Muhammet Çal
- şiirler -

Yayın Tarihi:
26.03.2019

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.

Muhammet Çal
1967 yılında Giresun'un Eynesil ilçesine bağlı köseli
mahallesinde doğdum. İlkokulu köseli mahallesi ilk okulunda Orta okul ve
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bir gazetenin matbasından faydalanarak çıkardım. Tüm geliri şehit ailelerine
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anda yazmaya devam ediyorum. İkinci kitabım çıktığında sizlerle buradan
paylaşacağım.
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Ağlama Gözlerim
Ağlama gözlerim, sus artık yeter,
Biter mi sanırsın; bu gam bu keder,
Hangi kula sorsan; bin isyan eder,
Yeter artık sus ağlama gözlerim.
Kim çekmekle bitirmiş ki dertleri,
Beteri var; her bir derdin beteri,
Boş yere zorlama bırak kaderi,
Yeter artık sus ağlama gözlerim.
Yazık etme şu gencecik ömrüne,
Söyle kaç kul düşer dengi dengine,
Kimi gider mal, mülk için zengine,
Boş ver artık sus ağlama gözlerim.
Hayatından tat al, bırak kederi,
Çekmekle biter mi dünya dertleri,
Bir avuç topraktır ömrün merhemi,
Yeter artık sus ağlama gözlerim.
M. ÇAL

Dost kalemler
Bahar gelidi yar bağına gül eke
Terk et yüreğimi git seke seke
Selinden usandım gam çeke çeke
Yeter artık sus ağlama gözlerim -------İbrahim Kurt
Muhammet Çal
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Ağlar Dururum
Bir kırık sazımla kaldım baş başa,
Yalnızlığın bam teline vururum,
Felekten bir dilek tuttum da boşa,
Bu kara bahtımla yanar dururum.
Efkâr bastı, çaldım garip sazımı,
Yazan böle dertli yazmış yazımı,
Dindiremem gönlüm deki sızımı,
Bu kör talihimle söyler dururum.
Dertli çalıp, yanık söyler dillerim,
Aşk kokusu vermez oldu güllerim,
Boş yere çırpınıp durur ellerim,
Bu kara bahtıma küser dururum.
Umutsuzluk kaplar benim yolumu,
Kendim hazırladım hazin sonumu,
Layık gördün felek bunca zulumu,
Bu kara bahtımla yanar dururum.
Ben derdimi söyleyemem ellere,
Bir garip aşığım düştüm dillere,
Turna gibi uçuyorum ilden illere,
Bu kara bahtım la gezer dururum.
Bir diyarı mekân tutup kalmadım,
Bülbül gibi daldan dala konmadım,
Bir yar sevdim, muradımı almadım,
Bu kara bahtımla çağlar dururum.
M. ÇAL

DOST KALEMLER
yarim gitti gelmez gurbet eline
hasretle vurur dururum saımın teline
kapıldım gidiyorum ayrılık yeline
kem talihime ağlar dururum
bu da benden hediye olsun......Vedat Sınmaz
Muhammet Çal
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Ağlarım
Bir garip sazımla kaldım gurbette,
Dertli çalar söyler olduk, elbette,
Alevler içinde, gönlüm nöbette,
Özlem ateşiyle, yanar ağlarım.
Alın yazım derim, sitem edemem,
Kadere, talihe küsüp gidemem,
Öldürseler başkasını sevemem,
Kaderimdir derim, çeker ağlarım.
Yârden ayrı gurbet kahrı çekilmez,
Aşka düşmeyenin boynu bükülmez,
Sevip kavuşmayan bir ömür gülmez,
Sensiz her günüme, çalar ağlarım.
Umudum tükendi bitti bitecek,
Kahrolası ömrüm, sensiz geçecek,
Ölünce mahşerde hesap verecek,
Sensiz sem kabrimde, çalar ağlarım.
Mahşerde huriler olsa da bile,
Sensiz cennet birdir, cehennem ile,
Sımsıcak bakışın benzer de güle,
Sensizlik korunda yanar ağlarım.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Ahım Sana Yeter
Yeşeren bir ağaç gibiydim anam,
Kurudum tükendim bir çöle döndüm,
Gözümden dökülen yaştan mı bilmem,
Artık çiçek açmayan bir bağa döndüm.
Hüzün sardı benim tüm benliğimi,
Kuruyup dökülen yaprağa döndüm,
Mutluluk sararken gönü evimi,
Şimdi viran kalan bir bağa döndüm.
Yağmasın üstüme yağmurlar karlar,
Bitmesin üstümde yem yeşil otlar,
Toprak oldu gitti bütün umutlar,
Şimdi dağ başında mezara döndüm.
Beş kez mi on kez mi geldin başıma,
Dua edip baktın mezar taşıma,
Henüz girmemiştim otuz yaşına,
Boş yere ben seni yakmışım dedin.
Bundan sonra anam artık ağlama yeter,
Ölünce kalmıyor canda ne dert ne keder,
Senin gönlün oldu anam bu sana yeter,
Benim ahım anam sana da yeter, sana da yeter.
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Ak Eyledim Giderim
Başım alıp gittim gurbet ellere,
Çekilmez derdimden düştüm dillere,
Bülbül gibi hasret kaldım güllere,
Göç eyledim vatanımdan giderim.
Kurudu fidanım, çiçeğim, dalım,
Mecnunu aratmaz bu garip halım,
Yaktı yüreğimi gitti bir zalım,
Yurt eyledim gurbet eli giderim.
Dökülür gözümden kan dolu çise,
Yaralı gönlümden bak gelen sese,
Uğrunda ölürdüm halımdan bilse,
Gözyaşımı sel eyledim giderim.
Yalan oldubitti bütün düşlerim,
Hep tersine gitti bütün işlerim,
Ağustosta gelir oldu kışlarım,
Yollarımı buz eyledim giderim.
Saçlarımı ak eyledim giderim.
M. ÇAL

Değerli dost kalemden

Temmuzda üşürüm yazım buz keser
Mektubun gelince yüzüm gülümser
Sıladan gurbete nefesin eser
Rüzgarları yel eyledim giderim --İbrahim Kurt

Ağlarım halimden kimseler bilmez
Gözümün yaşını kimseler silmez
Bu dünya fanidir kimseye kalmaz
Gözüm yaşı sel eyleyip giderim .........İlyas Ateş
Muhammet Çal
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Aklım Gidiyor
Bu akşam rüyamda rastladım sana,
Uyanırım diye; aklım gidiyor,
Beni öpen o gül dudaklarından,
Silinirim diye; aklım gidiyor.
Dert ile kedere son verdiğimi,
Bir ömrü; bir düşe yetirdiğimi,
Aşkın heyecanıyla ürperdiğimi,
Unuturum diye; aklım gidiyor
Rüyamda hasretle gel dediğini,
Gönlüme aşk ile dol dediğini,
Şu kara bahtıma gül dediğini,
Unuturum diye; aklım gidiyor.
Bir anlık saadeti paylaşmamızı,
El ele, göz göze koklaşmamızı,
Bir ömrü, bir düşte yaşamamızı,
Unuturum diye; aklım gidiyor.
Hayalim, düşlerim bozulur diye,
Bu tarih takvimden silinir diye,
Sensizlik alnıma yazılır diye,
Uyanırım diye; aklım gidiyor.
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Akşam Üzeri
Her gün akşam üzeri,
Karanlık kaplar yeri,
Dertler hep bulur beni,
Yine akşam üzeri.
Sevgimi anlasalar,
Yâre haber salsalar,
Sevenler kavuşsalar,
Yine akşam üzeri.
Ah çekip ağlıyorum,
Dünyayı geziyorum,
Aşkımı arıyorum,
Yine akşam üzeri.
Hasretinle yanmaktan,
Yollarına bakmaktan,
Kan dondu gözlerime,
Yine akşam üzeri.
Aşkın ateşiyle yandım,
Sevgine hasret kaldım,
Gel de bitsin bu hasret,
Yine akşam üzeri.
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Aldandım
Kime gönül verdim ise hep sonunda yanılandım,
Kime güven duydum ise hep yürekten yaralandım,
Kime dost diye sarılsam; şansım mıdır paralandım,
Anlıyorum yaşam denen; bu hayatta ben aldandım.
Canımı koydum ortaya, bir can dostu bulamadım,
Bir gönülde mekân tutup, mutlu olup kalamadım,
Talihsizlik yıktı beni; sevip, aşka doyamadım,
Görüyorum yaşam denen; bu hayatta ben aldandım.
Tek amacım mutluluktu, huzur bulmaktı dünyada,
Kaderim çok acımasız; erdirmedi bir murada,
Yalan dolan bu yaşantı, hep yük oldu omzumda,
Anladım ki yaşam denen; bu hayatta ben aldandım.
İyileri örnek aldım; ömrüm boyunca kendime,
Hayatımda rastlamadım, kısmet değilmiş dengime,
Dünyanın kanunu buymuş; rağbet güzelle zengine,
Anlıyorum yaşam denen; bu hayatta ben aldandım.
Gönlümce bir dost, arkadaş bulamadım bu hayatta,
Bir haz alıp yaşamaya doyamadım bu hayatta,
Her gün ölmek için dua eder oldum ben hayatta,
Anlıyorum yaşam denen; bu hayata ben aldandım.
M. ÇAL
Muhammet Çal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Alışamadım
Dün akşamüzeri gülüm; uğradım sana,
Öyle sessizce gidişin; zor geldi bana,
Kıymak istedi ellerim sensiz bu cana,
Ben bu sebepsiz ayrılığa alışamadım.
Arkadaşların söyledi; gönül koymuşsun,
Kırk yılda bir hatırımı sorar olmuşsun,
Ne aşka inanır ne de sever olmuşsun,
Ben bu sebepsiz ayrılığa alışamadım.
Seninle biz kederleri bölüşmedik mi?
Yeri geldi efkârlanıp biz içmedik mi?
Bazı zaman canımızdan vazgeçmedik mi?
Ben bu sebepsiz ayrılığa alışamadım.
Diyorsun ki şimden sonra görüşmeyelim,
Neşe ile sevinci biz bölüşmeyelim,
İki âşık; kumru gibi sevişmeyelim,
Ben bu sebepsiz ayrılığa alışamadım.
Gönül sensiz yaşamaktan lezzet alır mı?
Sen olmadan bu hayatta yaşanılır mı?
Bu kalp senden başkasını söyle tanır mı?
Ben bu sebepsiz ayrılığa alışamadım.
Ben bir gönül yolcusuyum senin yolunda,
Kovsan da gidemem sensiz, beni vursan da,
Hiç yaşar mı senden ayrı bu can dünyada,
Ben bu sebepsiz ayrılığa alışamadım.
Ben bu dünyada; sensizliğe alışamadım.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Anam Ağlar Halime
Su içtim yaylanızın düzündeki pınardan,
Bir hatıra kopardım kapınızda çınardan,
Tek eser kaldı bende, kadehimle sigaram,
Kalmışım gurbet elde, anam ağlar halime.
Yaylanızın yolunu iz ettim gide gele,
Yâre mektup yolladım adresi beş kelime,
Aşk sokağı Giresun, güzel Eynesil’ime,
Kalmışım gurbet elde, anam ağlar halime.
Yayla topuklarında düşe kalka yürüdüm,
Ben bu kötü kaderi yıllar boyu sürüdüm,
Simsiyah saçlarımı ben aklara bürüdüm,
Kalmışım gurbet elde, anam ağlar halime.
Şu yaylanın yolları, yordu yar beni yordu,
Bu hasretlik bak beni çekilmez derde koydu,
Senle geçen günlerim, şimdi bir anı oldu,
Kalmışım gurbet elde, anam ağlar halime.
Her yıl ayrı coşkuyla, bin sevinçle koşarım,
İçim içime sığmaz, pervasızca coşarım,
Hasret bitecek diye ben sevinçten uçarım,
Kalmışım gurbet elde, anam ağlar halime.
Bizim gibi kaç insan geldi geçti bu yoldan,
Bizim gibi kaç seven su içti bu pınardan,
Bilinmez ki kaç yolcu dal kırdı bu çınardan,
Kalmışım gurbet elde, anam ağlar halime,
Geçmez olsaydım dağlar karlı eteklerinden,
İçmeseydim suyunu, ölsem hararetimden,
Bu sevgiyle bu aşkla, gitmeseydim köyümden,
Kalmışım gurbet elde, anam ağlar halime.
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Anılarda Yaşıyorum
Sensiz bu âlemde yaşamak ölüm,
Hasretin çektirir binlerce zulüm,
Rotayı şaşırdım, bilinmez yönüm,
Yaşıyorum yapayalnız, ben anılarda.
Gönlüm sevgi denen duyguya muhtaç,
Benliğim gül kokan varlığına aç,
Tek dermanım sensin, derdime ilaç,
Yaşıyorum yapayalnız, ben anılarda.
Yokluğun kopardı canı, bedenden,
Hasretin yaralar beni sinemden,
Hiç haber geldi mi söyle gidenden?
Yaşıyorum yapayalnız, ben anılarda.
Taşkın sular gibi çağlar akarım,
Gönlüm bir fırtına, yakar yıkarım,
Bilseydim benimsin, sana taparım,
Yaşıyorum yapayalnız, ben anılarda.
Sensiz inan kimsesizim fani dünyada,
Hayal meyal yaşıyorum sanki rüyada,
Ne işim var benim bilmem sensiz burada?
Yaşıyorum yapayalnız, ben anılarda.
Kulaklarım özler oldu senin sesini,
Bedenim hissetmek ister son nefesini,
Kor alev misali sıcak, tatlı buseni,
Yaşıyorum şimdi yalnız ben anılarda.
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Anıları Yaşıyorum
Maziye baktıkça kanar içimde,
Geçmişin o güzel hatıraları,
Canlanır dün gibi her şey gözümde,
Hayalimde yaşıyorum ben anıları.
Yokluğun içimde dağ gibi büyür,
Sensizlik çığ gibi üstüme yürür,
Hasretin meçhul bir sona götürür,
Yaşıyorum hayalimde ben anıları.
Yalnızlık kadrini ömrüme biçtim,
Mazime gücenip; kendimden geçtim,
Yar diye, vefasız bir kulu seçtim,
Yaşıyorum hayalimde ben anıları.
Gönlüm bir mateme büründü sensiz,
Kalbim tutuşuyor, yârden habersiz,
Şu gurbet ellerde kaldım kimsesiz,
Yaşıyorum hayalimde ben anıları.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Anlarsın Beni
Bedduamı aldın benim vicdansız,
Ömür boyu mutlu olman imkânsız,
Bir gün aşk senide yakar apansız,
O zaman sevmek ne; anlarsın beni.
Bir sevda aklını başından alır,
Umutla, gözlerin yollarda kalır,
Hasret yakar yıkar, gönlün usanır,
O zaman aşk ne dir; anlarsın beni.
Ağlarken gözünden kanlar damlarda,
Suskun yüreğinde volkan kaynar da,
Kaderin seninle oyun oynar da,
O zaman özlem ne; anlarsın beni.
Bütün ümitlerin boşa çıkınca,
Gönül verdiklerin senden kaçınca,
Bağrına bastığın bir gün uçunca,
O zaman hasret ne; anlarsın beni.
Senin de sevdiğin çekip gidince,
Ümitlerin tükenince, bitince,
Yaşamak ölmekten ağır gelince,
O zaman sevmek ne; anlarsın beni.
Sensiz ne haldeyim; anlarsın beni.
M. ÇAL
Muhammet Çal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Aranıyorum
Andıkça maziyi yakar bağrımı,
Boşuna inlerim duymaz çağrımı,
İlaçlar dindirmez yürek ağrımı,
Tek tesellim sendin, aranıyorum.
Aklıma geldikçe o geçen yıllar,
Yağmur olur yaşlar gözümden fırlar,
Elimde sigaram üst üste parlar,
İçimde bir ümit, aranıyorum.
Umutla beklerim vuslat vaktini,
Unutmuş sevdiğim gönül aktini,
Zapt olmaz yüreğim aşar haddini,
Bağrımda kor ateş, aranıyorum.
Tükendi umudum bitti bak neşem,
Elimde bir sazım, bir yarım şişem,
Maziye dalarken biraz içmişem,
Başım duman duman, aranıyorum.
M. ÇAL
DOST KALEMLER
Ah bir bilsen yüreğimde sızıyı
Kara kalem yazdı kara yazıyı
Günü değil yaşıyorum maziyi
Evveli diyardan aranıyorum.
İbrahim KURT
.....................................

Nerden gördüm seni, görmez olaydım,
Seni düşünmesem, mutlu yaşardım,
Gelecek günlere, umut taşırdım,
Kaybettim kendimi, aranıyorum..!
Mahmut Mücahit Özdemir
Muhammet Çal
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Arkadaş
Şu kısacık ömürde, mutluluk elbet haktır,
Hayat mecburi süreç, yaşarız çare yoktur,
Sevmeyi bilmeyene; neylesin tabip, doktor,
Yaşamak istiyorum doyasıya arkadaş.
Düşünmeden geçmişin; derdini, kederini,
Unutmak istiyorum mazinin izlerini,
Ödedim gençliğimle hatamın bedelini
Eğlenmek istiyorum doyasıya arkadaş.
Sevmenin yaşı yoktur; mutluluğu tatmalı,
Her güne ayrı heyecan, ayrı neşe katmalı,
Geçmişi boş ver gitsin, geleceğe bakmalı,
Yaşamak istiyorum doyasıya arkadaş.
Bana ne ki geçmişin, kara hatırasından,
Geçmeyen kul var mı ki; bu gönül sırasından,
Kimi kadere küsmüş, usanmış sevdasından,
Ben coşmak istiyorum çocuk gibi arkadaş.
Kime ne faydası var geçmişe bel vermenin,
Küllenmiş anıları; boş yere günlemenin,
Geleceğe bakmadan, maziye gömülmenin,
Sen de gönlünce yaşa, adam gibi arkadaş.
Çizdim bütün geçmişin satır satır üstünü,
Aramaz oldum artık, eski sevda dostumu,
Bütün hatıralara; çektim gönül restimi,
Yaşamak istiyorum sevip, coşup arkadaş.
Yaşamak istiyorum; mutluluğu arkadaş.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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'aşk'' Budur Belli
Dinle bak derdimi sakın ağlama,
Şu yanan bağrımı sende dağlama,
Beni böyle yakan biri var amma;
Anlarsın perişan halimden belli.
Adına aşk diye isim koymuşlar,
Sorup araştırıp, fallar bakmışlar,
Ne yazık; bir çare bulamamışlar,
Bakarsın tükenmiş halimden belli.
Yürekleri yıkar, yakar kavurur,
Sırma saçlarını döker savurur,
Bin bir umut ile yaşar avunur,
Bakarsın sevdalı gözlerden belli.
Söz dinletemezsin deli gönlüne,
Kalbindeki yangın sıçrar diline,
Efkârla vurursun sazın teline,
Dinlersin aşk dolu nameden belli.
Ferhat’a dağları buydu deldiren,
Mecnunu çöllere salıp gezdiren,
Beni yaşamaktan candan bezdiren,
Görürsün, aşk dolu gözlerden belli.
Çekenlere bir sor’’ aşk’’ budur belli
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Aşk Istırabı
Meyhaneye kapanmışım,
Tanrım artık koru beni,
Yar sözüne aldanmışım,
Bırakıp da gitti beni.
Artık benimle arkadaş,
Meyhaneler de şişeler,
Artık benimle yoldaş,
Aşka küsüp gidenler.
Beni adatıp da gittin,
Yalanlara alet ettin,
Seni candan sevmiştim,
Beni perişan ettin.
Güvenemem artık sana,
Dayanamam bu acıya,
Birdaha dönme geri,
Ölünce yanarsın bana.
Dünyada kavuşmayan,
Ahrette kavuşur mu?
Beni yaktın kül ettin,
Buna can dayanır mı?
Sakın artık dönme geri,
Böyle aşkın yoktur yeri,
Aşkın yalanmış neyleyim,
Seven öder tüm bedeli.
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Aşk Kaldı Gönlümüzde
Bir gönül oyunuydu; oynadık ikimizde,
Sonunda acı hüsran, aşk kaldı gönlümüzde,
Dertten başka bir tanem ne var ki elimizde,
Her şey son buldu yazık, yaşlar var gözümüzde.
Aşkımı arıyorken, bitti ömrümün yazı,
Geçti güzelim yıllar kalbimde kaldı sızı,
Kıskandı bütün dostlar çekemediler bizi,
Her şey son buldu yazık, dert kaldı gönlümüzde.
Sığmaz oldu efkârım, yıktı gönül bendimi,
Bir çare bulamadım, yenemedim derdimi,
Acımasız yıllara teslim ettim kendimi,
Her şey son buldu yazık, yaş kaldı gözümüzde.
Oyun sandım hayatı; beraberken bilmedim,
Gittiğin günden beri, tövbe billâh gülmedim,
Nice güzeller gördüm; bir başka yar sevmedim,
Her şey son buldu yazık, gam kaldı gönlümüzde.
Çarçabuk geçti ömrüm, mutluluğa ermeden,
Çilelerle göç ettim; bir gün ışık görmeden,
Kara toprağa girdim, yar gönlüne girmeden,
Her şey son buldu yazık, vah kaldı dilimizde.
Mezar taşıma yazdım; aşkından öldü diye,
Sevdiğini ararken; deliye döndü diye,
Kavuşamadı amma, bir ömür sevdi diye,
Her şey son buldu yazık, aşk kaldı gönlümüzde.

M.ÇAL
Muhammet Çal
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Aşk Neler Etti
Gidişinle açtığın yaram hala kanıyor,
Yüreğimde kor ateş, alev alev yanıyor,
Aşkı tanımayanlar, beni mecnun sanıyor,
Gel gör şimdi bak halime, aşk neler etti.
Sürüm sürüm sürünürüm, gittin gideli,
Aşkından gönlüm perişan, ben ise deli,
Dinmez oldu gözlerimden bir bahar seli,
Gel gör şimdi bak halime, aşk neler etti.
Acı, hasret hayatımı toz duman etti,
Sensizlik ateşim düşmez, canıma yetti,
Bir gün gelir diye ömrüm beklerken bitti,
Gel gör şimdi bak halime, aşk neler etti.
Çekmediğim çile, keder, cezamı kaldı,
Vefa diye sarıldığım, canımı aldı,
Önceleri yüzü gülen bir adam vardı,
Şimdi gel gör eserini, aşk neler etti.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Aşka Farklı Bir Bakış
Bir anlamı kalmadı umutsuz yaşamanın,
Hasretlik sancısını bir ömür taşımanın,
Boş hayaller peşinde geçmişi kaşımanın,
Kime faydası var ki; canım sana da olsun.
Geçmişin üzerine bir çizgi çek silinsin,
Herkes verdiği kadar; değer görür bilinsin,
Kendini kaptırırsan bir mum gibi erirsin,
Kim fayda bulmuş aşktan; sana faydası olsun.
Gidenin ardı sıra; herkes aşk diye ağlar,
Kimi canına kıyar, kimisi; kara bağlar,
Bilinir ki her seven, terk edilmeye ağlar,
Kim fayda görmüş aşktan; sana faydası olsun.
Herkese ağır gelen, terk edilmektir asıl,
Birde terk edene sor; geçer bir iki fasıl,
Hatırlamaz seni de, gidene yanar; nasıl,
Kim fayda görmüş aşktan; sana faydası olsun.
İnsan yediği darbenin acısını unutmaz,
Bana nasıl yapılır? sanki kendi külyutmaz,
Sonra, adını aşk kor; aldanmayı kaldırmaz,
Kim fayda görmüş dertten; sana faydası olsun.
Başını çevir de bak; hep kalan şikâyetçi,
Giden çoktan unutmuş, gidenine nöbetçi,
Herkes bir giden için, köle ya da hizmetçi,
Kim fayda bulmuş aşktan; sana faydası olsun.
Adını aşk koymuşuz; biz darbeyi yiyince,
Terk eden biz olsaydık, gülerdik ince ince,
Eğer herkes haz alsa, ayrılmazdık sevince,
Kim fayda bulmuş aşktan; sana faydası olsun.
Elini başına koy, gerçekleri bir düşün,
Aşkın seni terk etti; yıkıldı bütün düşün,
Sen terk etseydin onu, birde böylece düşün,
Kim fayda bulmuş aşktan; sana faydası olsun.
Terk edilmenin adı; aşk konulmuş velhasıl,
Aşk ise paylaşmaktır, mutluluk tur bil asıl,
Gideni unut gitsin, sende geç bir kaç fasıl,
Kim fayda bulmuş aşktan; sana faydası olsun.
Kafa kurcalar durur terk edenin gidişi,
Gideni salla gitsin, gelen ile kur düşü,
Hayatın anlamı ne? Bir erkek bir de dişi,
Dünyanda mutlu ol ki, sana faydası olsun.
Bahtına kim düştüyse; sev oda mutlu olsun.
M. ÇAL
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

**** Dost Kalemler ****
Aşk sözcüğü bir masal, var mı bunu bilmeyen?
Bu kelamı edene, var mı arzda gülmeyen?
Fanileri sevip de var mı mutsuz ölmeyen?
Mümkün mü aşk mahkumu, hayatta mutlu olsun? ........Ülkü Şahin
Muhammet Çal
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Aşkı Öğrensin
Nasıl sevdi seni kalbim bilmezsin,
Sen gönlümde nadide bir çiçeksin,
Benden başkasında solar gidersin,
Gir kalbime; gönlün aşkı öğrensin.
Hayatıma kıyar; yokluğun her an,
Sensiz geçen ömrüm olur bir yalan,
Ölsen benden başka olmaz ki yanan,
Gir kalbime; gönlün aşkı öğrensin.
Aşkın ile yanar kalbim, bilmedin,
Bir ömür bekledim yine gelmedin,
Bir de candan sevdiğini söylerdin,
Bana gel ki gönlün aşkı öğrensin.
Ben sevda beklerken senin elinden,
Bir tek aşk sözcüğü çıkmaz dilinden,
Sevgisiz yaşar mı bir kul sahiden?
Gir kalbime; gönlün aşkı öğrensin.
Bu kalbim aşkından; bil neler çekti,
Hasretin canıma son verecekti,
Ölsem bile seni hep sevecekti,
Gir kalbime gönlün aşkı öğrensin.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Aşkım Beni Viran Etti
Çekilmez bir derde düştüm yanarım,
Aşkın zehir olsa bile; içer kanarım,
Her gördüğüm dosttan seni sorarım,
Bu aşk beni talan etti, viran etti, tüketti.
Bir çaresiz derbederim, sürünüyorum,
Aşkım verem etti beni, dövünüyorum,
Ver kalbimi bana geri, yalvarıyorum,
Bu aşk beni talan etti, viran etti, tüketti.
Düştüm ben aşkın ağına kaçamıyorum,
Kurtulmak boş bir umut; çıkamıyorum,
Perişan hallerim, kimselere açamıyorum,
Bu aşk beni talan etti, viran etti, tüketti.

Kaç kez yemin ettim seni unuttuğuma,
Kaç kez fal baktırdım ben yokluğunda,
Bahtıma sen çıktın hep şans oyununda,
Bu aşk beni talan etti, viran etti, tüketti.
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Aşkım Bir Haber
Bu son seferimdir meçhul limandan,
Ağlıyor dost gözler farksız ummandan,
Yüreğim kor ateş, yanar durmadan,
Sevdiğim bir haber, aşkım bir haber.
Herkes başucumda, ben sensiz, yalnız,
Bil ki, sensiz ölmek bile anlamsız,
Mezarımda gül yok, çiçekler cansız,
Sevdiğim bir haber, aşkım bir haber.
Yeşermez üstümde, kara bir toprak,
Ne bir gonca açar ne de bir yaprak,
Doğduğum gibiyim kaldım çır çıplak,
Sevdiğim habersiz, yardan bir haber.
Her zaman istemem, yılda bir kere,
Şu yanan gönlümü bahtiyar eyle,
Bir Fatiha oku, sevdiğin söyle,
Kabirden bil haber, aşktan bir haber.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Aşkımız Ölür Diye
Yıldızlar kadar uzak, gözyaşım kadar yakın,
İçimde kor ateş ol, sönme istemem sakın,
Bırak sürsün umutlar, mutluluk elbet hakkın,
Korkarım kavuşunca, her şey bitecek diye.
Ben seni şu gönlümde erişilmez dağ yaptım,
Kalbimde ilahlaştın, sana kul olup taptım,
Aşk acısı çekmek zor; en zorunu ben tattım,
Korkarım kavuşunca, her şey son bulur diye.
İçimizdeki ateş, dünya döndükçe yansın,
Kalbimiz aşk derdine, gönlüm hasrete kansın,
Kavuşursak kim bilir; belki bir gün bıkarsın,
Korkarım kavuşmaktan, aşkım son bulur diye.
Varsın dağ olsun hasret, biz aşkı yaşayalım,
Kavuşmak umut olsun, yeniden başlayalım,
Bozulmasın bu büyü, mahşere taşıyalım,
Korkarım kavuşmaktan, aşkımız biter diye.
Korkarım kavuşunca, aşkımız ölür diye.
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Aşkımızı Bitirdin
Bir eser var mı bende,
Bıraktığın halimden,
Çok cefalar çektirdin,
Ey! Vefasız elinden.
Ne kaldı söyle sana,
Hatıralardan başka,
Nasıl böyle bir ceza,
Verdin tertemiz aşka.
Bu insafsızlık neden?
Nedir bu kine sebep?
Söyle kalp yok mu sende?
Yok mu sevgiye hürmet?
Dokunsan düşeceğim,
Kalmadı derman bende,
Ne mecalim var artık,
Ne umudum var sende.
Umursamaz tavrınla,
Bütün aşkı bitirdin,
Sen haline yan artık,
Sevenini yitirdin.
Tüm sevgimi bitirdin.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Aşkın Söyle Yalanmı
Yalan mıydı söyle yaşadığımız?
Ölesiye aşkı senle paylaştığımız,
Kumru gibi sarılıp da koklaştığımız,
Senin aşkın, sevgin; söyle yalan mı?
Ben sana bir demet gülle gelmiştim,
Yalnız, seni sevdiğimi bil istemiştim,
Kaderimsin, hayatımsın, canım demiştim,
Senin aşkın, sevgin; söyle yalan mı?
Aşk elinden dilenciyim, bil beni,
Kapı kapı dolaşırım, gör beni,
Sende Leyla gibi candan sev beni,
Senin aşkın, sevgin; söyle yalan mı?
Bir bahar yağmurum, olsan diyorum,
Tepeden tırnağa içime dolsan diyorum,
Ayrılmadan, kollarımda kalsan diyorum,
Senin aşkın, sevgin; söyle yalan mı?
Şu bedevi bahtıma, bir kez olsun gül dedim,
Çok şey mi istedim senden, benle öl dedim,
Sensiz deli divaneyim şu halimi gör dedim,
Senin aşkın, sevgin; söyle yalan mı?
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Ayırdı Kader Bizi

Ayrılınca anladım seni çok sevdiğimi,
Mümkün değilmiş artık seninle kavuşmamız,
Yıllar öyle zalim ki hayatsa acımasız,
Ayırdı bizi kader habersizce apansız.
İkimizde apayrı dünyada yaşıyoruz,
Kalbimiz ayrı yerde, amaçsız yaşıyoruz,
Şimdi farklı kollarda mutluluk arıyoruz,
Ayırdı bizi kader habersizce apansız.
Bir hiç için ayrıldık doymadan ikimiz de,
Ne dünyadan zevk aldık, ne güldük gönlümüzce,
Zehrettik yaşamayı bilmeden ikimizde,
Ayırdı bizi kader habersizce apansız.
En küçük hataları dev yaptık gözümüzde,
Hançerledik biz bizi en kötü sözümüzle,
Sevmedik cilve yapıp ikimiz gönlümüzce,
Ayırdı bizi kader habersizce apansız.
Beraberken bilmedik ayrılık acısını,
Sen gidince anladım hasretlik sancısını,
Kalbim susmak bilmiyor, gel dindir acısını,
Ayırdı bizi kader habersizce apansız.
Yokluğun yakar oldu bu garip yüreğimi,
Sensizlik tümör oldu, gel bul bir çaresini,
İster misin Muhammed’in hiç sensiz ölmesini,
Ayırdı bizi kader habersizce apansız.
Sensiz ben yaşayamam gel bul beni kitapsız.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Ayrı Düştüm
Virane bağlarda dolanıyorum,
Garip bülbül gibi öter gezerim,
Derdim yüce derman aramıyorum,
Yar elinden ayrı düştüm giderim.
Sesimi duyan yok, boşa şakırım,
Uyku tutmaz gece, mekik dokurum,
Hasretinden, dertli çalar okurum,
Yar elinden ayrı düştüm giderim.
Guguk gibi, yaban elde öterim,
Gönlüm alev aldı duman tüterim,
Yaralı ceylandan bin bir beterim,
Yar elinden ayrı düştüm giderim.
Halimi görenler mecnun sanıyor,
Kimse bilmez yüreklerim kanıyor,
Yokluğun ok gibi, cana vuruyor,
Yar elinden ayrı düştüm giderim.
Gözlerim unuttu sensiz gülmeyi,
Hasret özendirir oldu ölmeyi,
Nasıl özlemişim candan sevmeyi,
Yar elinden ayrı düştüm giderim.
Sinemi dağlarım, dinmez yarası,
Açmak bilmez bu bahtımın karası,
Yere batsın böyle gönül sevdası,
Yar elinden ayrı düştüm giderim.
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Bağ Bıraktın
Sen aşkımla alay edip, çekip giderken,
Düşünmeden gönlü kırık bir dağ bıraktın,
Sen sevmeyi oyun sayıp, gülüp geçerken,
Çiçek açmaz, gül bitmeyen bir bağ bıraktın.
Ardına bakmadın sen, çekip giderken,
Hiç bilmedin bağrı yanık bir kul bıraktın,
Gönülden gönüle durmaz, coşup girerken,
Çiçek açmaz, gül bitmeyen bir bağ bıraktın.
Gözlerime bakıp yalan yemin ederken,
Sen bilmeden karlar kaplı bir dağ bıraktın,
Bana her satırda sahte bir aşk sunarken,
Çiçek açmaz gül bitmeyen bir bağ bıraktın.
Sen sevgime heves gibi türkü yakarken,
Görmedin mi hiç susmayan bir dil bıraktın,
Sen hayatı oyun edip, coşup oynarken,
Çiçek açmaz, gül bitmeyen bir bağ bıraktın
Sen batarken, güneş gibi bir iz bıraktın,
Şu gönlümde alev alev bir köz bıraktın,
Tüm dertleri sıra sıra, sen bana verip,
Çiçek açmaz, gül bitmeyen bir bağ bıraktın.

M. ÇAL
Muhammet Çal
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Bahar Bir Başka
Her yer farklı desen, yeşillik saçar,
İçinde rengârenk çiçekler açar,
İlkbaharda kuşlar yuvadan uçar,
Her mevsim güzeldir; bahar bir başka.
Katar katar; karıncalar yuvadan çıkar,
Çekirgeler hoş sedalı şarkılar çalar,
Kuzular atlaşır, koyunlar koşar,
Her mevsim güzeldir; bahar bir başka.
Çocuklar şen şakrak oynaşır yolda,
Kimi spor yapar, kimi son turda,
Hiçbirinin aklı olmaz parada, pulda,
Her mevsim güzeldir; bahar bir başka.
Azgın sular durmuş; bir başka berrak,
Ağaçlar yeşermiş, açmışlar yaprak,
Bin bir çiçek besler; bağrında toprak,
Her mevsim güzeldir; bahar bir başka.
Arılar bir tabur olmuş; dolaşır,
Bir o çiçek, bir bu çiçek bal alır,
Akşam vakti peteğine yol alır,
Her mevsim güzeldir; bahar bir başka.
Herkes neşe dolar, gezinir kırda,
Mutluluk dolarız, biz ilkbaharda,
Mevla’mda saklıdır, güzellik, sırda,
Her mevsim güzeldir; bahar bir başka.

M. ÇAL
Muhammet Çal
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Bahar RÜZGARI

Bir bahar rüzgârı esti kapımdan,
Aldın aklımı yar, gittin başımdan,
Sarhoş oldum o cananın aşkından,
Tanrım, o rüzgârı görmez olsaydım.
Lodos gibi yıktın devirdin beni,
Mehtaba çevirdin gündüz kalbimi,
Aşkım yeşermişti, son bahar geldi,
Kuru yaprak gibi dağılıverdi.
Kaybettim kendimi ben karanlıkta,
Aradım yolumu sonsuz ufukta,
Yalan oldu gitti bu büyük sevda,
Keşke, o rüzgârı görmez olsaydım.
Bir rüzgârdı; kattı beni önüne,
Hasret kaldım bir tek mutlu günüme,
İmrendirdi beni her gün ölüme,
Tanrım, o rüzgârı görmez olsaydım.
O rüzgârdı yıktı, savurdu beni,
Dağladı sinemi; kavurdu beni,
Çok sevdiğim yardan ayırdı beni,
Keşke, o rüzgârı görmez olsaydım.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Bahtımın Ardı Sıra
Sürüklenip bahtımın giderim ardı sıra,
Kaderin zulmü her gün geçer birkaç fasıla,
Adres defterim kayıp, elimde bir pusula,
Kader yolu şaşırttı, attı beni Musul’a.
Bir hedef tahtasıyım kaderimin elin de,
Kırık bir uda döndüm, kalmadı bir telimde,
Ne sevgiden bir eser, ne neşe var gönlümde,
Kaderin oyunu bu; derman kalmadı bende.
Sendeleyip yürürüm, düz yolda şaşırmışım,
Efkârımdan duble mi ben fazla kaçırmışım,
Bir vefasız yar sebep; günleri şaşırmışım,
Sürüklenip giderim bahtımın ardı sıra.
Kaderin rüzgârından savruldum yaprak gibi,
Bir güzele vuruldum, dişi bir kısrak gibi,
Kalbim hicran yarası, sarardım toprak gibi,
Karanlık kaderimle, koşarım ardın sıra.
Afacan çocuk gibi, kaderim zorlar beni,
Ya sabır taşı olsam, bilmem kim anlar beni,
Dua ettim binlerce, affet Allah’ım beni,
Ölümüne giderim bahtımın ardı sıra.
09.09.2011
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Bak Yollara Dönerim Diye
Gidiyorum artık yârim, haberin olsun,
Mutluluklar senin, dert benim olsun,
Sana olan aşkım öldü, başın sağ olsun,
Gözü yaşlı bak yollara, dönerim diye.
Çıkardım hayatımdan bilesin ki ben seni,
Canımdan usandırdın, isyan ettirdin beni,
İstemiyorum senin; yalan dolu sevgini,
Gözü yaşlı bak yollara, dönerim diye.
Sevgi bizde dağ gibidir
Bu can feda; bizi sevip
Eyvallah mı ederiz biz;
Gözü yaşlı bak yollara,

kıymet bilene,
değer verene,
çekip gidene,
dönerim diye.

Dönmek için yalvarsan da artık boşuna,
Bu gönlüm sayende döndü sabır taşına,
Vur başını bundan sonra dilek taşına,
Gözü yaşlı bak yollara, dönerim diye.
Sen gittin ya, gidişinle boşluğun doldu,
Senin bıraktığın kalbe; bir gül kul oldu,
İnan; mutluluğu gönlüm sensiz de buldu,
Gözü yaşlı bak yollara, dönerim diye.
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Bana Yalan Söyleme
Her fırsatta vurmak için bahane arıyorsun,
Öyle müşkülüm ki bu gün, hadi neduruyorsun,
Al canımı kurtulayım, daha ne istiyorsun,
Mademki sevmiyorsan bari cefa eyleme,
Her şeyi söyle amma; bana yalan söyleme.
Feryadımdan, figanımdan mutlumu oluyorsun,
Ben aşkınla kahroldukça; gurur mu duyuyorsun,
Her şeyimi verdim sana, daha neistiyorsun,
Mademki sevmiyorsan bari cefa eyleme,
İster vur öldür amma; bana yalan söyleme.
Usandım hayal kurup; güne sensiz kalkmaktan,
Sen bıkmadın bir türlü şu gönlümü yakmaktan,
Rüyalarıma girip düşlerimi yıkmaktan;
Mademki sevmiyorsan bari cefa eyleme,
Aşkından öldür amma; bana yalan söyleme.
Seven zulüm eder mi; candan sevseydi eğer,
Bir insanın sevdiği, bence dünyaya değer,
Anladım ki tüm sevgin, aşkın sahteymiş meğer
Mademki sevmediysen bari cefa eyleme.
Beni vur öldür amma, bir tek yalan söyleme.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Bayram Hasreti
Gurbet elde bayram günü yüreklerim dağlanır,
Elim kolum kalkmaz olur umutlarım bağlanır,
Anam babam yol bekleşir; gönülleri gamlanır,
Ağla anam, ağla babam bu bayram da hasret var.
Gün ağarır akşam olur; ayak sesim duyulmaz,
Bakınırsın boş yollara, bir hatırın sorulmaz,
Hasret yakar yüreğini, gözyaşların durulmaz,
Ağla anam, ağla babam bu bayram da hasret var.
Garip gönlüm sizler ile kendim gurbet eldeyim,
Hiç kimseler derdim bilmez, sormazlar ne haldeyim,
Eşim dostum kapım çalmaz matemli bir gündeyim,
Ağla anam, ağla babam bu bayramda hasret var.
Kilit vurun kapılara; bu bayramda gelemem,
Geçim derdi, yaşam derdi; Ben ömrümce gülemem,
Bu hasretlik gurbet elde öldürür mü bilemem,
Ağla anam, ağla babam bu bayram da hasret var.
Nice bayram geldi geçti; öpemedim elini,
Garibanlık, çaresizlik; büktü benim belimi.
Sen hakkını helal eyle; ben çekerim çilemi,
Ağla anam, ağla babam bu bayram da hasret var.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Be Garip Ana
Öyle mahrumum ki sevginden yana,
Şefkat dolu yüreğine muhtacım ana.
Merhametle okşayan ellerin var ya,
Bence dünyalara değer, be garip ana.
Saçlarımı nasıl okşar, koklar severdin,
Ak sütünle gece gündüz beni beslerdin,
Uyuturken bin bir çeşit ninni söylerdin,
Bak büyüdük ayrı düştük, be garip ana.
Saçlarını bizler için sen süpürge ettin,
Sen her zaman arkamızda koca yiğittin,
Ağlar iken güldürmeyi bir sen öğrettin,
Güldüren kimsem kalmadı, be garip ana.
Her namazda duaların bizden yanaydı,
Ellerinde misler kokan, sade kınaydı,
Hepimizin bütün nazı yalnız sanaydı,
Şimdi naz çekecek kimsem yok, garip ana.
Duymak istiyorum senin tatlı sesini,
Yüreğimde hissedeyim merhametini,
Esirgeme bizden sıcak, güzel sevgini,
Şefkatine hasret kaldık, be garip ana.
Dünyada bir huzur, rahat görmedin de sen,
Bir kez olsun bile sitem etmedin, neden?
Yoksa bizler miydik senin boynunu büken?
Şimdi hasret gözyaşların, var garip ana.
Hakkını helal et, seni seven yavruna,
Gitti diye gücendin mi bilmem ki bana,
Böyle yazılmış yazgımız; gurbetten yana,
Hasret gözyaşlarım doldu, be garip ana.
Hasret, özlem yaktı beni, be garip ana.
Çileli ana.
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Bebeğim
Ömrümüz bir bahar akşamı gibi,
Güzellikler kısa sürer bebeğim.
Mutluluk bir sabah rüzgârı gibi,
Eser geçer, tutamazsın bebeğim.
Hayat sevgi ile anlam kazanır,
Aşkın özü, asırlara uzanır,
Kimi insan mecnunlara özenir,
Yaşam sırdır çözemezsin bebeğim.
Aşkın tarifi zor, cümleler yetmez,
Aşığın çilesi, yaşarken bitmez,
Aşk başa geldi mi kovsan da gitmez,
Aşk sırrını çözemezsin bebeğim.
Sevdinse; sev gönlünce, özgürce,
İster bin yıl sürsün, ister bir gece,
Sevmek yürek ister, boştur tüm hece,
Sevmek hayat, bilemezsin bebeğim.
Herkes bir şey söyler hayata dair,
Her şey boştur, anlamsızdır vesair,
Sevgi ummanında yüzsem der şair,
Sevdanın sırrına eremezsin bebeğim.
Aşk bir sırdır çözemezsin bebeğim.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Bedel
Dünyada kuru yaprak,
Ölünce sarar toprak,
Bedenin çürüyünce,
Ruhunu serbest bırak.
Bir gün seveceğiz bizde,
Layık görüldük çileye,
Sevmenin cezasını,
Elbet çekeceğiz bizde.
Hayat sanki bir rüya,
Dönüp duruyor dünya,
Dertler bize zimmetli,
Gönül yanıyor güya,
Bu hislerin bir sonu yok,
Yaşayana mutluluk çok,
Sahte aşka karnımız tok,
Aldanıp da yanma gönül.
Şimdi candan sevdik bizde,
Şaştı bak gündüz ve gece,
Ağızdan çıkan tek hece,
Sevgi denen bir bilmece.
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Bekler Dururum
Kaç akşam bekledim ararsın diye,
Şu garip halimi sorarsın diye,
Yılda bir kez olsun uğrarsın diye,
Gözlerim yollarda bekler dururum.
Her güne bahane uydururum da,
Bilerek kendimi kandırırım da,
Bu garip gönlümü ondururum da,
Gözlerim kapıda bekler dururum.
Ayları yıllara ekledim gitti,
Gençliğim yolunu beklerken bitti,
Ayrılık öyle zor, canıma yetti,
Gözlerim yollarda bekler dururum.
Yağmur olur özlem yanaklarımda,
Sözler mühürlenir dudaklarımda,
Bir hasret türküsü kulaklarımda,
Gözlerim kapıda bekler dururum.
Bir gün gelir diye bekler dururum.
M. ÇAL
DOST KALEMLER

Hasret zincirini kırdım belimde
Laleler sümbüller güller elimde
Bir adın var birde şarkın dilimde
Gözlerim yollarda bekler dururum.
İbrahim Kurt
Muhammet Çal
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Beklerim Sevdam
Kırdığın gönlümü ziyaret eyle,
Ya gel dermanım ol, ya çare söyle,
Bir sevene ceza verilmez böyle,
Gözlerim yollarda beklerim sevdam.
Aşkın girdabında döner dururum,
Sen gittin gideli yanar dururum,
Döneceğin günü sayar dururum,
Gözlerim yollarda beklerim sevdam.
Bahtımı sil baştan, yeniden yazıp,
Elinle aşkıma bir mezar kazıp,
Uğrunda ölene sebepsiz kızıp,
Gittin ya dönersin beklerim sevdam.
Kalbime vurduğun hançeri, ok’u,
Dayanmaz bu zulme bir canlı doku,
Kabrime uğra bir Fatiha oku,
Yılda bir kez olsun beklerim sevdam.
M. ÇAL

Dost kalemler
Gündüz bayram eden geceler mumda
Sevdanın vebali yükü boynumda
Yıllar yılı sensiz elim koynumda
Gözlerim yollarda beklerim sevdam-İbrahim Kurt

Yaktığın ateşler dönmüyor küle
Hasretliğin bil ki; çekilmez çile
Bilsen kaç kez aldım silahı ele
Son nefeste seni beklerim sevdam........Naime ÖZEREN
Muhammet Çal
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Ben Hep Böyleyim

Bir gün olur sende dertle dolarsan,
Anla ki bir tanem ben hep böyleyim.
Kaderinle bir gün yalnız kalırsan,
Yıllardır sevgilim ben hep böyleyim.
Bir gün olur sende candan seversen,
Acılar içinde feryat, figan edersen,
Mutlu bir an için candan geçersen,
Yıllardır bir tanem ben hep böyleyim.
Uçmazsa dünyanda martılar, kuşlar,
Sormazsa halini sevdiğin dostlar,
Çıkmazsa aklından geçmiş anılar,
Yıllardır sevgilim ben hep böyleyim.
Açmazsa bahçende goncalar güller,
Saramaz yaranı bir başka eller,
Koklarken solarsa sevdiğin güller,
Yıllardır sevgilim ben hep böyleyim.
Aklına gelirse mutlu bir anın,
Dolmasın gözlerin, ağlama canım,
Ayrılıktan yana çıktı fermanım,
Yıllardır sevgilim ben hep böyleyim.
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Ben Oldum
Esir aldın gençliğimi, ömrümü,
Tutsak ettin bedenimi, gönlümü,
Yükledin sırtıma aşkın zulmünü,
Çeke çeke giden yine ben oldum.
Her günümde sensin, sen her anımda,
Benim içimdesin, benim yanımda,
Sen her şeyim oldun benim, canımda,
Sevgimden tükenen yine ben oldum.
Tomurcuk gülümdün gönlümde açan,
Ömür serüvenimde mutluluk saçan,
Aşkın son deminde bırakıp kaçan,
Ardından kahrolan yine ben oldum.
Ellerinle yazdın, çizdin sonumu,
Kar söndürmez oldu gönül korumu,
Bu yaptığın zulüm sence doğrumu?
Efkârımdan içen yine ben oldum.
Mahkûm ettin beni bir çift sözüne,
Eller gibi; hasret ettin yüzüne,
Doyamadım senin güzel gözüne,
Özleminden yanan yine ben oldum.
Bam teline vurdum garip sazımın,
Kar yağdırdın ortasında yazımın,
Ahrı gelmez gönlümdeki sızımın,
Derdimden tükenip biten ben oldum.
Aşkımdan kahrolup giden ben oldum.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Benden San Elveda
Ne kaldı elimizde hatıralardan başka,
Sensiz geçti yıllarım, anılarımla boşa,
Yokluğunla döndürdün ömrümü kara kışa,
Şimdi dönsen ne yazar; benden sana elveda.
Anar olmuşsun bazen gezdiğimiz yerleri,
Silinmezdi demişsin aşkımızın izleri,
Nasıl unutup gittin verdiğin o sözleri,
Şimdi dönsen ne yazar; benden sana elveda.
Söylediğim hangi söz mana buldu ki sende,
Hangi aşk bir karşılık, değer buldu gönlünde,
Kırık bir kalpten başka söyle ne kaldı elde,
Şimdi dönsen ne yazar; benden sana elveda.
Her sözde sevdiğini haykırışın yalanmış,
Aşkından kahroluşun, özleyişin yalanmış,
Bakışların bir başka, aşkın, sevgin yalanmış,
Artık dönsen ne yazar; benden sana elveda.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Benim Güzel Memleketim

