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Selim Uğur Örs

*HAYAT*?
ADA_mdan ÖNCE
ADA_Mdan SONRA
yani;
15/Mayıs/2012 Salı 23:04:39 HAYAT başladı..
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14 Şubat 2015

*YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ*

14 şubat sevgililer günü
Birden aklıma geçen sene 14 şubat geldi
Ne etrikalar ne yalanlar ne senaryolar yazıp işe gitmemiştim
Sırf seninle olmak için.
Ama bu 14 şubat;
çok keyfsiz acı yorgun ve bitkin yüreğimle
yine yalan söyledim işyerime
bu gün çok rahatsızım dedim gelemeyeceğim dedim
geçen seneki yerimize tekrar gitmek için
(sahil yoluna o banka ada’yı karşıdan seyretmeye
ama bu seferki veda seyredişi olacak bir daha gitmeyeceğim oraya bir daha
konuşmayacağım ada ile)
bir an düşündüm aklıma geçen sene geldi
yalan söylerken ne kadar da heyecan doluydu yüreğim
taaa akşamdan traşımı olmuştum sabah duşumu almıştım
içim içime sığmıyordu kokumu sıkmıştım
diz üstü pc.mi sırt çantamı alıp evden çıkışmış
sahil yoluna kadar resimler çekerek sana geliyordum
sadece senle ben olmuştuk.
Ama Bu 14 şubat
traşsız kokusuz isyanlarla kalktım yatağımdan
Özensiz bir şekilde elime ne geçtiyse giyidim üstüme
Bir kot bir kazak ve paltomun cebine sigaramı çakmağımı koyup çıktım evimden.
(Bakarmısın olaya evimden dedim halbu ki evimiz derdim normalde)
Ne diz üstü pc. aldım ne sırt çantamı
Amaçsız gayesiz çıktım evimden
Amaçsız gayesiz değil yine sahil yoluna gidiyordum
yani hedefim belliydi
*veda busesi* hedefim
Açtım kapımı merdivenlerden indim sokak kapısından çıktım dışarı
Hava çok soğuk ve yağmurlu
Birden aklıma şemsiye geldi çıkıp alayım dedim sonra vazcaydım
İliklerime kadar ıslanmak geldi içimden
Karar verdim ıslanmaya ve yoluma devam etmeye başladım
Daha yüz metre gitmeden sırılsıklam olmuştum ama umrum değildi
O köprünün altından geçtim surlara ulaştım merdivenlerden indim
Üst geçite geçtim ordan karşı sahil yoluna geçtim
İçime kadar yağmur giriyordu sırılsıklam olmuştum
Aklımda geçen yıl vardı
O sana kavuşma anımı güler yüzle anımsıyordum
Acı fren sesi kendime getirdi yolda az kalsın adam giriyordu öndeki arabanın
arkasından.
Ve en nihayeti yürüyüş yolundaydım
Geçen yıl ki gibi bankı kaptırma korkum yoktu
Çünkü bomboştu sahil
Hemen bizim banka geldim ıslanmışlığına bakmadan oturdum
Ama bir türlü kafamı kaldırıp ADA’ya bakamıyordum
Bir cesaret kaldırdım baktım ADA’ya
Görünmüyordu etrafını sis kaplamıştı
Sadece üstü görünüyordu
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Uzun uzun baktım 14 şubat 2014 geldi aklıma
Acıdı birden tüm bedenim yok yok ağlamayacağım asla ağlamayacağım
Desem de doldu meret gözler
Çok enteresan hiç bir şey düşünemiyordum
Birden aklıma roman gacısı geldi
sağ tarafıma çevirdim başımı sanki orda olacakmış gibi,
orda olsa da az biraz konuşsam diyordum kendi kendime
Tekrar yüzümü döndüm ADA’ya
Bir çağ açtmıştın bir hayat vermiştin;
15 MAYIS 2012
SALI
23:04:39
BEN SANALYALAN CAN
Bir çağ kapattın bir *hayat aldın*
01 ŞUBAT 2015
PAZAR
20:18
KAPANDI GÖZLERİM
KAPANDI YÜREĞİM
UÇTU GİTTİ BENDEN RUHUM
ELİNE YÜREĞİNE SAĞLIK
YALANLARINA SAĞLIK
ARTIK BEN BİR *HİÇ*
ESERİNE SAĞLIK
ANLADIM BEN ONU
NE YOLDAŞ
NE CANIM DA CANIM
NE TEK TANEM
NE DE SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM
NE DE ADA________mmm DEMİYECEĞİM DİYEMEYECEĞİM ARTIK SANA
ADIN *YALAN DÜNYA* ARTIK
Beynim durmuştu düşünemiyordum
Olacak iş değil hayal bile kuramıyordum
Buraya gelecek sana kızacak küfür edecek
Sonra bir veda busesi ile ayrılcaktım
Onu bile beceremiyorum
birden içim titredi
donmuşum yağmur sularının içime dolduğunu hissettim
yavaşça ayağa kalktım son kez baktım ADA’ya
elimi dudağıma götürdüm bir öpcük alıp sana doğru gönderdim
vermiştim veda busemi
döndüm arkamı evime doğru yürümeye başladım
düşünmeye başladım
ADA ben bunu hak etmemiştim
ADA bu kadar acımasız olacağın aklıma hiç gelmemişti
ADA oyununa oyuncu yapmayacaktın beni
ADA ama yinede tebrikler GÜZELDİ SENARYON OYUNUN
Sen benden gittin ya (ZATEN YOKTUN Kİ HİÇ DE OLMADIN Kİ)
Ben de senden gittim artık
____________________________Ada_mSessiz V HİÇ

Selim Uğur Örs
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14 Şubat 2017 Hala ''sen Yoksun''

YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Bu gün günlerden 14 şubat
yani birilerinin ilan ettiği gibi sevgililer günü
Benim saat ve tarihlerle pek aram yoktur
aklımda tutamam nedenini de bilmiyorum
Ama şunu iyi biliyorum
Aşk-n Sevginin tarihi olmaz
her an aklında yüreğinde sım-sı-cak bedeninde yaşar
Sevdin mi ömürlük yüreğin ölünceye kadar seversin yaşatırsın sevdanı sevdiceğini
Neyse kimilerine göre öyledir kimilerine göre böyle
hepsine eyvallah
Evet evet bu gün 14 şubat
Sabah kalktım yatağımdan
hiç de iyi değilim
psikolojimi sorsanız dibe vurmuş kötü ötesi
Elimi yüzümü yıkamadım
Ne traşımı oldum ne duşumu aldım ne kokumu sürdüm ne de bilgisayarımı aldım
yanıma
Yani geçen geçen senelerki sevgililer günün ruh halinde değilim
Garip bir çaresizlik içinde çıktım evimden
kordon boyuna doğru yüremeye başladım
Hiçbir umudum  yok hiçbir mucizem yok Sadece yürüyorum
Aynı İstanbul-da-ki gibi burdada bir ada buldum
Ada ya doğru yürümeye başladım
ama yüreğim bu sevgililer günü sersem salak atmıyor
Sadece ada ya doğru yürüyorum
Gün sabahın kaçıdır yazmıdır kışmıdır güneşlimidir yağmurlumudur onu bile bilmeden
yürüyorum
Aslında neden ada ya kordon boyuna yürüdüğümü de bilmiyorum
Saç sakalım bir birine karışmış
hani olur ya kişilerin favori kostümleri
benim de var tabi-ki ama onları bile giymedim
çünkü anladım biliyorum ki ben bir hayal rüya görmüşüm
ve ada yı ben yaratmışım yanlızlığımın tam ortasına
yine de elime aldım bir demet papatya
neden aldın diye sormayın ne olur aldım işte
Uzun yürüyüşün sonunda
bir bank ilişti gözüme Oturdum elimde papatyalar
İstanbuldaki bank gibi özel bir bank değildi
özel yapmaya-da hiç niyetim yoktu
Derin bir nefes aldım Uzun uzun seyrettim denizi ada yı
İstanbul da ki gibi güzel görünmüyordu ne deniz ne de ADA
hatta hatta ada-SU ada-CAN da yoktu ada nın sağ yanında
Ne kadar uzun seyrettim bilmiyorum
Kalktım ayağa
elimde ki papatyaları bıraktım denizin maviliğine
dilek falan da tutmadan
Sonra yavaş yavaş evime doğru yürümeye başladım
yol ne kadar uzun ne kadar kısa yüreğim ne yapıyor ben ne hallerdeyim bilmeden
geldim evime çok yorgunum halsiz çaresiz
Oturdum kanepeme bir cigara yaktım
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derin bir nefes aldım içime doğru
Sonra bir nefes bir nefes daha
birden canım yandı aynı yüreğim gibi
baktım cigaramın ateşi filitreye ulaşmıştı dudaklarım yandı
hemen söndürdüm kültabağım-da sigaramı
ne gariptir artık öyle güzel cümleler de kuramıyorum
dedik ya zavallı çaresiz imkansız ben
Yatağıma doğru yavaş anlamsız adımlarla yürümeye başladım
uzandım yatağıma
Yine çaresiz yine zavallı yine O*nsuz
işte böyle  be CAN Bi CAN işte aynen böyle
bu sene ki 14 şubatta böyle geldi ve GİTTİ aynı SEN gibi
Kapattım gözlerimi
hangi rüyaya hangi hayallere dalacağımı bilmeden kapattım gözlerimi eyvallah..14
şubat 2017

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada mSessiz/ada sessiz
Selim uğur ÖRS

Selim Uğur Örs
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15'Mayıs'2012

15 MAYIS 2012 Salı 23:04:39

BEN * SANALYALAN * CAN

16 Mayıs 2012 Çarşamba 00:08:55

ADRES DOĞRU CAN
NET KESİLDİ BAĞLANMAM ZAMAN ALDI..

Selim Uğur Örs
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18 Mart 2015

*YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ*

Bazı anlar vardır
Ne yazılır nasıl başlanır bilemezsin
Bazen kalem ne yazacağını bilmez
Akıl fikir yürek durur
Bazen beyaz sayfa sana
sen kalemine
baka-kalırsınız öylece
bazen kendine kaderine yaşadığına
lanet etmek istersin
ağzına dolu dolu küfürler gelir gelir gider
işte tam O an da
kaldırısın başını gökyüzüne
içinden bağıra çağıra avaz avaz
söylersin tüm söylenmesi gerekenleri
Velhasıl
Bazen ne kalem yazmak ister ne yürek
Sadece bakarsın
İyi-ki doğdun bile diyemezsin
İşte bu öyle bir-gün
Susarsın sessiz sessiz
Susarsın dolu dolu
Ada_mSessiz________________HİÇ

Selim Uğur Örs
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''2017'' Ada mSessiz

YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

SÖZ olsun
HAYAT olsun
Hikaye olsun
Roman olsun
Şiir olsun
Efsane olsun bu AŞK
can da can olsun
Yüreğimde olsun
Gözümün nurunda olsun
Olsun olsun
AŞK olsun sana ADA
AŞK olsun bana AŞK olsun Bize
Ne de güzel AŞK yakıştı BİZE YÜREĞİMİZE
Yüreğin bana yüreğim sana AŞK olsun
SEN YOKSUN be Kitapsız Kalleş Buz Yürekli Sevdam SEN YOKSUN
OLSUN OLSUN PAPATYA YÜREKLİM
YENİ YILIN KUTLU OLSUN
2017 SANA OLSUN SENİN OLSUN,SAĞLIKLA  GÖNLÜNCE OLSUN…

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada mSessiz/ada sessiz

Selim Uğur Örs

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

22 Nisan 2016

Bir Hayatın Seyir Defteri…*

Ne,
Zaman
Ne de,
Bitip tükenen takvim yaprakları
Ne,
Aklımdan
Ne de,
Yüreğimden
Eskitemedi Sen/i
Eskimeyen
Eski Yürek BiCan’m …
2 Yıl 6 Ay 03 Gün

Söylenmemiş TÜRKÜ'm ...
Ada’m Sessiz *

Selim Uğur Örs
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22/04/2016

ADA/mmm BiCAN/mmm Yüksek Sosyetem
01/09/2017 Cuma saat: 04:44 Bu Gün Bayram,
Ben Hala Yokluğunun Takvimini Tutuyorum
CAN/da CAN 22/04/2016 Saat: 00:59 Cuma…
BİR GÜN MUTLAKA Dedin,
HERHES GİDER BEN GİTMEM Dedin GİTTİN
Tam/Tamına;
1/Yıl 4/Ay 1/Gün oldu SEN YOKSUN be BiCAN/mmm..
Olsun Olsun BiCAN/mmm Olsun En Güzel Bayramların Olsun,...
Hayat Sana Güzel Olsun Sağlık Olsun Sağlığın Olsun SSDE*SSÇS

Selim Uğur Örs
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3 Ay 16 Gün MERHABA ADA'''mmm

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada_mSessiz ada_sessiz

02/11/2015  saat:17:50
Ne Güzel bir Tarih
Ne Güzel bir Saat
Ne Güzel bir ADA
3AY 16 GÜN SONRA *MERHABA ADA_mmm*

Selim Uğur Örs
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31 Mart 2017 'Sen Yoksun'

YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Şairin adı neydi bilmiyorum hatırlamıyorum ama dizeleri sözleri çok hoşuma gitmişti…
Belli ki Sevmiş sıkı sevmiş
hatta hatta yazdıklarına bakılırsa hayatında ilk defe sevmiş
Hatırladım adı Bir Garip Akşamcı Ada mSessiz di
Şiirler dizeler zaman tarih aklımda kalmaz
öyle bir yeteneğim de yok zaten
Bir Garip Akşamcı Ada mSessiz’n
SEN
SEN
SEN
SEN İLLAKİ SEN **
‘’BEN SENİ SEVMEYİ SEVDİM
BEN SENİ *HAYAT* dedim de SEVDİM’’
dizeleri aklımın bir köşesine yer etmiş şiir sayfasında bu dizelerin devamı da vardı ama
nedense bu dizeler aklıma yüreğime mıh gibi çakılmış kör bıçakla kazınmıştı…

                                                  ****
Tarih herhalde  22/04/2016
saat 00:59
günlerden çarşamba gibiydi tam hatırlamıyorum,
*BİR GÜN MUTLAKA* geleceğim bekle dedi
ve ekledi,
Herkes Gider Ben Gitmem Dedi *GiTTi*
tam tamına;
Nisan      22/04/2016     8 gün 192 saat 1 hafta
Mayıs      31 gün  744 saat   4 hafta
Haziran   30 gün  720 saat   4 hafta
Temmuz  31 gün  744 saat  4 hafta
Ağustos  31 gün  744 saat   4 hafta
Eylül        30 gün  720 saat   4 hafta
Ekim        31 gün  744 saat   4 hafta
Kasım      30 gün  720 saat   4 hafta
Aralık      31 gün  744 saat   4 hafta
2017
Ocak    31 gün  744 saat  4 hafta
Şubat  28 gün   672 saat  4 hafta
Mart    31 gün  744 saat  4 hafta
343 gün 45 hafta 11 ay 8232 saat oldu Herhalde
Galiba
Gibi gibi
Üç aşağı beş yukarı
hatırladığım  anımsadığım bu kadar oldu ….
ve tarih 31/03/2017 saat 00:01 *SEN YOKSUN* söz-ün son u …

                                                    ****
acılar hüzünler biriktirdim cebimde kimseler yoktu ne yüreğimde ne yanımda
sonra O*çıka-geldi hayatıma yüreğime
sevda
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sevgi
aşk
O*nu büyüttüm hayallerimde rüyalarımda yüreğimde ezcümle O*yok
O*hiç yoktu…

*SEN YOKSUN*

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada mSessiz/ada sessiz * Selim uğur ÖRS

Selim Uğur Örs
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Abdal Yürek

*YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ*

Nazlı can-ım
Yasaklım
Bilmem-mi imkansızlığını
Bilmem-mi bir gün gideceğini
Bilirim canım-da canım
Can yol-daşım
hem de çok iyi bilirim olmazlığını imkansızlığını
bilmemezlikden görmemezlikden geliyorum
Bu bildiklerimi senden duymayım sevgili
Bırak yıkma hayallerimi
Gelecekmişsin gibi hayallerinle yaşasın
bu deli divane zavallı yürek
he de EYVALLAH de
gelecek de
az zaman de
zamanı var de
avunsun bu bi-çare deli divane abdal yürek
Ada_mSessiz__________ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Acıyor Ki

*YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ*

acıyor-ki
sensiz HAYAT bu CAN acıyor-ki
nefes alamıyor-ki bu CAN
SENSİZ sessiz sessiz
ada_sessiz kanıyor-ki bu CAN
bu CAN SEVDİ-Kİ
BU CAN ÇOK SEVİYOR-Kİ
neylesin bu can EYVALLAH dedi-ki

Selim Uğur Örs
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Ada

*YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ*

SEN-sizlik nasıl anlatılır?
Sensizlik ÖLÜM’mü desem,
HAYKIRIŞ-mı desem
Yoksa Bİ-ÇARESİZLİK’mi
Ben de bilmiyorum,
SENİ anlatmak gibi çok zor bir soru sordum KENDİME
SEN-SİZ-LİK anlatılmıyor be CANIM-DA CANIM
        Ada_mSessiz________ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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ADA  ''''  Ada mSessiz

YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

___________________________________ADA;
SEVERİM...
Hem de UNUTULMAZ bir TUTKUYLA SEVERİM
AŞK olsun SANA SELİM AŞK olsun!
Bir YÜREK sundun
BİN AŞKLA DOLDUN
AŞK OLSUN SANA SELİM AŞK OLSUN!
____________________________   Ada_mSessiz;
AŞK OLSUN ADA_mmm
BİZE AŞK OLSUN
ne de Güzel YAKIŞTI BİZE AŞK
_____________________________________        ADA;
CANIM *SEVDAM* VUSLATIN Taaaaa KENDİSİYİZ BİZ
YÜREĞİME iyi bak
KENDİNE iyi bak
SANA MECBURUM
BANA MECBURSUN HEPSİ BU…
_______Ada_mSessiz
EYVALLAH...

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada_mSessiz ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Ada ''2014''

YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Gönderme tarihi: 15 Mayıs 2012 Salı 23:04:39
Konu:
BEN * SANALYALAN *   CAN

Gönderme tarihi: 16 Mayıs 2012 Çarşamba 00:08:55
Kime: bb.suo@hotmail.com

ADRES DOĞRU CAN
NET KESİLDİ BAĞLANMAM ZAMAN ALDI..
ŞİİRİ BEKLİYORUM
İYİ GECELERR

**İLK SÖZCÜKLERİMİZ**

2014
Ada____m bu gün seninle birlikteliğimizin günü saati dakikasını gönderdim…
Çok şeyler yazmak isterim
O kadar çok şey varki AKLIMDA YÜREĞİMDE sana söylemek istediğim ama yazarak
değil YÜZÜNE söylemek isterdim bu çok ÖZEL GÜNÜMÜZDE…
Ama zor bir DİLEK bu…bunu da biliyorum,
Sesimle sana konuşarak plansız proğramsız hazırlıksız içimden geçen SEN-i ada___mı
söylemek istiyorum…
Sadece şunu bilmeni istiyorum…
SEVGİYİ SEVDAYI AŞK-I tattırdın,YÜREĞİNE teşekkür ederim,
HAYAT-ı SEVMEYİ ÖĞRETTİN BANA teşekkür ederim,
BEN-i BEN YAPTIN teşekkür ederim,
Yarım asırdır acılar hüzünler çeken bu YÜREĞİME *BAHAR*getirdin
Bu yürek gülmeyi öğrendi SAYENDE…
Küçücük bir KARTOPU tanesi olarak girdin GÖNÜL BAHÇEME bir ÇIĞ oldun içimde
doldun doldun TAŞTIN HAYATIMA….
ADA___________________mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Bu CAN SENİ SENDEN ÇOK SEVİYOR ve SON NEFESİNE kadar SEVECEK
ADA__________________mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
m
Bu CAN SENİ SEVMEYE DEVAM EDECEK SON NEFESİNE KADAR….
ADA___________________mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
İYİ-Kİ VARSIN               SENİ SEVİYORUM HEPSİ BU
ÇOK ÖNEMLİ:
Ve ALLAH’ıma teşekkür ediyorum SENİ BANA VERDİĞİ İÇİN
YENİ YILIN KUTLU MUTLU OLSUN TEK-TANEM CAN-TANEM
ACILAR HAKSIZLIKLAR KÖTÜLÜKLER ve SAĞLIKSIZ GÜNLER *ÖMRÜN BOYUNCA
KAPINDAN SENDEN UZAK DURSUN*
ALLAH’ım SEVDİKLERİNE SENİ BAĞIŞLASIN
BİRDE MÜMKÜNSE *BANA BAĞIŞLASIN*
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SSDE
SSÇS

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada_mSessiz ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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ADA gibi

YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Sevmek ne güzel iki hece
Sevilmek ne güzel üç hece
Canım da canım
Bi-Can-ım
İmkan-SIZIM
Can-SIZIM
Yürek-SIZIM
Zaman-SIZIM
sosyete sevdam ajanım ne güzel çok hece
bir tek hece var ki  dilim de yüreğim de  kalemim de ''TEK HECE''
Sen gibi
Can gibi
*ADA* gibi …
ama ‘’SEN YOKSUN’’ hiç de OLMAYACAKSIN
********29/12/2016 Perşembe Saat: 03:45

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada mSessiz/ada sessiz

Selim Uğur Örs
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Ada mSessiz    ada sessiz

*YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ*

sordum soruyorum kendime?
Ada ne?
Ada = Hayat
Ada = AşK
Ada = Sevda
Ada = Hayatımda İLKİM.. İLK AŞKIM.. İLK SEVDAM..
Başka ne ADA?
*ADA * anlatıp anlatıp saatlerce sabahlara kadar anlatamadığım,içim dışım var
oluşum..
Daha daha ne?
* ADA * özlemle hasretle bir kere sarılmak istediğim,bir kere sarılmak istediğim,bir
kere gözlerinin içine doyasıya kanasıya bakmak istediğim…
Bir kere birlikte olmak ve uyurken sabaha kadar onu seyretmek..
Daha daha ne?
*ADA * Hayalim * imaknsızım * öbür dünyada özlemle hasretle beklediğim..
Bu kadarmı?
* ADA * için  bu kadarmı diye soran aklıma gülerim..
* ADA * bu kadar kısır cümlelerle kelimelerle anlatılması ne mümkün na mümkün,
* ADA * yaşamaylada olmaz ADA hissedebildiğimdir içimde gönlümde VAR OLUŞMDUR
beni    hayata döndüren insanı duygularımı çıkaran MUHTEŞEM AŞKIMDIR..
* ADA * İÇİMDE YAŞAYAN GÖRMEDEN DOKUNMADAN İÇİMDE ÇIĞ GİBİ BÜYÜYEN AB-I
HAYATTIR …
** ADA ** artık bu dünyada vazgeçtiğimdir,sadece hayalimde içimde
yaşattığım,ölümden sonra SARILMAK için beklediğim ÖPMEK için SEVMEK için
GÖZLERİNE DOYASIYA BAKMAK İÇİN beklediğimmm * SONSUZ ve BİTMEYECEK
SEVDAM AŞKIM AŞK-I ŞAHANEM MUHTEŞEM AŞKIMDIR! ! !
Dur ne olur sorma AKLIM dur artık..
   AKLIMI TEK TESLİM ETTİĞİM HATUNUM
  RUHUMU TEK TESLİM ETTİĞİM HATUNUM
  İÇİMİ BENLİĞİMİ EMANET ETTİĞİM TEK SULTANIM
AKLIM SUS NE OLUR SUS KELİMELER YETMİYOR SAÇMALIYORUM YAZARKEN
CÜMLELERİM KELİMELERİM DÜŞÜŞE GEÇİYOR..
CAN TANEM * ADA * HAKKINDA SORMA ARTIK …
SENDE BİLİYORSUN-Kİ O SELİMİN CANIN TAAAA İÇİ
HAYATTA NEFES ALMAK GİBİ
O NEFESİM HAYATIM YAŞAMA SEBEBİM
BEKLENTİM DİĞER TARAF İÇİN
SONSUZA KADAR ONUNLA OLABİLMEK İÇİN
DİĞER TARAFA GİTMEK İÇİN CAN ATTIĞIM HAYATTAKİ TEK VARLIĞIM …
* ADA-Kİ * CAN CANIM
* ADA-Kİ * YÜREK YÜREĞİM
* ADA-Kİ * SELİMİN DÖRT TARAFINI ÇEVİRMİŞ ADA-SI
* ADA-Kİ * SELİMİN HAYATINDA ada_sesiz den önce ada_sesiz den sonra olanı
* ADA-Kİ * BEN………
A_klımda sen fikrimde sen
D_erya deniz dolusu SEN SEN SEN
A_şkım sevdam şahanem muhteşemim CAN tanem
S_en sen sen
E_melim arzum ilk ve son isteğim
S_sen sen sen
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İ_çimdeki yüreğimdeki ada_sesiz ada_sesiz atan tek melodim
Z_evk-ü sefam akıl tutulmam vazgeçilmezim vazgeçmeyeceğim İLK ve SON AŞKIM..

NE KADAR YAZARSAM YAZAYIM
NEKADAR GÜZEL KELİMELER BULMAYA ÇALIŞIRSAM ÇALIŞAYIM…  SANA
GÖNDERDİĞİM YAZILAR KELİMELER CÜMLELER..
İSTEDİĞİM GİBİ OLMUYOR HEP EKSİK HEP EKSİK
HEP OLMADI DİYORUM …
YİNE OLMADI YİNE YAZAMADIM...
         Ada_mSessiz_________ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Ada mSessiz Sabah

YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Kalktı yatağından başı çatlıyordu ağrıdan
Ağzının içi çamur gibiydi,Gitti elini yüzünü yıkadı
Suratının derisini kazırcasına havluyla sildi kuruladı yüzünü…
Dünden kalma yıkanmamış kadehini aldı burnuna götürüp kokladı
ne gerek vardıysa kokuyor işte dün yıkamadın ki…
kendi kendine konuşa konuşa buzdolabına geldi
dünden kalma cacığına baktı yoğurt kenarlarında donmuş kaşık içinde saplı
aldı getirdi masanın yanındaki küçük sehpaya cacığını
tekrar buzdolabiına gitti
aldı dünden kalma rakısını oturdu masasına
gözleri açılmıyordu ağzının tadı rezaletti
hiç düşünmeden doldurdu kadehe rakısını
ama öyle böyle değil bu doldurma kadehin yarısını geçti rakı
sonra kendi kendine konuştu
sen iyice azıttın artık Ada mSessiz
farkındamısın kadehini çok geçiyor dublelerin
tam o anda içindeki iç sesi konuşmaya başladı
sadece rakı mı dedi sabahın köründe içermiydin sen be Ada mSessiz…

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada mSessiz/ada sessiz

Selim Uğur Örs
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ADA Sen YOKSUN

YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Seninle geçen zaman
Filim gibi gözlerimin önünden geçmesini nasıl isterdim bir bilsen
Ama
Ne gözlerin ne ellerin ne de sıcaklığın
Sadece;
Hoş bir sada
Bir nefes
Bir ses-li SEN-li saatler,
ve SEN GİTTİN...*
 31-12-2016
Saat:00:59 21 gün
8 ay 253 gün 32 hafta 5700 saat SEN YOKSUN

31-OCAK-2017
9 AY 284 GÜN 36 HAFTA 6072 saat

08-ŞUBAT-2017
Saat: 22:22 292 Gün  37 Hafta 5796 Saat SEN YOKSUN …!

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada mSessiz/ada sessiz *
Selim uğur ÖRS

Selim Uğur Örs
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Ada sessiz

*YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ*

Yüreğimden Baloncuklar Uçurdum SANA,
Göresin,Duyasın,Bilesin
Ada_mSessiz Seni Çok Seviyor Diye
Seni Sensiz Yaşamak Kaderim Der Susarım
Bir Tek Seni SEVDİĞİMİ Söylerken V Yazarken SUSMAM
İşte o Zaman
Çığlığım Haykırış Olur Yüreğimi DAĞLAR
CANIM_da CANIM
*SEVGİLİ* Seni Sevmeye Devam Ediyorum
Öyle Değerli Ki;
Gözlerimden Süzülen Yaşlar,Her Damlada SEN Varsın
Seni Sevmek Uçsuz Bucaksız Gökyüzü Gibi
SEVDAM SEVGİLİ
Ben Senin Yüreğinde ' Nefesini ' Soludum.
Seven Dertli Gönüller Saatlerinde Seni Düşledim.
Her Gece Seninle Daldım Rüyalara..
İmkanSIZı_lığını Sevdim.
Seni Görmesemde,
Bir Çocuğu Sevişindeki SES Tonunu Sevdim.
Sert Duruşunun Altındaki O Sol Yanında Taşıdığın Masum Yüreği Sevdim.
BEN SENİ SEVDİM YALNIZ SENİ.....
SENİ SEN OLDUĞUN İÇİN SEVDİM....
SEVGİLİ SEVDA Ben Hayatımdaki DURUŞ’unu Sevdim
İYİ-Kİ VARSIN SEVDAM SEVGİLİ
SENİ ÇOK ÇOKKK *ÖZLEDİM* De HAYDE GEL ARTIK..

_______Ada_mSessiz ada_sessiz *SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*

Selim Uğur Örs
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Ada Sessizz

*YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ*

A  klımda fikrimde yüreğimde akan gözyaşlarımda sen
D  ilimdeki tek hece,derdimin dermanı özlemimsin sen
A  şkım,sevdam,umudum,hayatımın noktası sen
S  evdalı başımda duman duman hasretimsin,can-sın canımın içisin sen
E  melim arzum hayalim can-tanemsin sen
S  essizliğim sensizliğimsin sen
S  en sen sen vazgeçilmezimsin sen
İ   lk aşkım sevdam dilek ağacındaki kırmızı kurelemsin sen
Z  aman tünelinde ışığım gizemim sırrım söylenmemiş türkümsün sen

Selim Uğur Örs
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ADA v RÜYA

YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Bu gün güzel bir rüya ile uyandım
25/10/2015 Pazar saat sabahın 04:04
Bu da bir tesadüfmü BUZ_YÜREKLİ
Saate bakarmısın 04:04
Hatırlıyormusun BUZ_YÜREKLİ
Bir gün eline geçer diye,
*Ada_sessiz
SSDE_SSÇS
15 Mayıs 2012
SaAT: 23:04:39
SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM*
Diye 20TL. Üzerine yazdığım para Geldi aklıma.
Yine totemlerle uğraşıyorum değimli?
Neyse nerde kalmıştım
RÜYAMDA;
Yine sensizlik sensiz gecelerden bir gece daha
Sensizliğin deminde demlenirken
Saat 24:00 de telefonum çaldı GİZLİ NUMARA
Gizli numaradan tek bir kişi arar beni ADA_mmm arar
Yüreğim yerinden fırlayacak gibi atmaya başladı
Heyecanla telefonu kulağıma götürdüm
O her zaman ki ürkek sesinle *Merhaba merhaba selim dedin*
Aman allahım SENdin SEN gelmiştin
Uzun gidişlerinden yok oluşlarından biri dahaydı
Artık günleri saymayı bırakmıştım
Kendimi toparladım
Yüreğimin atışını gizlercesine
Heyacanımı göstermemeye gayret ederek
Soğuk bir sesle merhaba ADA dedim
Selim hiç bişey sorma camdan dışarı bak dedin
Pejo bir araç elinde telefonun
Sahil yolunda bana bakıyordun el sallıyordun
Yok yok rüya olmalıydı sen olamazsın ki
Sen imkanSIZI sın ki
Gel selim hadi çabuk vakit yok diyordun
Ellerim ayaklarım bendenim birden yok oldu
Yürüyemiyordum hareket edemiyordum
bu ne ya dedim içimden
Sakin ol sakin ol yine rüya dedim kendi kendime
Evet evet yine rüya
Gümür gümbür davul gibi atan sersem salak yüreğimle yatağımdan kalkdım
Saatime baktım 04:04 bu kadar da olmaz dedim
Dileğim oldumu rüya ile karışık gerçek mi dedim
Aman ALLAHIM bir nefes de pencereme koştum
Sahil yoluna baktım cadde lambaları yanıyor
ADA belli belirsiz görünüyor karşımda
Kennedy caddesi bomboş
Sahil yolunda sağlıklı yaşam için tek-tük yürüyen 50 yaş üstü
Sahil yolu müdavimleri..
Başımdan aşağı tırnaklarıma kadar bir titreme
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Ter damlalarım birbirleriyle yarışır gibi akın akın akıyor başımdan ayaklarıma kadar
Yine bir titreme üşüdüm üşümüşüm
Her zaman ki gibi güzel SEN_li bir RÜYA_ imiş
İnşallah yorganımı kapalı tutmuşumdur dedim kendi kendime
Beden sıcaklığım uçup gitmemiştir
Hızlı hızlı yorganımın altına girdim
Kapattım gözlerimi sımsıkı
Belki rüyamın devamını görürüm diye..! !

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada_mSessiz ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Ada-1

*YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ*

Sürgün yedim sol yanımdan
Sensizim
Çaresizim
Bi çareyim
Tek çaremSEN
           Ada_mSessiz    ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Ada''10

YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

A  klım_da SEN fikrim_de SEN
D  dilimdeki tek hece SEN ADA_mmm
A  şkım sevdam umudum imkanSIZIm SEN
S  evdalı başımda duman duman Hasretimsin SEN
E  melim arzum hayalim
S  EN SEN İLLAKİ SEN diye sersem salak atan YÜREĞİM SEN
S  enle güne başlayıp senle günü bitirdiğim SEN
İ  lkbaharım yaz_ım ilk aşkım sevdam SEN
Z  amansız yüreğimde açan kardelenim papatyam SEN
_____SEN var ya ADA_mmm SEN
_____CANIMIN TAAAA İÇİSİN SEN...

 *SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada_mSessiz ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Ada-10

*YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ*

UMUTlarla ÖZLEMlerle dolu dolu YÜREĞİM-sin SEN
Zamansız YÜREĞİM-de açan KARDELEN-imsin SEN
Bekleyişlerim çareSENliğimsin SEN
VAZGEÇİLMEZİM MUCİZEM-sin SEN
HAYAT-ı SEN diye SEVDİĞİM-SİN sen
SEVDAM
İLK AŞKIM
KOCA YÜRKLİM-sin SEN
AKIL TUTULMAM,GÖNÜL SEFAM-sın SEN
ILGIT ILGIT esen GARBİYELİ-msin SEN
MEYİM,KADEHİM ‘’SAR-ıp’’HOŞ’’ oluğumsun SEN
Sen sen sen sen İLLAKİ SEN diye TAPTIĞIM-sın SEN
      Ada_mSessiz__ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Ada-11

*YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ*

bana bir TÜRKÜ söyle
''SÖYLENMEMEİŞ'' Olsun,
bana bir ''YÜREK'' ver
sadece;
SEN SEN SEN SEN
İLLAKİ ''SEN'' diye atsın.
bana bir ADA ver sessiz olsun
sadece SEN+BEN=BİZ olalım..
gerisi ne olursa olsun..
Ada_mSessiz__ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Ada-11 olmaz olsun

*YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ*

YÜREĞİMDE SEN-li SIZI varken,
BEN-li DÜNYA olmaz olsun
Ada_mSessiz_ada_sesszi

Selim Uğur Örs
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Ada-12

*YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ*

Beni sorarsan SEVGİLİ;
Ben bu gün KIŞ-ım
Ben bu gün HAZAN-ım
Ben bu gün HÜZÜN doluyum,SAĞNAK YAĞMURLUYUM
Anlayacağın BAŞIM DUMAN-lı bu gün.
HAYATI SEN diye SEVDİĞİM ‘’SEVGİLİ’’
Sen söyle
sen nasılsın bu gün.
 Ada_mSessiz__ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Ada-2

*YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ*

Ben seni SEVMEYİ sevdim
Ben HAYATI SEN dedim sevdim
       Ada_mSessiz_adasessiz

Selim Uğur Örs
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Ada-3

*YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ*

Buymuş meğer;
Acılar sevdalar hasret hüzün buymuş
Hani oldu ya olurya
Can olur canın içi olur
Sonra tek bir YÜREK olursunuz
Kocaman tek bir yürek
Bir bedende kimsenin haberi olmadan
Ve hatta
iki ayrı ruh bile bilmeden kendilerini
Bir bedende tek ruh olmuşlardır
Canı yansa canı yanar ya işte o kadar bir olmuşlardır.
Bu nasıl bir şey bu nedir bunun adı nedir diye sorsalar cümle aleme
Ne der cümle alem? ?
Cümle alem ne der onu bilmiyorum
ama
şunu çok iyi biliyorum! ! ! ! !
*O* olmadan tüm zamanların durduğunu
*O* olmadığı zaman nefes almadığımı
*O* olmadığı zaman onsuz hiç bir şeyin olmadığını
*O* canımın içi
*O* aşk-ı şahanem
*O* ab-ı hayatım
*O* bir melek *benim meleğim*
*O* NEFESİM
*O* SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM
Sadece bunları biliyorum VESSELAM
                Ada_mSessiz___ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Ada-4

*YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ*

yağmurları kıskandım sana dokundular diye,
rüzgarlara kızdım kokunu içlerine çekiyorlar diye,
kaderime küstüm imkanSIZIM-sın diye.
bir tek geceleri SEVDİM
rüyalarıma yolluyor diye SENİ..
         Ada_mSessiz__ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Ada-5

*YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ*

Senle seni yaşamak Aşk-ların en güzeli
Ama bir ömür boyu
Ama bir gün
Ama bir saat
Ama bir tek NEFES alımı verimi kadar
Evet evet sadece bir nefes alımı verimi kadar seninle olmak seni yaşamak
Bir nefes alımı verimi GÖZLERİNİ GÖRMEK,
ELLERİNİ TUTMAK
SIMSIKI SARILMAK
KOKUNU İÇİME ÇEKMEK
doya doya kana kana  ÖMÜRLÜK gibi
sadece bir nefes alımı verimi
SEN SEN SEN SEN ve BEN OLMAK ‘’BİZ’’ olmak
      Ada_mSessiz__ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Ada-6

*YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ*

canım-da''CANIM''
hayatımın renkleri ''GÖK-KUŞAĞIM''
ruhum nefesim ''RUH EŞİM''
sol yanımda ki ''SIZIM'' MUHTEŞEM AŞKIM''
ada_sessiz__ada_sessiz atan ''YÜREĞİM''
yaşama sebebim''imkanSIZIM''
gök-yüzüm''SAMANYOLUM''
''AKLIM-FİKRİM''
hatunum kadınım ''CANIM-CIM''inciReçelim
deryam denizim''EMELİM ARZUM''
zevk-ü sefam ''Sen sen sen sen İLLAKİ sen''dediğim
özlemim hasretim taptığım''MABEDİM''
suskunluğum göz yaşlarım''İKİNCİ BAHARIM''
ilk aşkım ilk sevdam dolu dolu sevdiğim''İLKLERİM''
sevdiceğim beklentim ''İYİ-Kİ VARSINIM''
zamanım,saatlerim,dakikalarım,saniyelerim,saliselerim,aylarım,senelerim
''UMUDUM ALIN YAZIM''
gecem gündüzüm''YILDIZLARIM BULUTLARIM''
canım Taaaaaaaaaaaaaa İÇİ''GÖNÜL BAHÇEM''
aşk pınarım ''SABRIM **EYVALLAHIM**''
KALEMİM KLAVYEM ŞİİRLERİM
*****SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM*****
ağır romanım''HAYAT HİKAYEM''
heyecanım mutluluğum''SAADETİM''
ağustos sıcağında''ÜŞÜMÜŞLÜĞÜM''
aralık soğunda''YANMIŞLIĞIM''
GİZEMİM
OLMAZSA OLMAZIM''CANIM-da CANIM''
yarenim,rüyalarım,hayallerim''ÖBÜR DÜNYAM''
__________KADINIM
harflerim,hecelerim,cümlelerim,kelimelerim''AL-FA-BEM''
YEMİNİM,haykırışım,değerim,nazlım''NAZANIM''
limanım,sığınağım,hiç tatmadığım''TADIM''
hiç koklamadığım''MİS KOKUM''
İNCİ TANEM
GÜLEN YÜZÜM
VARIM YOKUM
SEVGİM SEVDAM
BEŞ DUYUM
selim'in dört tarafını çevirmiş ''ADA-sı''
yağmurum,boranım,İLK-baharım,hazanım YAZ-ım
söz-YAŞLARIM
BAŞ TACIM
DELİRMİŞLİĞİM
AKIL TUTULMAM
HER-ŞEYİMİ  FEDA EYLEMİŞLİĞİM
A klımda sen fikrimde sen yüreğimde sen
D ilimdeki tek hece sen derdime CAN sen ÖZLEMİM sen
A aşkım sevdam umdum hayatımın son NOKTASI sen
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S evdalı başımda duman duman HASRETİM sen
E melim arzum hayalim CAN TANEM sen
S en sen sen sen İLLAKİ sen
S ızım derdime devam hayat YOLUM SON-um sen
 İ  lk aşkım ilk sevdam dilek ağacındaki KIRMIZI KURDELAM sen
Zaman tünelinde ışığım hayalim,gizemim,sırrım söylenmemiş TÜRKÜM,tek gerçeğimsin
SEN...

yine olmadı yazamadım eksik hep eksik oldu,
ne zaman bende ki ADA______mı yazmaya kalksam hep yarım kalıyor olmuyor
olmuyor,
AFFET SEVGİLİ yine becemedim vesselam..
    Ada_mSessiz_________ada_sessiz
,

Selim Uğur Örs
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Ada-7

*YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ*

-I-
Sana DOKUNMAK sana KAVUŞMAK
Gece ve gündüz gibi imkansız
Biliyorum biliyorum imkanSIZIM-sın
Sensizlik üşümek gibi
Aklını yitirmek gibi
Susuzluğun ölüm anı gibi
Sol yanımdaki dinmeyen SIZI gibi
Üşüyorum aklımı yitirdim divaneyim
Susuzluğun ölüm anındayım
Sensizlik uçurum tut ellerimden düşüyorum.
Tut ellerimden gel HAYAT ol,kır zincirlerini yık yasaklarını TABULARI
GEL CAN-TANEM GEL
Sen benim gizim,sırdaşım,yüreğim,sessiz çığlık,sessiz çığlığım
Oy oy oy sol yanımda çalan SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM
-II-
Anlayanım,paylaşanım,katlananımsın
Her zerrene kurban bu bi-çare YÜREK
Kendimi HİÇ-e atarım
Sensiz nefes alamam,sensiz görmez olurum
Sensiz yolum şaşar kaybolurum
Varlığın yoluma ışık
Yokluğun diye başlayamam cümleye
Başladığımda İYİ-Kİ VARSIN parolam
İçimde SEN dolaşıyor
İYİ-Kİ VARSIN
İYİ-Kİ DOKUNDU YÜREĞİM YÜREĞİNE
           Ada_mSessiz____ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Ada-8

*YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ*

Hayatımın öyle bir DEMİNDEYİM-ki
Korku,heyecan,sevda,aşk doluyoum
Bir de dolu dolu ADA_m doluyum
     Ada_mSessiz__ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Ada-9

*YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ*

seni * ANLADIĞIMDAN BERİ *
beni * ANLDIĞINDAN BERİ *
her gece yatağıma yattığımda
hep bana geliyorsun,
işte her-gün böyle birşeysin.
  Ada_mSessiz_ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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ADA'mmm Hiç OLMADI

YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Benim Çekip Gitmelerim OLDU Kendimden Bile Çekip GİTMELERİM…
Benim Çok Kırık Dökük AN_larım OLDU…Hiç Tamir olmayan Kaynamayan
ARKADAŞ;
Benim Hiç HAYATIM Da Olmadı,Olan HAYATIMIDA Hiç SEVMEDİM
Bir Tek,
SEN
SEN
SEN
SEN İLLAKİ  SEN
SEN_i *HAYAT* Dedim De SEVDİM,
Hayatım Nefesim dedim de SEVDİM
*BUZ_YÜREKLİ KALLEŞ SEVDA* Ne Yazık ki
SEN
SEN
SEN
SEN İLLAKİ SEN Dediğim *ADA_mmm* da HİÇ OLMADI…

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada_mSessiz ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Ada'msessiz

Bir Hayatın Seyir Defteri…*

Kırılgan
Romantik
Biraz çocuk,
Biraz ağır abi,
Biraz maço
Sevmeyi seven bir Ada’mSessiz di O*
Üstelik papatayaları çok severdi…

Yazmayı severdi…
Yazardı;
Hayatını
Yaşanmışlıklarını
Üzüntülerini
Sevinçlerini
Aşk larını
Sevdalarını…

Yani O*Yazardı
Ama
kimse anlamadı
Dinlemedi
Okumadı ne O*nu ne de yazdıklarını…

O*şimdi ne mi yapıyor
Hala romantik
Hala sevmeyi seviyor
Üstelik papatyaları hala çok çooook seviyor
Ve
Hala yazıyor O*nu…
Şimdi diyeceksiniz ki O* kim haklı olarak
O*nu
O*da bilmiyor ki
O*kim
Varmıydı yokmuydu hiç bilemedi ki…

Söylenmemiş TÜRKÜ'm ...
Ada’m Sessiz *

Selim Uğur Örs
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Ada'msessiz Günlük

Adı ne bilmiyorum...
ne iş yapar şehri neresi nasıl yaşar ne sever ne içer bilmiyorum…
Adres doğru can dedi şiir i bekliyorum dedi...
Sordum, eğer doğruysa ben ADA demişti...
Kısa bir zaman sonra bende bir sürü adı oldu...
Bican,
Yüksek Sosyetem,
Tek/Tanem,
Buz Yüreklim,
Kitapsız Kolsuz Kanatsız Hapis Yürekli Kalleş Sevdam demeye başlamıştım...
Anlamlı kısa kısa sevgi cümleleri müzikler paylaşırdı
Filimler tavsiye ederdi ıssız adam incir reçeli gibi
Birde Ben kitap okumayı sevmezdim durmadan kitaplar tavsiye ederdi,.
Alır okurdum, zamanla çok sevemeye başlamıştım kitap okumayı güzel bir alışkanlık
kazandırmıştı bana...
Sonra Ada SU Ada CAN oldu,
hep gözümün önündeydiler karşımda
sabah onlarla gözümü açıyordum  gece onlarla kapatıyordum...
O* Beni çok Sevdiğini Söylerdi Herkes Gider Ben Senden Gitmem derdi...
Birde durmadan Bir Gün Mutlaka derdi,
O* olmayacak gelmeyecek  Bir Gün ü neden derdi  bilmiyorum
ama derdi işte,
ben de bozmazdım eyvallah derdim...
çok nadiren uğrardı fakir haneme
uzun bekleyişlerin ardından zamansız saatlerde  birden  çıka gelirdi
saatlerce ay yıldızlardan yakamozdan konuşurduk uzun uzun
deniz den ada dan çiçeklerden böceklerden konuşurduk rodrigonun gitar konçertosunu
dinlerdik ...
zaman su misali olurdu
ben de zurna olurdum kafam bimilyon.
sonra de/hayde ben gidiyorum derdi giderdi...
yine böyle uzun bekleyişlerin ardından gelmişti,
yine ay yakamoz yıldızlardan imkansızlıklardan bahsediyorduk
uzun uzun muhabbet hallerinden sonra
sonrası yine Bir Gün Mutlaka dedi gitti…
2 yıl 4 ay 18 gün oldu O* yok
Giden neydi bilemedim…
Gideni hiç bilemedim de Kalanlar çoktu
Kalemim isyanlarım özlemler hasretler sessiz O*nsuz ay yakamoz yıldızlı geceler
Velhasılı Bir Gün Mutlaka dedi gitti …04/04/2018 Çarşamba 21:41
Dipnot
Hakkında hiç bir şey bilmiyorum,
filimler kitaplar tavsiye ediyordu kendini anlatırken …
Hepsi bu ...*

Söylenmemiş TÜRKÜ'm ...
Ada’m Sessiz *

Selim Uğur Örs
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AdaSessiz

*YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ*

Hiç kimseyi ÜZMEDİM seni üzdüğüm kadar,
Hiç kimseyi SEVMEDİM seni sevdiğim kadar,
Hiç kimse ACITMADI yüreğimi senin acıttığın kadar,
Hiç kimse ANLAMADI beni,senin anladığın kadar.
        Ada_mSessiz__ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Ada''sessiz

YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

YOK BENİM DE SENDEN FARKIM
SEN GİBİ DOLUP DOLUP BOŞALIYORUM
KÂH DELİRİYORUM KÂH NEŞEDEN ÇAĞLIYORUM
SENDE NEFES ALIP SENDE YAŞIYORUM
İYİ Kİ VARSIN SEVGİLİ
KISACA İYİ Kİ VARSIN *SENİ SEVİYORUM*
___________________________ada_sessiz

_________*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada_mSessiz______________________________ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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AdaSessiz-1

Senin SEVGİN bana ‘beklemeyi’ öğretti,
Gelemeyeceğini bile bile
Beklemeyi’bekliyorum’

Selim Uğur Örs
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adaSIZı Bir GECE

YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Hani akşam olur herkes evlerine gider Sokaklardan el ayak çekilir
İşte yine öyle bir akşam
İşte yine SENsiz akşamlardan bir akşam daha
Caddeler sokaklar arnavut kaldırımları yavaş yavaş boşalıyorlar
İşte bu saatler de yüreğimi bir hüzün kaplar
Bir yalnızlık başlar
Özlem hasret kokan acılar,katmer katmer gelir konaklar yüreğime
Güzel gözlüm koca yüreklim ADA_mmm…
SENsizlik denen o bela yine vurdu canıma yüreğime
Gecemi Sarmaladı yine özlemin hasretin
Yine isyanlarda bu yürek
Ööööffff ki öfff Yasak Hapis Yüreklim Kolsuz Kanatsız Sevdam
Ölüyorum eriyorum be imkanSIZIm
Duy şu Söz-Yaşlarımı Efkarlı Yüreğimi Kalemimi
Nasıl bir ateş nasıl bir yangın yeri verdin bana
Yokmu bunun bir ilacı doktoru reçetesi çaresi
Ben her gece sensiz sesiz bu saatlerde
Kadehlerime dolduruyorum seni içiyorum doya doya
Hoş oluyorum SARıpHOŞ oluyorum
Sabahlara kadar seni düşünüyor seni yaşıyorum seni yazıyorum
ADA_mmm…
Ya sen duy gel sevgili
Ya da yaradan_ım sen duy al beni…
03-12-2015    05:15

(Görmek kısmet olmasa da o gözleri,o gözler benim için *GÜZEL GÖZLÜM*)

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada_mSessiz ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Adı Yok

*YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ*

Sevgili;
sensiz yaşamıyor bu can
Sensizlik bir hiç
hayat bir hiç
ben bir hiç
Dizeler şiirler kocaman birer hiçler
yüreğimin melodisi sevgili
Adı yok bu aşkın
Adı yok bu sevdanın
Adı yok bu özlemlerin
Adı yok bu sessiz çığlıklarımızın
*Adı yok be SEVGİLİ*
Sensizliği sevmiyorum be canım da canım
Sensizliği sevmiyorum be tek tanem
Sevmiyorum sensizliği aşk-ı şahanem
Sevmiyorum muhteşem aşkım sevmiyorum
*ADI* olan bildiğim tek şey
Seni Sevmeye Devam Ediyorum
Seni Senden Çok Seviyorum be SEVGİLİ
HEPSİ BU
Ada_mSessiz__________________ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Adın Kalleş Olsun

YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

KADER adın kalleş olsun
adını kalleş koydum,bu kadar erken dünyaya gönderdiğin için beni...
HAYAT adını kalleş koydum,bana yaşam boyu hiç huzur vermediğin için...
AŞK senin de adını kalleş koydum,
kalleş olsun,Aşk-ı aşk-ımı verip imkansızlığı yaşattığın için...
sevgili sevgili_m hayatı sen diye sevdiğim ADA
hadi gel tut ellerimden
gökyüzünden yıldızları toplamayalım,tek tek yüreğimizde toplayıp her birine dilekler
yükleyip gökyüzüne iade etmeyelim bu-gün...
ADA gel
Gel bu gün sımsıkı sarılıp,ne güneşin doğuşunu ne de batışını seyretmeyelim...
ADA ADA_mmm bu gün
bu bi-çare kalemim hasretleri özlemleri yazmasın bu gün...
Bu gün,acılarımı hüzünlerimi sensiz sessiz çığlıklarımı yakalım ADA_mmm...
yıldızları ay yakamozu gökyüzünü yakalım,güneşi yüreğimi kalemimi hasret dolu
özlemlerimi yakalım...
ADA,
Bİ-CANIM,CANIM-da CANIM
bu gün gemileri bir kenara koyalım,bu gün denizi yakalım...
Bu gün varya sevgili bu gün
bu gün hadi tut ellerimden tut yüreğimden
bu gün
BEN-i yüreğimi yakalım,
savur küllerimi savur gökyüzüne savur dilek ağacamızın üstüne...
bu gün ADA,
sevdam,
bi-canım hiç tereddüt etmeden YAK BEN-İ…
biliyormusun ada;
bu gün tarih:13/03/2016 saat:05:05 elimde kadehim içinde SEN İÇİMDE SEN…

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada_mSessiz ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Af Etmiyorum Sen/i

Af etmiyorum seni, af etmiyorlar seni
Gönül sözlerim yürek sızım dil ekarım söz yaşlarım
Af etmiyor seni
Biçare eşkıya kalemim
Af etmiyor seni
Sen sen sen sen illaki sen diye atan bu sersem salak yürek
Af etmiyor seni
Sensiz sessiz buram buram hasret kokan geceler ay yakamoz yıldızlar
Af etmiyor seni
Çare sen diye bekleyen bu can
Neyse neyse
Neyse kafa yine tamam kafam bimilyon
Yine karışıyor cümleler satırlar kelimeler eşkıya kalemim sersem salak atan yüreğim
Sus, sus artık
De/hayde yine sabah oluyor
Kalem yoruldu yürek yoruldu
Son kez son kez çek cigarandan bir nefes
Bir nefes ondan çek
Bir yudum bir yudum O nu çek kadehinden
Dön dön deli zıpır yatağına dönde dur sabaha kadar dönme dolap gibi
Dünya dönsün
yatak dönsün
kafan dönsün ‘’O* dönsün Belki...*
....15/12/2017

Söylenmemiş TÜRKÜ'm ...
Ada’m Sessiz * Selim uğur ÖRS

Selim Uğur Örs
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Affet

Bir Hayatın Seyir Defteri…*

Affet Papatyam
Affet ...
İlk defa aldattım Seni
Ne bileyim
Rengine kandım
Duruş/una kandım
Sanki yaralı gibiydi Ben gibi
Sanki
Sanki Sen gibiydi az/biraz...

Ada’mSessiz…*

Selim Uğur Örs
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Ağlama Çocuk

*YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ*

Ağlama çocuk ağlama ‘O’ gelecek
Dedi ki bana;
Git ona söyle geleceğim
mucizelere inandığı gibi inansın
ağlamasın acımasın sızlamasın yüreği,
söz geleceğim dedi.
Dedi ki;
Çıkarsın aklındaki kötü düşüncelerini
Ben de çok istiyorum gelmeyi
en kısa zaman da geleceğim dedi
sakın üzülmesin beni de üzmesin
ben onu görüyorum ben onu anlıyorum
yüreğim de olduğunu bilsin dedi.
Ben elçiyim can hepsi bu.
- Elçi can
sen ‘O’nu gördünmü?
Dedi ki
- evet gördüm.
- bana GÖZLERİNİ anlatsana
Dedi ki
- olmaz anlatamam,
hem nasıl anlatayım sana baktığı gibi bakmıyor ki bana.
- olsun be elçi can
ne olur anlat lütfen anlat,
deniz gibi masmavimi,
gökyüzü gibimi mavi beyaz bulutsu,
sonbahar gibimi sarı sarımsı,
yoksa ana gözleri gibimi şefkatli sevecen,
gök-kuşağı gibimi rengarenk,
yoksa mahsun acımsımı benim gibi
Ne olur anlat lütfen.
Dedi ki
- olmaz anlatmam kızar bana
geldiğim gün görecek dedi gözlerimi.
- Tamam tamam
o zaman DURUŞUNU anlat.
İşyeri hallerini,
ne yemekleri sevdiğini
mesela çaymı kahvemi içer neleri sever
anlat anlat be ELÇİ can
lütfen anlat gördüğün ne varsa en ince detayına kadar anlat
sabaha kadar anlat
iki gün anlat
bir hafta anlat
bir ay anlat ‘O’nu anlat bana
hem sen elçisin sana zeval olmaz ki.
Dedi ki
-bak can
bana sadece ‘O’ ağlamasın dedi
Sakın hayallerini yıkmasın dedi geleceğim dedi
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daha ne desin
ben ELÇİ-yim bana başka bir şey sorma söyleyemem.
Eyvallah elçi can sana da eyvallah
Sen de benden yana elçi ol
De ki ‘O’na;
‘O’nu sevmeye devam ettiğimi de
De ki ‘O’na;
‘O’nu bu can çok özledi
hepsi bu ELÇİ can.
Ada_mSessiz____________________________ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Aklımda

*YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ*

Bilirsin CAN-TANEM,
SAAT,GÜN,AY,
sevgililer günü,doğum günleri
bunların hiç birini AKLIMDA TUTAMAM….
TEK-TANEM;
bir SEN-i tuttu bu CAN,AKLINDA YÜREĞİNDE.
Kimseyi YAZMADI bu KALEMİ
Kimse için atmadı sersem salak bu YÜREĞİ
Kimseye AKLIMDASIN demedi,
Seni tanıdığım günde LADES tutuştum
HAYATLA,SENLE,KENDİMLE
güne başlarken,gün biterken
Hep AKLIMDA dedim,
AKLIMDASIN dedim MUHTEŞEMİM.
SEN de ver ELLERİNİ,GÖZLERİNİ,TENİNİ
UNUTAYIM lades olduğumu
Unutayım AKLIMDA demeyi
LADESSSS de bana,LADES olayım SANA
Bitsin bu GÖNÜL SIZISI
Bitsin bu YÜREK SANCISI
DE-GEL BE…CANIM-DA CANIM..GEL
     Ada_mSessiz__ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Alayınıza İnat

*YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ*

Gece benim tek gerçeğimdir
Bu şehrin sokaklarından caddelerinden el ayak çekildiğinde,
tüm şehir uykuya daldığında
çıkıp geliyor hayalin bana
bir sancı düşüyor yüreğime kalemime
işte o zaman
kalemimin ucundan sayfalarıma acı çeken bir şiir olarak hayat buluyorsun
sonra inatlaşıyorum seninle gece gece
sana inat
geceye inat
uykuya inat
sabaha inat
Sessizliğe sen_sizliğe inat
Sırf hayalim gitmesin diye
Sırf şiir yarım kalmasın diye
Alayınıza inat kapatmıyorum gözlerimi
alıyorum dünyayı sessize,
sessiz sessiz seni yaşıyorum
sen rahat ol ben buradayım yüksek sosyetem BiCan'ım Canım-da Can-ım
________________________________Ada_mSessiz

Selim Uğur Örs
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Alışamadım

YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

An-lar vardır NEFESLER kesilir
An-lar vardır ÇEKİP gidilir
An-lar vardır BURNUNUZUN DİREĞİ SIZLAR
AN-LAR VARDIR
Sevgilinin Yokluğuna,
sevgilinin gidişine sessiz onsuz gecelere alışırsın
ama…
sevgili bi-canım canım-da canım ADA-ADA_mmm
ben hala alışamadım sessiz sensiz gecelere
ben hala alışamadım bi-canım
sensiz ay-yakomoza güneşin doğuşunu karşılamaya
ben hala alışamadım bi-canım SENSİZLİĞE
sevgili bi-canım
bende-ki SEN-İ
sende-ki BEN-İ
ben BİZ-İ çok ÖZLEDİM
bi-canım canım-da canım ADA-ADA_mmm

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada_mSessiz ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Ama 'bir Gün Mutlaka'

YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Belki Yıllar Sonra Bir Gün
Belki Bir Gün Sonra
Belki Bu Gün
Belki de Şimdi
ama BİR GÜN MUTLAKA;
Geldim Ada mSessiz …
bak ada sessiz geldi diyeceksin …
Ama Elinde Bir Demet Papatya ile Kabrime
Ama Yüreğin Elinde Yüreğime …
Sessiz Sensiz Geceler,
Zifir-i Zindan Odam,
Söz Yaşlarım,
Dil Efkarım,
Kalemim
Ay Yakamoz Yıldızlar hepsi susacak
SEN BEN Susacağız …
Yüreklerimiz Konuşacak BİZ Dinleyeceğiz …

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada mSessiz/ada sessiz * Selim uğur ÖRS SSDE*SSÇS

Selim Uğur Örs
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Amin

*YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ*

OLMAYACAK bir DUA
Olmayacak bir SEVDA
Olmayacak o GÖZLER ELLER
Olmayacak SICAKLIĞIN
Olmayacak o misler gibi kokan KOKUN
OLSUN olsun be CANIM-da CANIM
BEN yine de AMİN diyorum OLMAYACAK DUA’ya
Ada_mSessiz________________ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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An

YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Hani bir ‘’AN’’ vardır,O AN için ömür verilir
Herkesin hayal ettiği istediği bir ''AN'' vardır ya
İşte ben o AN için ömür vermek değil,
ÖMÜR ne ki…
YOL-daşım,CAN-daşım,GÖNÜL-daşım
Gelsin hele O bir AN! !
Seve seve,Güle güle,Yürekten,Gönülden
ÖLÜM BAŞIM GÖZÜM ÜSTÜNE

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada_mSessiz ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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ANA lar Günün Kutlu Olsun ADA'mmm

YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

                                  10_MAYIS_2015
Sevgili ADA_mmm
Anne Diyemiyorum Sana,
Benim Kültürümde  Anne Denmiyor ‘’ANA’’ Deniyor.
Bende Hep ANA Derim ANA_ma
İznin Olursa Eğer Bu Satırlarımda Sana ‘’ANA’’ Diyeceğim
Evet ADA_mmm;
Ada_SU
Ada_CAN’nın ANA_sı
Benim Sevdam,Kadınım,Nefesim,Arkadaşım,Yoldaşım ‘’ADA’’
Hayat Seni Hiç Üzmesin Kırmasın
Geçmiş Hayatındaki Tüm Sağlıklı Mutlu Güzel Günlerin
Gelecek Hayatındaki
Sağlıklı Mutlu Günlerle Birlikte El Ele Tutuşup…
Bundan Sonraki Hayatını Süsleyen Güzel Birer ‘’DEKOR’’ Olsunlar
V Hayatın Boyunca Peşinden Koşsunlar
**ANA_lar Günün Kutlu Olsun ADA_mmm**
_________________________________ADA_mSessiz ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Anla

*YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ*

AKLIM-da SEN
                          FİKRİM-de SEN
                         RUHUM-da SEN
                    DUALARIM-da SEN
SEN SEN SEN SEN İLLAKİ SEN
         dediğim YÜREĞİM-de SEN
         nasıl anlatsam ''ANLA SEN onu''
        İŞTE ÖYLE bir şey-sin SEN
    Ada_mSessiz__ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Anladım

*YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ*

Sevda sevmek her yüreğin harcı değilmiş,sevmek sevda yürek işiymiş
ANLADIM
Uykusuz gecelermiş dibe vuruşlarmış
ANLADIM
Korkularından kurtulmakmış
hayata ölüme kafa tutmakmış
ANLADIM
Hayat sadece SEN v SEVDAN oluyormuş
ANLADIM
Sevda sevmek,
hesap kitap işi değilmiş,sonunu düşünmek hiç değilmiş
ANLADIM
Sebepsiz nedensiz ağlamakmış,
sersem salak işler yapmakmış
ANLADIM
SEVGİNİ SEVDANI içinde dışında
ABARTMAKMIŞ
ANLADIM
Sevdanı sevgini özlemlerini hasretlerini
anlatamadığında susmakmış
ANLADIM
Görmeden dokunmadan hayal ederek hissederek
sevmekmiş
ANLADIM
GELMEYECEĞİNİ bile bile beklemekmiş
ANLADIM
Kelimelerin boğazında düğümlendiğini konuşamadığını
yazdığımda
ANLADIM
Tüm TABULARIMI yıktığımda
sevdanın sevginin gücünü anladım
ANLADIM
Anladım CANIM-da CANIM ANLADIM
ANLADIM TEK-TANEM
ANLADIM ki
YÜREK bir kere SEVERMİŞ onu ANLADIM

Selim Uğur Örs
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ANLADIM BEN O''nu

*YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ*

YAŞANMASI gereken hiçbir şeyden KAÇAMAZSIN
YAŞANMASI gerekenler YAŞANIR
Demek ki SEN;
Ne YAŞANMASI GEREKENSİN
Ne de ZAMAN DOĞRU ZAMAN
İçimde kalan **YAŞAN_MA_MA_SI** gereken şeymişsin
Bu da YAŞANMASI gereken şey gibidir…
****** YAŞAN_MA_MA_SI ****** GİBİ
Yani kısacası SEVGİLİ CANIM_da CANIM KALLEŞ SEVDAM
SEN HAYALDEKİ YAŞANMASI GEREKENSİN
GERÇEKTE YAŞAN_MA_MA_SI GEREKEN ŞEY GİBİ
** ANLADIM BEN ONU **
_______________________________________     **HİÇ**

Selim Uğur Örs
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Anladım ben onu ki

YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Var-mısın yok-mu-sun?
Hayal-misin rüya-mı-sın?
Masal-mısın roman-mı-sın?
Gelecek-misin gelmeyecek-mi-sin?
yoksa umut taciri-mi-sin?
anladım ben onu ki
Yok-sun Hayal-sin rüya-sın
Masal-sın roman-sın
Gelmeyecek-sin
umut-taciri-sin
yani sen imkanSIZIMsın İmkanSIZs-I-n…

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada_mSessiz ada_sessiz

Selim Uğur Örs

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Anladın Sen O nu ADA' mmm

YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Öfff ADA_mmm öffff
bazen diyorum ki çek git… öL gitsin
ADA_ya bakıyorum,ADA_mmm bana bakıyor
dur be Ada_mSessiz *Bir Gün Mutlaka* diyor
biliyorum o bir günün imkansız olduğunu,
ama hani var şu…!
*Merhaba Ada_mSessiz*
*bana ne bana ne Susmıycam*
*anladın işte söylemiycem*
*tamam sustum konuşmuycam*
*tamam tamam haklısın sustum kız bağır çağır Hadi Hadi*
*hı-hı*
ADA-ADA_mmm dumanlı başım imkansızım bi-canım
de hayde git gidebilirsen öL ölebilirsen..
ARAF da olmak bu olsa gerek…

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada_mSessiz ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Anladın Sen O/nu Bican mmm Anladın

YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

SEN gittin ya ...
Şimdi SEN YOK/sun ya ...
Şimdi Hayat/a Küsüm ya ...
Şimdi bu kalem,bu Yürek Şaşkın Bi/Çare ya ...
Şİmdi masam/a oturmuş Yanaklarım Avuçlarımda
Gözlerim nemli nemli ADA/mmm/ı seyrediyorum ya ...
Anladın SEN O/nu,
Bi/CAN/mmm Yüksek Sosyetem Anladın ... SSDE/SSÇS

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada mSessiz/ada sessiz * Selim uğur ÖRS SSDE*SSÇS

Selim Uğur Örs
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Anladın SEN o'nu

YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

güneş doğdukça
ay V yıldızlar gökyüzünde göründükçe
gündüz geceye gece gündüze günleri devirdikçe
bu köhne yalan dünya döndükçe
Bu gözler gördükçe
Bu yürek sersem salak attıkça
Anladın değilmi SEVGİLİ
Anladın sen onu ADA_mmm anladın...

‘’Seni Senden Çok Sevecek... Seni Sevmeye Devam Edecek bu YÜREK’’
_____Ada_mSessiz ada_sessiz *SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*

Selim Uğur Örs
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Anlamıyorsun

Bebeler diyorum bebeler, o saf tertemiz yürekler diyorum
Ana lar diyorum ana lar çıkarsız seven, can veren ana lar
Gökyüzü ay yakamoz yıldızlar diyorum
Papatyalar diyorum sarı beyaz bakir asi papatyalar
Kalemim yüreğim diyorum
Sen sen sen  sen  illaki sen diyorum SSÇS SSDE diyorum,
can da can diyorum can
Sen ne diyorsun ....
Bir gün mutlaka diyorsun gidiyorsun
Ve hala yoksun
Ben ne diyorum sen ne yapıyorsun
Sevmek diyorum
Aşk diyorum
İlk diyorum
Anlamıyorsun
Anlıyorsun anlamıyorsun
BİCAN Yüksek Sosyete Yasaklı Saklı Anlamıyorsun
23/01/2018 saat:03:44

Söylenmemiş TÜRKÜ'm ...
Ada’m Sessiz *

Selim Uğur Örs
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Anlar onu ''O''

YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Bir Gün Göçüp Gidersem
Bir gün karşımdaki ADA_mı göremezsem
Şu Serseri Kalemim Susarsa
Sen
Sen
Sen
Sen İLLAKİ SEN diye
Sersem Salak Atan bu Yürek ATMAZ OLURSA
Bir Gün Arar da Bulamazsa
ÖLDÜ Demeyin ADA_ya
Çok Yoruldu
Seni Çok Sevdi
Sana Kavuşamadı
Sana Kavuşmaya SENİ BEKLEMEYE gitti diyin
ANLAR ONU O.....

 *SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada_mSessiz ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Anlat

Sen Anlat
Bir Garip Akşam/cı  Sen Anlat …
Sen Anlat be Serseri Sersem Salak  Yüreğim …
Sen Anlat Kırık Dökük Tarumar Kalemim …
Siz Anlatın,
sessiz  O*nsuz Geceler Gökyüzüm Yıldızlar Ay Yakamoz  Samanyolu Zifiri Zindan Odam
…
Ben Anlatınca Kafası Zurna Diyorlar,
Aşık Diyorlar, Deli saçması Ada’mSessiz diyorlar…

Ada'mSessiz ...*...09/12/2017 01:33

Selim Uğur Örs
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AN'SIZI'n

YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

                           Birdenbire ANSIZIN Yüreğini göresim geldi
                             YÜREĞİNİ görmek demek; Seni görmekti
                          YÜREĞİNİ görmek demek; Sesini duymaktı
                     YÜREĞİNİ görmek demek; Tenine dokunmaktı
             YÜREĞİNİ görmek demek; Ruhuna yolculuk etmekti
YÜREĞİNİ görmek demek; Dünyamı senin dünyana katmaktı
                 YÜREĞİNİ görmek demek; BİZ i BİZ de yaşamaktı
                                                                          YANİ SEVGİLİ;
     SENİ SESİNİ NEFESİNİ YÜREĞİNİ ÖZLEDİM HEPSİ BU…

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada_mSessiz ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Artık

Bir Hayatın Seyir Defteri…*

Artık
Beni anlamanı istemiyorum,
Artık
Gelmeni/de istemiyorum beklemiyorum/da
Artık
Saatlere takvimlere/de bakmıyorum sevgili BiCan

Biliyormusun
Artık ne umut
Ne hayaller
Ne de gökyüzü ay yakamoz

Şiirlerde Seni anlatırken,
Sağ alt köşesine  saat
Ve
Tarih/de  iliştirmiyorum…

Ne bileyim bir yılgınlık
bir umutsuzluk sardı yıllardan sonra
Bir garip haller işte

Unuttum desem yalan olur
Ama
Bir Gün Mutlaka* … Yazmıyorum her yere köşe bucak
Yorgunluk mu desem imkasızlık mı desem
İnancımımı kaybettim bilmiyorum bilmiyorum
Benimle konuşan kalemimin ucunda hayat bulan dertleşen
Yıllardan 2012
Aylardan mayıs ….
Günlerden 15 Çarşamba
Saat: 00:08:55
Gökyüzü
Sonbahar Eylül
Samanyolu
Hepsi tek tek terk ettiler yüreğimin kalemimin ucunu
Kayıp
Yorgun
Bitik
Bitap
Kıyıya demir atmış
Çürümeye yüz tutmuş
Terk edilmiş
Hayallerini
Umutlarını
Yitirmiş bir sandal...misali

yani demem O*ki
İstesede ne dalgaya ne denize kafa tutamaz
Bilirim,
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Gelmezlerdesin
Çıkmazlardasın
İmkanSIZIMsın

Bilirim ne sevda bilirsin
Ne de Aşk

Bilirim bilmediğin her şey i
Bilirim de, susmak zor/uma gidiyor
Daha bir acıtıyor neylersin işte böyle…

Söylenmemiş TÜRKÜ'm ...
Ada’m Sessiz *

Selim Uğur Örs
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aslında ADA yoktu ki

*YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ*

Ben seni aslında hiç sevmedim,sever gibi yaptım
Ben seni aslında hiç yaşamadım ki,yaşıyormuş gibi yaptım
Ben seni aslında hiç yazmadım ki,yazar gibi yaptım
Aslında sen hiç yoktun
İşin aslı sözün özü;
Sen hiç yoktun hiç olmadın da
Karanlık yalnız gecelerimde penceremin tam karşısındaki ADA_yı yazdım
Ona bir ruh
bir yürek
bir de karekter verdim ADA_yı yarattım
ADA_m dedim benim ADA_m
Sonra da kalemim yazmaya başladı
konuştuk,dertleştik,AŞIK oldum sevdalandım seviştik senelerce
ADA_nın yanında iki küçük ADA_cıklar vardı
Onları da çocuklarımız yaptım
birine ADA_SU dedim kızım dedim
birine de ADA_CAN dedim ona da oğlum dedim
sonra yazdığım senaryoya ben de inandım
gelecek diye bekledim ADA_yı
ama aslında hiç biri yoktu
ne ADA,ne ADA_SU,ne de ADA_CAN vardı
hiç biri yoktu hiç olmamışlardı
bende ki beyin akıl tutulması
hayal rüya deryasında bir yudum su içmekti
evet evet kendi yazdığım senaryoya hayale inanmıştım
küsmeler,isyanlar,kırgınlıklar,kızgınlılar falan filan
ben de anlamadım delimiyim neyim ben ya
yalnızlık işte nelere kadir
seçme saçma kendi kendine sevgili aşk yaratıyorsun
bir de üstüne üstelik kendin de İNANIYORSUN hiç olmamış birine
gelde gülme gel de delimiyim neyim deme kendime &#61514;
Allahım beterinden saklasın
Dip not:
ADA:               kınalı     ADA
ADA_SU:        yassı     ADA
ADA_CAN:    hayırsız  ADA
__________________________________Ada_mSessiz

Selim Uğur Örs
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AşK

*YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ*

Yine Rıza babanın meyhanesine doğru adım adım gidiyorum
Girdim içeri,
hiç bir şey söylemeden kurdu çilingir soframı Rıza baba
Eee yıllardır aynı mekan
biliyordu masamda olması gerekenleri
En son tulum peyniriyle masanın işlemini tamamladı.
Ayakta uzun uzun bana baktı
ve avuçlarının içini masamın üstüne yerleştirdi hafifçe eğildi
o tok haşin sesiyle;
söyle bakalım BİR GARİP AKŞAMCI *AŞK*nedir?
senin AŞKIN varmıdır?
Aşk-a dair herkes bir şeyler söyler tarif eder
sence nedir *AŞK*?
Derin bir nefes aldım
bir yudum da kadehimden çektim
AŞK;
İçim çığlık atarken ben susarım
Onu kimselere anlatamam
İstesemde anlatamam çünkü o yoktur ki
Çünkü o yasaktır imkanSIZIM-dır
Diz bağlarımı çözen
Yüreğimin ritmini bozan
Günlerimi aylarımı saatlerimi alt üst eden
Ya işte sorma bana Rıza baba
Sen en iyisi dizelerimi yazdıklarımı oku
AŞK *O* işte
SÖYLENMEMİŞ *TÜRKÜM*
SERSEM SALAK ATAN YÜREĞİM
SEVDASI *HAPİS*YÜREKLİM
KOLSUZ KANATSIZ*SEVDAM*
*Aşk* dizelerim
*Aşk* aklım fikrim
AŞK ne mi Rıza baba
AŞK *O*
O O İŞTE
AŞK *ADA_mmm*
SEVDAM *ADA_mm*

Selim Uğur Örs
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Aşk nedir bilmem Ben

Bir Hayatın Seyir Defteri...*

Aşk nedir bilmem ben*
Seni bilirim
Beni bilirim
Yüreğimi bilirim…

Aşk nedir bilmem ben*
Yüreğim çatlarcasına koşmayı
Beklemeyi
Sessiz sensiz zamanları bilirim…

Aşk nedir bilmem ben*
Üzmeden
Kırmadan Uzaktan sevmeyi bilirim
Resimlerinle konuşmayı dertleşmeyi bilirim…

Aşk nedir bilmem ben*
Gökyüzünü
Ay yakamoz
Yıldızları bilirim
Bir/de
Sessiz sensiz odamı bilirim…

Aşk nedir bilmem ben*
Yazmayı
Okumayı
Şiir leri bilirim…

Yazdım
Okudum

Zaten ömür dediğin ne/ki…*
Gördün
Koştun
Yürüdün
Bekledin
Yazdın…

Aşk nedir bilmem ben*
Papatyaları
Uğur böceklerini
Bir Gün Mutlaka yı bilirim ben…

Aşk nedir bilmem ben*
Rakımı Kadehimi
Sarıp Hoş olmayı
Sensiz zehir zıkkım masamı bilirim ben…

Aşk ne dir bilmem ben*
Her yanım sararmış solmuş yapraklar
Yüreğim hazan yeri kıyametler kopuyor…
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Bunda ne mevsimin ne de kaderin ilgisi var
İlgili
Sen
Sen
Sen
Sen SenSin Sen
Tüm bunları bilirmisin Sen…
Nereden bileceksin ki
Sadece ben tek Ben …. Ben bilirim vesselam….*

Söylenmemiş TÜRKÜ'm ...
Ada’m Sessiz *

Selim Uğur Örs
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AŞK v SEVMEK

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*

Bir ERKEK Bir BAYAN defalarca AŞIK olabilir…
Ama Bir kere *SEVERLER …*
yani demem O*ki cancağızım AŞK başka SEVMEK bAŞKa
*ADA  Bi-Can sosyete sevda  *SSDE SSÇS*

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada mSessiz/ada sessiz

Selim Uğur Örs
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AŞK v ŞİİR

YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Şiir AŞK a benzer hatta hatta esasen AŞK ŞİİR dir
AŞK
yürekte fırtınalar koparır
Şiirlerde ise
yürek de kaleminin ucunda yazdığın sayfalarda fırtınalar kopar
AŞK
yakar yakar kül eyler kül olursun
Şiirlerde
Hem yazar hem yanar hem de kül olursun
Efsane hikaye roman olursun dilden dile yürekten yüreğe …
Yaşarsın yaşatırsın AŞK ını
İşte böyle
ŞİİR-ler böyledirler AŞK-tır … yazar da yazarsın O nu
                          ______________25/11/2016 saat: 03:43

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada mSessiz/ada sessiz

Selim Uğur Örs
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Aylardan EYLÜL yine SEN YOKSUN

YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Ay beyaz gök mavi yıldızlar ışıl ışık
Ağaçlar kahverengi dökmüş sarı sarı yapraklarını yerlere
Döküyor en son dalında kalan sarı sarı yapraklarını başım üstüne avuçlarıma dizlerime
ayaklarımın dibine
Hınzır bir rüzgar tırmalıyor yüzümü,
soğuk ısırıyor bedenimi
yani Bi-Can her şey olurunda olması gibi
her şey kendi renginde kendi sefasında bu Eylül de
evet evet bi-can Aylardan Eylül yine sensiz yine sessiz
Bir ben karanlık bir ben simsiyah yaslardayım
yaslardayım yokluğunun takvimini tutuyorum SEN YOKSUN...
______________________________04/12/2016 Saat: 00:20

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada mSessiz/ada sessiz

Selim Uğur Örs
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Az-Az

*YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ*

haytıma SEN kattım;
az EL-lerinden
az SES-inden
az NEFES-inden
az SÖZ-lerinden
AZ diye diye HAYAT oldun,HAYATIM oldun…
NEFES oldun
SEVDA oldun,
SEN-BEN.BEN-SEN OLDUK gitti.
Ada_mSessiz_ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Bab-ı Esrar

YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

*BEN*
Gözlerin Dedim
Nefesin Dedim
Sıcaklığın kokun dedim
SEN
SEN
SEN
SEN İllaki SEN Dedim…
*SEN*
Bir gün MUTLAKA Dedin
(22/04/2016 Saat: 00:59) GİTTİN…
Yani demem O*ki;
Tam/ı tam/ı/na
1Yıl 7Ay 3 gün Oldu SEN YOKSUN …*
...................25/11/2017 hala YOKsun 00:00

Ada’m Sessiz, Ada sessiz/Selim Uğur ÖRS…*

Selim Uğur Örs
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Bahar Bahar

*YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ*

Bir KIŞ mevsimi doğdu,
Hayatı hep KIŞ-tı BAHAR-ı hiç tatmadı yaşamadı,
Ama bir gün bir MUCİZE oldu..
Ada_mSessiz__ada_sını tanıdı buldu,
Onu hiç görmedi,
ona hiç dokunmadı,
teninin kokusunu hiç bilemedi
ada_sına hiç sarılamadı.
Ama;
O gün yeniden doğdu ve dedi ki
HAYATIM artık ADA_m dan önce ADA_m DAN sonra diye ikiye ayrıldı…
Ve o gün BAHAR-ı bildi tanıdı o gün BAHAR-dı
BAHAR buymuş dedi içi içine sığmıyordu…
Evet o gün doğmuştu ADA_sıyla adını BAHAR koydular,
Bahar bahar gönüllerince BAHAR-larını yaşadılar
O hayatı boyunca hep KIŞ-tı sadece KIŞ mevsimini biliyordu
O yaşadığı ADA_sıyla HAYATI hep BAHAR oldu
Tüm üç mevsimi sildi götürdü sadece BAHAR vardı onun için artık…
Ama ama;
BAHAR günü doğdu
Adını BAHAR koydu
Bahar bahar gönlünce BAHAR-ını yaşadı
Ve bir gün BAHAR GÜNÜ ÖLDÜ
GÖRMEDEN
ELLERİNİ TUTAMADAN
SIMSIKI SARILAMADAN
GÖZLERİNİN İÇİNE BAKIP;
ADA_m SENİ SENDEN ÇOK SEVİYORUM DİYEMEDEN
ADA_m SENİ SEVMEYE DEVAM EDİYOR BU YÜREK DİYEMEDEN
 *ÖLDÜ*
              Ada_mSessiz__ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Bana Bir Masal Anlat USTA

YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

bana bir masal anlatsana usta
Bir varmış, bir yokmuş diye başlamasın
hiç var olmadı ki ADA yoktu ki
Bana bir masal anlat usta
ADA,ada mSessiz i yazıp anlat usta
Ama
masalın başı da sonu da hep mutlu geçsin
mesela birden göz göze gelsinler
veya bir yerde tesadüfen karşılaşmış olsunlar
ve hemen
yıldırım şimşek aşkı olsun fırtınalar kopsun bir avuç yüreklerinde
birbirlerini çok sevmiş sırılsıklam aşk olsunlar
özlem hasret acılar imkansızlıklar olmasın
usta bak burası çok önemli,
gözlerini gülüşünü yüzünü uzun uzun anlat masalda
sanki çok büyük bir ressamsın
portresini çiziyormuşsun
gibi fırça fırça darbeleriyle yavaş yavaş anlat,yaz çiz be usta
anlat be usta bana bir masal anlat
hani olur ya her masalda kötü karekterler
cadılar kötü adamlar canavarlar falanlar filanlar olmasın
sefaletler de olmasın
yani dostum usta,gözler gözlere değsin yürek yüreğe değsin
sonra istemeler flörtler de olmasın
masal da olsa anlat be usta
anlat be usta masalda mutlu olayım bari
sonra hemen Gökten üç elma düşsün…
Kimin ne muradı varsa onun başına…
biri dinleyenlere biri sana bir bana olsun
hem okuyanlar hem dinleyenler çıksınlar kerevetine
ada sessiz adamSessiz ömürleri boyunca mutlu olsunlar...Eyvallah

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada mSessiz/ada sessiz

Selim Uğur Örs
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Bana kalan SIZI

*YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ*

Geçti gitti bir gün daha sessiz ve SENSİZ
Çaldı bir gün daha SENİ benden,sensiz sensiz,sessiz sessiz
Çok yordu beni sensizlik,çok yorgunum çok
olsun be CAN
sen yine de EYVALLAH de
Uzandım yatağıma kapattım gözlerimi
Sensizliğimi yalnızlığımı dinliyorum
Her zaman ki gibi,Dolu dolu yüreğimde SEN dolusun
Yine bana hüzün kaldı
Yine elde HÜZÜN var
bana da yakışan HÜZÜN
hiç kimse de böyle yakışıklı durmuyor bu HÜZÜN
Hüzün ben de güzel duruyor be CAN
sen sakın üzülme,üzme gül canını
yine de boşver,ona da EYVALLAH de SEVGİLİ
Sen bana bakma SEVGİLİ
bu CAN seni sevmeye devam ediyor
bu CAN seni senden çok seviyor
kalem-SIZIM
yürek-SIZIM
gönül-SIZIM
imkan-SIZIM
CAN-SIZ-IM
işte bu;
sensiz sessiz gecelerde
bana kalan her şeyin toplamı SIZI
ben sana SÜRGÜN sen de HAPİS yasaklı
dolu dolu SEN-CE
ACI ve SIZI *ÇARESİZCE*
ÇARE *SEN-CE*
Ada_mSessiz________ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Bana kalırsa Bana kal

Bir Hayatın Seyir Defteri…*

Bana kalırsa
Bana kal Yüksek Sosyetem
Çok güzel severim
Yüreğimle kalemimle severim
Çok güzel şiir yazar okurum sana

Şiir gibi
Satır satır
Sayfa sayfa
Ada’m gibi severim

Bana kalırsa
Bana kal Tek/Tanem
Haberin olmadan
Üzmeden
Kırmadan
İncitmeden severim

Severim be BiCan,
Can gibi
Can/da Can gibi severim
Bir gözümden bir gözüme vermeden
Yavaş yavaş
Usul usul
Kana kana severim

Bana kalırsa
Bana kal imkanSIZIm
Ana’m gibi
Baba’m gibi
Gardaş gibi
Evlat gibi severim

Bana kal tek tane
Bana kal
Bak da gör nasıl severim seni
Aklımdan zorum varmışcasına
Yüreğim çatlarcasına
Canına can katarcasına severim
De hayde
Kolsuz Kanatsız Hapis Yüreklim
De hayde
Kırda gel
Kırılda gel be Kitapsız Kalleş Sevda BiCan

Şiir gibi
SatIr satır
Sayfa sayfa
Ada’m gibi Severim Seni...
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Söylenmemiş TÜRKÜ'm
Ada’m Sessiz*

Selim Uğur Örs
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Bana-Sana

*YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ*

Bana dünyanın zalimi zulümü,
Sana sağlıklar esenlikler.
Bana sana gelen kahırlar cefalar,
Sana en tatlı zevk-ü sefalar.
Bana senin tüm kederlerin elemlerin acıların,
Sana uzun tatlı mutlu sağlıklı bir hayat.
Bana ölümlerin en acımasızı en zalimi,
Sana benim yaşadığım yaşayacağın hayatın en mutlu ve sağlıklı günleri.
Bana cehennemin en ücrası
Sana cennetin en güzel bakir yeri
              Ada_mSessiz______ada_sessiz

Selim Uğur Örs

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

B'aşk'a bir şey

YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Bir masal la başladı her şey senin le
Ama her masal mutlu sonla bitmez mi …?
Gökten üç elma düşmez mi …?
Yok yok
Senin Benim Bizim yaşadığımız Masal değil bAŞKa bir şey di bilemedim…
Sahi Sen Ben Biz var mıydık …? SEN YOKSUN da …*
BiCAN mmm
Yüksek Sosyetem
imkanSIZIM …*

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada mSessiz/ada sessiz * Selim uğur ÖRS
SSDE*SSÇS

Selim Uğur Örs
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Bayram

Bir Hayatın Seyir Defteri

BiCan Can/da Can nasılsın iyimisin…?
Epey oldu 22/04/2016 tarihinden bu/yana…

Yani anlaycağın;
Yokluğunun takvimini tutmaya devam ediyorum Ben hala…

Ben/i sual edecek olursan…
Sensizlikle uğaşıyorum
Sensiz nasıl iyi olunur daha hala çözemedim, bu gidişle çözemeyeceğim de herhalde…

Dün akşam geç saatlere kadar bayağı bekledik Sen/i
Ne geç saatleri, sabaha kadar bekledik be BiCan
İşlerin bayağı yoğun herhalde Ajan’m…
Olsun olsun biz yine bizbizeydik,
Sen Bizi merak etme,
tek derdimiz Özlem Hasret

Bildiğin gibi işte aynı
Ay
Yakamoz
Süha yıldızı
Şimal yıldızı
SamanYolu
Bir de sessiz sensiz odam
Falanlar filanlar…

Ben fazla uzatmayayım,
Bayramın mübarek kutlu olsun kitapsız kalleş Sevda
Saklı yasaklı buz Yürekli…
BiCan’m SSDE SSÇS…21/08/2018 Salı 12:00

Söylenmemiş TÜRKÜ'm ...
Ada’m Sessiz *

Selim Uğur Örs
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Bazen

Bir Hayatın Seyir Defteri...*

Bazen SUS ve Dinle Yüreğini...
iyi geliyor...
ama
Bazen…

Söylenmemiş TÜRKÜ'm ...
Ada’m Sessiz *

Selim Uğur Örs
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Bazen saçmalar Yürek

Bir Hayatın Seyir Defteri…*

Bazen saçmalar yürek

Bazen
Ne mekan uyar
Ne zaman
Ne de yaş

Ola/sı yoktur
Olur/u yoktur

Ama
Görmüştür
Sevmiştir,
O* güzelim
Ay yakamoz yüreği
Yıldız gözlüyü…

Ahan da başlar bir kara/sevda…
Ne anlatılır gibi
Ne yaşanır gibi
Ne söylenir
Ne de söyleyebilirsin…
Yine yük kaleme dizelere yüreğe düşer
De hayde yanda dur, kalem yürek…
24/11/2018 Saat:01:15 Cumartesi

Söylenmemiş TÜRKÜ'm…
Ada’m Sessiz

Selim Uğur Örs
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Bazen SUSMAK gerek

*YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ*

Bazen SUSMAK gerek
sesssiz sessiz için için yanmak gerek
isyan etmeden kırmadan susmak gerek
ki;
kimi kıracaksın kime isyanların,hayallerinemi rüyalarınamı
bir varmış bir yokmuşamı,yoksa hiç olmamışamı hiç olmayacağamı
anlayacağın CAN,
kalem kağıda kağıt kaleme YÜREK hepsine küs
ve can biliyormusun bazen de küsmek gerek
ve hatta hatta CAN;
*O* çekip gitmeden,yok olmadan,nerde nasıl bulurumu düşünmeden
daha çok acıtmadan susarak sessiz sedasız çekip gitmek gerek

Selim Uğur Örs
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Bazı İnsanlar

*YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ*

Bazı insanları anlamak çok zor
Aslında onlar kendilerini bile anlamakta zorluk çekerler çoğu kez
Akıl’mı duygu’mu
Kariyer'mi para'mı
Yalnızlık'mı birliktelik'mi
Bu çelişkiler içinde yaşar giderler
Ama seveni
sevmeyi aşk-ı da beklerler
Bu kadar akıl karmaşasında çıkar BİR SEVDA onu da telef eder giderler
Sonra iç savaş başlar
Doğrumu yaptım yanlışmı yoksa yaşanmalımıydı?
Ama o kadar çok çelişkiler yaşarlar ki kendilerinde
Bir de bakarlar ki ne elde ne avuçda ne de YÜREKTE bir şey kalmamıştır..
Boş salla gitsin derler ama bu seferde iç sorgular başlar
İŞTE BÖYLEDİR BAZI İNSANLAR
 Ne yaşarlar ne yaşatırlar öylece gidip gelirler yaşantıları boyunca..

Selim Uğur Örs
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Bazın İnsanlar

Bir Hayatın Seyir Defteri...*

Bazı insanları anlamak çok zor…
Aslında onlar kendilerini bile anlamakta zorluk çekerler çoğu zaman…

Akıl mı
Duygu mu,
Kariyer mi
Para mı,
Yalnızlık mı
Birliktelik mi,
Bu çelişkiler içinde yaşar giderler…

Ama;

Seven i
Sevmeyi
Aşk ı da beklerler…

Bu kadar akıl karmaşasından çıkar bir Sevda, O*nu da telef eder giderler…

Sonra iç savaşlar başlar…
Doğru mu yaptım
Yanlış mı yaptım
Yoksa yaşanmalımıydı…?

O*kadar çok çelişkiler yaşarlar ki kendilerinde,
Bir de bakarlar ki

Ne elde
Ne avuçta
Ne de Yürekte bir şey kalmamıştır…

Boş salla gitsin derler…

Ama
Bu sefer iç sorgular başlar…
İşte böyledir bazı insanlar
Ne yaşarlar … Ne yaşarlar
Öylece gidip gelirler yaşantıları boyunca…

Söylenmemiş TÜRKÜ'm ...
Ada’m Sessiz *

Selim Uğur Örs
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Bebeler

YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

bakın şu bebelerin güzelliğine
ne kadar saf tertemiz yalansız çıkarsız
yürekleri sadece sevmek sevilmek için atıyor
o güzel masum tertemiz bakan gözleri
o gerçek sevgi dolu atan yürekleri bizler kirletene dek...

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada mSessiz/ada sessiz

Selim Uğur Örs
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Bekçisiyim SENsiz sessiz Gecelerin

YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

15 Mayıs 2012 Salı saat: 23:04:39 dan
02 Kasım 2016 Salı saat: 05:04:39 kadar
Bekçisiyim sensiz sessiz gecelerin…
Kalemimin Ankara’nın
sen sen sen sen İLLAKİ sen diye atan bu sersem salak yüreğimin
Bekçisiyim Sen  S! Z! M
*BİR GÜN MUTLAKA* sözünün
Dilsiz bir sevda bu sevda
Sokağı yok caddesi yok
adresi olmayan çıkmaz bir sokak
Anlatılmaz görünmez saklı yasaklı bir sevda bu sevda
Yüreğim yanar kalemim yanar
Yanar için için
kül eyleyen bir sevda bu sevda
Anlat derler
Anlatamam yoktur ki
Yaz derler
Yazarım gözlerini teninin sıcaklığını ellerinin yumuşaklığını bilmeden görmeden
Anlatılmaz yaşanır derler ya …
bu sevda yaşanmadı ki neyi yazsam neyi anlatsam
eriye eriye yok eden yok olan bir sevda bu sevda
selamsız sabahsız dilsiz sözyaşlarıyla dolu dolu bir sevda bu sevda
bu sevda mum gibi bir sevda
erim erim erir içten iç e,
dur derim erime yanma artık yok olup gideceksin,
bu sevda dan geriye bir şeyler bırak
ama nafile
eriye eriye yok eden yok olan bir sevda bu sevda
imkansız acımasız kalleş bir sevda bu sevda
bu sevda var ya bu sevda içimi-de dışımı-da yakan bir sevda bu sevda
bu sevda var ya bu sevda yitti bitti gitti bu sevda
ben de anlamadım nasıl bir sevda bu sevda vesselam bi canım…
Eyvallah …

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada mSessiz/ada sessiz

Selim Uğur Örs
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Bekleme Arayıp Sorma

*YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ*

Aşk-ı arayıp sorma sakın
Bekleme gelecek diye
Çünkü;
hiç GELMEYEBİLİR
Aşk rüzgarın savurduğu bir yaprak misali
Bir o yürekten bir bu yüreğe savrulur durur.
canı kimi isterse onun omzuna konar
canı kimi isterse gider onun ruhuna yüreğine dokunur
sana düşen tek şey BEKLEMEK.
Ama bütün mesele omzuna konduktan sonra
Ruhuna yüreğine dokunduktan sonra başlar
Önemli olan yapman gerekenleri yapabilmendir
Bir ömür boyu Aşk-ı yaşayabilmen yaşatabilmen için
Onu doyurup besleyebilmen lazım
Gözün korkmasın o da o kadar zor bir şey değil
Onun ihtiyacı olan tek şey SEVGİ ve SAYGIDIR
SEVGİ SAYGIYLA beslersen bir de GÜVENİ verebilirsen
İşte o zaman değme keyfine
Büyürde büyür tadından yenmez
Yanılıpta bana geldi omzuma kondu artık BENİMDİR dersen
İşte o zaman çok YANILIRSIN
Onu SEVGİ SAYGI ile besleyemezsen veremezsen GÜVENİ
Aç kalır yorulur bitap düşer zayıflar
Küçülürde küçülür ve tam o An-da
Sana getiren o rüzgar varya
Kızarak deli deli eserek
Gelir elinden alır savurur bir yürekten bir yüreğe
İşte o zaman ANLARSIN ama iş işten geçmiştir artık
Yakalanan AŞK-ların SEVGİ SAYGI ve GÜVENLE beslemeniz dileğiyle
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Bekleme Yürek

*YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ*

SUS dedim AĞLAMA dedim sersem salak YÜREK
ÇAĞLAMA dedim YÜREK..
olmaz dedim YÜREK,
İMKANSIZ dedim YÜREK..
SEN dinlemedin beni
İMKANSIZA EYVALLAH dedin..
şimdi SUS o zaman
için için AĞLAMA
ÇAĞLAMA  bir İHTİMAL deme! !
Öldür içindeki O  bir İHTİMALİ de
DÜRÜST ol kendine..
SEN ol..
HAYAL yok..
BEKLENTİ yok..
*EYVALLAH* de..*
Bekleme sersem salak bi-çare YÜREK.*
          Ada_mSessiz____ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Beklemek

*YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ*

Bir rivayete göre
gökyüzündeki YILDIZ-ların hepsinin elinde EL FENERİ olurmuş.
Birisi EL FENERİNİ yakmayı unutursa,
o unutan YILDIZ hatırlayıp EL FENERİNİ yakana kadar,
hiçbir YILDIZ EL FENERLERİNİ yakmazlarmış.
Ve gökyüzü kapkaranlık öksüz kalırmış,
Sadece gökyüzümü
şairler,ozanlar,SEVENLER ilham arar dururlarmış.
Şimdi de gökyüzü KARANLIK ve ÖKSÜZ
SEN unutmuşsun EL FENERİNİ yakmayı
Hadi yak şu el fenerini,karanlık ve öksüz kalmasın gökyüzü,
AŞIKLAR,ŞAİRLER herkes ama herkes SENİ BEKLİYOR
BENİM SENİ BEKLEDİĞİM GİBİ

Selim Uğur Örs
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Beklemek''

YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

BEKLEMEK;
Günlere gün eklemek...
Acılara tuz biber eklemek...
Dua lara dua eklemek...
0*nu Can-a Canım-a eklemek...
Ölüm gibi mezarına papatyalar dikmek bayramlarda seyranlarda gelsin diye
beklemek...
Anla işte sen O*nu,
Vallahi Billahi Tallahi Zor mu Zor be BiCan Yüksek Sosyetem Buz Yüreklim çok ZOR...
Hani diyorum *BİR GÜN MUTLAKA* gelsen diyorum
Sımsıkı Sarılma kokunu çekme halleri
Göz göze bakma gözlerinde kaybolma
Kırmızı şarap
Parlement mavisi masa
Masada ki demet papatyalar
Canın olayım çalarken dans halleri
Gök yüzü ay yakamoz yıldızlar güneşi batırma
Derken senin uykun gelse kollarımda uyusan
İtina ile Seni yatırsam üstünü örtsem
Sonra güneş gelimine kadar utanmadan gözlerimi kaçırmadan Doya doya yılların acısını
çıkarırcasına seni seyretsem diyorum
Yetti de … De hayde de
O *BİR GÜN MUTLAKA* bu gün olsun ne dersin HAYAL KURUCU olur mu…?
He he … He de be Can HAYALCİ he de … EYVALLAH

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada mSessiz/ada sessiz
Sen-Zedeyim...

Selim Uğur Örs
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Beklemek'''

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*

                 -I -
Ne Şairliği be Bi-Can Tek-Tanem;
bizim-ki-si,susmaların verdiği ...
yüreğimin  kalemimin isyanları kırgınlıkları
Söz-Yaşları
Dil-Efkarı
İmkan*SIZ*L*I* ĞIN
Yasaklı saklı hapis yürekli Bir sevdanın günlüğü
Hepsi bu Yüksek Sosyetem Ajanım buz Yüreklim Hepsi bu...
SSDE*SSÇS...

                 -II-

Beklemek nasıl bir şeydir bilirmisin...?
Beklemek;
Etini tırnağından ayırır
Yürek beklerken yüreğinden olmak gibi…

 *SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada mSessiz/ada sessiz
Selim uğur ÖRS

Selim Uğur Örs
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Beklemek nasıl bir şeydir bilirmisin?

Bir Hayatın Seyir Defteri…*

Sessiz sensiz bir gece
Ay yakamoz
Yıldızlar
Kadehim yudumları
Yine bir umut bekliyoruz

Yani BiCan
Ne yerde
Ne gökteyim
Sensiz sessiz gecelerdeyim

Beklemek
Beklemek nasıl bir şeydir bilirmisin …?
Nereden bileceksin ki
Sen hep beklenen oldun

Beklemek etinden tırnağını ayırır
Beklemek yürek beklerken yüreğinden olmak gibi

Hüzzam yazar kalemim,
Hüzzam çalar yüreğimde
Bir drama oynar yürek sahnemde

Bu yürek sersem salak yürek,
Ne Aşk ı ne Sevdayı bilmez
Bildiği tek şey var
Sen
Sen
Sen
Sen İllaki Sen der
O*da Aşk/mıdır Kadın/mıdır bilmez …

Söylenmemiş TÜRKÜ'm…
Ada’m Sessiz*

Selim Uğur Örs
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Beklemek SEN-sen eğer

*YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ*

Beklemek SEN-sen eğer
Beklemek her şeye değer
SEN-i beklemek
Ana karnında dünya-ya gelmeyi beklemek gibi
SEN-i beklemek
Hayatının sınav sonucunu beklemek gibi
SEN-i beklemek
Eşinin doğum anını beklemek gibi
Yani kısacası sevgili
Beklemek SEN-sen eğer,SEN-i beklemek her şeye değer
Ve ben bekliyorum,
Hayata inat,kadere inat tüm imkansızlıklara inat
BEKLİYORUM SEVGİLİ

Selim Uğur Örs
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Bekleyiş

*YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ*

*Geleceğim* dediğin günden beri
Aldım elime aklımı fikrimi yüreğimi
Bekliyorum.
Saatlerin içine koydum yüreğini
Takvimlere astım yüreğini
Gözlerim yüreğim
saatlerde takvimlerde
Deli divane bekliyorum
*Elim YÜREĞİMDE*
Ha geldin ha gelecek
Ada_mSessiz_________ada_sessiz
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Bekliyor bu CAN

*YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ*

Çok şeyler istedim SEN-den TEK-TANEM hemde çok şeyler
Ama;
Çok HAMDIM
SEN-le PİŞTİM
Ve isteklerimin ne kadar DEĞERSİZ olduğunu
‘’SEN-i ANLADIĞIMDA’’ anladım
Sana AŞIK olduğumda anladım
Ve şimdi CANIM-da CANIM,TEK-TANEM,CAN-TANEM
Hiç bir şey istemiyorum senden hiçbir talebim beklentim yok
Sadece RUHUN,YÜREĞİN ben de kalsın
Tek isteğim
Varsa eğer
Ki İNANIYORUM var,DİĞER tarafta seni BEKLEMEK
Seni orda YAŞAMAK
YASAKSIZ
KORKUSUZ
KURALSIZ
FÜTURSUZCA
Hiçbir ENGELLERİN olmadığı,orda DİĞER tarafta
SEN+BEN=BİZ’i YAŞAMAK
Şimdi bu CAN bekliyor beklemede..’’CANINI’’
  Ada_mSessiz_ada_sessiz
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Bekliyorum

YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

*GELECEĞİM* dediğin günden beri,
Aldım elime yüreğimi
Bekliyorum…
Saatlerin içine koydum takvimlere astım seni
Gözlerim yüreğim saatlerde takvimlerde
Elim yüreğimde ha geldin ha geleceksin
*BEKLİYORUM*

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada_mSessiz ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Bekliyorum Yüreğimin Durduğu Yerde

Bir Hayatın Seyir Defteri/Ada'mSessiz

Şiir
Gidenin arkasından yakılan ağıttır Türkü’dür sazın tellerinde inim inim inleyen…
Şiir
Gidenin gittikten sonra yüreğinde unuttuğun söylenmemişlerdir…
Şiir
Sayfa sayfa yazılan
kızgınlıkların kırgınlıkların küfürlerin kibarcası nazikçesidir…
Şiir
Gel demektir
Hala seninleyim demektir
Unutmadım demektir
Bekliyorum demektir
İşte bu kadar seviyorum demektir…
Şiir
Belkidir acabadır meraktır,
O*na yazılanları okuyormu okumuyormudur…
Aslında Şiir en/son umuttur
Açılmayacağını bile bile çaresizce zorladığın en/son umut kapısıdır…
Velhasılı Şiir,
Beklemektir yüreğinin durduğu yerde
İşte böyle Ada BiCAN’m yüksek sosyetem
Bekliyorum
Yüreğinin attığı yerde
Yüreğimin durduğu yerde *** Başkent’te…

Söylenmemiş TÜRKÜ'm ...

Selim Uğur Örs
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Belli ki O'Gelmeyecek

YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Çok güzel gülümsüyordu
papatyalar açıyordu yüzünde gülümserken
ben böyle bir gülüş ömrü hayatımda görmedim
Alımlı asil şık ağır bir hanımdı
Ne eda-sını ne endam-ını O*nu hiç görmedim
Lakin tavrı sesi nefesi öyle diyordu
Canımdan CAN-ım Bi-CANIM çıksın ki
Sesi nefesi nefesimi kesiyordu yüreğimin ritmini bozuyordu
Bir o kadar da Garip bir huzur veriyordu ruhuma hayatıma
Bir MERHABA CAN la başladı
Bir zaman sonra ben senden gitmem dedi
Eyvallah dedim
SSDE SSÇS dedim …
Güldü O*da eyvallah dedi
Ekledi,
*BİR GÜN MUTLAKA* dedi BEKLE dedi
BEKLE dedi ve *GİTTİ*
Gidiş O gidiş ne bir ses ne bir sada
Bu gün tam 8 ay 264 gün oldu
Belli ki gelmeyecek
Belli ki ŞİİR olmayı seçti
Bana da O*nu ŞİİR-i-mi yazmak kaldı
Sözün özü O*nun ne elleri tutuldu
Ne gözleri görüldü
Ne kokusu ne de sarılma AN-ları
Benim sefam da cefam da yüreğimden kalemime kadere
Gerisi de ilerisi de Ben-de yüreğimde saklı yasaklı…
…………………………………...11/01/2017 Çarşamba Saat: 04:50

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada mSessiz/ada sessiz

Selim Uğur Örs
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Ben Derim O Der

*YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ*

Ben Derim O der
ben CAN/ım derim CAN derim
O DERDİN ne durgunsun der.
Ben GÖKYÜZÜM/sün,DENİZ kokulum/sun derim,
O tatile git der.
Ben SEVDA/M AŞK/IM derim
O biliyorum Kerem ile Aslı der.
Ben DÜNYAM yaşamım derim
O ölüm de var der
Ben SEN SEN-SİN derim
O SEN KİM? DER
                 Ada_mSessiz_______ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Ben onları çok seviyorum bir de Seni

*YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ*

Ben onları çok seviyorum
Anaları
Babaları
Kardeşleri
Çocukları
Bir de SENİ çok SEVİYORUM...

Ben onları çok seviyorum
Kır çiçeklerini
Gökyüzünü
Denizleri
Yakamozları
Bir de SENİ çok SEVİYORUM...

Ben onları çok seviyorum
Güneşin batışını doğuşunu
Çilingir masasında bir duble rakıyı
Şiirleri romanları
Bir de SENİ çok SEVİYORUM...

Ben onları çok seviyorum SEVGİLİ
Seni
Yüreğini
Beni
Bizi
Bir de SENİ çok SEVİYORUM
Ada_mSessiz____________ada_sessiz
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Ben Yazarım Ben Okurum Kime Ne

Bir Hayatın Seyir Defteri

Sen gittin ya
Ne baharım var ne yazım, kar boran kışım
Sen gittin ya
Ne ay yakamozlarım
Ne şimal yıldızım
Ne süha yıldızım
Ne de samanyolum var, zifir kara gökyüzüm

Sen gittin ya
Ben ne hallerdeyim yaslardayım karalardayım

Neler neler dediler
Bekleme boşuna bekliyorsun gelmez gelmeyecek O*her kimse
Belki de sevmiyordur dediler
Gelip geçici bir nisan yağmuruydun bir hevestin onun için dediler
Ne bileyim belki de işte öyle bir şeydin adı olmayan

Sonra bir gün mutlaka geldi aklımın kıyısına köşesine Gönül limanıma
Olsun dedim ben adını koydum ya
Ama hayal ama rüya
Adı her ne ise yaşadım yaşıyorum ya
O*nu yazıyorum
Dünyamı Yüreğimi doldurdu ya
O*sevse ne  sevmese ne, Ben Yazarım Ben Okurum Kime ne
SSDE*SSÇS…

Ada’mSessiz/Söylenmemiş TÜRKÜ’m

Selim Uğur Örs
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Bende Fenerbahçe'liyim

*YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ*

Yine sensiz bir gece..
Yine kalbimde yokluğunun acısı__
Yine sensiz bensiz zaman akıp geçiyor..
Yine kırık dökük bir yürek
Yine acılar yine hüzün…
Sanki hayatım boyunca bana Abone gibiler
Git desem gitmezler
Öldürün desem öldürmezler
İşte böyle bir şey…
****
Sev desem sevmez
Gül desem gülmez
Sarıl desem sarılmaz
Öp desem öpmez
Al yüreğimi desem almaz
İşte öyle bir şey..
****
Kalem durur yazmaz
Akıl başta kalmaz
Gözler görmez
Viran olur bu beden
Öl öl desem ölmez
İşte öyle bir şey

****
Yapma etme dedim
Sen
Sen
Sen
Sen illaki sen dedim
Hayat sen dedim
Nefes sen dedim
Canım/da cansın dedim
Bir Göreyim O*Yıldız gözlerini
Bir Sarılayım dedim
Yeter gel de tut ellerimden dedim
Dedi ki;
Hadi canım şaka yapıyorsun ciddimisin
Sen de mi FENERBAHÇE/lİ’sin
Anladım ben onu,
Sustum
Sustum
Yutkundum nefesim kesildi
EYVALLAH dedim
Evet dedim...
Evet evet ben de FENERBAHÇE/lİ’yim dedim...
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Beş Hece

YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Offf ADA offf offf ki offf
Yine sensizlik yine sen yoksun
Yine Akşam oldu
Penceremden seyrediyorum ada_yı ADA_mı sessiz ada_yı
gecenin mavisi denizin mavisine karıştı mas-mavi oldu her-yanım
ortalığı bir mavi kokusu sardı sorma gitsin görme gitsin
Hemen Kapattım gözlerimi,
oturduk mavi bir masaya
Çantan mavi
elbisen mavi
Gözlerin
yüreğin
ellerin
tenin sıcaklığı bile maviydi
Az sonra Çaylarımız geldi mavi bardaklarda
mavi mavi demli çaylarımız,
hani derler ya tavşan kanı işte aynen öyle
sen çayını Yudumlarken mavi dudaklarınla
ben seni seyrediyorum mavi mavi
Elbisen
çantan
yudumların
saçların
gözlerin Mavi
masamız bardaklarımız çayımız her-şey mas-mavi
Ya işte gözlerimi kapattığımda her-şey mas-maviy-di…
Yıllarca yazdığım satır ve dizelerimde
saklı yasaklı hapis yürekli kolsuz kanatsız bir sevdanın günlüğünü her açtığımda
her hayal ettiğimde,her gördüğüm rüyamda
Dudaklarımdan dilimden yüreğimden dökülen beş hece
LÜTFEN GERÇEK OL …

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada_mSessiz ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Bırak Gitsin

Bırak gitsin,
Gitmesi gerekiyordur canı sıkılmıştır artık haz heyecan veremiyorsundur hayatına
yüreğine…
Bırak gitsin,
Yaşanacaklar yaşandı ne bir eksik ne bir fazla…
Bırak gitsin
Sen kal özlemlerinle hayallerinle gökyüzünle ay yakamoz yıldızlarınla
sessiz zindan odanda sen kal
Bırak gitsin,
Aç avuçlarını yüreğini gitsin uçsuz bucaksız mavi gökyüzüne, çırpsın kanat vursun
süzülsün özgürce gönlünce…
Bırak gitsin,
Yüreğinin gittiği nefesinin yettiği yere, kim bilir kimi şair edecektir kendine…
Bırak gitsin,
Şiir olsun, Roman olsun Hikayen olsun Söylenmemiş Söylenmeyecek Türkü’n Türkü
olsun…
Bırak bırak gitsin,
Seninde bir Efsanen olsun Aşk Sevda adına…

Söylenmemiş TÜRKÜ'm ...
Ada’m Sessiz *

Selim Uğur Örs
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Bırak Ölsün

*YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ*

Hani bilirsin SEN-siz nefes almadığını,
Adın gibi bilirsin SEN-siz yavaş yavaş öldüğünü
Bilirsin bilirsin de GURUR hakkında akıllar verirsin,
Bildiğin halde Seni Senden çok Sevdiğini
Bildiğin halde ömrü boyunca
Seni Sevmeye Devam Edeceğini
Gelir gelir çeker gidersin demezsin diyemezsin
o arasın dersin…!
O aramalıdır…!
O tek kelimeyi demezsin
O kelime ‘’ALO’’ değil
O tek kelime HAYALDE bir MERHABA
Neyse CAN-SIZIM,o kesin aramayacak
Sen de arama artık
boşver arama ÖLSÜN gitsin
o da kurtulsun SEN-de kurtul…

Selim Uğur Örs
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Bi ÇARE Bi CANIM

Bi-çare kavuşmalarımız
Bi-çare dileklerimiz dua-larımız
Bi-çare hayallerimiz
Bi-çare BEN
bi-çare SEN
Yalnızlığım üşüyor
Yüreğim üşüyor
Ellerim üşüyor
Nerdesin nazlı canım,Bi-canım
Bu şehir
Bu deniz
Bu martılar
Kız kulesi,halici,
Galatası,taksimi,
ADA,
ADA_SU,
ADA_CAN,
Kalemim YÜREĞİM
Masamdaki ince belli bardağımdaki çayım
Yer gök
ve Bi-çare BEN
Toplandık hepimiz SEN-i bekliyoruz
Etme gel Bi-canım
Söyletme gel Bi-canım
CANIM-da CANIM çat kapı çık gel
Ada_mSessiz______________ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Bi/ara

Bir Hayatın Seyir Defteri…*

Ben Sana kızmıyorum be BiCan'm,
Kendime
Yüreğime kızıyorum...
Nedenini bi/ara söylerim, şimdi sırası değil...
Belki/de hiç söylemem...
Söyleyemem...*

Söylenmemiş TÜRKÜ'm ...
Ada’m Sessiz *

Selim Uğur Örs
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Bican

Bir Hayatın Seyir Defteri

BiCan Canda/Can nasılsın iyimisin…
Epey oldu 22/04/2016 tarihinden bu yana
yani anlayacağın
yokluğunun takvimini tutmaya devam ediyorum ben hala
Beni sual edecek olursan
sensizlikle uğraşıyorum
Sensiz nasıl iyi olunur daha hala çözemedim…
Bu gidişle çözemeyeceğim de herhalde…
Dün akşam geç saatlere kadar bayağı bekledik Seni
ne geç saatleri sabaha kadar bekledik be BiCan
işlerin bayağı yoğun herhalde Ajanım
Olsun olsun biz yine bizbizeydik
Sen bizi merak etme, tek derdimiz özlem hasret
Bildiğin gibi işte aynı
Ay
yakamoz
süha yıldızı
şimal yıldızı
samanyolu
Sensiz sessiz odam, falanlar filanlar
Ben fazla uzatmayayım
Bayramın mübarek olsun kitapsız kalleş sevda
Saklı yasaklı buz yürekli…
BiCan SSDE*SSÇS…
21/08/2018 Salı 12:00

Söylenmemiş TÜRKÜ'm ...
Ada’m Sessiz *

Selim Uğur Örs
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Bi'''Can var dı Bu'''Can da

YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Benim de gökyüzüm vardı elbet
Ay-yakamoz lar ım yıldızlar ım
Benim de hayallerim rüyalarım vardı elbet
Tahta masam kadehim
zifir-i zindan gecelerim yalnızlıklarım da vardı
Haa unutmadan bir de *O* vardı
*O* nun yanında-da yüreğim ve kalemim vardı elbet
Vardı vardı şimdi nerde olduğunu bilmediğim ADA_Su-Can vardı
Nerde olduğunu bilmeden elimde yüreğimde tutamadığım bir Bi-CAN vardı bu CAN-da
…

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada_mSessiz ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Bican'm

Bir Hayatın Seyir Defteri

BiCAN'm
Dokunduğum Her Şarkı/nın Notalarında SEN Varsın...*

                     Söylenmemiş TÜRKÜ'm/Ada'mSessiz

Selim Uğur Örs
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Bil istedim

Bir Hayatın Seyir Defteri…*

BiCan Yüksek Sosyete/m;
Çok eski bir Yar/a/ya rastladım,
İnan ki Yüreğimi çevirim bakmadım...
Bil İstedim...

Söylenmemiş TÜRKÜ'm ...
Ada’m Sessiz *

Selim Uğur Örs
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Bileceksin 'arkadaş

Bir Hayatın Seyir Defteri…*

Ada’mSessiz otuyordu rıza babanın meyhanesinde
Kendi derdinde kadehinde kendi kendine
-  adam yaklaştı bir şiirin varmı dedi, bir şiir
   alabilirmiyim
+ şiirin yok mu dedi
-  yok dedi
+ şiiri olmayanın sevmeye sevilmeye içmeyede
   isyanlarada hakkı yok dedi
- iyi de  ben bilmem ki şiir dedi
+ bileceksin arkadaş
   hayatında en azından bir şiirin olacak
   bir şiir yazacaksın…
+ bileceksin arkadaş
   en azından bir kere sevmişsindir  aşık olmuşsundur
   en azından bir kere  terk edilmişsindir
   seven acı çeken yüreği bileceksin arkadaş
   bir şiirin olacak veya bir şiir ezberleyeceksin
   Her şiir in mutlak  hikayesi vardır
   Eğer bir şiirin yoksa hayatın zaten hikayedir be
   arkadaş...
   Hikaye/de anlatırsın biter
   Şiir öylemi şiirleri olanlar öylemi
   Yüreklerden  yüreğe sefer eder dururlar
   Diyen ne demiş…!
   şiir paylaşana kadar senindir
   Paylaştıktan sonra tüm seven acı çeken
   kavuşamayan yüreklerindir…
   De/Hayde arkadaş git bir şiir yaz bir şiir ezberle ...

Söylenmemiş TÜRKÜ'm ...
Ada’m Sessiz *

Selim Uğur Örs
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Bilemezsin

Bilemezsin/ki,
Bazı Yaşantılar İnsanlar Matruşka gibidir...
Açtıkça başka başka Yüzler çıkar Küçüle Küçüle...

Söylenmemiş TÜRKÜ'm ...
Ada’m Sessiz *

Selim Uğur Örs
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Bilirim

Bir Hayatın Seyir Defteri

Bilirim Yolum Yolun Meşakkatlidir
Bilirim İmkansızdır
Bilirim Olmazlar Doludur Yolunda
Bilirim Can BiCAN
Bilirimde Söz Geçmez Hayallerime Rüyalarıma
Söz Geçmez Kalemime Yüreğime
Bir Gün Mutlaka der dururlar...
Vardır Bi Bildikleri Derim, Kanar Dururum
Belkide Kanmak İster
Bu Can
Bu Yürek
Bile Bile Yasaklı Saklı Kolsuz Kanatsız/a
Bir Gün Mutlaka…

Söylenmemiş TÜRKÜ'm ...
Ada’m Sessiz *

Selim Uğur Örs
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Bilirmisin

Bilirmisin yalnız ağlamayı,
Gözlerinden düşen damlalar avuçlarında kucağında birer parça tesirli bomba gibi
patlarlar acır acıtır çok acıtır bilirmisin?
Nerden bileceksin ki,
sen hiç ağlamadın BEN gibi,
Bilirmisin hasreti  özlemi;
KOKU-su yok
bir YÜZ-ü yok
o YÜZ-ü sadece HAYAL edersin içinde
iliklerinde hissedersin,
geceler boyu günler boyu
O
O
O
O
İLLAKİ _O_DERSİN ama_O_olmaz
Bunları Nerden bileceksin ki
sen GÖRDÜN-Kİ…
     Ada_mSessiz__ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Biliyormusun Sevgili

*YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ*

Biliyormusun Sevgili
Benim ne Gökyüzüm ne Yeryüzüm oldu
Ne Aşkım ne Sevdam
Ne Hayallerim ne de Umutlarım oldu
Biliyormu sun Sevgili
Benim Renklerim de olmadı
Hele hele Mavi_m hiç olmadı
Seninle tanıdım
Gökyüzünü Yeryüzünü Renkleri Mavi_yi
Seninle Geldiler Seninle Gittiler
Ne de Güzellerdi...BİR BİLSEN..
________________________________Ada_mSessiz V bir *HİÇ*

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada_mSessiz ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Biliyorum-İnanıyorum

Biliyorum-ki imkanSIZIM-sın..
ama biliyorum-ki
MUCİZELER-de var...
biliyorum olanak-SIZIM-sın
ama biliyorum-ki
DUALARIM var İNANCIM var
ve biliyorum-ki ALLAHIM görüyor
ve anacığımın bana öğütü var
bir bildiği var
nasihatı var
DUAT ET OĞLUM DUA ET çünkü;
YER-GÖK
‘’DUALARIMIZ’’ ÜSTÜNE DURUYOR
‘’der anacığım’’
EVET EVET
İNANIYORUM
YARADANIM var ALLAHIM VAR
MUCİZLER VAR
DUALAR VAR..
İNANIYORUM-ki bir gün elbet bir gün
BİR MUCİZE GERÇEKLEŞECEK *bu da benim HAYALİM*
      Ada_mSessiz__ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Bir Bilsen

sensiz,çaresiz,nefessiz geçen günler
O kadar çok birikti ki bir bilsen
bilmeye korkarsın
Bir bilsen gülüşlerimin arkasındaki beni
Bir bilsen bendeki çaresizliği
çare SEN-liğinden utanırsın
ama bilme üzülürsün
ben SEN-de ölmüşüm be ARKADAŞ haberin yok..

Selim Uğur Örs
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Bir Bilsen SEVGİLİ

Bir bilsen nasıl SEVİLDİĞİNİ ÖZLENDİĞİNİ...
Bir bilsen ACILARIMI...
BİR BİLSEN BİR BİLSEN SEVGİLİ...
*HAYATI SEN DİYE SEVDİĞİM SEVGİLİ* bir bilsen
ama sen biliyorsun-ki
yine saçmaladım değilmi
BEN BUNU HEP YAPIYORUM ÖZÜR DİLERİM BE SEVGİLİ..
____________________________Ada_mSessiz V bir *HİÇ*

Selim Uğur Örs
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Bir Çay İçelim

YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Sessiz sensiz karanlığıma bir kibrit çak ışık ol ateşim ol
Tut tut ellerimden yüreğimden kurtar sensiz sessiz gecelerden...
Gel be kitapsız gel artık karanlıklardayım
Açmıyorum gözlerimi
Açmıyorum kapımı
Açmıyorum gök yüzümü sen gittin gideli hepsi kapalı
Gel gel gel be CAN da CAN,BiCAN tut Yüreğimden ışığım ol ateşim ol
Sonra bir çay içelim,
gözlerinden gönlüne yüreğine yüreğime gönlüme...

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada mSessiz/ada sessiz * Selim uğur ÖRS Sen-Zede

Selim Uğur Örs
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Bir Deli/nin günlüğü

Bir Hayatın Seyir Defteri…*

Şimdi soruyorlar bana nasıl delirdin diye
Nasıl düştün buraya
O* başka bir mevzu…

Sen var/ya
Sen
Senelerdir kafamı kurcalıyorsun be arkadaş
Senelerdir zata özel sözler biriktirdim be arkadaş
Senelerdir yalanlar entrikalar
Oyunlar düzenler hayatı kurgulamalar

Ki
Seni anlıyorum
Hak veriyorum
Hayat diyorsun
Yaşarım ben diyorsun
Eyvallah
Eyvallah da;
Kırma üzme acıtma
Hayat çok kısa be arkadaş …

Bir de karşındakini anlasan
Anlamaya çalışsan
Bir şeyler diyor demek istiyor
Ahhhh arkadaş ahhh
Bir de diğer pencereden baksan
İşte o zaman anlayacaksın…

Ama o kadar egoların tavanda ki
O kadar çok ben ben diyorsun ki
O kadar çok insanları kullanmaya alışmışsın ki
Senden ne köy olur ne kasaba … ne de bir Deli

Bu arada
İlk baştaki mevzuya dönecek olursak
Arkadaş,
Belki de Seneler
Bir Gün Mutlaka deli etti beni…
Belki de günahını alıyorum delirmeye elverişli bir bünyem var…
Neyse uzatmayalım
dedik ya O*başka bir mevzu
Başka bir zaman, başka bir mekanda buluşur konuşuruz
kim bilir belki de akıllanırım
******** ****** *****
Arkadaş(BiCan)
Bir Deli/nin Günlüğünden 23.koğuş
Tarih: 15/05/2012
Gün:Çarşamba
Saat:00:08.55
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Söylenmemiş TÜRKÜ'm ...
Ada’m Sessiz *

Selim Uğur Örs
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Bir Eylül Hikayesi ‘’sen’li Ben’li’’

YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Can
Can da Can
Bi-Can
Kafamı Yüreğimi dünyamı kalemimi hoş eyliyorum
Seni sensizliği yazarak
Artık gelsen ne yazar gelmesen ne yazar
En güzeli sen gelme
Ben yazayım
Sen oku gizli gizli
Ben sen de zincirli
ben sen de bitik yitik
SenZEDE
ben sen de
sen ben de yasaklı saklı kolsuz kanatsız hapis yürekli
işte benim kırık kalemim dil efkarım söz yaşlarım
işte benim zincirli mahkum yüreğim
Aylardan Eylül
Bir Eylül gecesi yine sen V sensizlik
tabi ki
hayallerimde
aklımda
yüreğimde
her zaman ki gibi SEN
*SEN YOKSUN*
delilik hallerindeyim
zamanın çekilmez saatlerindeyim
evet ne demiştik
aylardan Eylül
yapraklar sarının tüm renklerine bürünmüş
Eylül adına yakışanı yapmış
yine Eylül hazanlı hüzünlü
kopmuş yürekler
kaybolmuş yok olmuş aşıklar aşklar
gamlı kederli hüzünlü aşklar
yine aylardan Eylül
tarih tekerrür de
seven
acı çeken
çaresiz bi çare yüreklere yine  aylardan *EYLÜL*
Ada mSessiz *BİR GÜN MUTLAKA*

      *SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada mSessiz/ada sessiz

Selim Uğur Örs
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Bir Garip Akşamcı

Ben bir GARİP AKŞAMCIYIM;
Hani hesapta çok sevipte kavuşamayan,
Hani hep kaderine isyan eden,
İşte öyle BİR GARİP AKŞAMCI.

