvarıyorum.
Çünkü O sensin seninde boynun bükük.
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KoR DüŞTü

Güneş düştü yüreğime
Dalınca buğulu gözlerin içine.
Gecenin karasında
Çoban yıldızı gibi parladı
Gözlerim semanın derinliğinde.
Ay ın yüzü kızardı
Saklanıverdi dağın arkasına
Bir daha doğmaktan korkarcasına.

Yangınlardaki yüreğimi gören güneş
Korkuverdi; yanıp erimekten
Artık kasırgalarda sustu
İçimdeki fırtınanın şiddetinden
Öyle bir haldeyim ki
Sanki içimde kopuyor kıyamet
Gözlerim kararıp başım dönüyor
Nerdeyse düştüm düşecem yerlere
Sonsuzluğun en derinlerindeyim gibi
Velhasıl kelam;
 İnşallah sonu, olur hayra alemet.

                                            Hamit KALKAN
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KoRKUYORUM

Bir bomba patlamak üzere yüreğimde
Şarapnelinin sinemi yırtmasından korkuyorum
Ve bir zelzele başladı beynimde
Her an şiddetinin artmasından korkuyorum.
Ömür kitabımın son sayfalarındayım
Ecel makasının tenimi kırpmasından korkuyorum

Sürünecek gibiyim dizlerimin üzerinde
Terler söküverdi bedenimin her yerinde
Bir sızı peydah oldu tam ciğerimde
Acıların testere gibi yırtmasından korkuyorum
Felaketlerin peş peşe sıralanıp ta
Yıldırım misali çarpmasından korkuyorum

Yolun sonunu göremem ayaklar yorgun ve bitik
Karanlığın tam göbeğindeyim umutlar yitik
Bütün bedenim sanki edilmiş didik didik
Bir hortuma kapılıp yutmasından korkuyorum
Herşeye rağmen hayata tutunmak istiyorum şimdilik
Amma Azrail in yakamdan tutmasından  korkuyorum.
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KöR KuŞuN

Kurşunun adı kör adresi saklı
Yakın mesafeden geçti fermansız.
Saplandı ciğere ağrısı farklı
Söküldü yerinden kaldım dermansız.

     Ömre veda ettim durdu nefesim
     Umut dolu iken bitti hevesim
     Henüz erken yoktur veda edesim
     Can bedenden çıktı. hem de zamansız

Kabristana çıkar bu yolun sonu
Kötü bir şakaydı  ölüm oyunu
Ölçüp biçtim eni ile boyunu
Çaresi yok,işte öyle amansız.

                                                   Hamit KALKAN
                                30/01/2015

Hamit Kalkan
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Kör Talih

Ey! Sevgilim seni düşünmek ile
Gecelerim gündüz oldu ağlarım.
Çile çekmek kolay geliyor dile
Gözlerim yaşlarla doldu ağlarım.

Mutlaka soldum ne zaman açtıysam
Mutlu hayallerle dolup taştıysam
Kaderin elinden nere kaçtıysam
Kör talihim beni buldu ağlarım.

Kapanmış gibidir bana yolların
Hani nerede çiçek açan dalların
Bana saldığın bütün zarfların
Üstünde mühürsüz puldur ağlarım.

Asırlara dönmüştür şu kısa anlar
Ağlamaktan doldu gözüme kanlar
Gariban ŞÜKÜRCAN çekiyor ahlar
Genç yaşta saçını yoldu ağlarım.
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Köyüm

Baharın gelince bulanır suyun
Neden üzgün üzgün durursun köyüm
Mevsimlere göre değişir huyun
Neden mahzun mahzun durursun köyüm.

Ağaçların vardır çiçekler açmış
İnsanların vardır tarlaya çıkmış
Al güllerin vardır kokular saçmış
Neden yorun yorgun durursun köyüm.

Ayvalı dan sonra ayrılır yolun
Etrafa açılmış seninde kolun
Köylerle çevrili sağınla solun
Neden hergün hergün durursun köyüm.

Örmeli yolunda yokuşun başlar
Çavşak ta yapılır binalık taşlar
Ağacına yuva yaparken  kuşlar
Neden dalgın dalgın durursun köyüm.

Mezarlıkta başlar senin girişin
Yaslımıdır senin böyle duruşun
Ağlamakmıdır ki kaderde işin
Neden solgun solgun durursun köyüm.

Karasarp karşında güneye bakar
Ufacık bir çay’ın durarak akar
Sürülerin otlanır bak katar katar
Neden algın algın durursun köyüm.

Batıya gidersen Ören’in vardır
Uzunca dağında ağaran kardır
Şu bizim ŞÜKÜRCAN sanada yardır
Neden dolgun dolgun durursun köyüm
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Lise Kızları

Kiminin cilvesi,kiminin nazı
Kahrınız çekilmez lise kızları
Kiminin baharı,kiminin yazı
Kahrınız çekilmez lise kızları.

Kiminin saçları,kiminin gözü
Kiminin belleri,kiminin yüzü
Kiminin dilleri,kiminin sözü
Kahrınız çekilmez lise kızları

Kiminin bakışı, kiminin eli
Kiminin kakülü,kiminin beli
Kiminin kahırı,kiminin dili
Kahrınız çekilmez lise kızları.

Kiminin duruşu,kiminin boyu
Kiminin candaşı,kiminin soyu
Kiminin yakışı,kiminin huyu
Kahrınız çekilmez lise kızları

Kiminin çehresi,kiminin şaşı
Kiminin gençliği,kiminin yaşı
Kiminin kipriği,kiminin kaşı
Kahrınız çekilmez lise kızları

Kiminin dostluğu,kiminin yadı
Kiminin zehiri,kiminin tadı
Kiminin gülüşü,kiminin adı
Kahrınız çekilmez lise kızları

Kızlar işte size sizleri saydık
Kahrolayım,sizleri dillere saldık
Kızdıysanız şayet sözümüz aldık
Kahrınız çekilmez lise kızları
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Meçhulün Yolcusuyum

Meçhulün yolcusuyum belli değil hedefim
Durmadan yürüyorum çıkmaz olan yollardan.
Parça parça olmuş bak masada ki kadehim
İçtikçe içiyorum,sızıp kaldım kollardan.