Bunca yıl boş yere dolandım durdum,
Yaşam için şu gurbeti ben mekan tuttum,
Nerde benim şimdi güzel vatanım, yurdum,
Gurbet elde hasret çeker, boşa gezer ağlarım.
Bahar ayında açan binbir renkli çiçeklerini,
Havada uçuşan arısını, kuşunu, böceklerini,
Unutmak mümkünmü ilçemin güzelliklerini,
Gurbet elde hasret çeker, boşa gezer ağlarım.
Buz gibi çağlayıp da akan pınarlarını,
Gökyüzüne değercesine uzayan çınarlarını,
Yemyeşil örtüye bürünen ilkbahar ayını,
Gurbet elde hasret çeker, boşa gezer ağlarım.
Buram buram kokan toprağının kokusunu,
Çayırda otlanan ineğini, koyununu, kuzusunu,
Özlememek mümkün mü Eynesil’in sahil kıyısını,
Gurbet elde hasret çeker, boşa gezer ağlarım.
Masmavi denizin berrak suyunu,
Aralık altı, Devret kaşı, Kale boyunu,
Unutmak mümkün mü Barak yayla yolunu,
Gurbet elde hasret çeker, boşa gezer ağlarım.
Sis dağını, İsaklıyı, Köseliyi, Çınar köyünü,
Dizgineyi, Ören yolu, Topallıyı, Murcu gölünü,
Unutmak mümkünmü; Depeönü, Golcaköyünü,
Gurbet elde hasret çeker, boşa gezer ağlarım.
Giresun ilimiz, Eynesildir bizim güzel yerimiz,
Sahiline, deresine, yeşiline hasret, gurbetçilerimiz,
İnsanın ömrüne ömür katar şirin, güzel ilçemiz,
Gurbet elde hasret çeker, boşa gezer ağlarım.
Geçim için benim halkım diyar diyar gidendir,
Gurbet eli mekan tutmak bil ki bizde kaderdir,
Yaşam için verdiğimiz ödün, candan gidendir,
Gurbet elde hasret çeker, boşa gezer ağlarım.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Benim Hayatım
Adım adım yürüdüğüm yollar tükendi,
Günlerim geçmiyor derken yıllar tükendi,
Hayattan haz alamadan ömrüm tükendi,
Bir varmış bir yokmuş oldu benim hayatım.
Şu garip gönlüm bir kula meyil eyledi,
O yar benim hayatımı zehir eyledi,
Geçmez etti; günlerimi asır eyledi
Bir varmış bir yokmuş oldu benim hayatım.
Acılarla doldu taştı bu garip gönlüm,
Her günüm çileli geçti tükendi ömrüm,
Koparıp aldılar seni; vay nazlı gülüm,
Bir varmış bir yokmuş oldu benim hayatım.
Bunca yıldır hayatımı heder etmişim,
Bahtım kara; ben hep çekilmezi çekmişim,
Dertlerden yıkılmış, tükenmişim bitmişim,
Bir varmış bir yokmuş oldu benim hayatım.
Çile yüklü, dert doludur bütün geçmişim,
Dünyanın derdiyle; yoğrulmuşum, pişmişim,
Yaşamaya doymadan göçüp gitmişim,
Bir varmış bir yokmuş oldu benim hayatım.
M. ÇAL
Muhammet Çal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Benim Kaderim
Bilmem şu feleğin benle zoru ne?
Koskoca dünyayı dar eder bana,
Yaz ayında düz ovada yolumu,
Yol bulunmaz karla kaplı dağ eder bana.
Söyle, bu dertlerin benden alacağı ne?
Zincirlenip halka halka yapışır bana,
Ben dertleri atmak için çaba harcarken,
Dertler bölük bölük çöküşür bana.
Ben mi yanlış yaptım, yoksa kader mi?
Hangi dala tutunursam elimde kalır,
Ben mi çekilmezim, yoksa çilem mi?
Hangi kula değer versem canımı alır.
Kaderin bir oyunu muydu yaşadıklarım,
Dost diyerek hep sırtımda taşıdıklarım,
Değer verip, hep ruhunu okşadıklarım,
Dar günümde karga gibi çöküşür bana.
Dilim tatlı söyler, derdim büyüktür,
Sazım yanık çalar, boynum büküktür,
İçim lime lime olmuş, kalbim kırıktır,
Her oyunda bu kaderim şah çeker bana.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Bezdiriyorsun
Yetmedi mi gözlerime verdiğin ceza,
Her gün nisan yağmurları yağdırıyorsun.
Hangi yürek dayanır ki söyle bu aşka,
Beni bu garip canımdan bezdiriyorsun.
Biliyorsun; ağlamadık bir günüm mü var,
Şu koskoca dünyam sensiz olur bana dar,
Senden ayrı yaşamanın ne anlamı var,
Beni hayat denen handan bezdiriyorsun.
Gittiğin gün bitti benim sevincim neşem,
Sensiz bir garip çaresiz; kaldı dört köşem,
Hasretinden haram oldu bana bu yaşam,
Beni şu güzel hayattan bezdiriyorsun.
Menekşeler boyun büktü, laleler güller,
Gittiğin o günden beri solgun gönüller,
Sanki lal oldu da sustu; konuşmaz diller,
Beni canımdan başımdan bezdiriyorsun.
Yıktın ne var ise bende umuttan yana,
Yalvarsam yakarsam boşa, kâr etmez sana,
Kırık bir gönülden başka ne verdin bana,
Beni bu garip canımdan bezdiriyorsun.
Saki oldun aşk zehrini içirdin bana,
Seven zulüm eder mi ki; seven insana,
Kolum kanadım kalkmıyor bittim baksana,
Beni canımdan, hayattan bezdiriyorsun.
Doldur boş kalmasın saki, bitmesin meyler,
Yanık yanık çalsın dursun, susmasın neyler,
Şu kara bahtıma ağlar; ağalar, beyler,
Beni bu garip canımdan bezdiriyorsun.
Beni divane eyledin gezdiriyorsun.
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Biçareyi
Tükettin gönlümdeki sabır denen nesneyi,
Yeter kes usandırma; boran olup esmeyi,
Her şeyi unuttun da; unutmadın gitmeyi,
Hasretten yıkacaksın, kahrından biçareyi.
Yolumu yordamımı alt üst ettin döndürdün,
Beni kervan geçmeyen gurbet ele gönderdin,
Kendini Leyla sanıp, beni Mecnun belledin,
Bir gün öldüreceksin aşkından biçareyi.
Gözü dönmüş caniden farkın yok görüyorum,
Kaderin mahkûmuyum; çaresiz gülüyorum,
Kalbimi verdim sana, al canım veriyorum,
Bir gün; kül edeceksin aşkından biçareyi.
Bilmem bu hoyrat gönlün; sana dur diyecek mi?
Kalbin sevgiyi tadıp; insafa gelecek mi?
Bilmiyorum vicdansız; kıymetim bilecek mi?
Yoksa öldüreceksin aşkından biçareyi.
Sevgi gönülde olur; varsa sende bir yeri,
Seyret gördüğün yerde yarattığın eseri,
Kimisi mecnun diyor; kimisi de der deli,
Aşkın öldürdü gitti, kahrından biçareyi.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Bilemedin Sevdiğim
Sen değil misin ki, sevenini öldüren,
Yaşanmış tüm anıları ezelinden sildiren,
Aşkından sarhoş edip bu canımdan bezdiren,
Aşk, sönmeyen kor ateştir, bilemedin sevdiğim.
Aşk yolunda senin gibi görmedim bir yalancı,
Aldatmakta yarış olsa; sen olurdun birinci,
Sana rastlayanlara bak, hepsi aşkta dilenci,
Aşk, sönmeyen kor ateştir, bilemedin sevdiğim.
Var mıdır ki senin gibi söz verip de tutmayan,
Gönülleri bir bir kırıp, bu hevesten bıkmayan,
Girdiğin kalplerde iz bırakıp, silinip de çıkmayan,
Aşk, sönmeyen kor ateştir, bilemedin sevdiğim.
Çok hoyratlık yaptın, hevesini gönlünce aldın,
Sanırdın ki; hep ben yakar, yıkar idim aldandın,
Duydum, sende vefasız birine bağlandın,
Aşk, sönmeyen kor ateştir, bilemedin sevdiğim.
Bunca ahı yüklenip de gülmek var mı dünyada,
Kırdığın kalpleri bir bak; ermişler mi murada,
Dünyada çektiğin ne ki; daha mahşer günü sırada,
Aşk, sönmeyen kor ateştir, bilemedin sevdiğim.
Bazı zaman üzüntünden sızana dek içmek istersin,
O vicdansız yüreğini, bedeninden sökmek istersin,
Bir gün, Tanrının verdiği canına da kıymak istersin,
Aşk, sönmeyen kor ateştir, bilemedin sevdiğim.
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Bilmem Nedendir
Her gece bir hüzün sarar gönlümü,
Sensizlik korkusu alır ömrümü,
Çalarken kapımı dertler düğümü,
Bir derman bulunmaz bilmem nedendir?
Sol yanımı ince bir sızı kaplar,
Mestane gönlümde biter umutlar,
Yokluğun hançeri bağrıma saplar,
Dermanım bulunmaz bilmem nedendir?
Unuttum sanırken gündüz derdimi,
Akşam yine oldum dertler zengini,
Aşk ateşim soldururken rengimi,
Bir çarem bulunmaz bilmem nedendir?
Geceler körükler, gönül narımı,
Kadehler dindirmez yürek ağrımı,
Aşkınla tutuşan, yanan bağrımı,
Söndürenim olmaz bilmem nedendir?
Bir derman bulunmaz bilmem nedendir?
M.ÇAL
Değerli dost kalemler
Uğruna yaptığım,sevda cengini.
Kaybettim bir ele,yitirdim seni.
Yaralı bırakıp,çekip gitmeni
Geç olsada artık,bildim nedendir.... Mahmut Mücahit Özdemir

Sevdiğimle benim acıktır aram
Hasta oldum hasta kaşları karam
Gün be gün geçtikce kanıyor yaram
Bir doktor bulunmaz bilmem nedendir

İbrahim Kurt

Yokluğunun ateşini söndüremedim
içimdeki acıyı dindiremedim
Kalbimden ismini hiç silemedim
Dermanım bulunmaz bilmem nedendir.....Gönül BAĞ
Muhammet Çal
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Bir Anlatabilsem
Bir anlatabilsem sana olan duygularımı,
Seni nasıl sevdiğimi anlata bilsem,
Anlata bilsem kalbimin senin için çarpışını,
Senin sevginle yaşadığımı sana anlatabilsem.
Yıllarca kalbimde taşıdığım saf ve tertemiz aşkımı,
El ele ve göz gözeyken bile sana hasret kalışımı,
Seninle yaşarken aşkı ve mutluluğu tadışımı,
Senin sevginle yaşadığımı sana anlatabilsem.
Bunca yıl seninle yaşadığımız güzel günlerin anlamını,
En üzgün anımda bile sana aşk dolu yakarışımı,
Anlatabilsem içimdeki sıcacık hiç bitmeyen aşkımı,
Senin sevginle yaşadığımı sana anlatabilsem.
Bir tanem duygularımı ve seninle hayatımın anlamını,
Benim var olmak için hayata tutunmamdaki faydalarını,
Sensiz geçen her anımın bana vermiş olduğu acılarını,
Senin sevginle yaşadığımı sana anlatabilsem.
Farkında olmadan mutluluğu seninle paylaşmamızı,
Hüzün ve dertleri seninle el ele vererek aştığımızı,
Yıllardır güveni, aşkı ve sevgiyi taptaze yaşamamızı,
Senin sevginle yaşadığımı sana anlatabilsem.
Anlatabilsem sensiz geçen gecelerimin yalnızlığını,
Anlatabilsem kalbimdeki sensizliğin acılarını,
Anlatabilsem Ayşe’m sana olan duygularımı,
Senin sevginle yaşadığımı sana anlatabilsem.
Gerçek aşkı ve sevgiyi sende bulup seninle yaşadığımı,
Gözlerime bakarak şu fani dünyada senin için yaşadığımı,
Bu kalbimin yalnız senin için çağladığını bir anlata bilsem,
Senin sevginle yaşadığımı sana anlatabilsem.
Anlatabilsem kalbimin seninle huzur bulduğunu,
Anlatabilsem gerçek mutluluğu seninle bulduğumu,
Anlatabilsem hayatımın seninle var olduğunu,
Senin sevginle yaşadığımı sana anlatabilsem.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Bir Aşk Arıyorum
Ne
Bir
Ne
Bir

kalacak yerim, ne mekânım var,
gönül ararım; garip gönlüme göre,
bir desti suyum, ne fincanım var,
aşk arıyorum garip gönlüme göre.

Ben bir kiracıyım yalan dünyada,
Ne Sultan, ne kral baki burada,
Yaşamak ve ölmek herşey sırada,
Bir aşk arıyorum garip gönlüme göre.
Dertler katar katar düştü ardıma,
Kader sillesini vurdu sırtıma,
Gam yükü yüklendim omuzlarıma,
Bir aşk arıyorum garip gönlüme göre.
Ne padişah, ne vezir tacı aradım,
Gönlüme gönüllü yolcu aradım,
Kuş oldum kırdılar kolum kanadım,
Bir aşk arıyorum garip gönlüme göre.
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Bir Bahtı Kara
Bilmeden kapıldık aşk rüzgârına,
Heyhat, bizde düştük sevda ağına,
Yaralı ceylanım dert otağına,
Sessizce yürürüm bir bahtı kara.
Niceleri kul oldular bir kula,
Bilmeden düştü bu meçhul yola,
Sonu hüsran biten çileli sona,
Tutuldum yürürüm bir bahtı kara.
Ne gecemiz belli ne gündüzümüz,
Gülmeyi unutmuş yaşlı gözümüz,
Mahşere kadardı gönül sözümüz,
İnandım yürürüm bir bahtı kara.
Sevenler bir ömür böyle yanarmış,
Aşka düşen yürek çil çil kanarmış,
Dertler deryasında derman ararmış,
Meçhule yürürüm bir bahtı kara.
Seni ilk gördüğüm o günden beri,
İçimde bir korku, bir yangın yeri,
Bilirim, gidenler dönmez de ger,
Beyhude beklerim bir bahtı kara.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Bir Damla Gözyaşı
Yüreğimde alev saçar volkanlar,
İçerimde dinmek bilmez sancılar,
Yârden ayrı kadım bitmez acılar.
Bir damla gözyaşı dökmez insafsız.
Kor olur şu gönlüm, tutuşur dilim,
Çağırsam gelir mi; zalim sevgilim,
Her nereye baksam dolar gözlerim,
Bir damla gözyaşı dökmez vicdansız.
Kar gibi ağarır simsiyah saçım,
Kan olur dökülür gözümden yaşım,
Yürekten sevmekmiş, anladım suçum,
Bir damla gözyaşı dökmez insafsız.
Gönül yaram katmer katmer katlanır,
Sevdam bir ok; yüreğime saplanır,
Her sevdada candan seven suçlanır,
Bir damla gözyaşı dökmez insafsız.
Bir gönül acısı duymaz vicdansız.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Bir Elagöz
Ben ne kavgalarda hep galip geldim,
Hayat mücadelesinde hiç yenilmedim,
Başım dik, onurumla hep savaş verdim,
Acımadan; bir ela göz hayatımı yıktı da gitti.
Kimseden korkmazdım, Allahtan başka,
Hiç yılmadım, yaşam boyu hayat ile savaşta,
Bazen sendeledim, onurumla dimdik kaldım ayakta,
Acımadan; bir ela göz onurumu yıktı da gitti.
Kimselere baş eğmezdim, boyun bükmezdim,
Yaşam için hiç kimsenin tafrasını çekmezdim,
Kimsenin canına, malına gözüm dikmezdim,
Acımadan; bir ela göz hayatıma kastetti gitti.
Hep çok güçlü; yenilmez gelir idim kendime,
Çok güvenip, inanmıştım yaptığım bu cengime,
Vurulsam da yıkılmam derdim, kendi kendime,
Acımadan; bir ela göz hayatımı tuş etti gitti.
Bu canımı Allah verdi, sanırdım ki Allah alacak,
Her canlı da elbet bir gün gelip; toprak olacak,
Bir gün gelip ÇAL kulunda onuruyla uğurlanacak,
Acımadan; bir ela göz hayatıma son verdi gitti.
30.06.2011
Muhammet Çal
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Bir İnsanın Hayatı
Bir koşu parkurunda koşar gibiyim,
Bıkmadan, usanmadan, yorulmadan,
Hayatın taşlı, yamaçlı ve engebeli yollarında,
Bir türlü sonu gelmeyen dertleri kovalamakla geçiyor ömrüm,
Düşünüyorum, Yüce Rabbimin vermiş olduğu melekelerle.
Bir derdi, problemi çözünce refaha kavuşacağımızı zannederiz,
Sanki bilmiyormuşuz gibi; biri biter, biri diğeri başlar dertlerin.
Hiçbir dert ve problem asla; ne kadar aceleci davransak da yine,
Vakti gelmeden çözüme kavuşamayacağını düşünemeyiz dahi,
Zamanla, hayatta bir iken iki, iki iken üç ve dört,
Nüfusun arttıkça çözümü güç problemler de artar beraberinde,
Çaresiz hissedersin kendini,
Hayatın acımasız yükü artar omuzlarında,
Sorumluluk arttıkça artar, hayat, dağ gibi büyür gözünde.
Bunca yükün altında sürekli yaşam için mücadele verirsin,
Bıkmadan usanmadan,
Hiçbir yük ağır, hiçbir yol uzak gelmez bil ki sana,
Çünkü artık bir amacın ve bir gayen vardır hayatta,
Bakmakla yükümlü olduğun ailen ve çocukların olur önceliğin.
Hep verirsin, beklemeden ve istemeden,
Ama hiç birinin gönlü olmaz, gözü doymaz,
Hep bir daha, bir daha, daima bir fazlası istenir hayatta,
Sense bu meşakkatli hayatın içerisinde hep verirsin,
Sevgiyi, merhameti ve şefkati,
Vermeye alışırsın; varını, malını ve canını,
Sonu gelmez, asla ihtiyaçların ve isteklerin,
Hayatın nasıl geçtiğini dahi anlamazsın,
Birini çözersin bir yenisi başlar problemlerin,
Bir de bakmışsın yaş otuz beş, kırk, derken kırk beş ve elli,
Kendimizi kaptırmışız dünya meşakkatlerine,
Unutmuşuz yaratanı ve niçin yaratıldığımızı
Şükrümüzü dahi bilmez hale geliriz bazen,
Hep isteriz, şuyum olsa, buyum olsa,
Gidenlerden hiç mi örnek almayız ki;
Dünya Sultan Süleyman’a kalırdı kalsa.
Kim götürmüş ardı sıra malı, mülkü mezara,
Bizim bu dünyada yaşadığımız; bilmez miyiz film gibi macera,
Derken, yaş elli beş, altmış iken olur yetmiş,
Artık senin gözünden sakınıp,
Saçının bir telini dünyalara değişmediklerine gelmiştir sıra,
Unutma ki artık, hesaplaşma başlamıştır dünyada,
Daha mahşere göç etmeden,
Ne kadar kollayıp, kayırıp verdi isen o kadar yiyeceksindir darbe,
Gözüne bakmaya başlar kızın, oğlun; ne zaman gider bu ihtiyar,
Rahat huzur kalmadı evde barkta diye,
Senin kimseye muhtaç etmediklerin,
Seni bir selama muhtaç eder, unutma,
Elde değil ki; istediğin zaman ölesin,
Herşeyin vardır vakti, saati ve sırası
Ya çekecek biraz daha çilen ya da içecek suyun vardır hayattan,
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İş işten geçmeden, derman gitmeden ayaktan,
Sen de insanoğlu kendine gel, ayrılma doğruluktan,
İmkânın dâhilinde hayır, hasenat yap mükâfatın bil ki haktan,
Aç mezarı gördün mü? Gördün mü hiç çatlayanı tokluktan?
Akıl başta iken hayatını kendin için yaşa,
Bilesin ki hayır yok çoluk çocuktan.
Avuç açıp dön Allah’a, hayır gelmez başkasından,
Af dile, dua eyle, kolay geçersin sırattan
Cennetle müjdelesin, melekler bir bir bizi,
Ne yaptıysak dünyada, mahşerde bekler bizi,
Hak yolundan şaşmayan kul, görür önderimizi.
Günahlarımız af ola!
12.06.2011
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Bir Merhem Bulunmaz
BİR MERHEM BULUNMAZ
Damlalar vururken bir bir yüzüme,
Yaşlar iner sicim gibi gözüme,
Bir keşke takılır durur sözüme,
Yağmurlu bir günde gittin gideli.
Saçlarıma karlar yağdı gülmeden,
Öleceğim son bir defa görmeden,
Ayrılığa sebep neydi bilmeden,
Çözülmez bilmecem, gittin gideli.
Yazımı kışımı şaşırdım gitti,
Bir bahar görmeden hayatım bitti,
Vuslatı beklerim, ayrılık yetti,
Hasretim yüzüne, gittin gideli.
Kelimeler kar etmiyor narıma,
Taş basarım gönlümdeki ağrıma,
Sevdanla tutuşan yanan bağrıma,
Bir merhem bulunmaz, gittin gideli.
M.ÇAL

Saygı değer dost kalemlerden

Hasretin bir alev,yakar içimi
Gönül hiç istermi,böyle seçimi.
Mevlam nasip etmiş,zalim gurbeti.
Çırpınır şu kalbim, gittin gideli..............Mahmut M.Özdemir

Kimsesizlik kime niyet kime eş
Kuzuya ana yok turnaya kardeş
Geceye ay doğmaz gündüze güneş
Sen benden sen benden gittin gideli.......İbrahim Kurt
Muhammet Çal
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Bir Ömre Bedel
Talihim gülmedi bir gün yüzüme,
Dertler derya oldu, doldu özüme,
Istırabım yağmur gibi gözüme,
Yağar durur dinmez, bir ömre bedel.
Bilmedim; ne günah işledim Ya Rab,
Kaderim zalimce; ediyor azap,
Dinmez ki efkârım içsem de kezzap,
Yanar durur gönlüm, bir ömre bedel.
Ararım mutluluk, bulunmaz bende,
Hayat girdabında düştük bir derde,
Var ise de huzur, bilmem ki nerde?
Kanar durur yaram, bir ömre bedel.
Dur diyenim olmaz zulüm edene,
Rastlamadık gitti kalpten sevene,
Bir damla gözyaşı değmez gidene,
Gönül feryat eder, bir ömre bedel.
Yük olur bu canım, garip bedene,
Hep özlem duyulur çekip gidene,
Düşmediysen eğer kıymet bilene,
Hayat mezar olur, bir ömre bedel.
M. ÇAL
31.07.2013
Muhammet Çal
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Bir Son Ver Dertlerime
Her cefana bin sabır gösterdim de olmadı,
Neyim var ise aldın, yine gözün doymadı,
Sabrın son demindeyim tahammülüm kalmadı,
Gel de bir derman eyle, şu gönül dertlerime.
Aşk derdiyle tükendim, düştüm tabip eline,
Bir deva bulamadım gönlümdeki sevgime,
Bir tek dermanım sensin, muhtacım gözlerine,
Gel de bir son ver artık, şu gönül dertlerime.
Yaban ellerde geçti hayatımın baharı,
Ömür denen ağacın döküldü yaprakları,
Kırık dökük kalbimle çektim tüm azapları,
Gel de bir son ver artık, şu gönül dertlerime.
Şen şakrak ötüşüyor bülbüller mutluluktan,
Benim yüreğim yanar, hasret dolu yokluktan,
Döner diye beklerim gittiğin karanlıktan,
Gel de bir son ver artık, şu gönül dertlerime.
Neşter vurma ne olur gönlümdeki yarama,
Mademki gelmiyorsan, dokunma hatırama,
Bırak rüyalarımda, sevip doyayım sana,
Gel de bir son ver artık, şu gönül hasretime.
İçimdeki acılar tükenmez de katlanır,
Sensizlik bir ok gibi yüreğime saplanır,
Son veda vakti geldi, ahbaplarım toplanır,
Gel de bir son ver artık, ölmeden dertlerime.
Geldi vuslatın vakti, ahir ömrüm tükendi,
Seni göremedim ya, bu boynumu bükendi,
Kurşun acısı ne ki, hasret beni yakandı,
Gel de bir son ver artık, gönlümdeki dertlere.
Başucumda bir dua; oku son ver dertlere.
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Bir Tanem
Bir gençlik rüzgârı esti başımda,
Aldı umutları götürdü benden,
Gülmeyi unuttum ben genç yaşımda,
Ne haldeyim sormuyorsun bir tanem
Esti deli rüzgâr savurdu beni,
Yıktı viran etti gönül evimi,
Tanıyamaz oldum şimdi kendimi,
Ne haldeyim sormuyorsun bir tanem.
Şaşırdım yönümü esti fırtına,
Kör etti gözümü bu kara sevda,
Gözyaşım sel oldu, dedin elveda,
Sormuyorsun ne haldeyim bir tanem.
Buram buram döktüm gözümden yaşı,
Kayboldu ömrümün gönül sırdaşı,
Kalbime gömdüm ben; ben kara taşı,
Ne haldeyim görmüyorsun bir tanem.
Sen yokken bu rüzgâr diner mi bilmem?
Gönlüm başka bir yar sever mi bilmem?
Senin için ağlamaya değer mi bilmem?
Sormuyorsun ne haldeyim bir tanem.
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Bir Tanem Ölemedim
Ak düştü saçlarıma sebep ne bilemedim,
Bir yar sevdim hayatta ömrümce gülemedim,
Ne kötü kaderim varmış, istedim silemedim,
Ölmek istedim sensiz bir tanem ölemedim.
Hüzün çöktü gönlüme sen gittiğinden beri,
Ne mutlu bir gün gördüm ne sevdim birisini,
Doldurmadı hiç kimse, kalbimdeki yerini,
Ölmek istedim sensiz bir tanem ölemedim.
Ağlıyor bak gözlerim sen gittiğinden beri,
Ya sev beni ya öldür ya da ver gençliğimi,
Tutsak ettin elinde bu seven yüreğimi,
Ölmek istedim sensiz bir tanem ölemedim.
Acılar çare oldu bu seven yüreğime,
Ne bir teselli verdin ne mehlem bu derdime,
Beni sen mi yarattın, mahkûm ettin kendine,
Ölmek istedim sensiz bir tanem ölemedim.
Diyar, diyar dolandım, dolaştım aşka sebep,
Yaşarken bu dünyada sensin ölmeme sebep,
Gülmeyi unutturup verdin gönlüme bin dert,
Ölmek istedim sensiz bir tanem ölemedim.
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Birlikte Yaşayalım

Ne olurdu bir tanem dünya hep böyle kalsa,
Gözlerin gözlerimden ebedi ayrılmasa,
Sevgiler hiç bitmese, güller asla solmasa,
Bu mutlu hayalleri tükenip son bulmasa..
Bırak derdi kederi her şeyi unutalım,
Tertemiz aşkımızı gönlümüzce tadalım,
Sil bütün acılar mutluluğa koşalım,
Bu güzel hayalleri birlikte yaşayalım.
Gitmesin gönlümüzden sevgimiz sevincimiz,
Bitmesin ömür boyu aşk dolu günlerimiz,
Birlikte yaşayalım son bulsun hasretimiz,
Bu mutlu hayalleri beraber yaşayalım.
Silelim gönlümüzden bütün derdi kederi,
Mutlu geçen günlerin hiç bilinmez ederi,
Aşka teknemin gönlümde belki de son seferi,
Bu mutlu hayalleri birlikte yaşayalım.
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Bittim Arkadaş
Bir sevene böyle zulüm olur mu?
Seven sevdiğine hançer vurur mu?
Söyle; zalim kullar mutlu olur mu?
Zulmünle tükendim, bittim arkadaş.
Yıktın ne var ise umuttan yana,
Böyle ceza olmaz seven insana,
Ne hallere düştüm dönüp baksana,
Sensizlikten öldüm, bittim arkadaş.
Tutuştu dört yanım, alev almışım,
Sensiz bir başıma yalnız kalmışım,
Anladım; yürekten sevdalanmışım,
Yokluğunla yandım, tüttüm arkadaş.
Vurgun yedim yüreğimden habarsız,
Kaçıp gitmek var mı söyle zamansız,
Saçlarıma ak düşürdün apansız,
Hasretinden öldüm, bittim arkadaş.
Alevlerim gökyüzüne ulaştı,
Aşk denilen illet, kana bulaştı,
Çaresizce ölümüme yol açtı,
Bu hasretlik cana yetti arkadaş.
Ayrılık ölümüm oldu arkadaş.
M. ÇAL
Dost Kalemler
içinde ki yara seni yakmasın,
sen sen ol sakın ha bitme Arkadaş!
Acılar çileler gönle akmasın,
Sevmekten vazgeçip gitme Arkadaş!
__________SEVDAZAN®
Muhammet Çal
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Boş Ver Gidenler Gitsin
Neden ki; hep gidene ağıt yakıp, ağlanır,
Olmayacak hayale, niye ki bel bağlanır,
Gülmek varken o gözler, niye ki buğulanır,
Kendinden emin yaşa, gülmek senin de hakkın,
Boş ver gidenler gitsin, kalan olsun muradın.
Kaçanı kovalamak büyük hırs olsa gerek,
Mutluluk neredeyse arayıp bulmak gerek,
Gidenin ardı sıra sızlanmaya ne gerek,
Kendinden emin yaşa, gülmek senin de hakkın,
Gideni boş ver gitsin, kalan olsun muradın.
Ne dir ki, mutlulukla arandaki bu perde?
Bahtına isyan edip, kendini koydun derde,
Uğrunda can verdiğin, söylermisin ki nerde?
Kendi gönlünce yaşa, gülmek senin de hakkın,
Gideni boş ver gitsin, kalan olsun muradın.
Kadere ah vah edip, bütün sitemin niye,
Senin değer verdiğin, söyle şimdi kiminle,
Sen hayata kahrettin, el zevkte âleminde,
Kendine zulmü bırak, gülmek senin de hakkın,
Gideni boş ver gitsin, kalan olsun muradın.
Mutluluğu gidende aramak hüner sanma,
Gidene kafa yorup, geleceğinden olma,
Olmadık hayallere, dalıp ta yata kalma,
Kendi gönlünce yaşa, gülmek senin de hakkın,
Gideni boş ver gitsin, kalan olsun muradın,
Ağlamaya değseydi, giden gitmezdi zaten,
Mutlu olmak değil mi, yaşamaktaki gayen,
Etrafına dön bir bak, elbet bulunur seven,
Sev de gönlünce yaşa, gülmek senin de hakkın,
Gideni boş ver gitsin, gelen olsun muradın.
Haddini bilmeyene, kıymet vermek de boşa,
Kendini bir şey sanıp çıkıverirler başa,
Umutsuzluk içinde başlarsın bir savaşa,
Hak edene ver değer, sevmek senin de hakkın,
Gideni boş ver gitsin, seven olsun muradın.
Sen gidenlere yanma, varsın gidenler yansın,
Gönlünce sev mutlu ol, giden seni kıskansın,
Mutlu olmak elinde, aklıselim insansın,
Sev de gönlünce yaşa, gülmek en doğal hakkın,
Gideni salla gitsin, seven olsun muradın.
M.ÇAL
20.12.2012
Muhammet Çal
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Böyle Yanmaz
Hayalin aklıma geldi apansız,
Bu gece uykusuz kaldım seninle,
Sabahlara kadar düşündüm seni,
Bir kul böyle yanmaz aşkın derdiyle.
Sana özlem dolu; gecem gündüzüm,
Hasretinden bak kan ağlıyor gözüm,
Sensiz soldu gitti benliğim özüm,
Bir kul böyle yanmaz aşkın derdiyle.
Kader siper oldu senle aramda,
Bir gönül yarası kanar bağrımda,
Beni de derbeder ettin sonunda,
Bir kul böyle yanmaz aşkın derdiyle.
Nasıl bir kalp taşıyorsun bağrında,
Kahrın da çekilmez, senin aşkın da,
Bu can heder oldu senin uğrunda,
Bir kul böyle yanmaz aşkın derdiyle.
M.ÇAL
Muhammet Çal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bu Benim Kaderim
Belli ki bu akşam yazmıyor kalem,
Geçmiyor zamanım, bitmiyor çilem,
Yüreğim ağlarken ben nasıl gülem,
Kaderim bu benim, tükenmez çilem.
Bin umut uğruna bir yola çıktık,
Yazık ki anladık; fakat geç kaldık,
Mutluluğu belki biz de tadardık,
Meğerse hayalmiş şimdi anladık.
Hayaller güzeldir gerçek olursa,
Her hayal isterim mutlu son bulsa,
Benim hayalimi boşa zorlama,
Umutsuz, çaresiz dermansız vaka.
Ben hayallerimle alıştım derde,
Kaybettim aşkımı, yâri seherde,
Ne doktor ne hekim bulmaz bir çare,
Gel bir derman eyle, merhemim sende
Doktor hekim ne eylesin ki derdime,
Senden gayrı rastlamadım dengime,
Derdim sığmaz oldu gönül bendime,
Gel ver çaresini, dermanım sende.
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Bu Cezan Niye?
Beklerim yıllardır dönecek diye,
Sevgilim bu yoldan gelecek diye,
Kaç kez yağmur yağdı kaç kez kar yağdı,
Hala sen gelmedin canım bu cezan niye?
Giderken diktiğin lale, sümbül kurudu,
Senden sonra saçlarımı aklar bürüdü,
Sevdam için yeşerttiğim ömrüm çürüdü,
Hala sen gelmedin canım bu cezan niye?
Yollarını gözlemekten gözüm yoruldu,
Seni beklemekten sabrım, ömrüm son buldu,
Bana beslediğin büyük aşka, söyle ne oldu?
Hala sen gelmedin canım bu cezan niye?
Giderken yaptığın yemin durur dilimde,
Bir tek yırtık resmin vardı; kaldı elimde,
Görüşürüz senle gülüm mahşer gününde,
Hala sen gelmedin canım bu cezan niye?
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Bu Issız Sokaklarda
Efkârlıyım bu gece, dertliyim çileliyim,
Kaderi hiç gülmeyen talihsizin biriyim,
Yüreği paramparça, bir kulun esiriyim,
Çaresiz dolaşırım, bu ıssız sokaklarda.
Sabaha kadar gezdim sokak sokak bu şehri,
Gözyaşlarım bir yağmur aratmaz oldu nehri,
Çekilmiyor ki sensiz, bu gecelerin kahrı.
Bir umutla dolaştım, şu ıssız sokaklarda.
İnan, yapayalnızım sensiz koca şehirde,
Arıyorum seni ben; kapı kapı her yerde,
Gözüm her gün yollarda, bir haberin gelir de,
Bekliyorum seni ben, bu ıssız sokaklarda.
Ne tahammülüm kaldı, nede sabır gönlümde,
Ben böyle aşk görmedim inan ahir ömrümde,
Bu hasret öldürecek beni günün birinde,
Ümitle bekliyorum, bu ıssız sokaklarda.
Dönmemeye kararlı; yeminliminsin bilmem?
Sen olmazsan yanımda, neşe alıp gülmem,
Senden gayrı prenses olsa bile sevmem,
Ömrüm sensiz son buldu, bu ıssız sokaklarda.
Derman olmadı sensiz koskoca şehir bana,
Kurduğum hayallerin sonu rast geldi sana,
Yaktın yıktın yok ettin ne varsa aşktan yana,
Yol gözlerken kayboldum, bu ıssız sokaklarda.
Yokluğunla tükendim, bu ıssız sokaklarda.
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Bu Nasıl Bir Dünya
Kimse sözünde durmuyor,
İnsanlık değer bulmuyor,
Dürüstlük saygı görmüyor,
Söyle; bu nasıl bir dünya?
Şerefsizlik bak diz boyu,
Kol geziyor sağı solu,
Kahpelik sarmış her yolu,
Söyle; bu nasıl bir dünya?
İnsanların kimsesi yok,
Adilerin dostu pek çok,
Onurluya yaşamak yok,
Söyle; bu nasıl bir dünya?
Yalan dolan düzenbazlık,
Hepsi yapar bir cambazlık,
Adına derler kurnazlık,
Söyle; bu nasıl bir dünya?
Vatanı satar, gülerler,
Şerefsizleri överler,
Adamız diye gezerler,
Söyle; bu nasıl bir dünya?
İnsanları kandırırlar,
Ocakları söndürürler,
Her işini gördürürler,
Söyle; bu nasıl bir dünya?
İnsanız diye gezerler,
Garibanları ezerler,
Parayı görüp azarlar,
Söyle; bu nasıl bir dünya.
Adaleti tanımazlar,
Allah adını anmazlar,
Hiç kimseden utanmazlar,
Söyle; bu nasıl bir dünya.
Bazı insanlar böyledir,
Adam olanı söyletir,
Vicdanlıları kükretir,
İşte; bu böyle bi’ dünya.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Bu Obada

Yapayalnız tek başıma,
Yürüyorum bu obada,
Yaşamın zor şartlarını,
Görüyorum bu obada.
Bir tek yoldaş arıyorum,
Dost olacak bana burada,
Bir kalacak mekânım yok,
Yaşıyorum bu obada.
Bir sevdam yok sarılacak,
Bir yârim yok naz alacak,
Bir gönül yok sığınacak,
Görüyorum bu obada.
Bir selama muhtaç kaldık,
Biz; dost, düşman ayırmadık,
En sonunda yalnız kaldık,
Geziyorum bu obada.
Kalleşler etrafım sardılar,
Dostlarım beni yerdiler,
Düşmanlar hatırım sordular,
Yaşıyorum bu obada.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Bulamadım
Geçmişi düşünüp daldım yıllara,
Ayrılık zor gelir seven kullara,
İsmini yazdım da bütün yollara,
Resmini çizecek yer bulamadım.
Dertler yığın oldu geldi üstüme,
Bilmem kaderimin bana kastı ne,
Birçok şarkı söyledim de ismine,
Resminde yazacak yer bulamadım.
Sevdan yüreğimde taptaze durur,
Hasretin gönlüme ok gibi vurur,
İsmin dudağımda kördüğüm olur,
Resmine diyecek söz bulamadım.
Hasretin yelleri savurur beni,
Nasıl unuturum ben nasıl seni,
Sensizlik iki kat etti de beni,
Resmine bakacak hal bulamadım.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Bulamıyorum
Hasret yüreğimi yaktı bu gece,
Sevda rıhtımında dolanıyorum,
Demir attım yalnızlığın demine,
Kaybettim kendimi bulamıyorum.
Umutlarım öbek öbek açarken,
Geleceğe ümit dolu bakarken,
Aşkım alev alev beni yakarken,
Söndü hayallerim gülemiyorum.
Yaşama sevincim gül gibi soldu,
Sensizlik gör beni ne hale koydu,
Aşkınla yüreğim tarumar oldu,
Yıkıldım kendime gelemiyorum.
Savdan ile düştüm garip hallere,
Mecnun gibi vurdum susuz çöllere,
Leyla’m yalan oldu gitti ellere,
Aşk nedir? Sırrına eremiyorum.
Kor eder gönlümü aşk denen bela,
Böyle acı verme; Ya-Rab bir kula,
Ne vatanım kaldı ne de bir sıla,
Kaybettim yolumu bulamıyorum.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Buluştuğumuz Yerde
Uykular haram oldu bu gece gözlerime,
Hüzünlü bir şarkıdır, takıldı sözlerime,
Geçmişin anıları vururken yüzlerime,
Yürüdüm ağır ağır buluştuğumuz yerde.
Aradım sabaha dek sokakta izlerini,
Beni Meftun eyleyen o güzel gözlerini,
İpek gibi parlayan saçının tellerini,
Bulamadım bir türlü buluştuğumuz yerde.
Yorgun düştü ayaklar oturdum bir köşede,
Teselli arar oldum kadehlerde şişede,
Çalmaz oldu kapımı mutluluk da, neşe de,
Kaç gece sabah ettim buluştuğumuz yerde.
Ötmez oldu şen şakrak bülbüller dağımızda,
Laleler boyun büktü soldu aşk bağımızda,
Ayrılık vurdu bizi yıktı genç çağımızda,
Hasret öldürdü beni buluştuğumuz yerde.
M.ÇAL

DOST KALEMDEN
Ararım dallarında, güle uzanan eli
Soluğum kucakladı, mis gibi gelen yeli
Ya ben çok serseriyim, ya esen rüzgar deli
Kokun bitirdi beni, buluştuğumuz yerde--Muhammet Çal
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İbrahim Kurt

Bülbül
Dertli bülbül konma benim dalıma,
Derman veren olmaz garip halıma,
Bir vefasız kıydı gitti canıma,
Garip garip ötme dertliyim bülbül.
Haz alıp gülmedim ahir ömrümde,
Alevler kor olur garip gönlümde,
Kurtuluşu arar oldum ölümde,
Yanık yanık ötme dertliyim bülbül.
Ne halım, ah valim soranım olur,
Aşığın gönlüne dert deva olur,
Canından usanmış böyle kul molur,
Garip garip ötme dertliyim bülbül.
Nice doktor, tabip gezdim dolandım,
Şu gönül derdime derman arandım,
Hayırsız bir kula kalpten bağlandım,
Yanık yanık ötme dertliyim bülbül.
Şu garip boynumu bükme; ey bülbül.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Canım Anacığım
Sen sevgiyle merhametle,
Sevdin bizi hep şefkatle,
Emek verdin bin zahmetle,
Benim canım anacığım.
Usanmadan yorulmadan,
Hep kolladın darılmadan,
Sevdin bizi kırılmadan,
Benim canım anacığım.
Hiç karşılık beklemeden,
Sardın bizi üşütmeden,
Sakındın hep kötülerden,
Benim canım anacığım.
Hakkın ödemekle bitmez,
Can versek uğrunda yetmez,
Sana karşı gelen gülmez,
Benim canım anacığım.
Ana gibi yar bulunmaz,
Yokluğu hiç doldurulmaz,
Ananın kalbi kırılmaz,
Benim canım anacığım.
Ne beddua ne ah ettin,
Sen hep verdin istemedin,
Hep üstümde şefkat elin,
Benim canım anacığım.
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Canım Yanar
Bir başıma sokakları dolaşırım adım adım,
Ayrılık yaktı bağrımı; kalmadı lezzetim tadım,
Hayallerim soldu gitti; almadım gönül muradım,
Canım yanar inlerim, hayattan; bu son seferim.
Bülbül gibi şakır oldum; köşe bucak, tabiatta,
Bir gönle konamadım, yaşıyorum bu hayatta,
Mutlu bir günüm olmadı; bedenim, dilim feryatta,
Canım yanar inlerim, hayattan; bu son seferim.
Bir köhne mekânım vardı; sensiz zindan oldu içi,
Gittin; dönmek bilmiyorsun, oldun inatçı bir keçi,
Çektiklerim yetmez gibi; felek bana yükler suçu,
Canım yanar inlerim, hayattan; bu son seferim.
Kırılırım; söyleyemem, çekerim derdi kederi,
İsyan edemem bahtıma; her derdin vardır beteri,
Rüya gibi yaşıyorum; Tanrım yazmış bu kaderi,
Canım yanar inlerim, hayattan; bu son seferim.
Hasret acı, bir ok gibi deler geçer yüreğimi,
Sert esti seherin yeli; yıktı gönül direğimi,
Bir arzum kaldı hayatta, son kez görmek meleğimi,
Canım yanar inlerim, hayattan; bu son seferim.
Çekilmez oldu yaşantım; her şey dev olur gözümde,
Yokluğun tüketti gitti, anılar kaldı özümde,
Geçmişin tüm hatırası; okunur oldu yüzümde,
Canım yanar inlerim, hayattan; bu son seferim.
Ben bu kötü kaderimi, sürür oldum ardım sıra,
Ne söyledim de kırıldın; gittin kadem bastın sırra,
Sensiz hayat yıktı beni; musallaya geldi sıra,
Canım yanar inlerim, hayattan; bu son seferim.
Sensiz ölmek bile acı, huzur vermez yolculuklar,
Bir dua et başucumda; çiçek açsın tüm umutlar,
Geldiğinde seslen bana; dinsin içimde feryatlar,
Canım yanar inlerim, hayattan bu son seferim.
Canım yanar inlerim, aşkımdan; bu son dileğim.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Canımdan Bir Parça Sen Oğul
Canımdan çok değer verdiğim oğul,
Ayda yılda bir kez hatır sormazsın,
Günde ismini yüz bin kere andığım oğul,
Bir gün hatırlayıp beni neden anmazsın?
Evde annen, baban senin sesine hasret,
Kardeşlerin, tok duruşlu yüzüne hasret,
Bizden başka kim verir ki canına kıymet,
Bir gün hatırlayıp ismimizi anmazsın oğul.
Biz seninle istemeden çocuk yaşta ayrılmadık mı?
Gözyaşımı içime akıtıp, boyun kucak sarılmadık mı?
Her telefon çaldığında, bir heyecanla ahizeyi kaldırmadık mı?
Bir kez arayıp da hatır, gönül sormazsın oğul.
Bizde sana zahmet çekip, emek vermiştik,
Ha büyüdü, ha yürüdü yavrum diye çok sevinmiştik,
Büyüyüp de delikanlı adam olur diye hep güvenmiştik,
Bir kelam edip de, neden hatır sormazsın oğul?
Bir soğuk kış günü annen seni emzirmedi mi?
Baban omzuna alıp seni sokaklarda gezdirmedi mi?
Yaşamayı hep birlikte bu ailen sevdirmedi mi?
Bir Tanrı selamını bize sen çok mu görürsün oğul?
Önceleri sen görmeden evden kaçardım,
Farkına vardın mı, ardım sıra çığlık atardın,
İşten eve gelinceye kadar surat asar, tafra yapardın,
Ayakların yere bastı, hatır gönül almazsın oğul.
Sen hastayken, başucunda senin ile beklemedik mi?
Dua edip, sabaha dek Yaratandan sağlığını dilemedik mi?
Sen bitkinken, biz seninle dertle dolup tükenmedik mi?
İsmimizi hatırlayıp anmazsın, dilin dönüp halimizi sormazsın.
Ey benim ilk göz ağrım, mürüvvetim oğul,
Helâl ettim ben hakkımı, zahmetimi oğul,
Unutma ki hayatta gençlik de ihtiyarlıkta sırayla oğul,
Hayatta her şeye hazır ol, sana da senin gibi bir evlat gelecek oğul.
Yazdığım bu dizeleri altın kolye gibi boynunda taşı,
Sende benim gibi, çoluk çocuk için dolaşacaksın dünyayı, arşı,
Unutma ki; adet değil bu ayrılık, böyle döner feleğin çarkı,
Seninde gözlerini yollarda bırakan bir evlat bulunur oğul.
Bulunur oğul.
27.05.2011
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Cevap Vermiyor
Adını anmamaya karar vermiştim,
Unutacağım diye seni yemin etmiştim.
Artık dönmem diye sözler vermiştim,
Aklım durdu; sensiz cevap vermiyor.
Bu akşam yokluğun sardı dört yanı,
Aklım diyor var git; unut o yâri,
Kalbim dinlemiyor, olmuş firari,
Aklım durdu; sensiz cevap vermiyor.
Yokluğundan kapı kapı gezerim,
Gözlerim kan ağlar, ferman yazarım,
Hasret deryasına düştüm yüzerim,
Aklım durdu; sensiz cevap vermiyor.
Her gün sensizliğe kürek çekerim,
Alın yazgım buymuş, boyun bükerim,
Gözlerimden kanlı yaşlar dökerim,
Aklım durdu; sensiz cevap vermiyor.
Ya sabır köşkünde loca ayırttım,
İçerisini gam yükümle doldurttum,
Yüreğime ben resmini çizdirttim,
Aklım durdu; sensiz cevap vermiyor.
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Çaldı Götürdü
Felekten birkaç gün çalayım derken,
Felek bir ömrümü aldı götürdü.
Bir damla mutluluk hayal ederken,
Bütün umudumu çaldı götürdü.
Tükendi şen şakrak gülmeler bende,
Sevda kervanında düştük bir derde,
Şimdi bir Mecnunum, Leyla’m nerde?
Bir zalim, ömrümü çaldı götürdü.
Vuslat vakti haram oldu gözüme,
Bir vefasız, kıydı gitti özüme,
Aldanmam diyorken hiç bir sözüne,
İnsafsız, gönlümü çaldı götürdü.
Yıkıldı hayaller, kurduğum düşler,
Hep başıma geldi umulmaz işler,
Kör sevda uğruna akarken yaşlar,
Vicdansız, canıma kıydı götürdü.
M. ÇAL

Dost kalemler
Çiçek açtım ayva ile nar ile
Bahar geldi geçti boran kar ile
Ne hayaller kuruyordum yar ile
Bu günden yarını çaldı götürdü.........İbrahim Kurt
*******
Yanlış Yok Dediler
Felekten bir gün çalmak istedim,
Hırsız dediler.
Bir gün bir hırsız gördüm,
Beni tahammülsüz gördüler.
Bilmiyorum kim suçlu!
Gününü bana çaldıran felek mi?
Ben mi?
Yoksa bu zihniyet mi?
Yanlış bu dedim,
Yanlış yok dediler! ........Önder Karaçay
*******
Kalmadı ne huzur, ne bir katre tat
Felek acılar üstüne attırıyor kat
Gözümde göz yaşı , dilimde feryat
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Büs bütün benliğim yoldu götürdü...
Ozan Ali Aydın
Muhammet Çal
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Çaresiz
Bir gece ansızın kaybettim seni,
Gül gibi soldurdu yokluğun beni,
Nerde öldürdüğün gençliğim hani,
Hasretinden tükendim ben çaresiz.
Laleler sümbüller boynunu büktü,
Sevda çiçekleri yaprağın döktü,
Yokluğun gönlüme çığ gibi çöktü,
Senden uzaklarda soldum çaresiz.
Şen şakrak gülmeyi unuttuk çoktan,
Her kulu yaratan vardır hiç yoktan,
Ölüm gelse razı olurduk Haktan,
Hasretinden eriyorum çaresiz.
Doymadı yüreğim aşkla gülmeye,
Kader mahkûm etti çile çekmeye,
Uğrunda razıydım canım vermeye,
Yokluğundan eriyorum çaresiz.
Aklıma gelince yüreğim titrer,
Çaresizce tükeniyor ümitler,
Aşkı için ölür, seven yiğitler,
Senin için ölüyorum çaresiz.
Aşk elinden ölüyorum çaresiz.
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Çekenlere Sor Sevdiğim
Ben giderken ardım sıra bakıyordun bir el gibi,
Şimdi hasret gözyaşları döker ormuşsun sel gibi,
Sen de aşk derdiyle yanıp; soluyor muşsun gül gibi,
Aşk acıdır, çekmesi zor, çekenlere sor sevdiğim.
Hasret kor gibi gönlünde, alev almış yanıyorsun,
Leyla, Mecnun neler çekti; aşkı yeni tanıyorsun,
Hasret her an bir işkence, sevmeyi ne sanıyorsun?
Aşk acıdır, oyun değil, sevenleri gör sevdiğim.
Yıllar yılı yıkılmadım, aşk elinden sürünürüm,
Yüreğim bir yangın yeri, yüzüm güleç görünürüm,
Isız, sensiz gecelerde bir başıma dövünürüm,
Aşk derdini kolay sanma; çekenlere sor sevdiğim.
Daha ne ki yaşadığın, sokak sokak gezeceksin,
Gün gelecek isyan edip; hayatından bezeceksin,
Sabır hazinen bitecek, kendine zulüm edeceksin,
Aşk derdini kolay sanma Ferhatlara sor sevgilim.
Geri dönmez yalvarsan da, geçti o güzelim yıllar,
Kaybettin seni seveni, başka yar sardı bu kollar,
Her gün umut bağladığın, boşa çıkar bütün fallar,
Aşk derdini çekmesi zor, Keremlere sor sevgilim.
Aşk derdiyle her gün başka ölenlere sor sevdiğim.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Çekilmez Olur
Bilmem bu feleğin bana kastı ne?
Dert doldurur benim gönül destime,
Yokluğun çığ gibi çöker üstüme,
Sensiz bu hayatım çekilmez olur.
Eriyorum dirhem dirhem hasretten,
Kurtulmak zor bende açtığın dertten,
Sensiz girsem kovulurum cennetten,
Hasretinle ömrüm çekilmez olur.
Oyun muydu senin; bakışın, sözün,
Yalan dolan olmuş benliğin; özün,
Her iki cihanda gülmesin yüzün,
Sensiz bu hayatım çekilmez olur.
Hasretin vuslatı vurur gönlüme,
Sensiz nefes almak zarar ömrüme,
Gidişin ok gibi; batar böğrüme,
Sensiz bu hayatım yaşanmaz olur,
Ölesiye sevdim; yar ettim seni,
Bilmedin kıymetim; zay ettin beni,
Ellere mal ettin gül kokan teni,
Sensiz koca ömür çekilmez olur.
Sensiz bu hayatım yaşanmaz olur.
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Çıkarım Ağır Ağır
Her gün ağlattın kader, gülmeye doyamadım,
Beyhude geçti ömrüm, bir murat alamadım,
Hayatım yıkık dökük, çıkar yol bulamadım,
Dünya denen bu handa yürürüz ağır ağır.
Herkesin bir derdi var, hepside farklı farklı,
Kimi gülüp oynuyor; mutlulukla nikâhlı,
Benim gönlümde matem, saçlarım karla kaplı,
Hayat merdiveninden çıkarız ağır ağır.
Dertler sanki söz kesmiş benim ile doğarken,
Yepyeni bir dert başlar eskisini kovarken,
Ömrümüz geldi geçti mutluluğu ararken,
Hayat merdiveninden gideriz ağır ağır.
Bahtım ant içti sanki gülmemek için bana,
Güzel bir günün sonu dönüverir zindana,
Gönlüm alıştı artık, hem feryat hem figana,
Hayat merdiveninden geçeriz ağır ağır,
Alıştık dert çekmeye, nasır tuttuk nihayet,
Yük oldu omzumda, can denen bu emanet,
Gülmese de kaderim; hep etse de ihanet,
Hayat merdivenini tükettik ağır ağır.
Bir murada ermeden, geldi ömrümün ahrı,
Çektim tüketemedim, şansıma düşen kahrı,
Mezar taşıma yazın, gülmedi diye bahtı,
Hayat merdivenini bitirdik ağır ağır.
Ömür denen serüven son buldu ağır ağır.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Çıktım Gezerim
Yolum düştü Gümüşhane iline,
Rastlar mıyım bilmem ki sevgilime,
Götürecek bu aşk beni ölüme,
Bir umut peşinde, naçar gezerim.
Dolaşırım diyar diyar gurbeti,
Tükenmedi şu gönlümün hasreti,
Bitirdik bak ömür denen nimeti,
Bir umut ardına düştüm gezerim.
Söyleyemem ben derdimi ellere,
Aşk yüzünden düştük dilden dillere,
Bülbül gibi hasret kaldık güllere,
Bir hayal peşine düştüm gezerim.
Bilmem hangi şehir bize son durak,
Dolaşırım, sazım usta ben çırak,
Şu gurbet elinde yardan çok ırak,
Bir garip başımla kaldım gezerim.
Miras kaldı bana saçımda aklar,
Yüzümde çizgiler mazimi saklar,
Her gün gelir ecel kapımı yoklar.
Bir hayal peşine düştüm gezerim.
Ne tez bitti geçmez denen seneler,
Belimiz büküldü sustu çeneler,
Ardımızdan söyleniyor nameler,
Omuzlar üstüne çıktım gezerim.
M. ÇAL

Değerli dost kalemlerden
Mevsimler hukuki seneler yasal
Hakim bey baksana sayılar asal
Bu nasıl davadır bu nasıl masal
Bir hayal peşine düştüm gezerim -İbrahim Kurt

Aşk dediğim başı dumanlı dağlar
Rüzgarla konuşur yağmurla ağlar
Boşanır içimde duygular çağlar
Bendimi çiğner de akar giderim... Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'
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Üç günlük ömrüm peşinde geçti
Bunca gül içinde bir seni seçti
Uğruna çekilen bilinmez hiçti
Hayalin peşinden yanar giderim........Bülent BAYSAL