Hani saç sakal bir birine girmiş
Biraz alnı açık siyahla karışık kır saçları
Bıyıklarının tam ortası birinci cigarasıyla sararmış,
İşte öyle BİR GARİP AKŞAMCI

Hani hani hani varya
yolda giderken senden köşe bucak kaçan insanlar,
Hani aşağılayıcı alaycı tepeden tırnağa süzerler ya,
İşte öyle
dedik ya BİR GARİP AKŞAMCI..

Yinede eyvallahınız olsun be canlar,

İşte böyle anlar da adam HANİ VARYA diyor

Hani varya SEVGİLİ
hani varya SEVGİ
Çoktan unuttum SEVGİLİYİ
çoktan unuttum SEVGİYİ..
GERÇİ onlarda çoktan UNUTTULAR ya beni
neyse..
İşte öyle dedik ya BİR GARİP AKŞAMCI

Hop hop hooopppp bi-dakka o kadar da değil! !
Birkaç DOSTUM ve SEVGİLİ var;

Eğer sual ederseniz..
Sevgili şarabım
DOSTLARIMA gelince
benim gibi birer GARİP AKŞAMCILAR.

Akşamcı dostlarım
Gökyüzü AY ve YILDIZLAR
ve
aynı zamanda KEDİ ve KÖPEKLERİM…

her akşam aynı saatte
barakamın önünde tam tekmil hazır ve nazırdırlar.
İşte öyle dedik ya
hepimiz birer GARİP AKŞAMCILARIZ,

Hani varya deniz kenarında
en ıssız en ücra köşede bir barakası
Bir sandalı Birde tenekeden bozma mangalı
haaa unutmadan
birde birinci cigarası ve şarabı olan tipleriz…
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hani varya
tahta barakanın önündeki sedire uzanıp gökyüzündeki dostlarımı seyretmek,
her akşam değişmez misafirlerimdir onlar.

Haaa bak gözüm;
Hepsi hepsi benim dostlarım
kimsenin sarkmasına izin vermem..

Konuşuruz dostlarımla bazen dertleşiriz
Bazen kavga ederiz saçmalarız
ama
beni hiç terk etmezler işte benim dost doğru dostlarım
hepimiz birer GARİP AKŞAMCILARIZ.

ama BİR GARİP AKŞAMCI bee  hani varya
tertemiz sımsıcacık bir yuva
içinde hatun çocuklar
Ay başında almışsın maaşını
borçlar diz boyu
maaş yetmedi yine,
denkleştir dur denkleştirebilirsen, denkleşmiyor ki

bu arada hatunun suratı pazarda limon satıyor
surat düşmüş on karış
neymiş efendim
ay başında fistan istemişti ya alamadık
ne yapalım  evdeki hesap çarşıya uymadı

arkadan çocuklar
baba
para,kundura,defter,kalem,çanta

Hooop hooop BİR GARİPAKŞAMCI neler oluyor
kendine gel,
yine yazdın kafanda senaryonu,
öfff öfff bak sırtının sol tarafı tutulmuş

bana ne yavvv ÇAKIRCALI efe dağa çıkmış
banamı sordu çıkarken.
Kim çeker hatun suratını afrasını tafrasını
kim çeker borçları harçları
kim çeker çocuk zırıltısını

BİR GARİP AKŞAMCI
hani varya iyi olurdu yine de yakışırdı be can
neyse
Kafa yine tamam
kafa bi milyon gözlerim ağırlaştı
gökyüzündeki dostlarımı kaybetmeğe başladım
Sabah/mı oluyor ne ….
neyse yinede EYVALLAHIN olsun be BİR GARİP AKŞAMCI.
EYVALLAHHH
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                              Ada'mSessiz ada sessiz

Selim Uğur Örs
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Bir Garip Haller

YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Hani kalabalığın içinde çok yalnızsındır
bu yalnızlık dolu dolu bir yalnızlıkdır
Hayat siyah beyazdır senin için
A_nı anında yaşarsın Duygusuz Ruhsuz bir şekilde
işte tam o anlar da
Piyangodan büyük ikarmiye çıkmış gibi
Biri çıka gelir girer hayatına
Nerden bilebilirdim ki
ATEŞ
ÖZLEM
imkanSIZI
YASAK SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDA_nın
Dünyamın Yüreğimin
Başköşesine konaklayacağını...
________________________________________
15 MAYIS 2012 Salı 23:04:39
BEN * SANALYALAN * CAN
________________________________________
DERİM;
______________________________________________________
16 Mayıs 2012 Çarşamba 00:08:55
ADRES DOĞRU CAN
NET KESİLDİ BAĞLANMAM ZAMAN ALDI..
ŞİİRİ BEKLİYORUM
İYİ GECELERR..
_______________________________________________________
DER..
İşte o gün bu gündür
Yangınlardayım
Özlemlerdeyim Firarlardayım
Kalem V Kağıtlardayım
ne Yerde ne Gökyüzündeyim
bir Garip Haller işte
buna AŞK mı ne diyorlarmış bilmiyorum...HEPSİ BU
______Ada_mSessiz ada_sessiz *SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*

Selim Uğur Örs
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Bir Garip Hallerdeyim

YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Yangınlardayım
Özlemlerdeyim Firarlardayım
Kalem V Kağıtlardayım ne Yerde ne Gökyüzündeyim
bir Garip Haller işte
buna AŞK mı ne diyorlarmış bilemiyorum.
İşte öyle bir yerdeyim…

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada_mSessiz ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Bir Gün Belki

Ve
An gelir bir akşam üstü
Unutmak istersin tüm o kısa kısacık yaşanmışlıkları,
Hasret özlem dolu O geceleri…
Ve
Aklından çıkmayan ‘’Bir Gün Mutlaka’yı’’
Nafile…
Unutamazsın silip atamazsın hafızandan yüreğinden
Tüm yazılanları yazdıklarını tek tek satır satır sil baştan okursun
Vay be
Vay be ne de sevmişim dersin,
Film şeridi gibi akar gözlerinin önünden yaşanmışlıklar kurduğun hayaller
yaşanacaklar…
Dedim ya nafile…
Unutamazsın Kesmez sen/i tüm gecenin garip halleri
Unutamaz silemezsin
ne hayalinden
ne yüreğinden O yıldız ses/i ay yakamoz yüzü Bican/ı
devirirsin geceyi gündüze, devirirsin arka arkaya dublelerini canını çıkarmak istercesine
yani Can ne unutabilirsin ne silebilirsin
avutursun yüreğini
‘’Bir Gün Belki’’ der durusun ömrün sonuna dek…15/12/2017 04:04

Söylenmemiş TÜRKÜ'm ...
Ada’m Sessiz * Selim uğur ÖRS

Selim Uğur Örs
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Bir Gün MUTLAKA

Birbirine ait iki yüreği ne kadar süre ayrı tutabilirsiniz?
Birbirine ait iki yüreği
Bir birinden uzak zamanların içinde de kaybetsen
dönüp birbirlerini bulmadan soluk alamazlar.
Şimdi değilse yarın
Yarın değilse bir gün
Bir gün
Ama birgün mutlaka
_____________________________ADA

Selim Uğur Örs
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''''bir Gün Mutlaka'''

YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Hayatımda ki en muhteşem sözcük
*BİR GÜN MUTLAKA*
Bekle Ada mSessiz
Hayatımda ki en acılı
En acımasız soramadığım
hayat boyunca soramayacağım soru …!
*Hani Söz Vermiştin* sessiz_ada…?

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada mSessiz/ada sessiz

Selim Uğur Örs
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''Bir Gün MUTLAKA''

YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Kış mı  yaz mı  bahar mı sonbahar mıyım
Gökyüzüm Güneşli  gecem ay yakamozlu yıldızlımı
Hazan mı hüzün mü varmıyım yokmuyum
bilmiyorum bilmiyorum ne hallerdeyim
Gel de anlat bende ki bu sevdayı anlat atlatabilirsen
Gözüm de bulutlar yaşlar
Kalemim de hazan    Masam da hüzün
kadehimde fırtınalar dalgalar   gel git ler
bir de Sensiz zamanlar
gelde anlat sensiz zamanları anlat anlatabilirsen
ressamın elinde fırçası ne çizeceğini bilmeden bomboş tualine bakması gibi
şairin suskun kalemi gibi
işte bu hallerdeyim yüksek sosyetem ajanım Bi-Can-ım
diyorum ki;
Yüreğimde bahar
gözümde yaz
bedenimde gökkuşağı
Masamda kadehimde papatyalar olur mu ki?
olur mu olur,
çünkü *BİR GÜN MUTLAKA* dedi de gitti …
Eyvallah eyvallah da tüm umutlarım tükenmeye başladı
______________________________(NİSAN)   __22/O4/2016 saat: 00:59_____ 8
GÜN
Kendine dikkat ve ANKARA ya DÖN..
_____________________________(MAYIS)   __22/05/2016 saat: 00:59______31
GÜN
  ^^ 15 mayıs 2012 Salı saat: 23:04:39 ^^
BEN *SANALYALAN* CAN
^^15 Mayıs 2012 Çarşamba saat:00:08^^
ADRES DOĞRU CAN
NET KESİLDİ BAĞLANMAM ZAMAN ALDI..
ŞİİRİ BEKLİYORUM
İYİ GECELERR
___________________________(Haziran)   __ 22/06/2016 saat: 00:59___30 GÜN
___________________________(Temmuz)   __  22/07/2016 saat: 00:59__31 GÜN
___________________________(Ağustos)   __ 22/08/2016 saat: 00:59__31 GÜN
___________________________(Eylül)   ____ 22/09/2016 saat: 00:59__30 GÜN
___________________________(Ekim)   ____  22/10/2016 saat: 00:59__31 GÜN
___________________________(Kasım)   ___  22/11/2016 saat: 00:59__30 GÜN
7 AY,222 GÜN,28 HAFTA,5328 SAAT Oldu biliyormusun?
Ne saçmalıyorum biliyorsun tabi-ki
Belki de saçmalamıyorum bilmiyorsundur
Bilsen de bilmesen de 7 ay 222 gün 28 hafta 5328 saat oldu …
Şimdi düşünüyorum da bu yedi ay-ı nasıl anlatayım
aslında bildiğin şeyler bana yükleyip gittiğin şeyler
biliyorsun diyeceğim ama demiyorum
bilmiyorsun anlamıyorsun işte
anlamayacaksın da…
sen gittin ya şimdi tüm dengelerim değişti
sen gittin ya şimdi sakızım çamura düştü sosyete sevdam... O na da Eyvallah
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*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada mSessiz/ada sessiz

Selim Uğur Örs
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Bir KADIN SEVDİM

YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Bir kadın sevdim,yüreğine dokundum
Bir kadın sevdim,gözlerini hiç görmedim
kokusunu içime dolduramadım tenin sıcaklığını bilemedim
Bir kadın sevdim,dokundu yüreğime
Varmıydı yokmuydu hayal-mi gerçek-mi bilemedim
bazen hayal dedim bazen gerçek bazen de aklımın bana oyunu dedim
ama,
sordum kendi kendime
aklımın oyunuysa neden acıyor sızlıyor o malum yer sol yanım

Bir kadın sevdim
Ben DENİZ o ADA_mmm oldu O Ateş Ben Pervane
Bir kadın sevdim geldi kaldı yüreğimde
Aşk,
sevda,
acı,
özlem,
hasret,
söz-yaş-ı,
dil-efkarım yalvarışlarım oldu
Bir kadın sevdim
Aldı Canımı Yüreğimi Aklımı Fikrimi Mecnun etti Dünya da
Bir kadın sevdim dillere yüreğe destan
masallara romanlara şiirlere taş çıkaran
sevdim işte
işte böyle sevdim,canım yüreğim ağzımdan çıkarcasına
sevdim işte böyle muhteşem bir kadını
adını söylenmemiş türküm ADA,*ADA_mmm* koydum
aldım kalemimi yüreğimi elime
YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ KOLSUZ KANATSIZ
BİR SEVDANIN GÜNLÜĞÜNÜ tutmaya başladım…
Hepsi Bu Bİ-CANIM CANIM-da CANIM…

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada_mSessiz ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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bir LÜM getir

demli bir ÇAY olsun
veya dur be ARKADAŞ
sen en iyisi tek duble RAKI getir
arkasından bir KURŞUN-kalem
üstüne yırtık pırtık bir az BEYAZ KAĞIT
biraz SONBAHAR yanına KIŞ BORAN FIRTINA alayım
üstüne de mümkünse bol acılı az biraz HAYAT ama AZ olsun
dur dur be CAN
dur be ARKADAŞ
onlar mevcut ki bu CAN-MASAM da
sen saydıklarımı boş ver ARKADAŞ
SEN En güzeli kara kaşlı kara gözlü KOCA YÜREKLİ
muhteşem bir …LÜM getir.

Selim Uğur Örs
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Bir Şiir in olacak Arkadaş

Bir Hayatın Seyir Defteri…*

Ada’mSessiz oturuyordu Rıza baba nın meyhanesinde
Kendi derdinde
kadehinde
kendi kendine …

-Adam
yaklaştı bir şiir in varmı dedi …?
Bir şiir alabilirmiyim …

+Ada’mSessiz
Şiir in yokmu dedi …?

-Adam
Yok dedi …

+Ada’mSessiz
Şiir i olmayanın, sevmeye sevilmeye
İçmeyede isyanlarada hakkı yok dedi …

-Adam
iyi de ben bilmem ki şiir dedi  …

+Ada’mSessiz
Bileceksin arkadaş …
Hayatında en azından bir şiir in olacak
Bir şiir yazacaksın …
Bileceksin arkadaş,
en azından bir kere sevmişsindir aşık olmuşsundur
En azından bir kere terk edilmişsindir
Seven acı çeken yüreği bileceksin …
Bir şiir in olacak,
veya
bir şiir ezberleyeceksin …
Her şiir in mutlak hikayesi vardır …
Eğer bir şiir in yoksa, hayatın zaten hikayedir be arkadaş
Hikaye de anlatırsın biter …
Şiir öylemi … Şiirleri olanlar öylemi …
Yüreklerden yüreğe sefer eder dururlar …
Demiş ya biri …!
Şiir paylaşana kadar senindir,
Paylaştıktan sonra tüm seven acı çeken kavuşamayan yüreklerindir …
De hayde arkadaş,
Git bir şiir yaz bir şiir ezberle O* benim şiir im de …

Söylenmemiş TÜRKÜ'm…
Ada’m Sessiz*
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Selim Uğur Örs
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Bir ŞİİR yazmak lazım

Bir dem bir dem daha
Böyle durur bu yürek sancısı acısı
Bu gün içmek lazım kendimden geçmem lazım
Rıza babanın meyhanesi lazım,bir şişe rakı lazım
Bir de masada hayalin lazım
Sarhoş olmak lazım
Bu gün varya bu gün
bir ŞİİR yazmak lazım
Acıyı özlemi hasreti anlatan bir ŞİİR lazım
Bu gün bir NOKTA lazım
Cesaretle yaşayamadığın ve hiç yaşayamayacağın imkansızlığına bir NOKTA lazım
Yüreğine  sevdasına yenik düşüp,geri dönmeyecek bir yürek lazım
Yeni bir dünya lazım ARKADAŞ
Siyah beyaz hatta koyu gri bir dünya lazım
Geldim geldim
Evet Rıza baba ben geldim yine
dolu dolu geldim
Dertlerimle sitemlerimle geldim
Bir sen anlıyorsun beni bir de kadehim be Rıza baba
Yeter bu kadar muhabbet Rıza baba
Soru da sorma
hayırdır *bir garip akşamcı* da deme
sen sadece Kur şu çilingir sofrasını tam vakti sarhoş olmak lazım
SAR-ıp HOŞ olmam lazım kadehimle
İçtikçe coşsun dilim,yüreğim
Kafayı bulayım,yüreği bulayım acılarıma ortak edeyim kadehimi
Getir Rıza baba,getir de başlasın şu yürek yangının fasıl-ı
Ama Rıza baba bir şey söyleyimmi
Ne kadar kızsam da
ne kadar sitemler de etsem
Ne kadar acıtsa da
Ne kadar CAN-KIRIKLIKLARI yaşatsa da
SEVİYORUM be bu kitapSIZI_mı

Selim Uğur Örs
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Bir Telefon et istersen

YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Bir telefon et istersen bir ara bir sor
şu an özlemle özlemlerin içinde çok özleniyorsun …’!
bir telefon et istersen
Canı Yüreği şu an çok acıyor
bir telefon et istersen şu an sana çok ihtiyacı var
Şu an var-ya şu an gökyüzünü yırtası var
Şu an mavi patiska denizi ortadan ikiye ayırası var
Şu an dağları teker teker deviresi var
Şu an aklını yüreğini çıkartıp çöpe atası var
Şu an olmaz olaydım diyor,
Hadi kalk daha fazla üzme bir ara bir sor
bir telefon et istersen…

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada_mSessiz ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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bir YÜREK gerek

Bir yürek gerek
Mantıksız,hesapsız,sorgusuz,
sonunu düşünmeyen bir yürek gerek
korkusuz kocaman dim dik bir yürek gerek
Bir söz gerek
söz de durmak gerek sÖZÜN arkasında kalmak gerek
Bir kağıt bir kalem gerek
Bir şiir gerek
Hasret özlem sevda kokan bir şiir gerek
Bir sen bir ben gerek
Gerek yoksa bunlara
Sensiz Gereksiz bu dünya da BEN ne gerek
Gerek yok gerek

Selim Uğur Örs
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Biz O* son kusura baktık

Bir Hayatın Seyir Defteri…*

Biz O* son kusura baktık, maskeleri yüzleri gördük
Tanıdık
Anladık
Eyvallah dedik
Eyvallahınıza eyvallah dedik ve biz o defteri çoktan kapattık…
Siz yine düşün
Veya düşmüş gibi yapın
Biz yine de tutarız elinizden yüreğinizden
Siz yine can dan vurun, can evinden vurun
Bizim iklimimiz yüreğimiz hep bahardır  yazdır dostlarımıza
Biz bize kar boran ayaz da olasak
Biz yaz bahar bahçeyiz Sevdik dediğimiz Sevdiklerimize.

Ada’mSessiz…*

Selim Uğur Örs
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Biz/biz e

YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Zamansız iki satır muhabbetler
Heyecanlı beklemekli günler
Sessiz zifiri zindan geceler
Odam kalemim dizelerim
ve ve ve ardından.....*
Biraz hayal
Biraz umut
Biraz Ben
Biraz Sen
İnceden bir hüzzam kadehler gırla
Sen/i Yazar Seni Söyleriz Yalnızlığım ve Ben*Biz/Bize ...
..........22/04/2016-30/10/2017
1 yıl 6 ay 8 gün oldu SEN YOKSUN...

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
Ada mSessiz/ada sessiz * SSDE*SSÇS

Selim Uğur Örs
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Böcek

Bir Hayatın Seyir Defteri

Şairler yazarlar;
Kızgınlıklarını
Aldanışlarını
Kırgınlıklarını
Anılarını yazar
Acıyan taraflarını yazar
Şimdi ben seni nasıl yazayım Böcek…
Kahretsin…! Nereden çıktın/da geldin be Böcek
Bu arada yazmaya başladım Bir/de isim bile verdim *böcek*…
Başladım başlamasına/da
Seni yazmak çok zor be Böcek
En iyisi sen yine yüreğimde
O* muhteşem ayinlerle gömdüğüm yerde kal
Yazmasın kalemim
Yanmasın yüreğim
Acımasın Canım
De/Hayde
Sen O*ra da kal Böcek
Yazmıyorum yazmayacağım Sen/i…
20/07/2018

Söylenmemiş TÜRKÜ'm ...
Ada’m Sessiz *

Selim Uğur Örs
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Bu Gece SEN lazım

yine acılar söz-yaşları içindeyim
Yine o bildik tanıdık beni bırakmayan hüzünlerdeyim
Yine özlemler sardı bedenimi ruhumu
Adını hasret özlem koydum,imkanSIZI koydum
Yine yine can-kırıkları doldu yüreğime
İşte öyle ne diyim
İşte aynen bildiğin gibiyim sevgili
Toz duman,darma dağınık,Yıkık dökük virane
Bu gece bir şiir yazmak lazım
Bu gece sert bir kadeh lazım
Bir de şerefine diyebileceğim sevgili lazım
Bu gece sen lazım ADA_mmm
kadehime kadehini vuracağın yüreğin lazım
Bu gece hiç görmediğim gözlerin lazım
Bu gece sevgili bu gece
geceyi seninle devirmem lazım
bu gece sevgili bu gece
sabah güneşini seninle karşılamam lazım
Ada_mSessiz______________ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Bu gece'de böyle olsun

Bir Hayatın Seyir Defteri…*

Bu gece de böyle olsun
Kendimle kadehimle muhabbetim bol olsun
Dolsun dolsun dibi bulunsun beklemekli günlerin

Bu gece de böyle olsun
Olmasın dert gam tasa
Yürek, rahat bıraksın bu gece dostlarla keyf-i keka olsun

Bu gece de böyle olsun dostlar
Ne ay ne yakamoz ne de yıldızlar sormasın bana hiçbir şey
Hep beraber keyf-i muhabbetlerimiz olsun

Bu gece de böyle olsun
Zifiri zindan olmasın odam yüreğim
Güzel yazsın kalemim yüreğim

Bu gece satırlar mısralar dengi dengine
Kafiye uyak olmasın yürek konuşsun kalem yazsın
Bu gece bahar bahçe
Bu gece tüm çiçekler papatya
Bu gece istanbul ayakta Başkent ayakta fasıllar şairler bizden yana

De hayde bu gece böyle olsun gönlümce yüreğimce şen şakrak
Güneşten bana ne, ha doğmuş ha doğmamış
Sabaha kızarmış tereyağlı ekmek kokusu demli bir çay
Güler yüzlü Anam uyandırsın beni...

Ada'mSessiz...*

Selim Uğur Örs
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Bu gün bir başka Kırgınım Kızgınım

YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ  SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

bu gün çok bir fenayım
Canım yüreğim bir başka acıyor
Bu gün var ya bu gün,
tarifi mümkün olmayan cehennem ateşlerindeyim
oyun parkına cami köşesine terk edilmiş bir çocuk gibiyim
Nefes alamıyorum
fırtınalar şimşekler başım üstüne yüreğim üstüne çakıp çakıp duruyorlar
Canım burnumda değil canım yüreğimde bu gün
Bu gün var ya bu gün
Bir başka Hasretim sana
Bir başka Kırgınım kızgınım sana
Bir başka Şiirim sana
Bir başka
bam-başka Söz-yaşıyım dil-efkarıyım sana
yüreğim sana yüreğin sana
Ulan vicdansız kitapsız buz yürekli saklı yasaklı hapis yürekli sevdam
Bu gün var-ya bu gün
Bu gün Istanbul gibiyim
Yağmurlu Yaşlı gözlerim yüreğim parça parça kızıl kıyamet
Öyle böyle hallerim işte…
şimdi bana bir gök-kuşağı lazım

şimdi bana sım-sıkı bir duble rakı lazım
aklımı başımdan alacak olduğum yere çiviliyecek çarpacak yapıştıracak yere…
offf offff sensizlikle geçip giden zaman dilimleri
Defolun gidin sessiz zifiri zindan geceler
Defolun
ay-yakamoz yıldızlar
defol-sun-lar
sensiz doğan batan güneş sensiz sessiz geçen günler
bırakın be kitapsız kalleş saatler takvimler seneler
defolun gidin beni bana bırakın…
çare yok-ki çaresiz-ce bi-çare
ben ben-i eğleyim eğleyebildiğimce…eğleyebilirsem Eyvallah Eyvallah

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada_mSessiz ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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bu gün sen ''OL''

Bu günlerden  Cuma,
ben her zaman ki gibi
emektar Rıza Babanın meyhanesindeyim
kafam çakır ve hatta hatta çakırı beş geçiyor
yok yok çakırı çok geçiyor
yani anlayacağınız canlar zurnayım.
Ama kafam Ne olursa olsun
Aklımda fikrimde zikrimde yüreğimde,yanımdasın sevgili
Sevgili bak aklıma ne geldi
bu gün sen ‘’OL’’
Ben bu gün Mecnun olayım
sen Leyla_m ‘’OL’’
Ben sarı yaprak olayım
sen sonbahar_ım ‘’OL’’
Ben Ay olayım
sen yakamoz_um ‘’OL’’
Ben gökyüzü olayım
sen Samanyolu_m ‘’OL’’
Ben dağ ova bayır olayım
sen kırçiçeği_m ‘’OL’’
Ben kalem olayım
sen beyaz sayfa_m duygu_larım ‘’OL’’
Ben kadeh olayım
sen kadehi yudumlayan dudak ‘’OL’’
Ben beden olayım
sen yüreğim ‘’OL’’
Ben deniz olayım
sen ‘’ADA_m OL’’
Gel ADA_m bu gün hayal de olsa imkanSIZ da olsa
Ben ne dersem sen O ‘’OL’’
SEN BEN BİZ OLALIM,olalım be sevgili
İşin aslı ADA_m
çok özledim çok be ADA_m
durmak bilmiyor bu kalem
yine kalmemimin çenesi düştü
ahan da Rıza Baba sesleniyor! !
vakit tamam
Bir Garip Akşamcı de hayde çıkalım artık
yavaş yavaş masamdan kalıyorum
hadi ADA_m tut ellerimden vakit tamam gidelim artık evimize..
ne_de *güzel* olurdu …
Ada_mSessiz______________ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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bu YÜREK işi belli olmaz

*YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ*

YÜREĞİM ağrıdı ADA
ama bu sefer ki SEN_li bir ağrı değil be ADA
ilk defa SENsiz ağrıdı bu yürek
ilk defa sana İHANET etti
kızdım bu DENSİZ HAİN KENDİNİ HADDİNİ bilmez YÜREĞİME
YÜREĞİM ağrıyor be tek-tanem canım-da canım
bu sefer ki YÜREK ağrım kudretten be ADA
Ama öyle böyle bir ağrı değil
nefes alırken
öksürürken
büyük bir hançer saplanıyor deşiyor da deşiyor YÜREĞİMİ
Hançer dediysem o kadar da çok acıtmıyor be sevdam
Sakın kıskanma CANIM_da CANIM senin hançerin başka
kudretten gelen bu yürekde ki hançer ağrısı bir başka
senin sapladığın,
ÖZLEM HASRET hançerinin yanında bir HİÇ kalıyor
İnşallah başıma bir maraza çıkarmaz bu yorgun YÜREK
Sakın sakın
sakın SEVGİLİ
YÜREĞİM
CANIM_da CANIM doktora git deme bana
Dediğime pişman etme beni
biliyorsun ADA_mmm ben kaderciyim
yoksa kısmette o GÖZLERİ görmeK
yoksa sımsıkı sarılmak
yoksa kokunu içime çekmek
eyvallah demek lazım
kadere karşı durulmaz ki be ADA_mmm
dediğim gibi ADA_mmm
inşallah bir maraza çıkarmaz bu yorgun bi-çare YÜREK
Çünkü;
Bu günler de seni beklemekle meşgulüm
Neyse ADA_mmm
Sen sevdiğimsin
Sen kaderimsin
Kısacası kudretten de olsa
Senden de olsa
bu YÜREK işi belli olmaz hiç birşey
EYVALLAH diyelim EYVALLAH olsun inşallah
‘’Pazartesi 29 HAZİRAN 2015’’
_______________Ada_mSessiz ada_sessiz *SSDE*SSÇS*

Selim Uğur Örs
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BuZ YÜREKLİ

YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Gel gel be Kitapsız Kalleş Sevdam
Tut Ellerimden
Tut Yüreğimden
Tut Kalemimden
tut Söz_Yaşlarımdan
Dil_Efkarımdan
Hayallerimde gel
Düşlerimde gel
Nasıl istersen öyle gel,gel be buz yüreklim
Gözümün Nuru
Yüreğimin Sersem Salak Atan Yanı
Gel gel
Bir Merhabana Hasret Bırakma Beni gel
Çilingir soframda Papatya ol
Kadehimde Dudak ol
Yüreğim de Sefam ol
Ne olursan ol be Buz Yüreklim,gel ALLAH BİLLAH AŞKINA GEL
GEL her şeyine Eyvallah dediğim
Yasaklı Saklı ve Hapis Yürekli Kolsuz Kanatsız bir Sevdanın Günlüğü
Gitme gitme benden
EN AZINDAN
Geceleri Gelip Geçerken bir uğra MERHABA de,DE GİT
Buz Yüreklim bir Merhaban vardı Ben de *ONU DA ALIP GİTME*

 *SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada_mSessiz ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Can

CAN PERVANE OLMUŞ..CANAN-I ARAR..
CAN PERVANE OLMUŞ BİLİNMEYENE..
CAN FEDA EYLEMİŞ CANI BİLİNMEYENE..
CAN ÇÖL OLMUŞ SUSAMIŞ.. DUDAKLARI ÇATLARCASINA..
BEKLEMİŞ BEKLEMİŞ BEKLEMİŞ..
NEYLESİN CAN ADI ÜSTÜNDE ‘’ BİLİNMEYEN ‘’
ADINI SEN KOY DEMİŞ CAN..
BEKLEMİŞ BEKLEMİŞ BEKLEMİŞ..
                  Bir Garip Akşamcı   Ada_mSessiz_ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Can ı Cehennem E

Bu kalemim seni yazamayacaksa
Sen olamayacaksan kalemimin ucunda hayallerimde
Canı cehenneme bu kaleminde sensiz hayallerinde
Sen sen sen sen İLLAKİ SEN diye atmayacaksa sersem salak bu YÜREK
Sen olamayacaksan yüreğimde Bu yüreğinde canı cehenneme
Gönül sözlerimin
Söz-Yaşlarımın
Dil-Efkarımında canı cehenneme
Olmaz olsun dursun dünya sen olmayacaksan eğer,
olmasın geceler
olmasın sabahlar
doğmasın güneş sen olmayacaksan eğer,
görmesin bu gözler tutmasın bu eller SEN olmayacaksan eğer.
bu CAN-da olmayacaksan eğer
olmasın olmasın bu beden istemem bu CANI bu bedeni
olmaz olsun bu CAN bu beden
BU CANIN DA bedenin de CANI CEHENNEME
sen sen sen sen İLLAKİ SEN diye çalmayacaksa Türküler,
SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM_üzü söyleyemeyeceksek
Seni sensiz yaşayacaksam bu hayatı
İstemem olmaz olsun bu hayat olmaz olsun sensiz yaşam…
Yani sosyete sevdam BiCanım SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA__mmm
YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ  imkansız SEVDA
Yüreğim de sen li sızı varken ben li dünya olmaz olsun
Ben li dünyanında canı cehenneme...

Selim Uğur Örs
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Can KIRIĞI

Sevgili
Yine yaptın yapacağını
Bir tek ‘’kelime’’
Yine yakaladı ‘’hüzün’’
Yine ben de hüzün
Yine elde var hüzün
Bir ‘’kelime’’
Can kırıklıklarını doldurdun içime ‘’yüreğime’’
CAN KIRIĞI
HAYAL KIRIĞI
HAYAT KIRIĞI
Ve kırık dökük yine ‘’BEN’’
Ada_mSessiz____________________ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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''CANIM''burnum da ''YÜREĞİM''de

YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

''CANIM''burnum da ''YÜREĞİM''de

YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Bir de YANIMDA olsan be Sevgili bir çay içimi kadar..
tahta bir masa V bir sandalye,
masanın tam ortasında bir demet Papatya
Sen çay içsen
ben sana bakmaktan çayımı soğutsam
Sen etrafı seyretsen
saçların efil efil uçuşurken çayını yudumlarken
gözlerin gözlerime değmeden Ben de Seni seyretsem
aklından geçenleri tahmin etmeye çalışsam
Sonra
Etrafı seyretmekten çayını yudumlamaktan vazgeçip
gözlerin beni bulsa
Ben gözlerimi kaçırsam Toy utangaç ürkek bir genç edasıyla
Sonra daha da ileri gitsem
ellerini avuçlarıma doldursam
ellerini dudaklarıma burnuma götürüp öpüp öpüp koklasam
Tekrar gözlerine baksam doya doya gözlerinde kaybolsam
ne de güzel olurdu bir bilsen
Yine yazıyorum be Sevgili
Demek ki CANIM BURNUMda YÜREĞİMde
Nerem Acısa CANIM orda
SEN ORDASIN BE SEVGİLİ
CANIMsın be Sevgili HEPSİ BU...

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada_mSessiz ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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CANIM-da CAN-IM

Olsun be..Canım-da CANIM olsun,
Bana aşkım dedin ya
Bana sevgilim dedin ya
Olsun be..Canım-da CANIM
Bana CANIM dedin ya,
ya onu bunu bırak
*SENİ SEVİYORUM* dedim ya
Sende bana *BEN DE SENİ* dedin ya
İşte bu bile ölene kadar YETTİ aslında
SENİ SENDEN ÇOK SEVİYORUM…
Ve SENİ ÖLENE KADAR SEVECEĞİM
son NEFESİM..İYİ-Kİ VARSIN …
İYİ-Kİ DEĞDİK DOKUNDUK BİRBİRİMİZE….
          Ada_mSessiz_ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Canın CENNETE

Canı cehenneme
Şiirlerin,İmkan-SIZ-ı-Lıkların
Canı cehheneme
kolsuz kanatsız sevdaların
Canı cehenneme
sessiz,SENSİZ geçen gecelerin,Sessiz çığlıklarımın
Canı cehenneme
Bi-çare yüreğimin KADER-imin
Yeryüzündeki CENNETİM ADA_m
Canım cehheneme olsun
CANIN CENNETE olsun
Bu yürek *SSDE____SSÇS*
Yüreğinden öpüyorum ADA_mm
Ada_mSessiz___________ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Can-sın

HOŞ GELDİN HAYATIMA SEFA GETİRDİN GÖNÜL BAHÇEME …
CAN-SIN SEN CANIMIN İÇİSİN  SEN…
BİRAZ SERT, ÇOK MERT, KOCA YÜREK …
CAN-SIN SEN CANIMIN İÇSİSİN SEN
SÖZÜ ÖZ- GÖNLÜ ÖZ -RUHU ÖZ …
BİRAZ DELİ UÇUK KAÇIK- AMA GÖNLÜ VELİ …
CAN-SIN SEN CANIMIN İÇİSİN SEN
CAN SULTANIM İNCİ TANEM
ESMERİM PAPATYAM BİRİCİĞİM AŞK-I ŞAHANEM…
CAN-SIN SEN CANIMIN İÇİSİN SEN..
SEN HAZAN SEN BORAN SEN BAHAR SEN SEN AB-I HAYATIM…
CAN-SIN SEN CANIMIN İÇİSİN SEN…
SEN ZÜLFÜ SİYAHIM SEN BAYGIN BAKIŞLIM SEN MÜHÜR GÖZLÜM…
*** SEN YILLARDIR ÖZLEMLE BEKLEDİĞİM ***
CANTANEM CANIMIN İÇİSİN  CAN-SIN SEN...
HOŞ GELDİN HAYATIMA SEFALAR GETİRDİN GÖNÜL BAHÇEME…*** CAN-SIN SEN
CANIMIN İÇİSİN SEN ***
Ada_mSessiz__ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Çal Yaz V Seç

YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Kalleş SEVDAM
   Bir TÜRKÜ çal hiç söylenmemiş olsun
   Bir ŞİİR yaz
   Sevgi Hasret Özlem İsyanlar olmasın
   Bir GECE seç sevgili
   AY YAKAMOZ SEN BEN olsun
   Bir SABAH seç SEVGİLİ
   O gün GÜNEŞ BİZİM için doğsun
   Sevgili bir gün seç
   Narlı kapıda o banka oturup
   ADA,ada_SU,ada_CAN’ı birlikte seyredelim
   Bir GÜN seç SEVGİLİ
   GÖZLERİM GÖZLERİNE Baka baka çekip gitsin BİLİNMEYENE
   ki;
   Yaşadığım Hayatımın bir ANLAMI olsun
   Seç seç ki SEVGİLİ;
   artık KAPANSIN şu Acı Hüzün dolu dolu Zehir Zıkkım
   YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

___Ada_mSessiz ada_sessiz *SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*

Selim Uğur Örs
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ÇareSEN

YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

"Birbirine ait iki yüreği birbirinden ne kadar uzağa da sürsen
Ne kadar uzak zamanların içinde de kaybetsen,
Dönüp birbirlerini bulmadan soluk alamazlar."
Şimdi değilse yarın,
Yarın değilse bir gün…
Bir gün ama bir gün mutlaka...
ADI YOK BU AŞKIN
ADI YOK BU SEVDANIN
ADI YOK ÖZLEMLERİN
ADI YOK SESSİZ ÇIĞLIKLARIMIZIN
ADI YOK BE SELİM 'İM BİTANEM ADI YOK BİZDEKİ BU HİSLERİN....
SENSİZLİĞİ  SEVMİYORUM..
SENSİZLİĞİ  SEVMİYORUM..
SENSİZLİĞİ  SEVMİYORUM
           İYİ Kİ VARSIN
SENİ SEVMEYE DEVAM EDİYORUM
___________________________________________________ADA

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada_mSessiz ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Çek Gitsin

Aynaya baktığın zaman yüzünü görebiliyorsan
EYVALLAH…
Aynaya baktığın zaman yüzünü göremiyorsan
EYVAH EYVAH….
Acil çıkış kapısından çık orda sağ da tam üstte acil durumlarda diye bir yazı var
yazının altında da KENDİNİ İMHA çubuğu var,
Gördünmü?
Hah iş te O,
ÇEK ONU GİTSİN..
       Ada_mSessiz__ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Çeşit

Bir Hayatın Seyir Defteri

İki çeşit İnsan vardır...
A/nı A/nın da Yaşayan,
Bir de Yaşadıkça Yaşlanan Nefes alıp veren...*

Söylenmemiş TÜRKÜ'm ...
Ada’m Sessiz *

Selim Uğur Örs
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Çocuk Dile  LÜTFEN

Bir YILDIZ tut çocuk,
BARIŞ dile,
SEVDA dile,
Gönlünce aklına geleni DİLE
Bir de BENİM için o tertemiz saf YÜREĞİNLE
`O-NU´ DİLE…
      Ada_mSessiz__ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Çok Geç OLmadan GEL

Aklından yüreğinden geçenlerin hepsini topla doldur bavuluna
Gel yüreğime
Gel ocağıma
Gel başım gözüm üstüne
Gel canım-da canım gel
Yasaklı
Kolsuz kanatsız hapis yürekli sevdam
Gel de bitsin bu sessiz sensiz geceler
GEL SEVDAM GEL
ÇOK GEÇ OLMADAN GEL
_____________________________Ada_mSessiz V bir *HİÇ*

Selim Uğur Örs
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Çözemedim

Bir Hayatın Seyir Defteri

Soğuk bir Şehir
Buz gibi bir Yürek
Saklıydı Yasaklıydı
Geziyordu Şehir Şehir Ülke Ülke
Renkleri Papatyaları vardı Yüreğinde renkli renkli
Bir gün
16-MAYIS-2012 Çarşamba 00:08:55
Benim Fakir/haneme uğradı
Merhaba Can
Şiir dedi,
Şiir/i bekliyorum dedi
Eyvallah dedim…

Ben Siyah Beyazdım

O* Bundan sonra Mavi ol dedi
Eyvallah dedim…

Sonra vaz/caydı
Yok yok Kırmızı ol dedi
O*na da Eyvallah dedim…

Durdu bekledi ekledi
En iyisi sen Deniz ol Ben ADA olayım dedi
O*na da Eyvallah dedim…

Tekrar ekledi
Hayaller dedi
Sen dedi
Umut dedi
Yaz dedi devam et *Bir Gün Mutlaka* dedi

**Gitti

Durup dururken Gittin
Kaldım ortalık yerde
Şiir mi
Mavi mi
Kırmızı mı
Deniz mi
Hayaller mi
Umutlar mı
*Bir Gün Mutlaka* mı ...?
Veya
Hepsini yazmak mı
Yoksa yoksa
Hayatımın şifresinimi verdin bana, Çöz diye ...?
Bilemedim
Anlayamadım Çözemedim gitti...
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Söylenmemiş TÜRKÜ'm ...
Ada’m Sessiz *

Selim Uğur Örs
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''Çünkü''

YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Yoksun Yoksun ADA_mmm
Yoksun saat 02:09 Yoksun ADA_mmm
Yok Yok Ada_mmm demiyeceğim sormaycağım HİÇ birşey
Yine HİÇ den bir harf attım
yine bana *İÇ* kaldı
Sadece bil istedim BU GÜN de YOKSUN
Sadece bil istedim BU GÜN de SENSİZ SESSİZ geçti GÜN
Sadece bil istedim yine SENsiz sabah güneşini karşılayacağım
Yok ADA_mmm Yok
Telefondamı edemez_miy_din  diye sormayacağım
Çünkü biliyorum ki ÇARESİZSİN Benim gibi
Çünkü BİLİYORUM ki  *ÇÜNKÜ*
                                                       düzeltme:05:30 sabah güneşi bekleniyor...
______Ada_mSessiz ada_sessiz *SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*

Selim Uğur Örs
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Davete İcabet

YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

18 ağustos

15 MAYIS 2012 Salı 23:04:39
BEN * SANALYALAN * CAN
________________________________________
DERİM;
______________________________________________________
16 Mayıs 2012 Çarşamba 00:08:55
ADRES DOĞRU CAN
NET KESİLDİ BAĞLANMAM ZAMAN ALDI..
ŞİİRİ BEKLİYORUM
İYİ GECELERR..
___________________
DER …
ve
sonu hazin hüzün dolu kısa bir hikaye başlar ...