Çıkmaza giden hayat yolunda çürüyorum
Bu ne ateştir yana yana kül oluyorum
Güldürmeyen kaderden ızdırap buluyorum
Koştukça koşuyorum boş ve ıssız yollardan.

Sürükleniyorum ben coşkun hayat selinden
Boğuluyorum artık,çile,keder gölünden
Zulüm ile doldum.Ah! ! kaderimin elinden
Feryatla inliyorum,oldum dertli kullardan.

ŞÜKÜRCAN’ım ağlarım güldürmezler yüzümü
Bir zavallı diyerek dinlemezler sözümü
Acıdan ızdıraptan açtırmazlar gözümü
Zulümden ölüyorum,bakın gençlik çağlardan.
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Mutlu Olayım

Şu fani dünyada gönlüme göre
Olamıyorum ki mutlu olayım.
Güzelden ırağım benzerim köre
Göremiyorum ki mutlu olayım.

Mutluluğum olmuş vah ara ara
Anlımın yazısı bak kara kara
Engeli aşıp ta o nazlı yara
Gelemiyorum ki mutlu olayım.

Okun garip yazan mezar taşımı
Seçemez olmuşum yazla kışımı
Damla damla akan gözde yaşımı
Silemiyorum ki mutlu olayım.

Başımızda esen aşk’ın yelini
Garibim diyenin ben ahvalini
Bizim ŞÜKÜRCAN’ın biraz halini.
Bilemiyorum ki mutlu olayım.
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Mutluluk Özlemi

O hasret ki yaktı benim sinemi
Fakat kırık kanat uçurmaz beni.
Hergün vurdun kader bu gün yine mi?
Görün dostlar asla şaşırmaz beni.

Gülmeyi unuttum şans sayesinde
Mutlu ol demedi bir keresinde
Mutluluğumun tam arifesinde
Yakamı tutuda bırakmaz beni.

ŞÜKÜRCAN’ım bitmez hiç şikayetim
İnsanları sevmek mi kabahatım
Galiba beni ben kendim mahvettim
O kader ki bir gün güldürmez beni.
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NaZLIGüLÜM

Avuçlarının içi kirlenmeden
Elinin tersiyle at kenara
Yüzüne düşen gülleri
Gölge etmesinler ay yüzüne.
Bulaşmasın kokusu tenine
Aç avuçlarını
Yüreğimi bırakayım eline.

Konmasın kelebek üzerine
Yada düşmesin kartanesi
Dağıtmasın saçlarını
Rüzgarın esmesi.
Sen varken yok sayarım tüm çiçekleri
Ayım,güneşim.
Hatta aldığım nefesim
Sensin.herşeyim
Boşver tüm güzellikleri
Sensin benim gülüm.
Sen herşeysin be NAZLIGÜLÜM
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Ne Gerek Var ki

El sürme yarama hicran doludur
Kesip te yarmaya ne gerek var ki.
İzinde gittiğim çile yoludur
Yorgunsam yormaya ne gerek var ki.

Yaşıyorum sanma, ben bir ölüyüm
Divane gezerim hortlak mı neyim
Bırak ta geldiğim gibi gideyim
Boş ver uyarmaya ne gerek var ki

O eskiyen yıllar var ya o yıllar
En sonunda açtı yokuşlu yollar
Açılmış beklerken boş kaldı kollar
Artık doldurmaya ne gerek var ki

Aşk la tarih yazdım emek boşuna
Yırtayım,giderse senin hoşuna
Üzme beni artık Allah aşkına
Zincir vurdurmaya ne gerek var ki.

Bilmedim feleğin nedir maksadı
Her fırsatta hemen vurdu tokatı
Bizim ŞÜKÜRCAN’ın bitti takatı
Tatlı söz duymaya ne gerek var ki
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NERDEYDİN ey SEVGİLİ

Bir ay belirdi gecenin karasında
Yıldızlara meydan okurcasına
Hüzünlü dünyamın tam ortasında
Doğuverdi ruhumu okşarcasına.

Göğe uzandım tutmak için ellerimle
Gel bana diyordum, umut dolu gözlerimle
Onca dil döktüm,
Dua eder gibi
Bir yakarış vardı dillerimde.
Ama nafile
Bir tatlı tebessüm vardı yüzünde
Yarınlardan umutsuzca
Hüzün belirdi her iki gözünde
Ve sadece yutkundu,
Gözlerini kapatıverdi suskunca.

Kızarıverdi yüzü tıpkı utanırcasına
Sadece baktı. Yarınlardan korkarcasına
Bir duvak misali
Çekiverdi bulutu yüzüne
Görürsem dayanamam  diye
Ve son bakışında
İşte son sözü
NERDEYDİN EY SEVGİLİ

                   Hamit KALKAN
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OĞLUM'a

Offf be oğul.
Gözlerim kör olsaydıda
Görmesydim son halini.
Dünyam başıma yıkıldı.
Görünce iki kat olan belini.

Boynu bükük mahsun duruşunla
Boşalırcasına akan gözünde yaşınla.
içime doğru ılık ılık aktın be oğul.

Boşuna çırpınma çaban boş evlat.
Yapacak birşeyimiz yok; büyüktür devlet.
Küçük yüreğin yanıyor biliyorum.
Çaban beni kurtarmak seni anlıyorum.

Mahbus arabası karanlığa dalıyordu,
Ellerin yana doğru dökülüyordu.
Kolların öyle düştüki,kesilen dal gibi.
Yıkılan umutlar sanki bir fal gibi.
Kurban olam.Çok mahsun baktın be oğlum.

Artık umut bitti,hadi git.Ağlama ardım sıra.
Dayanmıyor baba yüreği zaten oldum çıra.
Alev alev olmak üzereyim.Sönmem yanarsam.
İçimi kor sarmadan git.Ölürüm ağlarsam.
Anla artık,konuşamıyorum.İçimi yaktın be oğlum.
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Olmasa

Güllerin açması ne kadar tatlı
Koptuktan sonra solması olmasa.
Bir güzel geziyor denizde yatlı,
Fırtına ile batması olmasa.