Dilimde türküler elimde sazım
Hem çalar söylerim dilde niyazım
Neyleyim ki kara yazılmış yazım
Yazana şükredip çağlar gezerim____Nehir
Muhammet Çal
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Dağıtır Beni
Üstüme yalnızlık bulutu çöktü,
Git desem gidermi canım almadan,
Sensizlik her gece boynumu büktü,
Gel desem gelir misin beni kırmadan.
Her ayrılık, yağmur bulutu gibi,
Islatır sırılsıklam, üşütür beni,
Yalnızlık rüzgârı katmış önüne,
Sokak sokak götürür dağıtır beni.
Yalnızlık fırtınası eser gönlümde,
Yüreğimi yerinden sökecek gibi,
Ayrılık gözyaşı akar gözümden,
Bir tanem, geriye dön diyecek gibi.
Ben aman dileyip, avuç açarken,
Felek dert yüküyle çökertir beni,
Ben; merhamet, sevgi, aşk ararken,
Kaderim yerden yere savurur beni.
Ben Mecnun misali sevgi ararken,
Leyla’m yüreğinden kopartır beni,
Can evimden vurgun yemiş, yatarken,
Kader acımaz, derdim tüketir beni.
M.ÇAL
Muhammet Çal
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De Yeter
Bülbül gibi; gül bağında ötersin,
Keklik gibi daldan dala sekersin,
Bakışınla sen bir ömre bedelsin,
Gel derdime bir dermanım ol yeter.
Hangi gözde ışık olup parlarsın,
Hangi kalpte alev alev yanarsın,
Yokluğunla sen canıma kıyarsın,
Şu derdime bir dermanım ol yeter.
Asil iken, sefil ettin gönlümü,
Aşkın ile zehir ettin ömrümü,
Zulmün ile tükettin her günümü,
Gel derdime bir dermanım ol yeter.
Kral iken, köle oldum sayende,
Çözemedim derdin nedir gayen de,
Dermanım da sensin benim çarem de,
Şu kalbimin tek merhemim ol yeter.
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Değmeyin Derdime
Yaktı sevdan beni çarem bulunmaz,
Hasret acı, bir teşhisi koyulmaz,
Yürekten yanmışa hançer vurulmaz,
Değmeyin derdime derman o yârde.
Yandı gönlüm yüreklerim dağlandı,
Çaresizlik; kaderime bağlandı,
Derdim büyük dünyalara sığmadı,
Değmeyin derdime derman o yârde,
Kucak açtım ben derde ve kedere,
Ne gelir ki elimizden karşı çıksak kadere,
Değişir mi alın yazın yazılmışsa bir kere,
Değmeyin derdime derman o yârde.
Ağlasan da sızlasan da kapanmaz yaran,
Durduramaz kimse seni gelmişse sıran,
Varımıdır ki bu dünyada hiç baki kalan,
Değmeyin derdime derman o yârde.
Bazen mutluluktur ölmek; muradın,
Yaşarken yok olmuşsa lezzetin tadın,
Kimseyi dinlemez olur bazen inadın,
Değmeyin derdime derman o yârde.
Çare arar aşkın için çırpınarak ellerin,
Dolu dolu olur ise istemeden gözlerin,
Yar aklına geldiğinde tükenmişse sözlerin,
Değmeyin derdime derman o yârde.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Değmez İnsan Oğlu
Kime dost deyip de gönül açmadık?
Bir dilim ekmeği biz paylaşmadık,
Hangi kula değer verip; biz yanılmadık,
İnsanoğlu kalleş, değmez inan verdiklerine.
Hangi kula kalbimizi liman yapmadık,
Hangi gönlü dost bilip de demir atmadık,
Hangi aşkın ardı sıra yelken açmadık,
İnsanoğlu kalleş, değmez inan verdiklerine.
Hangi kalpten kovulup da demir almadık,
Hangi dertli kul geldi de merhem olmadık,
Deryada gezdik, ırmaklarda yol bulamadık,
İnsanoğlu kalleş, değmez inan verdiklerine.
Yeri geldi küreklerle dostlar için deryalar aştık,
Yeri geldi dostlar için biz yürüme dağları aştık,
Yeri geldi bir yar için dünyalara biz savaş açtık,
İnsanoğlu kalleş, değmez inan verdiklerine.
Bazı iyilikler hayattayken hiç değer bulmaz,
İyilerin hayattaki boşlukları hiç doldurulmaz,
İyi ile kötü mümkün değil; hiç eşit olmaz,
İnsanoğlu kalleş, değmez inan verdiklerine.
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Deli Gönlüme
Kader acımaz oldun bu gariban halime,
Her daim mahkûm ettin beni sefil, zalime,
İnsafa gelmek bilmez; etmez bir çift kelime,
Hep hasretlik, mutsuzluk düşer deli gönlüme.
Bir derdi uğurlarım, bir yenisi eklenir,
Gidenler ömür boyu döner diye beklenir,
Her sevgide bir hüsran, çilelerim katlanır,
Hep yalnızlık ıstırap düşer deli gönlüme.
Çekmekle bitmek bilmez fani dünyanın kahrı,
Ha bugün yarın derken; geldi ömrümün ahrı,
Ne söylesem boşuna çekilmez aşkın kahrı,
Hep ayrılık, ıstırap düşer deli gönlüme.
Bir kez olsun gülmedim şu gönlümün dilinden,
Hep yandım yaralandım bir zalimin elinden,
Söyle; aşksız hayatın ne farkı var ölümden,
Hep hasretlik ve özlem düşer deli gönlüme.
Sözler kifayet etmez, gönül kan ağlıyorsa,
Yokluğun neşter gibi her gün yaralıyorsa,
Hasretin çekilmezi bir bir sıralıyorsa,
Hep hüzün ve yalnızlık düşer deli gönlüme.
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Deli Gönül
Kırık bir sazımsın, ses vermiyorsun,
Cilvemsin, nazımsın; pas vermiyorsun,
Ölsem de derdimden; yas vermiyorsun,
Neyleyim elinden ben deli gönül.
Salınırım bir serviyim düşümde,
Ömrümü tükettim senin peşinde,
Emsalin bulunmaz; bit tek eşinde,
Neyleyim derdimden ben deli gönül.
Duyulmaz feryadım, figanım, ahım,
Doymadan tükendi gencecik yaşım,
Aşkımdan bir haber ver mezar taşım,
Ölürüm derdimden ben deli gönül.
Ot bağlar üstümde kıraç topraklar,
Sararıp dökülür bir bir yapraklar,
El sallar ardımdan seven ahbaplar,
Ölürüm kahrımdan ben deli gönül.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Derbeder Ettin
Kader bana kinin, garezin nedir?
Âleme yurt verdin, bana da sedir,
Nerde dert var ise hep bana getir,
Beni bu genç yaşta perişan ettin.
Ben mutluluk için çöller geçerken,
Gönül pınarından bir tas içerken,
Ben; aşka, sevgiye hasret yaşarken,
Beni bu genç yaşta derbeder ettin.
Bu şansım, talihim gülmez yüzüme,
Mutlu bir gün, sonu döner hüzüne,
Doymadan giderken yârin yüzüne,
Beni bu genç yaşta derbeder ettin.
Fallar mı açtırsam kâhin hocaya,
Aşk yangınım ulaşmıştır bacaya,
Kim dayanır böyle büyük acıya,
Beni bu genç yaşta perişan ettin.
Gönlüm volkan gibi kor alev saçar,
Dertler katar katar, hep bana koşar,
Bu hasretlik bendimi, yıkar da aşar,
Beni bu genç yaşta derbeder ettin.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Derdimi Diyemiyorum

Aklım hep maziye takıldı kaldı,
Bir türlü yarını göremiyorum,
Gözlerim mi kör, aklım mı durdu,
Bir çare kendime gelemiyorum.
Öylesine candan sevmişim seni,
Ben unutsam seni, kalbim unutmaz,
Dinlemiyor sanki beni bütün bedenim,
Bir çare kendime gelemiyorum.
Öylesine yoksun hasretim sana,
Düşman oldum sensiz geçen yıllara,
Kader acımadı aşkın çektirdi bana,
Bir çare kendime gelemiyorum.
Yıllardır hasret bak benliğim sana,
Aşka hasret, sana hasret bakar yollara,
Adresini sordum uçan kuşlara,
Bir çare kendime gelemiyorum.
Meçhule giden bir gemi gibi,
Bende gidiyorum sensiz meçhule.
Derdinden, sevginden efkârlı gönlüm,
Bir çare kendime gelemiyorum.
Sabırla bekliyor tüm, benliğim seni,
Açtım kollarımı, sen tut ellerimi,
Sevmek istiyorum gönlümce seni,
Bir çare kendime gelemiyorum.
Derdimi kimseye diyemiyorum.
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Derdin Ne
Gizli gizli bakar oldum resmine,
Hasret kaldım senin gerçek cismine,
Şarkılar yazdım da gülüm ismine,
Bir kez hatır sormuyorsun, derdin ne?
Kaçıyorsun köşe bucak yanımdan,
Usandırdın beni tatlı canımdan,
Korkar oldum ben bu aşkın sonundan,
Eremedim yar sırrına, derdin ne?
Damla damla aktın girdin gönlüme,
Bilmem neydi kastın garip ömrüme,
Nasıl kandım senin gibi zalime,
Madem çekip gidecektin, derdin ne?
Gözlerime gülüp kalbimi çaldın,
Bu kadar kısamı, gönül muradın,
Sensiz kırık benim kolum kanadım,
Mutlumusun söyle bensiz, derdin ne?
Ben yanarken kendi gönül ağrıma,
Hançer vurdun acımadan bağrıma,
Ben ölürken aşkımızın uğruna,
Sen gülersin söyle bana, derdin ne?
Bana acı çektirmek mi amacın,
Hani bendim, senin gönül ilacın,
Benden başka var mı; başında tacın?
Söyle gerçek sevmedin mi, derdin ne?
Yoksa candan sevmedin mi, derdin ne?
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Derman Bulamıyorum
Çaresiz, kimsesiz kaldım gurbet ellerde,
Ararım derdime derman bulamıyorum,
Efkâr saatim mi, yoksa dert nöbetim mi?
Derdimin bir dermanını bulamıyorum.
Sensizlik gönlümde bir kara perde,
Yokluğun düşürdü beni çaresiz derde,
Sevda oklarıyla kalpten vurduğun yerde,
Derdimin bir dermanını bulamıyorum.
Sabret dedim deli gönül, bu dertler biter,
Hayat bir rüya gibidir, çok çabuk geçer,
Gönlümün çektiği gam, kendine yeter,
Derdimin bir dermanını bulamıyorum.
Derdim yüce, nazlı yara diyemiyorum,
Yardan ayrı bir lokma aş yiyemiyorum,
Yokluğun tüketti beni diyemiyorum,
Derdimin bir dermanını bulamıyorum.

M.ÇAL
Muhammet Çal
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Dilek Çeşmesi
Kaç seven buluştu senin kapılarında?
Kaç seven not yazdı duvarlarında?
Kaç yemin verildi avlularında?
Garip garip akma dilek çeşmesi.
Kaç sevgiye şahit oldun bilinmez,
Kaç sevenin sırrı sende; erilmez,
Kaç aşığı ferahlattın, hal bilmez,
Sessiz sessiz akma dilek çeşmesi.
Gözü yaşlı kaç aşığa su verdin?
Kaç can yandı huzurunda sen gördün,
Hangi seven kavuşmazsa bilirdin,
Dertli dertli akma dilek çeşmesi.
Kaç aşığı ağırladın tahtında,
Hangi seven suç aramaz bahtında,
Yolcu olmaz kul var mı bu rıhtım da,
Hazin hazin ağlar dilek çeşmesi.
Her âşık, eğlenir bir tas su içer,
Hepsi sevda eker, kimi dert biçer,
Kimisi de ömür boyu hasretlik çeker,
Gamlı gamlı akama dilek çeşmesi.
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Diyelim Gitsin
Dönmek mümkün değil geçen yıllara,
Her şeyi maziye gömelim gitsin.
Yaşanan o güzel hatıraları,
Bir hayaldi bitti, diyelim gitsin.
Kulağımda çınlar güzel sözlerin,
Unutulmaz bir sır gibi gözlerin,
Kor olsa içimde sevda közlerin,
Her şeye bir nokta koyalım gitsin.
Maziyi anarken titrerse dilin,
Merhaba demeye varmazsa elin,
Dertlerden iki kat olsa da belin,
Her şeye bir kader diyelim gitsin.
Sessizce gönlünü sararsa hüzün,
Yaş dolmasın sakın o güzel gözün,
Sen bahar beklerken gelse de güzün,
Geçmişe bir çizgi koyalım gitsin.
M. ÇAL
Saygı değer dost kalemler
Hasretin kor oldu,yandı yüreğim.
Saçlarım tarumar,lal oldu dilim.
Dağlara yazıldı,seni sevdiğim.
Geçmişe bir çizgi,koyalım gitsin.....Mahmut M. Özdemir
Muhammet Çal
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Diyemedim Ben
Seni öyle sevmişim ki bir tanem,
Yanımdayken bile özlüyorum ben.
Her zulme, çileye boyun eğdim de,
Sensiz yaşayamam diyemedim ben.
Sen üzülme; ben derdini çekerim,
Yanımda kal; zulme boyun bükerim,
Sen ağlama, ben kanlı yaş dökerim,
Hasretin öldürür; diyemedim ben.
Sensiz her şey benim olsa ne yazar,
Sen yoksan gönlümde yaralar azar,
Hasretin en güzel düşümü bozar,
Yokluğun işkence; diyemedim ben.
En mutlu gün sensiz olur bir diken,
Yokluğun dur garip boynumu büken,
Var mı benim gibi aşk derdi çeken,
Sensizlik öldürür; diyemedim ben.
Sensiz yaşayamam diyemedim ben.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Doğum Günün Kutlu Olsun Sultanım
Dünyaya bir ışık doğdu seninle,
Çok dertlere merhem oldun elinle,
Hak yolunu bulduk yüce sevginle,
Doğum günün kutlu olsun Sultanım,
O devirde olmasam da yanında,
Dolaşıyor sevgin benim kanımda,
Bana bıraktığın, kuran yolunda,
Doğru yönü buldum gönül Sultanım.
Varlığınla huzur doldu tüm cihan,
Tasalar yok oldu, bitti nagehan,
Güllerle donandı, doğruldu mizan,
Hoş geldin Ey! Benim gönül Sultanım.
Seninle öğrendik, bulduk tek yolu,
Can evimiz, varlığınla dopdolu,
Gösterdiğin yolda, olduk Hak kulu,
Hoş geldin Ey! Benim gönül Sultanım.
Secde etti varlığına her alem,
Anlatmaya yetmez ki seni kalem,
Zikrettikçe ismin, tükenir çilem,
Doğum günün kutlu olsun Sultanım.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Doldur Be Meyhaneci
Son durak oldu bana âşıklar meyhanesi,
Nerede biter bilmem bu gönlümün çilesi?
Efkârım dinmek bilmez, bitti ömür süresi,
Doldur be meyhaneci, her şeyi unutalım.
Kaç âşık mekân tuttu bu köhne meyhanede,
Bin pişman olmuş seven, içer her bahanede,
Hepsi kendinden geçmiş; sızmışlar bir köşede,
Doldur be meyhaneci, doldur da unutalım.
Usandım kahırlanıp, bahtıma ağlamaktan,
Gönlümdeki dinmeyen yaramı dağlamaktan,
Acı, hüsran, gözyaşı, karalar bağlamaktan,
Doldur be meyhaneci, doldur da kurtulalım.
Hep dert olur içime, o karanlık geçmişim,
Bugün başım dumanlı, biraz fazla içmişim,
Unuttum yeminimi ben kendimden geçmişim,
Doldur be meyhaneci son kadehi vuralım.
Her şeye tövbe edip, yeniden başlayalım.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Dost Bulamadım
Yüklendim sırtıma dert sandalımı,
Bir omuz verecek dost bulamadım,
Ümitle dolaştım dost kervanımı,
Bir selam verecek dost bulamadım.
Ne deryalar gezdim, ne dağlar aştım,
Nice şehir, nice ülke, kıta dolaştım,
Her kula kul diye; gönlümü açtım,
İnsanı buldum da, dost bulamadım.
Kapımı çalana, kol kanat gerdim,
Dostunum diyene, canımı verdim,
Her yüze güleni, ben adam bildim,
İnsanı buldum da, dost bulamadım.
Gerçek bir dost arar, bulamaz olduk,
Bir gönül kelamı duyamaz olduk,
Bu devre, devrana uyamaz olduk,
İnsanı buldum da, dost bulamadım.
İyi günde herkes, dosttur yanında,
Düşte bir gör; herkes kaçar anında
Pişmanlıklar yara olur bağrında,
İnsanı buldum da, dost bulamadım.
İnsanları incitip de kalp kıramadım,
Kalleş ile namerde, taş vuramadım,
Her kulu sevdim de, küs duramadım.
Bir selam verecek dost, dost bulamadım.
13.05.2011
M. ÇAL
Yazan: Acem Kızı Abşari
Halimden bilecek bir dost aradım
Dosta varam derken dosttan ıradım
Yüzler gördüm gönülleri taradım
Bir selam verecek dost bulamadım____Abşari
Muhammet Çal
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Dostum
Ağır ağır geçtim dünya hanından,
Bazen usandırdı felek canımdan,
Yılmadım, kopmadım hayat bağından,
Ümitle, hevesle yürüdüm dostum.
Gönlüm kırılsa da bin bir yerinden,
Hiç yüz çevirmedim sevdiklerimden,
Çok sabır dilendim Mevla elinden,
Ümitle, hevesle yürüdüm dostum.
Kurduğum hayaller olmadı bitti,
Üzdü sevdiklerim, beni terk etti,
Kısacık yollarım, uzadı gitti,
Bıkmadım, umutla yürüdüm dostum.
İz yaptı omzuma vurduğum ipler,
Şansıma, rast geldi en ağır yükler,
Hep boşuna çıktı bütün ümitler,
Yılmadan bir ömür yürüdüm dostum.
Hayat bazen adil olmaz insana,
Kimi güler, kimi uğrar hüsrana,
Kör talihim gülmese de hiç bana,
Bıkmadan, umutla yürüdüm dostum.
Düşe kalka geldi ömrümün ahrı,
Kaderim dir derim çektim her kahrı,
Felek her gün sınasa da bu sabrı,
Yılmadım, sükûtla yürüdüm dostum.
Herkes gibi geldim geçtim bu handan,
Ne bir murat aldım, ne haz cihandan,
Sorgusuz geçersek şükür, mizandan,
Hevesle, mahşere koşarım dostum.
Mevla’ya şükreder, yürürüm dostum.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Dön Diyemedim
Nasıl geldi geçti o güzel yıllar
Nerde kaldı söyle o mutluluklar,
Her şeyi süpürüp götürdü yıllar
Şu geçen yıllara dön diyemedim.
Geçti gitti haz almadım bahardan,
Mutlu olur oldum ah ile zardan,
Ayırdılar beni o nazlı yardan,
Şu geçen yıllara dur diyemedim.
Ömür bir nefestir insan içinde,
Çekilen sır gibi kalır saçında,
Bin bir mana gizli akan yaşında,
Şu zalim yıllara dön diyemedim.
Acılar çığ gibi büyür özümde,
Anılar bir düğüm olur sözümde,
Geçmişim sır olur; dolar gözümde,
Şu zalim yıllara dur diyemedim.
Her fırsatta felek vurur silleyi,
Unuttum yıllardır, aşkla gülmeyi,
Denedim mazimi kaç kez silmeyi,
Şu geçen yıllara dön diyemedim.
20.03.2012
Muhammet Çal
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Dönmeyen Yıllar
Geri dönmeyen yıllar,
Ömrümü çalıp gitti,
Acımadan sevdamı,
Kalbimden alıp gitti.
Geçti koskoca ömrüm,
Anılar kaldı bende,
O büyük sevdamızdan,
Söyle ne kaldı elde.
Hayat bir bahar gibi,
Geçti tüm güzellikler,
Ne kaldı elimizde,
Şimdi nerde gençlikler.
Hayallerle baş başa,
Kaldık biz yapayalnız,
Sevmeden doyasıya,
Bak çarçabuk yaşlandık.
Geçen yıllar döner mi?
Teselliler boş yere,
Seninle kavuşmamız,
Kaldı yârim mahşere.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Duydum Koca Şehir Senide Bozmuş
Giderken ‘’Dönerim, bekle! ’’ demiştin,
Yıllar geçti, senden hiçbir haber yok,
Yemin edip, ayrılığa yer yok demiştin,
Duydum koca şehir seni de bozmuş.
Kalmamış sevginden, aşkından eser,
Halimi görseler benim, bülbüller susar,
Sensiz ben geçirdim, kaç yaz, kaç bahar,
Duydum koca şehir seni de bozmuş.
Senden başkasına bakmam demiştin,
Başka bir kul eli tutmam demiştin,
Sözde sen yalnızca beni sevmiştin,
Duydum koca şehir seni de bozmuş.
Unutur olmuşsun artık yeminlerini,
Kaybetmişsin yaşadığın değerlerini,
Bir hiç için yok etmişsin emellerini,
Duydum koca şehir seni de bozmuş.
Önceleri benden ayrı yemez, içmezdin,
Gözümün önünden biran, çekip gitmezdin,
Ne söylesem kırılmazdın, bana küsmezdin,
Duydum koca şehir canım seni de bozmuş.
Nikâh için üç beş kuruş tutarım derken,
Kaybetmişsin sen varını, zevkten içerken,
Her gün bir başka sevdaya yelken açarken,
Duydum koca şehir seni de bozmuş.
Komşular görmüşler seni, başka biriyle,
Duyunca yandım aşkın sönmüş külüyle,
Bitirirmiş insanoğlu hayatını, kendi eliyle,
Duydum koca şehir canım seni de bozmuş.
Ne özüne, ne sözüne güven olmazmış,
Doğruluktan yana sende eser kalmamış,
Bütün duygun, aşkın, sevgin hepsi yalanmış,
Duydum büyük şehir seni de bozmuş.
Duydum fani dünya senide bozmuş.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Dünyaya Sığamıyorum
Öyle doluyum ki dostum bu akşam,
Bir kadeh içmeden yapamıyorum,
Bu güne, yarına, bir sonrasına,
Umutla be dostum; bakamıyorum.
Beni kaderim mi; yıllar mı yordu,
En yakın dostlarım sırtımdan vurdu,
Hayal meyal herkes bir soru sordu,
Vardığım yerlere dostum; sığamıyorum.
Usanır olmuşum candan, bedenden,
Haber verenim yok gelip gidenden,
Bir hatır soran yok canı yürekten,
Durduğum yerlere dostum; sığamıyorum.
Akan gözyaşlarım derdimden eser,
Bir ah etsem, öten bülbüller susar,
Dünyayı koysalar, der ağır basar,
İçime dışıma dostum; sığamıyorum.
Ne ilaç, ne merhem derdime kâfi,
Doldur da içelim, doldur be saki,
Kim kalmış ki dünyada; ben kalam baki,
Dünyaya, ahrete dostum; sığamıyorum.
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Düştüm Çekilmez Derde
Dağlarda kar misali eridim aktım göle,
Gönlüm takıldı benim kıymet bilmez bir güle,
Ne hatır gönül sorar, ne eder tek kelime,
Bu çileli başımdan düştüm çekilmez derde.
Her gün koşar dururum yârimin ardı sıra,
Yıllardır eremedim ondaki büyük sırra,
Bir türlü gönlü olmaz, söyler birkaç fasıla,
Bu çileli başımdan düştüm çekilmez derde.
Kaçan kovalanırmış, büyük sözü tutmalı,
Gidenin ardı sıra hiç dönüp bakmamalı,
Kısmetine çıkanla sevip mutlu olmalı,
Bu vefasız başımdan düştüm çekilmez derde.
Gönül ferman dinlemez, aşka gem vurmak boşa,
Başıboş kalan düşer, ya sarhoşa, berduşa,
Vicdansız yar seversen dönersin kara kışa,
Bu çileli başımdan düştüm çekilmez derde.
Seviyorsa bir insan, adam gibi sevmeli,
Sevgili dediğin de; kadir kıymet bilmeli,
Başka türlü ödenmez yaşamanın bedeli,
Bu çileli başımdan düştüm çekilmez derde.

M. ÇAL
Muhammet Çal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ecelime Yürürüm
Solarken ufukta güneşin rengi,
Huzurun içimde biter ahengi,
Gönlümde başlarken yalnızlık cengi,
Adım adım sensizliğe yürürüm.
Hüzünle dalarım geceye doğru,
Kafamda cevapsız binlerce soru,
Alev alır sensiz gönlümün koru,
Adım adım yalnızlığa yürürüm.
Kırılır kadehler bir bir masamda,
Tükenmek bilmez ki derdim, tasam da,
Bir köşe başında sızıp kalsam da,
Adım adım hayaline yürürüm.
Şen şakrak gülmeler biter yüzümde,
Hasret pınarları dolar gözümde,
Sensizlik kördüğüm olur sözümde,
Adım adım karanlığa yürürüm.
Çok sınadı sensizlikle kaderim,
Alın yazgım, ben derdimi çekerim,
Senden ırak, bir ölüden beterim,
Adım adım ecelime yürürüm.
M. ÇAL

DOST KALEM
Ben bu aşk uğruna tükettim nakdi
Seninle göz göze sözleşmiş akdi
İşte o gün yakın son seher vakti
Üzgün üzgün Sonsuzluğa yürürüm.....SN. İbrahim KURT
Muhammet Çal
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El Oldum
Her gün neşe ile koşarken sana,
Mutluluğa hasret kalan ben oldum.
El ele, göz göze geziniyorken,
Şimdi uzaklardan bakan el oldum.
Talihim kör desem, görmezdim seni,
Kaderi suçlamam; ben sevdim seni,
Hani sende candan sevmiştin beni,
Şimdi gözü yaşlı bakan el oldum.
Gururdan kibirden yok bende eser,
Gül bilse derdimi, açmaya küser,
Kumrular buluşmaz, rüzgârlar susar,
Şimdi hasret kokan yaban el oldum.
Gönül dumanımı saldım göklere,
Yel vurdu savurdu derinliklere,
Aşkından sararıp düştüm yerlere,
Yüreği elinde gezen el oldum.
Yollara bakmaktan yoruldu gözüm,
Bin sitem etsen de çıkmaz bir sözüm,
Aşkının narıyla tutuşur közüm,
Şimdi alev alev yanan el oldum.
Sarmaşık gül gibi dolandım derde,
Gözlerime indi garip bir perde,
Tabuta koydular beni bir yerde,
Mahşere dek seni seven el oldum.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Elhamdülillah
Bir Tanrı tanımaz değilim, asla,
İsyanım da olmaz yüce Allah'a,
Her kul gibi bir aşk yaşadım amma,
Müslümanım dostlar Elhamdülillah.
Kullanmışsam kadeh bazen yazımda,
Bir damla mey kokmaz benim ağzımda,
Razıyım ne varsa alın yazgımda,
Müslümanım dostlar Elhamdülillah.
Kalemim yazsa da sitemli sözler,
Hak adıyla dolar sevdalı gözler,
Günde beş kez kıble görür bu yüzler,
Müslümanım dostlar Elhamdülillah.
Tüm canlı zikreder Allah adını,
Gönülden bağlanan bilir tadını,
İsyan eden kullar yer tokadını,
Müslümanım dostlar Elhamdülillah.
Canım kurban olsun Hakkın yoluna,
Asla kul olmadım bir tek kuluna,
Ne malına taptım, ne toprağına,
Müslümanım dostlar Elhamdülillah.
Elimi açarım Mevla’ya doğru,
Aklıma takılır binlerce soru,
Direksiz gök kubbe, sırlarla dolu,
Müslümanım dostlar Elhamdülillah.
Amentüyü bilir, iman ederim,
Beni yaratanı candan severim,
Kuranı kerimdir bir tek rehberim,
Müslümanım dostlar Elhamdülillah.
Her ne kadar sitem yazsa kalemim,
Bir şey verememek olur elemim,
Gönül dostlarıma olsun selamım,
Müslümanım dostlar Elhamdülillah.
.

M. ÇAL

Muhammet Çal
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Elveda Gençlik
El veda gençliğim el veda sana,
Yalvarsam da geri dönmezsin bana,
Taze çiçekleri gez kana kana,
Sana mutluluklar, gençlik elveda.
Deli rüzgâr gibi estin ömrümde,
Nasıl geldin geçtin, garip gönlümde,
Kısrak tay gibiydin sen her günümde,
Sana mutluluklar, gençlik elveda.
Kırıldın mı bilmem; yüzün dönmezsin,
Bir bedenden ayrılınca geri gelmezsin,
Yaşı kırkı geçenleri artık sevmezsin,
Sana mutluluklar, gençlik elveda.
Bir bedenden bir bedene geçersin,
On beş ile kırk arası seçersin,
Usta oldun, ne şaşar ne beşersin,
Sana mutluluklar, gençlik elveda.
Bir farklı meşakkat bir farklı çile,
Aşk olsun, adam gibi güle bilene,
Nasıl başlar nasıl biter, bu nasıl hile,
Sana mutluluklar, gençlik elveda.
Bütün oyunları üstüme kurdun,
Her fırsatta beni bitirdin, yordun,
Nasıl gelip geçtin, kendime sordum,
Sana mutluluklar, gençlik elveda.
Bükülmez boynumu bana büktürdün,
Bu gün yarın derken hep kök söktürdün,
Ben gülmeye özlem, sen dert çektirdin,
Sana mutluluklar, gençlik elveda.
Sahte kahkahayla bağrımı deştin,
Bir haz alamadım, çarçabuk geçtin,
Herkese mi böyle idin, benimi seçtin?
Sana mutluluklar, gençlik elveda.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Elveda Gidiyorum
Bu akşam gideceğim sana veda etmeden,
İçimdeki bir seni; yüreğimden sökmeden,
Yok olan umutları hançerleyip biçmeden,
Yüreğim parça parça bir tanem gidiyorum.
Elveda diyecektim; kalırım diye korktum,
Sana olan aşkımdan ölürüm diye ürktüm,
Gururumu yerlerde tek senin için sürttüm,
Her şeyin senin olsun elveda gidiyorum.
Yeter artık ağlatma; gülüp de yüreğimi,
Sandal gibi sen çektin deryada küreğimi,
Gelme sakın kabrime, istemem çiçeğini,
Mutluluk senin olsun elveda gidiyorum.
Ne bir titrek sesini, ne ılık nefesini,
Duymadan gideceğim bana olan sevgini,
Ölünce koy kabrime bir tek yırtık resmini,
Her şey gönlünce olsun elveda gidiyorum.
Mutluluk senin olsun elveda gidiyorum.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Eridik Kar Gibi Yar
Mevsimler geldi geçti, yine geldi sonbahar,
Bir ömür sensiz bitti; bir tat alamadan yar.
Gönlüm bahar beklerken, saçlarıma yağdı kar,
Yaşamaya doymadan eridik kar gibi yar.
Her mevsim ayrı hüzün, yükledi yüreğime,
Hangi günün sabahı, ümit verir gönlüme,
Gülmek ıstırap oldu sen yokken gözlerime,
Sevmeden doyasıya eridik kar gibi yar.
İlkbaharda umutlar açar bir çiçek gibi,
Benim gönlüme matem, hüznüm dolacak gibi,
Korkuyorum bu gönlüm yalnız kalacak gibi,
Sevmeden gönlümüzce eridik kar gibi yar.
Bir umut yolcusuyum; mevsimlerde dolaşan,
Yağan yağmurlar gibi deryalara karışan,
Boşalan kadehlerle teselliyi paylaşan,
Sevmedik gönlümüzce eridik kar gibi yar.
Gülmeden ömrümüzde kaybolduk sır gibi yar.
M. ÇAL
Gönül dostlarından
Dünya hayatı böyle, iyi de var kötü de,
Burada firak olsun, mutluluklar ötede,
Üzülmeyin siz dostum,insan buna ne ede,
Sevmedik gönlümüzce eridik kar gibi yar.........Mubin-Kitap
Muhammet Çal
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Eser Kalmamış
Gördüm ki bu hayat seni de yormuş,
Her bir cefan için; bin hesap sormuş,
Yaptıkların bir bir karşılık bulmuş,
Mahşerde görecek hesap kalmamış.
Seninde saçını bürümüş aklar,
Her bir teli bin bir çileyi saklar,
Sanma ki tövbeler günahın paklar,
Helallik verecek halin kalmamış.
Yaptıkların kâr kalmamış yanına,
Bir zalim kast etmiş hoyrat canına,
Mutsuzluk bulaşmış damarlarına,
O gülen yüzünden eser kalmamış.
Yâd edip maziyi; gözlerin dolmuş,
Yüreğin burkulup gönlün kor olmuş,
Çaresiz, ellerin saçını yolmuş,
Geriye dönecek yüzün kalmamış.
Bir hata, bir ömür yıkar insanı,
Musa değilsin ki kullan asanı,
Çaresizce çekeceksin cezanı,
Eski günlerinden eser kalmamış.
Eski sevgilimden eser kalmamış.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Eyleme Beni
Can çekişiyor ellerinde bir garip gönül,
Yaşatmak senin elinde, sende o formül,
Ya aşkınla var et beni, ya da vur öldür,
Bir tek yokluğuna mahkûm eyleme beni.
Alışırım; her zulmüne, çilene, derde,
İnan, tek isteğim senden yürekten sev de,
Dert yanmam, idam et beni gönül evinde,
Bir tek ayrılığa mahkûm eyleme beni.
Yaşamam mümkün mü senden ayrı kalınca,
Merhem olmaz doktor tabip, aşktan yanınca,
Ne diyeyim ki gönlüme seni sorunca,
Yeter ki yalana mahkûm eyleme beni.
Lal olur dillerim sensiz, konuşmak bilmez,
Gözlerim sessizce ağlar sen yokken gülmez,
Bu garip ölür de sensiz, inan can vermez,
Ölmeden toprağa mahkûm eyleme beni.
Münker Nekil hesap sorar mahşer gününde,
Söyle ne cevap veririz Hakkın önünde,
Severken ayrıldık diye günün birinde,
Cehennem od’una mahkûm eyleme beni.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Eynesil Benim Yurdum

Ne şehirde ne köyde, ben mahallede doğdum,
Küçük, şirin bir ilçe, güzeldir benim yurdum,
Ne bir köşküm, sarayım, ne de oldu bir ordum,
Her haliyle mutluyum; Eynesil benim yurdum.
Denizi ve deresi, tertemiz her köşesi,
Havası başka güzel; mis kokar Dizginesi,
İnsanları saf, temiz, güzeldir eğlencesi,
Her haliyle mutluyum; Eynesil benim yurdum.
Fındığıyla çayıyla, ün yapmış kirazıyla,
Düğünde oynar kızlar, kemençeyle sazıyla,
Ömüre ömür katar; baharıyla, yazıyla,
Her haliyle mutluyum; Eynesil benim yurdum.
Denizi doktor gibi şifa verir insana,
Sahili kemer gibi ulaşır Trabzon’a,
Selam vermeden geçmez insanları insana,
Her haliyle mutluyum; Eynesil benim yurdum.
Aralık’tan görünür Eynesil’in kalesi,
Sahilde bir hazine balıkçılar teknesi,
Denizimizden çıkar; hamsisi, kıraçesi,
Her haliyle mutluyum; Eynesil benim yurdum.
Sahilde bir incidir Eynesil’imin halkı,
Saygı, sevgi, merhamet yüreğimizde saklı,
Hep biriz, beraberiz, budur Eynesil farkı,
Her haliyle mutluyum; Eynesil benim yurdum.
28.09.2011
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Eyvallah
Bir gönül yolcusu; düştüm yollara,
Usandım, yoruldum, bittim eyvallah.
Umuda talihsiz bir yelken açtım,
Savruldum, devrildim, gittim eyvallah.
Kırk yerden kırıldı yorgun bedenim,
Her zulme eyvallah edip gidenim,
Çaresiz bir gönül derdim var benim,
Yine de kahretmem, derim eyvallah.
Kalbimi yaralar, dinmez efkârım,
Yüreği dağlanmış bir tövbekârım,
Soran olmasa da hiç halim hatırım,
Her derde gülerim, derim eyvallah.
Yaralar gönlümü aşk denen bela,
Kör talihim gülmez, vermez bir mola,
Rastlamadık candan seven bir kula,
Küsmedim kadere, dedim eyvallah.
Baharı görmeden solan çiçeğim,
Hasretimden bitip, tükeneceğim,
Elveda bir tanem, ben gideceğim,
Her şeye katlandım, dedim eyvallah.
Aşkımdan öldüm de, dedim eyvallah.
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Felek Yetmez mi?
Felek bitmedimi derdin benimle,
Yıllardır vurduğun sille yetmez mi?
Düşman ettin beni kendi kendimle,
Çektirdiğin çile felek söyle yetmez mi?
Gam verdin gönlüme neşe vermedin,
Dert vurdun derdime hiç güldürmedin,
Söyle zalim felek benden sen ne istedin?
Çektirdiğin çile felek söyle yetmez mi?
Beni ahretimden dünyamdan ettin,
Gülmeyi beklerken gözüm kör ettin,
Bütün ömrü bana sen zindan ettin,
Çektirdiğin çile felek söyle yetmez mi?
Güvenecek bir dost, yar bırakmadın,
Yürüyüp de gideceğim yol bırakmadın,
Dost deyip de sığınacak yer bırakmadın,
Çektirdiğin çile felek söyle yetmez mi?
Kime güvendimse sırtımdan vurdu,
İnanıp da sarıldığım, kolumu kırdı,
Yüzüme gülenler, düşünce vurdu,
Çektirdiğin çile felek söyle yetmez mi?
Ne zararım oldu bilmem benim âleme?
Kime ne ah ettim, ne bir kelime,
Layık gördün beni felek bunca zulüm’e,
Çektirdiğin çile felek söyle yetmez mi?
Felek bilmem bir gün bana gülecek misin?
Bir gün acıyıp da insafa gelecek misin?
Yoksa beni gözü yaşlı gömecek misin?
Çektirdiğin çile felek söyle yetmez mi?
Dert üstüne dert yükledin yine yetmedi,
Verdiğin dertleri çektim, hiç kar etmedi,
Ömrümü tükettin benim derdin bitmedi,
Çektirdiğin çile felek söyle yetmez mi?
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Garip Aşık

Bir yabancıyı tanıdım,
Ağlamış hiç gülmemiş,
Gözyaşlarını bir kez,
Sevgilisi silmemiş.
Bembeyaz yüzü solmuş,
Tüm dertlerle dost olmuş,
Kaderin çilesinden,
Siyah saçlar ak olmuş.
Derdin nedir diye sordum?
Kaderinden şikâyetçi,
Bir ah çekişi vardı,
Yanan kalpleri titretti.
Derdini anlattı bana,
Derman yokmuş bu yaraya,
Sevdiğinden ayrı kalmış,
Ölüyormuş yana yana.
M.ÇAL
Muhammet Çal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Gayrı
Yıllardır koşturdun sen beni zalim,
Sormadın derdimi, nedir bu halim,
Kalmadı takatim, yoktur mecalim,
Gel gör şu halimi sar beni gayrı.
Sensiz üşüyorum, titrer bedenim,
Olmadı gönlümden; böyle gidenim,
Ne derman veren var, nede sevenim,
Gel gör şu halimi sev beni gayrı.
Bir dertli başı la, bir ahım kaldı,
Şu garip gönlümü; hayırsız çaldı,
Başka nem kaldıysa yâd eller aldı,
Gel gör şu halimi sar beni gayrı.
Ateşler içinde yanar bedenim,
Ne gelenim vardır nede gidenim,
Nerde benim kadir kıymet bilenim,
Gel gör şu halimi bul beni gayrı.
Gözümden dökülen yaş olur pınar,
Hasretinden gönlüm kor gibi yanar,
Bu yüce sevdamı âşıklar kınar,
Gel gör şu halimi sar beni gayrı.
M. ÇAL
12.09.2012
Muhammet Çal
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Geçerim
Sen ağlama, yıkılırım bir tanem,
Ben derdini, kederini çekerim.
Bir damla yaş süzülmesin gözünden,
Ben canımdan, hayatımdan geçerim.
Dilerim mutlu ol; canı gönülden,
Sen iste vereyim ömür ömrümden,
Ne istedin esirgedim ki senden?
Senin için ben canımdan geçerim.
Kırılmasın kalbin yeter ki bana,
Değişmem sevgimi; iki cihana,
Cilven ile nazın yakışır sana,
Her derdini çeker, güler geçerim.
Yüzüne düşmesin hüzün bulutu,
Eksiltmesin Tanrım sende umudu,
Sevginle yeşersin âşıklar yurdu,
Senin için ben her şeyden geçerim.
Hep neşeli çalsın kemanın, sazın,
Mutlulukla dolsun baharın, yazın,
Çekilmez olsa da sevinçten nazın,
Çekerim kahrını, güler geçerim.
Tasalanma sakın; sen iki gözüm,
Yeminimdir sana verdiğim sözüm,
Dilerim yaş dolmaz o güzel gözün,
Sen mutlu ol ben canımdan geçerim.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Gel
Saatler vuslatı vurduğunda gel,
Gönlüm sahibini sorduğunda gel,
Aşkından kor olup yandığımda gel,
Bana gel ki gönlüm gam bağlamasın.
Yüreğim ismini andığında gel,
Gönlüm acılara kandığında gel,
Gözyaşım kan olup donduğunda gel,
Bana gel ki gönlüm gam bağlamasın.
Hasret yüreğimi zorlayınca gel,
Sessizce gözlerim ağlayınca gel,
Sensizlik kalbimi dağlayınca gel,
Bana gel ki gönlüm gam bağlamasın.
Efkârımdan gönlüm çağlayınca gel,
Hasret in içimde parlayınca gel,
Sensizlik bu canı sallayınca gel
Bana gel ki gönlüm gam bağlamasın.
Bana gel ki gözlerim hiç ağlamasın.
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Gel Ağlama Gözlerim
Bir yara var yüreğimde, kanar çaresiz,
Sebep vefasız yar oldu, o da habersiz,
Şu gurbet ellerde şimdi, kaldım kimsesiz,
Gel ağlama bu halime, sen ey gözlerim.
Umutlar tükendi bende, kaldı bak keder,
Nerde seven görsem; gönlüm beni yer,
O mutlu günlerden şimdi; var mı bir eser,
Gel ağlama bu kadere, sen ey gözlerim.
Yangın çıktı, bir virane oldu bu gönlüm,
Gözüm yaşlı, beklemekle tükendi ömrüm,
Var mı; hayalini kurmadığım bir günüm?
Gel ağlama bu talihe, sen ey gözlerim.
Can evimden öyle vurdun ki beni,
Arar oldum yaşıyorken bak sayende eceli,
Bir pul gibi bu sevdama kıymet biçtin biçeli,
Gel ağlama bu aşkıma bil de sen, ey gözlerim.
Gör de sen bu çileleri, gel ağlama gözlerim.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Gel Artık Bana
Bin sevinçle doğduk yalan dünyaya,
Ne umduk ne olduk bak şimdi bana,
Sensizlik zulmeder her gün bu cana,
Ne olur sevgilim gel artık bana.
Yıllardır hasretiz kalbimle; sana,
Sensizlik sancısı tak etti cana,
Yokluğun devirdi, düştüm bir yana,
Ne olur sevgilim gel artık bana.
Yıllar geldi geçti dönmedin neden?
Şüphen mi var sana olan sevgimden?
Uğrunda tükendi bu can bu beden,
Ne olur sevgilim gel artık bana.
Sevgimden çağlayıp coşarcasına,
Bu can bu bedenden koparcasına,
Ben aşığım sana taparcasına,
Ne olur sevgilim gel artık bana.
Çığ gibi büyüdü gönlümde sevdam,
Yüreğim yanıyor, sabır ver Mevla’m,
Yıktı, hüsran etti beni bu sevdam,
Ne olur sevgilim gel artık bana.
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Gel Artık Sevgilim
Umutlarım seninle doğdu dünyaya,
Kederleri unutup daldım rüyaya,
Senin hasretinden düştüm ne hale,
Gel artık sevgilim ölmeden önce.
Bil ki bir gün gideceğiz şu âlemden,
Belki yarın öleceğiz hiç bilmeden.
Aşkımız ebedi düşmez dillerden,
Gel artık sevgilim ölmeden önce.
Senden ayrı kalmak ölümden beter,
Verdiğin bu hasret bitsin gel yeter.
Sensizlik kalbimde saplı bir hançer,
Gel artık sevgilim ölmeden önce.
Varlığın içimde bir gül bahçesi,
Sensizlik kalbimde bir kor çeşmesiBitmeyen derdimin sende çaresi,
Gel artık sevgilim ölmeden önce.
Sensizliğe çok zor inan alışmak,
Tanrıdan dileğim sana kavuşmak,
Seni sarıp mutluluğa ulaşmak,
Gel artık sevgilim ölmeden önce.
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Gel Vicdansız
GEL VİCDANSIZ

aydınlığa,
havada,
ahbabım.

bir tat,
neşesi.

-

Gün ağarır akşam olur, karanlık sarar etrafımı,
Yapayalnız, sana hasret kalırım bir köşede, hayallerinle,
Bir gün, gün doğar diye umutla beklerim, ellerim havada,
Dualar ederim yüce rabbime sana kavuşmak için, fakat nafile,
Bir türlü gün doğup olmuyor sabah, saplanmışım karanlığın bağrına,
Kaderime razı olmaktan başka yok çare, dalıp giderken gecenin karanlığına,
Sessiz ve sensiz, her anım azap ve ıstırap dolu.
Umut dur ya garibin ekmeği aşı, benim yaşam kaynağımda umut,
Sıcak bir dost eli sarar, saf ve tertemiz duygularla, ulaşırız bir gün bizde
Beklerim yapa yalnız tek başıma, koskoca şehrin sessiz sokaklarında,
Bir gün güneş doğacak diye, aydınlığa ulaşmak için çaresizce ellerim
Gök kubbe mekânım, yıldızlar yol arkadaşım, yalnızlar oldu en samimi
Olmayan sabahı beklemek ne kadar olanaksız ise,
Sana kavuşmak da bir o kadar imkânsızdır.
Bilir ya gönül sonu ayrılık, hasret, keder, dert ve yalnızlık,
Ama laf dinler mi bir çare, sana olan sevgisinden yanar bu gönül,
Ne yediğinden, ne içtiğinden ve nede yaşamın lezzetinden anlamaz sensiz
Nede sensiz aldığı nefesten anlamaz bir mana, yoktur sensiz gönlümün
Bir gün beni anlayıp dertlerime ortak olacaksın diye beklerim,
Hala gözlerim yollarda çaresizce bekleşir.
Bir idam mahkûmunun son isteği gibi kabul edilecek,
Son arzu ve son dilek olarak dilerim Tanrıdan,
Sende insafa gel artık, duy sesimi ve sana olan bu sevgimi,
Anlayıp da değerini gel insafsız.
Unutma ki dünya fani, yaşıyorken şu âlemde,
Sana mahkûm olmuş bu bedeni sar vicdansız,
Aldığımız son nefesse benim ile al vefasız,
Ölüyorum senden ayrı gel dermanım ol kitapsız.
M.ÇAL

Muhammet Çal
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Gelirmiydin bir tanem
GELİRMİYDİN BİRTANEM
Her an seni düşünerek yaşadığımı,
Bilsen bana gelir miydin bir tanem,
Vefasız ömrümü sana adadığımı,
Duysan koşup gelir miydin bir tanem.
Köşe bucak her gün seni aradığımı,
Sokak sokak koca şehri taradığımı,
Aşk uğruna bu canımdan ıradığımı,
Duysan koşup gelir miydin bir tanem.
Yollarına bakıp her gün ağladığımı,
Bu gönlümü aşkım için dağladığımı,
Sana her gün ağıt yakıp yolladığımı,
Duysan koşup gelir miydin bir tanem.
Canımdan çok sevip kahrolduğumu,
Hayatımda ilk kez kalpten vurulduğumu,
Yaşarken Tanrının kuluna kul olduğumu,
Duysan koşup gelir miydin bir tanem.
Hasretinden hayaline sarıldığımı,
Yokluğundan kaderime darıldığımı,
Her gün seni aramaktan yorulduğumu,
Duysan koşup gelir miydin bir tanem.
İsmini anmaktan dilimin lal olduğunu,
Her gün ağlamaktan gözlerimin kör olduğunu,
Senin yokluğunla inan yok olduğumu,
Duysan koşup gelir miydin bir tanem.
Duysan benim olur muydun bir tanem.
04.02.2010
Muhammet Çal
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Gelmedin
Sensiz akşamları sevemedim ben,
Bir akşamüzeri gittin ya, neden?
Gözlerimi yolda koydun bilmeden,
Saçlarıma aklar düştü gelmedin.
Sabaha dek sokak sokak dolaştım,
Vuslat vakti geldi, güne ulaştım,
Kaderin elinde; metal talaştım,
Eğildim büküldüm koptum gelmedin.
Aklım ermez şu gönlümün narına,
Sensizlik kahreder, çıkmam yarına,
Ölürüm bilmezsin, gider zoruma,
Aşkınla tutuştum, yandım gelmedin.
Yaşıyorum ne var ise kaderde,
Seven sevdiğine zulüm ederde,
Bedenimin her zerresi bin derde,
Alıştı da; sen vefasız gelmedin.
Sevdanla çekilmez dertlere düştüm,
Kaderim dir dedim boynumu büktüm,
Yollarına bakıp gözyaşı döktüm,
Bir akşam şaşıp da çıkıp gelmedin.
Sanma; dünya sana kalacak baki,
Senin de ipini çeker bir saki,
Her şeyden usanır dersin de peki,
Çağrıma bir cevap verip gelmedin.
Hayat böyle oyun oynar insana,
Kazananı var mı; dönüp baksana,
Çileyle yoğrulduk geldik bir sona,
Ömrümüz bitmeden koşup gelmedin.
Aşkından öldüm de dönüp gelmedin.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Geri Dön
Yıldızlar arkadaş oldu bana bu gece,
Yalnızlığı anlatmaya yetmez ki hece,
Benim gibi candan sevip, çekmiştir nice,
Yeter artık bu ıstırap, yeter geri dön.
Bu halimle görsen beni tanıyamazsın,
Eğer candan sevmediysen anlayamazsın,
Aşk acısı yakar yıkar, söz bulamazsın,
Yeter artık bunca zulüm, yeter geri dön.
Sen gideli kalbim sanki bir yangın yeri,
Söndürmedi alevimi, kaç bahar seli,
Boşluğunu dolduracak yok başka biri,
Yeter artık bu ayrılık, yeter geri dön.
Acımadı, yıllar öyle yordu ki beni,
Her geçen gün mahkum etti sevmeye seni,
Hasretin ok gibi kalpten vururken beni,
Yeter artık bu özlemin, yeter geri dön.
Sensiz musalla taşına, koyulsa naaşım,
Boynu bükük bedenimle kalır bu başım,
Dinmek bilmez mezarımda akar gözyaşım,
Yeter artık bu hasretlik, yeter geri dön.
M. ÇAL

DOST KALEMDEN
Asla susturamazsın,aşık bülbülü dutla
Kadersiz ayrılığı,şu kemancıyla kutla
Kalbindeki heyecanla,içindeki umutla
Yeter artık hasretlik,yeter gayrı geri dön.......İbrahim Kurt

Muhammet Çal
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Gezen Ben Oldum
Her gün mutlulukla koşarken sana,
Şimdi mutlulara bakan ben oldum.
Seninle kol kola gezip tozarken,
Şimdi uzaklardan bakan el oldum.
Talihim kör desem, isyanım olur,
Kaderi suçlasam hüsranım olur,
Yürekten severim düşmanım olur,
Şimdi ardın sıra bakan ben oldum.
Gururdan kibirden yok bende eser,
Derdimi bilse gül, açmaya küser,
Bülbüller konuşmaz rüzgârlar susar,
Şimdi yollarına bakan ben oldum.
Gönül dumanımı saldım göklere,
Taştı da sığmadı derdim yüklere,
Aşkım harap etti düştüm yerlere,
Yüreği elinde gezen ben oldum.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Gezer Dururum
Girdiğim yollarım meçhule çıkar,
Tarifsiz bir duygu içimi yakar,
Sensizlik kafama bir kurşun sıkar,
Öldürmez sürünür gezer dururum.
El açıp dualar ettim Allah’a,
Hep seni dilendim inan vallaha,
Hayalinle yatıp, kalktım sabaha,
Sensizlik kör düğüm çözer dururum.
Kaybettim kendimi gittin gideli,
Görenler sanıyor beni serseri,
Kimse bilmez çektiğimi besbelli,
Aşkından sürünür gezer dururum.
Vazgeçtim canımdan, sensiz anımdan,
Yokluğun kavrıyor beni boynumdan,
Hasret usandırdı, bezdim canımdan,
Sensiz, mezarımı kazar dururum.
M. ÇAL
Dost kalemler
Bu gün sen yoksun ya dün dünde kaldı
Ağaçlar bülbüller selamım aldı
Cemre düştü bahar çiçekler saldı
Adına şarkılar yazar dururum -İbrahim Kurt
Muhammet Çal
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Gezerim
Tanrım bir kuluna verdim gönlümü,
Zay eyledim bilemeden ömrümü,
Yitirdim ben bulamadım yönümü,
Mecnun gibi köşe bucak gezerim.
Avareyim dolaşırım yollarda,
Bülbül gibi öter oldum dallarda,
Sarhoş gibi gezinirim kollarda,
Kerem gibi yanar, ağlar gezerim.
Aşkımın narıyla tutuşur gönlüm,
Efkârım bağrımı yakar be gülüm,
Sensiz olmaktansa, tez gelsin ölüm,
Ferhat gibi dağ, taş deler gezerim.
Yıl geçtikçe büyür içimde yaram,
Tek sırdaşım kaldı, o da sigaram,
Yavaş yavaş gelir göç etme sıram,
Ben ömrümü heba ettim gezerim.
Dağlar gibi duman sarar başımı,
Şaşırdım ben baharımı kışımı,
Genç yaşta yitirdim gönül eşimi,
Mecnun gibi çöle düştüm gezerim.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Gider
Hasret yağmurları yağar gözümden,
Dökülür yerlere, sel olur gider.
Bütün ümitlerim bir heves gibi,
Rüzgâra kapılıp, toz olur gider.
Bir çileli başım kalır da, bana,
Dertler şaşırıp da gitmez yabana,
Yol beklerken hüzün çöker bu cana,
Ümitler çaresiz, yok olur gider.
Yüreğimi sarar yokluk korkusu,
Sensizlik uyutmaz gece uykusu,
İçimde sımsıcak sevda duygusu,
Sensiz alev alır, kor olur gider.
Hasretin ok gibi, vurur gönlüme,
Sensiz her nefesim zarar ömrüme,
Alışsam da felek bütün zulmüne,
Ayrılık; bu cana kıyar da gider.
Hasretin canıma kıyar da gider.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Giderim
Gam rüzgârım esti bugün içimde,
Dertlerden dört köşe oldum giderim.
Sensizlik fırtına gibi içimde,
Yalnızlığa kurşun sıkar giderim.
Kimsesiz dağlara yazdım ismini,
Kul geçmez yollara koydum cismini,
Şu Viran gönlüme çizdim resmini,
Sabrımı dişime takar giderim.
Sessizce aşkına ağlar gözlerim,
Sensiz gitmez ayaklarım, dizlerim,
Elveda demeye varmaz sözlerim,
Bu kara bahtıma küser giderim.
Ne söylesem laf dinlemez vicdansız,
Sevdam yakar yüreğimi dumansız,
Ölüyorum, aşkım benden habarsız,
Göç eyledim bu diyardan giderim.
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Giderim Buralardan
Bana veda etmeden bırakıp da gidersen,
Acı tatlı her şeyi yüreğinden silersen,
Tertemiz sevdamıza sen ihanet edersen,
Yakarım koca şehri giderim buralardan.
Benim gönlüm dayanmaz tutulmayan sözlere,
Nasıl aldandım bilmem bir çift masum gözlere,
Bin pişmanlık içinde vurursam bu dizlere,
Yıkarım koca şehri giderim buralardan.
Hiçbir haksızlık gitmez insan ile ebede,
Yalan söyleyen bir gün şaşırır mahkemede,
Kendi dolar ilmeği boynuna tek celsede,
Yakarım koca şehri giderim buralardan.
Kim yaptığından memnun göç etti bu limandan,
Söyle; geçmeyen var mı bu meçhul sıralardan,
Baki kalan gördün mü; o büyük krallardan,
Yıkarım koca şehri giderim buralardan.
Yakarım koca şehri göç ederim diyardan.
M. ÇAL
Muhammet Çal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Giderim Dostum
Titriyor ellerim, yüreğim başka,
İçimde bir korku, hisler bambaşka,
Farkında olmadan düştük bir aşka,
O günden bu güne yanarım dostum.
Bir bakışla beni eyledi benden,
Hayatımı yıktı gitti bilmeden,
İçimde bir hüzün, son kez görmeden,
Öleceğim diye titrerim dostum.
Tiryakisi oldum, gördüğüm günden,
Can evimden vurdu beni bilmeden,
Ondan başka hiç kimseyi sevmeden,
Yüreğim kor ateş yaşarım dostum.
Beklerim vuslatı yıllardan beri,
Alev aldı gönlüm, bir yangın yeri,
Onu kaybettiğim zamandan beri,
Bir gün döner diye beklerim dostum.
Felek sillesini vurdu bağrıma,
Umudum yok çıkmak için yarına,
Hiç eyledim bu canımı uğruna,
Aşkım yüreğimde, giderim dostum.
M. ÇAL