22/04/2016 saat 00:59 ve 14/06/2017 SEN YOKSUN…
Şairler
Ay Yakamoz Yıldızlar
SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜMÜZ
Dizelerim Sözcüklerim Kalemim Yüreğim
Hepsi hepimiz nefesimizi tuttuk
*BİR GÜN MUTLAKA* SSDE SSÇS de hayde…
BİCAN AJAN YÜKSEK SOSYETEM Davete İcabet Gerektir …

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada mSessiz/ada sessiz *
Selim uğur ÖRS * Sen-Zede-yim    SSDE*SSÇS

Selim Uğur Örs
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De ki

Bir yıldız kaydı yüreğimden ellerimden
Tut ADA tut o yıldızı
Bir dilek tut
De ki ADA
Dinsin bu yürek sızısı
Bitsin bu imkansızlık
Bitsin bu özlemler beklemekler
De ki
O kocaman tertemiz yüreğinle
BİZ olalım de artık
De ki
Az da biz mutluluğu yaşayalım doya doya
de ADA_m de
Anlat ona nasılda sevdiğimizi
Çaresizliğimizi anlat
Bir mucize dile ADA

Selim Uğur Örs
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Dedi v SUSTU

Kalktı Yürüdü
Acıyordu içinde bir şeyler
Uzun uzun saatlerce kilometrelerce yürüdü
Yürüken kendi kendine konuşuyordu
Acıyordu bedeni
düşündü nerem acıyor dedi kendi kendine
kendi kendini dinledi
bulamadı acıdığı yerini.
Uzun uzun yürüyüşün sonunda durdu
Bir bank gözüne ilişti
Bank_ı sahiplenmeden ucuna oturuverdi
Birden buldu acıdığı yerini
Ruhum acıyor dedi yüreğim acıyor dedi
Evet evet ruhu acıyordu yüreği acıyordu karar vermişti
Tekrar düşündü kendi kendine
Nefesi kesik kesikti
Mırıldandı az içinden az dışından
Bazen bir yudum nefes çekmek lazım ömürlük
Bazen bir kahır çekmek lazım
Bir ayrılık lazım
bir özlem
bir de hasret lazım dedi kendi kendine
V devam etti,içine bolca dolu dolu bir nefes çekerek
Çek bir yudum nefes çek
Çek be felek bana bir kahır çek
Çek çek
Bir ayrılık hasret özlem bir tutam seni beni anlatan bir ŞİİR çek
Çek be can çek dünyanın yükünü çek
Birden Sustu durdu
Gözleri buğulandı doldu dolu dolu
ha düştü ha düşecek damlalar
Tekrar yine az içinden az dışından ama bu sefer ki yüksek bir mırıldanmaydı
Ulan kitapsız KALLEŞ SEVDAM
Yinede SENİ SENDEN ÇOK SEVİYORUM
Yinede SENİ SEVMEYE DEVAM EDİYORUM dedi V sustu..
___________________________________Ada_mSessiz SANALYALAN_ADA

Selim Uğur Örs

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Dedim SEVDİM

BEN SENİ SEVMEYİ SEVDİM,
BEN SEN-i  HAYAT dedim SEVDİM.
BEN GÖRMEDİĞİM GÖZLERİNİ SEVDİM
BEN TUTMADIĞIM ELLERİNİ SEVDİM
BEN HİÇ SARILMADIĞIM İNCE NARİN BELİNİ SEVDİM
VELHASIL;
BU CAN SENİ ÇOK SEVDİ
SANA’’ HAYAT’’ DEDİ-de ‘’CAN’’ DEDİ-de SEVDİ..
Ada_mSessiz__ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Değil

YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

________________________________20/11/2015 Saat:05:05
Gözlerine değil
Ellerine değil
Tenine,
teninin kokusuna hiç değil
YÜREĞİNE KURBAN olduğum ADA_mmm
Özlemlerdesin kalemimin ucundasın
Yüreğimde yangın yerisin yine
şu MERHABA Selim yok mu
işte o MERHABAN alıp götürüyor BENİ benden SANA
seni seviyorum be kitapsız
seni seviyorum be söylenmemiş TÜRKÜM ADA_mmm
Seni Seviyorum be Buz Yüreklim
Seni Seviyorum
Yasaklı Saklı ve Hapis Yürekli Kolsuz Kanatsız SEVDAMMMMM…

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada_mSessiz ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Değişim

Bir Hayatın Seyir Defteri…*

Hani diyorlar ya,
Derler ya…
Eskiden Sen böyle değildin çok değişmişsin…
İnsan kendi kendine değişmez,
Hele hele çokkkkk … Hiç değişmez
İnsan/ı;
Sevdikleri
İnandıkları
Sırtını dayadıkları
Dostu
Can dedikleri değiştirir
Evet evet … ‘’Ben Değiştim Hem de Çokkkk Değiştim’’

Söylenmemiş TÜRKÜ'm…
Ada’m Sessiz*

Selim Uğur Örs
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De'hay'de TOPLA

YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

O gelmeyecek çocuk!
topla
hayallerini kalemini YÜREĞİNİ
topla
sessiz Onsuz karanlık gecelerini acılarını
topla
özlem hasretlerini
topla çocuk
topla ay-yakamoz yıldızlarını sabah güneşini akşam güneşini
kapat gökyüzünü
anla
ne olur anla artık *O* gelmeyecek çocuk!
de hayde siyah beyaz dünya na de hayde çocuk…

   *SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada_mSessiz ada_sessiz
Selim uğur ÖRS  sen-zedeyim

Selim Uğur Örs
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Dem/lenmiş Yürekler

Bir Hayatın Seyir Defteri

Dem/lenmiş
Dem/ini almış Yürekleri çok Seviyorum…
Onların hayatı dünyası başka…
Onlarla...,
Aşk başka
Sevda başka
Sevişmek başka
Muhabbet başka
Yaşamak bir başka Güzel…
Dem/lenmiş dem/ini almış yürekler ne de güzel yürekler...*

Söylenmemiş TÜRKÜ'm ...
Ada’m Sessiz *

Selim Uğur Örs
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Demedi deme SEVGİLİ

Sevgili; Demedi deme
hayat bu ya
Bir gün tüm ışıklarım söner
atmaz olur bu yürek
Telefonumun sesi susar
Ulaşılacak yerlerim ulaşılamaz olur
görmez olur bu gözler
Sonsuza kadar kesilir nefesim
Toprak olur bu beden
Sevgili; demedi deme
işte o zaman
toplarım hatıralarımı özlemlerimi hasretlerimi
çeker giderim bilinmeyene
sevgili üzülürsün
gözlerini
ellerini
kokunu
seni görmediğim için çok üzülürsün sevgili
ADA üzülür
ADA_su üzülür
ADA_can üzülür
Ankara üzülür
İstanbul üzülür
Sen üzülür
Yüreğin üzülür
**BENİM KADAR SEVDİYSEN EĞER SEVGİLİ**
demedi deme
YOL-DAŞIM **ÇOK ÜZÜLÜRSÜN**
Ada_mSessiz__________ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Deniz Feneri

Deniz feneri bilirmisin?
Hayatı boyunca yapayalnızdır.
Çok UZAK dostları vardır
Gemiler,yatlar,takalar,sandallar
Gelip geçene el sallar
geceleri boyu yol gösterir dostlarına
Hepsi önünden gelir geçerler
Dokunamaz dostlarına Gidemez yanlarına
dostlarıda ona gelemezler
Bir de SEVGİLİSİ vardır ‘’DENİZ’’
bir DENİZ SEVGİLİSİNE  dokunur dokunur geri döner
uzun uzun sarılamazlar birbirlerine
DENİZ FENERİ çok yakındır denize
Dokundu dokunacak kadar
ama DOKUNAMAZ
deniz feneri AŞIKTIR DENİZ-e
DENİZ-de O-na
Deniz dalgasını yapar aşkı için
eteklerine kadar gelir öpücükler kondurur tekrar döner derinliklerine
Deniz feneri ÇARESİZDİR
bi çaredir dokunamaz aşık olduğu denizine
Sadece içi acıyarak seyreder
çekilmez olduğunda zamanlar
denizin hasretiyle özlemiyle delirdiği zamanlar
Deniz bunu görür anlar hisseder
Köpürür de köpürür dalgalanır da dalgalanır
fenerin eteklerine doğru gelir gelir öpücükler verir geri döner
Az da olsa sakinleşir deniz feneri
Ama yinede isyan eder
Konuşur kendi kendine
Önümdesin görüyorum ellerim olsa,
ki yok
maviliğini kucaklayamıyorum
bir adım ötemdesin ama
Ayaklarım yok ki
kucaklayım seni sımsıkı içime çekerek
imkanSIZIM-sın YASAK-lımsın
ellerim
gözlerim
ayaklarım
Bir tutam,bir adım sana yakın ama
tutmak adım atmak ne mümkün
İMKANSIZ
SEVGİLİ işte aynen öyle DENİZ FENERİ gibiyim. ‘’ÇARESİZ’’

Ada_mSessiz____________________ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Deniz olmaya gitti

Bir Hayatın Seyir Defteri…*

Yarası neredeydi bilemedim göremedim
Çok konuştum takip ettim bekledim belki anlatır dedim
ne anlattı ne de yarasını gösterdi …
takmıştı,
16 Mayıs 2012 Çarşamba Saat: 00:08:55
Bir Gün Mutlaka ya

Rıza babanın salaş meyhanesinede takmıştı

Bir gün tesadüfen rıza babanın salaş meyhanesine yolu düşmüş
Ozanlarla şairlerle tanışmış
Onların atışmalarında sataşmalarında  dizelerinde buluyordu kendini ilk başlarda

Sonra bir gün cebinden bir kağıt düştü fark etmedi
hemen eğilip aldım yerden
Ben Seni Sevmeyi Sevdim Ben Seni Hayat dedim Sevdim yazıyordu noktanın önünde
Alt satırda afilli bir şekilde Bir Gün Mutlaka yazıyordu
Ve anlam veremediğim, BiCan SSDE SSÇS yazıyordu büyük harflerle
Anladım ki imkansız yasaklı saklı kolsuz kanatsız bir mevzuydu
Anladım ki yarası çok derindi
Son zamanlar iyiden iyi susumuştu hatta yemeği bile kesmişti Çok içiyordu çok
kadehlere şişelerin dibine düşmüştü

Sonra bir gece vakti yanına gittim
Gökyüzünü seyrediyordu ay yakamoz yıldızları
Döndü bana baktı omzuma elini dayadı
Can dost ben gidiyorum de hayde eyvallah dedi
Gitti
Bir daha ne eve uğradı ne sokağa
O* dur budur görmüyorum
Herhalde yıldız olmaya gitti
Veya ay yakamoz  gökyüzü
Veya veya Ada ya deniz olmaya gitti
Benim Ada’mSesiz e dair bildiklerim hepsi bu BiCan hepsi bu...

Ada'mSessiz...*

Selim Uğur Örs
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Denizin Kızı ADA mmm

Ey denizin kızı ADA..
sessiz_ada_mmm;
Bu ne yaman bir ÇIKMAZ-mış,
Çıkıp gelsen * dünyama * BOĞULACAKSIN
Çıkıp gelsem dalsam * maviliğine * BOĞULACAĞIM
İşte bizimkisi böyle bir İMKANSIZ-[I]-LIK…
Ada_mSessiz_ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Dertli KALEM

haber alamamanın hebersiz kalmanın
nasıl bir şey olduğunu bilirmisin?
ulaşamamak nasıl bir derttir acıdır bilirmisin?
acıtır ki hemde nasıl
bir bilsen nasıl acıttığını
bir bilsen ah bir bilsen acıttığın yerin nasılda acıdığını
ama nerden bileceksin ki
sevgili sevgili bir gün demiştin ki BANA;
*BİLİRİM ACININ İNATLA ACITTIĞINI*
yok yok SEN BİLEMEZSİN acının nasıl da inatla acıttığını
roman,hikaye,şiir,efsane,filimlerdeki aşkların sözleri senin yazdığın
yani beylik laflar senin ki
sen bilemezsin kuruntuları
bilemezsin gam tasaları
bilemezsin senden gittimi gitmedimi diye günlerce düşünüm kafayı yemeleri
hastamı yoksa başına bir şey mi geldi
kurar da kurarsın günler geceler boyu
bilemezsin;
**bile-me-me-nin NASIL KOYDUĞUNU ACITTIĞINI**
yiyemzsin içemezsin
konuşulanları duymazsın
aklın fikrin ‘’O’’ndadır
SEN_i düşünüyordur
suratın Çarşamba pazarında limon satar
kalem yazmaz yüreğin durmuştur
etrafındakiler sorar nen var hastamısın
neler oluyor sana,sen de bu aralar bir gariplik var
sen sadece HİÇ dersin
bilmezler ki;
yüreğinin  içinde kaç şehir yıklıyor yok oluyor
kaç şiddetinde depremler oluyor bilmezler
sadece HİÇ dersin susarsın *HİÇ*
neyse SEN bilirsin bunları elbet sevgili
benim ki LAF-I GÜZAF
ama sana bir şey diyim sevgili
beklemek ZUL
senden habersiz geçen günler ACI_SIZI kırık dökük salkım saçak
yetti artık be **DERTLİ KALEM** de hayde sus artık…
__________________________________________Ada_mSessiz

Selim Uğur Örs
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Desene Seni Yazacağım

YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Sen
Hayalle gerçek arasında kaldın mı hiç?
Sen
Sen sen sen sen illaki sen diye diye sessiz sessiz öldün mü hiç?
Sen
Umutlarını yitirdinmi hiç?
Sen
Kendini yapa-yalnız hissettin mi şu koca köhne dünya da
ADA_mmm bu ara da,Bak yine sen yağıyorsun gökyüzünden
ADA_mmm yağıyor
İçim dışım sırılsıklam iliklerime kadar ADA doldu
Öfff ADA_mmm öfff
Can pazarında tezgahlardayım
Sanki Sen gidecek gibisin sevgili
Desene ömrümün sonuna dek seni yazacağım...

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada_mSessiz ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Dikiş tutmaz bir Yara

Bir Hayatın Seyir Defteri...*

Bir garip Sevda bu Sevda
Sözü yok Özü yok, ha var ha yok gibi
Yani Havanda su dövmenin Türkçesi gibi bu Sevda
Yani bu Yara Dikiş tutmaz bir Yara
Yine/de
Papatyalar diyorum
Uğur böceği diyorum
Kuşlar diyorum
Deniz diyorum
ADA diyorum
Gökyüzü Ay Yakamoz Yıldızlar diyorum
*Bir Gün Mutlaka*
Yüreğim diyorum be Kitapsız Kalleş Sevda
BiCan, Yüksek Sosyetem Yüreğim diyorum
Buz Yüreklim Saklı Yasaklı Hapis Yüreklim
De/Hayde diyorum
Çat kapı çık GEL diyorum...*

Söylenmemiş TÜRKÜ'm ...
Ada’m Sessiz *

Selim Uğur Örs
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Dilek DİLEYİŞ

Şu zamanı kıt dünya da
Şu zamansız gitme göçme ihtimalinin yüzdesi çok olan dünya da
çok nadiren yakalanan zamansız AŞK v SEVDA-larda
ne isterdim biliyormusun sevgili?
Sadece seni
Nefesini
Teninin kokusunu
Sonra gelsin ÖLÜM ona da EYVALLAH başım gözüm üstüne
ne olur yeter artık BUL BENİ
_____________________________________Ada_mSessiz

Selim Uğur Örs
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Dileyiş

Sabah güneşi avuçlarına doğsun
CAN-TANEM
Ay yüreğinde yakamozlar çizsin
CANIM-da CANIM
Yıldızlar sabaha kadar gece lambaların olsun
_____imkanSIZIM,
Hayatın en çekilmez anında
çaresiz kaldığın zamanlarda
kardelenler açsın o koca ve güzel yüreğinde…
AB-I HAYATIM,ŞAHANEM,MUHTEŞEMİM
Geçmişdeki en güzel ve sağlıklı günlerin
Gelecekteki sağlıklı güzel günlerle birlikte kol kola girip hayatın boyunca peşinden
koşsunlar…
CAN-SIZIM
Bütün mucizeler,mutlu günler HAYATINI süsleyen
birer birer güzel DEKOR olsunlar
CANIM-ın TAA İÇİ…
SEN MUTLU OL OLURMU…
Seni senden çok seviyor bu CAN
Seni sevmeye devam ediyor bu CAN…
      Ada_mSessiz___ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Diliyorum

Gökten bir yıldız kaysa,hemen tutuyorum dileğimi
seni diliyorum
isimleri aynı birilerini görsem aralarına girip,tutuyorum dileğimi
seni diliyorum
Bir türbenin önünden geçsem,hemen okuyorum duamı
seni diliyorum
Nerde bir dilek ağacı görsem bağlıyorum kurdelamı
seni diliyorum
Yatarken seni diliyorum
Kalkınca seni diliyorum
Yani sevgili;
Sadece diliyorum *SENİ BANA* hepsi bu
Ada_mSessiz____________________ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Dipnot

Hakkında hiç bir şey bilmiyorum,
filimler kitaplar tavsiye ediyordu kendini anlatırken …
Hepsi bu ...*

Söylenmemiş TÜRKÜ'm ... Ada’m Sessiz *

Selim Uğur Örs

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Di'Ye'Mi'Ye'Cek'Sin

YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Biliyormusun Sevgili ADA_mmm…Söylenmemiş *TÜRKÜM* Ada_mmm...
İnanıyorum ki bir gün mutlaka herkesin okuduğu DİZELER_im olacaksın…
Bana soracaklar ADA kim diye…?
ben ADA_mmm_ı doya doya anlatacağım
SEN_se bu dizeler BENİM bile diyemeyeceksin hiç kimselere
Hiç kimselere değil en yakın arkadaşına bile diyemeyeceksin…
Sadece dudaklarından şu kelimeler dökülecek,
güzel yazmış Ada_mSessiz diyeceksin,çok sevmiş diyeceksin
ama diyemeyeceksin diyemeyeceksin işte …!
Ada_mSessiz-in;
Sevda-sı Benim
Aşk-ı Benim
Özlemleri Hasretleri imkanSIZI_sı Benim,bunlar bizim yaşanmışlıklarımız
diyemeyeceksin…
ki
*BİZİ Yaşamak Mümkünken…! *
ne kadar ACI değilmi…?

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada_mSessiz ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Dokunma bana

Dokunma sakın bana bu gün dokunma
Patlamaya hazır yanardağ gibiyim.
İçim içime sığmıyor,dokunma sakın dokunma! !
Dokunursan eğer yıkarım yakarım sallarım bu dünya’yı
Gökyüzünü,denizleri,dağları ovaları,ağaçları sallarım
Seni sallarım yakarım yıkarım kırarım feleksiz
Bırak beni bana içim kanıyor içim yanıyor canım acıyor
Bırak bırak
bırak da kendimi yiyip bitireyim......

Selim Uğur Örs

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Dur be YÜREK

yoktur yanında hiç de olmayacaktır hiç görmedin ki zaten
bunu bilirsin
gördüğün her güzelliği o diyip oymuş gibi yaşarsın
mesela galata kulesi ve ya kız kulesi onun yerine koyarsın
en güzel şiiri seçersin
en güzel filimin hemen boşrol oyuncusu O ve SEN olursun
türküler dinlesin yakılan ağıtlar sözler O ve SENDİR
sabah güneşini O geliyor diye karşılarsın
akşam güneşinin batışını kızkulesine sarılarak batırırsın
sanki kollarında o vardır sımsıkı sarılmışsın güneşin yakamozlar çizerek batışını
seyredersin onunla.
Yolda banka da iki sevgili görürsün
hemen onların yerine SEN ve O-nu koyarsın konuşursun
sevgi sözcükleri aşk nağmeleri
İleriye dönük hayaller.
Aman be can dur CANyeter bu kadar hayaller nasılsa gelmeyecek
Yeter be can yetti be CAN bu kadar CAN KIRIKLIKLARI
Kalem yazdıkça yüreğimi deşer de durur
Kağıtlar ağlaşır
Ne diyim ne yazayım hüzün hazan kış boran doldu bu yüreğe
ezilirde ezilir bu can bu yürek
Hayaller gümbür gümbür yıkılır gider birer birer domino taşları gibi.
Nene gerek sana SEVDA AŞK
Nene gerek hayaller
ne haddine bu kadar bahar yürü git işine be can
Sen vur kadehin dibine yavaş yavaş dertlerinle demlen de dellen
dellen de git işine be can.
De hayde siyah beyaz dünyana geri dön,
senin nene gerek renkli hayat
o bile yakışmadı sana
sen neyin sarhoşluğunu yaşıyorsun deli abdal yürek
sersem salak atan yürek
dur be YÜREK DUR ARTIK

Selim Uğur Örs
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Dursa YÜREĞİM ne çıkar ki

yasak YÜREĞİM
sakladığım gizlediğim
Kimselere kendime bile söyleyemediğim ADA_mm
DÜŞ GÖZÜME
DÜŞ GÖNLÜME
DÜŞ YÜREĞİME
DÜŞ DÜŞLERİME göreyim hayalimdeki GÖZLERİNİ
De yüreğim de
onsuz asla olmuyor de
De be CAN de
Onsuz nefes alamadığımı de
Aklım avare yüreğim avare ben avare
Sensiz zarar ziyanlardayım telef olmuş yüreğim
Söyle ne yapsam *ölüm*
Söyle ne yapsam *gönül*
GEL desem
KAL desem
yetti TEK-TANEM desem
ADA_m desem
SEN SEN SEN SEN İLLAKİ *SEN* desem
Tamam desen
SEN BEN BİZ DESEN
Çat kapı çıkıp GELSEN
BEN GELDİM SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜ’N geldi desen
Dursa DÜNYA
Dursa ZAMAN
Dursa YÜREĞİM ne çıkar ki
Ada_mSessiz__________ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Duruş

YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Bazı bazı zamanlarda Risk al Hayatı ters köşeye yatır…
Derin bir nefes al,Yüreğini dinle…
sonunu düşünmeden,
neden?
niçin?
Ne olur sonu? …
Demeden her şeye Eyvallah de…
İşte o zaman hayat/a inat
Ne Der/ler/e inat
Tabulara inat bir Duruş un olur
O Duruş Sen/i Sen eder
O Duruş Onurundur Gururundur
Son/u iyi de olsa kötü de olsa bir  DURUŞ/n olsun Hayatta ...

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
Ada’m Sessiz, Ada sessiz *

Selim Uğur Örs
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Duydum ki

Bir Hayatın Seyir Defteri

Yıllardır hep bekledim
İmkansız olduğunu biliyordum
Ama
Ses i
Nefes i
Gülüşü
Yetiyordu
Ve hep aklımda ‘’Bir Gün Mutlaka’’
Bir gün hiç beklenmedik bir an da

Duydum ki;…!

Birden yıkıla kaldım
İşte o an anladım
Yavaşça
Uzadım yanından
Yavaşça
Kaçtım yüreğinden
Yavaşça
Nefesimi tutarak çekildim hayatından
Çıkardım hayatımdan
Şimdi sen yoksun hiç yoksun…

Söylenmemiş TÜRKÜ'm ...
Ada’m Sessiz *

Selim Uğur Örs
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Düşün dur

seni düşünmek güneşin doğuşu batışı
seni düşünmek HAYAT
seni düşünmek nefes almak
seni düşünmek sonsuz bucaksız gökyüzü
seni düşünmek DÜŞ gibi
DÜŞÜN DUR.

Selim Uğur Örs
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Eflal

YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Hiç inanmayan ben,Bakarmısın Aşk-ı Aşk-ımı yazmaya başladım
Uyku yok acı çok
Gece gündüz yok
Telefonumda gizli numara yok
*YOKSUN*
SONRA sonrası ADA_ya bakıyorum yazıyorum da yazıyorum
Yokluğun zehir zıkkım
Varlığın cennet bahçesinde eflal
Hoş geldin ada_mmm 3 AY 16 GÜN SONRA MERHABA ADA_mmm…

EFLAL: Meyveleri yerde, kökleri gökyüzünde cennetteki bir meyve ağacı.

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada_mSessiz ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Eğer doğruysa Ben Ada demişti

Hayatımın Seyir Defteri

Adı ne bilmiyorum...
ne iş yapar
şehri neresi
nasıl yaşar
ne sever
ne içer bilmiyorum…
Adres doğru can dedi şiir i bekliyorum dedi...
Sordum, eğer doğruysa ben ADA demişti...
Kısa bir zaman sonra bende bir sürü adı oldu...
Bican,
Yüksek/Sosyetem,
Tek/Tanem,
Buz/Yüreklim,
Kitapsız Kolsuz Kanatsız Hapis Yürekli Kalleş Sevdam demeye başlamıştım...
Anlamlı kısa kısa sevgi cümleleri müzikler paylaşırdı
Filimler tavsiye ederdi ıssız adam incir reçeli gibi
Birde Ben kitap okumayı sevmezdim durmadan kitaplar tavsiye ederdi,.
Alır okurdum,
zamanla çok sevemeye başlamıştım kitap okumayı güzel bir alışkanlık kazandırmıştı
bana...
Sonra Ada SU Ada CAN oldu, hep gözümün önündeydiler karşımda
sabah onlarla gözümü açıyordum gece onlarla kapatıyordum...
O* Beni çok Sevdiğini Söylerdi Herkes Gider Ben Senden Gitmem derdi...
Birde durmadan *Bir Gün Mutlaka* derdi,
O* olmayacak gelmeyecek Bir Gün ü neden derdi bilmiyorum
ama derdi işte,
ben de bozmazdım eyvallah derdim...
çok nadiren uğrardı fakir haneme
uzun bekleyişlerin ardından zamansız saatlerde birden çıka gelirdi
saatlerce ay yıldızlardan yakamozdan konuşurduk uzun uzun
deniz den ada dan çiçeklerden böceklerden konuşurduk
rodrigonun gitar konçertosunu dinlerdik ...
zaman su misali olurdu
ben de zurna olurdum kafam bimilyon.
sonra de/hayde ben gidiyorum derdi giderdi...
yine böyle uzun bekleyişlerin ardından gelmişti,
yine ay yakamoz yıldızlardan imkansızlıklardan bahsediyorduk
uzun uzun muhabbet hallerinden sonra…
sonrası yine *Bir Gün Mutlaka* dedi gitti…
2 yıl 4 ay 18 gün oldu O* yok
Giden neydi bilemedim…
Gideni hiç bilemedim de Kalanlar çoktu
Kalemim
isyanlarım
özlemler
hasretler
sessiz O*nsuz ay yakamoz yıldızlı geceler
Velhasılı *Bir Gün Mutlaka* dedi gitti …
04/04/2018 Çarşamba 21:41
Dipnot
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Hakkında hiç bir şey bilmiyorum,
filimler kitaplar tavsiye ediyordu kendini anlatırken …
Hepsi bu ...*

Söylenmemiş TÜRKÜ'm/Ada’mSessiz

Selim Uğur Örs
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Eksik

Yukarıdan Aşağı, Aşağıdan Yukarı
Soldan Sağa, Sağdan Sola
Hangi taraftan Okusam Baksam
Sen
Sen
Sen.................. ...*
Sen İllaki Sen ( * * * ) …
 ............................*
Yarım Kalmış Kelimelerim
Söylenmemiş Türkü'm
Yaşanmamış Hayallerim
Gözlerin, Sıcaklığın, Kokun
Tamamlanmamış İsmin var Hayatımın Kıyısında Kalmemimin Ucunda...
................................................13/12/2017

Söylenmemiş TÜRKÜ'm ...
Ada’m Sessiz * Selim uğur ÖRS

Selim Uğur Örs
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Eksik Anlatmışlar

Bir Hayatın Seyir Defteri…*

Eksik anlatmışlar BiCan
Fazlasını söyledim yazdım,
Sen
Sen
Sen
Sen İllaki Sen diyerek yazarak…

Bir de biliyormusun sevgili BiCan
Benim dört mevsimim de eylül
Yüreğimden kalemimden her mevsim eylül fışkırır

eylül demişken,
şimdi diyorum şimdi
buram buram rakı kokan salaş bir meyhane de olsam
Ama
Öyle asortik zengin züppelerin yeri değil
Tahta masalar sandalyeler
Beyaz bir masa örtüsü
Sarımsaklı üzeri naneli az da salça soslu kalın bir yoğurt
Bir parça tulum peyniri
Dilim dilim yuvarlanmış ortasına kürdan saplı pastırma
Sigara içimi serbest
Masada yetmişlik
İnce belli çay bardağı içinde tam kıvamında rakı
Tam karşımda Sen
Ama
Seni kimseler görmesin
Sadece Ben gözlerinde
Sen gözlerimde
Senin şiir lerini okusam, dil efkarlarımı söz yaşlarımı anlatsam

Kafa çakır da olsa
Yok yok çakırı beş geçesinde
Hatta çok geçesinde
İnceden inceye derinden derinden Sadri Alışık Osman abi
Ben seni unutmak için sevmedim
Arkasından her mevsim içimden gelir geçersin dese

Haddimi aşsam ellerini avuçlarıma alsam
Yüreğim sersem salak atsa
Öfffff ki öfffffff be BiCan
İşte öyle kala kalsak ben sarhoş sen hoş...

Söylenmemiş TÜRKÜ'm ...
Ada’m Sessiz * Selim uğur ÖRS

Selim Uğur Örs
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Ellerin Gözlerin Yeter

YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Ay yakamoz yıldızlara doğan batan güneşe ne gerek var
Tahta bir masa iki tane sımsıcak çay yürek yüreğe yeter
Sessiz sensiz zifiri zindan gecelere bomboş oda ya ne gerek var
İki cesur yürek sen ben sevdasına sahip tek yürek yeter
Kaleme kağıda şiirlere ne gerek var
Ben gözlerine baka baka seni sana anlatayım sen dinlesen yeter
Duble duble kadehlerimde seni içmelere ne gerek var
Yüreğimin çatlarcasına sana koşmalara ne gerek var
Çıkıp gelsen yüreğini yüreğime versen biz olsak AŞK olsak yeter
Yeter be bi-canım yeter Çıkıp gel
görmediğim tutmadığım ellerin gözlerin yeter...
                                                11/11/2016 Saat: 04:55

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada mSessiz/ada sessiz

Selim Uğur Örs
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En/az

Bir Hayatın Seyir Defteri

Doktora gittim Seni tavsiye etti…
En az günde bir kere yazışacak veya konuşacakmışım seninle…
Evet evet denendi
Seninle konuşmak yazışmak iyi geliyor bana
Benimle her gün en/az bir kere yazışır veya konuşurmusun…?

Söylenmemiş TÜRKÜ'm ...
Ada’m Sessiz *

Selim Uğur Örs
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Erdem başka bir şey

Bir Hayatın Seyir Defteri…*

Her şey vaktini bekler
Kavuşmalar , Ayrılmalar V  Ölüm…
Yani Can …. BiCan … demem O* ki
Papatyanın erdemidir koparılınca  deli divane kokması
Yüreğin erdemidir  yüreğim dediğine eyvallah demesi
Hayatın erdemidir  seni karşılaştırması yüreğine bir kırıntı sevda aşk bırakması
Kalemin erdemidir O*gidince kırılması
Sözlerin erdemidir  ağız dolusu yürek dolusu isyanları küfürü
Demem O*ki ERDEM başka bir şey.

Ada’mSessiz…*

Selim Uğur Örs
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Ertelen Ölüm

Yine sensiz gecelerden bir gece,
Yine YOKSUN işte.
Gecenin tüm kasveti ürkütücü karanlığı üstümde,
Yine içim daralıyor,
Yine kalbimin ritmi bozuldu,
aptal salak içimde sağa sola çarpıyor…
sen başı karlı dumanlı dağlarım,
sen gri bulutlarım,
sen gökyüzüm,
sen sevdam,sevgilim,
aklım,fikrim,ruhum,ellerim,ayaklarım
YETER diyesim geliyor,
isyanlarım didik didik didikliyor ruhumu bedenimi…
ÖLESİM geliyor! ! !
Ama yinede biliyorsun işte;
Hangi yola çıksam hep sana çıkıyor yolların sonu
Hep SEN varsın yolun sonunda
Bir türlü o yolu tamamlayamıyorum
Sonuç ölüm gibi bir şey…
Ne yapmalı ölmelimiyim yokmu olayım,
Ne ne ne yapmalıyım…?
Yok yok ne ölmeli ne yok olmalıyım,
Gitmekten vazgeçip SEN-i SEVMEK,
KANARCASINA,İÇERCESİNE
DOYA DOYA İÇİM BOŞALIRCASINA
SENİ YAŞAMAK…
HAYAL-de olsa SENİ SEN-le YAŞAMAK
SEN vazgeçilmezimsin vazgeçemediğimsin
İmkanSIZIM’sın
Sırf onun için ERTELEN ÖLÜM…
    Ada_mSessiz__ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Eylül

Bir Hayatın Seyir Defteri…*

Hayatın tam tavında
Yüreğimin yaşımın dem/inde rastladım size
Anlamak istedim anlayamadım manası yok mantığı yoktu
Ağlamak istedim vicdanı yoktu
Yazmak istedim ruhu yoktu
Dedim ki neden …?
Ahan/da işte tam bu anda
 Doğmasa
Tesadüfleşilmese
Yazılmasa keşke … keşke denilmese keşkeler olmasa

Bir de eylül mevzu/su var...

Sararmış dökülen  yapraklar
Sarı beyaz solmuş papatyalar
Parça pinçik sersem salak bir yürek
Gri yağmur yüklü gökyüzü

ve biliyormusun…
Her ömrün yüreğin bir Eylül'ü vardır...
Ama
Kırgın
Ama
Hüzün hicran
Bir gün mutlaka/lı beklemekli
Anılarla dolu dolu bir Eylül ü vardır her yüreğin
Yani demem o ki
Çoğu insanlar Eylül de doğar Eylülde ölürler

Benimse mevsimlerim hep Eylül/dür
Yüreğimden kalemimden her mevsim Eylül fışkırır
ve
Bir yanım sonbahar sarı sarı sararmış yapraklar Ben
Bir yanım sarı beyaz papatyalar Sen...

Ada’mSessiz…*

Selim Uğur Örs
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Eyvallah

Bu CAN yaşamadı hiç,
Ne geçmişte*
Ne dün* de
Ne de bu günde*
Yaşamadı be CAN bu hayatı doya doya.
Bu can yorgun
Bu can sol yanından vurgun
Bu can dargın
Bu can bi-tap
Bu can artık hayata eyvallah demek istiyor,
Susmak susmak sadece sus be CAN
Hepsi bu....

Selim Uğur Örs
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Ezcümle

YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Ne diyebilirim-ki
Özlem
Sen-siz-lik
Ses-siz-lik
Tabi-ki-de,zifir-i zindan GECE-ler
Kısaca-sı bu ADA_mmm,
Bu kadarı yetmez-mi ACI çekmeye...

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada_mSessiz ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Faili meçhul

Benim sevdamın yaşanmışlıklarımın faaili yok
Faili meçhul…
Ben
Gülüşümü
Sevincimi
Mutluluğumu olay günü olay yerinde bıraktım…
Onun içindir ki;
Şiirlerim
Hazandır
hüzündür
gri bulutlu yağmurlu gökyüzüdür…
Benim şiirlerimin boynu büküktür, öksüzdür yetimdirler
Yani cancağızım
hesapta çok sevip kavuşmayan
Saklı yasaklı hapis yürekli bir garip akşamcı Ada’mSessiz

Selim Uğur Örs
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Gece nin Zifir i sinde Yazıyorum Sen'i

Bir Hayatın Seyir Defteri...*

Hep gece nin zifiri sinde yazıyorum sen/i
Gündüzün beyazında,
Gökyüzü nün  mavisinde renklisinde yazamıyorum Sen/i…
Yazayım diyorum*
bırakmıyor garson bir çay daha alırmısınız diyor…
Yazayım diyorum*
Pardon,
Çetin Emeç otobüsleri nereden kalkıyor diyor başı boş biri…
Yazayım diyorum*
Güvercinler serçeler doluşuyor etrafıma
birkaç harf biraz şiir istiyorlar…
Yazayım diyorum*
Bir hatun giriyor çay bahçesine, masama doğru yürüyor
gözlerim kolunda künyesine bakıyorum
Yani anlayacağın BiCan,
Rahat bırakmıyor bu kitapsız gündüzler
İnsanlar dağıtıyor kafamdaki yüreğimdeki Sen/i…
Hep gecenin zifir i sin de yazıyorum*
Sanki,
Sana dokunur gibi…
Sanki,
Gözlerin gözlerimde kayboluyor gibi…
Sanki,
Sesin nefesin gibi…
N bileyim BiCan anla Sen O*nu,
hep gecenin zifirinde
zehir zıkkım saatlerde yazıyorum Sen/i…
04:55

Söylenmemiş TÜRKÜ'm ...
Ada’m Sessiz *

Selim Uğur Örs
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Geceyi Kapatıp

YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Şimdi yanımda olman vardı...
kitapsız kolsuz kanatsız kalleş sevdam,buz yüreklim
Gözlerinde kaybolmak...
Sarılmak...
Geceyi kapatıp Sabaha kadar Günah işlemek…

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada mSessiz/ada sessiz *

Selim Uğur Örs
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GeL

YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Gel de anlat şu YÜREĞE SENsizliği,
Gel de anlat anlatabilirsen.
Gel de gör BEN-i
Gel de GÖR ÇARESİZLİĞİMİ SENSİZLİĞİMİ gör görebilirsen,
Gel CANIM-da CANIM
gel de BAHAR-landır beni
Gel gel hayat bulsun bu can,
NEFES alsın bu CAN
GEL ŞAHANEM MUHTEŞEMİM GEL
Gel de sol yanım Ada_mSessiz Ada_mSessiz atmaya başlasın,
Söylenmemiş TÜRKÜM gel de bitsin bu SEN-SIZIM
Gel gel gel CANIM-da CANIM gel
Gel de Ada_mSessiz ada_sına kavuşsun
GEL çok GEÇ olmadan gel
ÖLÜM gelmeden * SEN * GEL….
  ____________________________Ada_mSessiz__ada_sessiz

Selim Uğur Örs

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Gel AKLIMA

Biliyorum bir gün KARŞILAŞACAĞIZ birbirimizden HABERSİZ
Belki sen HATIRLAYACAKSIN
Çünkü;
sen GÖRDÜN...
Ama;
ben GÖRMEDİĞİM GÖZLERİ bilemem
Tek DUA_m,
Göz göze geldiğimizde sen gel AKLIMA
Bu ''O''
''O'' diyeyim SEVDİĞİNİ GELECEĞİNİ söylemişti V gelmeden GİTMİŞTİ diyeyim...
*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM*______________________Ada_mSessiz V bir *HİÇ*

Selim Uğur Örs
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Gel Bican/mmm

Gel be kitapsız buz yüreklim gel
Gel kolsuz kanatsız hapis yüreklim BiCAN/mmm Yüksek Sosyetem gel
Gel de peşinden HAYAT gelsin BAYRAM gelsin…
 *                                          ** Ada mSessiz/ada sessiz

Selim Uğur Örs
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GeLLL

YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

SES_sizliğim
SEN_sizliğim
SEN_siz SES_siz SES_siz Çığlığım
İmkan_SIZIM
Kıymetlim Değerlim
Can-Parem
Tek-Tanem
Bi-Can_ım
Başımın Tacı
Bal Kaymağım
Lal-ü Dil_im
Bab-ı Esrarım*Sır_Kapım* ADA_mmm…
Turab_ın Olam Gel Artık
Gel Gel Etme Ne Olur Bi-Canım
Gel Artık Bu Can Bu Beden_den Çıkma_dan GeLLL…

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada_mSessiz ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Gelmese de Beklemek

YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

*BEKELEMEK* Gelmeyeceğini bile bile *BEKLEMEK*
Bilen Bilir ne kadar da Güzeldir BEKLEMEK BEKLENEN GELMESE DE
Bilen bilir Kalemin Yüreğin nasılda can çekiştiğini
Bilen Bilir nasıl da CAN-DAN CAN ÇIKAR
Bilen bilir uykusuz geceleri
Bilen bilir camlardan seyir hallerini
Bilen bilir ben bilirim …

Beklemek SEN-sen eğer,Beklemek her şeye DEĞER...

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada mSessiz/ada sessiz

Selim Uğur Örs
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Gereksiz bir SORU

Neden bu kadar çok SEVDİN dediler?
Dedim ki! !
Siz onun gözlerini gördünüz-mü?
Hayır dediler
*BEN de GÖRMEDİM *dedim ve hatta kokusunu bile bilmiyorum
Peki Siz onun sesini duydunuz-mu?
Hayır dediler
*Ben DUYDUM*dedim
Peki Siz onun YÜREĞİNİ gördünüz-mü?
Yine Hayır dediler
*BEN GÖRDÜM*
*DOKUNDUM o YÜREĞE*
*ÖPTÜM o YÜREĞİ*
Artık anlamışsınızdır ne kadar GEREKSİZ bir SORU sorduğunuzu
Ben ADA_mın
YÜREĞİNİ GÖRDÜM,DOKUNDUM,ÖPTÜM de SEVDİM
Hepsi bu…
Ada_mSessiz_____________________ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Geri İstiyorum

YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Sevdim çok sevdim
ADA mmm gibi sevdim sessiz sessiz ADA mSessiz gibi sevdim
Aklımla değil yüreğimle sevdim
sevdim de ne oldu…?
GİTTİ …!
                Kelimlere kalemlere esir etti de gitti.