     Aşkın ile sula kalbimi solmasın.
      Kalbim snden başkasının olmasın.
      Gönül istiyor ki eller çalmasın
      Feleğin elden alması olmasa.
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Öğretmen Işıktır

Karanlık bir dünyam var hani mehtap ve güneş.
Işıksız olunmuyor yardım et  Öğretmenim.
Alev alev olmuşum bağrımda yanar ateş
Damla su bulunmuyor yardım et Öğretmenim.

Ağaç eğmek kolaydır eğer ki olursa yaş
Hakiki istikbale varılmaz yoksa bir baş
Çürük olan bir binaya gerekliyse sağlam taş
Ustasız konulmuyor yardım et Öğretmenim.

Çiçekler açmamışsa bal  yapmaz ki arılar
Meyveyi vermemişse sevilmez kuru dallar
Yıkılmayacak gerçek ebediyete yollar
Güç olup bulunmuyor yardım et Öğretmenim.

Ama artık sen varsın önde ışık olarak
Öğrenmeliyim bütün ilmi senden sorarak
Deryaları yararak şu dağları aşarak
Öndersiz gelinmiyor yardım et Öğretmenim.

Şefkatin merhametin öylesine sıcak ki
Sarın beni bağrına başka kim saracak ki
Bin yıl kölen olurum ahh! Ömrüm olacak ki
Uzaktan duyulmuyor yardım et Öğretmenim.

O sıcak kollarını banada aç banada
Garibe,yetime,fukaraya,yoksulada
Aç aç herkese aç kalmasınlar arada
Öksüzüm tanınmıyor yardım et Öğretmenim.

Hayalimdesin gündüz sen rüyamdasın gece
Cahillik verir bana binbir türlü işkence
Karatahtada durur birkaç harf ve A B C
Sen söyle çözülmüyor yardım et Öğretmenim.

En arka sıradaydı geçmişte benim yerim
Öğretmezsen bilinmez Hazreti PEYGAMBER’im
“İKRA” diyordu bize yüce KUR-AN-I  KERİM
Sen yokken okunmuyor yardım et Öğretmenim.

Mazimi öğrenirsek o zaman dünyadayım
Hep hedefi gözledim bak şimdi aydayım
Saç ışığını birgün mutlaka yıldızdayım
Engeller yarılmıyor yardım et Öğretmenim.

Eseriyle övülür elbette bir asistan
Sayenizde kurtuldum çektiğim acı yastan
İşte bunları sana yazdım senindir destan
Fazlaya dalınmıyor yardım et Öğretmenim.

Hazreti ALİ’nin bir sözünü okuyorum
Kutsal vecize sana söylenmiş biliyorum
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Elimde kalem,silgi hep seni bekliyorum.
ŞÜKÜRCAN yorulmuyor yardım et Öğretmenim.
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Ölmek İstiyorum

Öyle doluyum öyle doluyum ki bilseniz,
Şarap olup kadehe boşalmak istiyorum.
Ver meyhaneci son kere içiyor deseniz,
Yere düşüp kadeh gibi kırılmak istiyorum.

Hicran dolan yaram bak sardı bütün bedeni
Derman olsun diyerek aradım hep seveni
Lakin hekimde gelse kurtaramaz ki beni
Beyhudedir çabalar.Dur! Ölmek istiyorum.

Viraneye dönerek baykuşlara yurt oldum
Açmaya hazırlanan gonca gül gibi soldum
Kahırdan ağarmıştı saçım onu da yoldum
Dertlerden kurtulmayıp kahrolmak istiyorum.

Nedir bende ki boşluk,nedir bu umutsuzluk?
Kendimden haberim yok ne bu sorumsuzluk?
Susadım yanıyorum.Nedir ki bu susuzluk?
Kara bulutlar gibi ağlamak istiyorum.

Halime bakıp ta bana boş yere acımayın
Zaten yalnızım,durun! ŞÜKÜRCAN dan kaçmayın
Anlayın halimi siz olsun hep suçlamayın
Tek çarem diye ölüp kurtulmak istiyorum.
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Ötmek Bilmiyor

Hayat bir su,içtim ben yudum yudum
Boşaldı hayalim dolmak bilmiyor.
Dert yolunda gittim ben adım adım
Tükendi düz,yokuş bitmek bilmiyor.

Kaderime savaş açıp yenildim
Zavallı biçare insan denildim
Bir kere dostlara garip bilindim
Benim kalbim sitem etmek bilmiyor.

İnsan darbe yerse gençlik çağında
Kumlar bile erir çöller dağında
Güllük gülistanlık aşkın bağında
Dertli bülbüllerim ötmek bilmiyor.

Ey! ŞÜKÜRCAN aşkı bilmeze sorma
Onlar hiç tatmamış kendini yorma
Mecnun isen haydi çöllere durma
Gönüller Leylasız gitmek bilmiyor.
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Özgürllüğün Adı

Özgürlüğn Adı

Sana göre özgürlük:

Bulutların gökyüzünde pervazsızca uçmasıdır.
Belkide kuşların; gönlünce kanat çırpmasıdır.
Yada öksüz bir çocuğun renkli uçurtmasıdır.
Yelkenli bir geminin okyanusta yol almasıdır
Benim için bunları izlemek bile yeterli.

Sana göre özgürlük:

Ucsuz bucaksız dağda deli dolu koşmak.
Yağmur damlalarında olan sel gibi coşmak.
Sevdiğinizle göz göze gelip el ele tutuşmak.
Hayallere dalarak başbaşa konuşmak.
Benim için bunları görmek bile yeterli.

Haydi be deli gönlüm

Boşver.Bulutlar kadar hür olmayı.
Yada kuşlar gibi kanat çırpmayı.
Deniz olup rüzgarla dalgalanmayı.
İstemiyorum.Hiç birini
Hatta gönlümce haykırıp bağırmayı,
Bana sadece bunları seyretmeyi verin.

Bana göre özgürlük:

Babam diye koşan yavrularını
Sımsıcak kollarına sarmakmış.
Aldırmadan ter kokularını,
Onları buram buram koklamakmış.