Dost kalemler
Buralarda sevdalanmak yurt kurmak
Gayrı haram oldu sıla da durmak
Gurbet gurbet akan ırmağım ırmak
Her yağmurdan sonra, taşarım dostum..........İbrahim Kurt
İ
Muhammet Çal
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Gidersin
Bir demet gonca gül tak da yakana,
Gönlünce git dolaş bak fiyakana,
Sev de gör, dünyanı yıkar kafana,
Aşkından bir mecnun olur gidersin.
Öyle gururlanıp hor bakma sakın,
Çaldığın kalbimi taç eyle takın,
Aşk kapını çalar belki çok yakın,
Sevginden mum olur erir gidersin.
Ne ağalar beyler kor gibi yandı,
Hepsi benin gibi masum insandı,
Aşkıyla gönlünde kopan tufandı,
Bir kasırga vurur tozar gidersin.
Eğilmez sandığın boynun bükülür,
Gözyaşların yağmur olur dökülür,
Kara sevda çeken her gün yıkılır,
Sana da bir zalim kıyar gidersin.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Gidiyormusun
Geldi vuslat vakti; eller havada,
Dilimiz kördüğüm, gözler semada,
Gönüllerde matem, hüzün biryanda,
Elveda demeden gidiyor musun?
Son birkaç kelime etmeden öyle,
Hoşça kal demeden nereye söyle,
Seni çok seveni kahredip böyle,
Eyvallah demeden gidiyor musun?
Aşktan zerre yok mu söyle gönlünde?
Bir kez olsun sevmedin mi ömründe?
Yoksa taş mı taşıyorsun böğründe?
Hal, hatır sormadan gidiyor musun?
Habersiz kaçışın sebebi nedir?
Çaldığın kalbimi; dön bana getir,
Gidişin aşkıma bir ihanettir,
Gönlümü almadan gidiyor musun?
Yokluğunda, günüm gecem karışır,
Sanma mutlulukla ömrüm barışır,
Kalbim sensizliğe er geç alışır,
Elveda demeden gidiyor musun?
Halimi sormadan gidiyor musun?
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Gidiyorum
Hoşça kal gidiyorum sevgilim buralardan,
Sen de bir gün geçersin bu meçhul sıralardan,
Sınadığın aşkıma, attığım naralardan,
Usandım bu canımdan, bir tanem gidiyorum.
Susmaz, garip bülbüle döndü bu naçar gönlüm,
Soldu sensiz içimde, açmaz tomurcuk gülüm,
Senin yokluğun bana; her gün yaşatır ölüm,
Usandım bu canımdan, bir tanem gidiyorum.
Ne hayalde canlanır, ne rüyama girersin,
Ne bir tebessüm eder, ne gözyaşı dökersin,
Sende hiç insaf yok mu; gizli gizli gülersin,
Usandım bu canımdan, bir tanem gidiyorum.
Ne yapsan da gücenmez, kırılmaz sana gönlüm,
Bir cehennemden farksız oldu sensiz her günüm,
Sensiz nefes almam zor, ayrı yaşamak ölüm,
Usandım bu canımdan, bir tanem gidiyorum.
Kahrettim sensizliğe elveda gidiyorum.
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Git Güle Güle
Varlığın mı yaşattı, yokluğundan öleyim,
Anlamadın aşkımdan; sandın ki bir kölenim,
Emir erin miyim ki; gel deyince geleyim,
Mademki gidiyorsun, hadi git güle güle.
Sandın mı ki el açıp yalvaracağım sana,
Kendine hayrın var mı, bir hayrın olsun bana,
Tek merhem sen olsan da; derman olma yarama,
Mademki gidiyorsun, hadi git güle güle.
Kal diyecek değilim, kararın kat’i gibi,
Araya engel koydun, sanki Çin Seddi gibi,
Aşk katilim sen oldun, idam cellâdı gibi,
Mademki gidiyorsun, hadi git güle güle.
Bir tomurcuk gül yaptım seni gönül bahçemde,
Sevgi dolu, aşk dolu; büyüttüm bir köşemde,
Sevincim sendin benim; kederim de neşem de,
Mademki gidiyorsun, hadi git güle güle.
M.ÇAL
****DOST KALEMLER****
Gidenlere dur desen acep döner mi geri
Bilmem ki almış mıdır, geri dönüş bileti
Sevse idi arardı,bir çaredir sorardı
Eğer süslü püslüy se, kaçışıdır besbelli
...
Kahrımdan ölsem bile diyemem ki 'dur' gitme
Madem ki gidiyorsun durma,git güle güle...
Yaşar Akbaş HEDİYEMDİR
Muhammet Çal
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Gitmeyi Kolay mı Sandın
KOLAYMI SANDIN
Bir haber vermeden çekip giderken,
Geriye dönmeyi kolaymı sandın,
Bunca yıl yaşanmış tüm anıları,
Bir anda silmeyi kolay mı sandın.
Bir gönüle girmek kolaydır amma,
Çıkıp gitmeyi sen kolay mı sandın,
Hele birde candan, kalpten severken,
Terk edip de gitmeyi kolay mı sandın.
Sen gitmek istesen de, gitmez ayaklar,
Gözlerin çaresiz, dilin sevgi sayıklar,
Unuttum sandığın anda aşkın kapıyı tıklar,
Düşlerden silmeyi kolay mı sandın.
Bin pişman olursun bazen rastladığına,
Bazen hiç değmezmiş dersin kırıldığına,
Dayanır mı bilmem bu kalp ayrılığına,
Habersizce gitmeyi kolay mı sandın.
Sevmek; acı çekmek, bazen gülmektir,
Sevmek; bir gönülde mühürlenmektir,
Sevmek; bir yar için her gün ölmektir,
Unutup da gitmeyi kolay mı sandın.
Her şey tozpembedir, birlikte iken,
Ayrılınca; hayat olur, insana diken,
Gitmek mümkün sanır hep beraberken,
Unutup da gitmeyi sen kolay mı sandın.
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Gittin Gideli
Gözlerim alışmış, yolları arar,
Kollarım rüyamda hep seni sarar,
Gönlüm deli gibi kafamı yorar,
Bir haber vermeden gittin gideli.
Avuçlarım bomboş, dudağım kuru,
Aklıma takılır binlerce soru,
Küllenmek bilmez ki gönlümün koru,
Sebepsizce çekip gittin gideli.
Gizli saklı resimlere bakarım,
Aklım almaz, feryat eder koparım,
Kendi hayatımı yakar, yıkarım,
Bırakıp da beni gittin gideli.
Şişeler arkadaş, sarhoşlar gardaş,
Meyhaneler oldu bana tek sırdaş,
Başka aramadım gönlüme yoldaş,
Terk edip de beni gittin gideli.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Gittin O Gidiş
Geçiyor yıllarım hasret içinde,
Tükettim ömrümü umut peşinde,
Hayallerim bitti, sensiz düşümde,
Bir veda etmeden gittin o gidiş,
Hala çözemedim suçlu hangimiz,
Sen orda ben burada yanar kalbimiz,
Boş gurur uğrundan çekti sevgimiz,
Bir veda etmeden gittin o gidiş,
Yaşanan maziye bir çizgi çekip,
Sevdalı gönlüme ıstırap ekip,
Araya hasretlik dağları dikip,
Bir veda etmeden gittin o gidiş,
Yaprak gibi soldum düştüm yerlere.
Gözümdeki yaşlar döndü sellere,
Diyemedim ben derdimi eller.
Bir veda etmeden gittin o gidiş.
Bumuydu yürekten kalpten sevişin,
Bilmedim canımla ne idi işin,
Zoruma giden o, sessiz gidişin,
Bir veda etmeden gittin o gidiş.
Elveda demeden gittin o gidiş.
m. çal

Dost kalemler
Kalbindeki sevda denen öz hani
Gitmem diye ağlayan o göz hani
Hani bana verdiğin o söz hani
Bir veda etmeden gittin o gidiş ----------------------İbrahim Kurt
Muhammet Çal
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Gittin Yar
Bir sözüm iki etmezdin,
Karıncayı incitmezdin,
Git desem yine gitmezdin,
Ne oldu da çekip gittin yar.
Gözümde yaşlar sel oldu,
Sevdiğim birden el oldu,
Her şey seninle son buldu,
Ne oldu da çekip gittin yar.
Nedir bu anlık kararın,
Gönlümü yakıyor narın,
Söyle bende bilim sırrın,
Ne söyledim çekip gittin yar.
Gözlerim hasretin çeker,
Ayrılık boynumu büker,
Yokluğun ölümden beter,
Ne söyledim çekip gittin yar.
Gel desem de gelmiyorsun,
Bana sitem ediyorsun,
Suçum nedir; demiyorsun,
Ne söyledim çekip gittin yar.
Yeter artık bu hasretin,
Bitsin sebepsiz nefretin,
Nere gitsen içimdesin,
Ne oldu da çekip gittin yar.
Dön artık yalvartma beni,
Deli gibi sevdim seni,
Sensiz oldum bir serseri,
Ne söyledim çekip gittin yar.
Yeter artık dön gel canım yar.
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Göç Etti Garip
Bir çift yırtık ayakkabı, yamalı palto,
Yılmadan bir ömür çalıştı garip.
Bir lokma ekmeği beşe paylayıp,
Onuruyla, şerefiyle, yaşadı garip.
Yılmadı bir ömür hayat cenginde,
Olmadı gözü hiç; malda, zenginde,
Tüketti ömrünü geçim derdinde,
Onuruyla, şerefiyle, yaşadı garip.
Düşmedi omzundan semeri, kaşı,
Vurdular sırtına bin türlü işi,
Onun da var idi hayatta düşü,
Onuruyla, şerefiyle, yaşadı garip.
İz yaptı omzuna vurulan ipler,
Gururunu incitmedi taşınan yükler,
Şerefiyle yaşar, ölür; böyle garipler,
Onuruyla, şerefiyle, göç etti garip.
Yılmadı hayatta; hiçbir zorluktan,
Hep korktu namerde muhtaç olmaktan,
Ne açlıktan öldü, ne de tokluktan,
Onuruyla, şerefiyle, göç etti garip.
11.12.2011
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Göçettik
Bir zamanlar küçücük bir cenindik,
Şu yalan dünyayı görüp; beğendik,
Merhametle, şefkat ile sevildik,
Hak borcunu göremeden göç ettik.
Her sözden bir anlam, mana çıkardık,
Doğmak yaşam hakkı diye bakardık,
Ölmeyi düşünmez; âlem yapardık,
Hak borcunu ödemeden göç ettik.
Anlamadık sebep nedir doğmakta,
Çalışmadık hak yolunu bulmakta,
Yarışmadık Allah’a kul olmakta,
Hak, helallik alamadan göç ettik.
Garip baktık; ilim, irfan alana,
Mecnun dedik hak yolunda durana,
Sitem ettik halimizi sorana,
Hak sırrına eremeden göç ettik.
İsyan ettik; en ufacık zorlukta,
Halimize şükretmedik yoklukta,
Açlık nedir; düşünmedik toklukta,
Hak, hukuk ne; anlamadan göç ettik.
İyi varken; kötülere sığındık,
Doğru varken; yalanlara sarıldık,
Çıkar için insanlara kılındık,
Hak hesabı yapamadan göç ettik.
Bir varmış; bir yokmuş insan hayatı,
Hiç hazır olmadan; vurur vuslatı,
Kan çekilir; olur insan kaskatı,
Hak sırrına eremeden göç ettik.
Tabuta koyarlar, dua ederler,
Tekbir alıp mezarlığa giderler,
Son bir dua, bir helallik isterler,
Hak borcunu ödemeden göç ettik.
Ömür geldi geçti, ah ile vah ta,
Tabuta koydular, isimse mevta,
Dizdiler üstüne, tam dokuz tahta,
Hak borcunu ödemeden göç ettik,
Hak helallik alamadan göç ettik.
M.ÇAL
08.06.2012
Muhammet Çal
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Gönlünce Sev
Sorma sakın çaldığımda,
Sessizce gel aç kapıyı,
Kır kalbinde zincirleri,
Yık gönlünde taş yapıyı.
Sende koş gönlünce bana,
Al bu canım kurban sana,
Sakın sorma nerde, nasıl,
Sev gönlünce doyasıya.
Serbest bırak duyguları,
Koşsun kırda gezer gibi,
Ersin varsın muradına,
Okyanusta yüzer gibi.
Sımsıkıca sarıl aşka,
Sanki daldan düşer gibi,
Her görüşte gir gönlüme,
Aşkı ilk kez yaşar gibi.
Bırak doysun kollarımız,
Sarılsın ince bellere,
Serbest bırak ellerini,
Dokunsun narin tenlere.
Özgür bırak vücudunu,
Oda aşktan lezzet alsın,
Sev gönlünce bu seveni,
Hayattan bir murat alsın.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Gönül Evim
Bir ahdim kalmadı sevdadan yana,
Hasretin kast etti, aşkın bu cana,
Yokluğun götürdü çıkmaz bir sona,
Sersefil eyledin benim gönül evimi.
Bazen azap duydum gördüklerimden,
Çok kez haz almadım içtiklerimden,
Kader mi ayırdı beni sevdiklerimden,
Sersefil eyledin benim gönül evimi.
Viran kaldı gönül bağım çiçekler açmaz,
Dağlarımda yangın çıktı bülbüller uçmaz,
Kurudu tüm ümitlerim, yeşerip açmaz,
Sersefil eyledin benim gönül evimi.
Ne kadar ah etsem sana, aşkıma,
Hep böyle dert çıkar benim şansıma,
İnan; bin pişmanım sana rastladığıma,
Sersefil eyledin benim gönül evimi.
Canımdan çok kıymet, değer verirdim,
Her görüşte karlı dağlar gibi erirdim,
İstesen canımı sana bil ki verirdim,
Sersefil eyledin benim gönül evimi.
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Gönül Yarası
Sanma ki; saçımda kar taneleri,
Her telde mazinin var bir eseri,
Yıllar acımasız, etti serseri,
Ne hallere koydu, gönül yarası.
Sitem etmem sana, ne Yaradan’a,
Ölürüm, bir zarar gelmesin sana,
Her şeye razıyım sevdim de bana,
Aşığı öldürür, gönül yarası.
Hani yıllar önce verilen sözler,
Kulaklarım hala, o anı özler,
Aşk ile parlarken sevdalı gözler,
İnsanı öldürür, gönül yarası.
Bıçaklar saplanır, yanan bağrıma,
Sen yoksan gün doğmaz sabahlarıma,
Hasret bahar gibi, bak saçlarıma,
Başları ak eder, gönül yarası.
Aşığı öldürür, gönül yarası.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Gör Beni
Yıllardır gülmedi gitti kaderim,
Her günümden bu gün daha beterim,
Hasret ateşiyle, yanar tüterim,
Kor eyledi bak yokluğun gör beni,
Diyemedim kimselere derdimi,
Hep içime attım, yedim kendimi,
Unuturum diye, sana sevgimi,
Taç eyledim şu başıma gör beni,
Teselli aradım yıllarca gezdim,
Senin için nice şarkılar yazdım,
Bir kul böyle sevmez, canımdan bezdim,
Kör eyledi bak yokluğun gör beni,
Daldıkça maziye yüreğim yanar,
Gözümde canlanır eski anılar,
İki büklüm oldu o koca çınar,
Kırdı dallarımı hasret gör beni,
Hasret oklarını kaldır aradan,
İyi olamam, açtığın bu yaradan,
Pişmanlık kifayet etmez sonradan,
Öldürecek bu ayrılık gör beni,
Bırak şu inadı gel de sar beni.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Gören Olmadı
Ben dert mi aradım dertsiz başıma,
Istırap doğradım, mutlu aşıma,
Yağmurla yarışır bak gözyaşıma,
Sellere dönüştü gören olmadı.
Gönlümü kaptırdım bir vefasıza,
Hasret kaldım inan bahara, yaza,
Bu aşk götürüyor beni çıkmaza,
Haykırdım sesimi duyan olmadı.
Tozpembe gelirdi yaşam önceden,
Nasıl sevdim ise seni bilmeden,
Odur budur ağlıyorum gülmeden,
Feryat figan ettim duyan olmadı.
Yüreğime gömdüm hasret dağını,
Tarumar eyledin gönül bağımı,
Umutla dopdolu gençlik çağımı,
Harcadım uğrunda gören olmadı
M. ÇAL
DOST KALEMLER
Senede bir defa Mecnun çölünden
Ferhat ın deldiği dağın belinden
Her sabahtan kapısının önünden
Yürüdüm geçtim de gören olmadı-İbrahim Kurt
*******************************************************************
Yelken açtırmıştım sevda diyarına,
Yüreğim aşıktı gül yüzlü yarıma
Ansızın çekip giderken benden
Kırıldı kolum,kanadım gören olmadı...Hayriye Aygül
********************************************************************
hak için eridim yandım ne çare
feryadıma kulak veren olmadı
bekledim halkımdan bula biçare
virane halimi gören olmadı,, Ozan Ali Aydın 2
********************************************************************
Kapılmış şu gönlüm huyun bilmeden
Yüreğim köz oldu çile kederden
Şikayetçiyim ben böyle kaderden
Yazgımı okuyup yazan olmadı.......Bülent Arkan
******************************************************************
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Ne geceler geçti sensiz uykusuz.
Yıllardır sabırla,bekler ruhumuz.
Vuslata ermeden,geldi sonumuz.
Feryat figan ettim,duyan olmadı....Mahmut M. Özdemir
Muhammet Çal
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Gözlerim Seni Arar Gizlice
Kaldım yapayalnız ve kimsesiz ıssız sokaklarda,
Yine sensiz kaldım çaresiz, kaderimle baş başa,
Hayatla mücadele verirken yorgun bedenim,
Gözlerimin seni aradığını hissediyordum gizlice.
Yine sensizliğe ağlarken sessizce gözlerim,
Ellerim gizlice dua edercesine yönelmişti kıbleye,
Dudaklarımın dualar edişine şahit oldu kulaklarım,
Gözlerimin seni aradığını hissediyordum gizlice.
Okyanuslara yelken açarcasına bir geminin,
Bende yelken açıyordum her gün sensizliğe,
Umut ve sevgi dolu gönlümün hüzünlü bekleyişiydi bu,
Gözlerimin seni aradığını hissediyordum gizlice.
Farkında olmadan bir meyhane köşesinde buldum kendimi,
Mey şişesi elimde, bardağımı doldurduğumu fark ettim birden,
Tüm geçmişimi unutmak istercesine yudumlarken kadehimi,
Gözlerimin seni aradığını hissediyordum gizlice.
Köhnemiş meyhanenin ağır kokusuna dahi alışmıştım artık,
Sarhoş olup unutmak istiyordum kafamdaki cevapsız soruları,
Bütün geçmişimi silmek istiyorken ta derinden bir ses yine,
Gözlerimin seni aradığını hissediyordum gizlice.
Anlıyordum bunca kaçış ve çırpınışlarım boşuna,
Gönül bir kere kapılmışsa kurtuluşu yoktur, herşey boş,
Ne kadar zorlasan da değiştirmek mümkün değildir kaderi,
Gözlerimin seni aradığını hissediyordum gizlice.
Yudum yudum içerken kadehimi yine aklımda sen,
Sanki seni içtiğimi hissediyordum kadehlerimde,
Seni unutmanın mümkün olmadığını bir daha anlıyordum,
Gözlerimin seni aradığını hissediyordum gizlice.
Gerçekten sevmişse gönül, bir kere almışsan darbeyi,
Boşuna zorlama, gönül ferman dinlemez tanımaz bir engeli,
Candan sevmiş olmanın çile çekmektir gerçek bedeli,
Gözlerimin seni aradığını hissediyordum gizlice.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Gözüm Yollarda

Kırıldı kanadım, tutmaz ellerim,
Hasretten söylemez oldu dillerim,
Aşkın la kor alev, geçer günlerim,
Döneceksin diye gözüm yollarda.
Yıkıldım düşmedim yorgun hallerim,
Senden ayrı şu dünyayı neylerim,
Özleminle dertli çalar söylerim,
Belki gelir diye gözüm yollarda.
Sayarım günleri gittin gideli,
Halimi görenler sanıyor deli,
Sırılsıklam aşık gönül besbelli,
Geleceksin diye gözüm yollarda..
Seher vakti bülbül öter derdinden,
Kara sevda etti beni yurdumdan,
Görmeden ölürüm diye korkumdan,
Bin bir umut ile gözüm yollarda.
Çaresizce dostum olur sokaklar,
Beklerken ak dolar siyah şakaklar,
Olmasın desem de doğar şafaklar,
B-i çare beklerim gözüm yollarda.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Gözyaşım Hatıra Kaldı

Yapayalnız tek başıma yaşıyorum gurbet elde,
Bir gün dönüp gelir diye bekliyorum köşelerde,
Yokluğundan teselliyi arar oldum şişelerde,
Aşkımızdan bir gözyaşı hatıran kaldı gözümde.
Bıraktığın o yolları aşındırdım tek başıma,
Yokluğuna ağlamaktan kan karıştı gözyaşıma,
Aşk dolu tüm sözlerini taç yaptım ben şu başıma,
Aşkımızdan bir gözyaşı hatıran kaldı gözümde.
Sokakları dizi dizi yürüyorum yapa yalnız,
Gayesizce yaşıyorum, sensiz hayatım anlamsız,
Elde değil çok sevmişim özlüyorum be vicdansız,
Aşkımızdan bir gözyaşı hatıran kaldı gözümde.

Şu koskoca şehrin bana gör nasıl dar geldiğini,
Sensiz hayatım anlamsız, yaşamın zor geldiğini,
Anla artık be bir tanem seni candan sevdiğimi,
Aşkımızdan bir gözyaşı hatıran kaldı gözümde.
Rıhtımlarda sahil boyu yürüyorum yavaş yavaş,
Sabah gün doğuşu sensiz çekilmiyor be arkadaş,
Kalbim arar oldu seni, gönlüm varlığına muhtaç,
Aşkımızdan bir gözyaşı hatıran kaldı gözümde.
Öbek öbek, yumak yumak yağan dolu kar tanesi,
Bilmem nerde nasıl yaşar şu gönlümün bir tanesi?
Sen gittiğin günden beri ömrümün yoktur neşesi,
Aşkımızdan bir gözyaşı hatıran kaldı gözümde.
Duyda artık şu sesimi kulak ver de gel insafsız,
Aşkın için yandı gönül bir yudum su ver vicdansız,
İçiyorum ölesiye son kadehim ol kitapsız,
Aşkımızdan bir gözyaşı hatıran kaldı gözümde.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Gül Perim
Gözyaşımsın gözlerimden damlayan,
Bir yaramsın yüreğimde kanayan,
Türkü oldun kulağımda çınlayan,
Özüm sensin, sözüm sensin Gül perim.
Bir türlü aklımdan çıkıp gitmezsin,
Gel gir desem şu gönlüme girmezsin,
Benden gayrı bir murada ermezsin,
Özüm sensin, sözüm sensin Gül perim.
Gir kalbime; sür gönlünce sefanı,
Benden başka kimse çekmez cefanı,
Sarıl bana; göster gönül vefanı,
Özüm sensin, sözüm sensin Gül perim.
Akıl ermez şu gönlümün narına,
Ya çıkarız ya çıkmayız yarına,
Gel de yaslan doyasıya bağrıma,
Özüm sensin, sözüm sensin Gül perim.
Bir hoş eder gönlümü şu gülüşün,
Hayat verir can evime, gelişin,
Benden uzaklarda söyle ne işin,
Özüm sensin, sözüm sensin Gül perim.
Hayatımsın, yaşantımsın Gül perim.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Güle Güle Git
Duydum başkasına gönül vermişsin,
Bir garibin günahına girmişsin,
Yalan dolan; muradına ermişsin,
Bahtın açık olsun güle güle git.
Kendini kandırıp boşa zorlama,
Nispet için koldan kola fırlama,
Düştüğün de çocuk gibi zırlama,
Yolun açık olsun güle güle git.
Sabır nedir öğrenmedin hayatta,
Kafanı taşlara vur dur mi atta,
Bir tas suyun kaldı mı ki Fırat ta,
Şansın açık olsun güle güle git.
Dilerim gönlünce mutlu olursun,
Aradığın meçhul aşkı bulursun,
Sanma; başkasıyla mesut olursun,
Yolun açık olsun güle güle git.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Gülemedik
Pastutmuş kilitsin gönül evimde,
Ne ben çöze bildim ne sen çözüldün.
Gönlüm bu sevdanın enson deminde,
Ne ben söke bildim, ne sen söküldün.
Darmaduman oldu sevginle yürek,
Halimi gel de gör, söze ne gerek,
Aşkıma bin ceza verse de felek,
Ne vaz geçe bildim, ne vaz geçildin.
Gönül feryadımı duymak bilmedin,
Aşkınla tutuştum, yandım görmedin,
Uğrunda kahroldum kıymet bilmedin,
Ne ben öle bildim, ne sen öldürdün.
Gönlümü avutmaz hiçbir teselli,
Bahaneler boşa; sevmiş besbelli,
Hem ahirim oldun, hem de ezeli,
Ne unuta bildim, ne unutturdun.
Talihim sevmekten yana yazılmış,
Aşk kabrimiz gönüllere kazılmış
Mutluluktan yana üstüm çizilmiş,
Ne ben güle bildim, ne sen güldürdün.
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Gülemiyorum
Hazan mevsimi mi geldi bilmeden,
Gözümden dökülür yaşlar dinmeden,
Bahtı kara mıyım, bir gün görmeden,
Ömrüm geldi geçti, gülemiyorum.
Aşkımla, sevdayı paylaşamadan,
Hasretle sarılıp, konuşamadan,
Son buldu düşlerim kavuşamadan,
Vakit geldi geçti, gülemiyorum.
Sevda sokağında dağıldık birden,
Kırıldı kalbimiz belki bin yerden,
Vuslatı beklerken ayrıldık yârden,
Bahtı kara mıyım, gülemiyorum.
Kaderim talihim böyle yazılmış,
Aşk elinden mezarımız kazılmış,
Kavuşuruz derken, alın yazımmış,
Mezar taşım yasta, gülemiyorum.
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Güler mi Gönülden Seven
Sevdiğini alamayan bu dünyada güler mi ki,
Aşk derdiyle tutuşanlar muradına erer mi ki,
Bir güzele gönlün veren, başkasını sever mi ki,
Dünyada gülemeyen, mahşer günü güler mi ki vay.
Ne kadar şanslı bir kul dur, bu dünyada sevip alan,
Acep dert nedir bilir mi; sevdiğiyle mesut olan,
Aşk derdini nerden bilsin, bu dünyadayken kavuşan,
Dünyada gülemeyen, mahşer günü güler mi ki vay.
Candan sevip alamayan hep bahtına sitem eder,
Alır çileli başını; gurbet elden ele gider,
Elinde bir garip sazı; bağrı yanık tır derbeder,
Bu dünyada kavuşmayan; söylermisin nasıl güler vay.
Öyle bir vurdun ki felek; taaa böğrümün ortasından,
Sürüm sürüm süründürdün beni gönül sancısından,
Böyle sever miydi bir kul, öldüm sevda yarasından,
Bu dünyada gülemeyen, mahşer günü güler mi ki vay.
Sürgün eyledi bu sevdam beni diyardan diyara,
Aşk acısı ne zor imiş, gözyaşım döndü pınara,
Hasretin kalbimden vurur; beni götürür mezara,
Sevip kavuşamayanlar, mahşerde kavuşur mu ki vay.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Gülmek Haramdır
Eremedim şu feleğin sırrına,
Bir gün güldürmedi; gider zoruma,
Dertler ile geldik ömrün sonuna,
Sen ağla gözlerim gülmek haramdır,
Sinemi dağlayan yürek yaram dır.
Talih kutusuna el attım boşa,
Yaz baharım döndü bir kara kışa,
Çekilmez ya sevda, geldi bu başa,
Sen ağla gözlerim gülmek haramdır,
Sinemde kanayan gönül yaram dır.
Derdimi dökecek dostum kalmadı,
Bir derman var ise; beni bulmadı,
Kadir kıymet bilen yarim olmadı,
Sen ağla gözlerim gülmek haramdır,
İçimde kanayan yürek yaram dır.
Elde değil gönlüm takıldı güle,
Zulüm eder bana hep bile bile,
Hayırsız vicdansız gelmez ki dile,
Sen ağla gözlerim gülmek haramdır.
Sinemi dağlayan yürek yaram dır.
Şansım talihim bu; kaderim gülmez,
Öyle bir yar sevdim kadrimi bilmez,
Uğrunda ölsem de insafa gelmez,
Sen ağla gözlerim gülmek haramdır,
İçimde kanayan yürek yaram dır.
Bet dua edemem, kıyamam sana,
Sen de bir kulu sev, bak hep yoluna,
Hasretinden her gün öl aşk uğruna,
Sen ağla gözlerim gülmek haramdır.
Sinemi dağlayan yürek yaram dır.
Gel gör efkârımdan ağardı saçım,
Candan sevmek oldu seni tek suçum,
Aşkından öldüm de sormadın niçin?
Sen ağla gözlerim gülmek haramdır.
Sinemi dağlayan yürek yaram dır.
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Gülmek Seninde Hakkın
Boş verdim gidiyorum dünyanın dertlerine,
Ne var ise yazgımda; razıyım kaderime,
Her seven bin sitemkâr; sevip gidenlerine,
Sus ağlama gözlerim, gülmek senin de hakkın.
Elbet bir gün durulur, hoyrat gönlüm uslanır,
Yediği darbelerden; bir gün gelir ders alır,
Gerçek bir sevda eyler, bir gönülde yaslanır,
Sus ağlama gözlerim, gülmek senin de hakkın.
Her sevda alev alev, yaktı gitti gönlümü,
Boş yere tüketmişim ben bu ahir ömrümü,
Geldi geçti hayatım, saramadım gülümü,
Sus ağlama gözlerim gülmek senin de hakkın.
Hayat değmez ömrünce bir kula kul olmaya,
Elbet bir dal bulursun, yuva kurup konmaya,
Bırak derdi kederi, çalış mutlu olmaya,
Sus ağlama gözlerim, gülmek senin de hakkın.
Hayat çarçabuk geçer, bir anda dolar zaman,
Vuslat vakti geldi mi, herkes dilenir aman,
Dualar kabul görmez, her şey olur toz duman,
Sus ağlama gözlerim, gülmek senin de hakkın.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Gülmesin
Ne diyeyim kahpe felek ben sana,
Hayatımı mezar ettin sen bana,
Bilmem; erdin mi ki sen muradına,
Beni yârden ayıranlar gülmesin.
Feryat figan ettim gözyaşı döktüm,
Çaresizce garip boynumu büktüm,
Saçlarımı yolup diz üstü çöktüm,
Beni yardan ayıranlar gülmesin.
Benliğim gül gibi sarardı soldu,
Hasretinden gönlüm kangren oldu,
Senden ayrılınca gör neler oldu,
Beni yârden ayıranlar gülmesin.
Feryat figan ettim gözyaşı döktüm,
Çaresizce garip boynumu büktüm,
Saçlarımı yolup diz üstü çöktüm,
Beni yardan ayıranlar gülmesin
Mahşer günü cennet yüzü görmesin
Görmesin vay.
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Gülmeyen Kaderim

Şu yalan dünyanın derdi yüzünden,
Ne ağlaya bildim ne güle bildim,
Boynuma takılan dert zincirinden,
Ne kurtula bildim ne ata bildim.
Haykırdım dertlere bırakın diye,
Hakkım yok mu bilmem benim gülmeye?
Doğmadan yazılan kötü kadere,
Ne darıla bildim ne kıza bildim.
Ömrümün yarısı bitti bitecek,
Belli; bu kaderim hiç gülmeyecek,
Yazgım böyle, ömrüm dertli bitecek,
Ne sevine bildim ne güle bildim.
Umutsuz hayatın yalnız ışığı,
Kalmamış dünyada hakkın aşığı,
Sarınca toprağa bütün kişiyi,
Ne kurtara bildim ne susa bildim.
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Gülüm
Şu gurbetin akşamları çekilmiyor sensiz gülüm.
Bom boş ıssız sokakları gezilmiyor sensiz gülüm.
Koskoca bu şehir bana dar geliyor sensiz gülüm.
Yaşanmıyor senden ayrı, zor geliyor ölüm gülüm.
Her köşede senin resmin göz önümde durur gülüm.
Her hecede senin ismin dudağımda kurur gülüm.
Sensiz bu can bu şehirde yaşamadan ölür gülüm.
Yaşanmıyor senden ayrı, zor geliyor ölüm gülüm.
Fısıldadım martılara adresini sordum gülüm.
Yosun saçan dalgalarda hayalinle gezdim gülüm.
Gezdim sensiz koca şehri, sana hasret kaldım gülüm.
Yaşanmıyor senden ayrı, zor geliyor ölüm gülüm.
Zor geliyor hayat sensiz, zor geliyor yaşam gülüm.
Zor geliyor ölmek bana, senden ayrı zulüm gülüm.
Bir haber ver yaşıyorsan, bir selam’da yeter gülüm.
Yaşanmıyor senden ayrı, zor geliyor ölüm gülüm.
Her gün seni arıyorum sokak, sokak gel be gülüm.
Şehir, şehir dolaştım hep senin için gezdim gülüm.
Hayat sensiz bir hiç inan, yaşam sensiz bomboş gülüm.
Yaşanmıyor senden ayrı, zor geliyor ölüm gülüm.
Sensiz nefes almak ve yaşamak, sensiz hayat zor be gülüm.
Senin varlığını bilip, sensiz olmak zor be gülüm.
Verdiğin bu hasret yeter, bitsin gel de dertler gülüm.
Yaşanmıyor senden ayrı, zor geliyor ölüm gülüm.
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Günahım Ne
Bir aşk fırtınası yıktı bendimi,
Çıkmaz bir sokakta buldum kendimi,
Kimse anlamadı gönül derdimi,
Bilmiyorum Tanrım günahım nedir.
Hayatın kanunu mu; yaşadıklarım,
Gam ile dert yükü; taşıdıklarım,
Sırt çevirdi sevip, okşadıklarım,
Bilmiyorum Tanrım günahım nedir.
Yaşam kavgasında çok yol kat ettim,
Bazen sendeledim, bazen sabır ettim,
Kullar oldu sebep, bazen kahrettim,
Bilmiyorum Tanrım günahım nedir.
Yaşlı çınar gibi; ben de yaşlandım,
Anlamadı dostlar, bazen taşlandım,
Çok sevdiğim için böyle suçlandım,
Bilmiyorum Tanrım günahım nedir.
Ne derdime çare, ne derman buldum,
Bende hayat dolu; seven bir kuldum,
Çok sevdiğim için, tek suçlu oldum,
Bilmiyorum Tanrım günahım nedir.
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Hadi Git
Hadi git, gönlümde küllenmiş ateşi yakmadan,
Sessizce rüzgârın önünde savrulan yaprak gibi git.
Öyle git ki; hissetmesin yokluğunu gözlerim,
Ne bir haber, ne bir selam, ne bir adres, bırakmadan git.
Öyle uzaklara git ki, kokunu dahi hissetmesin deli beynim,
Ulaşa bileceğim bir umudum kalmasın, sana sevdalı gönlümde,
İçimde seni bulabilmenin en küçücük bir zerresi kalmasın sakın,
Yoksa; varlığınla tepeden tırnağa yeşermiş olan ben,
Yokluğunla yok olurum, kururum, eririm, tükenirim, biterim,
Gidişinle, hüzzam şarkılarının söylendiği köhne mekân olurum,
Gönlümde aşk küllerim alev alır, bedenim kor olur, volkan olurum,
Solarım çöl ortasında; bir damla su görmemiş gül gibi, dayanamam,
Varlığın nasıl hayat vermişse bedenime, gidişin son verecek nefesime,
Varlığın nasıl güldürmüşse gözlerimi, gidişin her gün ağlatır özlerimi,
Varlığı nasıl yaşattıysa beni, gidişin diri diri mezara gömer beni,
Hadi git, ardına bile bakmadan, gözlerimi ağlatmadan git.
Nasıl ki varlığınla yaşamasını öğrenmişse bedenim,
Zaman içersinde sensiz, seninle yaşamasını da öğrenirim. Kaderim derim.
M. ÇAL
Muhammet Çal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Hâl Bırakmadın
Saray diye sundum gönül evimi,
Darmaduman ettin kül bırakmadın,
Ne varise yaktın ümitten yan,
Bende yaşayacak hâl bırakmadın.
Sen giderken ardın sıra bilmeden;
Kalbimde kor olan aşkı görmeden,
Bir gün duyar mısın bilmem ölmeden?
Bende dayanacak hâl bırakmadın.
Gün olur da düşer isem aklına,
Durma; hadi koş gel Allah aşkına,
Uğradı şu gönlüm sevda hışmına,
Bende sabredecek hâl bırakmadın.
Aşkınla bir köle, düştüm çöllere,
Diyemedim aşk derdimi ellere,
Başım aldım gittim gurbet ellere,
Bir mekan tutacak hâl bırakmadın.
Bende yaşayacak hâl bırakmadın.
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Hani Nerede?
Nedir bu milletin zoru, kavgası,
Bir tek garibin mi, vatan davası,
Hep köylü ve yoksul; şehit anası,
Hani nerde kan emici zenginler.
Kazanırken garibanı, sefil ederler,
Zoru görse; vatanını satıp giderler,
Kahramanlık lafta ise; öncü, liderler,
Hani nerde sosyetenin para babası?
Duyan var mı mecliste; ağıt yakılmış,
Bir bakanın kapısına, bayrak takılmış,
Hangi vekil çocuğuna; kurşun sıkılmış,
Hani nerde bu vatanın kemirgenleri?
.............................................................................
Muhammet Çal
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Hasret Dolu Gözyaşı
Anmak istemiyorum hasret kokan yılları,
Toprak olsun benimle şu gönlümün sırları,
Viran kaldı ömrümün sensiz geçen çağları,
Yaşarım yıllar yılı hüsran dolu gözyaşı,
Sevgi dolu gönlümün dert oldu arkadaşı.
Ahu diye içirdin aşk zehrini bilmeden,
Genç ömrümü tükettin bir gün ışık görmeden,
Son bir kez görebilsem, içim yanmaz ölmeden,
Yaşarım yıllar yılı hasret dolu gözyaşı,
Şu kimsesiz gönlümün yıldızlar arkadaşı.
Bir kıvılcım sıçradı gözlerimden gönlüme,
İçimde bir kor ateş, alev saçar böğrüme,
Sensizlik avcı gibi her gün kıyar ömrüme,
Yaşarım yıllar yılı özlem dolu gözyaşı,
Şu karanlık sokaklar gönlümün arkadaşı.
Gözlerimden dökülür geçmişin anıları,
Hala yakar canımı mazimin sancıları,
Çaresizmiş aşk derdi, dolaştım falcıları,
Yaşarım yıllar yılı yokluğunla gözyaşı,
Elimdeki sigaram gönlümün arkadaşı.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Hasret Giderim
Es deli rüzgâr es, getir yârimden,
Bir saçının teline razıyım dünden,
Öyle özledim ki, candan yürekten,
Bir yırtık resmine hasret giderim.
Çaresiz, tutuşur bu garip gönlüm,
Hasretle, özlemle tükenir ömrüm,
Ben bahar beklerken; gelirse ölüm,
Bir kuru selama muhtaç giderim.
Gün dedik, ay oldu, yıllar da geçti,
Bir selamın gelmez, bilmem ne işti,
Kader ağlatacak beni mi seçti,
Bir tatlı gülüşe hasret giderim.
Kapı çalar diye bekler kulağım,
Gittiğimiz yerler oldu durağım,
Hasret sokağında ben bir çırağım,
Bir çift ela göze yanar giderim.
Yokluk sandalında buldum kendimi,
Asıldım küreklere, geçtim engini,
Bulamadım; yitirdiğim sevgimi,
Bir tatlı kelama hasret giderim.
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Hasret Girdi Aramıza
Yıllar yılı şahit tuttuk yıldızları aşkımıza,
Güneş bile imrenirdi o sımsıcak sevdamıza,
Kumru gibi koklaşırken, şivan düştü yuvamıza,
Ne değişti, neler oldu, hasret girdi aramıza.
Düşünmezdik ayrılığı, hayal kurardık yarına,
Göze mi geldi sevdamız düştük hasret tuzağına,
Meyler bile çare olmaz şu gönlümün efkarına,
Ne değişti, neler oldu, eller girdi aramıza.
Ay la yıldız görünmüyor; silindiler gökyüzünden,
Sicim gibi yağmur yağar, şahit olduğu hüzünden,
Şimdi hasret gözyaşları eksik olmuyor gözümden,
Ne değişti, neler oldu, yollar girdi aramıza.
Ne değişti, neler oldu, hasret girdi aramıza.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Hasretin
Sanki rüyadayım, mecnun yaşarım,
Kör talihim bir gün gülmez şaşarım,
Deli divaneyim boşa koşarım,
Bir çıkmaza mahkum etti hasretin.
Yalan yanlış, bir seraptı gördüğüm,
Hayatım bilmece, aşkım kördüğüm,
Hani nerde her şeyimi böldüğüm?
Göz yaşına mahkum etti hasretin.
Bu ömrümü hiç eyledim uğruna,
Ne verdimse kar etmedi kuluna,
Hasret, özlem geldik yolun sonuna,
Bir derbeder etti gitti hasretin.
Günler, aylar, senelerle yoğrulduk,
İkimiz de candan sevdik, kavrulduk,
Rüzgar esti, köşe bucak savrulduk,
Acılara mahkum etti hasretin.
Yıkıldım, döküldüm düştüm yerlere,
Aşkımdan ölürüm; demem ellere,
Sır oldum karıştım gittim sellere,
Sabretmeye mahkum etti hasretin.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Hasretlik Sancısını
Seni görmezsem bir gün; ölürüm yaşayamam,
Sen olmazsan yanımda; bu kalbi taşıyamam,
Yokluğun yakar beni; hasrete alışamam,
Gel bitir içimdeki; yalnızlık sancısını.
Öyle şaşırmışım ki uykumda gezer oldum,
Her gün seni düşünüp; canımdan bezer oldum,
Sana olan aşkımı, kalbime yazar oldum,
Gel bitir içimdeki; hasretlik sancısını.
Seni unutmak için kadehlere sarıldım,
Yapamadım ben sensiz, kaderime darıldım,
Usandım bu canımdan, ben bahtıma kırıldım,
Gel bitir içimdeki; hasretlik sancısını.
Yokluğun içerimde, gönlümde çağlar oldu,
Gözlerim çaresizce ardından ağlar oldu,
Hasretin yüreğimi, bağrımı dağlar oldu,
Gel bitir içimdeki; sensizlik sancısını.
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Hazin Son
Neyi değiştirdik ki; söyle yaşantımızda,
Saydın mı ki kaç yıldız, kaydı hayatımızda,
Ferhat, Mecnun la Kerem var mı ki aramızda,
Hepsi bir hayal olup, koptular bağrımızdan.
İki günlük dünyada, değer mi ayrılığa,
Hayatta sevmek varken, ne gerek kırgınlığa,
Bırak şu inadı gel, erelim mutluluğa,
Çıkarız biz de bir gün o meçhul yolculuğa.
Ayrılıkta bir hikmet aramak neyin nesi,
Gel beraber olalım, yeşersin aşk meyvesi,
Öyle sarıl ki candan, bitsin sevda çilesi,
Doymadan çıkacağız o meçhul yolculuğa.
Hasretinle bizlere; getirme hazin sonu,
Hak edecek ne yaptım söylermisin ben bunu,
Can verdim de uğrunda, yoksulluk oldu konu,
Ermeden mutluluğa gideriz hazin sona.
Mutlulukla arana böyle set çekmek niye?
Her canlı özlem duyar küçücük bir sevgiye,
Böyle kalpten sevene bu eziyet ne diye?
Ermeden mutluluğa gideriz hazin sona.
Unut bütün geçmişi, yeniden başlayalım,
Gel seninle el ele mutluluğa koşalım,
Sıcacık bir aşk ile bir ömür yaşayalım,
Yoksa mutlu olmadan gideriz hazin sona.
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Hedefine Koşuyor
Nice insanlar gördüm, bir dilim aşa muhtaç,
Öyle insanlar var ki; her şeyi var, gönlü aç,
Nice zengin insanlar; cebi dolu, gözü aç,
Her kulun bir dünyası var kendince yaşıyor,
Herkes bir amaç için farklı yolda koşuyor.
Bazı insanlar var ki; hep gözü başkasında,
Kimisi onuruyla bir ekmek kavgasında,
Kimisi züğürt ağa, keyfinde, havasında,
Herkesin bir dünyası var kendince yaşıyor,
Her kul bir amaç için hedefine koşuyor.
Kimi var yalın ayak; onurlu ve gururlu,
Kimisi elde çanak, yapıyor şehir turu,
Kiminde ar kalmamış; pazarlar kula kulu,
Herkesin bir doğrusu var; kendince yaşıyor,
Her kul bir amaç için tarifsizce koşuyor.
Kimi kul hayatının baharında isyankâr,
Kimisi Allah için muhtaca yardım yapar,
Öyleleri de var ki; harama hile katar,
Herkesin bir dünyası var kendince yaşıyor,
Herkes bir amaç için anlamsızca koşuyor.
Kimisi garip amma; yüreği mangal gibi,
Kimisinde para çok, duygu yok hayvan gibi,
Hepsi Allah’ın kulu, görünür insan gibi,
Herkesin bir dünyası var kendince yaşıyor,
Herkes bir amaç için pervasızca koşuyor.
Kimse düşünmez olmuş mahşeri, ahireti,
Menfaat için ülkeler; sömürüyor milleti,
Saygı sevgi kalmadı, bitirdik cemiyeti,
Herkesin bir dünyası var kendince yaşıyor,
Herkes bir amaç için hedefine koşuyor.
Yalan dolan yaşamak marifet sayılıyor,
Bedava sirke görse insanlar bayılıyor,
Haram helal soran yok herkes bir şey çalıyor,
Her insanın dünyası var; kendince yaşıyor,
Herkes çıkar peşinde boş hevesle koşuyor.
Azrail nefes kadar yakındır ensemizde,
Düşünmeyiz ölümü; iyidir keyfimizde,
Ölünce ey vah deriz; boş hayır kesemizde,
Herkesin bir dünyası var kendince yaşıyor,
Herkes boş heves için bir meçhule koşuyor.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Hediyen Bana
Yavaş yavaş indi gözlere perde,
Seneler müptela ettiler derde,
Dur desem de durmaz zaman bir yerde,
Elveda gençliğim elveda sana,
Âmâ gözle, ak saç hediyen bana.
Dizlerimde mecal kalmadı, gitti,
Her günüm bin kahır çekmekle bitti,
Mevsimler ömrüme eziyet etti,
Elveda gençliğim elveda sana,
İki büklüm bir bel yetirdin bana.
Durmak bilmez vakit, süreç çalışır,
İnsanoğlu zaman ile yarışır,
Anlamadan yaşlılıkla tanışır,
Elveda gençliğim elveda sana,
Yüzümde çizgiler hediyen bana,
Yıllar geldi geçti bitmedi işim,
Ağzımda kalmadı bir sağlam dişim,
Ne akranım kaldı nede bir eşim,
Elveda gençliğim elveda sana,
Seksen yıl bir oyun oynadın bana.
Ahı gitti vahı kaldı ömrümün,
On sekizden gün almayan gönlümün,
Hayal gibi gelip geçen dünümün,
Elveda be dünya elveda sana,
Ömürden bir yaprak hediyen bana.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Helal Haram Bilmiyor
Bu nedir Allah’ım dünyanın hali,
Sevenler sevilmez, sevilen sevmez,
Bir karmaşa başını almış gidiyor,
Kimse hatır gönül almayı bilmez.
İnsanlar kızdı mı, azdı mı bilmem?
Herkes bir yanlışa doğru yürüyor,
Kullar birbirini böyle hakir görüyor?
Kimse hatır gönül almak bilmiyor.
Mal mülk için, yalan dolan diz boyu,
Hep kazanmak, çok kazanmak tek konu,
Dünya senin olsa söyle; var mı ki sonu?
Kimse hakkına razı gelmesini bilmiyor.
Bunca rızkı insanlara bir veren vardır.
Unutma ki yaptığını bir gören vardır.
Her şeyin hesabını; bir soran vardır.
Kimse hak hesabı görmek bilmiyor.
Yıllarca mal için koşturdun durdun,
Altmışına geldin; sen de yoruldun,
Yetmişinden sonra tövbekâr oldun,
Kimse hak borcunu görmek bilmiyor.
Ona yalan, buna dolan; kandırdın,
Bin oyunla, paraları cebe indirdin,
Düşündün mü; sence kimi kandırdın?
Kimse haram, helal görmek bilmiyor.
Herkes bir yanlışa doğru yürüyor.
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Her Kul Kaderini Yaşar
Kim bilecek ne hayaller kurduk küçük dünyamızda,
Umutları gerçek olan kaç kişi var aramızda,
Kırık dökük bir gönülle yürüyoruz sıramızda,
Her kul kaderini yaşar, ne çıkarsa bahtımızda.
Hayal edip nice düşler kurduk yarınlara dair,
Boş heveslere kapıldık, hayat oyunmuş vesair,
Hep kendimizi kandırdık; her şey yalan, dünya ahir,
Her kul kaderini yaşar, Mevlam ne yazmışsa zahir.
Kendimizce hesap yapar, düşler kurarız boşuna,
Düşünmeyiz yazgın neyse, o çıkacaktır karşına,
Bazen isyankar oluruz, dönüşürüz bir şaşkına,
Her kul kaderini yaşar, kendini yormak boşuna.
Kader denen garip sırrı rastlamadım çözen kula,
Zorlamak yersiz şansını; doğarken çıktık bu yola,
Gerçekleri görmek varken, neden bel bağlarız fala,
Herkes kaderini yaşar, teslim olma boş umuda.
Hepimiz bir misafiriz dünya denilen bu handa,
Baki kalan var mı söyle, gördün mü ki bu cihanda?
Doğar, büyür, hayat biter; ömür tükenir bu yolda,
Her kul kaderini yaşar, hep çıkar yol tek Mevlada.
M. ÇAL
Zahir; kuşkusuz, şüphesiz, elbette.
Muhammet Çal
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Her Saat Sorar