Şimdi ne mi yapıyorum …?
Şimdi yazıyorum
Kitapsız kalleş buz yürekli sevdayı sevdamı yazıyorum
Sessiz sessiz çığlıklarımı yazıyorum
Yüreğimi kalemimi sözcüklerimi ateşe verdim yana yana yazıyorum

               Şimdi ne mi istiyorum…?

               geri istiyorum
sessiz_ada yı *MERHABA BEN GELDİM Ada mSessiz*i
geri istiyorum
o zifiri zindan gecelerde bekleyişlerimi ay-yakamoz yıldızlarımı
geri istiyorum
söz-yaşlarımı dil-efkarımı
yüreğimin sersem salak atmasını ha geldin ha geleceksin zamanları
geri istiyorum bi-can geri istiyorum
tüm yaşanmışlıklarımızı yüreğimdeki papatyamı
Bi-Canım-ı
Can-da Canım-ı
ne bileyim işte ben ADA yı ADA-mı istiyorum

Neyi istemiyorum biliyormusun…?
ne gözlerini
ne tenin kokusunu
ne seninle bir bardak çayı çilingir sofrasını bir duble rakıyı
ne sabaha kadar zil zurna hallerimizi
ne de koyun koyuna yataktan kalkışmışlıklarımızı hiç birini istemiyorum.
ben ADA yı ADA mı
yürek hanemi gönül sefamı
gözüm de nurumu geri istiyorum…!
Özledim sesini nefesini
*Merhaba Ada mSessiz*i geri istiyorum
çok özledim lütfen…
*******************05/01/2017 Perşembe saat: 04:44

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada mSessiz/ada sessiz

Selim Uğur Örs
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Git YÜREĞİM de O-na

YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Git ona bak da gel YÜREĞİM O-na bak da gel
Gizlice git sakın görünme,
GÖZLERİNE bak da gel,KOKUSUNU içine çek de gel
Kokusunu getir bana,uzun uzun GÖZLERİNİ anlat bana
Git o-na YÜREĞİM fısılda kulağına
Deki;
sensiz,YER,GÖK,ADA ağlıyor Ada_mSessiz ağlıyor
kandırmıyor Ada_mSessizi SENSİZ hiç bir şey
sen diyor sen sen sen sen illaki SEN diyor Ada_mSesiz
git o-na YÜREĞİM git deki ona;
öyle bir yangın yeri ki YÜREĞİM,laf anlamıyor söz dinlemiyor
içimde yağmur bulutları,kadehimde sensizlik,yudumlarım da çaresizlik
git o-na git deki YÜREĞİM
yavaş yavaş ölüyor de bu can,sensiz Ada_mSessiz kocaman bir HİÇ
DÜNYA kocaman bir HİÇ ANLAMSIZ de…
Ada_mSessiz___ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Gitme Son NEFES-im

Ne olduğunu bilmiyorum ama ne olur GİTME,
HAYALİM,AŞKIM,SEVDAM oldun,
BEN-de BEN oldun
Mevsimlerden BAHAR’ım oldun
Gökyüzünde SAMANYOLU-m oldun
Aylardan * MAYIS * oldun
Günlerden * 15 SALI * oldun
Saatlerden * 23:04.39 * oldun
CANIM-da CAN oldun,ne olur GİTME
Günahım ol sevabım ol,CENNET ol CENNET-tim ol
RUHUMA EŞ ol,
Ne olursan ol BENİMLE ol
BENİM ol
BENDE KAL
ne olur GİTME.
SONUM ol,son DURAĞIM ol,omuzumdaki KELEBEK ol,
benim ol,bende kal ne olur GİTME…
AMA yinede GİDECEĞİM gitmek ZORUNDAYIM diyorsan
Oldur-maya zorladım OLSUN diye,ama olmadımı OLMUYOR diyorsan
      **          **        **       **
BAKA KALDIM ARDINDAN,oluru yok imkanSIZIM dedim,
Kapattım GÖZLERİMİ;
O GÖRMEDİĞİM GÖZLERİNDEN ÖPTÜM,
O TUTMADIĞIM ELLERİNİ ÖPTÜM YÜZÜME SÜRDÜM,
O NARİN BELİNE DOLADIM KOLLARIMI SIMSIKI
DUDAKLARIM İNCE NARİN BOYNUNA UZANDI
SESSİZCE KİMSELER DUYMADAN,
KULAĞINA FISILDADIM *SSDE * SSÇS* DEDİM
Ve tüm gücümle çektim * KOKUNU * içime
Ve derin bir NEFES aldım
Sonra Verdim içimden GELEN * SON NEFESİMİ…*

Selim Uğur Örs
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Gri V Yağmurlu

canım-da canım tek-tanem
*söylenmemiş TÜRKÜM*
bu gün İstanbul gibiyiz;
GRİ ve YAĞMURLU
ÖZLEMLİ SİSLİ PUSLU
bu gün yine seni göremiyorum
yine göremiyorum gözlerini
olsun be canım-da canım olsun
olsun be tek-tanem olsun herşey gönlünce olsun
AŞK olsun sana,AŞK olsun bana AŞK olsun BİZE
ben yinede SSDE_SSÇS

Selim Uğur Örs

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Günah

YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Şimdi yanım/da olman vardı ...
Gözlerinde kaybolmak
Sım/sıkı sarılmak
Geceyi kapatıp,
Sabaha kadar günah işlemek ... * SSDE*SSÇS

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
Ada mSessiz/ada sessiz *
Selim uğur ÖRS

Selim Uğur Örs
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GÜNAYDIN'LIK'LARIN Olsun ADA'mmm

YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Offf ADA offf
Ay yakamoz yıldızlar teslim etti geceyi güneşe
ben de güneşi günü teslim aldım
Yine sessiz
Yine sensiz
Yine çaresiz bi-çare
ADA
ADA_mmm bu gün de
yine de
her zaman ki gibi yoksun
olsun olsun be bi-canım
CANIM-da canım olsun GÜN-AYDIN-LIK-LAR-IN olsun *EyvaLLah*
25/Mart/2016 Cuma saat: 05:11

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada_mSessiz ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Güneş V Ay Şahitimdir

YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Bu Güneşin Ay’ın Doğuşu Batışı Gibi
Ötesi de yok
Beriside yok
Sert
Net
V Mert Bir Şekilde
Sade
Yalın
Tertemiz Sevdim
SEVDİM Sadece SEVDİM KOCAMAN SEVDİM
Doğan Güneş Batan Ay Şahitimdir istersen sor onlara SEVGİLİ
______________________________Ada_mSessiz ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Güzel bir Rüya

aman Allahım bu ne güzel bir rüyaydı
yanağın dudaklarımda
kokun burnumda
sıcaklığın bedenimde
ellerim V yüreğim tir tir ellerinde
iyi ki varsın ADA_mmmm
Ada_mSessiz_________ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Güzel GÖZLÜM Mis KOKULUM

YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ

Hep derler ya merak etme GELİR GEÇER,
Derler derler de *GEÇERMİ*?
Evet evet GELDİĞİN doğru
Ama
GEÇMEDİĞİN GEÇEMEYECEĞİN *KESİN*
Geçmedin ADA_mmm..
Kaldın Aklımda Yüreğimde Kalemimde Hayallerimde Rüyalarımda
Sensizlikte ne dinliyorum bak *CANIN OLAYIM Çalıyor*
Yine özlem kokuyor üstüm başım Yürek hanem,
Aklım başım dağınık toz duman Özlem kokuyor
Yine sensizlik be yürek sızım
imkanSIZIm ADA_mmm;
işte böyle bildiğin gibi
Üstüm başım yürek hanem özlem kokuyor buram buram…
Şu küçücük yüreğimle büyük sevdim seni ADA_mmm…
Hepsi bu
güzel *GÖZLÜM* mis *KOKULUM*

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada_mSessiz ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Güzel olacak çok güzel olacak

YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

ADA’mmm biliyorum ki güzel olacak çok güzel olacak
Veya
Ben öyle diliyorum
Hayallerim böyle güzel olacak diyor güzel olmasını istiyorum
Veya veya
Totem yapıyorum
Ne bileyim be Canım/da Canım güzel olacak işte

Nasıl da güzel olacak
SEN GELECEKSİN
Haberim olmayacak
Omzuma dokunacaksın Merhaba ben geldim diyeceksin,
Bak geldim işte diyeceksin

Ne güzel olacak
Hani senin sesini duyunca sersem salak atar ya yüreğim
durdu duracak …
İşte aynen öyle atacak
Sersem salak ha durdu ha duracak yüreğim

Güzel olacak çok güzel
Sımsıkı sarılacağım
Kokunu içime çekeceğim.
Göz pınarlarım boşalacak
Gözlerine bakmaya cesaret edemeyeceğim uzun bir süre
Sonra karar verecem
Yıllardır hiç görmediğim o gözlere bakmaya
Gözlerimi gözlerine değdirecem
Alamayacam gözlerimi gözlerinden
Ne güzel olacak
Her şey kala kalacak
Sadece gözlerimiz konuşacak dakikalarca

Sen inan bana sevgili güzel olacak çok güzel olacak
Ne güzel olacak
Ada
Ada/SU
Ada/CAN sevinçten delirircesine seni karşılayacak
İnsanlar susacak,
Vapurlar susacak,
İstanbul susacak

Güzel olacak çok güzel olacak
Şehr-i İstanbul;
Sevgi ve saygıyla ayağa kalkacak
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Selam duracak bizi alkışlayacak
Bu muhteşem ötesi buluşma anına şahitlik yapacak

İstanbul bize bu günün şerefine *CANIN OLAYIM* ı çalacak
Tekrar sen bana ben sana sımsıkı sarılacağız
Dudaklarım boynundan kulağına doğru kokunu içime çekerek ilerleyecek,
Fısıldıycam usulca kulağına
SENİ SEVİYORUM sevgili
Seni Seviyorum BiCan
Seni Seviyorum Yüksek Sosyetem

Güzel olacak çok güzel olacak
Ağaçlar çiçek açacak
Yağmur çisil çisil çiseliyecek
Ardından gök kuşağı çıkacak
Siyah gri bulutlar gidecek
Bembeyaz bulutlar gelecek
Yeniden hava güzel olacak

Günü devireceğiz
Yıldızlar çıkacak
Ay denizle el ele tutuşup bizim için yakamoz yapacak
Hepsi hayranlıkla seyredecekler seni
Aynı ben gibi

Her şey gönlümüzce sen ben biz gibi olacak
Geldiğin günü
Günümüzü kıskanacak diğer günler

Sen bile inanamayacaksın
Kızcaksın kendi kendine
Neden gelmekte bu kadar geç kaldım diye

ADA’mmm namertim ki güzel olacak
Güzel olacak çok güzel olacak

O gün;
Beyoğlu çiçek pasajındaki tüm nağmeler fasıllar susacak
Hepsi bizim için yeniden bestelenecek
Tesadüf bu ya,
Hatırla sevgili,
Sevgililer gününde sana papatya aldığım
elinde tek deste papatya olan o roman gacısı vardı ya
Çıka gelecek biz doğru
Elinde deste deste papatyalarla
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Tanıyacak beni
Uzatacak elindeki deste deste papatyaları sana
Bana dönecek O*mu diyecek gülerek
Evet diyeceğim gülerek sarılacağım roman gacısna
Evet can diyeceğim işte muhteşem ADA’mmm Bu diyeceğim

‘’Aman ALLAHIM rüya gibi diye içimden söyleneceğim’’

Evet evet SEVGİLİ güzel olacak çok güzel olacak
Şart olsun ki çok güzel olacak

O gün;
Çiçek pasajında SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜMÜZÜ söyleyeceğiz
Sevdamız ölümsüzleşek

Sensiz sessiz geçen günler,
Sensiz sessiz sessiz içtiğim ağladığım günler
Yüzleri kızarık başları öne eğik utana utana gelip
Senden Benden özür dileyecekler

Sevgili vallahi billahi tallahi güzel olacak çok güzel olacak
Tüm şairler orada olacak
Hepsi hayranlıkla bizi izleyecekler
Sevdamıza aşkımıza saygı duyacaklar
Kalemleri yürekleri O gün bizi yazacaklar
Sadece şairlermi;
Biz istanbulu
İstanbul bizi yazacak

Güzel olacak çok güzel olacak
ADA’m bak dilek ağacına seni dileyerek bağladığım kırmızı kurdela gösterdi mucizesini
diyeceğim…

ADA’mmm bu nasıl bir mutluluk saadet
Bu nasıl bir haz
Kollarımda Sen
Yüreğim avuçlarında Her zaman ki sersem salak atıyor
Her zaman ki gibi değil
Bu sefer ki daha bir sersem salakça
Bunu tarif etmem imkansız

Ve nihayet
‘’GİTME VAKTİ GELDİ’’ diyeceksin
Yüreğine hani aniden bir hançer saplanır ya
Vucudun tarifsiz bir acıyla burulur ya
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Acır çok acır ya
Bu acıyı anlatmak çok zordur ya
Hah işte aynen öyle

Nasıl da çarçabuk geçti bir buçuk gün
Ne kadar cimrisin be zaman

Olsun isyan etmiyorum
Bu bir buçuk gün ÖMRÜM oldu

Ayağa kalkacağım gözlerim dolu dolu,
ADA’mmm ne demiştim sana
Güzel olacak çok güzel olacak demiştim
Bak ne güzel oldu değimli…?
Sende dolu dolu gözlerle
Geri dönmemek istercesine
Kafanı sallayarak evet evet çok güzel oldu
Dediğin gibi çok güzel oldu diyeceksin

Ben gülerek ADA_mm ben bunu biliyordum ki
Dedim sana çok güzel olacak diye…

Gözlerine güleceğim
İçim ağlayarak
Acıyarak
Tekrar sımsıkı sarılıyorum…

Kokunu içime dolduruyorum ÖMÜRLÜK
Allah’ıma Emanetsin ‘’ADA’mmm’’ diyorum
EYVALLAH ADA’mmm diyorum…

Biniyorsun arabana,
Gözlerini kaybetmeden bakıyorum
Yavaş yavaş hareket ediyorsun
Gözlerin yavaş yavaş gidiyor
En son dikiz aynasından gözlerini görüyorum
İçimden
Yolun açık olsun imkanSIZIM diyorum
ALLAHIMA emanet
Kolsuz kanatsız hapis yürekli SEVDAM diyorum..
GÜZEL OLDU ÇOK GÜZEL …
Evet evet çok güzel oldu Eyvallah…

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
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YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada mSessiz/ada sessiz

Ada_mSessiz_________________________________ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Haberin Olmaz

Ben severim seni canım-da canım
Beklerim sabahlarım SENSİZ
Karanlıkta tavanıma görmediğim yüzünü çizerim
Ay Yüzüne gözlerini kondururum sonra keman gibi kaşlar
Ve bal dudaklarını çizerim
Seyrederim sabaha kadar seni SENSİZ
Konuşurum dertleşirim hayaller kurarım SENSİZ
Sonra sımsıkı sarılırım kokunu çekerim içime
Can-tanem canım-da canım SEN olsanda olmasanda
Çalarım seni senden
yaşarım seni SENSİZ haberin bile olmaz..
SSDE   SSÇS
          Ada_mSessiz___ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Hadi Bir SİGARA YAKALIM

YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Haydi bir sigara yakalım.
Önce sensizliğe, sonra bensizliğe
Sonra da kaderimize içelimmm.
İçtikçe başımız dönsün.
Sonra sımsıkı sarılıp,nefessiz kalana kadar sevişelim...
Sonra da uyuyalımmmmm...
Hiç uyanmamak üzere uyuyalım sevdiğim..
____________________________ADA

Selim Uğur Örs
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Hak

*ŞİİR* gibi seviliyordun be sevgili
İşte böyle sevgili kalemim yüreğim ağlarken
sahtekar gülüşlerim V kah_kahalarım vardır benim
hiç *DOKUNMADIĞIM GÖRMEDİĞİM*
birini *SEVDİYSEM* *AŞIK*olduysam
o zaman BEN
tüm ACILARI İSYANLARI YÜREK v HAYAL KIRIKLIKLARINI
daha doğrusu herşeyi *HAK* ediyorumdur...
SEN de *ŞİİRLERİ* HAK ediyorsun hani..
___________________Ada_mSessiz  _SANALYALAN_ADA

Selim Uğur Örs
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Hakaret

Bir Hayatın Seyir Defteri…*

FAZLA TEVAZU KENDİNE HAKARETTİR...

Ada’mSessiz…*

Selim Uğur Örs
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Hakkım Helal Olsun bu AŞK-a

YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Benim çaresizliklerim var
Benim sessiz sensiz gecelerim var
Benim acılarım hasretlerim var
Benim seni seven bir yüreğim var
Varsın olmasın gözlerin
Varsın olmasın sana sarılmak... bilemeyim kokunu tenin sıcaklığını
olsun bu AŞK-ta böyle olsun
Ada mSessiz *O*nu çok sevdi kavuşamadı
*O* çekip gitti desinler
Varsın olsun bu AŞK-ı da tarih böyle yazsın
Sevdim ya aşk-ımı sevda-mı...dibine kadar yaşadım ya
Hakkım helal olsun bu aşk-a      Eyvallah...

 *SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada mSessiz/ada sessiz

Selim Uğur Örs
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Hancı

Demiş ya HANCI;
Neler gördü neler bu hancı
Ne Fırtınalar,ne Sevdalar,Savaşlar
Ne acılar,ne aldanışlar aldatılmışlıklar
Ne gemiler yaktı bu hancı
Toplar hayattaki yaşanmışlıkları hayat heybesinde
Hepsi birer birer hayat dersidir onun için
Neyse fazla söze gerek
Ada_mmmSessiz Eyvallah der,SENİ-de koyar sessizce hayat heybesine..
___________________________________________Ada_mmmSessiz

Selim Uğur Örs
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Hani Bazen İstersin ya

YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Bazen
Dünyanın tam ortasına  yumruğunu vurup dünyayı ikiye bölmek istersin ya
Bazen
Deniz-in bütün sularını avcuna doldurup gök-yüzüne saçarsın
denizi susuz bırakmak istersin ya
Bazen
Hani bazen gök-yüzüne hızla zıplayıp tüm gücünle yumruğunu vurup
Ay yakamoz yıldızları yere dökmek istersin ya …. dökersin ya
Bazen düş-ünürsün düş-ünürsün DÜŞ-sündür YALAN-sındır YALAN-dır ya
Hani hani elini göğüs kafesinin içine sokup
O sersem salak yüreği sökük atmak istersin ya …
işte O bazen
şimdi ki O BAZEN
22/04/2016  07/07/2016           saat 05:41   Ada_mSessiz*ada_sessiz
Her şey sessiz ve sedasız...

Bir  b AŞK a  sevdalısındır ya AŞK-a ADA_ya

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada_mSessiz ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Hasret Hasret Hasret

YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Yine sensiz kalktım yatağımdan
Yine Elimi yüzümü yıkamadan yaktım sigaramı
Yürek-SIZIM,Can-SIZIM,Bi-CANIM
öyle bir özlüyorum ki,ne anlatmak mümkün ne de yazmak
ADA_ya doğru boş boş,boşa bakan gözlerim
Boş dünya,
boş boş nefes alıp vermelerim
*MERHABA s EL im'e*
hasret hasret hasret

Önceleri bir telefon-un-a hasret
Sonra o malum yere hasret
Sonra diğer o malum yere hasret
Sonra diğer diğer o malum yere hasret
*BANA-NE SUSMAYACAĞIM-a*
hasret hasret hasret

Sonra totem-ler
Yeşil T-Shirt’ü-mü,kim bilir gün de kaç kere giyip çıkıyorum
Artık Yeşil T-Shirt’ün Totemi-de tutmuyor
Bıraktım bir kenara Yeşil T-Shirt’ü-mü
Şimdi şimdi
bütün mater-yal-leri totem-im yapmaya başladım
Şimdilerde *İYİ-Kİ VARSIN-a*
hasret hasret hasret

bu aralar yalnız başıma şiirler topluyorum şiirler taşıyorum cebimde yüreğimde
senli benli şiirler
ama sen yoksun ki,hiç olmadın ki
yani el de var hayal
*HAYAL-e*
hasret hasret hasret

tüm şiirlerimi düşürdüm kayıp ettim
yeter artık dinsin bu yürek sızı-sı yeter artık sus-sun bu kalem kapansın gözlerim
kapansın dünya’nın ışığı
sen en iyi-si-mi güzel bir şiir gönder bana
baştan son-a sen-i yazan
sadece sen-i yazsın ……Hasret Hasret Hasret

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada_mSessiz ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Hasret Özlem

Söylenmemiş TÜRKÜ'm...

BiCAN...
Saat gecenin çekilmez zehir zıkkım halleri…Sen yoksun
Yer Mekan Tarih Saat:
Başkent Eryaman Tarih: 03/02:2018 Saat: 04:40

Selim Uğur Örs
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Haşa

Tek isteğim;
Boş bir beyaz sayfa
Bir kalem
Bir yürek
Bir de SEN_in Hayalin ADA_m
Yürek-daşım,yol-daşım,can-daşım
Fazlası ne haddime haşa sümme haşa
ferman böyle eylemiş YARADAN **EYVALLAH**

Selim Uğur Örs
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Hatırladın mı

YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Hatırladın mı Sevgili Bi-Can
Kırmızı askılı elbisen
Siyah rugan ayakkabın çantan
Sol kolunun dirseğine kadar uzanan siyah dantelli eldivenin
Yuvarlak bir masa
Parlement mavisi kadifeden masa örtüsü
Masadaki  vazoda iki tane beyaz sarı papatyalar
Yerde yuvarlak uzun beyaz bir yastık beyaz bir post
Uzaktan ince ince bir parça CANIN olayım çalıyor
Sen kırmızı şarabını yudumlarken benim gözlerinde kayboluşlarım...
Sonra,
Sabah güneşini karşılıyoruz Sen Ben Biz
Hatırladın-mı Bi-Canım Sosyete Sevdam Gizlim Saklım Ajanım
Ben Sen li hiç birşeyi  unutamıyorum nokta nokta virgül virgül satır satır ... Eyvallah

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada mSessiz/ada sessiz * Selim uğur ÖRS

Selim Uğur Örs
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Hay BEN Bu

YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

09/AĞUSTOS/2015   Saat 04.45
Hay Ben bu Kaleme
Bu Yüreğe
Bu Sessiz SENssiz Gecelere
Hay Ben bu Sersem Salak Atan Yüreğin Taaaa İçine
Hay Ben bu Bekleyişlerin Alayına Hepsine
Eyvallah yaaaa Eyvallahhh
Eyvallahlarının Alayına Eyvallah...

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada_mSessiz ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Hayal-i Rüya

hayal;
hep hayal ettim
hep hüsran-ı hayal düşttü düşe düşe payıma
vazgeçeyim dedim hayallerden,rüyalardan
açtım gözlerimi
uyuma dedim
unut gitsin dedim hayal kurmayı
sana elde kalcak yine hayal-i rüya dedim kendi kendime
olmadı
uyuya kaldım yine
uyandım
anladım ki sen hayalimişsin rüyaymışsın ve rüyam hayalim olarak kalacaksın...
yani yine HAYAL-İ RÜYA
eyvallah dedim,
yine uyumayacağım diye söz verdim kendime
uyumamaya çalışacağım dedim ve açtım gözlerimi
ama uyumak istiyorum HAYALİMİ RÜYAMI istiyorum...
      Ada_mSessiz     ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Hayallerim-İZ

Kapat gözlerini,
Sadece sesleri dinle hisset,sakın açma gözlerini
Bölme hayallerini bölme hayallerimizi,
Bak ben geldim yanındayım seninleyim…
Sakın açma CAN-TANEM gözlerini
SEN ve BEN sadece Sen+ben=BİZ,
Ellerin ellerimde
Gözlerin gözlerimde
Sımsıkı sarılmışım
saçlarını kokluyorum
ellerimde saçların avuç avuç
kokunu çekiyorum içime CAN-SIZIM
Orda tam orda DONALIM
tam orda hayat,zaman,saatler DURSUN DONSUN
biz donup kalalım sadece sen+ben=BİZ
tamam tamam DUR aç gözlerini CANIM-da CANIM
bana bu kadarı yeter,daha fazlası ÖLDÜRÜR beni
bu YÜREK dayanamaz MUHTEŞEM AŞKIM aç aç gözlerini…
        Ada_mSessiz__ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Hayalsin-ki

Sen zaten hayalimsin
Sen zaten yoksun
Sen zaten görmediğim dokun_madığımsın
Her telefonum çaldığında
Sen sen sen sen diye telefonuma koştuğumsun
Ben zaten seni görmeden dokunmadan
Kokunu almadan sevdim
Neden bu zulüm
Neden bu beklemeler
Sen zaten bende hayaldin ki be canım-da canım
sen hayalde kal sevgili
Ben kendi hayallerimi kurar seni senle yaşarım

                Ada_mSessiz_______ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Hayat

Hayat nedir ki?
Hayat nefes alıp-vermek-midir sadece,
Yoksa hayat yaşanacakları ıskala-ma-mak-mıdır,
A-NI anında yaşamakmıdır…
Hayat nedir?
Hayat vereceklerini kabul etmekmidir
Veya hayat çok bilinmeyenli bir denklemidir?
Yok yok HAYAT çok BASİTTİR;
Denklemi,projesi,hesabı,kitabı,ertelemesi,planı,porğramı ilerisi gerisi yoktur.
Akşam yatarsın sabah gözünü açarsın,
Sonunu bilmediğin bir güne başlarsın…
Sana o günün neler sunacağını bilmeden
başlarsın hayatına,
güzellikler,
para kazanmak,
seyehat,
aşk sevda var,
süprizler var,
sakatlıklar var,
ama ama ‘’ölüm’’ de var….
gözünü açtıkdan sonra anı anında yaşarsın
ilerisini görmeden bilmeden
başlarsın gününe hayatına
çünkü;
al başa pişman oldum-u
yeniden bu bölümü yaşayım-ı yoktur,tekrarı yok,
durdur geri sardır,
dondur bir bakayımı yok
HAYAT bir nefes alıp-verimi kadar kısa…
Hayatınızı IS-KA-LA-MA-MAN-IZ dileğiyle…

Selim Uğur Örs
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HAYAT Gibi

YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Benim bir çok değil bir kaç sevdiklerim var
Anam Babam gibi
oğlum gibi
en zor zamanlarımda yanımda olan Ablam gibi
bir de asla AFFETMEYECEKLERİM HAKKIMI HELAL ETMEYECEKLERİM var...
HAYAT gibi
KADER gibi
*O* gibi
Can da CAN gibi
Bi-CAN gibi…!

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada mSessiz/ada sessiz

Selim Uğur Örs
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Hayat Heybesi

YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Yüreğinin yarısı istemeye istemeye
Gitti yüreğinden ellerinden
Geriye kalan acılarını kırık döküklerini
söz-yaşlarını dil-efkarını hayallerini
aptal salak atan yüreğinin yarısını toplayıp doldurdu hayat heybesine
Evine geldi
Yatağının başucuna koydu hayat heybesini
Çok yorgundu bitkin kızgın acılı
kızdı kendi kendine
Neden bu maceraya girdiğine?
Sonra durdu iç sesini kendi kendini dinledi
sustu konuşmak gereksizdi
Bundan sonra artık kimseye ondan söz etmeyecekti
Biliyordu anlamazlardı ki
Kendi bile anlamamıştı ki
acıyordu acılarla dolu dolu yüreği uzandı yatağına
Ağır ağır gözleri kapandı
aldı koynuna ada_sını
daldı derin bir uykuya
ada_sız yeni bir sabaha
yasaklı saklı kolsuz kanatsız hapis yürekli sevdam eyvallah
eyvallah buz yüreklim
eyvallah hepsi bu sadece eyvallah be ADA_mmm EYVALLAH...

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada_mSessiz ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Hayat Şaşırtmıyorsun

Hayatımın Seyir Defteri;

İster Aşk/la gel ister Meşk/le gel,
İstersen kır dök toz duman eyle
Ne Yaparsan Yap …
Hangi Yüzünle Maskenle Gelirsen Gel…
Şaşırtmıyorsun BEN/i Hayat,
Her Halini Gördüm Biliyorum…
18/04/2018 saat:sabaha doğru Sensizliği çok geçe

Söylenmemiş TÜRKÜ'm ...
Ada’m Sessiz *

Selim Uğur Örs
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Hayat v Zaman

Bir Hayatın Seyir Defteri…*

Hayat ve zaman,
insanı değiştiriyormuş
Hayatın içindeki Yaşanmışlıklar
Aşklar
Sevdalar
Değiştiriyormuş insanı...
Ben de biraz değiştim...
Mesela
Seni çok çok Seviyordum
Şimdi
Çok çok çok fazla Seviyorum
Değişmeyen tek şey
Sen
Sen
Sen
Sen İllaki Sen
Böyle kendi kendime konuşurken düşünürken

Sesli düşünmüşüm ki;

+ Yaşamak için bir neden söyle dedi...
- Güldüm...!
+ Neden güldün dedi...?
- O kadar çok neden var ki dedim...
+ Hadi say hepsini dedi...
- Ada'm dedim... Sustum…
+ Eee diğerleri dedi, hani çoktu...
- Benim
  Az/ım
  Çok/um
  Yaşama nedenim ADA ki dedim...
+ Anlamsızca anlamadan baka kaldı öylece...

Söylenmemiş TÜRKÜ'm ...
Ada’m Sessiz *

Selim Uğur Örs
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Hayat-1

HAYAT;
ömrümce hep sen yazdın ben oynadım,
kendi kendimle konuştum
yaşanmışlıklarımla konuştum tartıştım kavga ettim
senle ilgili bir karar aldım HAYAT
BEN ARTIK SENİN OYUNUNDA YOKUM
ben artık oyundan çıkttım,
sen acımasız  bir YALANSIN KALLEŞSİN
allem-i cihan olsan oyununda yokum artık
senin oyununda sana karşı oynayanlara bol şanslar diliyorum
bensiz-sin artık
       Ada_mSessiz

Selim Uğur Örs
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Hayır

Seni görüyorum geceleri rüyalarımda
yüzün yok
kokun yok
ellerin yok
sen yok-sun
hayır olsun diyorum,
*hayır* oluyor
Sen bana HAYIR diyorsun
HAYIR oluyorsun..
     Ada_mSessiz_ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Hazan Mevsimi

YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Hazan Mevsimiyim;
İçimden
Dışımdan
Kalemimden
Söz-Yaşlarımdan
Dil-Efkarımdan
Yüreğimden Dökülen Dökülene *SEN YOKSUN*

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada mSessiz/ada sessiz

Selim Uğur Örs
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Hepsi BU

Hayatta hiç bir şey TESADÜF değil Derdi
çok SEVDİĞİM *DEĞERLİM*
Evet evet *DEĞERLİM*
Bu hayatta hiç bir şey TESADÜF değil derdi
Mesela BENİM hayata gelişim gibi
Ben
ADA_mı SEVMEK için geldim bu dünya’ya
Ben
ADA_mı ANLATMAK için geldim bu dünya’ya
Ben
ADA_mı YAZMAK için geldim bu dünya’ya
Ey sevgili yol-daşım ADA_m
anlayacağın
BEN; SEN OLMAYA GELDİM bu DÜNYA’ya
Hepsi bu..
Ada_mSessiz________________ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Hepsi-Bu

S_ _ _ M GERÇEKTEN DE BOŞVER BENİ...
 BEN NEYİM Kİ.........GÖRÜNMEZ BİRİ
    BEN NEYİM Kİ..........ANLAŞILMAZ BİRİ
       BEN NEYİM Kİ..........ÜZÜNTÜ KAYNAĞI
           BEN NEYİM Kİ..........FIRTINALAR ESTİREN KASIRGA
              BEN NEYİM Kİ..........ANLATAMADIĞIM YAZAMADIĞIM BÜTÜN
                   HÜZÜNLERİN KAYNAĞI
                     BEN NEYİM Kİ..........KISACA HEPSİ

ÖZÜR DİLİYORUM...ÖZÜR DİLİYORUM
Nasıl boşveririm-ki canım-da CANIMI
Sen can-sın-ki CANIM-DA cansın-ki görüyorum-ki
Sen sen sen sen AN-larımsın-ki
Sen KAYNAĞIMSIN sevda pınarımsın-ki
Sen içimde kopan fırtınamsın-ki sen içimde büyüyen SEN-sin-ki
Sen ANLATAMADIĞIM kelimelerin tükendiği,
sen benin son NOKTAM-sın
Kısacası SEN benim;
hayatım-da ki GÜLEN YÜZÜM ada_mSessiz-im-sin-Kİ
özür diliyorum bu kadar yorduğum için
özür diliyorum hayat-ına paldır küldür girdiğim için
özür diliyorum hepsi için özür diliyorum-Kİ
HEPSİ-BU be CANIM-da CAN-IM
             Ada_mSessiz __ ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Her Şey ADA olsun

ADA_m HAYALLERİM var BENİM
HAYALLERİM Olur_mu! ! *BİLMEM*
Olmaz_mı! ! Onu da *BİLMEM*
Ama SEN_li BEN_li HAYALLERİM var ADA_m
İsterim ki istiyorum ki
Gök_yüzü yer_yüzü ADA_m olsun
Bulutlar yıldızlar ADA_m olsun
Her yer PAPATYA olsun saçların da taç olsun
ADA_m olsun
ADA_SU olsun
ADA_CAN olsun
Biliyorum;
Küstahça
fütürsuzca
utanmaz
kendini bilmez
HAYALLERİM var ADA_m
     Benim hayallerim işte böyle marjinal
İşte böyle deli dolu
İşte böyle İMKANSIZ
Aynı;
Deli dolu sen sen sen sen İLLAKİ ‘’SEN’’ diye atan YÜREĞİM gibi.
ADA_m BEN v HAYALLERİM olmasa da olur
Yeter ki SEN ol ADA_m
her şey *ADA* olsun
her şey GÖNLÜNCE olsun *ADA*
Ada_mSessiz_________________________________ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Her şey az Eylül/dür

Bir Hayatın Seyir Defteri...*

Her kadın
Her erkek
Her yürek
Her şair
Her kalem
Her şiir
Az Eylül/dür
Yürekleri
Kalemleri
Sevdaları
Yürek çığlıkları az Eylül/dür
Bir Ben
Sadece Ben
Hep Mayıs’m
Takıla kaldı Yüreğim
Kalemim
Dizelerim
Mayıs güzeldir
Özeldir
Bir Gün Mutlaka/dır
De/Hayde/dir
Yüksek Sosyetedir
Velhasılı
Mayıs Beni anlatır Ben/dir Benim/dir
Eylül Size ola Mayıs Bana.... Eyvallah
01.09.2018

Söylenmemiş TÜRKÜ'm ...
Ada’m Sessiz *

Selim Uğur Örs
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Herşey Güzel Olacak

*BİR GÜN MUTLAKA* HerŞey Güzel Olacak ...
İnanıyorum ....*BİR GÜN MUTLAKA*

Selim Uğur Örs
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Her''Şey SEN

YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Öyle bir an geliyor-ki
Bütün saatler,günler,aylar,seneler
23:04:39 Salı 15 Mayıs 2012 oluyor…
Bi-Canım ADA_mmm…
Gök-yüzüm SEN,
Cigaramdan çektiğim nefes SEN
kadehimde ki yudumlarım  SEN …
Yüreğimdeki susmak bilmeyen
Söylenmemiş TÜRKÜM ADA_m Canım-da Canım öyle bir an geliyor ki
Her şey SEN oluyorsun Ben se kocaman bir HİÇ
İşte o An-lar-da HİÇ-liğimden İÇ-i alıyorum
Ağız dolusu
Kalem dolusu küfürlerle *İÇ*i-yorum be kalleş sevdam*
Hepsi bu…

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada_mSessiz ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Hiç

Bu günler de ölesim var,
Bu gün günlerden ölüm
Mevsimlerden ölüm mevsimi gibi
İlkbahar yaz sonbahar kış ölüm gibi
Ben ölüm gibi..
         bir hiç gibi
hepsi bu bir hiç gibiyim

Selim Uğur Örs
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Hiç ağustos sıcağında ayazda kaldınmı hiç?

YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Gökyüzündeki yıldızlarını kaybetinmi teker teker?
Süha yıldızını şimal yıldızını çobanyıldızını samanyolunu
Birden tüm ışıkların söndümü zifiri zindan oldumu hayatın
Hayatın zil boş oldumu?
bütün girdiğin yollar sokaklar çıkmaz yol çıkmaz sokak oldumu?
Hiç kelimelerin tükendimi tükenmez kalemin tükendimi yazmaz oldumu
Hiç şişelerin dibini bulacağım diye
ertesi gün kendini başka şehirde
lüzümsuz bir yerde lüzümsuz birinin yanında buldunmu?
Hiç ağustos sıcağında ayazda kaldınmı hiç?
güneşin tersden doğdumu nehirlerin tersden aktımı hiç?
Hiç papatya dikip büyümesini beklerken kaktüsün oldumu?
Hiç kendini HİÇ hisettinmi?
Her gün hiçden bir harf attınmı hergün sana *İÇ* kaldımı
Hergün sana sessiz sensiz geceler kaldımı?
Yav bi-can sen çaresizliği bilirmisin sen çaresiz kaldınmı hiç?
Nerden bileceksin ki eyvallah eyvallah...

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada_mSessiz ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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HiÇ ''İÇ''

YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

bu gün sabah olmaz
*SEN YOKSUN*
yine Hiç'den bir harf attım
yine İÇ bana kaldı...

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada mSessiz/ada sessiz

Selim Uğur Örs
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HiÇ liğin şerefine

Hadi gel yoldaş bu gece sonkez kuralım çilingir sofrasını
her şeyi unutup kaldıralım kadehimizi
HİÇ’liğin şerefine içelim
Gel bu gün HİÇ olalım
Gel bu gün HİÇ’ten bir harf atalım
‘’İÇ’’ bize kalsın içelim de içelim sabaha kadar içelim zurna olalım
Bu gün HİÇ bir şeyi sorgulamayalım yorum yapmadan konuşmadan içelim
Masa,muhabbet V gece sonunda;
Bu gün yoldaş bu gün,
Bu geceyi
Sersem salak atan bu yüreği
ütopyamı
Senle başlayan senle biten kelimelerimi
Kalemimi
Söylenmemiş türküyü
hepsini yüreğime gömeyim
geriye senden V benden kocaman bir HİÇ kalsın
sonra ben HİÇ olayım be ARKADAŞ
__________________________AdamSessiz

Selim Uğur Örs
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Hiçbir Şey

şimdi sen yoksun ya
şimdi sen ben sustuk ya
umutlarımı hayallerimi hiç ettin ya
şimdi hüzün ben oldum ya
şimdi kalemim durdu ya
artık HER ŞEY  HİÇBİR-ŞEY

Selim Uğur Örs
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Hoşça Kal

YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Hoşça kal,
Sessiz sensiz geceler hoşça kal
Hoşça kal,
Gökyüzü samanyolu ay/yakamoz hoşça kal
Hoşça kal,
Hayallerim zifiri zindan oda’m
Sensiz beni kabul etmeyen yatağım hoşça kal
Hoşça kal,
Cancağızım anam babam kardeşim arkadaşım sevdam muhabbet hanem hoşça kal
Hoşça kal,
Çiçeklerin en güzeli
Sen diye sevdiğim asi bakir papatyalar hoşça kalın
Hoşça kal,
Gün doğuşu gün batımı hoşça kal
Hoşça kal,
Serseri kalemim, sersem salak atan yüreğim hoşça kal
Hoşça kal,
Başımın gözümün üstü BiCAN’m Ajan’m yüksek sosyetem hoşça kal
Hoşça kal,
Saklım yasaklım kolsuz kanatsız sevdam imkanSIZIM hoşça kal
Hoşça kal, Yüreğimin Tacı Gözümün N/uru Hoşça kal …

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
Ada mSessiz/ada sessiz * Selim uğur ÖRS * SSDE*SSÇS

Selim Uğur Örs
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İhtimal

Bir Hayatın Seyir Defteri

Buz Yüreklim Saklım Yasaklım
Sen i Yazıyorum
Sen i Okuyorum
Ama Okuyorsun
Ama Dinliyorsun
BiCAN Sen bir İhtimal
Sen Umut
Sen Bir Gün Mutlaka
Sen;
Sen
Sen
Sen
Sen İllaki Sen Diye Atan Bu Yürek
Sensiz Bomboş Ankara
Dedim ya Hakkında Hiçbir Şey Bilmiyorum
Adını Sordum Eğer Doğruysa ADA Demişti
Filimler
Kitaplar Tavsiye Ediyordu Kendini Tanıtırken Anlatırken...

Söylenmemiş TÜRKÜ'm ...
Ada’m Sessiz *

Selim Uğur Örs
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imkan SIZIm mm

YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Ben umutlar hayaller alır satarım
Var mı umut hayal isteyen yürekler?
Ben sevgiler ölümsüz aşklar alır satarım varmı ölümsüz aşk isteyenler?
Bir kendime alıp satamıyorum
Ne umutlar
Ne hayaller
Ne sevgiler
Ne de ölümsüz aşklar
Benim umutlarım hayallerim sevgim aşkım
*İmkan *SIZ* *ımmmm* ADA_mmm...

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada_mSessiz ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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İmkansız'ı

YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Vel-hasıl-ı
imkanSIZ-I SEVDİ bu YÜREK
ve şimdi
SEN S! Z! M...SEN ZEDE-yim

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada mSessiz/ada sessiz *
sen-zedeyim

Selim Uğur Örs
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imkanSIZ''ı''LAR

bi-çare yüreğim;
sevdasını özler
yolarını gözler
sessiz sessiz için için
ADA_sını hayal eder.
Sensizlik;
Tüm alfabelerde acımıza acıya endeksli
İki büyük CAN
Bir-birine pır pır eden
iki deli divane bi-çare YÜREK
SEVDALI
HASRETLİ
ÖZLEMLİ
BEKLEMEKLİ
Ada_mSessiz bir MUCİZE bekler
Olur ya filimler de romanlar da hikayeler de
İzin verse YARADAN bir MUCİZE sunsa
Gökten masmavi bir bir ŞUA inse
Buluşsa bu DELİ DİVANE iki Bİ-ÇARE YÜREK
bu iki imkanSIZ(ı) -LAR..
Ada_mSessiz_ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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imkanSIZIM

Öyle bir ATEŞ-sin ki,
Hem ısıtıyor hem yakıyorsun.
Varsan ısıtıyorsun,yoksan alev alev yanıyorum,
Bu öyle bir beklemek ki,bu öyle bir özlem ki,
Bu öyle bir AŞK-SEVDA ki,
Başında da sonunda da SENSİZLİK ve İMKANSIZLIKLA dolu dolusun,
Ama olsun be CANIM-da CANIM
Olsun be CAN-TANEM,beklemek sensen eğer
GEL-ME-YE-CE-Ğİ-Nİ bile bile seni beklemek herşeye değer
Yinede gelde anlat şu yüreğe imkanSIZI’lığını ÇARE-SEN’liğini,
Anlamıyor,söz dinlemiyor,acıyor,sızlıyor,kanıyor için için…
SEN diyor,
sen sen sen sen İLLAKİ SEN imkanSIZIM diyor da başka bir şey demiyor bu YÜREK
CANIM-da CANIM sen dilek ağacındaki kırmızı kurdelamsın
SEN DUALARIMSIN,
SEN başımın TACISIN,
SEN gönlümün DAĞISIN,
SEN-le başlayıp SEN-le bitirdiğim GÜNLERİMSİN,
SEN SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜMSÜN…
HEPSİ BU
       Ada_mSessiz__ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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İmkansızlığın Tarifi

YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Gel anlatayım sana İMKANSIZLIĞINI
SEN DENİZ-de bir ADA
Ben DENİZ-siz ADA-sız *ANKARA*...