Kısacası:

Etrafındaki duvarları yıkarak,
Gönlünce etrafa bakmakmış.
Alabildiğine gönül burcuna çıkarak,
Sevgi ateşini sonuna kadar yakmakmış.

veeeeee

Üzerine kilitlenen kapıyı açmakmış.
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Özledim

Şafağın:

______Karanlığa son verişini
______Güneşi diriltişini
______Aydınlığı getirişini
              ............................Özledim.                                          .

Güneşin:

______Gülerek doğuşunu
______Alev alev yanışını
______Her akşam batışını
             ............................ Özledim.

Akşamın:

______Erken oluşunu
______Gündüze son verişini
______Günleri tüketişini
                 ........................... Özledim.

Kısacası:

______Hasretliğin içerisinde
______Ayrılığın peşinde
______Bu hayatın gidişinde
            ............... Kavuşmayı özledim .          .
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Saklarım seni

Dikenli dallarda pembe gül açmış
Bir çiçek misali saklarım seni.
Etrafa mis gibi kokusun saçmış
O güzel kokunla koklarım seni.

Bülbül güle aşık ben ise sana
Pembe çiçeğinden bir gül ver bana
Benim kalbim güzel sevginle yana
Arasına alsın kollarım seni.

Sevgindir çileyi bana çektiren
Her gördüklerime derdi döktüren
Kalbimdeki tahtın boyun büktüren
Bana kavuştursun yollarım seni.

Hasretin çekerim gurbet ellerde
Destan ettim seni, söyler dillerde
Haberini yolla seher yellerde
Postalasın bana pullarım seni
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Salma Arkadaş

Sevgiyi kazanmak kolay olmuyor
Uzaklarda selam salma arkadaş.
Sonbahar gelmeden güller solmuyor
Açmayan goncayı yolma arkadaş.

Çok zor olur,hani dosta dövülmek
İnsanın hoşuna gider övülmek
Sevmesi çok kolay zordur sevilmek
Yaklaşsana uzak kalma arkadaş.

Kaybetmesi basit güç olan bulmak
Bunalıma iter uzaktan olmak
Gönül’ün isteği sevgiyle dolmak
Ötmeyen bülbülü alma arkadaş.

Sevenler sevdiği kadar sevilmez
Kim,nedir ve nasıl asla bilinmez
Senden kaçan varsa koşup gelinmez
Onun için fazla dalma arkadaş.

Bak bende severim hem bütün candan
Fakat gönlümcedir razıyım ondan
Belki tavsiyedir bu ŞÜKÜRCAN dan
Sana kardeşim yad olma arkadaş
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Sen Öylesin

Bir mevsim düşün,ama adı ilkbahar olsun,
Baharda gonca güller kokar ya; sen öylesin.
Dereler,denizler ve okyanus şöyle dursun
Gözümde aşk pınarı akar ya; sen öylesin.

Hani bazen yıldızlar dolaşır gökyüzünde
İşte o an bir mehtap doğar esmer yüzünde
Birden kendimi gördüm dalgın bakan gözünde
İnsan yarine sıcak bakar ya; sen öylesin.

Ne bileyim işte her şeyden güzeli sensin
Ağlamak yakışmaz, sen her zaman gülmelisin
Kulağımda çınlasın o kahkahalı sesin
Güller bülbüllere naz yapar ya; sen öylesin.

ŞÜKÜRCAN’ım delice severim esmerimi
Senin sevginle oldum böyle aşk’ın veremi
Son nefesi verirken gelip buldun çaremi
Melek Cennet kapısı açar ya; sen öylesin.
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Sen Varsın

Yağmur yüklü bulutların
Ağlayışında sen varsın
Neşe dolu umutların.
Çağlayışına sen varsın.

Al yeşilli duvakların
Sevgi dolu sulakların
Sağır olan kulakların
Çınlayışında sen varsın.

Dertli öten bülbüllerin
Nefis kokan şu güllerin
Yaslı duran sümbüllerin
İnleyişinde sen varsın.

Aşkı sensin şu kalbimin
Kaynağısın bu sevgimin
Sana olan şiirimin
Yazılışında sen varsın.

Eller bizi bilmez niye
Gönül muhtaç çok sevgiye
Şu ŞÜKÜRCAN sevdim diye
Sızlayışında sen varsın.
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Seni Karanlığa Gömdüm

Hani aya her baktığımda seni görüyordum ya
Artık söndürdüm ayı.Seni karanlığa gömdüm.
Ay etrafında ki dolaşan yıldızlar vardı ya
Hepsini tek tek kaydırıdım.seni karanlığa gömdüm.
Hani sen ölümüne seven bir aşıktın ya
Hani gölgem misali bana yapışıktın ya
Hani penceremden süzülen ışıktın ya
Kapattım tüm perdeleri.Seni karanlığa gömdüm.
Hani olurdun ya bağrımın yanan ateşi
Hani olurdun ya bu bedenin tek eşi
Hani olurdun ya sevdamın tek güneşi
O güneşle birlikte seni karanlığa gömdüm.

Ne o güneş doğsun artık nede sen
Sen yokken öleceğimi sanıyordum ben
Şimdi anlıyorum ki beni benden eden
Yalan sevdanmış.seni karanlığa gömdüm
Elveda diyorum artık cilvene nazına
Seni emanet ediyorum gönül sızına
Eserin olan yüreğimde ki enkazına
Mezarını kazarak. seni karanlığa gömdüm

Aldanmam artık yalancı göz yaşına
Fatiha için bile gelmem kabrinin başına
Baş ucuna diktireceğim baş taşına
Karanlığa gömülen kadın yazıyorum
Senden kalan izleri görmemek için
Gözlerime çektiriyorum mili
Adını bir daha anmamak için
Yerinden kopartıyorum bu dili
Bu son sözüm ve son bakışımla
Seni karanlığa gömüyorum….
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Sensiz Olmuyor

Yaşıyorum yalan dünyada,fakat;
Niye bu yaşamak? Yarsız olmuyor.
Öyle yorgunum ki kalmadı takat
Çok dermansız kaldım halsiz olmuyor.

Yok yok aşık hali bilip dinleyen
Görmedim benden başka gülmeyen
Derinden ahuzara düşüp inleyen
Ah eder bülbüller gülsüz olmuyor.