Akşam olur hasret sarar dünyamı,
Sen yoksun hayalin durur karşımda,
Bilmem ki kaç akşam geçti böylece,
Sevgilimden uzak ben tek başıma.
Kalbim seni benden her saat sorar,
Akşam yine sensiz uykuya dalar,
Hayalini görüp koklayıp sarar,
Sanma ki bir saat sabaha kadar.
Sabah olur yine gün başlayınca,
Yalnızlık doldurur dertli gönlümü,
Hatıralarınla birden yalnız kalınca,
Kalbim seni benden bir daha sorar.
Günüm akşam olur bitmez yalnızlık,
Yakar yüreğimi zalim ayrılık,
Hasretinle birden çöker karanlık,
Kalbim seni benden bir daha sorar.
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Hiç Gülmeyen Kaderime
Dön de bir bak şu halime, gel gör ki ne hallerdeyim,
Yaprak gibi sürünürüm, bir garibim, yerlerdeyim,
Ne haldeyim soranım yok, uykusuz bir seherdeyim,
Sana değil yar sitemim, hiç gülmeyen kaderime.
Vuslat vakti geldi geçti; bir çıkar yol bulamadım,
Bir gönül ü seyran edip; mekân tutup kalamadım,
Beyhude tükendi ömrüm, hayattan tat alamadım,
Sana değil yar sitemim, hiç gülmeyen kaderime.
Şu garip gönlümde çağlar mazinin derin izleri,
Her daim ağlatır kader; dindirmez ki bu gözleri,
Yakar durur yüreğimi aşkın sönmeyen közleri,
Sana değil bu feryadım, hiç gülmeyen talihime.
Yangın yeri oldu içim, dumanım tüter, durulmaz,
Kaderim ağlatır beni, hiç usanmaz da yorulmaz,
Böyle gönülden sevene, bir ömür boyu vurulmaz,
Sana değil bu sitemim, hiç gülmeyen kaderime.
Ne söylesem kifayetsiz, kaderim gülmez yüzüme,
Özlemin yakar gönlümü, yağmur yağdırır gözüme,
Sensiz bütün mutluluğum, döner kara bir hüzüne,
Sana değil bu sitemim, hiç gülmeyen talihime.
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Hüner mi Saydın
Gözlerime aşkla bakıp, öylece,
Bir tutsak eyledin beni böylece,
Düşlerimde kalıp her gün her gece,
Bırakıp gitmeyi hüner mi saydın.
Bilmem ne istedin garip gönlümden,
Deli yüreğimi söktün böğrümden,
Gençliğimi çalıp ahir ömrümden,
Terk edip gitmeyi hüner mi saydın.
Müptela eyleyip beni kendine,
Tutsak ettin, aşkın ile sevgine,
Meftunuyken gözlerinin rengine,
Sessizce gitmeyi hüner mi saydın.
Her şeyimken benim yalan dünyada,
Hasret kaldım şimdi, düşte rüyada,
Mezarımı kazıp, sen bu sevdada,
Terk edip gitmeyi hüner mi saydın.
M. ÇAL
Dost kalemden
Yorgun düştüm yorgun sevgi oynumda
Zifiri gecemi bir küçük mumda
Gözüm yolda ellerimi koynumda
Sen koyup gitmeyi hüner mi saydın -İbrahim Kurt
Muhammet Çal
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Hüsran Eyledi
Bir idam mahkûmu gibi kınandım,
Sensiz bu dünyada; ben bir yalandım,
Aşkım için bi-çare, yalnız kalandım,
Acımadı kader beni hüsran eyledi.
Acılar çığ gibi çöktü üstüme,
Alıştım feleğin cana kastına,
Sığmadı efkârım gönül destime,
Acımadı kader beni hüsran eyledi.
Gözümden dökülür çektiğim çilem,
Yazgım kara imiş; nereden bilem,
İçim kan ağlarken; ben nasıl gülem,
Acımadı kader beni hüsran eyledi.
Anladım hayatın her şeyi yalan,
Vefasız bir kuldu; kalbimi çalan,
Bir gönül sancısı geriye kalan,
Acımadı kader beni hüsran eyledi.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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İçelim Unutmak İçin
Otur be arkadaş; içelim senle,
Anlat derdini payet benimle,
Doldur meyhaneci kendi elinle,
İçelim dertlerden kurtulmak için.
Sormasın dostlarım gelip hatrımı,
Bilmesin derdimi, gönül ahdimi,
Aşkımdan aldığım ölüm katlimi,
Doldur da içelim unutmak için.
Bilmesin ahbaplar, duymasın dostlar,
Darılıp gücenir benimle küsler,
Halimi görseler ağlar iblisler,
Doldur da içelim unutmak için.
Sararır yapraklar, solar çiçekler,
Gözümden dökülür, bir bir gerçekler,
Aşk ile tükenmiş, bitmiş yürekler,
Doldur da içelim unutmak için.
Dağlarımda yoktur çimenim, karım,
Dilimden dökülen ah ile zarım,
Sevdalı gönlümü yakar efkârım,
Doldur da içelim unutmak için.
Boşalan kadehler dolsunlar bir bir,
Efkârım tükenmez, sebebi yârdir,
Görenler bilmesin aşk dertlisi kimdir,
Doldur da içelim dostum, unutmak için.
Önceden nasıl gücenir, nasıl bakardım,
İçenlere kızar, bir bir hesap sorardım,
Meyhane oldu benimde, en son durağım,
Doldur da içelim derdi bölüşmek için.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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İhtiyar Oldum
Özlemin hasretin, düşürür derde,
Gözlerime iner kara bir perde,
Bekliyorum hâlâ gittiğin yerde,
İki büklüm yorgun ihtiyar oldum.
Söz verip de giden dönmez mi geri?
Hangi kitap da var yalanın yeri?
Beni yapayalnız koyduktan beri,
Saçları bembeyaz ihtiyar oldum.
Meyve verdi senle diktiğim fidan,
Hala kulağımda aşk dolu nidan,
Sensiz kapkaranlık boş gönül odam,
İki gözü görmez ihtiyar oldum.
Geçti vuslat vakti, bitti zamanım,
Ne takatim kaldı ne de dermanım,
Doğuştan yazılmış böyle fermanım,
Gönlüm paramparça, ihtiyar oldum.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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İlk Aşkım

Kendi derdimle inlerken,
Nasıl düştüm vefasıza,
Dertlerime sitemkârken,
Âşık oldum ben bir kıza.
Gülüşüne aldanmışım,
Hayallere kapılmışım,
Beni seviyor zannedip,
Onun esiri kalmışım.
Bu kalbimi yaraladı,
Beni dertten derde saldı,
Bir bakışına kanmışım,
Bu aşk bana hep ders kaldı.
Kalbimin kapısını kırdı,
İçersine hançer vurdu,
Bu yara çok derin yara,
Sarar efkârımdan beni toprağa.
Bu aşk bitti zannederken,
Sevgim hayalmiş der iken,
Bir gün giderken görmüştüm,
Gülüvermez mi aniden,
M.ÇAL
Muhammet Çal
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İstemem Arama Sorma
Söyle bana olan kinin, güzel gözlüm bitmedi mi?
Saçlarımı tutam tutam yoldurduğun yetmedi mi?
Gözlerimden kanlı yaşlar akıttın kar etmedi mi?
Bu kalp ağrım, kahroluşum, söyle cezam bitmedi mi?
Hiç arama sorma artık aşkından bu divaneyi,
Sevginden tükenmiş bitmiş, yıkılmış bu viraneyi,
Aşkından şaşkına dönmüş, dolaşan bu avareyi,
İstemem arama sorma, sevginden bu biçareyi.
Kalp yerinde taş mı var ki; hiç arayıp da sormazsın,
Senin aşkından kahrolan bu garibe uğramazsın,
Sokaklarda görsen beni, bu halimle tanımazsın,
İstemem arama sorma, sevginden bu biçareyi.
Nasıl inandım, aldandım, söylediğin yalanlara,
Ne cevap vereyim bilmem bu halimi soranlara,
Sebep sensin, anlat canım öldüğümü duyanlara,
İstemem arama sorma, sevginden bu biçareyi.
M.ÇAL
Muhammet Çal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İyi Olamadım
Sırtıma yüklendim dünya derdini,
Kalkıp da gidecek güç bulamadım,
Derman bulmak için düştüm yollara,
Dünyayı dolandım iyi olamadım.
Tanrım bana vermiş dermansız bir dert,
Üstüne eklemiş; hasret le gurbet,
Aşk acısı nedir, bilinir elbet,
Çok derman aradım iyi olamadım.
Derdimi söyledim, duyan ağladı,
Kimi bahtsız dedi, kimi horladı,
Kimi doktor tabip derman arandı,
Çok merhem kullandım iyi olamadım.
Anladım sevmenin bedeli ağır,
Aşkın gözü kördür, kulağı sağır,
Unuttum desende aklında kalır,
Çok derman aradım iyi olamadım.
Derdimi söyledim Lokman hekime,
Bir derman yok dedi gönül yüküne,
Allah yardım etsin aşkı çekene,
Çok derman arandım iyi olamadım.
Derdime bir derman ben bulamadım.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Kader

Okula gidiyorum,
Görmezsem ölüyorum,
Bir gün ölürsem eğer,
Sebep kim biliyorum.
Bu çaresiz dertlerin,
Elbet bir çaresi var,
Eli doktor sararken,
Beni de yârim sarar.
Benim derdim bitmedi,
Yâre gücüm yetmedi,
Kâh gülerim der iken,
Yârim beni terk etti.
Felek bana hançerini,
Ta küçükten zimmetledi,
Geri vermek istedikçe,
Beni meçhule dönderdi.
M.ÇAL
Muhammet Çal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kader Ayırdı Gitti
Koşuyorduk kırlarda; senin ile el ele,
Sevda yüklü gönlümüz benziyordu bir güle,
Ayrılığı düşünmezdik seninle, ölsek bile,
Acımadan zalim kader ayırdı gitti bizi.
Kalplerimiz mutluluğa, aşka doymadan soldu,
Henüz sevda mevsimiyken, her şey nasıl son buldu,
Sensiz yaşama korkusu; ölmekten beter oldu,
Acımadan zalim felek ayırdı gitti bizi.
Dünyam cehennemden farksız oldu senin sayende,
Anladım ki bana yer yok senin gönül hanende,
Hayatıma son vermek mi vardı canım gayende,
Acımadan kahpe felek ayırdı gitti bizi.
Gayesizce koşuyorum aşkımın ardı sıra,
Akılım ermedi gitti; yarda ki büyük sırra,
Ya kavuşacağız bir gün, ya da ölmek de sıra,
Acımadan zalim kader ayırdı gitti bizi.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Kader Mahkumu
Yıllarım bir hüsran içinde geçti,
Gülmedi talihim; bilmem ne işti,
Kaderim ömrüme bir bedel biçti,
Hayatım boyunca çile mahkûmu.
Ne yaptımsa boşa, bir faydası yok,
Değişmez bu yazgım, ıstırabım çok,
Ömrümü harcadım bir çaresi yok,
Çekilmezi çeker, kader mahkûmu.
Bir damla mutluluk benim umudum,
Tükenmez dertlerden inan yoruldum,
Kalpten, bir vicdansız kula vuruldum,
Değişmez yazgımız, kader mahkûmu.
Sesimi duyurmam zordur kendime,
Layık bulamadım; candan sevgime,
Anladım ki düşmez kimse dengine,
Ömrünce gülemez, kader mahkûmu.
Sabır denen hazineyi bitirdik,
Sükût denen meziyeti yitirdik,
Gönlümüze ıstırabı getirdik,
Hayatta gülemez, kader mahkûmu.
Bir gönülde kader mahkûmu oldum,
Tomurcuk gül iken; sarardım soldum,
Ben de kalpten seven talihsiz kuldum,
Yazgımız değişmez, kader mahkûmu.
Benim gibi kullar bir defa sever,
Aşkı için yüce dağları deler,
En sonunda olur böyle derbeder,
Hayatta gülmez, kader mahkûmu.
Çekilmezi çeker, kader mahkûmu.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Kader Ne Yapsın
Kadere suç bulup; sitem ederiz,
Her suçu günahı ona yükleriz,
Bazen düşünmeden isyan ederiz,
Kul kahpe çıktıysa; kader ne yapsın.
İnsanız; hatasız yaşayamayız,
Hatasız kul olmaz, rastlayamayız,
Her suçu kadere bağlayamayız,
Kul insafsız ise; kader ne yapsın.
Bir aşkın alevi yakarsa seni,
O zaman hatırla, hayal et beni,
Kader mi unuttu büyük yemini,
Kul vicdansız ise; kader ne yapsın.
Düşünce sende bir zalim eline,
Kadere sitem et birkaç kelime,
Herkes yaptığını çekecek emme!
Kul kahpe çıktıysa; kader ne yapsın.
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Kader Ne Yazar
Kader diyorduk ya biz ayrılığa,
Söyle kader bunun neresinde var,
Ayrılmayı oyun sayıp giderken,
Söylermisin sana, kader ne yazar.
Elveda demeden ayrılıp gittin,
Her zerremi hasretinle gark ettin,
Şu gönlümü yokluğunla feth ettin,
Şimdi mutsuzmuşsun, kader ne yazar.
Ağlatmayı hüner gibi görürdün,
Sanki dünya senin gibi yürürdün,
İblis gibi, gençliğimi sömürdün,
Şimdi uslandım de, kader ne yazar.
Şerbet diye aşk zehrini içirdin,
Şu garip gönlümü yıktın, göçürdün,
Her şey bitti, sen treni kaçırdın,
Şimdi geldim desen, kader ne yazar.
Omuzlarda gidiyorum mahşere,
Gözyaşı dökme hiç artık boş yere,
Gençliğimi yaktın, yıktın bin kere,
Mezar taşım olsan, kader ne yazar.
Üzerimde toprak olsan ne yazar.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Kader Vurdu Bana
Bir tutar dalım mı var yüce Allah’tan başka,
Hangi kula dost desem vurur sırtıma hınçla,
Ölmedim; yaşıyorum kalbimdeki inançla,
Kaderim vurdu bana acımasız bir güçle.
Hangi yana döndümse; hep keder hep elemim,
Yazmaz oldu derdimi elimdeki kalemim,
Benim mertlere değil; namertlere sitemim,
Kaderim vurdu bana acımasız bir aşkla.
Bir kemirgen misali, üşüştüler başıma,
Sanki ortağımdılar ekmeğime, aşıma,
Öldürdü beni dostlar doyamadım yaşıma,
Kaderim vurdu bana acımasız bir aşkla,
Bütün dostlar tüketti yaşama sevincimi,
Kaybettim insanlığa; ben olan güvencimi,
Namertler yordu beni, bitirdi direncimi,
Kaderim vurdu bana acımasız bir aşkla.
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Kaderim
Bilmem dostlarımın benle derdi ne,
Şu koca dünyayı dar ederler bana,
Ana, baba, bacı, gardaşlarımı,
Eli kanlı düşman, var eder bana.
Sevgi ile merhametle kollarım,
Gücüm nispetince yardım sunarım,
Onlar darda iken hicap duyarım,
Şu güzel hayatı zindan ederler bana.
Kimine verirsin; her gün isterler,
Kimi sözleriyle sineni deler,
Kimi yüze güler, arkandan yerer,
Şu koca dünyayı dar eder bana.
Merhamet eylersin mecnun sanırlar,
Yardımcı olursun keriz sanırlar,
Bilmem bunlar insanlığı nasıl tanırlar?
Sevgi dolu yaşamayı kem eder bana.
Yaptığın insanlık; zamanla vazifen olur
Ses etmeden hep verirsen; ne güzel olur,
Bir gün sırtından indirsen kabahat olur,
Şu güzelim hayatı bunlar zor eder bana.
Eli ağzına varan, hiç kimseyi tanımaz olur,
Üç kuruşluk işler için sana muhalefet olur,
İnsanoğlu gözü doymaz pek nankör olur,
Bütün iyi duygularım ok olur bana.
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Kadim Dostum
Dalgalara yenildim; sandal gibi sahilde,
Gönül olsa ne yazar, olmayınca ehilde,
Servet derya olsa da; zarar verir cahilde,
Her doğru bir gerçeği yaratmaz kadim dostum,
Mutsuz hayat ölümü aratmaz kadim dostum.
Akıl yok ise başta; neylesin hoca ona,
Eve girmezse arsız; neylesin koca ona,
Kul haddini bilmezse neylesin hacı ona,
Her doğru bir gerçeği yaratmaz kadim dostum,
Mutsuz hayat ölümü aratmaz kadim dostum.
Akıl yoksa dostunda; tehlikeli düşmandır,
Hatalı karar veren her daim sor pişmandır,
Ele bel bağlayanın sonu yoktur, hüsrandır,
Her doğru bir gerçeği yaratmaz kadim dostum,
Mutsuz hayat ölümü aratmaz kadim dostum.
Sohbet etme cahille, âlimi usandırır,
Sevmeye gör güzeli, âlemden kıskandırır,
Gitme zengin köşküne varıyla sızlandırır,
Her doğru bir gerçeği yaratmaz kadim dostum,
Mutsuz hayat ölümü aratmaz kadim dostum.
Heveslenip de binme, elin eşek atına,
Diken batar yürümez; döner külçe altına,
Tahta zannedip basma sakın sunta, kartona,
Her doğru bir gerçeği yaratmaz kadim dostum,
Mutsuz hayat ölümü aratmaz kadim dostum.
Mutluluğu dışarda arama; bulamazsın,
Her şey beyin de başlar; biter, unutamazsın,
Eğer, ruhen bitmişsen; sen mutlu olamazsın,
Her doğru bir gerçeği yaratmaz kadim dostum,
Mutsuz hayat ölümü aratmaz kadim dostum.
Herkeste bir bahane, mutluluk bulmak için,
Kimi kul başkasına; bel bağlar bilmem niçin,
Hepimiz bu dünyaya geldik, yalnız imtihan için,
Her doğru bir gerçeği yaratmaz kadim dostum,
Mutsuz hayat ölümü aratmaz kadim dostum.
Allah hiç bir kulunu unutmaz kadim dostum.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Kahır Mektubu
Her zaman sevgilim seni andıkça,
Kahreder ağlarım kendi bahtıma,
Sevgini tatmaya hasret kaldıkça,
Yazıyorum yine kahır mektubu.
Gözlerim ağlıyor dudağım kuru,
Seni beklemekten gönlüm yoruldu,
Umutla beklemek tek çare oldu,
Yazıyorum yine kahır mektubu.
Adım adım gittim aşkım yüzünden,
Derman yok derdime doktor elinden,
Senin sevdan beni derbeder eden,
Yazıyorum yine kahır mektubu.
Gönüller ağlıyor gözyaşı dolu,
Aradıkça artık bir çıkış yolu,
Ölmek tek çaredir yok başka sonu,
Yazıyorum yine kahır mektubu.
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Kal Diyemedin
Dilenci misali, sana el açtım,
Bütün benliğimle sana muhtaçtım,
Kalbimde kraldın, başımda taçtın,
Sen benim canımsın; kal diyemedin.
En güzel hayalim senle süslüydü,
En güzel anılar sende gizliydi,
Sevmek senle güzel, senle özlüydü,
Özlerim seni yar; kal diyemedin.
Gönlümün neşesi, lezzeti sende,
Tükenmek bilmeyen hasretin bende,
Sevda oklarıyla vurduğun yerde,
Beklerim seni ben; gel diyemedin
Sensiz bir meçhulüm, bir başka garip,
Derdime neylesin doktor la tabip,
Kalbime sevdalı resmini çizip,
Beklerim seni ben; gel diyemedin.
Uğrunda ölürüm yar diyemedin.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Kapattın Gönül Sayfalarını
Bir yağmur bulutu geçti üstümden,
Görmedin gözlerimden akan yaşları,
Ben senin sevgine hasret, yaşar giderken,
Sen kapattın bana gönül sayfalarını.
Duymadın kalbimde kopan fırtınaları,
Görmedin içimde yanan kor dağlarını,
Hiç duymadı kulakların, naralarımı,
Sen kapattın bana gönül sayfalarını.
Gönlümde şimşekler çaktı, kor oldu,
Her hatıran saklı bende, yüce sır oldu,
Senden sonra nehirlerim akmaz oldu, çöl oldu,
Sen kapattın bana gönül sayfalarını.
Senden sonra yaz baharım bir bulanık kış oldu,
Umut edip beklediğim, şimdi bana düş oldu,
Yokluğunla geçen ömrüm buz dağından taş oldu,
Sen kapattın bana gönül sayfalarını.
Sen gidince aklım durdu, dilim sustu lal oldu,
Karlar yağdı saçlarıma, hayat bana dar oldu,
Senden uzak kalbim durdu, nefes almam zor oldu,
Sen kapattın bana gönül sayfalarını.
M. ÇAL
Muhammet Çal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kara Bahtım
Yalnızlık Allah’a mahsus bilirim,
Bende yaratılmış, yapayalnızım,
Kaderin attığı dert tohumundan,
Payından çoğunu alan bahtsızım.
Dert yüküm doğarken ilmek yapılmış,
Gönlümde keşfi zor; yere takılmış,
Kaderim bu; yazgım kara yazılmış,
Çekilmez dertleri çeken bahtsızım.
Tövbeliyim sanki gülmekten yana,
Kader sürgün etti beni Malta ya,
Bir kaç harf sığdırdım kara tahtaya,
Bir kader mahkûmu; kara bahtsızım.
Birkaç kelam yazdım, gam ile keder,
Dünya senin olsa; kaç para eder,
Zengin, fakir, hepsi; bir yere gider,
Dünyanın derdine gülen bahtsızım.
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Kara Kader Alacağın Ne
Sokaklarda boynu bükük dolaşır oldum,
Ben bu kara bahtım ile savaşır oldum,
Mutluluk bir özlem, dert taşar oldum,
Söyle kara kader benden alacağın ne?
Ömrüm kavga ile geçti, hayat içinde,
Herkes zevk-i sefa sürdü, âlem peşinde,
Hep dert verdin, hayatımda düşümde,
Söyle kara kader benden alacağın ne?
Bir damla sevgiyi sen; bana çok gördün,
Her inanışımda beni, sırtımdan vurdun,
Benden başka yok mu Kader, gidecek yurdun,
Söyle kara kader benden alacağın ne?
Kâbe felek sana kinim, garezim olmaz,
Bu fani dünya canan kimseye kalmaz,
Her seven sevdiğiyle, sevip dost olmaz,
Söyle kara kader benden alacağın ne?
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Karlı Dağlar
Görünmüyor yüce dağlar dumanlarından,
Kar mı yağdı, sis kalkmıyor doranlarından,
Neşe dolu sular akar pınarlarından,
Derdin benden yüce midir ey karlı dağlar!
Gün gelecek yeşerecek kıraç topraklar,
Çiçek açıp büyüyecek yeşil yapraklar,
Sende gezip eğlenecek seven ahbaplar,
Derdin benden yüce midir dumanlı dağlar.
Ne şarkılar, ne türküler yakıldı sana,
Ne insanlar çadır kurdu yamaçlarına,
Niceleri sahip çıktı topraklarına,
Derdin benden yüce midir ey sisli dağlar!
Kaç ağaç yıktılar senden, kaç dal kırdılar,
Bazı acımasız kullar, seni yaktılar,
Kimi haddini bilmezler; sana taptılar,
Derdin benden yüce midir ey viran dağlar!
Her kul gibi ziyaretim olmuştur sana,
Ne taşına taptım senin, ne toprağına,
Hayran kaldım yeşiline, pınarlarına,
Sevgin benden yüce midir ey yeşil dağlar!
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Karmı Kalacak
Hangi aşk biterken iz bırakmamış,
Hangi gönül ayrılıktan yara almamış,
Hangi seven, aşk sonunda hüsran olmamış,
Söyle! Yaptığın yanına kâr mı kalacak?
Ne ektiysen bir gün sende onu biçersin,
Kime ne kötülük ettiysen sende çekersin,
Unutma ki; bir zalime sende düşersin,
Söyle! Yaptığın yanına kâr mı kalacak?
Sen de dertle tanışacak, usanacaksın,
Gün gelecek gözyaşınla boğulacaksın,
Ettiklerinden bin pişman, utanacaksın,
Söyle! Yaptığın yanına kâr mı kalacak?
Aklına ben geldiğimde gözün dolacak,
Bu aşktan da; bil ki sana hüsran kalacak,
Gözlerinden yaş yerine kan damlayacak,
Söyle! Yaptığın yanına kâr mı kalacak?
Senin de gönlünü; dertler saracak,
Yaz ayında saçlarına karlar yağacak,
Dünyanda sanma ki bir an güneş doğacak,
Söyle! Yaptığın yanına kâr mı kalacak?
Dağılacak bir gün yuvan, viran kalacak,
Senin de gülen gözlerin kan bağlayacak,
Bir kor ateş yüreğini hep dağlayacak,
Söyle! Yaptığın yanına kâr mı kalacak?
Bu dünya etme bulma dünyasıdır bilene,
Ne ettiysen o dolacak inan senin kesene,
Hayat vurur sillesini bir gün gelir ensene,
Söyle! Yaptığın yanına kâr mı kalacak?
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Kazık Beli Yaylası
Kazıkbeli yaylası,
Bir yamacın düzünde,
Yâri gördüm oynarken,
Dudiye’si elinde.
Kazıkbeli altında,
Alistra yaylası,
Bu yayla içersinde,
Yaşar gönül yarası.
Kazıkbeli haftası,
Her çarşamba kurur,
Gören tüm gurbetçiler,
Bu yaylaya vurulur.
Şenlikler düzenlenir,
Cumartesi ve pazar,
Bu güzel eğlenceler,
Tüm akıllara zarar.
Temmuz ayında olur,
Kazıkbeli şenliği,
Herkes gelip görmeli,
Bu güzel etkinliği.
Kazıkbeli içinde,
Vardır İkizliçeşme,
Yolu düşen dostlarım,
Sakın içmeden geçme.
Suyu şifa kaynağı,
Havası derde deva,
Çiçeği ilaç gibi,
Merhem her sevdalığa.
Ne hoş olur eğlence,
Birlik ve beraberlik,
Herkes oynar kardeşçe,
Tüm dünya görsün şenlik.
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Kendime Geldim
Geçmişi yâd ettim dün gece senle,
Hasretlik giderdim, hayallerinle,
Gün doğdu baş başa çilelerimle,
Sensiz boynu bükük kendime geldim.
Yokluğun ok gibi gönül evimde,
İçimde hasretin en son deminde,
Derman bulamadı, tıbbı, fen’inde,
Yüreğim elimde kendime geldim.
Tarif edemiyor, dilim derdimi,
Yıllardır tükettim kendi kendimi,
Anlatamam gönlüm deki sevgimi,
İçim alev alev kendime geldim.
Yüreğim kor ateş, tüter dumanım,
Hasretinle taştı gönül ummanım,
Kavuşuruz derken geldi zamanım,
Musalla taşında kendime geldim.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Kısa Sözler
Haksızlık karşısında susanlar, haklılara borçlu kalır. Er yada geç alacaklı alacağını alır. O
nedenle susmayı değil, dik durmayı bilmeli insan.
M. ÇAL

Yalan söylemeyi marifet sananlar; yalan dünyada yaşadıklarını unutmamalı.
M. ÇAL
Korkularını yenmek için korkularınla yüzleşmelisin.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Kıyar da Gider
Doldur boş kalmasın kadehler saki,
Sanmam yâre kalır bu dünyada baki,
Bir kulun, bir kula ettiği ne ki?
Dünyayı başıma yıkar da gider.
Var olan nimetim; umudum, aşım,
Bir kulu yürekten sevmekti suçum,
Aşkın son deminde yıkıldı düşüm,
Dünyayı başıma dar eder gider.
Gönlüm bir filizdi açmadan solan,
Sır gibi gidişin aklımda kalan,
Ayrılık hançeri sineme vuran,
Dünyamı toz duman eder de gider.
Şu garip halimi kınama hey hat,
Kalbim aşk elinden ediyor feryat,
Ayrılık ilmeği boynumda, imdat!
Yaşarken canıma kıyar da gider.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Kimim Var
Uyku tutmaz geceleri, sabaha kadar,
Hayat zindan olur bana, koca dünya dar,
Şimdi bulutlar yorganım, yatağım sa kar,
Hasretinle tutuşmuşum, eriyorum yar,
Gidişinle sığınacak liman kalmadı,
Senden başka şu kalbime giren olmadı,
Doktor hekim aşk derdime çare bulmadı,
Yokluğunla dermansızım ölüyorum yar.
Dert ortağım odu benim yıldızlar la ay,
Bu aşk beni öldürecek, vay halime vay,
En yakın dostlarım oldu, sigaram la çay,
Hasretinle içiyorum sensizliğe yar.
Her gecenin sabahında yapa yalnız, ben,
Çıkmak bilmedin aklımdan her anımda sen,
Bu derdime aciz kaldı, ilim ile fen,
Dermanım sen, ilacım sen, her şeyimsin yar.
Senden gayrı şu dünyada söyle kimim var.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Komşunun Kızı
Hani o arka sokakta bir kız yaşardı,
Köşeden gördü mü beni cama koşardı,
Dostlarımdan gizli gizli haber sorardı,
Nasıl da hayat doluydu; komşunun kızı.
Her gün ayrı cilve nazla; hayat kokardı,
Bir tek göz eylesem ona; bana tapardı,
O tertemiz yüreğinde bir aşk yatardı,
Neşe, mutluluk doluydu; komşunun kızı.
Gözüme bakınca yüzü; al al olurdu,
Sorsan; yalnız mutluluğu bende bulurdu,
Bir kez merhaba demezsem kalbi dururdu,
Sevgi, heyecan doluydu; komşunun kızı.
Derken; beni kendisine müptela etti,
Gönlümü vermiştim ona; çekip de gitti,
Nasıl başladıysa aşkım, sokakta bitti,
Hayırsız vicdansız çıktı; komşunun kızı.
Komşunun kızı.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Koşar Aşkın Peşine
Sormaz oldun yıllar yılı halimi,
Bilmiyorum benim gönlüm deli mi?
Nasıl sevdi senin gibi zalimi,
Aklım ermez şu gönlümün işine,
Deli olmuş, koşar aşkın peşine.
Arar diye her gün kulağım seste,
Sesini duymazsam olurum hasta,
Sensiz kederliyim, gönülse yasta,
Akıl sır ermiyor gönül işine,
Laftan almaz, düşer aşkın peşine.
Beklerken geçirdik baharı yazı,
Gönül uslanmadı, çekmekte nazı,
Ha koptu kopacak ömrümün fazı,
Aklım ermez şu gönlümün işine,
Deli gönül, koşar aşkın peşine.
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Kölesimiyim
Her gece hayalin düşümü bozar,
Bir kalem, bir kâğıt bin ferman yazar,
Kazma kürek elde, tek mezar kazar,
Bir vefasız kulun kölesi miyim?
Uykularım sensiz olur firari,
Ararım bulamam ben nazlı yâri,
Gören haber etsin; ey be ahali,
Bir hayırsız kulun kölesi miyim?
Sordum, kurda kuşa bilmez yerini,
Sen tükettin gözlerimin ferini,
Söyle derdin nedir acem gelini,
Bir insafsız kulun kölesi miyim?
Ayağıma prangalar vurdular,
Yollarıma çok tuzaklar kurdular,
Sensiz koyup, kanadımı kırdılar,
Bir aşkı bilmezin kölesi miyim?
Gözlerim süzüyor her yerde seni,
Hasretinle deli ettin kız beni,
Aşkın eritse de bu sefil teni,
Bir halden bilmezin; kölesi miyim?
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Kul Bıraktın
Beni sensiz boynu bükük,
Seven yüreği kör kütük,
Umutları yıkık, dökük,
Kul bıraktın bak gerinde.
Dinlemeden çekip gittin,
Söyle ne kaldı ki elde,
Bir nisan yağmuru dolu
Göz bıraktın bak gerinde.
Avuçları açık duran,
Her gün Allah’a yalvaran,
Tek bir dilekte bulunan
Kul bıraktın bak gerinde.
Sokaklarda inileyen,
Her gün sesini dinleyen,
Bir çift gözleri görmeyen
Kul bıraktın bak gerinde.
Yürekleri paralanan,
Her görüşte yaralanan,
Yokluğundan naçar kalan
Kul bıraktın bak gerinde.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Kul Etti Kader
Ağustosta kar yağdırdı başıma,
Ak düşürdü tel tel siyah saçıma,
Daha doyamadan bu genç yaşıma,
Beni bir zalime kul etti kader.
Fırtınalar esti dalım kırıldı,
Hasret sarmaşığı cana sarıldı,
Aşkı bilmeyenler küstü darıldı,
Beni bir kalpsize kul etti kader.
Kuru gazel gibi düştüm yerlere,
Çok sevdiğim gitti yaban ellere,
Öksüz koydu beni saldı çöllere,
Beni hal bilmeze kul etti kader.
Diyar diyar gezer oldum derdimle,
O gün bu gün barışmadım kendimle,
Umutsuzca yaşıyorum sevgimle,
Beni bir kalpsize kul etti kader.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Kulun Kölen Olayım
Saçlarında dolanan rüzgârın ben olaydım,
Dudaklarından düşen, tek hecen söz olaydım,
Baktığın tek bir resim, tek cisim ben olaydım,
Sen iste canım yeter; kulun kölen olaydım.
Yazdığın tek bir satır, kalp defterin olaydım,
Elinden hiç düşmeyen, aşk şerbetin olaydım,
Her düşüncen, her fikrin, tek arzun ben olaydım,
Sen iste canım yeter; kulun kölen olaydım.
Üzerinde şık duran, elbisen ben olaydım,
Yar beline taktığın, kuşak, kemer olaydım,
Boynunda altın kolyen, mücevher ben olaydım,
Sen dile benden yeter; kulun kölen olaydım.
Gittiğin bir tek yolun, son durak ben olaydım,
Su içtiğin çeşmede, tek yudum ben olaydım,
En neşeli gününde, mutlu düşün olaydım,
Sen dile yeter canım; kulun kölen olaydım.
Yanaklarından düşen bir damla yaş olaydım,
Dudaklarından kalbe giden yol ben olaydım,
Soğuk bir kış gününde, sıcak düş ben olaydım,
Sen iste yeter canım; kulun kölen olaydım.
Tek hüzünün, tek derdin, tek suçun ben olaydım,
Dermansız bir derdine tek çaren ben olaydım,
Hem elemin, hem neşen, tek sevincin olaydım,
Sen iste benden canım; kulun kölen olaydım.

M. ÇAL
Muhammet Çal
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Küle Dönmüşüm
Sana öyle hasretim ki bir tanem,
Yokluğundan susuz çöle dönmüşüm,
Varlığın hayatta yaşam sebebim,
Yokluğunla kavrulup küle dönmüşüm.
Sen; benim damarımda kanım gibisin,
Sen; nefesim, sen yüreğim, canım gibisin,
Sen; sevdiğim, sen; taptığım ilah gibisin,
Yokluğunla kavrulup küle dönmüşüm.
Senin için ne söylesem, ne anlatsam nafile,
Yokluğunla yok olmuşum, bir çare,
Yandı gönlüm, aşk elinden deli divane,
Yokluğunla kavrulup küle dönmüşüm.
Derman derman diye çığlık attım kaç kere,
Duy sesimi; çare eyle şu gönlüme bir kere,
Haber gelmez nazlı yardan, bekliyorum boş yere,
Yokluğunla kavrulup küle dönmüşüm.
Kömür gözlüm; verdiğin dert yeter naçar gönlüme,
Hiç ömrümde rastlamadım, senin gibi zalime,
Aşk derdiyle verdiğin dert yetti arttı sineme,
Yokluğunla kavrulup küle dönmüşüm.
Sensizlikten kuruyup çöle dönmüşüm.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Küstüm
Hasretlik sancısı bağrımı deldi,
Vuslatı beklerken ayrılık geldi,
Gözlerimden akan bulanık seldi,
Yaşamaya küstüm kadere küstüm.
Yıkıldım görünce yaban ellerde,
Gönlüm paramparça kaldım yerlerde,
Şimdi mecnun gibi susuz çöllerde,
Yaşamaya küstüm talihe küstüm.
Güneşler batarken gönül sahnemde,
Hiçbir ışık kalmaz yakın çehremde,
Sormayın kalbime, aşka matemde,
Yaşamaya küstüm sevmeye küstüm.
Düşerken saçıma kar taneleri,
Ayrılığa buldum bahaneleri,
Mekan tuttum gezdim meyhaneleri,
Talihime küstüm yaşama küstüm.
Maziyi andıkça tutuşur gönlüm,
Hasretle özlemle geçiyor ömrüm,
Aşkım alev alev yanarken böğrüm,
Ayrılığa küstüm hasrete küstüm.
M. ÇAL

Dost Yürekler
Küsmeye görsün yürek, kırgın kendine bile
Davul zurna çalan düğünler sen say ki çile
Kararır günlerim çıkmaz şu yollar menzile
Ben bana küstüm, yalancı sevdalara küstüm.....
Bülent BAYSAL..
Muhammet Çal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Lanet Olsun
Hani o güzel sözler
Anılarda mı kaldı?
Şimdi, candan sevenler,
Beni yalnız bıraktı.
Çok hayaller kurmuştum
Her şey mazide kaldı,
Sevgi dolu gözlerin
Beni sana bağladı.
Gerçek sevdim aldandım,
Senelerce ağladım,
Gün geldi kaderime,
İsyan edip haykırdım.
Derler ya aşkın gözü
Kör dür kimseyi görmez,
Anılar yakar beni
Bunu kimseler bilmez.
Bütün acı gerçekler
Gelir bir bir önüme,
İsyan ediyor oldum
Bu günüme dünüme.
Nerde o güler yüzler,
Hani o tatlı sözler,
Şimdi zehirli yılan,
Oldu aşk anan diller.
Kalbimi kapıyorum,
Yalancı sevgilere,
Lanet osun diyorum,
Sevip terk edenlere,
Terk edip gidenlere.
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Mahkumum
İçimde fırtınalar, yüreğimde şimşekler,
Bu günüm yarınıma, çaresiz ligler ekler,
Yalanlar tozpembedir; acı verir gerçekler,
Mahkûmum gerçeklere ömür boyu çaresiz.
Yıllar var ki baharı beklerim hayatımda,
Kış mevsimim bitmedi, ıstırabım, karımda,
Her gün dolular yağar, gariplik var bahtımda,
Mahkûmum dert çekmeye ömür boyu çaresiz.
Göçebe kuşlar gibi dolaştım mevsim mevsim,
Bir gün, güneş görmedim bitti bütün hevesim,
Masmavi umutlarla tükenirken nefesim,
Mahkûmum acılara ömür boyu çaresiz.
Ne sarılacak bir dost, ne sığınacak yuvam,
Kırgınım kaderime; ne neşem var ne havam,
Öyle efkârlıyım ki; biraz dumanlı kafam,
Mahkûmum çilelere ömür boyu çaresiz.
Doludizgin koşarım düşlerimin ardından,
Yıkılmış umutlarım, ümidim yok yarından,
Bir gün güneş göz kırpar, sisler kalkar bağrımdan,
Mahkûmum umutlara ömür boyu çaresiz.
M. ÇAL

DOST KALEMLER
Yazan: Meryem Durdu
ne çıkar son nefeste tutuversen elimi
yüklendin omuzuma felek kırdın belimi
görenler yazık diyor akıllımı delimi
yürüyorum meçhule umutsuzca çaresiz
Meryem Durdu
Muhammet Çal
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Mahşerde görüşürüz
Bana yaptıklarından söyle ne kaldı sana,
Düşman bile yapmazdı bunu seven insana,
Yaşadığım dünyamı mezar ettin sen bana,
Seninle hakkımızı mahşerde bölüşürüz.
Nasıl bir sevdaydı bu bir türlü çözemedim,
Bunca yalan dolana bir mana veremedim,
Hiç yaşarken yanlışa bilerek yürümedim,
Seninle hakkımızı mahşerde bölüşürüz,
Sana olan duyguma sahte karşılık verdin,
Binbir yemin ant içip birde yalan söyledin,
Sen sevmenin anlamını sanırım öğrenmedin,
Seninle hakkımızı mahşerde bölüşürüz.
Dilin güzel duygular beynin şeytanlık dolu,
Görmedin mi dünyada yok böylesinin sonu,
Allah bile affetmez böyle yalancı kulu,
Seninle hakkımızı mahşerde bölüşürüz.
Sanırmısın dünyada yaptığın kar kalacak,
Senide bir gün gelip bir vicdansız yakacak,
Ne ektiysen tarlana hasadın o olacak,
Seninle hakkımızı mahşerde bölüşürüz.
Duydun mu hiç günahtan kaçıpta kurtulanı,
Taparcasına sevip duygusunu satanı,
Bin bir ahı yüklenip cennet yolu tutanı,
Seninle hakkımızı mahşerde bölüşürüz.
Seninle sevdiceğim mahşerde görüşürüz.
07.09.2009
Muhammet Çal
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Mapushane
Düştüm mahpushaneye,
Yollarım oldu çıkmaz,
Uğrunda can aldığım
Dönüp yüzüme bakmaz.
Etrafımda dört duvar
Voltalarım boş yere,
Kapkaranlık hücreler
Seçilmez gündüz gece.
Dalar gider gözlerim
Geçmişin büyüsüne,
Hatır sormaz sevdiğim
Gelmez bir görüşüme.
Yola bakar gözlerim
Postacı gelir diye,
Bu muydu sevgiliden
Gelecek ilk hediye.
Duydum ki nişanlanmış
Bulmuş başka birini,
Sığmadım koğuşlara
Yedim kendi kendimi.
Ben içerde günahkâr,
O yeni bir aşk yaşar,
Anladım bu kör âşık
Bir hiç uğruna yatar.
Bir anlık öfke için
Değer mi can almaya,
Soğuk taş duvarlara
Bir ömür yaslanmaya.
Sen gidersin kafese,
O bulur yeni efe,
Aklı başında olan
Girmez bence kodese.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Marifet mi sayarsın
Hiç bir göz bana öyle can alıcı bakmadı,
Başka kul yüreğimi böylesine yakmadı,
Senden başka vicdansız, beni hiç ağlatmadı,
Marifet mi sayarsın yakıp yıkıp gitmeyi,
Her şeyi bir kalemde silip de terk etmeyi.
Yenik düştü gözlerim yüreğimin narına,
Gülüşüne aldandım cevap verdim çağrına,
Od düşürdün genç yaşta can evime bağrıma,
Marifet mi sayarsın yakıp yıkıp gitmeyi,
Her şeyi bir kalemde silip de terk etmeyi.
Aklım başımdan gitti, cilven ile nazından,
Neşe alamaz oldum çaldığım bu sazımdan,
Hasretten öleceğim kalbimdeki sızımdan,
Marifet mi sayarsın yakıp yıkıp gitmeyi,
Her şeyi bir kalemde silip de terk etmeyi.
Kaptırmazdım gönlümü kimseye böylesine,
Uçup gitti habersiz gençliğim öylesine,
Can çekiyor yüreğim bir kulun hevesine,
Marifet mi sayarsın aldatıp da gitmeyi,
Her şeyi bir kalemde silip de terk etmeyi.
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Mehmedim
Âlem gezer sahil boyu, Bodrum koyunda,
Sen vatan beklersin şanla, hudut boyunda,
Can verirsin namus için bu vatanın uğrunda,
Kadir kıymet bilen olmaz Mehmedim.
Millet yaşar zevki sefa, âlem peşinde,
Sen nöbet beklersin kışla, panzer içinde,
Bayrak için, şeref için, namus için terör peşinde,
Kadir kıymet bilen olmaz Mehmedim.
Vatan borcu bilirsin ki; bizde namus borcudur,
Sağlam olup, asker olmak yiğitlerin harcıdır,
Neşe ile düğün gibi asker olan, yine Türkün gencidir,
Kadir kıymet bilen olmaz Mehmedim.
Bu vatan sana emanet, bayrak, sancak da,
Kim bilecek; gözü yaşlı kaç analar bekler ocakta,
Can Mehmet şehit düştü, şerefiyle yatar toprakta,
Kadir kıymet bilen olmaz Mehmedim.
Ey! Şerefli, şanlı, genç Türk askeri,
Gittiğin yerlere taşı, ay yıldızlı miğferi,
Girdiğin her savaştan, getirdin sen zaferi,
Kadir kıymet bilen olmaz Mehmedim.
Unutma ki; olduğun yer peygamberler ocağı,
Kucaklarsın şefkatinle, İl, ilçe’yi, bucağı,
Korkmazsın sen namertlerden, tutuklarsın kaçağı,
Kadir kıymet bilen olmaz Mehmedim.
Gece gündüz uyumadan, vatan için koşarsın,
Toprağına göz dikenin karşısına, kükreyerek çıkarsın,
Sen nefersin, sen Mehmetsin, sen şerefsin, sen şansın,
Kadir kıymet bilen olmaz Mehmedim.
Nice analar, gözü yaşlı yollarını bekleşir,
Kimi sözlü, ya nişanlı, yürekleri titreşir,
Sen rahat ol ey! Mehmedim teskereler yaklaşır,
Kadir kıymet bilen olmaz Mehmedim.
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Mekan Tuttum Giderim
Saçlarıma tel tel aklar yurt kurdu,
Sebebim yar oldu, yürekten vurdu,
Benim gibi dertli kulların yurdu,
Gurbet eli mekân tutar giderim.
Gam yüküm eksilmez, çıktım aradan,
Fermanımı böyle yazmış yaradan.
Bir farkım yok göçmen kuştan, turnadan,
Gurbet eli mekân tuttum giderim.
Kimseler bilmiyor garip halımı,
Yitirdim yârimi, gönül yolumu,
Çeken bilir ayrılıkta zulumu,
Gurbet eli mekân tuttum giderim.
Dokundukça kanar gönlümde yaram,
Yakındır vuslata erişme sıram.
Şu yalan dünyada yanmadı çıram,
Mahşeri âleme göçtüm giderim.
.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Mutlu Seneler
İyi kötü, bir yıl gitti ömürden,
Taze ümitlere daldık yeniden,
Anlamadık bir şey geçen seneden,
Herkese hayırlı, mutlu seneler.
Hep hayaller kurduk gelecek için,
Gözümüz doymadı bilmem ki niçin?
Şükür, sabır olsun, bu sefer düş ün,
Herkese hayırlı, mutlu seneler.
Kefenin cebi yok dolduramazsın,
Arzu ile isteğini, donduramazsın,
Zorlama, kendini kandıramazsın,
Herkese hayırlı, mutlu seneler.
Haktan hayır dile, şerre de şükret,
Bir imtihandayız, zorluğa sabret,
Allah kullarını bırakmaz elbet,
Herkese hayırlı, mutlu seneler.
Olmayın, olmadık hayal peşinde,
Kurmayın zararı veren düşü de,
Sağlık varsa şükür, her bir kişide,
Herkese hayırlı, mutlu seneler.
İnşallah dilekler hep hayır olur,
Hak ile istenen, bil kabul olur,
Yoksa dünya senin olsa ne olur?
Herkese hayırlı, mutlu seneler.
Ömür sınırlıdır, dünya da fani,
Onca padişahlar nerede hani?
Sanma ki dünyada mal kalır baki,
Herkese hayırlı, mutlu seneler.
Eğer Allah derse kul olan kişi,
Gerçek olur hayatta; rüyası düşü,
Bismillah la başlar her işin başı,
Herkese hayırlı, mutlu seneler.
M. ÇAL
30.12.2012
Muhammet Çal
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Mühür Gözler
Ne ağlarsın güzel yârim benden uzakta,
Bir haber ver sevdiğini; mektup yazıpta,
Dermanım yok; sana gelim elde ayakta,
Bana gel ki mühür gözler kan bağlamasın.
Dert sarmasın o güzelim boncuk gözleri,
Gel erisin gönlümüzde hüzün buzları,
Silinsinler kalbimizden hasret tozları,
Bana gel ki mühür gözler kan bağlamasın.
Bir damla yaş dökülmesin şakaklarına,
Dokunmasın bir başka el yanaklarına,
Son bir buse kondur seven dudaklarıma,
Bana gel ki mühür gözler kan bağlamasın.
Saçlarımın bir tek teli ağarmadan gel,
Akşam gün batıp da hava kararmadan gel,
Gönlümdeki yüce sevdam kor olmadan gel,
Bana gel ki mühür gözler kan bağlamasın.
Hasret dolu gözlerime kan inmeden gel,
Gönlümdeki yüce aşka gam inmeden gel,
Sana olan büyük sevdam sır olmadan gel,
Bana gel ki mühür gözler kan bağlamasın.
.Bana gel ki gönlümüzde hüzün kalmasın.
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Nasıl da Gittin
Ellerimi tutup, bir tanem derken,
Gözlerime bakıp, aşkla gülerken,
İkimiz de öyle, candan severken,
Bir veda etmeden nasıl da gittin.
Bir gün görmedin mi isyan ederdin,
Hani, hasretimden erir biterdin,
Kavuşamam diye, candan geçerdin,
El veda demeden nasıl da gittin.
Neye inanacak, şaşırdı gönlüm,
Seven, sevdiğine eyler mi zulüm?
Unutma bir tanem bende bir kulum,
Dünyamı dar edip, nasıl da gittin.
Bilirim, hasrete dayanmaz yürek,
Gönülden sevene, rehber ne gerek,
Bağrıma hançeri saplayıp direk,
Beni öldürmeden nasıl da gittin.
M. ÇAL

Dost kalemler
Şaşırdım yönümü sol yanım nere
Yalvardım yakardım sana kaç kere
Bir uyduruk bahaneyle boş yere
Yüz üstü bırakıp nasılda gittin-İbrahim Kurt
Muhammet Çal
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Nasıl Dayanır
Sevgiyle coşardık biz beraberken,
Ayrılık vuslatı vurdu bak erken,
Yanımdayken bile hasret çekerken,
Bu kalp sensizliğe nasıl dayanır.
Ellerin elimde, gözün gözümde,
Kaybetme korkusu yanar özümde,
Canımı verirdim bir tek sözünde,
Gönülüm hasretine nasıl dayanır.
Haykırarak seslenirdim aşkımı,
Feryadımı duymaz gönül şaşkını,
Bırakıp da gitti beni kış günü,
Bu kalp ayrılığa nasıl dayanır.
Şen şakrak gülmeler söndü yüzümde,
Hasret gözyaşları doldu gözümde,
Feleğe sitemim arttı sözümde,
Bu kalp ayrılığa nasıl dayanır.
Hüzün bulutları çöktü üstüme,
Sen yoksun kırgınım bütün dostuma,
Yıldırımlar düşer gönül köşküme,
Bu kalp sensizliğe nasıl dayanır.
Hasret kasırgası deler gönlümü,
Şaşırdım bulamam kendi yönümü,
Aşkım kör eyledi görmem önümü,
Bu kalp sensizliğe nasıl dayanır.
Herkes bir nasihat eder de boşa,
Hasretin gönlümü getirdi tuşa,
Yokluğun karları yağdırır başa,
Bu kalp hasretine nasıl dayanır.
Bu kalp sensizliğe nasıl dayanır.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Nasıl Güleyim
Kader bağı derler gönül bağına,
Benim gönlüm viran kaldı neyleyim,
Genç yaşımda düştüm aşk tuzağına,
Ben böyle kadere nasıl güleyim.
Bir türlü gülmeyen kader bağımla,
Ayrı düştüm şimdi seven yarımla,
Mutluluk ararken kara bağrımla,
Ben böyle kadere nasıl güleyim.
Ağıtlar yakardım beklerdim seni,
Ömrüm mü yetmedi, bilmem senem mi?
Yaşlı gözlerimle beklerken seni,
Ben böyle kadere nasıl güleyim.
Felek dertlerini bana satarken,
Gönlümde bitmeyen bu aşk yatarken,
Ayrılık ateşi canım yakarken,
Ben böyle kadere nasıl güleyim.
Ben kadere boyun eğdim çaresiz,
Sensiz yaşıyorum şimdi gayesiz,
Gittiğin uzaklara kaldım kimsesiz,
Ben böyle kadere nasıl güleyim.
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Nasıl yaşarım
Nasıl yaşarım ki söyle nefes almadan?
Nasıl yaşarım ki söyle kalbim olmadan?
Nasıl yaşarım; damarımda kan dolanmadan?
Söyle senden uzaklarda nasıl yaşarım?
Sen, benim aldığım berrak nefes gibisin,
Sen, benim bu yaşantımın tek sebebisin,
Damarımda kan gibisin, hayat verensin,
Söyle senden uzaklarda nasıl yaşarım?
Hangi canlı yaşar söyle, güneş olmazsa?
Hangi fidan yeşerirdi yağmur yağmazsa?
Hangi ağaç tutunurdu toprak olmazsa?
Söyle senden uzaklarda nasıl yaşarım?
Toprağımsın, güneşimsin, yağmurumsun sen,
Umut dolu hayatımın, anlamısın sen,
Sevincimsin, gözyaşımsın, hayatımsın sen,
Söyle senden uzaklarda nasıl yaşarım?
Bana, aşkın umut verdi hayata dair,
Kalbin mekân oldu gülüm, ben bir misafir,
Senden uzaklarda bittim, kaldım sersefil,
Söyle sensiz bu dünyada nasıl yaşarım?
M. ÇAL
Dost kalemlerden
***Nasıl mutluluğu bulayım sen olmadan
Nasıl uykuya dalayım sen olmadan
Nasıl buraya kalayım sen olmadan
Söyle senden uzakta nasıl yaşarım:? ...Hikmet Atiş ****
Muhammet Çal
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Nasihat
Neşeli bir günüm olmadı dostum,
Her günüm kederli, dertli, çileli,
Umutla beklerken gelen günleri,
Her günüm dün ile bu günden dertli.
Bu dünyanın derdi, çilesi bitmez,
Bir ömür dertleri çekmeye yetmez,
Dert başa geldi mi kovsan da gitmez.
Her günüm dün ile bu günden dertli.
İnsan hayatından bir şey anlamaz,
Dünya için çalışmaktan bıkmaz, usanmaz
Allah’ın adını unutur, ağzına almaz,
Her günüm dün ile bu günden dertli.
Fazlasıyla kazanırken, hileler başlar,
Akla bile gelmez olur, yoksulla açlar,
Gözünü hırs bürür, zorbalık başlar,
Her günüm dün ile bu günden dertli.
İş işten geçince başını taşlara vurur,
Tövbe eder, abdest alıp huzura durur,
Nerde kaldı eski kibir, o büyük gurur,
Her günüm dün ile bu günden dertli.
Akıl başta iken dostum; düşün ve taşın,
Allah’ını unutma sakın, kaç ise yaşın,
Doğruluktan şaşma sakın, hileden kaçın,
Her günüm dün ile bu günden dertli.
Şükrünü bilmeyen kul, her işi yapar,
Hak yolundan şaşıp, paraya tapar,
Ahretini bilmez kendi, eliyle yıkar,
Her günüm dün ile bu günden dertli.
Verdiğim nasihat dostlar; akılda kalsın,
Kul şükrünü bilip, dürüst davransın,
Her işe Bismillah deyip, öyle başlansın,
Her günüm dün ile bu günden dertli.
Sorulmaz kabirde insana; şöhreti, şanı,
Takvadır üstün kılar, hesap günü insanı,
Her kulun ayrı ayrı görülürken mizanı,
Her günüm dün ile bu günden dertli.
Ne kadar söylesem Tanrım, anlamaz kulun,
Hak ile batılı seçemez olmuş, şaşırmış yolun,
Bilinir ki her canlının sonu elbet, kati bir ölüm,
Her günüm dün ile bu günden dertli.
Doğruyu söylerken korkar, çekinir oldun,
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Dünyaya aldandın sende; kula kul oldun,
Allah’a taparken şaştın; paragöz oldun,
Her günüm dün ile bu günden dertli.
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Ne Diye
Gidecek başka yurt, mekânın var mı?
Yetmedi mi ülken sana; toprağın dar mı?
Kardeş kardeş bir arada yaşamak zor mu?
Şimdi geçmişine hançer vurmak ne diye?
Çanakkale, Gelibolu, Sakarya da bir,
Tekirdağ da, Afyon da, Antep dede bir,
Savaşta da barışta da olmadık mı bir,
Şimdi kardeşine pusu kurmak ne diye?
Daha dün tek vücut idik; bütün savaşta,
Beraber sevinmedik mi ki; biz her barışta,
Şehitlerimizin kanı kokar, hala Sarıkamış ta,
Şimdi kardeşine kurşun sıkmak ne diye?
Kız alıp kız vermedik mi biz, kardeşiz diye,
Bu hainlik, bu kalleşlik söyle; ne diye,
Bu Vatan; bize Allahtan Kutsal hediye,
Şimdi kardeşini sırtından vurmak ne diye?
Bakanın, Başbakanın, camin mi ayrı,
Fırının, lokantan; yoksa paran mı ayrı,
Bize bizden başka dost var mı ki gayrı,
Şimdi kardeşine tuzak kurmak ne diye?
Bilmem, hangi Yahudi’nin gazına geldin,
Hangi vaatlerle bilmem; böyle bezendin,
Önceleri şehirlerde adam gibi gezendin,
Şimdi dağ, bayır başın önde gezmek ne diye?
Aç gözünü adam gibi etrafına bak,
Libya nerde, hani; kime kaldı bak Irak,
Yezidin eline geçse verir mi bir karış toprak,
Şimdi dost, düşman kim; ayırmamak ne diye?
Düşündün mü; bu savaşta kimin kârı var,
Sen ölsen de, ben ölsem de; hep bize zarar,
Biz, birbirimizi vursak, kırsak düşman eder kâr,
Şimdi hep bir olmak varken, bu kargaşa ne diye?
Kardeş değil mi söyle; Laz’ı Çerkez’i, Kürdü,
Kim kurdu bu Vatanı, oluşturdu bu Türk’ü,
Kimler için yazıldı; bunca destan ve öykü,
Et tırnaktan ayrılmaz, düşman olmak ne diye?
Kardeşliği unutup, kalleş olmak ne diye?
M. ÇAL

DOST KALEMLER
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Şafaklardan güneşler doğmadan
Bulutlarla yıldızlarla bana gel
Kurak çölüme yemyeşil dünyalar
Susuz ruhuma deryalarla gel.......Can Abdullah Yıldırım
Muhammet Çal
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Ne Hallere Koydu Yar
Gözyaşlarım yağmur olur dökülür,
Gidişinle garip boynum bükülür,
Hasta düştüm ciğerlerim sökülür,
Bak sensizlik ne hallere koydu yar.
Uyku vermez gözlerime geceler,
Yüreğimi yakar sensiz acılar,
Yokluğundan öldürürken sancılar,
Bak ayrılık ne hallere koydu yar.
Sen koydun araya yüce dağları
Hasretle geçirdik güzel çağları,
Viran kaldı şu gönlümün bağları,
Bak yokluğun ne hallere koydu yar.
Özleminden eriyorum bir çare,
Vuslatı beklemek oldu son çare,
Benden selam olsun o nazlı yâre,
Bak hasretlik ne hallere koydu yar.
Ömrüm tükeniyor gör ağır ağır,
Sevda denilen şey, ya kör ya sağır,
Bir sevda elinden çektiğim kahır,
Bak özlemin ne hallere koydu yar.
Bak sensizlik yerden yere vurdu yar.