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada mSessiz/ada sessiz

Selim Uğur Örs
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İnat

Yok be canım-da CANIM
Durmuyor gözlerim,
Ada_mmm durmuyor durmuyor
Laf söz dinlemiyor bu göz yaşları
Dur de be ŞAHANEM dur de
Ve hatta çıkar o gözleri yerinden
Mümkünse kurut göz yaşı pınarlarımı
Yok yok en iyisi
sen bu YÜREĞİ öldür sök at
Atmasın öyle *ada`ada`ada* diye…
Ama ne MÜMKÜN Na-Mümkün
Söksen de öldürsen de
O atar-ki atacak-ki
ada_m ada_m diye diye
Sensizliğe inat gibi atar
Hayata inat gibi atar
İmkanSIZ-lığına inat atar da atar
Ada_mSessiz__ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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İnceden bir Hüzzam

Hayatımın Seyir Defteri

Biraz Hayal
Biraz Umut
Kalemim
Dizelerim
Yüreğim
İnceden Bir Hüzzam
Kadehler Gırla
Seni Yazar Seni Söyleriz Biz/Bize ...

Söylenmemiş TÜRKÜ'm ...
Ada’m Sessiz *

Selim Uğur Örs
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İnsan Yüreği

Bir Hayatın Seyir Defteri

Siz bakmayın hiçbir şey saklı kalmaz denildiğine
Siz bakmayın hiçbir sır saklanmaz denildiğine
İnsan,
insan yüreği sır küpüdür dipsiz bir kuyudur
O*sır yüreğin içinde
O*dipsiz kuyunun içinde
Kendine bile söyleyemediği itiraf edemediği
Ne aşklar
Ne faali meçhul cinayetler vardır gömülüp yok edilen…
Saklı yasaklı imkansız aşklar
sevdalar vardır
Yaşanmışlıklar vardır
Pişmanlıkları keşkeleri korkuları vardır…
İnsan yüreği
Ahhhh insan yüreği
Ne büyük korkunç bir labirenttir
Çıkmaz sokaktır
Ahhhh diye içinden geçirdiği hayalini kurduğu
Deminin almasını tavını bekleyen Yaşanacakları Vardır…
Yaşanmışlıkları yaşanır
Ama öyle
Ama böyle
Ama keşke yaşanmasaydı denilen yaşanmışlıklar
Çok güzel
Çok özel
Muhteşem bir anı olarak kalan yaşanmışlıklar/da vardır elbet
Aklına geldikçe
Hafif bir sam yeli eşliğinde
Geriye geçmişe doğru dalıp gidilen mavi mavi Yaşanmışlıklar…….
Yani demem O*ki
Yaşanacaklar bir kıvılcım bekler yaşamak için
Yaşanmışlıklar da iyisi kötüsüyle yaşanmıştır
Sırlar/la yaşar insan yüreği
Sır kapısıdır
Kör bir kuyusu vardır insan yüreğinin
hiç kimsenin bilmediği
Kendinin bile kendisine itiraf edemediği Sırları vardır
Yitip Gittiğinde Gömülüp Giden Biten…
EyvaLLah...*

Söylenmemiş TÜRKÜ'm ...
Ada’m Sessiz *

Selim Uğur Örs
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İstanbul Gibiyim

YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

istanbul gibiyim
yorgun dağınık umutsuz ve mutsuz
istanbul gibiyim
gelenler gidenler ağlayanlar gülenler,
sevdalılar evliler bekarlar
çoluk çocuklar pamuk dedeler nineler
şarapçılar banklarda yatan evsizler,
tıka basa kalabalık
ama
bir o kadar-dan daha fazla yalnız
işte öyle yapayalnızım
İstanbul gibiyim
Her yerim talan ediliyor / talan ediyorlar
ruhumu yüreğimi hayallerimi gecelerimi gökyüzümü yeryüzümü
İSTANBUL GİBİYİM
Kız kulesi gibi yapayalnız
Boğaz köprüsü gibiyim üzerimden geçen geçene ezen ezene
Galata köprüsü gibiyim hüzünlü acılı,saldım salacam denizin dibine..BEN BEN-i
Öffff öfffff öf ADA-ADA_mmm öffff-ki öfff
beklemek nasıl birşeydir bilirmisin sen ADA-ADA_mmm
BEKLEMEKTEN bir harf at
*EKLEMEK*
Eklemek gibi
Acıyı
Hasreti
Özlemi
Sen/siz sessiz geçen geceleri kat ve kat EKLEMEK gibidir
kalmadı takatim gücüm hiç kalmadı ha yıkıldım ha yıkılacam
de-hayde gel artık
Ölüm-de var
Ölüm gelmeden gel bi-canım
Canım/da canım de/hayde çıkta gel
Kitapsız kalleş buz yürekli sevdam yasaklı saklı hapis yürekli Kolsuz kanatsız sevdam...

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada_mSessiz ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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İstanbul uykuya dalınca

YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Elim de kadeh içinde sen,
İçim sen
dışım sen sen
sen sen sen sen illaki sen dediğim sen
sersem salak atan yüreğim
serseri kalemim yüreğim
Zifiri zindan gecelerim yağmur dolu gözlerim sen
Sessiz sensiz gelip geçen günlerim
Bitmeyecek ama hiç de SÖYLENMEYECEK TÜRKÜ’m-sün sen
Biliyormusun sevgili
Bu şehr-i istanbul’un ışıkları sönünceye kadar bekliyorum SEN-i
Şehr-i istanbul’un ışıkları sönünce
istanbul uykuya dalınca bizim günümüz başlıyor
Sen geliyorsun yürek haneme,
Yüreği-n elim-de yüreği-m elin-de
Sonra ver elini kennedy caddesi
Ver elini Kumkapı sahil yolu çiçek pasajı
Yüreklerimiz elimizde dolaşıyoruz yürek yüreğe sabaha kadar
nihayet güneşin doğma vakti geliyor
Son mekan evimiz…
Her gün sen-i seyrederken seni yazarken o malum masama oturuyoruz yan yana omuz
omuza
ada_nın üzerinden doğan güneşi seyre dalıyoruz
Karşılıyoruz doğan güneşi yürek yüreğe
güneş görevini tamamlıyor,sabahı sunuyor dünya-ya
Sonra ayağa kalkıyorsun yavaşça
penceremden dışarı süzülüyorsun
başkent’e başkent-i-me doğru süzülüyorsun
gözümden kaybolana kadar seni seyrediyorum
Sonra ben de yatağıma doğru ağır ağır yavaş adımlarla
İşte böyle sevdam
işte böyle sevgili
işte böyle ADA-ada_mmm
bu şehrin ışıkları sönünce
İstanbul uykuya dalınca bunu hep yapıyoruz sen ve ben
Taaaa ki ertesi sabaha kadar güneş doğana dek....
Eyvallah....

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada_mSessiz ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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İstanbul V Ben

Seni seyrediyorum şehr-i İstanbul
Işıklarını büyüklüğünü haşmetini heybetini Aşklarını sevdalarını seyrediyorum
kapattım gözlerimi hissediyorum yaşıyorum seni şehr-i İstanbul
tekrar açıyorum gözlerimi
dalıyorum seyr-i alemine
yıldızlarını samanyolunu şimal yıldızını süha yıldızını tek tek topluyorum yüreğimde
her birine ayrı ayrı bir dilek tutup iade ediyorum gökyüzüne
düşünüyorum da;
ne kitaplar ne şiirler ne romanlar yazıldı sana
düşünüyorum da;
ne acılar ne hüzünler paylaşıldı seninle
düşünüyorum da;
seni yazmakta varmış kalemimde
şehr-i İstanbul
al beni-de paylaş,
bu gün elemliyim bugün darma-dumanım
bu gün varya bugün
kafam dumanlı isyanlardayım
bu gün yüreğim bir başka acıyor be İstanbul
al al koynuna kat beni kendine
yaz yaz beni-de yaz
acılarımı SEVDAMI yaz
göm yüreğine bağrına
göm TARİHİNİN tozlu sayfalarına
____________________________Ada_mSessiz HİÇ

Selim Uğur Örs
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İşte ANLA be ADA''mmm

YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Yasaklı saklı hapis yürekli kolsuz kanatsız bir sevdanın günlüğünden
09/05/2016 saat malum saat gecenin sabahla buluşma anları Güneşe az var yani..
Aslında çok huysuz biriyim,Asi,aksi,hatta mendebur bile diyebiliriz
Lafın sözün özü aslında çekilmez biriyim
ne zaman-ki seni tanıdım
ne zaman ki şu serseri yüreğimi kaptırdım sana
ne zaman ki sersem salak atmaya başladı bu bi-çare yüreğim
sen sen sen sen İLLAKİ SEN diye
işte o gün bu gündür çıkmazlardayım
Ne zaman aklıma gelsen
ne zaman yüreğimi kalemimi elime alsam
İşte anla be ADA-ada_mmm
işte öyle
Ben benden çıkıp çekip gidiyorum,
işte böyle be ADA-ada_mmm
kışım bahar oluyor,yüreğimde papatyalar açıyor
O içimdeki aksi asi huysuz çekilmez biri gidiyor
Kalemimdeki yüreğimdeki Ada_mSessiz-i getiriyor
Haa unutmadan ADA_mmm yanımda SEN olmayınca
BEN DE OLMUYORUM VESSELAM...

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada_mSessiz ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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İşte böyle Arkadaş

Bir Hayatın Seyir Defteri…*

Sevmedin
Sevdirdin
Gördün
Göstermedin yıldız gözleri
Bıraktın avucuma yüreğime bir Ada
Bir Gün Mutlaka,
Dedin
Gittin

İşte öyle BiCan
Hala bıraktığın gibi
Hala bıraktığın yerdeyim

İşte öyle
Kendi halinde ‘’Bir Garip Akşamcı’’

Ben hala bıraktığın yerdeyim Can/da Can
Sözcüklerin içindeyim
Kalemimin ucundayım
Kendy caddesindeyim
Ada nın karşısında
Papatyalarını bıraktığım yerdeyim
adaSu
adaCan a soruyorum
Ses sada yok
Onlarda suskun…

İşte böyle Arkadaş
Ben hala bıraktığın yerdeyim
Ben hala yüreğinin attığı yerdeyim…
Ben hala yüreğimin attığı durduğu yerdeyim

Söylenmemiş TÜRKÜ'm ...
Ada’m Sessiz *

Selim Uğur Örs
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İşte böyle bir Ada'mSessiz ‘O’

YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Düşünüyordu kaç sene olmuştu
15 mayıs 2012 den bu yana,Seneleri saymayı bıraktı
o-nun aşk-ı gökyüzüne suyun üstüne yazılmıştı
yani kısacası imkansızdı
derken… Bir cigara yaktı
derin bir SEN çekti cigarasından,doldurdu içine SEN-i
yanında bir de çilingir sofrası olsaydı diye mırıldandı,hayıflandı iç çekerek
Çok ama çok hastaydı  üstelik parası da yoktu,
çilingir sofrası fikrini attı bir kenara…
Saat başı içmeyeceğim diye telkin de buluyordu kendi kendine
Ama aklından hiç çıkmıyordu…
Sadece ateş suyu belli bir saatten sonra esir alıyordu onu
Güneşin doğuşunu karşıladıktan sonra,
*ki hemen hemen her gün karşılıyordu o güneşi*
güneş karşılama seremoni-sinden sonra
bir iki saat olsun unutuyordu her şey-i,sızıp kalıyordu o dikenli yatağında
Bazı bazı zamanlar-da-da
camını açıp ada_ya ADA_sı-na avazı çıktığı kadar,avaz avaz içinden bağırıyordu
ADA ordamısın de hayde gel bi-canım diye
Ne sesine bir ses,ne de bir nefes alamıyordu,tık yoktu
İşte o anlar;
gece sarhoş,
yıldızlar sarhoş,
ay-yakamoz sarhoş
İşte o anlar;
zil zurna hepsinin halleri…
eyvallah diyip o dikenli yatağına gidiyordu
yatağı-da sarhoş dönüp duruyordu sabaha kadar
işte böyle bir BİR GARİP AKŞAMCI ‘O’
işte böyle bir Ada_mSessiz ‘O’   EYVALLAH...

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada_mSessiz ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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İşte böyle ÖZLEDİM SEVGİLİ

Hani bazen çok ÖZLERSİN
Ama öyle böyle değil dayanılmaz olur HASRET
Öyle ki tüm benliğin özün sözün isyanlardadır
İşte tam o anda
GÖZLERİNİ kapatırsın,GÖZLERİ gözlerindedir
Sonra sımsıkı sarılmışsındır kokusunu içine doldurusun
Dudakları dudaklarındadır müthiş bir aroma tadında
Bütün bedenin ona uçup gitmiştir
Bedeninin sıcaklığını hissedersin
yandığını hissedersin alev alev
İşte aynen öyle
İşte aynen böyle ÖZLEDİM SEVGİLİ
Ada_mSessiz___________________ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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İşte Böyle Yıldız Gözlüm

Bir Hayatın Seyir Defteri

Bazen ne yapacağımı bilemiyorum
yüreğim daralıyor nefes alamıyorum
Acilen Atıyorum kendimi dışarı
Kaldırıyorum başımı gökyüzüne
Bir yıldız seçiyorum Yıldız Gözlüm
O seçtiğim yıldız
Her ne hikmetse kayıp gidiyor gökyüzünden yeryüzüne doğru
İçimden
İçin için kızarken
Hemen aklıma geliyor Yıldız Gözlüm
Tutuyorum kayan yıldızı
Kapatıyorum gözlerimi
Bir dilek tutuyorum
Diyorum ki;
Dön be kitapsız
Dön be vicandansız dönde gel yüreğime
Açıyorum gözlerimi
Bakıyorum
Gökyüzünden tek tek silinmiş yıldızlar
Anlıyorum ki
Yine sensiz bir gece bitmiş sona ermiş
Maviye çalıyor gök yüzü
Sabah güneşi yüzümü gözlerimi yakıyor
De/Hayde kalkmak vakti
Yavaş yavaş zehir zemberek yatağıma
Zifiri karanlık yatağıma
Cehennemin dibi zıkkımın kökü yatağıma de hayde…
İşte böyle Yıldız **** Gözlüm
02 Yıl 02 Ay 17 gün Sen Yoksun...*

Söylenmemiş TÜRKÜ'm ...
Ada’m Sessiz *

Selim Uğur Örs
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işte o zaman ANLARSIN

Yalnızlık ne ki
Ölüm ne ki
SENsizliği sor bana
SENsiz geçen günleri sor bana
Sorma bana
Sor onlara sor
Anlarsın çaresizliğimi
Anlarsın işte o zaman SENSİZLİĞİN ne demek olduğunu
Anlarsın işte o zaman ne kadar ACITTIĞINI
Anlarsın işte o zaman uyukusuz geceleri
mideye giren krampların nasıl da acı verdiğini
anlarsın can-tanem anlarsın
yürek SIZIsını işte o zaman anlarsın
Ada_mSessiz_________ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Kadın

Kadın/Hayattır Azizim
Kadın/ana dır vefadır cefadır azimdir kanatsız melektir
Kadın/ aşktır sevdadır Ruhumuzun müziği yüreğimizin ritmidir
Kadın/sessiz yalnız gecelerin ilhamıdır ay yakamoz yıldızlardır
Kadın/şairlerin susmak bilmeyen kalemi, bitmek tükenmek bilmeyen çilesi imkasız
aşklarıdır
Cancağızım
Kadın/hayata açılan penceredir bakmasını bilirsen O*pencereden,
bahardır yazdır huzurudur saadettir
Ammma bakmasını bilemezsen zehir zemberek zehir zıkkım cehennemin taaa dibidir
Kadın/tebessümdür dudak kenarında yüreğinin tam orta yerinde
Azizim
kadın nefestir almasını bilene
bilmeyenlerin ise nefesini keser
Üstadım
kadın gibi kadın/
yoldur yolundur doğru yoldur hem bu dünyanda hem öbür dünyanda cennetin yoludur
Anlayacağın Dost…Yani demem O*ki
Kadın gibi kadınlar/özeldir Güzeldir Aşktır Sevdadır Hayattır…

Söylenmemiş TÜRKÜ'm ...
Ada’m Sessiz *

Selim Uğur Örs
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Kadın vardır Ada''m gibi

Bir Hayatın Seyir Defteri…*

Kadın vardır,
Kız kulesi gibidir sadece uzaktan seyredersin.
Kadın vardır,
Kaliteli bir çanta gibidir yanında taşırsın göstermelik.
Kadın vardır,
Roman gibidir okur rafa kaldırırsın.
Kadın vardır,
Hikayedir anlatırsın biter.
Kadın vardır,
Şiir gibi ezberlenir.
Ama …….*
bir de KADIN vardır ki
O*na Şiir Yazılır
Görmeden temasız seversin
hayatındaki Yüreğindeki duruş/unu seversin
kadın vardır,
Yürek/tedir sevda/dır hayatının denge/sidir
kadın vardır,
Şarap gibidir içtikçe başın döner dünya döner
Kadın vardır,
Söz olur
Şiir olur
Türkü olur
Can olur
Can/da Can olur
Kadın vardır,
Memleket gibidir nereye gitsen vatan kokar buram buram
Kadın vardır,
Gel dersin gelmez,sar dersin sarmaz bırak öleyim dersin öldürmez
Yani Arkadaş sürünür gidersin ayaklar altında **BEN gibi**

Söylenmemiş TÜRKÜ'm ...
Ada’m Sessiz *

Selim Uğur Örs
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Kahrolası Geceler

Bir Hayatın Seyir Defteri…*

Sevmiyorum,
Bu kahrolası canı çıkası geceleri

Sevmiyorum çaresizlikleri
Can/ın can/ı çıkıyor

Bu cellat geceler oynuyor senin/le oyuncak gibi
Dalgasını geçiyor
Bir gözün saatte
Bir gözün bilgisayarında
Bir gözün kapıda

Dolduruyorsun kadehleri sınırsızca
Kafam iyi olsun diyorsun
Ama
Geçmiyor yudumlar boğazımdan
Kafam diyorsun
Beynim diyorsun
Uyuşsun
Düşünmeyi unutayım

Acıdan
Düşünceden
Sızıp kalıyorsun sabahın en geç saatlerinde

Cellat gece bir yandan
Hatırlar bir yandan
Atıyor ilmiği boğazına sıkıyor da sıkıyor

Hani bir gelsen
Yüzlerini kara çıkartsan asla uğramazlar yanıma
Ama
BiCan yok
Ben yok
Sonra
Sonrası/da yok be Can ...

Söylenmemiş TÜRKÜ'm…
Ada’m Sessiz*

Selim Uğur Örs
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KaL eM

YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

BEN KALEM;
Yürek,hasret,özlemLer,acılar faLan Lar fiLan Lar hepsi hikaye
SEN i ben yazıyorum biLiyormusun ADA...

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada_mSessiz ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Kalemim SENİ çok SEVDİ

Çok sevdi be kitapsız bu yürek canın-da canını
Çok sevdi be hapisli kolsuz kanatsız
Öyle bir sevdi ki
Koydu postasını çekti restini dünyaya
Dikildi olmazlara
Acıdı çok acıdı acıyı bal eyledi de sevdi
Hasretlerini özlemlerini de sevdi
Sensiz sessiz geçen günleri de sevdi
Senle olan her şeyi sevdi ama acı ama tatlı
KALEMİM SENİ çok SEVDİ
YÜREĞİM SENİ çok SEVDİ
ADA_mSessiz ADA_sını çok sevdi
Ada_mSessiz_______________ada_sessiz

Selim Uğur Örs

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kara/sevda/lar

Söylenmemiş TÜRKÜ'm ...

Biz ne siyah beyaz filimler seyrettik, kara sevdalara dair…
Biz ne deliler gördük kara sevdalı, elinde cigarası sevdasının gözlerini duvarına  asmış
sevdasını seyreden, kapalı kapılar ardında şu anda
Biz ne sevdalar gördük, şairin kaleminin ucunda ölünce anlaşılan
Biz ne kara sevdalar gördük, hayata kendine baş kaldıran makamını mevksini hiç/e
saymış herşeyini feda etmiş
Biz ne sevdalar gördük, el ele çekip gitmiş bu yalan dünyadan
Bizim/kinin lafı mı olur be BiCAN/mmm…
Olmaz olmaz Bizim/kinin lafı olmaz…
Ada’mSessiz*Selim Uğur ÖRS
19/03/2018 …  Saat: 01:31

Söylenmemiş TÜRKÜ'm ...
Ada’m Sessiz *

Selim Uğur Örs
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Karanlık

YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Öyle bir yerdeyim ki…
Karanlık,
yol yok,ışık yok
duyan yok ses yok,elimden tutan yok…
Öyle bir yerdeyim ki…
İki ara da bir dere de,
Araftayım varmıyım yokmuyum bildiğim yok…
Karanlık
Yol yok,ışık yok
duyan yok,ses yok,elimden tutan yok…
Öyle bir yerdeyim ki…
Gökyüzü yok yıldızlar yok ne süha yıldızı ne samanyolu
Karanlık,
Yol yok ışık yok,
duyan yok ses yok elimden tutan yok…
Öyle bir yerdeyim ki…
Hasret özlem çok,
dayanılmaz sessiz SENsiz geceler çok,
yürek sızısı çok çok
Öfff öf öfff ki öf ADA_mmm öff
Öyle bir yerdeyim ki…
Canlı canlı toğrağın altındayım
İşte öyle bir yerdeyim imkanSIZIM
İşte öyle bir yerdeyim SEVGİLİ
KARANLIK
YOL YOK,IŞIK YOK
SESİMİ DUYMUYORSUN,ELLERİMDEN TUTMUYORSUN…

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada_mSessiz ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Karıştı Gitti Yine Dizeler

YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Şiir;
Yüreği,Kalemi Sever,Aşk-ları Sever
Şiir-i de  Şiirli Koca Güzel Yürekler Sever
Şairin Kalemini Kağıdını Sevmesi Gibi
Bülbül-ün Gül-e Aşk-ı Gibi
Türkülerin Saza,Sazın Türkülere Sevdalanması Gibi
Benim Söylenmemiş TÜRKÜ_m Gibi
Seni Sevmem Gibi
Velhasılı Bu Böyle Uzar Gider
Mesele Şiiri Seven Yürekler
Mesele İmkansızca Benim Seni Seven Yüreğim  Gibi
Yine Karıştı Gitti Dizeler
Yine düştü kalemimin yüreğimin çenesi
İşte Böyle Anlatabildim mi Bi-Canım Canım-da Canım
Sadece Seni Seviyorum Hepsi bu...

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada_mSessiz ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Kayan Yıldızların V Deniz Yıldızların Hikayesi

YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Yıllar yılı kayan yıldızlara dilekler tuttum
Dileklerimin gerçekleşmesini bekledim bir türlü gerçekleşmiyordu dileklerim
Dilek tuttuğum kayan yıldızların hepsi denizlere düşüyorlardı
Bir anlam verememiştim gördüklerime
Ay-yakamoz doğan güneş batan güneşe sordum
Dediler ki;
Kayan yıldızların hepsi denizlere düşer ve orda deniz yıldızlarına dönüşür
Burdaki mesele mevzu
Dileğini tutup gerçekleşmesini beklemekle bitmiyor
Dilekler tuttuğun kayan yıldızlar denize düşüp deniz yıldızına dönüşüyor ya
İşte o nu onları arayacak bulacaksın
O nu onları bulursan dileğin gerçekleşecek
Anladım anladım ben o nu
İşte böyle sosyete sevdam
gökyüzünden kayan yıldızların deniz yıldızların hikayesi bu
ne kadar da güzel ne kadar da özel
dilek dediğin o kadar da basit olmamalı
kaydı yıldız tut dileğini hemen gerçekleşsin o kadar kolay olmamalı
durdum düşündüm o kadar çok dileğim oldu ki her kayan yıldıza
işte o gün bu gündür
tüm denizlerde sen i arıyorum be Bi-Canım buz yürekli ajanım  EYVALLAH

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada mSessiz/ada sessiz
Selim uğur ÖRS

Selim Uğur Örs
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Kendi Kendi''''me

YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Yine GECE
Yine YILDIZLAR AY-YAKAMOZ
Yine ELEMLER KEDERLER
Yine BEN
Yine YALNIZLIK
Yine YALNIZLIK
SENsiz SESssiz Düşünür dururum be ADA_mmm
Bu Karanlık Koskoca BOŞLUĞUMDA
Yani Ada_mSessiz yine KENDİ KENDİNE vesselam...

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada_mSessiz ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Keyfe Keder'e

YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

İçersin
Kimi zaman KEYFE
Kimi zaman KEDERE
Kimi zaman da *KEYFE KEDERE*
dibini bulmak istercesine Canını çıkarmak istercesine
Bazen de neden içtiğini bilmezsin
Söyle
Sen söyle ADA_mmm
Ben neden içiyorum her gün sabahın beşine kadar
Kime soruyorum ki
ADA hiç olmadın ki
ADA hiç yoktun ki
SEN yüreğimde aklımda bir hayal bir serap’tın ki
Dur dur be kitapsız kalleş sevdam
Dur dur söylenmemiş TÜRKÜM
Saklı Yasaklı V Hapis Yürekli Kolsuz Kanatsız sevdam dur
Sana sorduğum soruyu Ben Kendime sorayım
De hayde Bir Garip Akşamcı Sanalyalan Ada_mSessiz
Söyle söyle hergün  neden içiyorsun sabahın beşine kadar?
Neden mi içiyorum?
*SESSİZLİĞE* v *SENSİZLİĞE* EYVALLAHlarıma içiyorum be kitapsız kalleş sevdam…
sefan olsun SEN HEP MUTLU OL ömrün boyunca..
Bu CAN bu YÜREK SSDE SSÇS…

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada_mSessiz ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Kır ÇİÇEĞİ

En güzel kır çiçekleri anlatır beni
En güzel kır çiçekleri anlatır sevdamı
En güzel kır çiçekleri anlar beni
sen gibi
ben gibi
biz gibi
kır çiçekleri eksik olmasın masandan YÜREĞİNDEN SEVGİLİ
____________________________________________ADA_m

Selim Uğur Örs
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Kırıl da GEL

KIR şu zincirini,
KIR da GEL,KIRIL da GEL kanatlan da GEL
ölüm gelmeden gel
deniz mavisi ol gel
Gökyüzü mavisi ol gel
Mavi mavi gecelerimde GEL
Kanatlan martı ol da gel
YETER DE GEL
Tamam bu kadar ACI-de de GEL
AŞKIN SEVDANIN önünde durulmuyormuş de GEL
GEL CANIM-da CANIM gözlerim kapanmadan gel
Pişman olmadan
Pişmanlık duymadan gel

Selim Uğur Örs
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kısaca SEN

SEVMEK dedi;
Seni uyurken seyretmek dedim
Sımsıkı sarılıp Kokunu içime çekmek dedim
Sıcaklığını hissetmek dedim
Yaa kısacası SEN dedim.
Kafasını kaldırdı gözlerime baktı
alnından öptüm içime çekercesine
Eyvallah dedi uyuya kaldı kollarımda.
Ada_mSessiz_ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Kısacası Sen V Ben ADA''mmm

YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

*SEN*;
KADIN,
AŞK,
SEVDA,
HASRET,
ÖZLEM,
HAYAT
*Sen*Sen*Sen*Sen*İLLAKİ SEN*
V   *BEN*; HAYATI SEN diye SEVDİĞİM ADA_mmm,
KADIN’m,
AŞK’m,
SEVDA’m,
HASRET’lerim,
ÖZLEM’lerim
** HAYATIM DEDİĞİM **
Sen Sen Sen Sen İLLAKİ SEN dediğim
*AŞIĞIN* BEN…
____________________Ada_mSessiz ada_sesiz    14-TEMMUZ-2015  Salı

Selim Uğur Örs
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Kısace SEN''BEN

YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Adımı bile söylememe gerek yok ki kısaca *HİÇ*…
Adını bile söylememe gerek yok,kısaca…
YASAKLI SAKLI KOLSUZ KANATSIZ HAPİS YÜREKLİ *SEN*..
Sonuç;
Ada_mmmSessiz*ada_sessiz
hepsi bu ^^Bİ-CANIM,CANIM-da CANIM^^
Seni Senden Çok SEVİYORUM ADA_mmm…
Seni Sevmeye Devam Ediyorum ADA_mmm…
Ne demiştim ADA_mmm?
BEN SENİ
SEVMEYİ SEVDİM,
BEN SANA *HAYAT* dedim de SEVDİM ADA_mmm...

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada_mSessiz ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Kim Bilir

GÜNLÜK...

Benim de gökyüzüm vardı elbet, ay yakamozlarım yıldızlarım
Benim de hayallerim rüyalarım vardı elbet
Vardı elbet…vardı benim de bir ütopyam vardı
Tahta masam kadehim, karşımda Sen ellerin ellerimde
Gökyüzü olmuş gözlerimin içi, yıldız gözlerin gözlerimde ışıl ışıl
Zifiri zindan gecelerim yalnızlıklarım da vardı elbet...
Bir de O* vardı,
Şimdi nerede olduğunu bilmediğim O* vardı
Ellerimde yüreğimde tutamadığım BiCAN vardı bu can da
Kim bilir …
Kimbilir nerelerde şimdi…
Kimbilir kimi kendine aşık Etmiş
kimi şair etmiş yazdırıyor da yazdırıyor şu an …
Bilinmez ki bilmiyorum ki…

Söylenmemiş TÜRKÜ'm ...
Ada’m Sessiz *

Selim Uğur Örs
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Kim-Bilir

YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Yine hüzün bastı be meyhaneci
hani o yasak olan şarkı varya beni kahreden öldüren,
Koy be anasına satim koy KİM-BİLİR belki son kez dinlerim; ;
en güzel mezeleri getir hani derdin ya
hep şarap hep şarap bir de yanına meze al ölecen be adam,
getir be anasına satim getir
en güzel mezeleri getir
KİM-BİLİR belki bir daha yiyemem,
KİM-BİLİR belki sıkıldım belki yoruldum bu hayattan
gelecek diye beklemekten yoruldum be CAN,
gelmeyeceğini bile bile bekledim be CAN,
belki piyango bana da vurur dedim
nerde be CAN amorti bile yok,
Müzik inceden inceye çalsın
ince ince ruhuma girsin son bir kere be CAN,
Ne diyor Abdullah yüce
nasibim olsun bir yudum şarap sun da ver içeyim yarin elinden…
En güzel mezeler en pahalı şarap tamam
şimdi sıra en güzel elbiseme en güzel kravatıma en güzel ayakabıma geldi.
gidip takıp takıştırayim,
UZANAYİM O BİLİNMEYEN MEÇHULE
belki  KİM-BİLİR belki yarı yolda GELİR o CANI CANAN
Tutar ELİMDEN
Derki
Haydi GİDİYORUZ daha MEÇHULE çok var………
_______________________________Ada_mSessiz_________ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Koca Yürek

HANİ İSYANLARDASINDIR YA;
GÖKYÜZÜNE AĞLARSIN,
AYA AĞLARSIN,
YILDIZLARA AĞLARSIN,
KADERİNE AĞLARSIN,
HANİ DOST DOĞRU DOST SANDIĞIN DOSTLARA AĞLARSIN,
SEVGİLİYE,HAYATA AĞLARSIN,
HANİ ÇOOK ÇOOK İÇTEN ÖZDEN ÖZLERSİN’YA,
BANA SEN GEREK BANA DOST GEREK,
SEVGİ GEREK,SEVGİLİ GEREK,
SENİ BOŞ VER SEN ÇOK DOLUSUN,
BANA BOMBOŞ KOCAMAN BİR YÜREK GEREK…
                      Ada_mSessiz_______ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Koca Yürekler

Bir Hayatın Seyir Defteri…*

Yüreklere hayat/lara dokunan yürekler vardır
Onlar dünyanın bir yerlerinde,
sessiz sedasız bir dünya yaratırlar
Hayat verirler, Can olurlar
Ben o yüreklerin yüreklerinden öpüyorum
Onlar kanatsız kocaman güzel yürekler
Kimi koca yorgun yürek
Kimi ağır bir hanfendi…Leydi
Eyvallah
Eyvallahınız olsun *Güzel Kanatsız Melekler*
Koca Güzel Yorgun Yürek
Ve
Leydi...

Ada’m Sessiz

Selim Uğur Örs
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Koca YÜREK-lim

Bizim SEVDAMIZ dalgalara inat gibi
Bizim SEVDAMIZ ateşe direnmek gibi
Bizim SEVDAMIZ var ya tek-tanem
Bizim bu SEVDAMIZ zamana diklenmek gibi
Olmazsa olmazlara imkansızlıklara cevap gibi
SEN gibi
BEN gibi
BİZ gibi
Ne olacaksa olsun umrum değil gibi
İşte böyle bir SEVDA bizim SEVDAMIZ
İyi ki varsın CANIM-da CANIM
İyi ki geldin HAYATIMA hoşlarla geldin sefa verdin
KOCA YÜREKLİ SEVDAM ADA_mmmm

Selim Uğur Örs
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Kolleksiyoner

Kendimi bildim bileli
sıkı bir kolleksiyonerim
kolleksiyonlarım çok nanide ve zata özeldir
hiç bir kolleksiyoner beni kıskanmaz
Çünkü;
Acılar hüzünler biriktiriyorum
Özlemler sızılar biriktiyorum
Çaresizlikler
göz-yaşları biriktiriyorum
umutsuzluklar
Dermansız dertler biriktiriyorum
Hayaller rüyalar biriktiriyorum
Sessizlikler SENsizlikler biriktiriyorum
Kır-çiçekleri
Sözler şiirler biriktiriyorum
İşte bunun içindir ki
bir eşi daha olmayan kolleksiyonlarımı
hiçbir kolleksiyoner kıskanmaz
           Ada_mSessiz_ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Korkma UÇ

YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Uçabilirsin korkma...!
Eğer yüreğin yüreğe değidiyse hiç korkma uçabilirisin
Eğer yürek-çe sevdiysen
Sakın korkma atla o mavi boşluğa çırp yüreğini çırpabildiğince özgürce
Gökyüzüne doğru bana bize doğru sakın korkma uçabilirsin
Eğer bunların hiç biri yoksa
Sadece hoş sada için se muhabbetin
Kork
Uçamazsın çakılırısın o mavi boşluğun dibine
Kendinden yüreğinden emin değilsen sakın atlama o boşluğa
Kıyamam sana Bi-CAN CANIM-da CAN-ım SOSYETE SEVDAM
Sana bir sır vereyim mi kolsuz kanatsız hapis yüreklim
Ben atladım o masmavi boşluğa
Yüreğim çırpıyor kanatlarını uçuyorum
O mavi gökyüzünde ellerim mavi
Ellerim ellerim o beyaz  bulutlarla ellerim bembeyaz
Süha yıldızı saman yolu ay-yakamoz avuçlarımın içinde dans ediyor
SEN YOKSUN söylenmemiş TÜRKÜ’m
Söylenmeyecek TÜRK’m SEN YOKSUN  Eyvallah…

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada mSessiz/ada sessiz
Selim uğur ÖRS

Selim Uğur Örs
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KUL Yapısı

YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

şiirler AŞK-ı anlatır
kavuşa-ma-maz-lık-la-rı anlatır…
bazen zamanı durdurur,yüreğinin ritmini bozar hayatı dur-durur,
anlatamazsın o yaşadıklarını,yaşamayanlar bilmezler
yaşamayanlar hayatla dalgasını geçer,
sen de kıyamet kopar
öyle lanet bir şeydir ki AŞK düşmem dersin düşersin,elin,yüzün,dizlerin parçalanır
yüreğin düşer,kalemin düşer,düşlerin düşer
her şey tüm yaşanmışlıklar düş olur düşersiniz hep beraber
yani anlayacağın ADA
seninle başladım seyir defterine
seninle başladım sevdanın günlüğünü tutmaya
nerden bilirdim ki sen yok-muş-sun düş-müş-sün
yine de korkmuyorum AŞK-tan
AŞK ALLAH yapısı değil ya,KUL yapısı
AŞK;
cezası cefası sefası yürek-acısı söz-yaşları dil-efakarı hepsi hepsi KUL YAPISI…

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada_mSessiz ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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La''Mekan

YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Öyle sarhoş olsam ki
kalktığımda aklım yüreğim benden gitmiş olsa
beni unutsalar,ben de onları unutsam
bir daha dönmeseler Sen diye bir şey-i hatırlamasam
Öyle sarhoş olsam ki
zilll zurna öyle kala kalsam aklım beynim dursa her şey silinse
Öyle sarhoş olsam ki rüyalar görmesem hayaller kurmasam
Beklemek-li Saatler günler aylar olmasa
Sessiz sensiz geceleri isyanlarımı hiç ama hiçbir şey-i hatırlamasam
Yani demem o ki kitapsız buz yürekli kalleş sevdam
deli divane anlamsız günlere yürüsem
pejmürde yolarda gezen saç sakal birbirine girmiş la mekan olsam…
öffff ADA_mmm öffff
öfff ki öfffff
Sensizlik anlatılmıyor ki Bİ-CANIM CANIM-da CANIM
bu can bu yürek seni sevmeye devam ediyor
bu can bu yürek seni senden çok seviyor...

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada_mSessiz ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Leylim Leylim Bican Geceler

Bir Hayatın Seyir Defteri…*

-I-

Sevmiyorum bu kahrolası canı çıkası geceleri
Sevmiyorum çaresizlikleri

Canın canı çıkıyor

Bu cellat geceler oynuyor oyuncak gibi,
Dalgasını geçiyor
Bir gözün saatte
Bir gözün kapıda
Dolduruyorsun kadehleri sınırsızca...

Kafam iyi olsun diyorsun...
Kafam diyor
Beynim diyor
Uyuşsun diyor
Unutayım düşünmeyi
Unutayım diyorsun...

Ama
Olmuyor
Cellat gece bir yandan
Hatıralar bir yandan
Atıyor ilmiği boğazına sıkıyor/da sıkıyorlar
geçmiyor yudumlar boğazımdan...

Hani bi gelsen
Yüzlerini kara çıkartsan
Asla uğramazlar yanıma

Ama…
Bican yok
sen yok
ben yok
sonra
sonrası da yok be can...

Acıdan
Düşünceden
Sızıp kalıyorsun sabahın en geç saatlerinde

 -II-

Ahhhh cinnet geceler, hayın bela geceler
Sensizliğime çığlığıma ses geceler
Bazen yoldaş
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Bazen cellat
Kurt kapanı geceler...

Geceler ahhhh  kohrolası geceler...

Ahhh geceler ahhhh cinnet geceler
Zalım hayın bela geceler...

Zifiri zindan efkarlı geceler
Şişe açtıran zil zurna sarhoş eden geceler
Leylim leylim BiCan geceler
Hakim
Yargıç
Maktül
Katil Hüküm veren suçlu geceler...

Ahhhh geceler cinnet hayın bela geceler
İpsiz sapsız
Kolpa geceler
Zul geceler...

Hayalleri rüyaları parça pinçik yapan geceler
Yürekleri
Yaraları açan geceler...

Ahhhh geceler ahhhh
Sabahı sabah yapmayan
Kalem kalem
Sayfa sayfa kan kusturan yazdıran geceler...

Söylenmemiş TÜRKÜ'm ...
Ada’m Sessiz *

Selim Uğur Örs
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Mahkum

Gördüm tanıdım ve yaşadım,
İçimde,avcumda,gönül pınarımda,gönül bahçemde,
YÜREĞİM-de büyüttüm sevdamı,sevgimi SEN-i…
Sana dair;
Adres yok,tel yok,yüzün yok…
yok yok yok! !
Sana dair hiç bir şey yok…
Ama yinede EYVALLAH dedim,bu da yeter dedim
Adını imkanSIZIM koydum…
Sadece sana dair,
Yazılarımız,tarihlerimiz,sesin,nefesin
birde yüzsüz hayalin vardı bende,
bunlarla yetiniyordum…
bilirsin saat,tarih,gün kavramı bende yoktur,
hiç beceremedim aklımda tutmayı hatırlamayı…
ama senle olan herşeyimizi tarihlerimizi,saatlerimizi
içime beynime YÜREĞİME kayıt ettim,
kocaman bir kütüphane oldun ben de SEN…
sensiz geçen günlerimde,
hemen ben de ki SEN-e kütüphanemize giriyordum
ben onlarla yaşıyor onlarla NEFES alıyordum…
onlarla oynaşıyordum,onlarla sevişiyordum
onlarla mutlu oluyordum,hasretle özlemle
sensiz zamanlarda SEN-i onlarda buluyordum…
KIRDIN KALEM-imi
gömdüm tüm yaşanmışlıklarımızı YÜREĞİME
yinede teşekkür ediyorum beni alıp götürdüğün hayaller için,
teşekkür ediyorum beni bana verdiğin için,
teşekkür ediyorum tatdırdığın acılar için,
teşekkür ediyorum HAYATıma girdiğin için,
teşekkür ediyorum CAN-SIZIM teşekkürler…
sitem değil bunlar sadece çaresizliklerim
yok yok YALAN SÖYLÜYORUM
SİTEM BUNLAR ALLAHINA KADAR SİTEM
SİTEMLERİM
KIZGINLIKLARIM
KIRGINLIKLARIM
hemde dibine kadar SİTEM
KIRILDI KALEM-im
Yazmaz yazmak istesede artık…
KIRDIN-KIRDIM artık KALEM-i
Hüküm verdim kendime
KARAR;
Ömür boyu SENSİZLİĞE mahkum ettim kendimi
Hepsi bu……

Selim Uğur Örs
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Masal

YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Bir Masalla Başladı her/şey SEN/in le ...
Ama;
Her Masal Mutlu SON/la Bitmez/mi ...?
Gökten Üç Elma Düşmez/mi ...?
Yok Yok Masal Değil ... Başka bir/şey/di,
SEN/in BEN/im BİZ/im Yaşadığımız ''BİLEMEDİM'' ...
Sahi SEN BEN BİZ ''VARMIYDIK''
BiCAN/m Ajan/m Yükseksek Sosyetem Söyle
Allah/Billah AŞK/ına Söyle''BİZ  VARMIYDIK ...?''
20/08/2017 SEN hala YOKSUN

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada mSessiz/ada sessiz * Selim uğur ÖRS * SSDE*SSÇS

Selim Uğur Örs
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Mavi Mavi ''SEVİYORUM SENİ''

YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Durgun
Hüzünlü Hazanlı
Umutsuz Çaresiz Bi-Çare
Yitik
Sakin V Berrak
*ADA* _mmm
Mavi Mavi SEVİYORUM SENİ
Gökyüzü Mavisi gibi
Deniz Mavisi gibi SEVİYORUM
Seni Senden Çok SEVİYORUM
işte Hepsi bu
BUZ_YÜREKLİ Kitapsız Kalleş SEVDAM...