Gönül sevdiğini bulup almazsa
Kaderi kandırıp,bir gün çalmazsa
Rüyada,hayalde canan olmazsa
ŞÜKÜRCAN’ın aşkı sensiz olmuyor.
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Sevda Buludum

Kapladı gökyüzünü bir anda
Ağlamaya hazır kara bulutlar.
Dolaşıp dururlar arş’ın boşluğunda
Boşalmıyorlar.Bitmesin diye umutlar.

Oysa……
Umutlar hayal oldu sadece
Çile reva oldu,yaşam gülmece.
Sevda uğruna çok göz yaşı döküldü
Anlaşıldı.Dünya yalnız sürünmece.
Ucuz Pazar yeri gibi hayatımız
Üç beş kuruş eder deyip geçiyorlar
Pek nadir şahsiyet arayanımız
Kürkü sağlam olanı seçiyorlar.

Durum böyleyken….
Sakın ağlamayasın sevda buludum.
Hiç olmazsa sende kalsın umudum.
Yazıktır senin dökülecek göz yaşına
Lakin gün gelir ağlarsan eğer
Uğrayıver ŞÜKÜRCAN’ın mezar taşına.
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Sonu Belli Olan Yolculuk

İşte yeni bir gün,yeni bir çocuk.
Yine ağlayarak açılan gözler.
Feryadı korkudan,dudağı uçuk
Hayat arıyordu gerilen yüzler.

Doğan güneş: Yükselirken kıbleye
Doğan bebek: Yürüyordu çileye.
Aralarında amansız olan yarış
Bakalım kimin olacak finiş.
Oysa,boşaydı bebenin çırpınışı
Kimin kazanacağı belli yarışı.

Lakin:

Kalleş dünyanın açmaz çiçekleri.
Dünyaya sürünerek gelir bebekleri.

Yürü ki daha ne günler göreceksin
Büyü ki kaç kere öleceksin.
Hayattır bu çok ta acımasız
Çok kere ölüp ölüp dirileceksin.

Gerçek doğmak dünya ya gelmek değil
Geldiğin yere tekrar gitmendir.
Birde ölümü merak ediyorsan,
İşte şu an geldiğin yerdir.

Dünyanın azizliğini anlatmadım sana
Korktum; belki darılır diye bana.
Amma illaki bilmek istiyorsan
Söyleyim bari eğer ağlamayıp susarsan.

Hani:

Bizim orada bir çay var köyün içinde,
Hayatı onun buzlarına yazdım.
Mademki yaşıyorsun,ilk gidişinde,
Okursun diye derince kazdım.

Neyse:

Anlatmanın ne önemi var ki.
Yaşadıkça anlayacaksın inan ki.
Senin yolun daha çok uzun olacak
Yolun açık olsun bu benim son durak.

Durdurun treni.İstasyon göründü
Artık zamanı geldi ben inmeliyim.
Bedenim bir beyaz elbiseye büründü
Boş ver düşünüp kendini yorma bebeğim.
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Sormuyor Bile

Aşkından çıldırdım sanki deliyim
İşte bak halimi sormuyor bile.
Her halim perişan içten dertliyim
Bak yarama tabib olmuyor bile.

Hancıyım burada hanım yıkıldı
Göz yaşım akarken gülüp bakıldı
Gönülden sarayım bütün yakıldı
Tutuştu kalbim,su koymuyor bile.

Beni unutup ta gitti burada
Perişan eyledi kaldım arada
Bütün vücüdum kanlı yarada
Deşilen yarayı sarmıyor bile.

Dertsiz kul olur mu olmaz elbette
Gelirim diyordu biraz sabrete
Eriyip biterim uzun hasrette
Baksana bir haber salmıyor bile.

ŞÜKÜRCAN ne halde sen bilemezsin
Gözünde yaşları sen silemezsin
Zehri bana verdin sen içemezsin
Derdime çareyi bulmuyor bile.
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Söyle Sen Nesin

Bana adi diyen ey arkadaşım
Eğer ben adiysem söyle sen nesin?
İnsan içinde yok adi gardaşım
Eğer ben adiysem söyle sen nesin?

Gülerek çıkıyor yüzüme sesin
Bana arkadaşım diyende sensin
Seveni,sevdiği vardır herkesin
Eğer ben adiysem söyle sen nesin?

Hayatta en kötü şey adiliktir
Bana zulüm olan hep sefalettir
Ve..sevip sevip en son ihanettir.
Eğer ben adiysem söyle sen nesin?
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Söz Yatıyormuş

Soğudu diyerek deştim sinemi
Meğer altta kızgın bir köz yatıyormuş.
Herşeyi unutup tuttum çenemi.
Derken... Verilen bir söz yatıyormuş.

Hatırladım birden eski dileği.
Hayal edip durdum geçen maziyi
Belki kuru diye açtım kipriği
Hala yaşlı iki göz yatıyormuş.

Şansa küsüp acı acı yanarken
Henüz açmamış bir gonca ararken
İşte en sonunda buldum derken
Yaprağı dökülen güz yatıyormuş.

Mutsuzken kendini mutlu sananın,
Hali harap olur buna inanın
Ben aşığım diyen şu ŞÜKÜRCAN ın
Bağrında soğuk bir buz yatıyormuş.
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ŞaŞKINLıK

Bir melek şeytana kanar mı
Kandı bile.
Bir yürek böyle yanar mı
Yandı bile.
Görmeden bilmeden tanımadan
Bir an bile yanında olamadan
Umutsuz dünyanın umutsuz hayaline
Kandı bile.
Bir gönlün acı yarası
Kara sevdanın mirası
Gökyüzünün karası
Güneş doğmadan
Uyandı bile.
Hüzün içinde güle güle
Yürüdüm rast gele
Bu yürek daldığı hayale
Şartsız ve korkusuzca
Kandı bile.
Soktum can evime
Katık ettim ekmeğime
İşledin hem de iliğime
Bir söz bir tavrın ile
Vurulan hançer kemiğime
Dayandı bile.
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TaNRıYA YaKArIŞ GiBi

İlk defa bir kadın.
Benim gözümü kör etti
Görmez oldum etrafımı
Ve o kadın öyle bir kadın ki
Ne yüzünü gördüm
Ne de tuttum elini.
Bu şekildeyken bile
Svedimm sevdimmm
Sevdimmm beee.