M.ÇAL
Muhammet Çal
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Ne Kaldı
Ey yolcu; dön de bak ne kaldı geri,
Bir çift gözü yaşlı anandan gayrı,
Elleri Mevla ya doğru yönelmiş,
Candan dua eden canandan gayrı,
Hani dünya benim diye gezerdin,
Fakir yoksul demez üzer, ezerdin,
Candan dostlarını bir bir çizerdin,
Ne kaldı geriye ahlardan gayrı.
Ekinin ne ise; hasadın o dur,
Vereni bilmezsen hüsranı boldur,
İş işten geçince, saçını yoldur,
Ardında ne kaldı vahlardan gayrı.
Hep kibir, hep gurur yıktın ahreti,
Aldın dostlarından bütün nefreti,
Şimdi tövbe desen, var mı kıymeti,
Ne kaldı gerinde eyvahdan gayrı.
Düşünmedin mal mülk, hepsi yalan,
Takvadır insanı tek üstün kılan,
Var mı yanlış yapıp; iyilik bulan,
Ne kaldı dert dolu malından gayrı.
Şu yalan dünyaya tapmak ne diye,
Sıhhat değil mi ki; güzel hediye,
Geçici hevese kanmak ne diye,
Ne kaldı ardında yuhlardan gayrı.
Herkes gibi göç eyledin şu handan,
Sende vazgeçtin nihai bu candan,
Doğru bir harf öğrenmeden hocandan,
Ne kaldı ardında günahtan gayrı.
Münker Nekir, hesabını alacak,
Yaptığın günahlar seni bulacak,
Cehennem ateşi yurdun olacak,
Ne kaldı hesapta, cezadan gayrı.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Ne Kaldı Elimde
Hayatım bir bilmece, yaşantım oldu dram,
Katmer katmer çoğaldı içimde durur yaram,
Bir tek dostum var artık, o da meşhur sigaram,
Elimde ne kaldı söyle; dertlerden başka.
Kadehler de, içkiler de; mezeye döndüm,
Anılarda toz bağlamış dizeye döndüm,
Duvarlarda silik kalmış yazıya döndüm,
Ne kaldı elimde söyle dertlerden başka.
Sığınacak bir tek yurdum, yuvam mı kaldı,
Tanrının verdiği canı; zalim kul aldı
Ne bir seven, ne de dostum, arkadaş kaldı,
Ne kaldı elimde söyle; dertlerden başka.
Gözümü dumanlar sardı, saçımı aklar,
Yüzümü çizgiler sardı, yazımı kışlar,
Geri kalan; o güzelim sımsıcak düşler,
Ne kaldı elimde söyle; dertlerden başka.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Ne Soranım Var
Ağla ey gözlerim ağla bu gece,
Ne yardan bir haber ne de umut var.
Ağlamak bir kader oldu ömrümce,
Ne bir arayanım, ne soranım var.
Kor olsa ne olur sevgiden gönlüm,
Sevda hasretiyle tükendi ömrüm,
Alevlerim sönmez; gelse de ölüm,
Ne arayan soran bir sevgilim var.
Karlar yağsa saçlarıma ne yazar,
Alev alev içimde bir volkan var,
Hasretin bir yara, bağrımda kanar,
Ne sevenim, ne de bekleyenim var.
Bilmem mutlu musun şimdi ey zalim,
Mecnundan bin beter oldu; gör, halim,
Sensizlik tüketti, yoktur mecalim,
Şimdi ne sevenim, ne soranım var.
Ne bir ağıt yakıp bekleyenim var.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Ne Yanlış Yaptım
Yalan dünya senle barışamadık,
Tek dilden konuşup anlaşamadık,
Çok sevdim de boşa, kavuşamadık,
Bilmedim nerede bir yanlış yaptım.
Her ne yana dönsem ıstırap la dert,
Feleğin sillesi umduğumdan sert,
Kaderimdir derim; etmem şikâyet,
Bilmeden nerede ben yanlış yaptım.
Geçtim ağır ağır hayat, sayfandan,
Bir haber veren yok giden tayfandan,
Âlimler söz eder mahşer, mizandan,
Bilmem ki yaşarken ne yanlış yaptım.
Bir gün gibi geldi geçti seneler,
Ne işimiz bitti, ne bahaneler,
Daha dün çocuktu; şimdi dedeler,
Bilmedim hayatta ne yanlış yaptım.
Kime dert yandımsa hep benden dertli,
Hal hatır sorduğum benden kederli,
Her nereden baksam, ömür çileli,
Bilmedim nerede ben yanlış yaptım.
Kimisi keyfinde, kimi çalar ney,
Geldi geçti ömrüm duymadan bir şey,
İnşallah mahşerde güleceğiz, hey!
Bilmeden ömrümde ne yanlış yaptım.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Ne Yazar
Her şey bitti artık dönsen ne yazar,
Seninle, biz artık bir olamayız.
Giderken sildiğin bütün geçmişi,
İstesek de yeniden yaşayamayız.
Pişmanlıklar boşa; iş işten geçti,
Kaderin kurşunu; şans beni seçti,
Genç yaşta ömrüme bir kefen biçti,
Şimdi af dileyip dönsen ne yazar.
Giderken her şeyi sen bitirmiştin,
Yüreğinden beni söküp, silmiştin,
Bir daha geriye dönmem demiştin,
Şimdi af dileyip dönsen ne yazar.
Kader sillesini vurdu mu kula,
Altın olsan bile dönersin pula,
Gönül dönmek ister o asil kula,
Bin özür dileyip dönsen ne yazar.
Her şey bitti artık gelsen ne yazar.
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Nerdesin
Yağmura döndürdün gözyaşlarımı,
Ardımdan güldürdün sırdaşlarımı,
Düşman ettin bana gardaşlarımı,
Söyle bana; ahu gözlüm nerdesin?
Sakınırdım seni esen rüzgârdan,
Yazdan, kıştan o güzelim bahardan,
Sabır taşı oldu gönlüm kahrımdan,
Bilmem şimdi, mühür gözlüm nerdesin?
Sınadığın sabrım tükendi gitti,
Aşkım senle yeşermişti seninle bitti,
Açtığın yaralar dağ oldu gitti,
Anlat bana kömür gözlüm nerdesin?
Duvarda asılan kırık sazımdın,
Sen alnımda kapkara bir yazgımdın,
Şu gönlümde bir dermansız sızımdın,
Söyle bana; vefasız kul nerdesin?
Köşe bucak arıyorum yollarda,
Hasretinle bülbül oldum dağlarda
Sarhoş gibi dolanırım koylarda,
Söyle bana; hayırsız kul nerdesin.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Nerede
Nerde, hani nerde; dostlarım nerde?
Candan sevdim diyen sevenim nerde?
Beni boynu bükük şu gurbet elde,
Bırakıp da giden sevgilim nerde?
Beni kendisine mübdela eden,
Ölesiye sevip, çekip de giden,
Bu hayatı bana yaşanmaz eden,
Candan seven dostum, sevenim nerde?
Yaşlı gözlerimi yolda bırakan,
Sevda ateşiyle gönlümü yakan,
Hasret oklarıyla dünyamı yıkan,
Beni kalpten vuran can dostum nerde?
Bir zaman aşkımla çılgına dönen,
Bir gün göremezse kahrından ölen,
Beni diri diri toprağa gömen,
Yaşarken öldüren sevgilim nerde?
Beni karanlığın bağrına koyup,
Kör testere ile postumu soyup,
Sinemi aşkıyla dağlayıp, oyup,
Kahrımdan öldüren sevgilim nerde?
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Neyim Var
Genç yaşta gönlümü verdim zalime,
Görenler ağlıyor garip halime,
Yıllar yılı ne geçti bak elime,
Bir yaralı kalpten başka neyim var.
Sol yanı sızlıyor garip gönlümün,
Çoğu bitti azı kaldı ömrümün,
Silinmeyen bir izi var dünümün,
Bir çileli baştan gayrı neyim var.
Gün geçtikçe arttı, eksilmez sevdam,
Bitmedi, tükenmez içimde kavgam,
Acıtır canımı; aşk denen yongam,
Bir yaralı kalpten başka neyim var.
Çok çaba harcadım unutmak için,
Söz dinlemez gönlüm; bilmem ki niçin?
Yıllarca ağladı, hep için için,
Bir tükenmez dertten başka neyim var.
M.ÇAL
Dost kalemler
Deşme gardaş deşme benim derdim,
Bulamadım dostum dostun merdini,
Yüküm yüktü taşır oldum yükünü,
Tenden bezdim candan başka neyim var.
Mal mülk dersen yok ki arama bende,
Bent olmuşum derde arama bende,
Aşkla ser sefilim beni arama bende
Tenden bezdim candan başka neyim var...........Bilal ÖZCAN
Muhammet Çal
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Neyleyim
Bu akşam karardı, daraldı gönlüm,
Dertler kervanına binmiş giderim,
Her günümden gamlı, dertli yüreğim,
Kader beni yaktın, yıktın neyleyim.
Bugün öyle doluyum ki dertten kederden,
Efkâr bastı bu gönlümü, usandım benden,
Her gün böyle yaşamaktan, böyle ölmekten,
Kader beni yaktın, yıktın neyleyim.

Bir damla mutluluk çalmaz kapımı,
Dertler yıktı benim gönül yapımı,
Felek yok eyledin yaşam hakkımı,
Kader beni yaktın, yıktın neyleyim.
Mutluluk bizi unuttu, asla uğramaz,
Neşe, sevinç benim kapımı çalmaz,
Dertten başka benim adımı sormaz,
Kader beni yaktın, yıktın neyleyim.
Hak etmedim mi hiç; bilmem gülmeyi,
Çok istedim kaderime yazılanı silmeyi,
İnsan diler mi yaşarken her gün ölmeyi,
Kader beni yaktın, yıktın neyleyim.

Sitemkâr oldum sonunda ben bu kadere,
Yaşıyorken güldürmedi beni bir kere,
Mutluluk ararken düştüm yeni dertlere,
Kader beni yaktın, yıktın neyleyim.
M.ÇAL
Muhammet Çal
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O Garip Benim
O GARİP BENİM
Canını, aşkına adamış olan,
Derdiyle bilinmez meçhule kalan,
Her günü gam yüklü; kederle dolan,
Ömrünce gülmemiş o garip benim.
Hayatını sebil etmiş; aşkına,
Kalbini kaptırmış sefil, şaşkına,
Yıldırımlar düşmüş gönül köşküne,
Ömrünce gülmeyen o garip benim.
Yüreğini; bir tek kula bağlamış,
Gönülden seveni, dostu kalmamış,
Derdine bir çare, derman bulmamış,
Yürekten yaralı o garip benim.
Her gün ayrı feryat, figan eyleyen,
Ömür boyu doyasıya gülmeyen,
Aşkı için; ağıt yakıp söyleyen,
Avare bir yolcu o garip benim.
Gönlünce sevgiye aşka doymayan,
Muhabbet bağından nasip almayan,
Bir tek gonca gülü bile kalmayan,
Yüreği kor olan o garip banim.
Hasretinden; iki gözlü bir ama,
Bütün ömrü bilinmez bir muamma,
Her acının bir çaresi var amma,
Dermanı bulunmaz o garip benim.
Tanrının kulunu; sevip kul olan,
Aşk derdiyle gönül evi kan dolan,
Umudu tükenmiş virane kalan,
Hayata kahretmiş o garip benim.
Şu yalan dünyadan murat almamış,
Gönlünce sevip te aşka doymamış,
Gelecekten bir ümidi kalmamış,
Kaderine küsmüş o garip benim.
Yılların acısı yüzüne vuran,
O yüce sevdası gönlünde duran,
Canından usanmış; saçını yolan,
Kimsesiz, çaresiz o garip benim.
Çilesi, kederi bitmek bilmeyen,
Derdinden usanmış; yüzü gülmeyen,
Hayatına küsmüş, gözü görmeyen,
Bir meçhule giden o garip benim.
Hayata kahretmiş o garip benim.
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M.ÇAL
Muhammet Çal
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O Hatıralar
Bu akşam dertlerle donandı kalbim,
Eski bir resmindi geçti elime,
Gözümde maziyi canlandırarak,
Döndüm yine eski mutlu günlere.
Resimlere baktım saklı albümde,
Hepsi ayrılıktan birer hediye,
Elimde tuttuğum büyük resminle,
Döndüm yine eski mutlu günlere.
Resminde saçını okşadım öptüm,
Ellerini tutup boynumu büktüm,
Gamlı gözlerimi gözüne diktim,
Döndüm yine eski mutlu günlere.
Anılarla doldu, taştı gözlerim,
Feryat, figan, sitem eder sözlerim,
Her haliyle; ben yârimi özlerim,
Döndüm yine eski mutlu günlere.
Saatlerce sürdü bu hayallerim,
Anlıyorum canım sensiz dertliyim,
Sabırla beklerken seni yaşlı gözlerim,
Döndüm yine eski mutlu günlere.
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Okul Yılları
Her sabah özlemle kalkar giderdim,
Okul bahçesinde sohbet ederdim,
Ogün göremezsem mecnun gezerdim,
Bir başka hevesti okul yıllarım.
Zil çalınca koridora çıkardım,
Her tur gizli saklı yâre bakardım,
Sınıf kapısında nöbet tutardım,
Bir başka güzeldi okul yıllarım.
Her görüşte kalbim oynar yerinden,
İçimi bir heyecan sarar derinden,
Bir tebessüm aldım ise zalimden,
Bir başka sevdaydı okul yıllarım.
Her gün bir aşk ile koşardım ona,
Kor ateş düşerdi bu garip cana,
Düşünmedim bir gün geliriz sona,
Bir başka umuttu okul yıllarım.
Bir gün hastalanmış, duydum aşkımı,
Talan ettin felek; gönül köşkümü,
Ortada bıraktın beni kış günü,
Bir başka hüzündü okul yıllarım.
Gitti gelmez şu gönlümün dermanı,
Kader böyle yazmış bize fermanı,
Aratmıyor oldu; gözüm ummanı,
Beni mecnun etti okul yıllarım.
Ömrümü zayi etti okul yıllarım.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Ol Benden Beter
Ömür nikâhımda bir takı seçtim
Geçirdim boynuma; gam ile keder,
Gönül ırmağından bir tas su içtim,
Sen de tat bir tanem; ol benden beter.
Sevgi deryasında kürek çekerim,
Sandalıma biner gam ile keder,
Kaderimdir diye boyun bükerim,
Sen de gör bir tanem; ol benden beter.
Mutluluk yolunda dağları aştım,
Çiçek bahçesinde bir gülü seçtim,
Candan sevdim diye gönlümü açtım,
Sen de sev bir tanem; ol benden beter.
Güzeller bağında otağı kurdum,
Bir şimşek kül etti, dağıldı yurdum,
Belki de bilinmez, çözülmez sırdım,
Sen de bil bir tanem; ol benden beter.
M. ÇAL
Muhammet Çal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Olsan Ne Yazr
Kader beni mahkûm ettin bir kula,
Ne köyüm kentim var; ne kaldı sıla,
Felek senin; evin barkın yıkıla,
Şimdi bana mekân olsan ne yazar.
Genç yaşta bir kula verdim gönlümü,
Yüreğime yükler; bin bir zulüm’ü,
Düşünmez mi; ahu gözlüm ölümü,
Şimdi mezar taşım olsan ne yazar.
Aşkından ben öldüm; desem nafile,
Sensizlik yaktı da; döndürdü küle,
Hasretinden gel gör; düştüm ne hale,
Artık dermanımı bulsan ne yazar.
Çok acılar çektim, deva bulmadım,
Bir yar sevdim muradımı almadım,
Sevgisiz kaldım da; gönül çalmadım,
Artık geri dönsen, söyle ne yazar.
Artık ben seninim desen ne yazar.
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Öldük Sevdiğim
Sevda rüzgarına kapıldı gönlüm,
Yollara bakmakla tükendi ömrüm,
Aşkımız çıkmazda, oldu kör düğüm,
Bir selama hasret kaldık sevdiğim.
Ayrılık vuslatı vurdu vuralı,
Ne sen oralısın, ne ben buralı,
İkimizde şimdi, kara sevdalı,
Bir selama hasret kaldık sevdiğim.
Çocukça kırgınlık, oldu sonumuz,
Ayrılığa değer miydi konumuz,
İkimiz de vurgun yemiş bir kuluz,
Bir selama hasret kaldık sevdiğim.
Mutluluğu haram ettik biz bize,
Heba ettik ömrümüzü bir söze,
Ne olurdu yaşasaydık göz göze,
Bir selama hasret kaldık sevdiğim.
Pişmanlıklar boşa; iş işten geçti,
Bir ömür hasretlik çekmek zor işti
Eyvallah demeden, o ne gidişti,
Bir selama hasret kaldık sevdiğim.
İlk göz ağrım diye anar olmuşsun,
Bin pişmanım diye yanar olmuşsun,
Resimlere bakıp ağlar olmuşsun,
Biz seninle hasret kaldık sevdiğim.
Söyle bu sevdada hangimiz haklı,
Lal olsun dilimiz, konuştu farklı,
Mutsuz yaşıyoruz, asık suratlı,
Bir selama hasret kaldık sevdiğim.
İkimiz de hasret öldük sevdiğim.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Öldürür Beni
O sevdalı güzel gözlerin var ya;
Bir bakışta yakar, kül eder beni,
Göremezsem eğer gül cemalini,
Bilesin, sensizlik kahreder beni.
Paramparça olur yorgun yüreğim,
Söyle sensiz canı, ben ne edeyim,
Her şeyim sen oldun, ömür çiçeğim,
Bilesin, yokluğun soldurur beni.
Sensiz daralırım, nefes alamam,
Düz ovada bile yolum bulamam,
Her şeyim olsa da, sensiz olamam,
Bilesin, hasretlik kor eder beni.
Artar da eksilmez gönlümün derdi,
Bu aşk gururumu yerlere serdi,
Kör talihim beni çarmıha gerdi,
Bilesin, sensizlik öldürür beni.
Sensiz nefes almak öldürür beni.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Öldürür Diye İçtim
İçtim ben doyasıya,
Dermansız kalasıya,
Canıma kıyasıya,
Son kadeh diye içtim.
Başımda ki belayı,
Son gördüğüm rüyayı,
Açtığın bu yarayı,
Kapatır diye içtim.
Yazımdaki kışları,
Saçımdaki akları,
Gözümdeki yaşları,
Dindirir diye içtim.
İçtim ben doyana dek,
Komaya girene dek,
Aklımdaki seni tek,
Silene kadar içtim.
Sensiz kalma duygusu,
Aşkımızın öyküsü,
Sevdamızın türküsü,
Söylenir diye içtim.
Kalbimdeki tek seni,
Yediğim aşk sillemi,
Alev alev sinemi,
Söndürür diye içtim
Ayrılığın korkusu,
Yalnız kalma duygusu,
Sensizliğin sancısı,
Öldürür diye içtim.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Öleceğim Yar Seninle
Seveceğim bir gül gibi seni dalından kırmadan,
İncitmeden öpeceğim; o kor gibi dudağından,
Sarıl bana kurtulayım gönlümdeki efkârımdan,
Sana geldim her şeyimle, öleceğim yar seninle.
Sorma bana geçmişimi, yaşamadım doyasıya,
Böyle yürekten sevmedim ben canıma kıyasıya,
Bu hayatı gel seninle, yaşayalım kanasıya,
Sana geldim her şeyimle, öleceğim yar seninle.
Yüreğim bir başka çarpar oldu senin ellerinde,
Aşk sihri bir farklı gizem taşır gibi gözlerinde,
Sanki sevdaya bir davet duydum senin sözlerinde,
Sana geldim her şeyimle, öleceğim yar seninle.
Her şeyinle başka mana bulur bende güzelliğin,
Aşkın farklı, sevdan farklı, bu en güzel özelliğin,
Senden önce yaşamadım, senle var oldu benliğim,
Sana geldim her şeyimle, öleceğim yar seninle.
Yüreğimde fırtınalar son buldu bak gelişinle,
Beni hayata bağladın gözlerime gülüşünle,
Bana sevmeyi sevdirdin, öyle candan sevişinle,
Sana geldim her şeyimle, öleceğim yar seninle.
Sana geldim her şeyimle, al seninim benliğimle.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Ölmez Miydim Yar
Bilsem ki bir bahar anarsın beni,
Her gün yağmur olup yağmaz mıyım yar.
Yılda bir kez bile ansan ismimi,
Her sabah güneşin olmaz mıydım yar.
Kesmiş değilim ki umudu senden,
Çıkıp geleceksin sanki bir yerden,
Ben senin esirin oldum gönülden,
İsteseydin kölen olmaz mıydım yar.
Kavuşmasak bile; olsa umudum,
Var ise gönlünde küçücük yurdum,
Mahşere dek bekler mutlu olurdum,
Bu canı uğrunda vermez miydim yar.
Her gün istemezdim yılda bir kere,
İsmimi anarak baksan göklere,
Kalbinde hissedip; taa derinlere,
Mevta olup mezar kazmaz mıydım yar.
Razıyım anmasan bile adımı,
Unutmuş olsan da bütün tadımı,
Sensin şu gönlümün bir tek kadını,
Bilseydin uğrunda ölmez miyim yar.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Ölümden Beter
Al hançeri vur bağrıma,
Kurtar beni bu zulümden.
Aşkından aldığım yara,
Beter değil mi ölümden.
Öldür içimdeki sen’i,
Sönsün gönlümün alevi,
Sensiz yaşama hayali,
Beter değil mi ölümden.
Dursun artık geçen zaman,
Dinsin kanayan bu yaram,
Sensiz nefes almak her an,
Beter değil mi ölümden.
Bitsin artık bu işkence,
Bittim tükendim her gece,
Sensiz yaşamak gör nice,
Beter değil mi ölümden.
08.10.2011
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Ölürüm
Dur gitme sevgilim, gitme ne olur,
Sensiz yaşayamam, bil ki ölürüm.
Yokluğun cehennem azabı gibi,
Hasretine dayanamam, ölürüm.
Mahrum etme beni sevginden yana,
Sensizlik ıstırap verir bu cana,
Gitmeden aşkımı bir daha sına,
Yokluğuna dayanamam, ölürüm.
Koyma aramıza yüce dağları,
Soldurma gönlümde açan bağları,
Gel aşkınla donat bomboş kolları,
Sensizliğe dayanamam, ölürüm.
Gözü yaşlı koyma beni sılada,
Nasıl ererim ki sensiz murada,
Bir ömür beklerim, iste burada,
Sensiz yaşayamam, inan ölürüm.
Son bulur şen şakrak gülmeler bende,
Gidersen biterim şu yaban elde,
Sensizlik kahreder, düşürür derde,
Yokluğuna dayanamam, ölürüm.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Ölüyorum
Ha bugün ha yarın derdin,
Hani aşkımdan biterdin,
Madem sevgin bir hevesti,
Bana neden ümit verdin vay.
Oyun muydu senin aşkın,
Yaptığın oldu mu şaşkın,
Madem gönülden sevmezdin,
Niye benimle oynaştın vay.
Sarhoş oldum ben içmeden,
Âşık oldum hiç bilmeden,
Hasretinden öleceğim
Yalan dünyada gülmeden vay.
Ya sevmeyi bilemedim,
Ya sevdim de diyemedim,
Bu nasıl bir sevda ise,
Ben ömrümce gülemedim vay.
Bir bakışın yetti bana,
Geldi kıydı; garip cana,
Daha ne diyeyim sana,
Sevdim seni anlasana vay.
Hasret yakar buram buram,
Kanar gönlümdeki yaram,
Benim de geldi bak sıram,
Ölüyorum bu aşkımdan vay.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Ömrü Tükettim
Nasıl geldi geçti koskoca yıllar,
Bir haz alamadan tükendi yollar,
Sarmaya doymadan kırıldı kollar,
Çarçabuk yaşlanıp ömrü tükettik.
Anlamadan geldi geçti baharım kışım,
Bir vefa görmeden ağardı başım,
Ne bir dostum oldu ne de sırdaşım,
Çarçabuk yaşlanıp ömrü tükettik.
Güvenebilecek; bir dost ararken,
Derdimi dökecek sırdaş ararken,
Kadir kıymet bilen bir eş ararken,
Çarçabuk yaşlanıp ömrü tükettik.
Hayat yordu beni sevdadan yana,
Kaderim savurdu attı bir yana,
Sevmeye doymadan ulaştık sona,
Çarçabuk yaşlanıp ömrü tükettik.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Ömrüm Bitti Neyleyim
Son kez şiirimi aldım kaleme,
Bazı zaman isyan ettim âleme,
Boyun eğmem kahpe ile zalime,
Ömrüm bir su gibi geçti neyleyim.
Bazı zaman feryat ettik çileye,
İsyan ettik bazı zaman, feleğe,
Dert aktardık düşünmeden seneye,
Ömrüm bir su gibi geçti neyleyim.
İnsanın ömrünü bitmez sanırdım,
Gençliği bedenden gitmez sanırdım,
Ak düşünce saçlarıma; şimdi anladım,
Ömrüm bir su gibi geçti neyleyim.
Yüzümde pırıltı eksilmez sandım,
Gözümün ferini tükenmez sandım,
Güzelliği insanlarda ebedi sandım,
Ömrüm bir su gibi geçti neyleyim.
Yaşarken ölümü düşünmez insan,
Çok kazanmak için boşa harcanır zaman,
Mala mülke tamah eder zayıflar iman,
Ömrüm bir su gibi geçti neyleyim.
Bir anda koşarken yürüyemez olduk,
Ağacı sökerken, dalını kıramaz olduk,
Nasıl oldu biz çarçabuk iki kat olduk,
Ömrüm bir su gibi geçti neyleyim.
Bir gün gibi geçer ömür bilmezsin,
Musalla taşına konar, geri dönmezsin,
Kimi ağlar, kimi güler görmezsin,
Ömrüm bir su gibi geçti neyleyim.
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Ömrümce Gülemedim
Tatmadım mutluluğu; bilmem ki nasıl duygu,
Yıllar var uyumadım huzur dolu bir uyku,
Hep hasretin özlemin, içimde oldu korku,
Dert çekmeye mi geldim dünyaya bilemedim.
Kader bir kez gülmedi; şaşırıp da yüzüme,
Mahkûmu oldum aşkın, gönlüm doydu hüzüne,
Her gün yağmur yağdırır kahpe felek gözüme,
Dert çekmeye mi geldim dünyaya bilemedim.
Mutluluk vermez oldu, ne yazık hayat bana,
Sensiz aldığım nefes zulüm eder bu cana,
Umudumu bağladım, fallar açtım fincana,
Gam çekmeye mi geldim dünyaya bilemedim.
Esti hasret rüzgârı, deldi geçti bağrımı,
Savurdu mutluluğu, verdi gönül ağrımı,
İçkiler çare olmaz, söndürmez efkârımı,
Dert çekmeye mi geldim dünyaya bilemedim.
Tüketti bu ömrümü; hem çile, hem ıstırap,
Şaşırdım ne yapayım; bana yol göster Ya-Rab,
Usandım bu canımdan; yaşamak bin bir azap,
Ah çekmeye mi geldim dünyaya bilemedim.
Bir huzura ermeden, göçtüm fani dünyadan,
Ne murat alabildim, ne haz aldım cihandan,
Girdim kara toprağa; feryat ettim bir yandan,
Gam çekmeye mi geldim dünyaya bilemedim.
Alın yazgımmış benim, ömrümce gülemedim.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Ömrümü Boşa Harcadım
Tanrım gönül verdim zalim kuluna,
Nasıl düştüm anlamadan ben bu oyuna,
Can verirdim ben yaşarken onun yoluna,
Ben ahir ömrümü boşa harcadım.
Nasıl inanmıştım onun yeminlerine,
Kapılmıştım onda aşkın sevgi seline,
Düşürmez sanırdım beni elin diline,
Ben ahir ömrümü boşa harcadım.
Senelerce ben gönlümü boşa dağladım,
Candan sevdim ben o yara öyle bağlandım,
Yas tuttum ardından her gün ağladım,
Ben ahir ömrümü boşa harcadım.
Aldanmışım onun sahte yüzüne,
İnanmıştım söylediği yemin sözüne,
Geçte olsa döndüm şimdi kendi özüme,
Ben ahir ömrümü boşa harcadım.
Yıllar sonra yâri gördü gözlerim,
Ben o yâri bunca sene boşa özlerim,
Konuşunca anlaşıldı yalan sözlerin,
Ben ahir ömrümü boşa harcadım.
Anladım hataydı Tanrım; benim yaptığım,
Kahpe çıktı gönül verip sevip taptığım,
Hiç değmemiş onun için çile çektiğim,
Ben ahir ömrümü boşa harcadım.
Bunca sene, bunca zaman boşa ağladım,
Aşk yüzünden bu gönlümü boşa dağladım,
Geçen günlerime anam yandım ağladım,
Ben ahir ömrümü boşa harcadım.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Öpmek İsterim

Yediğim her şeyde içtiğim suda,
Hayalini görüp içerim seni,
Baktığım her yerde resmin karşımda,
Sevgiyle bir tanem öperim seni.
Yıllar bizi bizden ayırdı gitti,
Beni meçhule giden bir yola itti,
Hasretinden beni yaktı kül etti,
Özlemle bir tanem öperim seni.
Kader acımasız hayatsa zalim,
Birde aşkım eder bana binlerce zulüm,
Bilirsin; sensiz yaşamak bence bir ölüm,
Uzaktan da olsa canım öperim seni.
Gözlerim yaşarır seni andıkça,
Hayallere dalar öyle gezerim,
Sessiz bir gecenin karanlığında,
Sevgiyle bir tanem seni öperim.
Sensiz, uçuruma düşmüş gibiyim,
Parça parça oldu bu seven kalbim,
Sensiz hayallerle ölmek isterken,
Son defa bir tanem öpmek isterim.
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Öyle Sev Beni
Ömrüm bir su gibi akıp gidiyor,
Sensiz saatlerim cana yetiyor.
Gençliğim delice geçip gidiyor,
Bil de gerçekleri öyle sev beni.
Ayrılık hasretin yakar bağrımı,
Sensiz merhem kesmez bu kalp ağrımı,
Kulak ver de dinle; gönül çağrımı,
Duyda yüreğinde öyle sev beni.
Belki bu sevgime inanamazsın,
Girmeden kalbime anlayamazsın,
Öyle bir sevgi ki bu hiç yaşanmamış,
Leyla ile Mecnun yanda hikâye kalmış.
Gönlümün ateşi bağrımı yakar,
Aşkımdan kalbimde şimşekler çakar,
Her gün yüreğimde kıyamet kopar.
Gel gör şu halimi öyle sev beni.
Şimdi sen perişan bense kederli,
Gözyaşımla avuttum yanan kalbimi,
Ne bir çare verdin ne bir teselli,
Gel gör şu halimi öyle sev beni.
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Özledim Anam
Bir bayramım daha geçti gurbette,
İçim buruk, gönlüm kırık gezerim.
Bir dirhem sevincim yok yüreğimde,
Memlekette bayramları anam özlerim.
Ne tanıdık bir yüz, ne dost görünür,
Ne bir eşe, ne bir dosta hatır sorulur,
Bir telefon ile büyüklerin gönlü alınır,
Memlekette bayramları anam özledim.
Ne bir samimiyet vardır halkında,
Herkes kendi âleminde, derdinde,
Ölmüş olsan kimse olmaz farkında,
Memlekette bayramları anam özledim.
Kimi gelir hava yapar, kimisi tafra,
Kimi gelir hatır sorar, kimisi sofra,
Herkes kendi âleminde yaşar burada,
Memlekette bayramları anam özledim.
Biz de kader mahkûmuyuz gurbette böyle,
Anılar gözümde dolar, taşar bir yerde,
Koskoca bir ömür geçti, hasret içinde,
Memlekette bayramları anam özledim.
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Perişan Hallerim
Ben, seninle yaşadım sevdanın güzelini,
Sen gidince ağlattı yokluğun gözlerimi,
Kadehler dindirmedi sensizlik özlemimi,
Şimdi gel gör bir tanem perişan hallerimi.
Girdiğim sokaklarda mekânım oldu yollar,
Hep seni hatırlattı gördüğüm güzel güller,
Senin gibi sarmadı beni bir başka kollar,
Şimdi gel gör bir tanem perişan hallerimi.
Seninle buluştuğum çeşme durağım oldu,
Beraber diktiğimiz güller sarardı soldu,
Sana gülen gözlerim, sensiz bakar kör oldu,
Şimdi gel gör bir tanem perişan hallerimi
Seni arar gözlerim gezdiğimiz yerlerde,
Teselli etmez beni kadehlerde, sözlerde,
Divane âşık gibi gezer oldum çöllerde,
Şimdi gel gör bir tanem perişan hallerimi.
Hiçbir gül koku saçmaz senin gibi gönlüme,
Hiçbir kul huzur vermez senin gibi ömrüme,
Başka aşk merhem olmaz bu yaralı gönlüme,
Şimdi gel gör bir tanem perişan hallerimi.
M ÇAL
Muhammet Çal
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Resmimle Avun
Bir hatıram olsun sana bu resim,
Andıkça adımı bakıp da avun.
Hasretlik kor gibi düşünce cana,
Sabır et bir ömür resmimle avun.
Gözlerine yaşlar inmesin sakın,
Hayal et, hasretle gönlüme dokun,
Kalbine sinmişse bir nebze kokum,
Öpüp de resmimi öylece avun.
Bir kaç kelam edip mektup yazmışsın,
Her satırda sinirlenip kızmışsın,
Günde bin kez üzerimi çizmişsin,
Unutmak zor iştir, resmimle avun.
Her gün sitem edip kızsan da bile,
Dilin söylese de git güle güle,
Gönlün laf dinlemez her şey nafile,
Özlediysen beni, resmimle avun.
Kaç kez hayatımdan çıkardım diye,
Yeminler etmişsin yalandan yere,
Elinden düşmeyen bir tek hediye,
Hatıra ettiğim resmimle avun.
Unutmak zor iştir yorulma boşa,
Karlar yağsa bile simsiyah saça,
Bin bir dua ile çıksan da göçe,
Resmime sarılıp mezar da avun.
Sevenler unutmaz, resmimle avun.
M. ÇAL
01.02.2013
Muhammet Çal
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Sana Yeter
Ben bir demet çiçektim,
Seni görünce soldum,
Aşkın sanki bir zehir,
Bunu içmeden öldüm.
Seni ne çok sevmiştim,
Derde derman bilmiştim,
Bir gün dönersin diye,
Yollarına gelmiştim.
Beni yaktın kül ettin,
Aşkına alet ettin,
Ne günahım var bilmem?
Beni derbeder ettin.
Candan sevdim aldandım,
Boş yeminlere kandım,
Herkesi kendim gibi,
Sözünün eri sandım.
Sevince görmez insan,
Yanlışı, hataları,
Herşey bir rüya olur,
Anlamaz yalanları.
Candan seven acı çeker,
Kalbinde bir yara biter,
Sevdiğimi anlamazsan,
Bu günah da sana yeter.
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Sarhoş Gibiyim
Öyle doluyum ki dostlar bu ara,
Kapana kısılmış bir kuş gibiyim,
Uçmaya kalktıkça yıkılıyorum,
Yorgunum, bitkinim, sarhoş gibiyim.
Derdim, tasam nedir bilmem, iniliyorum,
Uçmaya kalktıkça balçığa gömülüyorum,
Yaşam için çabam boşa, ben ölüyorum,
Yorgunum, bitkinim, sarhoş gibiyim.
Efkârımdan benim ahım dağları deler,
Bu yaşam kavgası beni toprağa beler,
Bırakın artık yakamdan düşün çileler,
Yorgunum, bitkinim, sarhoş gibiyim.
Yaşam için on parmağım mızrak oldu dağlarda,
Sırtımdan bir hançer yedim, yenik düştüm davamda,
Mağlup ettin beni felek, sen kazandın kavganda,
Yorgunum, bitkinim, sarhoş gibiyim.
Düşmanlarım zil takıp da oynasalar neyime,
Dost diyenler karaları bağlasalar neyime,
Pes ettim ben bu kavgada, yenik düştüm zalime,
Yorgunum, bitkinim, sarhoş gibiyim.
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Savruluyorum
Bir sağa bir sola savurdu kader,
Bilmiyorum yolum nereye gider,
İçimde bir korku, gönlümde keder,
Kapıldım rüzgâra savruluyorum.
Sevdan nakış nakış işler gönlüme,
Hasret ilmek ilmek kıyar ömrüme,
Hayat girdabında baktım yönüme,
Rüzgârın önünde savruluyorum.
Sevdanın zulmüne alıştı beden,
Bir tek sensizliğe alışmaz bu ten,
Kalbimin ağrısı benimle giden,
Aşkın rüzgârında savruluyorum.
Dirhem dirhem tüketirken hasretim,
Vefasız bir gönül, benim gurbetim,
Ölesiye sevmek oldu nimetim,
Kaderin önünde savruluyorum.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Sen Bıkmadın
Yoruldum senle geçen günlerimi anmaktan,
Bu yalnızlık mührünü boynumda saklamaktan,
Usandım kapılara her çalınca koşmaktan,
Sen bıkmadın vicdansız bu canımı yakmaktan.
Giderken söylemiştin:’’ Ölsem de döneceğim’’
Sen demiştin:’’Dönmezsem, sevginle öleceğim’’
Yıllar geçti haber yok; ben sensiz öleceğim,
Sen bıkmadın vicdansız sözünü unutmaktan.
Kederlerle doluyum, anılarla coşarım,
Tertemiz aşkımla ben; rüyalarda yaşarım,
Hatıralarla dolar, yokluğundan taşarım,
Sen bıkmadın vicdansız düşlerimi yıkmaktan.
Gidenler geri dönmez; bilir ya deli gönlüm,
Yalnızlık acı ama beklemek her gün ölüm,
Yapılır mı sevene; böyle işkence, zulüm,
Sen bıkmadın vicdansız bu kalbimi yakmaktan.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Sen Ela Gözlüm
Sensiz geldi geçti yıllarım böyle,
Hiç haber bilmedin; derdin ne söyle,
Bir Tanrı selamı vermeden öyle,
Nereye gidersin sen ela gözlüm.
Aşkın tohumunu sineme ekip,
Sevda çiçeğini bağrıma dikip,
O, kuğu boynunu garipçe büküp,
Nereye gidersin sen ela gözlüm.
Beni tek başıma böyle bırakıp,
Kendine bir tutsak, müptela yapıp,
Her şey bitti diye; kapıyı çarpıp,
Nereye gidersin sen ela gözlüm.
Aşkın derya olup; taşar içimde,
Vuslat son gongunu vurur düşümde,
Bırakıp ta beni bu genç yaşımda,
Nereye gidersin sen ela gözlüm.
Bana, saki gibi aşkını sunup,
Avcı gibi beni gönlümden vurup,
Gözlerime gülüp; kalbimi çalıp,
Nereye gidersin sen ela gözlüm.
Beni darağacında bir mahkûm edip,
Aşk tutsağı diye katlimi verip,
İlmeği boynuma öyle geçirip,
Nereye gidersin sen ela gözlüm.
Aşk yangınım tüter iken içimde,
Acılar öncülük etti göçümde,
Bir dua etmeden mezar başımda,
Nereye gidersin sen ela gözlüm.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Sen Giderken
Ha bu gün ha yarın derken,
Ömür tükendi beklerken,
Kavuşmayı arzularken,
Habersizce nasıl gittin
Hep özlem dolu acılar,
Kıvrandırıyor sancılar,
Bak dostum oldu hancılar,
Düşünmeden sen giderken
Bir parçamdın sen canımdan,
Kovsam gitmezdin yanımdan,
Alyuvar gibi kanımdan,
Ayrılmazdın sen severken
Hep bir acı, hep gözyaşı,
Olduk ahududu kuşu,
Nedir ki gönlümün suçu,
Düşünmedin sen giderken
Elim kolum bağlı kaldı,
Yüreğimi hicran sardı,
Bu aşktan bir yalan kaldı,
Habersizce sen giderken
Kime diyeyim derdimi,
Kayıp ettim ben kendimi,
Bedenimden yüreğimi,
Söküp aldın sen giderken
Ah mı aldım ben aşkımdan,
Çileler düşmez yakamdan,
Bittim tükendim kahrımdan,
Sebepsizce sen giderken.

M. ÇAL
Muhammet Çal
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Sen güzel gözlüm
Beni bir başıma yalan dünyada,
Bırakıp da gittin sen güzel gözlüm,
Yalanla dolanla beni aldatıp,
Terk edipte gittin sen güzel gözlüm.
Sevgiyle ilgili güzel sözleri,
Ok gibi saplanan bakan gözleri,
Kulağımda yankılanan aşkın sözleri,
Söyleyip de gittin sen güzel gözlüm.
Beni varlığınla önce var edip,
Sevginle kalbimi tarı mar edip,
Dudağınla bedenimi aşktan kor edip,
Bırakıp da gittin sen güzel gözlüm.
Bütün benliğinle beni ben edip,
Yokluğunla bedenimi ser sefil edip,
Yaşadığım ömrü bana sen zehir edip,
Bırakıp da gittin sen güzel gözlüm.
Bütün umudumu kalbimden alıp,
Gönlümden sevgimi söküp çıkartıp,
Beni bu dünyada yalnız bırakıp,
Terk edip de gittin sen güzel gözlüm.
Muhammet Çal
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Sen Neredesin

Senden ayrı geçti, yine bir akşam,
Sabah oldu sensiz, doğmaz güneşim,
Bilmem ki kaç akşam geçti böylece,
Sevgilim şimdi sen, söyle nerdesin?
Yağmurlar yağsa da hissetmez tenim,
Güneş yaksa sensiz ısınmaz kalbim,
Sensiz yapa yalnız kalmış biriyim,
Sevgilim şimdi sen, söyle nerdesin?
Yokluğun yok etti bak benliğimi,
Sensiz kaybettim gör, ben kimliğimi,
Bir aşk için zehir ettim bu gençliğimi,
Sevgilim şimdi sen, söyle nerdesin?
Arıyorum her gün seni; yıllardan beri,
Ne bir haber verdin, ne sordun beni,
Hiç mi özlemedin seni candan seveni?
Sevgilim şimdi sen, söyle nerdesin?
Bir zamanlar benden ayrı nefes almazken,
Nasıl oldu şimdi bilmem ayrıldın benden,
Ben seni her halinle candan severken,
Sevgilim şimdi sen, söyle nerdesin?
Unuturum sanma seni geçse de yıllar,
Ölse de unutmaz asla, ben gibi kullar,
Sevgi kutsaldır, umutsuz olsa da sonlar,
Sevgilim şimdi sen, söyle nerdesin?

Sabahına doğmadığım güne kahrettin,
Canından çok severken nasıl terk ettin?
Yaşadığım ömrü bana sen zehir ettin,
Sevgilim şimdi sen, söyle nerdesin?
Söyle bir tanem sen; sen neredesin?
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Sen Olacaksın
Kırılır kadehler bir bir masamda,
Aşkından bir mecnun, sarhoş olsam da,
Issız bir köşede sızıp kalsam da,
Tek umudum sendin, sen olacaksın.
Hasretinle çıldırırken şu gönlüm,
Özlem sokağında tükenir ömrüm,
Yokluğundan alev alırken böğrüm,
Tek dermanım sendin, sen olacaksın.
Yollara bakmaktan yorulsa gözüm,
Seni beklemekten kurusa özüm,
Hasretten sararıp solsa da yüzüm,
Tek merhemim sendin, sen olacaksın.
Yalnızlar rıhtımı son durak yerim,
Her gece burada, nöbetçi erim,
Bir gün gelir diye seni beklerim,
Tek hasretim sendin, sen olacaksın.
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Sen Olmayınca
Çile yağmurları yağar üstüme,
Dinmek bilmez inan sen olmayınca.
Felek bin bir ceza verir gönlüme,
Bitmek bilmez inan sen olmayınca.
Hayatım anlamsız, perişan halim,
Derman olmaz aşk derdine muallim,
Tabip doktor dolandım da; vay halim,
Bir çare bulunmaz sen olmayınca.
Çok çare aradım tıpta, tabipte,
Şaşırdım; bir deva yokmuş nasipte,
Yalvardım Tanrıma, dua edipte,
Dermanım bulunmaz sen olmayınca.
Şen şakrak gülmeler söndü yüzümde,
Hasret gözyaşları dondu gözümde,
Bir gönül ağrısı var ki özümde,
Dermanı bulunmaz sen olmayınca.
Bitap düştü, aşk yolunda yüreğim,
Sensiz bi-çareyim gel gör bebeğim,
Bu fani dünyadan son bir dileğim,
Gözlerim kapanmaz sen olmayınca.
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Sen Vurma
Ölsem de yalvarmam artık, bir tanem sana,
Söyle; gözyaşından başka ne verdin bana,
Seven böyle yapar mıydı, seven insana,
Bana kader vurdu yeter; birde sen vurma.
Sen karartın hasretinle benim dünyamı,
Hangi kulda buldun söyle yüce sevdamı,
Ben dağladım, sen kor ettin gönül yaramı,
Bana felek vurdu yeter; bari sen vurma.
Her şeyimi verdim sana canımdan başka,
Onu da al senin olsun; sanma ki şaka,
Gönlün nasıl son verdi ki bu büyük aşka,
Bana kader vurdu yeter; bari sen vurma.
Avuçlarında eğlence oldu bu gönlüm,
Yetinirsen senin olsun al ahir ömrüm,
Bitsin artık bu ıstırap, verdiğin zulüm,
Bana felek vurdu yeter; birde sen vurma.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Sende Çekeceksin
Dön de bir bak şu halime,
Tanıdın mı söyle beni?
Ne kaldı ki mazimizden;
Gel gör yaptığın eseri.
Benden mi icat kaldı ki
Sevip de hüsran yaşamak,
Bu sevgiyi kutsal yapıp
Bir ömür boyu taşımak.
Acı vermez oldu artık,
Bunca zaman çektiklerim,
Alıştım ben sensizliğe,
Sende alış be güzelim.
Hayat bazen acı, tatlı,
Yaşıyoruz farklı farklı,
Her kime sorsan o haklı,
Sen farklı kul ol istedim.
Kim kazandı söyle sence?
İçer oldum gündüz, gece,
Hayatım oldu bilmece,
Gör de mutlu ol istedim.
Söyle ne kaldı ki sana?
Gururundan, kibirinden,
Her gün dert yanar olmuşsun,
Sen de vefasız birinden.
Her şeyin bir karşılığı
Vardır bilesin ki elbet,
Etme bulma dünyası bu
Bir gün bileceksin kıymet.
Sende çekeceksin hasret.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Sende Çekersin
Bir gece kapında oldum misafir,
Ortada bıraktın beni ser sefil,
Kalp taşımaz mısın söyle be gafil,
Bana yaptığını elbet çekersin.
Her şeyi bırakıp geldim yanına,
Âşık oldum senin mahcup halına,
Bir cevap vermezsin yürek çağrıma,
Bana yaptığını sende çekersin.
Nasıl girdin ise garip gönlüme,
Sensiz geçen anım bedel ölüme,
Dayanır mı yürek böyle zulüme,
Bana yaptığını sende çekersin.
Saki gibi bana aşkını sundun,
Avcı gibi beni gönlümden vurdun,
Bir yabancı gibi ortada koydun,
Bana yaptığını bir gün çekersin.
Şen şakrak gülmeler bitti yüzümde,
Mutlu geçen günler tüter gözümde,
Aşka birkaç kelam var da sözümde,
Bana yaptığını elbet çekersin.
Kelimeler kâfi gelmez aşkıma,
Yıldırımlar düştü gönül köşküme,
Kim dayanır böyle sevda hışmına,
Bana ettiğini bir gün çekersin.
Sende çekersin.
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Seni Benden Ayırdılar
Kopardılar seni benden, kör olasıca gözleri,
Acımadan öldürdüler; yıkıp gittiler bizleri,
Umursamadı kimseler kalpten söylenen sözleri,
Merhametsiz, insafsızlar, seni benden ayırdılar.
Onca güzel hayallerim; hepsi birer masal oldu,
Senin için yeşerttiğim; aşkım canımla son buldu,
Sevgin ile yanan kalbim; bedenimle sana kuldu,
Merhametsiz, vicdansızlar, seni benden ayırdılar.
Hayallerim, rüyalarım; yalnız seninle doluydu,
Bu garip de her kul gibi; bir tek Allah’ın kuluydu,
Hasretinle yıktın beni; gidişin ömrüm sonuydu,
Merhametsiz, hayırsızlar, seni benden ayırdılar.
Haykırsam da feryadımı duyan bir dostum olmadı,
Hiç kimse beni anlayıp, derdime derman bulmadı,
Gidişinle tükendim ben, yaşam sevincim kalmadı,
Merhametsiz, vicdansızlar, seni benden ayırdılar.
Kimselere diyemedim; canımdan çok sevdiğimi,
Diyemedim onsuz hiçim; yitirdim ben benliğimi,
Ya öldürün beni dostlar, ya da verin gençliğimi,
Merhametsiz, insafsızlar, seni benden ayırdılar.
Allahtan korkmayan kullar; ikimize de kıydılar.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Senin Sevgin Kalbimde
Seni unuttum sanma,
Özlemin durur bende,
Senden bıkarım sanma,
Senin sevgin kalbimde.
Yıllar geçse de yine,
Aşkın durur gönlümde,
Varsın yıllar ağlasın,
Senin sevgin kalbimde.
Ömrüm bitse de bile,
Aşkım baki kalbimde,
Sakın unutur sanma,
Senin sevgin kalbimde.
Üstümde otlar biter,
İsmim dillerden düşer,
Aşkım sanma ki biter,
Senin sevgin kalbimde.
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Sensiz Dünya Bana Dar
Deldi şu garip bağrımı hasretlik,
Bir de kahrı çekilmeyen gurbetlik,
Her ikisi bir arada üstelik
Çekilir mi sensiz hayat söyle yar?
Senden ayrı koca dünyam bana dar.
Seyreyledim, gezdim onca şehir’i,
Her gün umutlanıp yaptım tehir’i,
Aşk yerine içirdiğin zehir’i,
Senden gayrı bir dermanı var mı yar?
Sen olmadan koca dünya bana dar.
Gönül arzu eyler ahu yarını,
Başka el söndürmez aşkın narını,
Sensiz getiremez oldum yarın’ı,
Geçmez oldu senden ayrı günüm yar,
Sen olmazsan dünya ahret bana dar.
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Sensiz Gönlüm Bir Serseri
SENSİZ GÖNLÜM BİR SERSERİ
Yağmur yağdı gözlerime sen gittiğin günden beri,
Alev alev yandı gönlüm sensiz oldu mahşer yeri,
Bilmem sen yokken diner mi kalbimdeki sevda seli,
Yokluğunla yaktın beni gönlüm sensiz bir serseri.
Esmez oldu şu gönlümde bir kez olsun sevgi yeli,
Sen gittiğin günden beri kalbim sefil ben bir deli,
Tutmaz oldu ellerimden sıcacık bir dostun eli,
Yokluğunla yaktın beni gönlüm sensiz bir serseri.
Karlar yağdı yokluğunda beyazladı bak saçlarım,
Gidişinle yaktın beni viran kaldı gönül bağım,
Tutmaz oldu bak ellerim, gitmez oldu ayaklarım,
Yokluğunla yaktın beni gönlüm sensiz bir serseri.
Güneş vurmaz oldu sensiz sabahları pencereme,
Işık girmez oldu sensiz kap karanlık can evime,
Sen gittiğin günden beri dilim etmez tek kelime,
Yokluğunla yaktın beni gönlüm sensiz bir serseri.
Kuşlar bile konmaz oldu, ötmez oldu dallarımda,
Kelebekler uçmaz oldu, arı gezmez bağlarımda,
Ne bir lale ne gül kaldı, çiçek açmaz dağlarımda,
Yokluğunla yaktın beni gönlüm sensiz bir serseri.
Akmaz oldu pınarlarım, kurudu bak gözyaşlarım,
Sen gittiğin günden beri ömrüme vardır zararım,
Öldüğümde sen sevgilim gel elinle kaz mezarım,
Yokluğunla yaktın beni gönlüm sensiz bir serseri.

Ne bir dostum, ne ahbabım sormaz oldu hatırımı,
Canımdan çok sevdiklerim açmaz oldu bak kapımı,
Yazıyorum canım sana aşk dolu son satırımı,
Yokluğunla yaktın beni gönlüm sensiz bir serseri.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Sensiz Her An Ölüyorum
Yokluğunla üşüyorum, içim titrer köşelerde,
Bir teselli arıyorum kadehlerde, şişelerde,
Efkâr bastı yüreğimi, ahtım kaldı neşelerde,
El veda aşka huzura, ben dertlere yürüyorum.
Yıkılası yalan dünya, bütün kastın bana mıydı?
Bir huzura erdirmedin, yazgım dertten yana mıydı?
Yarım kaldı hayallerim, yolum meçhul sona mıydı?
El veda mutluluk sana, ben hasrete yürüyorum.
Ömrümce gülmedi kader, gözümden dökülür çilem,
Efkâr bastı yüreğimi, ağlıyorken nasıl gülem?
Bir vefasız çıktın sevdam, niyetini nerden bilem,
Elveda neşeye aşka, ben dertlere yürüyorum.
Her gün yağmurlar yağdırdın güneşli olan günüme,
Güldürmedin şu yüzümü, koşar giderim ölüme,
Hasretlik büktü belimi, kim dayanır bu zulüme?
Elveda mutluluk sana, yüküm hasret yürüyorum.
Sen yoksan bil ki yanımda, sensiz her an ölüyorum.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Sensiz Öleceğim
Birazcık ümit olsaydı,
Bir ömür beklerdim seni,
Şu kırık, viran gönlüme,
Koyar da saklardım seni.
Gözlerimden akıtmazdım
Yağmur gibi gözyaşları,
Yollarında ağartmazdım
Bu başımdaki saçları.
Yorulmazdı bu gözlerim,
Yollarını gözlemekten,
Söylemez oldu dillerim,
Yokluğunu gizlemekten.
Anılarım doldu taştı,
Sığmaz oldu albümlere,
Sensizliğe birkaç sitem
Yazdım o kara deftere.
Ölsem sana döneceğim,
Diyebilseydi dillerin,
Bu kalp senin bil ki canım,
Sensiz her gün öleceğim.
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Sensizlik Beni
Yalan mıydı hayatıma girişin bilmem?
Seni gördüğümden beri nedense gülmem,
Her cefanı çekerim de, başka yar sevmem,
Öldürüyor ağır ağır, yokluğun beni.
Sitem etmedim kadere, küsmedim sana,
Talihim gülmedi gitti sevdadan yana,
Yokluğun öldürür beni, kıyar bu cana,
Kahrediyor ağır ağır, hasretlik ben.
Kaç kere gün doğdu bilmem, sensiz sabahım,
Nice mevsim geldi geçti bitmedi ahım,
Canımdan çok sevmek oldu benim günahım,
Tüketiyor ağır ağır yokluğun beni.
Alın yazgım böyle imiş, değişmek bilmez,
Anladım ki candan seven hayatta gülmez,
Aşkı bilmiyorsa gönül, ölsen fark etmez,
Götürüyor ağır ağır bu sevda beni.
Doktor Tabip kar etmiyor gönül derdine,
Ömrüm bitti rastlamadık aşkın merdine,
Bilmiyorum şu feleğin benle zoru ne?
Öldürüyor ağır ağır sensizlik beni.
M. ÇAL

Dost kalemler
Mevsim bahar geldi geçti biterken,görsen
Neler çektim neler gülüm giderken, görsen
Yanan yandı şimdi külü tüterken,görsen
Söndürüyor ağır ağır sensizlik,beni -İbrahim Kurt

Bir gün gelir sen de ektiğini biçersin
İtiraz edemez aşk badesin içersin
Sevda köprülerini yıkıp da geçersin
Kahrediyor ağır ağır, hasretlik beni..........Naime ÖZEREN
Muhammet Çal
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Sev Yavaş Yavaş
Hatırlayıp bir gün al resimleri,

Al avuçlarında tut yavaş yavaş.
Hasretinden yanan, seven kalbime,
Sevgilim habersiz ak yavaş yavaş.
Gözlerini çevir bak gözlerime,
Hiç kaçırmadan bak, bak yavaş yavaş,
Arzuyla isteyen seven kalbime,
Sormadan sevgilim ak yavaş yavaş.
Sevginden çektiğim bunca çilemi,
Yolunda sildiğim bütün senemi,
Aşkından aldığım gönül yaramı,
Sevgilim habersiz sar yavaş yavaş.
Ellerini uzat tut ellerimden.
Öylece kalsınlar, bırak arkadaş.
Özlemle isteyen dudaklarımdan,
Arzuyla sevgilim öp yavaş yavaş.
Vücudum dokunsun sıcak tenine,
Titrek vücudumu sar yavaş, yavaş.
Sevginden kor olan tüm bedenimi,
Aşkınla ıslatıp sev yavaş yavaş.
M.ÇAL

Muhammet Çal
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Sevda Pınarı
Dermansız bir yara oldun gönlümde,
Rastladım sanırım aşka gönlümde,
Yâri görmesem de çağlar gönlümde,
Coşkun coşkun akan sevda pınarı.
Gönülden gönüle çağlar akarsın,
Her gittiğin yere hasret saçarsın,
Sanmam sen bu işten bir gün bıkarsın,
Coşkun coşkun akan sevda pınarı.
Girdiğin kalplerde derin bir iz bıraktın,
Vardığın her kulda acı, hüsran yarattın,
Bende yol gözleyen yaşlı bir göz bıraktın,
Coşkun coşkun akan sevda pınarı.
Nice gülen yüzü hüsran eyledin,
Nice gönülleri mestane eyledin,
Çoğu âşıkları hüsran eyledin,
Coşkun coşkun akan sevda pınarı

M.ÇAL
Muhammet Çal
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Sevdam
Geceler sabaha nasıl muhtaçsa,
Bende sana öyle muhtacım sevdam.
Çiçekler yağmuru nasıl ararsa,
Bende sana öyle hasretim sevdam.
Nasıl özlemişim bir bilsen seni,
Gör yanan kalbimi gel avut beni,
Senden uzaklarda oldum bir deli,
Öyle hasretim ki gör sana sevdam.
Gittiğim yerlerde hayalin benle,
Bu virane gönlüm her an seninle,
Eridim tükendim yüce sevgimle,
Hasretinle bittim yoruldum sevdam.
Senden gayrı kıymet vermem bir kula,
Kuruyan gönlümü sevginle sula,
Sen yanımda ol da razıyım çula,
Senden gayrı bir şey istemem sevdam.
Ömrümün anlamı kalmadı sensiz,
Aşk nöbetim tutar beni habersiz,
Bir gönül mahkûmu oldum çaresiz,
Sana tutsak, yaşıyorum gör sevdam.
Ya gel kurtar bu azaptan sen beni,
Ya da öldür, bitir gönül çilemi,
Deler geçer hasret her gün sinemi,
Sensiz bu dünyada yaşamam sevdam.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Sevdanın Yerini
Ne kaldı bak elimizde,
Sitemler var dilimizde,
Aşk acısı gönlümüzde,
Sardı sevdanın yerini.
Yaşamıştık senin ile
Sevdanın en güzelini,
Şimdi hasret sancıları,
Aldı sevdanın yerini.
Sardı hüzün bulutları,
Söndürdü tüm umutları,
Sinemde hasret okları,
Vurdu sevdanın yerini.
Yalan oldu hayallerim,
Kurudu sevda güllerim,
Aşka ağlayan gözlerim,
Aldı sevdanın yerini.
Hasret yakar buram buram,
Sensiz geçmez gönül yaram,
Kalbimde acı bir dram,
Aldı sevdanın yerini.
Yürüyorum ağır ağır,
Öldürür beni bu kahır,
Başucuma gel de çağır,
Yeşert sevdanın yerini.
Açtır sevda güllerini.
Muhammet Çal
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Sevdiği Vardır
Boynu bükük solgun bir gül görürsen,
Her bakışta sende, benim gibi erirsen,
Derdin nedir diye sorup, bana gelirsen,
İçimde dinmeyen yürek yarası vardır.
Ayakları yürümekten nasır tutmuşsa,
Sevdasını aramaktan düşüp kalmışsa,
Bir sevdanın sonucunda hüsran olmuşsa,
Belki anlatacak yürek yarası vardır.
Bak, gözlere buğularla yaşlar inmişse,
Yüreğini, aşk yangını delip geçmişse,
Aşk zehrini hiç bilmeden susuz içmişse,
Onu da, içmeden sarhoş edeni vardır.
Korkma sakın! Yaklaş, sor garibin derdini,
Harap etmiş, bir aşk için; kendi kendini,
Arıyordur kaybettiği gönül ferdini,
Onun da boynunu bükük bir koyan vardır.
Onun da can-ı yürekten sevdiği vardır.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Sevdiğini Söylesen
Bülbül olup bağınızda öterdim,
Ceylan olup dağınızda sekerdim,
Mecnun olup diyar diyar gezerdim,
Bir kez beni sevdiğini söylesen!
Duman olup bacanızda tüterdim,
Sarhoş olup kapınızda gezerdim,
Kalem olup hep resmini çizerdim,
Bir kez beni sevdiğini söylesen!
Kale olur bir tek seni korurdum,
Sana kötü gözle bakanları vururdum,
Bilesin ki; ben sözümde dururdum,
Bir kez beni sevdiğini söylesen!
Çiğneyip de geçtiğin yolun olurdum,
Yüreğini serinleten suyun olurdum,
Hayatında ilkin ve de sonun olurdum,
Bir kez beni candan sevdiğini söylesen!
Karanlık gecende dolunayın olurdum,
Kaderine çıkan kahve falın olurdum,
İste, ben kapında kölen, kulun olurdum,
Bir kez beni candan sevdiğini söylesen!
Yüce dağlarına yağan karın olurdum,
Ölene dek sakladığın sırrın olurdum,
Öpüp, kokladığın pembe gülün olurdum,
Bir kez beni candan sevdiğini söylesen!
Fizanda da olsam, koşar gelirdim,
Beyaz gelinlikle seni, gelin alırdım,
Ömür boyu; ben hep senle kalırdım,
Bir kez beni candan sevdiğini söylesen!
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Sevdim Ben Seni
Öyle bir sevdim ki taparcasına,
İlmeği boynuma takarcasına,
Ömrü hayatımdan koparcasına,
Öylesine candan sevdim ben seni.
Hayatımı hiçe saydım uğrunda,
Yanlışım sen oldun; bir tek doğrumda,
Sevincim de sendin; yürek ağrımda,
Ölesiye candan sevdim ben seni.
Benim gibi kullar bir defa sever,
Gönlündeki aşkı dünyaya değer,
Gözlerim açıksa ölürken eğer,
Bil ki mahşere dek sevdim ben seni.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Seven İnsana
Beni biraz dinleseydin düşmezdik dile,
Çeker miydik bunca kahrı biz bile bile,
Gül dururken sarılmazdık dikenli tele,
Söyle şimdi; inadından ne kaldı sana?
Böyle vefasızlık olmaz seven insana.
Her kahrını çektim amma yaranamadım,
Şansım mıdır; bir gönülde barınamadım,
Ne yapsan da; sana kızıp, darılamadım,
Ne geçti ki ettiğinden söyle eline?
Böyle vefasızlık olmaz seven birine.
Tüm cefana sabır ile katlandı gönlüm,
Sitemlerine eyvallah, tükendi ömrüm,
Hasretin ok gibi vurdu, delindi böğrüm,
Söyle inadından canım ne kaldı sana?
Seven böyle yapar mıydı seven insana.
Yıllar yılı hep koşturdun beni ardından,
Bu aşk öldürecek bir gün inan kahrımdan,
Umudum yok kavuşuruz diye yarından,
Söyle bunca yaptığından ne kaldı sana?
Seven vefasızlık etmez seven insana.
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Seven Unutmaz
Avuturum kendimi unuttum diye,
Bir ömür geçse de seven unutmaz,
Yıllardır ardından ağlar gözlerim,
Unutmak kolay mı; seven unutmaz.
Şaşırır kahrımdan, dilim git derde;
Sensiz ben düşerim meçhul bir derde,
Seven sevdiğine sitem ederde,
Dilim söylese de, seven unutmaz.
Her feryat bir gönül acısındandır,
Gözyaşlarım yürek sancısındandır,
Sitemim kaybetmek korkusundandır.
Desem de inanma, seven unutmaz.
Senden sonra şehir şehir dolaştım,
Her gün yüreğimde senle savaştım,
Unutma yolunda ben çok yavaştım.
Dilim söylese de seven unutmaz.
Korkularım bil ki; sensiz olmaktan,
Bencilliğim aşkı sende bulmaktan,
Dilimdeki feryat sensiz kalmaktan,
Bir ömür geçse de seven unutmaz.
Kem söz söyledimse, sinirimdendir,
Vurgun yemiş yanan yüreğimdendir,
Sana olan sevgim taa derindendir,
Bir ömür bitse de seven unutmaz.
Unuttum desem de sakın inanma,
Unutmak ölmektir, seven insana,
Unutmayı çok kez denersin amma,
Boşuna yorulma seven unutmaz.
Bir ömür geçse de seven unutmaz.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Sevenler Unutamaz
Bir çizik attım gitti geçmişin üzerine,
Silerken tüm mazimi yaş doldu gözlerime,
Şarkımızdan bir bukle takıldı sözlerime,
Ben usandım canımdan; bu sensiz bekleyişten.
Gözlerimden döküldü anıların acısı,
Yalvardım Allah’ıma bitsin yürek sancısı,
Ömrümü yaktı yıktı, bir gönül yalancısı,
Ben yoruldum usandım; çaresiz bekleyişten.
Çizmekle silinmiyor, yüreğimde acılar,
Bitti sandığım anda başlar yeni sancılar,
Anladım beni bu aşk, bu dünyadan yolcular,
Yokluğunla yok oldum; çaresiz bekleyişten.

M.ÇAL
Muhammet Çal
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Sevgili babam
Gece gündüz demedin, çalıştın durdun,
Sen hep bizim için, kendini yordun,
Hasta yatağında bile hatrımı sordun,
Hakkın ödemekle bitmez sevgili babam.
Yağmur kış demedin çalıştın durdun,
Bizim için üç beş kuruş kenara kordun,
Sen en güzel yaşantıyı bizlere sundun,
Hakkın ödemekle bitmez sevgili babam.
Yemedin, içmedin sen, bizi yedirdin,
İçin kan ağlarken bile, bizi güldürdün,
Şu kahpe dünyayı babam, bize sevdirdin,
Hakkın ödemekle bitmez sevgili babam.
Sen varken görmedik, açlık ve yokluk,
Hep istedik senden, zahmete soktuk,
Bazı zaman üzdük seni, bilerek yorduk,
Hakkın ödemekle bitmez sevgili babam.
Sen hiç istemezdin, hep verdin bize,
Kale gibi siper oldun sen önümüze,
Kol kanat gererdin babam, sen hepimize,
Hakkın ödemekle bitmez sevgili babam.
Başım dara düştüğünde tek kapım sendin,
Bize zarar gelmesine asla izin vermezdin,
Bin nasihat eder bize, doğruyu söylerdin,
Hakkın ödemekle bitmez sevgili babam.
Zarar gelecek olsa bize, kalkan olurdun,
Bir orduya tek başına karşı dururdun,
Hiç düşünmez hayatını ortaya kordun,
Hakkın ödemekle bitmez sevgili babam.
Sen var iken ev mekândı, saraydı, köşktü,
Sen gidince dünya sanki başıma çöktü,
Anladım varlığın bize, yüce bir güçtü,
Hakkın ödemekle bitmez sevgili babam.
Hayattayken anlamadık, çok üzdük seni,
Düşünmezdik bir gün senin öleceğini,
Helal et hakkını babam, sen affet bizi,
Hakkın ödemekle bitmez sevgili babam.
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Sevmek
Sevmek nedir bilmeyen,

Aşkı oyuncak eden,
Beni dile düşüren,
İnan ki sen olursun.
Aşığım dedim sana,
Kalbimi verdim sana,
Sense terk edip gittin,
Gözüme baka, baka.
İnanılmaz bir rüyam,
Zaten karardı dünyam.
Benzemiyor hayale,
Bu gerçekçi bir rüyam.
Dinle bak dertlerimi,
Anlarsın kederimi,
Gözlerim görür sanma,
Hiç başka birisini.
Aşığım dedim sana,
Kalbimi verdim sana,
Sense terk edip gittin,
Gözüme baka baka.
M.ÇAL

Muhammet Çal
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Sevmem Bir Dah
Kadrimi bilmezse, dostlar utansın,
Düşmana bir engel koymam bir daha.
Sevgiyle coşmayan yürekler yansın,
Aşkı bilmeyeni sevmem bir daha.
Söyler deli gönlüm, coşar, savrulur,
Sevgisiz bir yürek, boş yere vurur,
Anlamsız, öylesine bir yer doldurur,
Aşk nedir diyeni sevmem bir daha.
Şen şakrak gülmeyi ne çok özledim,
Mutlu olmak için hep yol gözledim,
Aşkı bilmeyenden derdim gizledim,
Kalpten sevmeyeni sevmem bir daha.
Vuslat vakti diye, çok erken kalktım,
Uykulu uykusuz yollara baktım,
Kaç kez hayalinle sarmaş dolaştım,
Candan sevmeyeni sevmem bir daha.
Her dertten bir ibret çıkardı gönlüm,
Mutluluk peşinde tükendi ömrüm,
Yürekten sevene, nedir bu zulüm,
Kalbi olmayanı sevmem bir daha.
Gönlüm mutluluğa, neşeye hasret,
Bir kulu sevdik de bilmedi kıymet,
Aşk ile sevgiden ettirdi nefret,
İnsan olmayanı sevmem bir daha.
Aşkı bilmeyeni sevmem bir daha.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Sevmeme Sebep
Bir yağmur bulutu var üzerimde
Dinmeden yağıyor, hüznüme sebep
Bir gönül yarası var yüreğimde,
Hayatta yaşarken, ölmeme sebep.
Bir ahir âlemde yaşar gibiyim,
Ne geçmişim belli, ne geleceğim,
Meçhule giden bir yolcu gibiyim,
Bir gönül var bende, sevmeme sebep.
Hayaller kurardım aşkıma dair,
Hayat rüya gibi, bizler misafir,
Her şey yalan oldu, bitti vesair,
Bir gönül var bende, varlığın sebep.
Söyle; ben gül müyüm, diken mi kâhin?
Kökümden kopartıp attı bir zalim,
Elim kolum bağlı; perişan halim,
Bir gönül var bende, ölmeme sebep.
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Sevmesini öğretemedim
Yıllardır çabaladım ben boş yere yoruldum,
Tanrım kalpsiz kuluna istemeden vuruldum,
Bir beni anlamadın; yok oldu tüm umudum,
Öğretemedim sana ben kalpten sevmesini.
Sevgi aşkla beslenir söylemedim mi sana?
Aşka bir kez rastlarsan dünyan döner zindana,
Dilin sevgi söylerken, kalbin sitemkâr bana,
Öğretemedim sana ben kalpten sevmesini.
“Aşkta yalana yer yok” duymadın mı Ferhat’tan,
Allah yalanı sevmez geçemezsin sırattan,
Yaşıyorken hayatta vazgeçme doğruluktan,
Öğretemedim sana ben kalpten sevmesini.
Dinlememiş kulağın kalpten gelen sözleri,
Bakarkör etmiş Tanrım mühürlemiş gözleri,
Menfaat yok etmiş senin içindeki özleri,
Öğretemedim sana ben kalpten sevmesini.
Bunca zaman boş yere çabalamış ellerim,
Boş yere senin için kan bağlamış gözlerim,
Hiç karşılık bulmamış sevgi dolu sözlerim,
Öğretemedim sana ben kalpten sevmesini.
Nasıl bir duyguydu bu; bilmem nasıl sevgiydi,
Bana aşkını söylerken aklın söyle nerdeydi,
Tüm sözlerin yalanmış, kalbinse bir yalancı,
Öğretemedim sana ben kalpten sevmesini.
Aşkı öğretmek için tüm çabalarım boşa,
Hayat sence eğlence, sevgi sanki bir şaka,
Tanrım duygu vermemiş, benden sana elveda,
Öğretemedim sana ben kalpten sevmesini.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Son Resim
Güneşin battığı yerde,
Aşkın ile düşsem derde,
Gözüme çekilse perde,
Anar mıyım son resmini.
Hayal meyal karanlıkta,
Beni bir kölen sayıp da,
Aşka hizmetkâr alıp da,
Tutar mıyım son resmini.
Bir kalem ver bir de kâğıt,
Saçlarını tel tel dağıt,
Dudağın söylese ağıt,
Çizer miyim son resmini.
Karanlığın son deminde,
Aşkım yaşar yüreğimde,
Öldürdüğün can evimde,
Saklar mıyım son resmini.
Bin gün ağarsa da sensiz,
Hayal kurarım habersiz,
Aşkımdan kalsam çaresiz,
Öper miyim son resmini.
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Sor Be Hayırsız
Şimdi çok uzakta benden habersiz,
Bense sana hasret, yaşıyorum gayesiz,
Her gün eriyorum, dirhem dirhem çaresiz,
Bir gün olsun ne haldeyim, sor be vefasız.
Ayrı düştük senin ile istemeden ikimiz,
Karar verdin bir başına, kaçıverdin habersiz.
Kırı verdin bu kalbimi, kaldım şimdi çaresiz,
Bir gün olsun ne haldeyim, gör be vefasız.
Boyun eğdim aşkım için, ben kadere çaresiz.
Yaşıyorum şu dünyada yapa yalnız, gayesiz.
Ne haldeyim düşündün mü, uzaklarda ben sensiz.
Bir gün olsun ne haldeyim, sor be insafsız.
Nasıl yaşamazsa güller, susuz sevgisiz
Bende yaşamadım bunca zaman inan ki sensiz.
Ayrı düştük ikimizde, sen bensiz, ben sensiz,
Bir gün olsun ne haldeyim, sor be hayırsız.
Ömrüm tükeniyor ağır ağır gurbet ellerde,
Seni seven bir bak şimdi, gör ne hallerde,
Görsen beni tanımazsın yaban ellerde,
Bir gün olsun ne haldeyim sor be hayırsız.
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Sor Gayrı
Ahu gözlüm perişanım bul beni,
Yokluğundan çaresizim gör beni,
Bu sensizlik ne hallere kor beni,
Şu halimi hatırımı sor gayrı.
Gidecek bir yerim, yurdum kalmadı,
Senden başka gönül dostum olmadı,
Bir başkası, senin gibi sarmadı,
Gel bir defa şu halimi sor gayrı.
Sensiz biçareyim ağlar gezerim,
Kuytu bir köşede içer sızarım,
Yokluğunda mezarımı kazarım,
Gel bir defa şu halimi sor gayrı.
Ne kadar haykırsam duyulmaz sesim,
Sensiz son bulacak bütün hevesim,
Tükendi umudum, bitti nefesim,
Aşk derdime bir dermanım ol gayrı.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Sormadan Gitme
Kesin kararını vermiş gibisin,
Bu aşka darbeyi vurmuş gibisin,
Bütün geçmişini silmiş gibisin,
Bari son arzumu sormadan gitme.
Biliyorum canım, kararın kesin,
Yalvarsam da geri dönmeyeceksin,
Aşkından ölsem de bilmeyeceksin,
Son bir kez derdimi sormadan gitme.
Söylesin dillerin maziden bir söz,
Kalbinde tutuşsun aşktan kalan köz,
Yüreğini yaksın söylenen ilk söz,
Bari bir damla su vermeden gitme.
Âşıklar yurdundan kopmuş gibisin,
Beni bir zalime, satmış gibisin,
Bütün resimleri yırtıp atmış gibisin,
Bari son arzumu sormadan gitme.
Biliyorum; bu gidişin dönüşü olmaz,
Bir başkası halim, hatırım sormaz,
Ölsem bir köşede duyanım olmaz,
Bari son halimi görmeden gitme.
Gitmeden bir kadeh doldur benimle,
Doldur aşk zehrini bana, kendi elinle,
İçeyim, son bulsun bu bitmez çile,
Ölmeden hatrımı sormadan gitme.
Açtığın yarayı canım, sarmadan gitme.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Sökemediler
Sana olan aşkım için bana kıydılar,
Kızgın alevlere koyup beni yaktılar,
Ayırdılar seni benden; beni yıktılar,
Yüreğimden bu sevdamı sökemediler.
Anlamayıp hor gördüler yüce sevdamı,
Hiç sormadan bitirdiler gönül davamı,
Acımadan kararttılar benim dünyamı,
Yüreğimden bu aşkımı sökemediler.
Kimisi kınadı beni, kimisi yerdi,
Aşk acısını çekenler icazet verdi,
Kimileri hiç bilmeden günaha girdi,
Yüreğimden bu sevdamı sökemediler.
Kimselere gönül koyup, gücenemedim,
El açıp da senden sevgi, aşk dilenmedim,
Suçum ne; sevmekten gayrı ben bilemedim,
Yüreğimden bir tek seni sökemediler,
Bu aşkımı yüreğimden sökemediler.
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Söyle Gönlün Oldumu
Nasıl geçti yıllarım, hiç farkında olmadan,
Aşkımızdan bir hüzün; bizde hatıra kalan,
Bir demet gonca gülsün, şimdi ellerde solan,
Söyle gönlün oldu mu; benim kalbimi çalan.
Sen bir gönül hırsızı; yıllarca aradığım,
Ara sıra rüyamda kapına uğradığım,
Saçlarını elimle okşayıp, taradığım,
Söyle gönlün oldu mu; benim ahımı alan.
Yürekten sevdiğine bin yeminler ederdin,
Nereden bilirdim ki; gel diyenle giderdin,
Böyle yürekten sevip; sen ihanet ederdin,
Söyle gözün doydu mu; benim ömrümü çalan.
Söyle gönlün oldu mu; candan sevip aldatan.

M. ÇAL
Muhammet Çal
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Söyle Nasıl Yaşarım
Ağlamak istiyorum, izin vermez gururum,
Efkâr bastı gönlümü, dizlerime vururum,
Bir aşkın meftunuyum, aşkla yanar dururum,
Yordu bu sevda beni, yok oldu hayallerim,
Sen olmazsan yanımda ben dünyayı neylerim.
Gecem günüm karıştı, bir rüyada gibiyim,
Yıkıldı bütün düşler, ben mecnunun biriyim,
Yüreğim alev almış, sanki yangın yeriyim,
Yaktı bu sevda beni, kül oldu hayallerim,
Sen olmazsan yanımda, yaşamayı neyleyim.
Bir bir soldu elimde açan bütün çiçekler,
Duygular darmaduman, kararmış gelecekler,
Vurgun yedim gönlümden, eller ne bilecekler,
Yaktı bu hasret beni, kor doldu gönül evim,
Sen olmazsan yanımda, bu hayatı neyleyim.
Sabır taşına döndüm, bu gün yarın beklerken,
Bir gün mutlaka diye, günü güne eklerken,
Ömrüm bitti bitecek, yollarını gözlerken,
Hasret kahretti beni, tükendi umutlarım,
Sen olmazsan yanımda söyle nasıl yaşarım? .
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Söylemiştim Ey Gönlüm
Demedim mi ey gönlüm; her kula kanma diye,
Bırakıp da gidenin, ismini anma diye,
Her yüzüne güleni, sevgili sanma diye,
Söylemiştim ben sana; boş yere yanma diye.
Ne söz dinler olmuşsun, ne nasihatten alır,
Düşmeye gör hayatta, ne dost ne düşman tanır,
Sanır mısın vicdansız, yaptığından utanır,
Söylemiştim ey gönlüm; yalnız kalırsın diye.
Verme hak etmeyene; ettiğinden çok değer,
Bir gün gelir başını; yerden yerlere eğer,
Anlarsın her şey bomboş, her şey sahteymiş meğer
Söylemiştim ey gönlüm; dostsuz kalırsın diye.
Hayat işte bu gönlüm, kimse hakkını almaz,
Bir kötünün yaptığı, asla yanına kalmaz,
Başkasına söylenen bilesin ki sır olmaz,
Söylemiştim ey gönlüm; yoksa ağlarsın diye.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Söyleyemedim
Bir ömür boyunca koştum ardından,
Gözyaşlarım çağlar oldu kahrımdan,
Bir türlü gülmeyen kara bahtımdan,
Usandım, sevdiğimi söyleyemedim.
Yıllarım bir hüsran içinde geçti,
Kader vurmak için hep beni seçti,
Bir haz alamadan ömrümüz geçti,
Yoruldum, sevdiğimi söyleyemedim.
Bir biri ardına geçti seneler,
Karşılık bulmadan bitti emeller,
Sevmeye doyamadan soldu gönüller,
Kahrettim, sevdiğimi söyleyemedim.
Acılar bir hüsran oldu yüzümde,
Yokluğun bir ateş; yanar özümde,
Sensizlik bir yağmur oldu gözümde,
Seni sevdiğimi söyleyemedim.
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Sus Be Gözlerim
Sis kapladı dağlarımı güneş görünmez,
Uzak düştüm memleketten; gitsek, gelinmez,
Yâre mektup yazdım cevabım gelmez,
Boş yere ağlama sus be gözlerim.
Karlı karlı dağlar kaplar arayı
Sarmak mümkün değil böyle yarayı,
Özlüyor bu gönül her gün sılayı
Boş yere ağlama sus be gözlerim.
Sitem eder boş yere mi dilimiz,
Çok şirindir vatanımız, yerimiz,
Bir hoş olur kavuşunca gönlümüz,
Boş yere ağlama sus be gözlerim.
Yıllardır bir bayram nasip olmadık;
Ne anaya ne babaya sarılamadık,
Bir dost mezarına uğrayamadık,
Boş yere ağlama sus be gözlerim.
Ne eski dostlarla görüşe bildik,
Ne dayı ne teyze buluşa bildik,
Ne bir bayram namazında kavuşa bildik,
Boş yere ağlama sus be gözlerim.
Gurbetin bayramı içimi burar,
Eşim dostum yok ki kapıyı çalar,
Gurbetin kahrını çekmek her ömre zarar,
Boş yere ağlama sus be gözlerim.
Bir türlü gurbete ısınamadık,
Başka yeri vatan edip sığınamadık,
Şimdi olduk gözü yaşlı bir bağrı yanık,
Boş yere ağlama sus be gözlerim.
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Şehit Düştü Askerim
Henüz yirmisinde, cennet vatanı için,
Vatan uğrunda; toprakta yatanı için,
Namusu, şerefi, onuru korumak için,
Bir kahpe kurşunla şehit düştü askerim.
Hiçe saydı; cennet vatan için canını,
Akıttı bedenden son damlacık kanını,
Kurtarmak için, vatanın yüce şanını,
Bir kahpe kurşunla şehit düştü askerim.
Giderken annenle sen dertleşmiştin,
Yârine kırmızı mendil vermiştin,
‘‘İnşallah dönerim baba! ’’ demiştin,
Bir kahpe kurşunla şehit düştü askerim.
Allah deyip bir nidayla coşardın,
Bir zıplayıp tel örgüyü aşardın,
Ölüm olsa sen gönüllü koşardın,
Bir kahpe kurşunla şehit düştü askerim.
Daha gencecikti, yirmiydi yaşı,
Dar etti düşmana baharı, kışı,
Şerefle sarıldı, bayrağa naaş’ı,
Bir kahpe kurşunla şehit düştü askerim.
Merhametli idi, kadın vurmazdı,
Çoluk çocuk hiçbirini kırmazdı,
Delikanlı idi; kimselerden korkmazdı,
Bir kahpe kurşunla şehit düştü askerim.
O il, bu il ayırmazdı şehidim,
Hep atıldı, hiç canını kayırmadı şehidim,
Düşünmezdi; Hakkâri’de vardır benim ne işim?
Bir kahpe kurşunla şehit düştü askerim.
Giderken annenle, babanla helalleşmiştin,
Canım bu vatana kurban demiştin,
Ölmek var dönmek yok diye yemin etmiştin,
Bir kahpe kurşunla şehit düştü askerim.
Ocağında nara attı, kan ağladı ailen,
Üç beş ziyaretçin var, gelen ve giden,
Daha bu genç yaşta tükendi çilen,
Bir kahpe kurşunla şehit düştü askerim.
20.06.2011
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Şu Feleğin İşine
Esti seher yeli, vaktimiz geçti,
Istırap ateşi yar beni seçti,
Acımadı kader, çiğnedi geçti,
Şaştım kaldım şu feleğin işine.
Kördüğüme döndü benim hayatım,
Ne yapsam olmadı, gülmedi bahtım,
Yürekten sevmekmiş en kötü şansım,
Şaştım kaldım şu feleğin işine.
Öyle bir aşk ile sevdi ki gönlüm,
Bir haz alamadan son buldu ömrüm,
Mutluluğa hasret kaldık be gülüm,
Şaştım kaldım şu feleğin işine.
Bir yangın yerine döndü yüreğim,
Meçhule çekerim; bu son küreğim,
Mutluluklar senin olsun meleğim,
Şaştım kaldım şu feleğin işine.
Aklım ermez şu feleğin işine.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Takıldı Sende
Sabır sabır diye geçti bu ömrüm,
Sabredecek mecal kalmadı bende,
Her şeyden bir murat aldım da boşa,
Şu sevdalı gönlüm, takıldı sende,
Rüzgârın önünde savruldum durdum,
Ne durağım oldu, nede bir yurdum,
Senden uzaklarda sahipsiz kuldum,
Hasret dolu gönlüm, takıldı sende.
Ne laf dinler oldu, ne sözden alır,
Nerde güzel görse hep seni sanır,
Çektiği dertlerden sanmam usanır,
Laf dinlemez gönlüm, takıldı sende.
El açtım Mevla’dan dilendim sabır,
Öldürüyor beni bu dert, bu kahır,
Her kim olsa; böyle aşktan usanır,
Uslanmaz yüreğim, takıldı sende.
Yalan dolan yoktur benim dinimde,
Sevgiden bir saray yaptım gönlümde,
Böyle aşk görmedim ahir ömrümde,
Esirin dir gönlüm, takıldı sende.
Hep seninle pembe hayaller kurdum,
Sensiz viran kaldı mekânım, yurdum,
Bir gün döner diye; böyle avundum,
Aşka hasret gönlüm, takıldı sende.
Dermanım kalmadı, tükendim bittim,
Her zerreme bin bir eziyet ettim,
Aşkından çekilmez dertleri çektim,
Bir çilekeş gönlüm, takıldı sende.
Elde değil, gönlüm takıldı sende.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Tam Sevdalık Sırası
Değirmen yol üstünde,
Bendinden sular akar,
Aklıma yar düşende,
Gözümden yaşlar akar.
Değirmenin bendinde,
Oynaşıyor balıklar,
Aklıma geldi yine,
Yaptığım sevdalıklar.
Dere suyun olaydım,
Sessiz sessiz akaydım,
Yârimin gözlerine,
Doya doya bakaydım.
Değirmen taştan olur,
Çatısı saçtan olur,
Yârinden ayrı düşen,
Ölümcül hasta olur.
Değirmenin çarkına,
Su vurdukça döndürür,
Bu hasretlik adamı,
Diri diri öldürür.
Değirmenin önünde,
Vardır mısır tarlası,
Gel kaçalım sevgilim,
Tam sevdalık sırası.
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Tanrım
Gönlüm nasıl dayanacak bu aha,
Yüklendiğim bunca büyük günaha,
Ağla gözüm; belki çıkmam sabaha,
Tanrım beni günahkâr mı yarattın.
Acı bir hatıram gözümde donar,
Geçmişin alevi bağrımda yanar,
Sensizlik içimde bir başka kanar,
Tanrım beni günahkâr mı yarattın.
Bir damla mutluluk bende ümitti,
Dünyamda her şeyim seninle bitti,
Umutlarım söndü; yok oldu gitti,
Tanrım beni günahkâr mı yarattın.
Benim acılarım biterken başlar,
Sel olur gözümden dökülür yaşlar,
Sen gittin; bağrıma basarım taşlar,
Tanrım beni günahkâr mı yarattın.
Tanrım beni derbeder mi yarattın.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Tek Lider Ulu Önder
Herkesin Cumhuriyet Bayramını Kutluyorum.
TEK LİDER ULU ÖNDER
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
Bütün cihan haykırır yıllardan beri seni,
Sen ise gönüllerin vazgeçilmez neferi,
Başımızda taçsın sen Cumhuriyet önderi,
Dünya bile görmedi senin gibi lideri,
Hala isminden korkar Yunanı, Fransız ı,
Yedi düvel de durur Mustafa Kemal izi,
Bilmeyenler okusun öğrensin ceddimizi,
Atamın, kahramanca dehası yüceltti ismimizi,
Cumhuriyeti kurdu armağan etti bize,
Gençliğe hitabesi nasihattir millete,
Türkün Türkten başka dostu yok öğretti hepimize
Mustafa Kemal ismi, kazındı gönlümüze.
SEN BİZİM GÖNLÜMÜZÜN EN DERİN YERİNDESİN.
M. ÇAL
28.10.2012
Saat: 23:05
Muhammet Çal
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Tövbe Bir Daha
Yüreğim tövbekar aşka sevgiye,
Feryadım figanım gel gör ne diye?
Mazim den gözyaşım bir tek hediye,
Aşkım derman desen almam bir daha.
Neler çeki ti gönlüm sevda uğruna,
Alev alev yandı bir aşk yoluna,
Kıymeti bilinse gitmez zoruna,
Aşkım merhem desen sürmem bir daha.
Gönülm bir kez sevdi, çıktı vefasız,
Bir daha sevmek mi; tövbe imkansız,
Kalbim harp yerinden farksız, anlamsız,
Aşkım ilaç desen içmem bir daha.
Bin bir tövbe ettim, vurdum kilidi,
Yıllardır aşkınla gönlüm eridi,
Her gün öldü öldü tekrar dirildi,
Aşkım çare desen almam bir daha.
Ölsemde istemem tövbe bir daha.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Tövbe Ettim
Çok şükürler Ya Rab! Sana,
Sağlık sıhhat verdin bana,
Ağzıma tat, gözüme fer,
Yaşamı hak kıldın bana.
Bir kabahat işlediysem,
İsmini zikretmediysem,
Bilmeden isyan ettiysem,
Tövbe ettim Ya Rab! Sana.
Bir kulunu kırdıysam,
Hak helâllik almadıysam,
Hiç farkına varmadıysam,
Tövbe ettim Ya Rab! Sana.
Bilmeden ah aldım ise,
Bir günaha girdim ise,
Bir sabiyi kırdım ise,
Tövbe ettim Ya Rab! Sana.
Bir vaktimi geçirdimse,
Hak kıblemi şaşırdımsa,
Sabırları taşırdımsa,
Tövbe ettim Ya Rab! Sana.
El açtım Allah’ım sana,
Hak yolunda yer ver bana,
Dert yükleme garip cana,
Tövbe ettim Ya Rab! Sana.
Bütün suçlarım af ola,
Tüm günahlarım yok ola,
Cennet tek mekânım ola,
Tövbe ettim Ya Rab! Sana.
Çal kulun der: ‘‘Affet beni,’’
Boş çevirme ellerimi,
Hesap günü defterimi,
Tertemiz ver Ya Rab! Bana.
Tövbe ettim Ya Rab! Sana.
M. ÇAL
13.06.2011
Muhammet Çal
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Tutuldum
Durgun sular gibi ağır akardım,
Geleceğe umut dolu bakardım,
Bir faniye tutulmaktan korkardım,
Vefasız bir kulun kölesi oldum.
Bir anda kapıldı bu gönlüm aşka,
Yıldırımlar düştü kalp denen köşke,
Fayda etmez oldu; ah ile keşke,
Çaresiz, dermansız aşka tutuldum.
Felek kırdın kanadımı kolumu,
Yıktın viran ettin gönül yolumu,
Bir tarifsiz duygu çizer sonumu,
Aşk denen dermansız derde tutuldum.
Yaralar gönlümü sensiz her anım,
Sızlar durur dinmez benim sol yanım,
Gezdiğimiz yerler oldu mekânım,
Anladım, tarifsiz aşka tutuldum.
M. ÇAL
Muhammet Çal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Tükenen Ümitler
Rüzgârlar yalnızlık şarkısı söyler,
Yanık bir hüzünle çalınır neyler,
Boşalır kadehler, tükenir meyler,
Kaybolan umutlar yıkar dünyamı.
Yaş olur dökülür gözümden sırlar,
Dilimden habersiz beddua fırlar,
Beni karanlığa gömerken yıllar,
Yok olan ümitler yıkar dünyamı.
Alev alır içerimde volkanlar,
Siper olmaz bana çelik kalkanlar,
Boşalırken yüreğimden al kanlar,
Sararan ümitler yıkar dünyamı.
Acılar kor ateş bağrımı dağlar,
Gözlerim çaresiz aşkıma ağlar,
Kayboldu umutlar, kapandı yollar,
Tükenen ümitler yıkar dünyamı.
Ağlatır ümitler yıkar dünyamı.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Türk Polisiyiz
Görevimiz; şerefimiz, namusumuzdur,
İnsanlığa hizmet etmek tek arzumuzdur,
Güvenli bir ortam sunmak hedefimizdir,
Biz; onurlu ve şerefli Türk polisiyiz.
Yardım isteyen herkese koşar gideriz,
Zorda kalan insanlara yardım ederiz,
Yasaları uygularız, Vatanseveriz,
Biz; onurlu ve şerefli Türk polisiyiz.
Vatan için; canımızı feda ederiz,
Huzur, güven için köşe bucak gezeriz,
Herkese şefkat gösterip, hizmet ederiz,
Biz; onurlu ve şerefli Türk polisiyiz.
Korku gelmez aklımıza görev yaparken,
Vatan, millet, hepsi bize bir emanetken,
Düşünmeyiz evi, barkı; halk zorda iken,
Biz; onurlu ve şerefli Türk polisiyiz.
Duruşuyla, vatandaşa öz güven veren,
Her olayın üstesinden inançla gelen,
Haksızlığa baş eğmeyen, halkça sevilen,
Biz; onurlu ve şerefli Türk polisiyiz.
Adaletin bekçisiyiz, güven veririz,
Ülkemize hizmet için candan geçeriz,
Vatan için; ölüm olsa koşar gideriz,
Biz; onurlu ve şerefli Türk polisiyiz.
Biz; her zaman halkımızla tek bir bedeniz.
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Türkoğlu Türk'üz
Bilmem bu kahpeler bizi mi sınar,
Tarih okumaz mı, şaşkın mı bunlar,
Çin seddinde bile ismimiz çınlar,
Osmanlı torunu; Türkoğlu Türk’üz.
Kimseye bükülmez bileklerimiz,
Kahramanlık dolu tüm Cenklerimiz,
Göğsümüze sığmaz yüreklerimiz,
Kimseden korkmayız; Türkoğlu Türk’üz.
Bayrağımız kandan alır rengini,
Unuttu bu puştlar Türkün cengini,
Azıttı namertler bilmez kendini,
Allahtan korkarız; Türkoğlu Türk’üz.
Kimse aldatamaz, Oğuz boyunu,
Bozarız biz, bin bir çeşit oyunu,
Kuruturuz hainlerin soyunu,
Kimseden korkmayız; Türkoğlu Türk’üz.
Hedefimiz belli; dünya lideri,
Önümüze çıkan, delidir deli,
Bizi sınayanın hüsrandır hali,
Osmanlı torunu; Türkoğlu Türk’üz.
Ecdadımız sığdı mı ki cihana?
Sanır mısın boyun eğeriz sana,
Tarihi aç, geçmişe bir baksana,
Asya ya sığmayız; Türkoğlu Türk’üz.
Hiçbir hain barınmaz bu bağlarda,
Mezarı çok, soysuzların dağlar da,
Vatan için şehidiz bu yollarda,
Hepimiz Mehmet’iz; Türkoğlu Türk’üz
Vatanı satana geçit vermeyiz,
Kahpeye, zorbaya biz baş eğmeyiz,
Huzura doymadan uyku bilmeyiz,
Düşmana ok olan; Türkoğlu Türk’üz.
Namımızı bilir, onlarca ülke,
Hangi şaşkın kafa tutar bu Türk’e,
Hürriyet, özgürlük bizde tek ilke,
Biz boyun eğmeyiz; Türkoğlu Türk’üz.
Ülkeyi bölmeyiz; Türkoğlu Türk’üz.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Uğurlarolsun
Ben istemedim ki çekip gitmeni,
Anlamsız, manasız veda etmeni,
Yalan yeminlerle boyun bükmeni,
Madem gideceksin uğurlar olsun,
Git diye bir cümle çıksa dilimden,
Ecelim olurdum; kendi elimden,
Ölürüm git demem yüce sevgimden,
Kendi kararınsa uğurlar olsun.
Yakışmaz kal diye yalvarmak şana,
Ceza veriyorsun kendince bana,
Gönlünce git eğlen, sen bak dalgana,
Kesin kararlıysan uğurlar olsun.
Gidişinle kapıların kapanır,
Yalvarsan dönüş yolu tıkanır,
Bu nazından Mecnun olsa usanır,
Madem gidiyorsun uğurlar olsun.
Kal diyecek değil sana dillerim,
Elveda diyecek sanma ellerim,
Gidene ağlamaz benim gözlerim,
Madem gideceksin uğurlar olsun.
Sen gidince sanma dünya duracak,
Vuslat, vakti geldiğinde vuracak,
Yerini bir başka kul dolduracak,
Karar verdin madem uğurlar olsun.
Gidiyorsun madem uğurlar olsun.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Umut Peşinde
Öyle sebepsizce ayrıldık neden?
Kırıldı kalbimiz bin bir yerinden,
İkimiz de üzgün, hiç haz etmeden,
Yaşıyoruz şimdi, umut peşinde.
Hep bir keşkelere sitemkâr olduk,
Kâh geldi; dertlerle dopdolu olduk,
Bazen gözyaşına biz mahkûm olduk,
Yaşıyoruz şimdi, umut peşinde.
Dayanmadı bazen yüreklerimiz,
Kabul görmez oldu dileklerimiz,
Bu son gözü yaşlı isteklerimiz,
Yaşıyoruz şimdi, hayal peşinde.
Ne gamım kederim pay eder beni,
Kader acımadan zay eder beni,
Aşk alevin yakar, kor eder beni,
Yaşıyoruz şimdi ayrı umut peşinde.
Söyle güzel gözlüm gönlün oldu mu?
Bu garip halime, gözün doldu mu?
Gönlün aşkı, başkasında buldu mu?
Manasızca koşuyoruz umut peşinde.
Pervasızca koşuyoruz umut peşinde.
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Umut yollarım
Her söylevde her nefeste sevgilim,
İsmin dudağımda bir hece benim,
Nerde şimdi umut dolu günlerim,
Aheste aheste kapanıyor umut yolları.
Yaşamak uğruna verdiğim nefes, sana,
Bir bahar yeli gibi seni getirir bana,
Sarar efkârınla bir gün beni toprağa,
Aheste aheste kapanıyor umut yolları.
Sıra sıra dağlar kaplar arayı,
Delmek kolay değil taşı, toprağı,
Öldürecek beni nufsettiğim sevda rüzgârı,
Aheste aheste kapanıyor umut yolları.
Aşk için kesilen tüm ceza bana,
Yalancı bir âşık; sebep oldu bu cana,
Şu güzelim dünyam döndü zindana,
Aheste aheste kapanıyor umut yolları.
Kalmadı dünyada neşem, sevincim,
Dermansız dertlere düşmüş bir gencim,
Yaşanmadan bitti gitti bütün sevincim,
Aheste aheste kapanıyor umut yolları.
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Umutlar Tükendi
Çıkmaz bir sokakta ilerliyorum,
Ne umudum kaldı, ne mutlu sonum,
Her gün karanlığa saplanıyorum,
Yok mu aydınlığa çıkacak yolum.
Kötü bir tesadüf olmasa gerek,
Hayatın dramı; bende aynı renk,
Ne bir güneş açar, ne de bir çiçek,
Yok mu mutluluğa çıkacak yolum.
Kayboldu umudum, yok eski neşem,
Tükendi kadehler, boş kaldı şişem,
Şaşırdım yönümü; ne yana koşam,
Yok mu mutluluğa çıkacak yolum.
Kapandı kapılar bir bir yüzüme,
Kader bu; alıştım derde hüzüne,
Kar yağdırdın felek benim özüme,
Yok mu mutluluğa varacak yolum,
Yok mu bir gönülde kalacak yurdum.
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Umutları Gördünmü
Yar elinle kazdın bana mezarı,
Dilin ile sen öldürdün bu canı,
Sür gönlünce sen zevkini, sefanı,
Söndürdüğün umutları gördün mü?
Gelinlik yerine kefen giyesin,
Elemden boğulup hiç gülmeyesin,
Neden; bu dertlere düştüm diyesin,
Söndürdüğün ocakları gördün mü?
Yaz ayında başlarına karlar yağası,
Gözlerinden yaş yerine kan damlayası,
Sende bir kara sevdaya mahkûm olasın,
Söndürdüğün ocakları gördün mü?
Umudun tükensin viran kalasın,
Bir damla sevgiye muhtaç olasın,
Sende bir zalime gönül koyasın,
Söndürdüğün ocakları gördün mü?
Dizlerine vurup eyvah diyesin,
Sineni dağlayıp, dertten çökesin,
Saçlarını yolup, hiç gülmeyesin,
Söndürdüğün umutları gördün mü?
Bir ağacın, dalın, yolun olmasın,
Duaların, dileklerin kabul bulmasın,
Sığınacak yurdun, yuvan kalmasın,
Söndürdüğün umutları gördün mü?
Sende aşk derdinden bitap düşesin,
Sevginden tükenip, hep ah çekesin,
Hayata kahredip, her gün ölesin,
Tükettiğin umutları gördün mü?
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Unutamadım
Maziden bir anı yakar bağrımı,
Yıllar geçti seni unutamadım,
Kapatmak istedim o sayfaları,
Denedim bir tanem kapatamadım.
Unuturum diye gezdim dünyayı,
Denedim bir tanem unutamadım,
Yazdığın aşk dolu o satırları,
Unutmak istedim seni, unutamadım.
Yıllar geçti sensiz, aklım hep sende,
Gezdiğim her yerde hayalin benle,
Silmek istediğim mazim gözümde,
Unutmak istedim seni, unutamadım.
Yıllarım geçiyor, sessiz ve sensiz,
Kalbim tutuşuyor sense habersiz,
Ağlıyor gözlerim öyle çaresiz,
Ömrüm bitti seni unutamadım.
Tükeniyor ömrüm gurbet ellerde,
Kalbim kan ağlıyor, sevgilim nerde?
Umutlarım bitti, gönlüm virane,
Unutmak istedim seni, unutamadım.
Bir ömür denedim; seni unutamadım.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Unutamazmış
Unutmak ne kadar zormuş sevgilim,
Sevenler unutur derler yalanmış,
Hasret çekmesini kolay sanırdım,
Candan seven gülüm unutamazmış.
Yalan şu dünyanın kışı baharı,
Gamlı gönül her gün arar sılayı,
Cennet deseler de gurbet elin diyarı,
Candan seven gülüm unutamazmış.
Sılamı özlerim bir canım orda,
Canımdan da öte sevgilim orda,
Yaşanmıyor sensiz şu gurbet elde,
Candan seven gülüm unutamazmış.
Gurbet ele çıktım aklım hep yarda,
Ondan ayrı kaldım gönlüm pek darda,
Kalbim kan ağlıyor, ah ile zarda,
Candan seven gülüm unutamazmış.
Unuturum diye gezdim dünyayı,
Kendime zehrettim ben yaşamayı,
Neyleyim ben sensiz köşkü sarayı,
Candan seven gülüm unutamazmış.
Kolay sanıyordum unutmayı sevmeden,
Gülüp geçiyordum sevenlere, aşkı bilmeden,
Kalpsizin birine vurulunca anladım ki yürekten,
Candan seven asla gülüm unutamazmış.
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Unutmak İçin
Bu gece gözüme uyku girmiyor,
Sensiz olmak ölüm; kimse bilmiyor,
Sessiz gidişine aklım ermiyor,
İçiyorum şimdi seni unutmak için.
Hatıralar seni bana hatırlatıyor,
Yokluğun can evimi çatırdatıyor,
Rüyalarım sanki beni hep aldatıyor,
İçiyorum şimdi seni unutmak için.
Yıldızlar senden bana haber satıyor,
Ay küsmüş, sensizliğe matem tutuyor,
Yokluğun şu kalbime kan ağlatıyor,
İçiyorum şimdi seni unutmak için.
Karanlık yine bana meydan okuyor,
Sensizlik yüreğimde mekik dokuyor,
Yalnızlığım her gün bana kurşun sıkıyor,
İçiyorum şimdi seni unutmak için.
O güzelim güller bile hasret kokuyor,
İçerimde aşk yangınım, duman tütüyor,
Hiç dönmezsin diye inan aklım çıkıyor,
İçiyorum şimdi seni unutmak için.
Gözlerim verdiği sözde durmuyor,
Kulaklarım her şarkıda mana bulmuyor,
Denedim bir tanem inan sensiz olmuyor,
İçiyorum şimdi seni unutmak için.
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Usandım
Ağlamak istiyorum, izin vermez gururum,
İçim içime sığmaz, isyan eder dururum,
Efkârımdan başımı ben taşlara vururum,
Usandım bu feleğin derdinden, kederinden.
Hasret yakar gönlümü, söyleyemem kimseye,
Bana verdiğin derdi; Tanrım verme nesneye,
Razı geldim bahtımdan, bana düşen hisseye,
Usandım bu feleğin derdinden, kederinden.
Çaresizce ağlarım çektiğim çilelere,
Oyuncak etti kader, düştüm bak ne hallere,
Esti aşk fırtınası, vurdu yerden yerlere,
Usandım bu feleğin derdinden, kederinden.
Kimse bilmesin diye; tutarım efkârımı,
Sabır taşına döndüm; kırdım dört bir yanımı,
Ya bana bir huzur ver, ya da al bu canımı,
Usandım bu feleğin derdinden, kederinden.
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Usandım Beklemekten
Gözlerim yağmurdan ıslandı sanma,
Ağladı bu gözler, dertten kederden,
Her aşkın sonunda zalim ayrılık var ya,
Usandım boyun büküp yol gözlemekten.
Yıllar yılı gamdan dertten, usandı gönlüm,
Beyhude dolandım, boşa tükendi ömrüm,
Sensiz susuz kalmış, solmuş bir gülüm,
Usandım boyun büküp yol gözlemekten.
Yorulmuş bedenim, gitmez ayağım,
Sensiz buz dağından farksız yatağım,
Güneş görmez sen olmazsan, otağım,
Usandım boyun büküp yol gözlemekten.
Geçit vermez sanki bana şu yüce dağlar,
Etrafımı sarmış set set dikenli bağlar,
Kar kaplamış, iz bulunmaz, kapanmış yollar,
Usandım boyun büküp yol gözlemekten.
Saçlarıma aklar düştü, tutmaz ellerim,
Özgürce savrulsun bırak, yanmış küllerim,
Kan bağladı ağlamaktan, doldu gözlerim,
Usandım boyun büküp yol gözlemekten.