Sadece
Gözlerimin önünde
Dolaşan kelimleri var
Birde
Kulağım da çınlayan sesi.
Koklayamasam da tenini
Çekemesemde kokusunu içime

Bir kere olsun
Bakamadım ki gözlerine
İneyim yüreğinin derinliğine
Hayalimde yaşattıkça
Hayaliyle avunuyorum.
Belki yarın diye.

Sadece
Gecenin karanlığında
Parlayan Mehtap la  değil
Daha da uzağında ki Yıldızın
Parıltısıyla  avunuyorum.
Belki.
Bu parıltılar
Yavaş yavaş büyür
Mehtaba döner diye
Sonrada güneş e.
Ve bir günün sabahında
Üzerime doğar diye bekliyorum.

Ne yıldızımsın
Ne de mehtabım
Hatta güneşim bile değilsin.
Sen bütünüyle gökyüzümsün.
Senin boşluğuna sığındım
Yağmurum olsan da
Fırtınam olsan da
Her şekilde sarıyorsun ya beni
Şükrediyorum tanrıma
Beni saran bir sevdam var diye.
Bu boşluğa doğru
Uzatıyorum ellerimi
Açıyorum bazen avuçlarımı
Tıpkı tanrıya yakarış gibi.
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Uğraşma Boşa

Başımıza gelen bir tokat vurdu
Çakallara kaldı aslanın yurdu
Köpeğin ürmesi ürkütmez kurdu
Sen korkutamazsın uğraşma boşa.

Kaderle girdim kanlı bir harbe
Dostlarımdan yedim durmadan darbe
El vurdu.Sen olsun vurma. Ey! kahbe
Sen durduramazsın uğraşma boşa.

Başım derde girer bakın her yerde
Yüzüme gülen o sevenler nerde
Yorulma.Silemen hiç beni bende
Sen çaldıramazsın uğraşma boşa.

Yıkamaz ki beni yaptığın künde
Hatırlarsın belki maziye dönde
Bu gün nasılsam aynıydım dünde
Sen öldüremezsin uğraşma boşa.

İnsana fayda yok elin çulundan
Yardım beklemeyin kendi oğlundan
Bizim ŞÜKÜRCAN’ı gerçek yolundan
Sen döndüremezsin uğraşma boşa.
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Umut Işığı

Bunca yıl ağladım gülmeye hasret
Galiba gözyaşım duracak gibi.
Bazen isyan ettim bazen da nefret
İçimdeki hüzün son bulacak gibi.

Gülmeyi sadece düşümde gördüm
Acıları yanı başımda gördüm
Dostları hep peşimde gördüm
Önde giden biri olacak gibi.

Şansım beni yordu hemde en baştan
Mat oldum kaderle olan savaştan
Hayallerim yağmur olup yavaştan
Damlalar üstüme yağacak gibi.

Bitap düştüm artık geldim sınıra
Dayanamaz oldum bunca kahıra
Kimbilir belkide kırk yıldan sonra
Nihayet şans bana doğacak gibi.

Veda etsem acı ve de hüzüne
Muhabbet eylesem tatlı sözüne
Sabret be ŞÜKÜRCAN birgün yüzüne
Gülmeyen kaderin gülecek gibi.
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Umutsuz Bekleyiş

Dün akşam,bir mektup geldi nazlımdan
Artık dayanmak zor, gelsen diyordu.
Eriye eriye bittim kahrımdan
Belki ölmem,çare bulsan diyordu.

İşte bak bu günde güneş kayboldu
Bu kaçıncı günün bitişi oldu
Of…yine gözlerim kanlı yaş doldu
Kendi ellerinle, silsen diyordu.

Yaşarsın gönülde,gözde ıraksın
Söylede kadere beni bıraksın
Belki beni birgün sende anlarsın
Hani benden,beter olsan diyordu.

Kurtar beni kurtar artık elaman
İş işten geçerse asla bulaman
Çaresizce bakıp durduğun zaman
Acırım,bir aciz kulsan diyordu.
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UyKUDAKİ HAYAL

Ne derin uykuya daldı hayallerim
Tatlı rüyalar içinde uyanmayı bilmiyor
Gökyüzünde bembeyaz bulutlar
Çimenlerde bahar çiçekleri
Sevdasının elleri
Ellerinin içinde
Yürüyor yürüyor durmaksızın.
Uçarcasına
Kanat çırpan kuşlardan farksız
Bir nefes aldı derinde derine
Ciğeri ağzından
Çıkarcasına
İnceden ve sessizce
Yüreğini bırakıverdi
Sevdasının ellerine

Titriyordu sesi hatta tüm bedeni
Ağlamaksıydı yüzünde hüzün
Sanki günahlardan arınmış çırılçıplak
Koşuyordu durmaksızın yalınayak
Nisan yağmuru  çiselerken
Islak ıslak saçları sanki ağlar gibi
Süzülüyordu damlalar yanaklarından
Uyanıverdi içli içli ağlayaraktan

Hey gidi sevdam heyy
Kapat gözlerini tekrar dal uykuna
Uyanma sakın, gerçekler  acı
Sol yanında dinmez ki sancı
Uyanırsan düşersin cehenneme
Yanarsın narından
Ağır gelir hayatın yükü
Ölürsün kahrından
Uyanma sakın kal öylece
Doğmasın güneş bitmesin bu gece
Bekle o durduğun son durakta
Yorgun düştüm yaşam savaşında
Dayanamıyorum artık
Çok sürmez en kısa zamanda
Mutlaka sendeyim
                                       31/03/2015
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UyUMAK İsTEMİYORUM

Tam ikindi vaktinde
Güneşi çiviledim gökyüzüne.
Tepelerin arkasına saklandığında
Geceler olmasın diye.
Olmasın artık gecem kara
Düşüncelerim kara
Artık gülmek istiyorum
Olsa da ara sıra