M. ÇAL
Muhammet Çal
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Usandım Yaşamaktan
Mazinin izleri gönlümde durur,
Anılar silinmez; aklıma vurur,
Çekilmez çileler hep beni bulur,
Usandım canımdan ben yaşamaktan.
Gök kubbe altında nefes alıp ta,
Varlığını bilip; sensiz kalıp ta,
Ayrılığı yazgı, kader sayıp ta,
Usandım hasretle ben yaşamaktan.
Bi-çare şu gönlüm seni arıyor,
Hasretinden alev alev yanıyor,
Sensizlik bağrımda; başka kanıyor,
Usandım umutsuz ben yaşamaktan,
Kader çıkmazına düştüm neyleyim,
Tutmaz ayaklarım, koşup geleyim,
Hasretin dağlarken, nasıl güleyim,
Usandım canımdan ben yaşamaktan.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Usandırdın Canımdan
USANDIRDIN CANIMDAN
Geldi geçti seneler, sevmeye doyamadık,
Gönlümüzdeki derde bir derman bulamadık,
Her şeyimiz var amma, bir mesut olamadık,
Hayat çok yordun beni, usandırdın canımdan,
Bilmiyorum kaç seven kavuştu ki yaşarken,
Yıllar yılı yoruldum aşk peşinde koşarken,
Ömrüm tükendi gitti resimlere bakarken,
Hayat kahrettin beni usandırdın canımdan.
Çok türküler söyledim ağıtlar yaktım boşa,
Ben baharı beklerken, rastladım karakışa,
Tükenmeyen derdimle geldim geçtim bu yaşa,
Hayat ağlattın beni usandırdın canımdan.
Ne hayaller kurmuştum şu küçücük dünyamda,
Yıkıldı bütün düşüm, yarım kaldı rüyam da,
Bekliyorum sonumu, aşk hançerim bağrımda,
Hayat bitirdin beni usandırdın canımdan,
M. ÇAL

Saygıdeğer Dost Kalemden
Gönül ferman dinlemez,isyan eder yasağa
Aşk hasada erince, benzer sarı başağa
Sevdama aldırmadan,uçurumdan aşağa
Kaldırıp attın beni usandırdın bu candan --İbrahim Kurt
Muhammet Çal
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Usanmış Gibi
Gözlerinde matem rüzgârı gördüm,
Hasret dağlarında yol almış gibi.
Bakışların öyle sitem dolu ki,
Çektiğin sevdadan usanmış gibi.
Saçlarına tel tel aklar yürümüş,
Yüzlerini dertli çizgi bürümüş,
O güzel gözlere duman yürümüş,
Hasret deryasında kavrulmuş gibi.
Söyle hangi dağın maralı sensin,
Hangi dalda bülbül olmuş ötersin,
Bir kafeste; bin hasretlik çekersin,
Sevgiden kahrolmuş, usanmış gibi.
Solgun düşmüş güzelliğin yıllarda,
Bilmem hangi ellerdesin, hangi kollarda,
Dolaşırsın bir gül gibi yaban ellerde,
Sanki yaşamaktan usanmış gibi.
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Usta
Olmadı, talihim gülmedi gitti,
Kader acımasız, beni zayi etti,
Kurduğum hayaller çarçabuk bitti
Bir tek mutlu günüm olmadı usta.
Çaresizlik oldu, en büyük çarem,
Gönlümde kanıyor açtığı yaram,
Beni bir ok gibi kalbim den vuran,
Bir kula kul oldum, kaldım be usta.
Çok derman aradım, onulmaz derdim,
Bir küçük umuda ömrümü verdim,
Ya-Rab, bir kulunu yürekten sevdim,
Bir derman verenim yoktur be usta.
Gözlerim yollarda, geçti seneler,
Tüketti ömrümü boş bahaneler,
Açsalar gönlümü neler var neler,
Dertler yumağına döndüm be usta.
Istırabım beni yakar kavurur,
Gönül ırmağına doğru savurur,
Bir damla mutluluk, içim avunur,
Bir umut ardında bittik be usta.
Kalmadı takatım, yok eski neşem,
Boş kaldı elimde, kadehim, şişem,
Kimse dolduramaz, boş gönül köşem,
Bu sevda boynumu büktü be usta.
Bir zerre sevincim kalmadı gitti,
Şen şakrak günlerim çarçabuk bitti,
Aldığım yaralar ömrüme yetti,
Beni bu hasretlik yıktı be usta.
Beni bu ayrılık öldürdü usta.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Ümit Olmasa
Sevgidir hayata bir anlam katan,
Ümitler insanı ayakta tutan,
Bir heves, bir özlem; bizi yaşatan,
Hayat çekilir mi; ümit olmasa.
Geleceğe bir renk katar habersiz,
Ümitsiz bir insan; bomboş gayesiz,
Koskoca dünyada kalır kimsesiz,
Hayat yaşanır mı; ümit olmasa.
Tutam tutam saçlarını yoldurur,
Gözlerine kanlı yaşlar doldurur,
Hayat san ki cehennemi andırır,
Dünya yaşanır mı; ümit olmasa.
Hayat bir felsefe, yaşam heyecan,
Ümit bir çiçektir gönülde açan,
Amaçsızca yaşar mı ki bir insan,
Hayat yaşanır mı; ümit olmasa.
Dünya çekilir mi; ümit olmasa.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Vakitsiz mi Doğduk

Bir acı kahvede hatır sayardık,
Herkesi dost diye başa koyardık,
Dostlar için canı hiçe sayardık,
Dostluk mu değişti, zaman mı kalleş?
Yoksa vakitsiz mi doğduk be kardeş?
Kaderimmiş dedim güldüm olana,
Meğer alışmışız yalan dolana,
Bir biri ardından sayan sayana,
Zaman mı değişti, dostlar mı kalleş?
Yoksa zamansız mı doğduk be kardeş?
Herkes fitne fesat, çıkar peşinde,
Parmakla sayılır, düzgün işinde,
Haram hile taşmış pişmiş aşında,
İnsanlık mı bitti, dostlar mı kalleş?
Yoksa vakitsiz mi doğduk be kardeş?
Bu nedir alemin mal mülk savaşı,
Haram, hile olmuş ekmeği, aşı,
Kiminin yetmişe dayanmış yaşı,
Zaman mı değişti dostlar mı kalleş?
Yoksa zamansız mı doğduk be kardeş?
Anladım vakitsiz geldik dünyaya,
Yaşadıklarımı yordum rüyaya,
Her şey sizin olsun, bir tek hülyama,
Dokunmayın sakın, zannedip beleş,
Anladım zamansız doğmuşum kardeş.

M. ÇAL

DOST KALEMLER
Kurt ile mor kuzu çıkmışlar ava
Bu nasıl insanlık bu nasıl dava
Hak hukuk adalet siyası hava
----Düzeni eline geçirmiş beleş
----Anladım zamansız doğmuşum kardeş------------------İbrahim Kurt
****************************************************
Mustafa Bay
Haslet değil artık ar ile edep
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Giderek vasıfsız oluyor nesep
Arşın oradaysa hedefte Halep,
... Kimlik mi değişti, bölge mi kalleş
... Görecek günler var bekle be kardeş... Mustafa Bay, "ZEYBEK HOCA"
Muhammet Çal
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Vatan Bayrak Sevdamız
Kanlar düştükçe toprağa, bayrak göklerde süzülür,
Vatanı olmayan yiğit; var mı ki destan yazdırır?
Ülkeme oynanan oyun bir gün elbette bozulur,
Dalgalan sen şanlı bayrak yükselerek taa göklere,
Vatan namus, bayrak şeref, indirtmeyiz namertlere
Nice hain ve kahpeler; sinsi sinsi fırsat kollar,
Derler ya düşman uyumaz, böyledir Haçlı'lı soylar,
Vatanımı bölmek için her gün dener farklı yollar,
Türk milleti senin ile; dalgalan ey! Şanlı bayrak,
Vatan namus, bayrak şeref, şehitlerle doldu toprak.
Vatan candır, vatan kandır, vatan bayrak bir cihandır,
Kürt'ü, Çerkez’i ve Türk'ü hepsi ayni Ata'dandır,
İrkil de uyan Türkoğlu; bütün oyun Batıdandır,
Omuz omuza verelim, dalgalansın şanlı bayrak,
Sızlanmasın şehitlerim, ağlamasın kara toprak.
Bir Türk kaldıkça cihanda, bayrak göklerde duracak
Bütün dünya bir olsa da; tütecek bu Milli Ocak,
Tasalanma sen Türk Oğlu, bu hesaplar sorulacak,
Dalgalan sen şanlı bayrak yükselerek taa göklere,
Vatan namus, bayrak şeref, indirtmeyiz namertlere.
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Vefasız
Hasretinle, içimde bir kor oldun,
Gidişinle can evimde sır oldun,
Yüreğimde dermansız bir ur oldun
Dönüşünü bekliyorum vefasız.
Hasret dağlarını gerdin araya,
Hançer vurdun gönlümdeki yaraya,
Koydun beni musallada sıraya,
Bir duanı bekliyorum vefasız.
Köşe bucak dilenciyim aşkında,
Hem kölenim, hizmetkârın, şaşkında,
Bir yerim yok; mekânım da köşküm de,
Gel demeni bekliyorum vefasız.
Muhtaç kaldım bir tek tatlı sözüne,
Hasretim ben, gül goncası yüzüne,
Sarıl bir kez; ben de dönem özüme,
Sev demeni bekliyorum vefasız.
Yar demeni bekliyorum vefasız.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Vuranlara Sor
Vurma felek bam teline gönlümün,
Derdimi duysaydın sende ağlardın,
Beni feryat figan toprağa gömen,
Kullara kahreder hesap sorardın.
Deryalara baktım sonu görünmez,
İstesek de her gün gidip gelinmez,
Aşkın acısını; çekmeyen bilmez,
Beni yerden yere vuranlara sor.
Yüce yaratana açtım elimi,
Ya canım al ya da ver sevdiğimi,
Bir daha istemem başka sevmek mi?
Beni yerden yere vuranlara sor.
Tanrım görüyorsun bu seven kulu,
Gönül verdi bir faniye şaşırdı yolu,
Bulamadım senden başka bir çıkış yolu,
Beni yerden yere vuranlara sor.
Bir sevgi uğrunda tükendi ömrüm,
Ne bahtım var imiş gülmedi gönlüm,
Yıkıldı umudum, kurumuş gülüm,
Beni yerden yere vuranlara sor.
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Vurur Gezerim
Her gün yapa yalnız öyle çaresiz,
Dolaşırım köşe bucak gayesiz,
Aşk denen illete düştüm habersiz,
Saçımı, başımı yolar gezerim.
Ben bende değilim, şaştım giderim,
Çaresiz bir aşka düştüm, biterim
Kaderim der; zor olsa da çekerim,
Başımı taşlara vurur gezerim.
Bu aşk beni ziyan etti, pay etti,
Şu gönlümü heder etti, zay etti,
Dert bilmezdim, beni derbeder etti,
Bir garibim şu diyarda gezerim.
Yollar aşındılar ayak izimden,
Yaş eksilmez oldu iki gözümden,
Usandım canımdan, kendi özümden,
Bir garibim şu diyarda gezerim.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Yaban Çiçeğim
Meyletti şu gönlüm zalim birine,
İsmimi düşürdü benim, âlem diline,
Düşman etti beni sevdiklerimle,
Konuşmaz, söylemez, yaban çiçeğim.
Suçum ne ki benim sevmekten başka?
Görüp de düşmemek mümkün mü aşka?
Gözleri bir başka güzel, bakışı başka,
Konuşmaz söylemez, yaban çiçeğim.
Sanki ceylan gibi sekerek yürür,
Her görüşte kalbim bir başka vurur,
Canımı bedenden kopartadurur,
Konuşmaz söylemez, yaban çiçeğim.
Öyle ince belli, kibar bir hanım,
Özenip yaratmış Allah, yavru ceylanım,
Sevmemek mümkün mü seni söyle be canım?
Konuşmaz söylemez, yaban çiçeğim.
Ben bir Mecnun âşık; avare yolcu,
Ekim ayı doğum günüm, terazi burcu,
Görünce söyledim; gönlümün harcı,
Konuşmaz söylemez, yaban çiçeğim.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Yabancı Biriyim
İnan, anmayacağım adını bile zalim,
Yoruldum bu sevdadan, kalmadı artık halim,
Bende boş verdim şimdi; mutluluktur hayalim,
Arama beni, sorma; ben yabancı biriyim.
Anlamazsın sevgiden, aşk ile merhametten,
Her sevgide usandım yediğim ihanetten,
Ne his kaldı ne duygu, dopdoluyum nefretten,
Arama beni, sorma; ben yabancı biriyim.
Ne aşk kaldı gönlümde, ne sevgi ne de duygu,
Efkâr bastı bağrımı, yok oldu bütün korku,
Kahrımdan uyumadım, sen yokken bir gün uyku,
Arama beni, sorma; ben yabancı biriyim.
Benden sana yar olmaz, artık dönsen de geri,
Bir başka aşk doldurdu, boş bıraktığın yeri,
Sen haline yan, ağla, taşsın gözünün seli,
Arama beni, sorma; ben yabancı biriyi.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Yad Eller Aldı
Koklayıp öpmeye doyamadığım,
Siyah saçlarında hevesim kaldı,
İçimde bir ukde oldu gidişin,
Candan sevdiğimi yâd eller aldı.
Gözümde hatıra kaldı özlemin,
Gönlümü dağlıyor hasret közlerin,
Yüreğimden silinmez ki izlerin,
Candan sevdiğimi yâd eller aldı.
Kor oldu içimde aşkım, ateşin,
Mecnun etti beni sessiz gidişin,
Benden başkasında nedir ki işin,
Candan sevdiğimi yâd eller aldı.
Kader dedik, acılara katlandık,
Umutsuzca karanlığa saplandık,
Aşka hasret yaşamaktan usandık,
Candan sevdiğimi yâd eller aldı.
Değişmedi şansım gülmedi yüzüm,
Tükenmek bilmedi içimde hüznüm,
Benim canım sendin; benliğim, özüm,
Gönülden sevdim de yâd eller aldı.
Bir sefil, perişan; dolanır oldum,
Dostlarımdan yana kınanır oldum,
Bir gül idim şimdi sarardım soldum,
Candan sevdiğimi yâd eller aldı.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Yalan Dünya
Dünya bir sudur içilmez,
Sevgiye saygı biçilmez,
Ağlayan gözyaşın silmez,
Yalan dünya yalan dünya.
Dertlerim dünyadan aşkın,
Kederliyim sorma şaşkın,
Meyhaneler oldu aşkım,
Yalan dünya yalan dünya.
Bu dünyanın hevesi çok,
Bir tat alıp güleni yok,
Aldanmadan öleni yok,
Yalan dünya yalan dünya.
Kimisini sevindirdin,
Kimisini imrendirdin,
Beni isyankâr eyledin,
Yalan dünya yalan dünya.
Bu dünyanın cefasını,
Seven çeker cezasını,
İnsanların rüyasını,
Yıkan dünya yıkan dünya.
Kimi karşılıksız sever,
Kimisi olur derbeder,
Kimisi canına kast eder
Yalan dünya yalan dünya.
Kaç aşığı birleştirdin,
Kimisini imrendirdin,
Bana sevgi dilendirdin,
Yalan dünya yalan dünya,
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Yalancı
Sabaha dek, sokak sokak dolaştım,
Çaresizce yaratana el açtım,
Bir kulunun sevgisine muhtaçtım,
Gecem gündüzüm karıştı, yalancı
Mahkum etti beni yalnız kalmaya,
Tutam tutam saçlarımı yolmaya,
Alıştın ya avcı gibi vurmaya,
Can evimden yaraladın, yalancı.
Geceler dost oldu, yıldızlar yoldaş,
Kaldırım taşları benimle sırdaş,
Dökülür gözümden yağmur olur yaş,
Yüreğimden vurdun beni, yalancı.
Onulmaz derdimle kaldım baş başa,
Yaz bahar beklerken, rastladık kışa,
Bir ömrü umutla geçirdik boşa,
Hayatıma kıydın gittin, yalancı.
M. ÇAL

Saygı değer dost kalemlerden
Bak şu eserine,bumuydu gayen,
Ben hep seni sorarım,gelen gidenden
Birkez daha görsem,seni ölmeden
Yüreğimden vurdun beni, yalancı.........Mahmut M. Özdemir

Hani demişdinya bekle bu sene
Son bir umut ile bir daha dene
Senin için razı oldum mahsene
Hayatımı zindan ettin yalancı..........İbrahim Kurt
Muhammet Çal
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Yalnızlık

Kapkara bir gölge gibi ardımda,
Durmaz yürür adım adım yanımda,
Değişmez bir yazgı oldun alnımda,
Bir kader çizgisi oldun yalnızlık.
Bazen bir karanlık, bazen de ışık,
Bazen bir yudum su, bazen de âşık,
Soframda aş oldun, elimde kaşık,
Bir lokma ekmeğim oldun yalnızlık.
Yağlı kurşun gibi her an ensemde,
Gizli bir sır oldun benim hissemde,
İdam ettin beni her bir celsemde,
Bir yaşam öyküsü oldun yalnızlık.
Bir hazan yağmuru oldun sen bazen,
Gönlümde fırtına, bahtımda gezen,
Bir ressam gibisin ömrümü çizen,
Gözümde bir yağmur oldun yalnızlık.
Alın yazım oldun benim yalnızlık.
19.09.2011
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Yalnızlık Kadermiş
Üstüme alevden gömlek giymişim,
Ömrümü; aşkıma heba etmişim,
Gözüme hasretlik farı çekmişim,
Yalnızlık kadermiş, düştüm neyleyim.
Ayrılık ateşten, alevden bir kor,
Yaşayan insanı eder avare bir kör,
Ayrılık ölümden beter, çekenlere sor,
Yalnızlık kadermiş, düştüm neyleyim.
Ab-ı hayat denizinde yüzer giderim,
Bir avare gibi şehir şehir gezerim,
Boynumdan düşmeyen gam zincirimle,
Yalnızlık kadermiş, düştüm neyleyim.
Çölde gezen Mecnun, ahu misali,
Gurbet gurbet ağlar coşar gezerim,
Hasret rüzgârıyla biten, geçen ömrümde,
Yalnızlık kadermiş, düştüm neyleyim.
Ayrılık çekilir; az da olsa bir ümit varsa,
Çekilmeyen ümitsizlik, çaresizlik bilhassa,
Birde sonu gelmez, zalim ayrılık varsa,
Yalnızlık kadermiş, düştüm neyleyim.
M. ÇAL
Muhammet Çal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yandı Ortadoğu
Dinmez mi kanayan yara dinmez mi?
Dünya âlem bu vahşeti görmez mi?
Bu Yahudi, hiç insafa gelmez mi?
Yandı Orta doğu, bitti adalet,
Çoluk çocuk Müslümanlar çeker sefalet.
Kan ile beslenir oldu, Yahudi pici,
Katletti doymadı binlerce genci,
Bütün dünya âlem buna seyirci,
Yandı Orta doğu, bitti adalet,
Çoluk çocuk Müslümanlar çeker sefalet.
Kutsal olan ne varise yıktılar,
Vatandaşı, vatanından attılar,
Müslümanı bir birine taktılar,
Yandı Orta doğu, bitti adalet,
Hep İnanan kullar çeker sefalet.
Fitne fesat koyup açar arayı,
Çölü talan etti buldu parayı,
Ne Kudüs bıraktı, Ne de tuğrayı,
Yandı Orta doğu, bitti adalet,
Müslümanlar çeker oldu sefalet.
Müslümanı bir birine vurdurur,
Yeni silah ürettikçe kudurur,
Çölde petrol rafinesi kurdurur,
Yandı orta doğu, bitti adalet,
Kalmadı Filistin diye bir millet.
Petrol için çölü talan eyledi,
Hak hukuk demedi ihlal eyledi,
Çoluk çocuk ne var ise mezar eyledi,
Yandı Orta doğu, bitti adalet,
Müslümanlar için kopar kıyamet.
Cebi dolmaz, gözü doymaz katilin,
Uzadı zinciri, kısalmaz itin,
Ortada bıraktı binlerce yetim,
Yandı Orta doğu, bitti adalet,
Hep Müslüman çeker oldu sefalet.
İnsan hakkı diyen, İngiliz nerde?
Koca Amerika, suskun bir halde,
Hepsi ayni amaç, gaye peşinde,
Yandı Orta doğu, bitti adalet,
Müslümanlar için kopar kıyamet.
Birer birer bitirdiler; müminlerin işini,
Herkes seyir eti ölen din kardeşini,
Şimdi Suriye de, düşün peşini,
Yandı Ortadoğu, bitti adalet,
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Müslüman kardeşe çöktü rehavet.
Kana susamış İsrail denen nepri,
Tükettin Müslümanlardaki sabrı,
Bu zulmün elbet gelecektir ahrı,
Yanmaz Orta doğu, haktır adalet,
Çok yakında biter bunca rezalet,
Yeşerecek Ortadoğu, bitecek kasvet.
M. ÇAL
20.11.2012
Muhammet Çal
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Yar
Nice güller derdim, sana benzetip,
Hiç biri sen gibi koku vermez yar.
Bilmezsin kaç kula; yalnız sen diye,
Sessizce yaklaşıp selam verdim yar.
Ellere sen diye; sevgiyle bakıp,
Ardından koşturdum isimler takıp,
Bir türlü karşıma çıkmadın şaşıp,
Hayatım yollarda geçer oldu yar.
Saymadım kaç yâre yaklaştım böyle,
Hiç biri sen gibi gülmüyor öyle,
Yâd eller sen gibi sever mi söyle?
Beni hasretinle garip koyma yar.
Sen gibi dokunmaz kimseler bana,
Bir başka kul hayat vermez bu cana,
Bütün benliğimle muhtacım sana,
Gel gör ne haldeyim, perişanım yar.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Yar Arıyorum
Gönül vereceğim yar arıyorum,
Sevmeye değecek, kıymet bilecek,
Koklamaya saf bir gül arıyorum,
Benimle yaşlanıp, benle ölecek.
Bir yar arıyorum dünya görmemiş,
Ellerine bir yabancı eli değmemiş,
Hayatta hiç sevmemiş ve sevilmemiş,
Yalnız bende açan bir gül arıyorum.
Hayatın çirkefliğinden; bîhaber olan,
Hep iyi düşünüp, hep hayra yoran,
Örnek aldığı kitabı tek Kur’an olan,
Benimle hatmedecek yar arıyorum.
Bir yar arıyorum; deli gibi sevecek,
Bir yar arıyorum; benim için ölecek,
Bir yar arıyorum; yalnız beni görecek,
Benimle ağlayıp, gülecek yar arıyorum.
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Yar Olacaktır
Saymadım seninle geçti öylece,
Ellerin elimde kaç gün kaç gece,
Dilimden dökülen yalnız tek hece,
Bir tek seni sevdim, yar olacaktır.
Kırsan da kalbimi bin bir yerinden,
Aşkım eksilmez ki söksen böğrümden,
İçim kan ağlarda yine dilimden,
Seni seviyorum, yar olacaktır.
Demet demet çiçek sunmazsa elim,
Sensin kalbimdeki bir tek sevgilim,
Her şeyim sen oldun; sonum, evvelim,
Seni sevdim candan, yar olacaktır.
İlmeği boynuma taksa da hasret,
Yokluğun öldürse, edemem nefret,
Bir kul böyle sevmez Allah'ım affet,
Özlemin bağrımda kor olacaktır.
Ben aşkınla öldüm, yar olacaktır.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Yar Olamadın
Sen, benim gözümde bazen yaş oldun,
Sen, benim gönlümde kor ateş oldun,
Bazen hayal, bazen rüya, bazen düş oldun,
Sen, benim bağımda açan gül olamadın.
Bazen yaşantımda bir ümit oldun,
Bazen hayatımı yakan, bir kibrit oldun,
Gönlümde açılmayan paslı bir kilit oldun,
Sen, benim başıma taktığım taç olamadın.
Sen, benimle yürüyen bir yoldaş oldun,
Dertlerimi döktüğüm bir sırdaş oldun,
Sen, benim gönlüme yar, arkadaş oldun,
Yürüyüp de gittiğim tozlu yol olamadın.
Sen, gönül bahçemde açan bir çiçek oldun,
Sen, kalbimde pır pır uçan kelebek oldun,
Bazen mezar taşımı süsleyen bir çiçek oldun,
Sen benim kokladığım tek, gül olamadın.
Bana bazen bahar oldun, bazen kış oldun,
Bazen ahu oldun şu gönlümde, bazen kuş oldun,
Şu yanan bağrıma bastığım kor ateş oldun,
Sen; benim uğrunda öleceğim yar olamadın.
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Yaralıyım
Dertler bastı gönlümü,
Bu akşam buralıyım.
Umutları tükenmiş,
Yürekten yaralıyım.
Her sevgide kahrolmuş
Bir aşkın kurbanıyım.
İçerim parça parça,
Yürekten yaralıyım.
Alev almış bir dağın
Sönmemiş volkanıyım.
Gözleri kan ağlayan
Yürekten yaralıyım.
Istıraptan yorulmuş,
Dertliler kervanıyım.
Yaşamaktan usanmış,
Yürekten yaralıyım.

M.ÇAL
Muhammet Çal
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Yaranamadım
Her sevdada bir hüsran yaşamak kader oldu,
Sensizlik yüreğimde volkandan beter oldu,
Hep vefa gösterdim de; söyle sonu ne oldu?
Heba ettim ömrümü yine yaranamadım.
Ardından koştum durdum bir ömür çaresizce,
Boynumu bükük koydun gittin sen habersizce,
Ağladım bir kenarda; yıllar yılı sessizce,
Bir ömür feryat ettim yine yaranamadım.
İmrendim gördüğümde mutlu gezen çiftleri,
Sen bitirdin gönlümde güzel olan düşleri,
Elbet bir gün karşına çıkar hesap defteri,
Ömrümü verdim sana yine yaranamadım.
Bir kula bu eziyet, bunca zulüm ün niye?
Nasıl aldandım sana, hep beni sevdin diye,
Aşkımızdan bir buruk, gönlüm kaldı geriye,
Kalbimi verdim sana yine yaranamadım.
Aklım ermedi gitti; şu feleğin işine,
Sığdıramadım seni, hayatıma düşüme,
Karlar yağdırdın benim genç yaşımda başıma,
Gönlümü verdim sana yine yaranamadım.
Göç ettim hayatımın baharında mahşere,
Unutamadım seni, sevmiş gönlüm bir kere,
Üstüm çimen bağlarda kalbim yanar boş yere,
Aşk uğruna öldüm de yine yaranamadım.
Ömrümü verdim sana yine yaranamadım.
M. ÇAL
Muhammet Çal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yare Koşamıyorum
Genç yaşta gözüme indi bir perde,
Hasret dağlarını görüp, aşamıyorum,
Aşkımız düşürdü beni çekilmez derde,
Dermanım yok, kalkıp yâre koşamıyorum.
Yorgun düşmüş bir savaşçı gibiyim,
Kılıcımı, davranıp da çekemiyorum,
Ayaklarım titrek, kollarım yorgun,
Dermanım yok, kalkıp yâre koşamıyorum.
Bedenim istiyor inan; yâre uçup gitmeyi,
Şu dağlardan bir yol bulup başucuna inmeyi,
Dünya gözü ile yâri son bir defa görmeyi,
Dermanım yok, kalkıp yâre koşamıyorum.
Sürüyorum bedenimi Mecnun gibi çöllerde,
Aşk yarası sebil etti bu canımı yerlerde,
Ne his kaldı ne bir umut, gidiyoruz ellerde,
Dermanım yok, kalkıp yâre koşamıyorum.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Yarınım Dert Yüklü
Bu akşam bir hüzün sardı dünyamı,
Aldı mutluluğu götürdü benden,
Ben çare ararken dünden bu günden,
Yarınım dert yüklü bekliyor beni.
Avuç açtım yarap kabul et beni,
Ya canım al yâda ver sevgilimi,
Unutmak isterken bütün derdimi,
Yarınım dert yüklü bekliyor beni.
Ben bir divaneyim hayatta kalan,
Meçhul bir rüyaymış beni yaşatan,
Anladım hayatın her şeyi yalan,
Yarınım dert yüklü bekliyor beni.
Sorsalar ismimi söyler topraklar,
Dile gelir çeşit çeşit yapraklar,
Toplanır adımı anar ahbaplar,
Yarınım dert yüklü bekliyor beni.
Ardımdan acıya çırpınır eller,
Kimisi ah çeker, kimisi güler,
İnsanı öldüren sahte sevgiler,
Yarınım dert yüklü bekliyor beni.
Musalla taşına koyup beklerler,
Bir imamla üç beş cemaat eklerler,
On gün, bir ay gözü yaşlı gezerler,
Yarınım dert yüklü bekliyor beni.
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Yaşamaya Çalışıyorum
Hor gördüğün bu kul, bir kalp taşıyor,
Sensiz bir ölüyüm, sanma yaşıyor,
Gönlüm bir çıkmaza doğru koşuyor,
Sensiz yaşamaya çalışıyorum.
Karanlık geceler olur sırdaşım,
Talihine küsen, yol arkadaşım,
Hasretlik sarhoşu bu dertli başım,
Böyle yaşamaya çalışıyorum.
Delse de bağrımı sensiz yalnızlık,
Sarsa kollarına zifir karanlık,
Silemez kalbimden seni ayrılık,
Hasret yaşamaya çalışıyorum.
Göz kırpıp da yaktın sevda çıramı,
Şimdi hor bakıp da deşme yaramı,
Musallada bekler oldum sıramı,
Sensiz can vermeye çalışıyorum.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Yaşayamadık
Birbiri ardına geçti seneler,
Ne ümitler kaldı, ne de hayaller,
Kapılar kapandı hep birer birer,
Hayatı bir ömre sığdıramadık.
Yaşamayı güzel kılar umutlar,
Her sevda ardında bin anı saklar,
Sessizce akıp da geçerken yıllar,
Biz aşkı bir ömre sığdıramadık.
Bir tat alamadan geçti bak yıllar,
Aşk ile sarmadan kırıldı kollar,
Tükendi ümitler, kapandı yollar,
Sevgiyi bir ömre sığdıramadık.
Kaderin zulmüne alıştı gönlüm,
Ümidi uğruna solan bir gülüm,
Ermeden huzura tükendi ömrüm,
Biz aşkı bir ömre sığdıramadık.
Bir ömrü gönlümüzce yaşayamadık.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Yazar Ağlarım
Sevdim seni ben gönülden bir kere,
Ne söylesem şu kalbime nafile,
Sorma sakın nasıl düştüm bu derde,
Aşk yüzünden yazar yazar ağlarım.
Bir kuluna gönül verdim yar diye,
Ellerimden hiç tutmadın gel diye,
Candan sevdim söylemedim sır diye,
Aşk yüzünden yazar yazar ağlarım.
Koskoca bir ömür koştum ardından,
Tükendi bu gönül senin derdinden,
Nasıl tattım ise aşkın zehrinden,
Aşk yüzünden yazar yazar ağlarım.
Feryat ettim kaderime bir duyanım olmadı,
Yok mu oldun bu âlemden, bir gören mi olmadı,
Her gün seni aramaktan bende derman kalmadı,
Aşk yüzünden yazar yazar ağlarım.
Bir zamanlar ant içerek söz vermiştik biz bize,
Oturup da konuşmuştuk ikimizde diz dize,
Yemin ettik ölene dek olacaktık göz göze,
Aşk yüzünden yazar yazar ağlarım.
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Yedin Doymadın
Şikayetim var benim, böyle kaderden,
Bir yar sevdim yar olmadı nedendir?
Ne kadar zalimsin be kahpe felek,
Yedin beni dirhem dirhem doymadın.
Hayatımda ilk kez sevdim birini,
Bir başkası dolduramaz onun yerini,
Felek söyle bana; bu da kader mi?
Yedin beni dirhem, dirhem doymadın.
Tek suçum sevmek mi yalan dünyada,
Yalnız ben mi günahkarım yüce davada,
Bir kuluna kandım Tanrım; kara sevdada,
Yedin beni dirhem, dirhem doymadın.
Elimde mi Tanrım; görüp sevmemek,
Yaratmışsın hâşâ insandan melek,
Ona gönül verdim şaştı bak felek,
Yedin beni dirhem, dirhem doymadın.
Sevmek suç mu, bilmem günah mı?
Vefasız kuluna sitemim; ah mı?
Kader acımadı, felek vurdu tokadı,
Yedin beni dirhem, dirhem doymadın.
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Yenilmem Diyordum Aşka
Oluk oldu gözyaşlarım; aktı gitti tutamadım,
Senden başka bir güzeli; yâr edipte bakamadım,
Sevdan yaktı düşlerimi, sana kızıp, çatamadım,
Aşka yenilmem diyordum seni görünce aldandım.
Daha neler geldi geçti şu kısacık ömrümüzde,
Aşkım ömre bedel oldu; acılar var gönlümüzde,
Gözyaşı ve dertten başka ne kaldı ki elimizde,
Kimselere kanmam derken; zalim bir kula aldandım.
Bir tebessüm, gülümseme, neşe var mı yüzümüzde,
Hep bir acı, bir ıstırap; sitem kaldı dilimizde,
Hangi gün biz mutluluğa yelken açtık gönlümüzde,
Kanmam diyordum kimseye; zalim bir sana aldandım.
Ardı arkası kesilmez yediğimiz darbelerin,
Ha bu gün ha yarın derken; geçip gitti senelerim,
Aşkım dağladı gönlümü, her gün çaresiz inlerim,
Kanmam diyordum kimseye; seni görünce aldandım.
Acılarım tarifsizce yaraladı yüreğimi,
Aşk mahkûmuyum sandalda, çekiyorum küreğimi,
Gönül fırtınası esti; yıktı yelken direğimi,
Mahkûm olmam aşka derken; seni görünce aldandım.
Yenilmem diyordum aşka; seni görünce aldandım.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Yeter Ağlatma Beni
Sen bir istedin de, her şeyim vermedim mi?
Sen canım dedin de, ben koşup gelmedim mi?
Sen sevdim dedin de, uğrunda ölmedim mi?
Daha ne istiyorsun, yeter ağlatma beni.
Daha nem kaldı söyle; bir kuru candan başka,
Nem varsa verdim sana, insafa gelsen keşke,
Yar, sen düşürmedin mi beni çekilmez aşka,
Daha ne istiyorsun, yeter ağlatma beni.
Söyle, yaşamayı bana sen sevdirmedin mi?
Sen varken kollarımda neşeyle gülmedim mi?
Sensiz yaşayamam dedim; sen, bende demedin mi?
Daha ne istiyorsun, yeter ağlatma beni.
Sanki bir şaka gibi; aniden kayıp oldun,
Sanıyorum kendine yeni oyuncak buldun,
Hayallerimi yıktın, sonunda pişman oldun,
Daha ne istiyorsun, yeter ağlatma beni.
Hoyrat gönlün durulup dönmek istersen geri,
Bak gör hayat ne yaptı; bıraktığın eseri,
Sigarası tükenmiş, yarım kalmış kadehi,
Daha ne istiyorsun, yeter ağlatma beni.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Yeter Artık Bir Dur Deyin
Usandık her gün eyvah, eyvah çekmekten,
Kahrolduk her gün şehit yolcu etmekten,
Yoruldu bu Türk Milleti acı çekmekten,
Yeter artık; bi’ dur deyin bu kargaşaya,
Yoksa hesabı sorulur; soysuz maşaya.
Hep ah çeken garip, köylü, yoksul anası,
Bilmem hangi kitapta var bunun manası,
Sözde vatansever oldu kısa dönem asker babası,
Yeter artık; bi’ dur deyin bu kargaşaya,
Yoksa hesabı sorulur; soysuz maşaya.
Bir bölük şerefsiz sınırdan girer kimse fark etmez,
Bir tabur askeri yakar, yıkar karşılık görmez,
Bizde istihbarat, mit; görev mi bilmez?
Yeter artık; bi’ dur deyin bu kargaşaya,
Yoksa hesabı sorulur; soysuz maşaya.
Zenginlerin çocukları dışarıda yaşar,
On beş gün devletine parayla askerlik yapar,
Birde kahramanmış gibi fiyaka satar,
Yeter artık; bi’ dur deyin bu kargaşaya,
Yoksa hesabı sorulur; soysuz maşaya.
Edebiyat dinlemekten bıktık usandık,
Her gün acı, her gün eyvah; inan bunaldık,
Biz bu çocuklarımızı ağalar; yolda bulmadık,
Yeter artık; bi’ dur deyin bu kargaşaya,
Yoksa hesabı sorulur; soysuz maşaya.
Herkes yapsın görevini, gerçek işini,
Yoksa Türk milleti keser PKK’nın, Ermeni’nin fişini,
Dost görünen ABD’si, İngiliz’i kessin sesini,
Yeter artık; bi’ dur deyin bu kargaşaya,
Yoksa hesabı; sorulur; soysuz maşaya.
Atan, deden mezarında yata bilirmi?
Şerefli bir insan Vatanını sata bilirmi?
Onurlu bir Millet kahpeliği yuta bilir mi?
Yeter artık; bi’ dur deyin bu kargaşaya,
Yoksa hesabı sorulur; soysuz maşaya.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Yıkıp Gittin Yar
Gözlerim gülmeyi unuttu gitti,
Yokluğun gönlüme bak neler etti,
Gidişin aşkıma bir ihanetti,
Beni boynu bükük koyup gittin yar.
İçimde yılların hicranı saklı,
Yüreğim kor ateş; alevle kaplı,
Olmadık Leylayla Mecnundan farklı,
Beni çölden çöle salıp gittin yar.
Arkadaşım oldu berduşlar, keşler,
Yıkıldı seninle kurduğum düşler,
Hep başıma geldi olmadık işler,
Beni yerden yere vurup gittin yar.
Tek suçum sevmekti seni yürekden,
Felek yar etmedi ne gelir elden,
Vazgeçmedi kalbim, öldü sevginden,
Beni hasretinle yıkıp gittin yar.
M. ÇAL
Dost Kalemler:
Sabr -ı Eyyüp Gerek
Ol hasretin pençesinde elif elif, çırpınıp dursa da yürek,
Aşk-ı Hakk için hakça sevenlere a oğul! Sabr-ı Eyyüp gerek.
Bilal Özcan
Muhammet Çal
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Yok imiş meğer
Anlattım derdimi gökler ağladı,
Bülbül feryat figan yürek dağladı,
Sevda pınarları coştu çağladı,
Derdimin dermanı yok imiş meğer.
Yüreğimde kanar hicran yarası,
Sinemi dağlayan hasret nağrası,
Yıktı düşlerimi aşk fırtınası,
Aşk derdine derman yok imiş meğer.
Ne kadar haykırsam duyulmaz sesim,
Yolları gözlerken bitti nefesim,
Vuslatı beklerim, bu son hevesim,
Ayrılığa çare yok imiş meğer.
İsmini anarken titrer dillerim,
Sevda hasretiyle dolar gözlerim,
Ağaran saçımı yolar ellerim,
Aşk derdine merhem yok imiş meğer.
Derdimin dermanı yok imiş meğer.
M. ÇAL
DOST KALEMLER
Kesildi yarından umudum tekler
Gece gündüz sabah akşam gün ekler
Sene yalnız mevsim durur ay bekler
Derdimin dermanı yok imiş meğer------------İbrahim Kurt
//////////////////////////////////////////

Hiçbir tabip olmaz derdim çaresi
Yarama bir senden derdin çaresi...
Gittiğin gün yitti gönül çaresi
Öyle dert ki derman yok imiş meğer..... B. Baysal
Muhammet Çal
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Yoksulluk

Rahmet dağlarında gezdim dolaştım,
Bir yol bulup; zirvelere ulaştım,
Kar gibi eridim; nehre karıştım,
Bir damla vermedin bana yoksulluk.
Feryat figan ettim, dolandım boşa,
Varmadım ömrümce bir pişmiş aşa,
Tuttuğum ekmeği döndürdün taşa,
Bir parça vermedin bana yoksulluk.
Hep bir alın teri, bir bilek gücü,
Aldın mı yoksulluk bendeki öcü,
Yükledin sırtıma binlerce suçu,
Bir gün göstermedin bana yoksulluk.
Bir parçam gibisin, benle yaşadın,
Sanki benle doğdun, bende Paşaydın,
Düşmedin yakamdan, ben de coşaydım,
Nefesimi kestin benim yoksulluk.
Ömrümü tükettin benim yoksulluk.

M ÇAL
Muhammet Çal
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Yol Arıyorum
Yorgun gözlerimle dalarken yola,
Sendeler dururum bir sağa sola,
Sarhoş muyum yoksa dertler mi fora,
Hasret deryasında yol arıyorum.
Bin bir umut ile çarpar yüreğim,
Açmıyor yelkenim, kırık küreğim,
Hep tersine çıkar oldu dileğim,
Hasret deryasında yol arıyorum.
Bilirim ümitler çıkar da boşa,
Beyhude beklerken geldik bu yaşa,
Gönül laf dinlemez, benzer sarhoşa,
Umut deryasında yön arıyorum.
Vuslatı beklerken geçti seneler,
Ömrümü tüketti boş bahaneler,
Hasretlik bağrıma vurur hançerler,
Umut deryasından tur alıyorum.
Kaybettim yolumu bulamıyorum.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Yüce Peygamber
Yücelerin yücesi sen, gönül sultanım,
İsmini zikreder her şey, ben de, cananım,
Aşkın ile dolsun taşsın gönül ummanım,
Âlemlere rahmet olan yüce peygamber,
Her yerde senin kokun var, bir miski amber.
İslam’a bir ışık oldun, mümine rehber,
Ağaçlar, taşlar, ismini ettiler ezber,
Mahşer günü şefaatinde bize de yer ver,
Âlemlere rahmet olan yüce peygamber,
İsmin ile titrer yer gök, bizdeki kalpler.
Hakka kul olmanın yolu, senin yolundur,
Senin yolundan gidenler, Hakkın kuludur,
Her canlının er veya geç ölüm sonudur,
Âlemlere rahmet olan yüce peygamber,
Mahşerde rahmet safında, bana da yer ver.
Çiçekler, böcekler, aşkla; ismini anar,
Dağlar taşlar, dile gelir kuruyan çınar,
İsmini anmayan kullar, kötü yoldalar,
Âlemlere rahmet olan yüce peygamber,
Şefaat eyle, Hak yolunda bize de yer ver.
Rehberim oldun Allah’a gittiğim yolda,
O güzel ahlakın yoktur başka bir kulda,
Sen kuranda, sen ezanda, varsın her anda,
Âlemlere rahmet olan yüce peygamber,
Şefaat eyle Hak yolunda, bize de yer ver.
M. ÇAL
Dost kalemler

O ki bir umut
İnsanlığa verilen armağan
karanlıkların sonu
Aydınlık yarınların sonsuz sabahı
Ve ruhlara meltem saran
Dillerden düşmeden anılan
Doyumsuz bir şiir Muhammedim.....Can Abdullah Yıldırım
Muhammet Çal
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Yürekten Sevmek
Gözlerimde bir buğu, yanaklarımda nem,
Tanrım bilmem nerde biter benim bu çilem.
Bu nasıl bir sevda Ya-Rab nasıl bir elem,
Tek suçum sevmektir benim, o da yürekten.
Dostlarım soruyor bana; saçımdaki akları,
Saklayamaz oldum artık gözümdeki yaşları,
Söküp atabilsem kalbimdeki düşleri,
Tek suçum sevmektir benim, o da yürekten.
Anam, babam, atam, dedem üstüme durdu,
Kahpe felek tokadını genç yaşta vurdu.
Unut dedi eşim dostum, bana küs durdu,
Tek suçum sevmektir benim, o da yürekten.
Laf dinler mi seven gönül görmez kimseyi,
Aşk acısı ne gariptir yakar sineyi,
Nasıl anlatırım kalpten, candan sevmeyi,
Tek suçum sevmektir benim, o da yürekten.
Kaç yıl oldu yardan ayrı geçti kaç senem,
Her anım işkence onsuz, ölüm her gecem.
Dönüp bir gün gelir bana, biter bu çilem,
Tek suçum sevmektir benim, o da yürekten.
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Yürekten Yaralıyım
Gel, gör de şu halimi ağlama arkadaşım,
Sevdiğimden ayrıldım dumanlı bugün başım,
Sarhoşum kederimden, dinmez gözümde yaşım,
Sorma sakın derdimi, yürekten yaralıyım.
Her ayrılık sevene azap verir mi böyle,
Sevenler sevdiğine cefa eder mi söyle,
Yokluğun alev gibi yakar içimi öyle,
Sorma sakın derdimi, gönülden yaralıyım.
Kimlere sitem edip, kimlere darılayım,
Kolum kanadım kırık; ben kime sarılayım,
Hasretinle sarhoşum ben nasıl ayılayım,
Sorma sakın derdimi, kalbimden yaralıyım.
Damla damla dökülür yaşlar gözümden yere,
Yok oldu umutlarım, karıştı gitti sele,
Derdimi söyleyemem ne dostuma ne ele,
Sorma sakın arkadaş, yürekten yaralıyım.
Diyar diyar gezerim dertlerimle baş başa,
Eksilmek bilmez aşkım tavan yapar da boşa,
Bükülmeyen belimi sevdam getirdi tuşa,
Sorma sakın derdimi, gönülden yaralıyım.
İstesek de kavuşmak haramdır ikimize,
Gidişinle kezzabı döktün aşk kökümüze,
Ayırdın ikimizi, sen kıydın sevgimize,
Sorma sakın arkadaş, yürekten yaralıyım.
M.ÇAL
Muhammet Çal
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Yürür Giderim
Bitmedi yılların derdi benimle,
Mahkum etti kader beni sevgimle,
Kendi hayatımı yıktım elimle,
Bir meçhule doğru yürür giderim.
Saçlarıma tel tel aklar düşerken,
Gözlerime buğu, yaşlar inerken,
Hala deli gibi candan severken,
Bir çıkmaza doğru yürür giderim.
Vuslat ateşiyle yanarken gönlüm,
Sevda özlemiyle tutuşur böğrüm,
Hasret sokağında tükenir ömrüm,
Bir hayale doğru yürür giderim.
İlmeği boynuma takarken yıllar
Paramparça etti hal bilmez kullar,
Bir çıkmaza doğru giderken yollar,
Musallaya doğru yürür giderim.
Muhammet Çal
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Yürürüm
Bir yolcuyum hayat denen bu yolda,
Bazen koşar, bazen yürür dururum.
Hayat her an oyun oynar insana,
Kaderim der, ardı sıra yürürüm.
Yaşarız ne varsa kaderde yazan,
Olmadı, görmedim yazgıyı bozan,
Dertli yazmış kaderimizi yazan,
Talihim der boyun büker yürürüm.
Düşe kalka çektim hayat cefanı,
Bir gün göstermedin ban vefanı,
Hep hayırsız kullar sürdü sefanı,
Çilelerden deste yaptım yürürüm.
Bir gün olsun kahkahayla gülmeden,
Niçin doğduk, niçin öldük bilmeden,
Ömür bitti bir gün huzur görmeden,
Mutsuzluğu kader saydım yürürüm.
Günler aylar, kovaladı yılları,
Çözemedik yaşamdaki sırları,
Tükettik biz, ömür denen yolları,
Umudu mahşere saldım yürürüm.
Fani dünya senin her şeyin yalan,
Cilvene, nazına; çoktur aldanan,
Mal da, mülk de yalan, bir baki kalan,
İsmim ile omuzlarda yürürüm.
Kibirlenme insanoğlu bu dünya fani,
Hep benim diyenler; gördün mü hani?
Kim sırtına alıp; götürdü malı,
Bir kefenden başka nem var yürürüm.
Sanma sana kalır dünyanın malı,
Herkes bu âleme benden sevdalı,
Kim götürdü mezarına bir kuru çalı,
Çırılçıplak göç eyledim yürürüm.
Tek hazinem, dualarla yürürüm.
M. ÇAL
Muhammet Çal

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yürüyorum
Herkes gülüp eğleniyor,
Kimse derdin ne demiyor,
Deli gönlüm sev sev diyor,
Bir çıkmazda yürüyorum.
Tek bir umut, bütün çabam,
Tutmaz oldu gönül yamam,
Hasretinden uyuyamam,
Bir çıkmazda yürüyorum.
Talan oldu evim barkım,
Dönmez oldu gönül çarkım,
Bu dur kalpsizlerden farkım,
Ben aşk ile yürüyorum.
Kalmasa da bir umudum,
Aşk bahçesi olsun yurdum,
Ben gül oldum sen de kokum,
Yar elinden gidiyorum.
Gönlüm çırpınıyor boşa,
Özeniyor sanki kuşa,
Yaz baharım döndü kışa,
Mevsimlerde yürüyorum.
Dönme dolap gibi hayat,
Duyan olmaz etsem feryat,
Sevmek nedir bilmez hey hat,
Yalnızlığa yürüyorum.
Çaresizim aşk elinden,
Hani düşmezdim dilinden,
Koptuk şimdi biz gönülden,
Sensizliğe yürüyorum.
Gidiyorum ağır ağır,
İster kör de ister sağır,
Aşkın öldürse de kahır,
Çeke çeke yürüyorum.
Sensizliğe yürüyorum.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Zalim
Merhametin bu mu senin,
Bu kadar mıydı hevesin,
Şimdi bilmem neredesin,
Hayırsız, vicdansız, zalim.
Köşe bucak kaçıyorsun,
Daldan dala uçuyorsun,
Sen dünyamı yıkıyorsun,
Hayırsız, vicdansız, zalim.
Huzur bırakmadın bende,
Bu aklım takıldı sende,
Seni seven bak ne halde,
Hayırsız, vicdansız, zalim.
Kıyarsan sen bu aşkıma,
Son verirsin hayatıma,
Kastın ne dir ki canıma?
Hayırsız, vicdansız, zalim.
Yıktın ne var ise bende,
Bıraktın çekilmez derde,
Cayır cayır yan mahşerde,
Hayırsız, vicdansız, zalim.
Hal bilmez insafsız yârim.
M. ÇAL
Muhammet Çal
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Zehir Ettiler
Her gün ayrı sızı kaplar içimi,
Bilemedim günahımı, suçumu,
Koparttılar gönlümdeki düşümü,
Bana yaşamayı zehir ettiler.
Kaç kez feryat ettim ise kadere,
Sesimi duymadı, yılda bir kere,
Mahkûm etti beni yeni dertlere,
Bana bu dünyayı zindan ettiler.
Gönlüm kor alevler içinde yanar,
Dinmez aşk yarası sinemde kanar,
Hasretlik gün geçmez sabrımı sınar,
Bana yaşamayı zehir ettiler.
Sevincim, umudum tükendi bitti,
Sensizlik sancısı canıma yetti,
Yokluğun gör bana, bak neler etti,
Ban yaşamayı zehir ettiler.
Kaderi suçladık darda kaldıkça,
Gönlümüzde kor alevler yandıkça,
Hasretin kalbimde sızı oldukça,
Bana yaşamayı zindan ettiler.
M. ÇAL
DOST KALEMLER
Sevdiğim gülümdür zamanla solan,
Sararır yaprağım hazandır olan,
Geçer ömrüm dem dem miattır dolan,
Bana yaşamayı zehir ettiler.
Bize bu dünyayı zindan ettiler... Gönül Ehli
Muhammet Çal
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Zindan Olur Bir Tanem.
Yıllarca Karadeniz oldu bir dert ortağım,
Sahil boyunca kumsal şimdi benim otağım,
Gökyüzü yorganımdır, çakıl taşı yatağım,
Sen olmayınca saray viran olur bir tanem.
Bir bir döktüm içimi gökteki martılara,
İsmini nota yaptım yazdığım şarkılara,
Kalbimle yapa yalnız alıştım korkulara,
Sen olmayınca hayat zindan olur bir tanem.
Sabaha dek yıldızlar tek tek göz kırptı bana,
Hiç biri benzemiyor inan bir tanem sana,
Hasretin son verecek bir gün bu garip cana
Sen olmayınca dünya mezar olur bir tanem.
Dalgalarla oynaştık sabaha dek sahilde,
Dünyada kavuşmadık, ümidim var mahşerde,
Feleğin çarkı döner güler bir gün beklide,
Sen olmayınca yaşam zehir olur bir tanem.
M.ÇAL
Muhammet Çal
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