Dalmak istemiyorum uykulara
Görmek istemiyorum rüya
Her sabah uyandığımda
Tekrar akşam olacak korkusunu
Yaşamak istemiyorum
Korkar oldum gece karasından
Her seferinde yeni bir yara açılır
İşte sinemin tam burasında
Şayet çivi kırılıp güneş batarsa
Işık tutun gözlerime kaçsın uykum
Ürküyorum artık sevinçli rüyalarımdan
Veeee
Umutsuzca uyanışımdan

Vaz geçtim toz pembe görüntülerden
Yıkanırcasına arındım tüm hayallerden
Bırakın beni ölürsem açık gitsin gözüm
Artık uyumak istemiyorum
Korkuyorum rüya görmekten…
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Verin Çocukluğumu

Geri verin bana.
Çamurlar içerisinde,yalın ayak;
Koşturduğum günümü.
Hani hep söylerim sayıklayarak
Çırayla arayıp bulamadığım
O masum çocukluğumu.

Doyamadım o günlerime
Girmeyin hayallerime
Daha ne kadar girecek?
Oyuncaklar düşlerime.

Bırakında bineyim.
Atlı karıncaya.
Saatlerce oynasam
Naylon arabamla.
Babamın aldığı düdüğü,
Çalarak taksam boynuma.
Bazen de bekçi olsam.
Patlak topumla şut atıp,
Gooool diye haykırsam.
Sevincimi herkes duysun
Geri verin ki çocukluğumu.

O yıllar mahrumdum
Tüm bu eğlencelerden.
Yaş yetmişte olsa,
Kurtulmam düşlerden.

Öyleyse geri verin.
Bana ÇOCUKLUĞUMU.
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Vur Bana

Gördüğün düşünü eğer hayıra
Yormak istiyorsan haydi yor bana
Benden kaçtın yoksa el mi ayıra
Sormak istiyorsan haydi sor bana.

Bir gün cananıma düşersem uzak
Yinede her zaman selamlar yazak
Şu genç kalbimdeki aşkıma tuzak
Kurmak istiyorsan haydi kur bana

Aşkıyla yanarak olsa tozla kül
Yinede sevmez mi goncayı bülbül
Bu sana hatıram diyerek bir gül
Vermek istiyorsan haydi ver bana.

Mevla’m mahcup etmez biz kullarını
Kavuşturur senin o yollarını
 İstersen belime sen kollarını
Sarmak istiyorsan haydi sar bana.

Ağlasam ağlasam ben yana yana
Bilmem kıyarmısın sen nazik cana
Eğer ki gariban bir ŞÜKÜRCAN’a
Vurmak istiyorsan haydi vur bana
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Vurdun Çeneme

Hayatımda iki sert tokat yedim
Birincisi fani olan kaderden.
Boş ver alışmışım kadere dedim
Ya ikincisi? Bak işte o senden.

Canım gibi sevip bastım sineme
İsmini yazmıştım bütün kalbime
Sağol en sonunda vurdun çeneme.
Ama üzülme,ben ölmüşüm dünden.

Sevmek insanlara zarar getirir
Düşmanı kazanıp dostu yitirir
ŞÜKÜRCAN sözünü burda bitirir
Fakat çok çekecek kendi dilinden.
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Yalnızlık

Kocaman tepede yalnız bir ağaç
Ne bir seveni var ne de sevgilisi.
Dalları uzanmış bak kulaç kulaç
Çok yalnız,çok garip,yoktur kimsesi.

Baharda yağmurlar yağar üstüne
Çiçekler,yapraklar… bakın süsüne
Ama o muhtaçtır bülbül sesine
Hep yorgun ağlıyor,yoktur kimsesi.

Kırda,bağda,dağda… gezer kelebek
O da yalnız ve garip yasaktır gülmek
Yalnızlığı verir gülü çok sevmek
Yorgun kanatlarda, yitmiş gülmesi.

Ta yükseklerde bir kuş durmaz uçar
Kanatlarını hep canana açar
Feryattan figandan göz yaşı saçar
Bekleyiş boş,yoktur yarin gelmesi.

Gördüğüm her şeyler ıssız ve sessiz
Hepsi,hepsi yalnız kalmış kimsesiz
Yok yok olmaz asla aşksız ve sevgisiz
İşte bunu ; çok mu çok zor bilmesi.

ŞÜKÜRCAN yalnızca kalmışsın ağla
Çay’a,Deniz’e göz yaşınla çağla
Durma zalim gurbet beni’de bağla
Yasak oldu sana canan sevmesi.
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YapMaM       Şe..........!

Sen beni ben seni
Yok sayacak gibi
Tanımadık canım
Ki silebileyim.

Kem gözlerden sakın
Lütfusun bana Hak kın
Uzanan ellerini
Tutacağım gün yakın

İçmesek de suyunu Kevser in
Tadını biliyoruz sevmenin.
Dönüşü olmayan yoldayız
Anlamı yok yemin etmenin

Acılar olsa da ucunda
Bir gül tut avucunda
Meydan okuyalım her şeye
Mutluluk varsa sonucun da

Açarsam kollarımı gel diye
Dönüp bakma hiç geriye
Açtım yürek kapımı sana
Hadi dalıver içeriye.

Korkma be güzelim.
Ne seni silebilirim
Ne de başka sevebilirim
Yapacağım tek şey var
Ancak uğruna ölebilirim.

Sildiysem hayatımda sensizliği
İhanetle yapmam şerefsizliği
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Yarınları Bekleyiş

Bu günde uzağım yine huzurdan
Bükülen bedenim taşımaz beni
Gönül hoşnut değil hali hazırdan
Çileyedir sevdam şaşırmaz beni.

Bugün öyle bir günkü,
Beni virane etti inan ki.
Ayağımı kaydırıp serdi yere
Kalkmaya umut yok.Ama belki;
Belki diyorum; Yarınlar var hala
Oysa hayat çok acımaz ve ukala.
Öyleyse neden değer vereyim dünyaya
Hayat tekerrürden ibaret benzer kopyaya.

Bak göründü birer birer hakikat
Boşaymış çırpınış hatta sadakat
Kaybettirdi bizi en son mülakat
Bitti umut artık aşırmaz beni.
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Yarim Gelmedin

Ne haberin nede bir sefer selam,
Unutuldum gitti yarim gelmedin.
Mutluluğum için yaz iki kelam
Aklım fikrim yitti yarim gelmedin.

Hani sözde sen geri dönecektin
Sevinçten coşarak hep gülecektin
Ömrümüz boyunca bir olacaktın
Ah! Gençliğim bitti yarim gelmedin.

Göz yaşım karıştı yağmur seline
Bir kere değmedi elim eline
Goncalar bağımda bülbül yerine
Kör baykuşlar öttü yarim gelmedin.

Neden boş bıraktın yıkık viranı
Hani çok severdin sözde duranı
Çaresizce kalan şu ŞÜKÜRCAN ı
Bilinmez dert tuttu yarim gelmedin.
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Yarimi Gördüm

Coşuyor sevincim uçuyor gönlüm.
Gülüyorum artık yarimi gördüm.
Ağlıyordum hergün nihayet güldüm
Uçuyoyorum artık yarimi gördüm.

Çıkarken yokuşu geldim inişe
Günlerdir hasrettim böylesi işe
Sevinçten uçarak dünyaya neşe
Saçıyorum artık yarimi gördüm.

Tokatı vurmuştu felek banada
Tanınmaz olmuştum kırık aynada
ŞÜKÜRCAN'ım fani olan dünyada
Yaşıyorum artık yarimi gördüm.
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Yerin Yerdir

Ayrılık dedin yine zalim kadere çattım
Yol ayrılsada gönül birdir. Güle güle git.
Hayatı özlemiştim,sevinci senden tattım
Boşver. Kalbimde yerin yerdir. Güle güle git.

Şansta ayrılık varmış kaderime dur demem
Çünkü: Çok tekme yedim bir tekme daha yemem.
Ama şu da gerçeki; gidersen asla gülmem
Zaten gözümde akan,seldir.Güle güle git.

Beni acıya atan böylesi kötü andır.
Yaramı soruyorsan, yaram kanlı hicrandır
Dertlere köle varsa,işte o ŞÜKÜRCAN dır
Benim sevgilim Nazlıgüldür.GÜLE GÜLE GİT

Hamit Kalkan

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yıksak Diyorum

Bir zihin var gurur ve kibir dolu
Seninle beraber yıksak diyorum.
Hoşgörüşlü olmak sevginin yolu
Gönüller burcuna çıksak diyorum.

Soğumasın havam sıcacık dursun
Bırak fani dünyam aydılık olsun
Sen çekil aradan bana el vursun
Duru sular gibi aksak diyorum.

Çok üzülür oldum, hastamı neyim?
Fenalaştım yine bak viraneyim.
Kabul buyurun ben işte böyleyim
Göz göze gelipte baksak diyorum.

Boşver be ŞÜKÜRCAN düşünme boşa.
suçlama kimseyi hakkın yok haşa
Mevsimler geçipte girersek kışa.
Üşümeden ateşi yaksak diyorum.
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Yok Say Gitsin

Seni ben çok sevmedimmi
Gidince yaş dökmedimmi
Bana sunduğun zehiri
Şerbet diye içedimmi

Görmez oldum başkasını
Çok çektim aşk acısını
Gittiğinde görmeliydin
Yüreğimin  sancısını

Gitmek yoktu kalamadın
Hiçbir sözde duramadın
Ölüm bile ayıramazdı
Toprak bile olamadın

Ağrımazken eğdin başım
Şahit olsun mezar taşım
ŞÜKÜRCANI yok say gitsin
Hatıramdır sana naaşım
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Yoruldum

Gülmek yasak bana felek ağlatı.
Gözyaşlarım aka aka yoruldum.
Çilekeş halimi zulme uğratır
Dişlerimi sıka sıka yoruldum.

Perişandır halim kimse bilmiyor
Çaresizmiş.Tabib ilaç vermiyor
Haber gönderdim o yarda gelmiyor.
Yollarına baka baka yoruldum.

Yaşamak bu ise ben yaşıyorum
Kaderle birlikte hep koşuyorum
Doldum…doldum.İşte bak taşıyorum
Ömür bendi yıka yıka yoruldum.

Gözüm yok para ile pulundan
Merhamet silinmiş hakk’ın kulundan
Çekerek götüren hayat yolundan
Yokuşları çıka çıka yoruldum.

Ümitsizlik vardır benim  kalbimden
Kurtulmaz ölürüm, ben bu derdimden
Sakladım sırrımı kendi kendimden,
ŞÜKÜRCAN’ı yaka yaka yoruldum
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YÜReĞİMDEN KURTARIN BENİ

Çıkarın yüreğimi yerinden
Acı verdi her seferinden
Kapatılmaz yaralar açtı
Yaktı beni hem de ciğerimden.

Ne kadri bilindi ne de kıymeti
Boş yere bedeni mi  işgal etti.
Her seferinde bir parça koptukça
Beş para etmez olup değerini kaybetti.
Ona kalmadı ihtiyacım
Sinemin tam solundan
Bağrımı yırtarak elinizi daldırıp
Söküp alın yerinden
Parmaklarınızın arasında sızarken kanları
Fırlatıp atın.Yesin leş kargaları.
Bana faydası olmadı.
Bari doysun karganın karnı
Onsuz yaşamak istiyorum artık yarını.

Hoşça kal yüreğim istemiyorum artık seni
Bana bir iyilik yap ta.Bari işgal etme bedeni.
Alın bunu benden gerçektir niyetim
Bari huzurlu olsun ölen cesetim.

                                                      Hamit KALKAN
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Yürek İsterim

Aslan kükrer ise deniz coşarsa
Önünde durmaya yürek isterim.
Dola dola sabır gölüm taşarsa
Halimi sormaya yürek isterim.

Kesilir sanmayın benim takatım
Gerilmeye görsün asık suratım
Sanada kalkarsa demir tokatım
Kolumu burmaya yürek isterim.

ŞÜKÜRCA’da bir gün silinir sanma
Ben bendeysem beni hiç benden silme
Eğer yıkılırsam sevinip gülme
Düşsemde vurmaya yürek isterim.
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