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada_mSessiz ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Mavi Uçurtma

YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Mavi bir uçurtmaydım gök yüzünde
İpim ellerinde
Özgürdüm sevgi aşk dolu doluydu yüreğim
Ne de güzel salına salına uçuyordum,yüzüyordum gökyüzünde
Pamuk gibi beyaz bulutlara dokunuyordum
gökyüzünün büyülü mavisine dokunuyordum
elim yüzüm üstüm başım mavi-beyaz olmuştu
Ne oldu bilmiyorum
Aniden birden bire salına salına düşmeye başladım
Uzaklaşıyordum bulutlardan gökyüzünden
Bırakmışsın tutmuyorsun artık beni salmışsın gönderiyorsun
yeryüzündeki katran karası zifir-i zindan sessiz sensiz odama hapis-hane-me
Neden bıraktın beni
Neden düşürdün yerlere
Bak yüreğim yara bere içinde
paramparça kanıyor da kanıyor SEN YOKSUN …
olsun olsun be Bi-Can Bi-Canım
AZ olsun
YÜREK olsun
SÖZ olsun
CAN-da CAN olsun
Ben O*nda olmasam da olur
Yeter ki Ben de O* olsun
Sonra bu Yürek bu Can olmaz olsun… olmasa da olur Eyvallah...*

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada mSessiz/ada sessiz

Selim Uğur Örs
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Mayıs 15

Bir Hayatın Seyir Defteri…*

Eylül de gel diyorlar
Eylül den bahsediyor
Deniz bile Eylül diyor
Vardır bir bildikleri…
Ben;
Mayıs diyorum, demiyorum iddia ediyorum
Mayıs bir daha güzel geliyor
BiCan,
Eylül değil
Mayıs da gel
Hatta hatta Mayıs 15 te gel…

Söylenmemiş TÜRKÜ'm ...
Ada’m Sessiz *

Selim Uğur Örs
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'''''Mek'Mak'''''

YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

SEN-i Yaz-mak
Bekle-mek
Yüreğini Dinle-mek
Gözlerini Gör-mek İste-mek
Teninin Kokusunu Sıcaklığını hisset-mek
Ellerini Avuçlarıma Doldur-mak
Günlerine Gün ekle-mek
Gelir Diye  Gelecek Diye  Günleri Ele-mek
Sen
Sen
Sen
Sen İLLAKİ SEN De-mek
Gelmeli Gelmelisin de-mek
Gelmeyeceğini Bile Bile
Yeter Artık Gel Diyecek Kadar Saçma-la-mak..
Özlemlerle Hasretlerle Beklerken,
*GELDİĞİNDE*
Geldiğini Bile-me-mek Göre-me-mek
Konu-şa-ma-mak en güzel HEDİYEN…
İşte böyle bir-şey Seni Yaşa-mak *Mek_Mak*

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA mmm*
YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada mSessiz/ada sessiz

Selim Uğur Örs
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Merhaba

YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Yüreğimde papatyalar açan günler verdin … Günler aldın
Merhaba titreyen yüreğim
Merhaba titreyen ellerim kalemim
Merhaba  Söz-Yaşlarım Dil-Efkarım
Merhaba bende ki canda CAN
Merhaba Sessiz Sen siz odam
Merhaba yalnızlığım
hoşlarla geldiniz sefalar verdiniz Sefalar getirdiniz
Aldım elime yüreğimi kalemimi
Yürek sözlerimle söz yaşlarımla dil efkarımla sevdim
Kalemimle yüreğimle sevdim anam gibi oğul tadında sevdim
Ellerimden yüreğimden kayıp gideceksin bir gün biliyorum
biliyorum be BiCan-ım
ve ben hala SSDE SSÇS ama *SEN YOKSUN*
BiCanım,yüksek sosyetem,ajanım … Eyvallah

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada mSessiz/ada sessiz

Selim Uğur Örs
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''MerhabA''

*YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ*

İnsanın hayatında kendini rahatlatan
çok özel ve sihirli sözcükleri vardır
Benim çok özel beni rahatlatan sözüm *MERHABA*
Benim için ne güzel sözdür
benim sihirli sözüm,*MERHABA*dır
bir bilseniz o kadar çok özeldir ki bu söz
sihirdir hayatımın sihridir
en kötü anlarımda
hayatın en çıkılmaz en çekilmez anlarında
hani yüreğiniz ruhunuz acırya işte tam O anlarda
Bana hayat veren sözcüktür *MERHABA*
sevgili
Yine bir MERHABA dedin
Kalemimin ucunda bir papatya açtı
BAHAR geldi yüreğime
bahar sarhoşluğuna girdim
Yüreğim yine sersem salak atmaya başladı
Bahar benim
yıldızlar benim
ada benim
tekrar Döndü MERHABAM yürek kafesine geldi yerleşti
unuttum her şeyi tüm sensiz acı veren saatleri günleri
MERHABA sevgili MERHABA kalleş sevdam
MERHABALARIN OLSUN hoş-larla geldin sefa verdin
Papatyalarla doldurdun yüreğimi sen Varol..
_______________________Ada_mSessiz V bir *HİÇ*

Selim Uğur Örs
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Merhaba  s El im

Kahrolası o kapı zili bir çaldımı
asla bir daha o derin uykuyu yakalayamıyorum
Hayır kızdığım şey
benim kapımı kimse çalmaz
Sadece satıcılar elektrik su okuyucuları
yani lüzümsuz beni ilgilendirmeyen insanlar
burda bütün mevzu ototmatik kapı açılsın
bütün zillere bas kim açarsa açsın
Öfff başım gözüm şişmiş
Hani derler ya ağzımın içi çamur gibi
işte aynen öyle iğrenç bir tat var ağzımın içinde
kalktım yatağımdan
elimi yüzümü yıkamadan direk masama geçtim oturdum
gözlerim ADA –ya doğru baktı
gözlerim şiş kaşlarım çatık ağzımın içinde o malum tat
sanki şu an 70-80 yaşındayım
ne bileyim öyle hissediyorum
ve SEN geliyorsun aklıma
(birden iç sesim yükseliyor içimden
diyor ki;
adını dahi anmak istemiyorum evet adını dahi anmak istemiyorum ve SANA *SEN*
diyorum
ve
konuşmaya devam ediyor iç sesim
yalancısın sen diyor
O SEN dediğin kişi yıllarca hergün aklında V yüreğindeydi-ki)
evet evet 70-80 yaşında hissediyorum kendimi
SANKİ AKLIMDA HİÇ YOKMUŞSUN DA
ve hatta hatta SEN unutulmuşsun
şimdi şu an şu zaman diliminde
ADA ya bakınca aklıma gelmişsin gibi
hani böyle yıllar önce YAŞANMAMIŞ bir AŞK
unutulmuş küllenmiş bir AŞK
ve yıllar sonra aklıma gelmişsin gibi.
Gözlerim doluyor
ahHHH SEN diyorum SEN be KİTAPSIZ
neden yaşatmadın BİZİ BİZDE
yine kızıyorum
aklıma ağzıma küfürler doluyor
Sonra birden aklıma geliyor;
Ne tuhaf,
SEN-li AN-lar hergün aylarca yıllarca hiç aklımdan gitmedi ki
Hani çok sevdiğin bir film olur
mesela habam sınıfı,kibar Feyzo,zübük gibi
çocuklu yıllarımda büyük bir keyifle hazla seyrediyordum
ve şimdi
şimdi ki şu yaşımda
hala aynı haz v heyecanla seyrediyorum
hemde hiç bıkmadan
işte aynen böyle
SEN hergün aklımda yüreğimdeydin
Büyük bir hazla heyecanla hep benimleydin
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Seni sensiz yaşıyor yaşatıyordum
Hemde seni hiç görmeden
Tenin kokusunu bilmeden
bıkmadan usanmadan yaşıyor V yaşatıyordum
nerde kalmıştık yine dağıttım konuyu
konu SEN’din değimli evet evet SEN
*SEN*
Hani uzun süre gelmemelerin olurdu ya
uzun süre derken aylar yıllar boyu değil
2 gün 3 gün mesela
Seni beklerken ne kadar da kızıgınım
SEN gelince ne kadar kızacam derken
birden çıka-gelirdin o SANALA
bir heyecan sarardı yüreğimi bedenimi bunu anlatmak imkansız
Heyecanla kamerayı açar ve senin ilk konuşmanı beklerdim
SEN;
MERHABA SELİM derdin
işte bu çekingen titrek MERHABAN
KALE-mi düşürürdü teslim bayrağını çekerdi SANA
Merhaba *SEN* derdim
Ama iştahsız bir merhaba SEN bilirdin ki
anlardın ki çok kızgınım
*SEN*
**Hadi kız bağır çağır haklısın ne desen haklısın
ben sadece seni dinleyecem derdin**
Ben de ne bağırması çağırması der konuşmaya başlardık
Bir de bakmışız ki
Saatler su gibi akıp geçmiş
sevgi sevda sözleri özlem hasret sözleri
sarıp sarmalamış tüm yüreğimizi bedenimizi
her şey unutulmuş unutmuşuz
Ya dostlar onu bunu bırakın da
adamın canı sabahın köründe gözleri dolu dolu
içi acıyarak
rakı çekermi?
çekti vallahi de billahi de dostlar
Ha bir de gözler acırmı?
evet ya gözlerim yüreğim içim acıyor
Hayır olsun
kalkayım masamdan bir duble doldurayım kendime
haaa bu arada *SEN*
sabahları da içmeye başladım SEFAN olsun..
______________Ada_mSessiz   *HİÇ*

Selim Uğur Örs
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Mesela dedik

Bir Hayatın Seyir Defteri…*

Ayrılıklar kavgalar olmasa
Savaşlar olmasa
Sınırlar kalksa
Tek dil konuşsak, dilin adı İnsanca olsa

Dünyanın adı değişse ‘’Barış’’ olsa

Mesela
Mesela para olmasa her ihtiyacımızı takas yoluyla yapsak
Herkes sevdiği işi yapsa

Çocuklar, mesela çocuklar ölmese hemide hiç ölmese
Analar babalar çocuklarından önce ölse ölüm sıralı olsa

Mesela dedik
Mesela, Kem sözler olmasa arkadan kuyular kazılmasa
Pis kokular kokmasa
Buram buram Aşk Sevda İnsanlık koksa
Papatyalar sarsa barışın etrafını misler gibi papatya koksa dünya

Mesela gökyüzü hep mavi kalsa
Sen istediğin zaman ay yakamozunu yapsan istediğin zaman yıldızları odana doldursan

Olmaz ya … Mesela diyorum
Denizlerde tek bir ADA olsa deniz mavi ADA yemyeşil olsa
ADA ve deniz benim olsa gerisi sizin

Olmaz ya ... mesela Aşk olsa Sınırsız sevmek saygı
Yürek ilk gördüğü gün gibi sersem salak atsa hep

Dedik ya mesela diyoruz
Mesela
İsanlardan egoları nefretleri kıskançlıklarını bir el söküp alsa
Her güne başlangış … Gülen yüzler
Tanımadığın insanlarla merhabalaşmalar
Gözlerimizin içine bakıp güzel iyi dileklerde bulunsak

Mesela tüm çiçekler papatya olsa

Rıza babanın meyhanesinde toplansak, Şiirler Türküler okusak
Sarıp hoş olsak … sar/hoş olsak

Ahhhh ahhhh …
Masalcılar masal anlatanlar gerçek olsa
Masalların başı sonu mutluluk huzur dolu dolu olsa

Ne bileyim olsa işte fenamı olurdu …

Tamam kızmayın, kara hayın zalım yürekler  mesela dedik …

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Olmayacağını bizlerde biliyoruz, bu dünya sizin
Yakın
Yıkın
Takın maskelerinizi
Nefret ekin Yürek hanenize
Yalan entrikalarınıza devam bu dünya sizin
Ben Biz mesela dedik mesela

Ama
Sanmayın/ki sizden az/ız en az sizin kadar Biz/de varız …/Ada’m Sessiz*

Facebook Şiir sayfam:
Ada’mSessiz Ada’mSessiz bbb.suo@hotmail.com
You tube sayfam : Selim Uğur ÖRS

Selim Uğur Örs
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MiLAT

YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Benim dizelerim,BEN-ce DiliM-ce YÜREĞİM-ce konuşur
Benim Söylenmemiş TÜRKÜ-m var EYVALLAH
Kimsenin bilmediği benim bile bilmediğim giz sır dolu hikayem
Yasaklı Saklı Hapis Yürekli Kolsuz Kanatsız bir SEVDA-m var AMENNA
Kalemim yüreğim;
Özlemi,
Hasreti,
Kavuşamamazlığı,
İmkansızlığı
Yasaklı Saklı Hapis Yürekli Kolsuz Kanatsız bir Sevdanın Günlüğünü Yazar
İşte böyledir karalamalarım dizelerim
Onun içindir ki,
Dil-Efkarım derim,Söz-Yaşlarım derim Kalemimin Yüreğimin ucundan dökülenlere
yani Bİ-CANIM ADA-ADA_mmm
SEN her şeyimin BİTTİĞİ yersin
Her şeyimin BAŞLADIĞI gibi….MİLAD-ımsın EYVALLAH
Haaa unutmadan ADA-ADA_mmm
Günlerden 12/04/2016
Saat yine aynı 05:05
Yine SESsiz SENsiz bir Gece
Yine gece ay-yakamoz yıldızlar biz bizeyiz
Yine ben
yine yalnızlık
Düşünür dururum be ADA_mmm,Bu karanlık bom-boş odamda EYVALLAH

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada_mSessiz ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Mutluluğun Resmi

o kadar MUTLUYUM ki bu gün
hava güneşli
deniz ışıl ışıl
insanlar sahilde bir muhabbet bir muhabbet gelsin çay kahve
ADA_m tatlı bir tebessümle karşımda bana bakıyor
insanlar MUTLU *BEN MUTLU*
başka daha ne olsun ki?
YAŞAMAK İÇİN GÜZEL BİR GÜN anlayacağın YOL-DAŞIM

Selim Uğur Örs
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Mutluluk

Bir Hayatın Seyir Defteri…*

Bilmemek,
Mutluluktur…

Okumamak cahil kalmak,
Mutluluktur…

Güdülmek,
Tartışmamak,
Sorgulamamak,
Mutluluktur…

Ama
Ben Mutlu olmak istemiyorum…

Ve
Hiç Mutlu olmadım,
Böyle daha Mutluyum…

Söylenmemiş TÜRKÜ'm ...
Ada’m Sessiz *

Selim Uğur Örs
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Nazar

YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

NA_mümkün üm
NAZ_ım
AR_ım
NAZAR_ına bile razıyken,
*DEĞMEYEN* Nazar_ım ADA_mmm...

__Ada_mSessiz ada_sessiz *SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*

Selim Uğur Örs

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ne Dedik Sevdik Dedik

YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Ne dedik?
Sevdik dedik …!
Sevdik mi … sevdik
Özledik mi … çok özledik
Aylarca yıllarca yollarını gözledik mi … gözledik
Kalem Yürek O*nu yazdımı … yazdı
Elimizle değil teninin kokusuyla sıcaklığıyla hiç değil
yüreğimizle sevdik yüreğimizin kokusuyla sıcaklığıyla sevdik
Varmı bir sakıncası…?
Başka biz ne yaptık…?
Kırmadık üzmedik haddimizi yerimizi bildik
İnsanın doğası olan bir duyguyu dedik yaşadık sevgi saygı dedik
Gelmiyor imkanSIZIM/mı … evet gelmiyor imkanSIZI/m
Olsun olsun be can gelmesin
Dedik ya
O*nu görmeden dokunmadan temassız  sevdik
evet evet görmeden dokunmadan  temassız sevdik
Yüreğimizdeki Duruşunu sevdik
Daha daha ne dedik…?
Sen sen sen sen illaki sen dedik hayatı sen dedik de sevdik
Yani sevdik sevdiğimizi söyledik yalansız riyasız SADECE masumane Sevdik
Gerisi de ilerisi de ne haddimize haşa sümme haşa
ve hala O* YOKSA
O zaman sus be can
kırmadan kırılmadan
Bırak isyanlarını bir kenara
sessiz sessiz yaşa yaşa yaşayabildiğince O*nu dolu dolu gönlünce gönül/hanende
yürek/hanende hepsi bu be BiCan/ım CANIM/da CAN/ım hepsi bu…**
31-OCAK-2017
9 AY 284 GÜN 36 HAFTA 6072 saat

08-ŞUBAT-2017
292 Gün  37 Hafta 5796 Saat SEN YOKSUN …!

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada mSessiz/ada sessiz *
Selim uğur ÖRS
SEN-Zedeyim

Selim Uğur Örs
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Ne Güzel Olurdu Bir Bilsen

YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Bekle Geliyorum Sevgili
Gökyüzünden Yıldızları Toplamaya Gidiyorum
Veya Bekleme
Gel Tut Ellerimden İkimiz Toplayalım
Sonra Sandalımıza Binelim Çekelim küreklerimizi Yakamozun içine
Orda Duralım
Rodrigonun Gitar Konçertosu Çalsın
Biliyorum Biliyorsun İkimizde Çok Severiz Bu Parçayı
Ben Sevdamızı Aşkımızı Anlatayım *Sen Dinle*
Sonra Sessizce Ordan Ayrılalım Sahile Geçelim
Sabah Güneşinin doğmasını Bekleyelim
Sımsıkı Sarılarak omuz omuza yürek yüreğe
Ben Seni Sana Anlatayım Sen Kollarımda Uyu
Ben de Seni Seyredeyim Doya Doya
Buz_Yürekli Kitapsız Kalleş Sevdam,Ne de güzel olurdu bir bilsen...*

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada_mSessiz ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Ne yazdıklarım bir ŞİİR ne de BEN bir ŞAİRİM

Ne yazdıklarım bir ŞİİR ne de BEN bir ŞAİRİM
BEN;
Ben de ki ADA__mı yazıyorum
Yazdıklarımla dizelerimle sevgiliyle konuşuyorum
Sessiz,ADA_m_Sız zamanlarda
Acıyan yüreğimin ruhumun sessiz çığlıklarını yazıyorum
Bazen de sessizliğin sensizliğin öfkesinde demleniyorum
Hasretlerimi,
özlemlerimi,
yüreğimdeki fırtınalarımı toplayıp
kalemimle kağıtları buluşturuyorum.
Yürek işte
Özlem işte
Hasret KALEM işte,yazıyor da yazıyor
Sonra da;
Kalem_SIZIM
Yürek_SIZIM
Kitap_SIZIM oluyor..
İşte böyle CANLAR DOSTLAR
ne yazdıklarım bir ŞİİR,ne de BEN bir ŞAİRİM
BENİM YÜREĞİM,RUHUM,CANIM-da CANIM olan
SIZIMI imkanSIZIM-ı ADA_mı YAZIYORUM
HEPSİ BU CANLAR DOSTLAR
HEPSİ BU…
Ada_mSessiz___________________ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Neden

YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Seni Seyretmek
Seni Sevmek
Sana Aşık Olmak
Seni Yazmak,Güzel de Güzel Olmasına
Neden?
SUS
Dil_Efkarı
Söz_Yaşları
Göz_Yaşları oluyorum
NEDEN?
Sen
Sen
Sen
Sen İLLAKİ SEN  der_de durur bu sersem salak yürek
Söyle Buz_Yürekli Kitapsız Kalleş Sevdam SEN söyle NEDEN?

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada_mSessiz ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Neden-im

YAŞAMAK için bir neden söyle dedi,
Güldüm..
Neden güldün dedi..
O kadar ÇOK NEDEN VAR-Kİ dedim..
Hadi say hepsini dedi..
Tamam dedim;
ADA____________MMM dedim..
Ee diğerleri dedi hani çoktu?
Benim AZ-ım
ÇOK-um
YAŞAMA’’’NEDEN’im’’’ *ADA_m* ki dedim
Ada_mSessiz__ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Neler Yazdı Bu KALEM Neler

YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Neler yazdı bu kalem neler
15*mayıs*2012 Salı saat 23:04:39 dan bu yana
yani *O*ndan sonra
Kızgınlıklar aldatılmışlıklar sirkeci meydanında gök kubbenin başıma yıkılışları
Neler yazdı bu kalem neler
Bir gün mutlaka sözü-ne inanmışlıklar
acılar özlemler hasretler gelmeyeceğini bile bile beklemek li günler
Neler yazdı bu kalem neler
*O*na dair hayaller dizeler söz-yaşları dil-efkarı
Neler yazdı bu kalem neler
*O*nsuz sevgili günleri kutlamaları Yaş günleri vesaire vesaire
Neler yazdı bu kalem neler
Söylenmemiş türkü-yü hiç söylenmeyecek türkü-yü
Yazdı da durdu eşkıyaca umursamaz kalem
Anladı ki kalem
KALE-si düştü pes etti elleri havada nefesi kesildi
kapattı yüreğini nefesini sustu
son celse idamlık mahkumun karar anı gibi kırdı kendi kendinin kalemini eyvallah...

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada_mSessiz ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Neyse EYVALLAH

Benim Yüreğim
hep gece yağmurlu gri bulutlarla dolu dolu
o kadar çok dertli ki
O kadar çok dolu dolu ki
Söylemek istediği o kadar çok şeyleri var-ki
acıları isyanları imkanSIZI-ları var
söz_yaşları dil_efkarı var
O kadar çok neyseleri eyvallahları var-Kİ
SIR işte
SÖZ işte
HAYAL işte
Hiç GÖRMEDİ *O* BANA YASAKLI
Diyemiyor diyemiyor
Diyemediği her şey için
EYVALLAH diyor
NEYSE diyor
O yine de susuyor V diyor-ki
NEYSE EYVALLAH be KALLEŞ SEVDAM
__________________Ada_mSessiz V bir *HİÇ*

Selim Uğur Örs
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O A-n

YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Bazen Saatler Zaman durur,yüreğin durur
Sen sessizliği dinlersin ve *O* çat kapı çıkıp gelir...
Gel-de anlat *O* A-nı...

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada_mSessiz ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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O Benim

Yolda giderken çok güzel bir sonbahar yaprağı görürsün
En kocamanı,
en bilinmedik en görülmedik SARI tonlu olanı
AL ONU YERDEN
*sen bilme*
sen bilme ama O YAPRAK BENİM al götür senin olayım..
Yok yok onu alma,
seversin alırsın defter kitap arasına kapatırsın BEN-i
sonra o kitap defter rafa kalkar
çok uzun zaman geçer
hatta yıllar beş-on-onbeş yıl ve hatta asır
tesadüfen eline geçerse bir gün o defter-kitap
yapraklarını karıştırırken gördün gördün,
o-da belki görürsen
bazen ölünür gidilir,
hiç görülmediğide olur,çocuklar torunlar bulur…
o zaman SENİNLE OLAMAM-Kİ..boşver alma o yağrağı
güzel bir bijuteri-cinin önünden geçerken
vitrininde çok güzel bir BROŞ
alımlı ve güzel seni cezbeder ya
al onu,gir içeri al lütfen onu,O BENİM
dur dur onu da alma vaz-cay
alırsın bıkarsın
her elbisene de uymaz
sonra atarsın takılarının arasına UNUTURSUN
o zaman SENLE OLAMAM-Kİ
sen yürü CANIM-DA CANIM devam et
bir pet shop’un önden geçerken
birden içerden çok güzel bir ses seni içeri çeksin
gir içeri evet evet MUHABBET KUŞU al onu
O BENİM AL.
hem yalnızsın-ki
evde canın sıkılmaz diye düşün al götür evine
sen beni seyret
ben de seni seyredeyim
’’canım-da canımı,eyvallah-ı,ada_sessiz-i,sen sen sen sen İLLAKİ SEN-i
bana kelimeler ezberlet
KUŞ-CA SENİNLE KONUŞAYIM
sen beni sev ellerinden yem yiyeyim…
dur dur çık ordan da sakın alma
işe gidersin,tatile çıkarsın
bilmediğim insanlara beni EMANET EDERSİN
emanet etmen önemli değilde
SENİNLE OLAMAM-Kİ SENSİZ KALIRIM-Kİ
HASRETE KURBAN GİDERİM-Kİ
ölürüm seni beklerken üzüntümden kahrımdan
CANIM-DA CANIM iyisimi sen hiç bir şey alma
ben hiç birisi olmayım hepsinde HASRET ÖZLEM BEKLEYİŞ var..
buldum canım-da canım buldum
çek içine dolu dolu çek
ben HAVA olayım içine çektiğin NEFESİN olayım
evet evet o ben olayım.
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Uyurken,otururken,yürürken,işinde,tatilinde,seyehatlerinde
Üzüntünde,neşende HEP İÇİNE DOLAYIM
SON NEFESİME KADAR SENİNLE OLAYIM
SON NEFESİM-de
ÇEK İÇİNE BENİ ORDA ÖLEYİM
İÇİNDE VE ORA OLSUN SONSUZLUĞUM EBEDİYETİM
CANIM-DA CANIMI orda BEKLiyeyim…
Ada_mSessiz___ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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O*a/nı

Bir Hayatın Seyir Defteri...*

Bazen Saatler Zaman durur,
Yüreğin durur...
Sen Sessizliği dinlersin...
Ve
O* çat kapı çıkıp gelir...
Gel de anlat O* A/nı, anlatabilirsen...

Söylenmemiş TÜRKÜ'm ...
Ada’m Sessiz *

Selim Uğur Örs
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O*gelmeyecek

Gün Gelecek Zaman Geçecek,
O* Gelmeyecek …
Mevsimler Aylar Yıllar Gelecek Geçecek,
O* Gelmeyecek …
Kalemin Tükenecek Gök/Kubbe Yıkılacak Başın Gözün Üstüne,
O*Gelmeyecek …
Karanlık Çökecek  Işıklar Sönecek bir bir Gözlerinin içinde,
Mavi Işığı Göreceksin Karanlığın içinde
bir İhtimal diyecek Tutunacaksın birkaç saniyeliğine Hayat a Nafile,
O*Gelmeyecek …
Kayıp Gidecek bir Hayat Bedeninden,
O*Gelmeyecek …
Göremeyeceksin Gözlerini
Tutamayacaksın Ellerini
Çekemeyeceksin Kokusunu İçine
O*Gelmeyecek …
Ölüm Gelecek O*Gelmeyecek …
24/02/2018 saat:04:15

Söylenmemiş TÜRKÜ'm ...
Ada’m Sessiz *

Selim Uğur Örs
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O*lsun

Bir Hayatın Seyir Defteri...*

Aşk ın bokunu çıkarıyorum,
Gereğinden fazla Saygı duyuyorum…

Sevmenin bokunu çıkarıyorum,
Çok şey vererek
Bir adım önde seviyorum hep

Üstüne üstlük hayaller;
Hayaller var ya,
senin olan
benim olan,
Zata özel hayaller
Kurulan yıkılan hayaller
Onlarında da bokunu çıkarıyorum
Ama olsun yine/de kuruyorum…

Bazen;
Hayallerimin/de bokunu çıkarıyorum.
ama
olsun yine/de Kur/uyorum...

Söylenmemiş TÜRKÜ'm ...
Ada’m Sessiz *

Selim Uğur Örs
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O''anlar

YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Yazdıklarımı okuyorlar;
Belki üç … belki dört kere okuyorlar … belki de defalarca okuyorlar
anlam yüklemeye çalışıyorlar,
yine de anlamsız geliyor olmuyor birleştiremiyorlar yazdıklarımı …
Deli divane diyorlar garip biri diyorlar gülüp geçiyorlar bana
Ama yine de sormadan edemiyorlar
neler yazıyorsun anlamıyoruz diyorlar,
O* anlıyor O*na yazıyorum diyorum …
Hiç bir insan hiç bir insanın hayatın da tesadüf değildir diyorum
veeee BİR GÜN MUTLAKA … SSDE*SSÇS
22-O4-2016 saat: 00:59/05-05-2017 saat:05:45           ...SEN YOKSUN...

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada mSessiz/ada sessiz *

Selim Uğur Örs
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Ol

Bir Hayatın Seyir Defteri…*

Sen benim olamadıklarım ol ...
Mesela,
İyi ol
Mutlu Huzurlu ol
Aşk ol
Ve
Seni bana Sevdirene emanet ol ...*

Söylenmemiş TÜRKÜ'm ...
Ada’m Sessiz *

Selim Uğur Örs
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Olmaz Olsun

dursun DÜNYA
sen olmayacaksan eğer,
doğmasın GÜNEŞ
sen olmayacaksan eğer,
olmasın GECELER olmasın SABAHLAR
sen olmayacaksan eğer,
olmasın OLMASIN bu beden
görmesin bu gözler
tutmasın bu eller hiçbirşeyi
SEN olmayacaksan eğer.
sen çalmayacaksa türküler
SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM_üzü söyleyemeyeceksek
Seni sensiz yaşayacaksam bu HAYATI
İstemem olmaz olsun bu HAYAT olmaz olsun sensiz YAŞAM…
CANIM-DA CANIMSIN
bu CAN-da olmayacaksan eğer…
İstemem bu CANI olmaz olsun bu CAN
                   Ada_mSessiz_____ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Olmaz olsun Ben'li dünya

BiCan;
Yüreğimde Sen/li sızı varken
Ben/li dünya olmaz olsun ...
Ada'mSessiz

Selim Uğur Örs
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Olmaz olsun Dünya

YÜREĞİMDE SEN-li SIZI varken,
BEN-li DÜNYA olmaz olsun
Ada_mSessiz_ada_sesszi

Selim Uğur Örs
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Olsun

Bir Hayatın Seyir Defteri…*

Bazen Hayallerimin/de Bokunu çıkarıyorum...
Ama
Olsun yine/de kur/u/yorum...

Söylenmemiş TÜRKÜ'm ...
Ada’m Sessiz *

Selim Uğur Örs
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Olsun Olsun Can/bican

22/O4/2016 saat: 00:59
01/01/2018  Saat: 00:01 O*yok…
Olsun olsun mutlu olsun huzurlu olsun sağlıklı olsun…
Seven/leriyle sevdicek/leriyle olsun…
Ay yakamoz O*nun olsun…
Gökyüzü yıldızlar O*nun olsun…
Olsun be can olsun her şey  O*nun olsun…
Hasret özlem Yazmak bana Benim olsun…

Söylenmemiş TÜRKÜ'm ...
Ada’m Sessiz * Selim uğur ÖRS

Selim Uğur Örs
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O''nlar Yoktu

YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Öyle bir AŞK
öyle bir SEVDA
öyle bir ARZU
Öyle bir CAN da CAN ki sorma … *YAŞAMADIM*
Bir gözleri vardı *GÖRMEDİM*
Bir yüreği vardı *GÖRMEDİM*
Bir kokusu sıcaklığı nefesi vardı ki …*BİLMİYORUM*
O*nlar O* hiç … *YOKTU*

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada mSessiz/ada sessiz * Selim uğur ÖRS

Selim Uğur Örs
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Öğrendim Anladım

YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

ARKADAŞ;
Bazen sevmek sevda yetmiyormuş
Özlemler hasretler ne kadar çok acı veriyormuş
Sabahların gece gecelerin sabah olmadığını … anladım
 *çaresizliği* … anladım
Çaresizliğini yazarken bile gizli saklı yazılması gerektiğini saklanması gerektiğini …
öğrendim anladım
insanların nasıl olmazsa olmazları varsa
hayatında olmazsa olmazları olduğunu
insanların zamanı anlamadığını
zamanın ne kadar önemli olduğunu
yarının olmadığını
hayatın bir nefes alıp verimi kadar kısa olduğunu
ve acilen hayatın ertelenmeden,
 yaşanması gerektiğini … anladım öğrendim…
öğrendim
aşk ı sevda yı yaşamak mümkünken yaşanamayacağını …
bir çay bahçesine gidip iki çay isteyip karşımda varmışsın gibi konuşulabildiğini …
insanın kendi kendiyle konuşmasının deli-lik olmadığını … anladım öğrendim
öğrendim
kelimelerin kifayetsiz kalıp susup sessizce çekip gitmeleri
bazen ölmek isteyipte *gelme ihtimalinin olabileceğini düşünüp*
ölümü ertelendiğini … anladım öğrendim
kariyerin paranın gücün AŞK v SEVDANIN çok önün de olduğunu
hiç inanmadığım ama davulun dengi dengine olduğunu… anladım öğrendim…
öğrendim anlamadıklarımı,anladıklarımı anlayamadığımı … yani öğrendim
anlayamadığımı…
35 yaş sonrası,zamanın hızını gücünü öğrendim
Sözlerin,dilin,imkansızlıkların
söz yaşları dil efkarı imkanSIZI olduklarını … anladım öğrendim
Çaresizliklerin şu kıt Türkçemle nasıl da deliler gibi yazdırdığını öğrendim…
Öğrendim öğrendim Bir yürek taşıdığımı öğrendim
ama öyle boş boş değil
dolu dolu SEN ADA dolu yürek taşıdığımı öğrendim …
Hayatında bir sevdan aşkın yoksa hayatın ve insanın boş olduğunu öğrendim
ARKADAŞ;
anladım AN_ların ne kadar özel olduğunu ve ıskalanmaması gerektiğini anladım
öğrendim…
Yaşanacak hiç-bir-şeyden kaçılamayacağını anladım
isyanların anlamsız olduğunu kader diye bir şeyin var olduğunu anladım
Ama yaşanacak
ama yaşanmayacak ‘’adının KADER olduğunu anladım’’
KADER-i anladım,öğrendim,tanıdım
Görmeden dokunmadan da aşkın sevdanın insana acı verebileceğini öğrendim anladım
Yüreğindeki acıların
kağıtlara döktüğünde hiçbir bok a yaramadığını anladım
anladım ki senden önce anlamsızmış herşey
anladım öğrendim ki sensiz hiçbir şeyi anlamamışım
****************************
ben anladım da anlama-sı-na bir sen anlamdın beni
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sensiz nefesiz kaldığımı
bir sen anlamadın;
ben seni sevmeyi sevdim ben seni hayat dedim de sevdiğimi anlamadın be kitapsız buz
yürekli kalleş sevdam bir sen anlamadın…
yasaklı saklı v hapis yürekli kolsuz kanatsız bir sevdanın günlüğü bir sen anlamadın…
eyvallah....*

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada mSessiz/ada sessiz * Selim uğur ÖRS * Sen-Zede-yim * SSDE*SSÇS

Selim Uğur Örs
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ÖL be YÜREĞİM

Dumanlıyım bulutluyum harmanım bu gece,
Bu gece bir hal var bende,
nasıl anlatsam içim,canım,ruhum acıyor
SENsizlik korkusu sardı beni,üşüyorum çok üşüyorum
Yoruldum yorgunum be Bİ-CANIM
beden ben de değil,ben de onda değilim
Yorgun DÜŞLERİM
Yorgun BEN
Yorgun bu beden de bu CAN
BEN GİDİYORUM be Bİ-CANIM
DE-HAYDE koca YORGUN YÜREK
Yetti artık yeter ÖL BE DELİ DİVANE Bİ-ÇARE YÜREĞİM ÖLL..

   Ada_mSessiz__ada_sesssiz

Selim Uğur Örs
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Ölmeyen namert olsun

Bir Hayatın Seyir Defteri…*

Ölmeyen namert olsun
Diyorum ki BiCan,
bu gün
günlerden Sen olsun
Aylardan Sen
Mevsimlerden Sen
Bu gün
Gökyüzü
Ay
Yakamoz
Yıldızlar
Sen olsun
Yüksek sosyetem,
Bu gün
Tüm çiçekler
Papatyalar
Sen kokusun
Bu gün BiCan
Bu gün *Bir Gün Mutlaka* olsun
Sonrası mı buz yürekli kitapsız kalleş sevda
Sonrası ölmeyen namert olsun...

Söylenmemiş TÜRKÜ'm…
Ada’m Sessiz*

Selim Uğur Örs
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Ölüm Olsan

Ben istemeden saçlarıma gelip yerleşen aklar,
Benden habersiz kalbime yerleşen aşk-ım sevda-dam
İçimde fırtınalar koparan sen
beni benden alıp götüren sen
sabah kalktığımda yaşamdan önce aklıma gelen sen
sen diye yatıp,
sen sen sen sen sen İLLAKİ sen diye
sabah gözlerimi açtığım ``SEN``    ADA___mmm
Ateş olsan bağrımı açar yanarım
Zehir olsan şerbet diye içerim
Ölüm olsan gözümü kırpmam
EYVALLAH der kol kola girer giderim
             Ada_mSessiz__ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Ölürüm

Sen! ..
Sen,yalan olsan inanırım.
Sadece sana Aldanır sana kanarım
Sen,sen ateş olsan bi-tanesi.
düşünmeden  sarılırım.
Sen de yanıp,sen de kül olmak için.
Ah,sen varya sen.
Sen toprak olsann.
hemen ölürüm ölürüm ölürüm
Sana gömülüp sende yok olmak için
__________________Ada_mSessiz

Selim Uğur Örs
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Ömrüme Bedel ADA m

Şairi şair yapan yaşanmışlılarıdır
AŞK_larıdır.
Ve hatta hatta yaşayamadığı AŞK_lardır
Özlemleridir
Hasretleridir
Bence ŞAİR sanatçı değildir
ŞAİR hamaldır duygularının hislerinin hamalıdır
Yükünü kalemine kağıdına indirir
Özdemir Asaf’ın Lavinia’sı var
Ahmet Arif’in leylim leylim Leyla’sı var
Nazım Hikmet’in Verası var
Cemal Süreya’nın Zuhal’i var
ŞAİRmiyim asla HADDİM değil
Canlar can dostlarım
Benim de Özlemlerim hasretlerim var
İmkanSIZ-ı-LIKLARIM var
CANIM-da CANIM var
TEK-TANEM var
KOLSUZ KANATSIZ
HAPİS YÜREKLİ SEVDAM AŞKIM var
ÖMRÜME BEDEL bir ADA_m var
SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM var
SÖZÜM var
YEMİNİM var
anlayacağınız CANLAR
Benim de AĞIR ve ÇETİN bir YÜKÜM var
Ben de yükümü elimden geldiğince
Kalemime tertemiz sayfalarıma indiriyorum
HEPSİ BU    __SSDE_SSÇS
Ada_mSessiz______________ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Özledim

HAYAT dediğim
SEN-i HAYAT diye SEVDİĞİM sevdiceğim
özledim özledim
görmediğim GÖZLER-ini tutmadığım ELLER-ini özledim
özledim özledim
hiç içime çekmeyeceğim KOKU-nu özledim
bilmediğim dokunmadığım TEN-ini özledim
özledim ŞAHANEM özledim
sımsıkı sarmadığım
ve hiç saramayacağım BEL-ini özledim
SES-ini NEFES-ini özledim
gel HAYAT dediğim
hayatı SEN diye sevdiğim
sevdiceğim gel
gel de NEFES alayım
gel de bitsin şu ÖZLEM
      Ada_mSessiz    ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Özledim BİZİ

Anlar vardır NEFESLER kesilir
Anlar vardır çekip GİDİLİR
Anlar vardır burnunuzun direği SIZLAR
Alışırsın zamanla tüm bunlara
Ama BEN ALIŞAMADIM SENSİZLİĞE
BEN-de ki SEN-i
SEN-de ki BEN-i
BEN BİZİ çok ÖZLEDİM

Selim Uğur Örs
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Özlem

BAZEN UZAKLARA ÇOK UZAKLARA DALAR GÖZLERİM,
GELECEK GELECEK
GELMELİ DERİM.
BİRDEN İÇİM ACIR,İÇİM BURKULUR
GELDİĞİN ANI BULUŞTUĞUMUZ ANI *HAYAL*EDERİM.
TARİFSİZ BİR HEYECAN DOLAR İÇİME
KALBİM SERSEM SALAK ATMAYA BAŞLAR
TARİFİ YOK-Kİ BUNUN,
___* ÖZLEM *___İŞTE
Ada_mSessiz__ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Palyaço Yüzümle

Palyaço Yüzüm
SEN bana bakma,
ACIT acıtabildiğin kadar elinden geldiğince
sakın sakınma
sonuna kadar acıt ve hatta limitlerini zorla
hatta hatta olmaz denilen acılar icat et …
Bu CAN tecrübeli,
BU Can alışık,
Bu Can tanışık ACILARA
Sen merak etme
ben yinede mutluymuş gibi yaparım PALYAÇO yüzümle…

      Ada_mSessiz

Selim Uğur Örs
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Papatya

YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

bir gün bozkır hayatından çıkıp yemyeşil bir ormana girersin
yürürsün ormanda gezersin börtü böcüler içinde manasızca gezinirsin
birden kendini ormanın en bakir yerinde bulursun
papatyalarla dolu doludur  sağın solun
çok güzeldirler seyre dalarsın
duruşlarını seversin papatyaların
dik asil isyankar halleri çeker seni
uzatırsın ellerini koparıp koklamak için
birden kala kalırsın,kıyamazsın koparmaya
bir defter yaprağına kapatıp solup kuruyup gitmesine gönlün razı olmaz
çünkü
papatyalar özgür ruhludur dik dir asi dir isyankandır
istediği yerde açarlar kimi zaman ormanın tam ortasında
kimi zaman dik bir yamaçta
kimi zaman da bir kayanın küçücük bir çatlak yerinde
diğer çiçekler gibi değildirler sahipleri yoktur
özgürlüklerini sahiplenişlerine
hayata dik duruşlarına aşık olursun
dünyasına aşık olursun
dakikalarca seyredersin sonra eğilir gözlerini kapatırsın
kokusunu içine doldurursun açarsın gözlerini
sarı beyaz yerine bir öpücük kondurup
başka bir yerde başka bir zaman diliminde  görüşmek dileğiyle der uzaklaşırsın hepsi bu
PAPATYALAR GÜZELDİR KOPARTMAYALIM***

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada_mSessiz ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Papatya/lar

Bir Hayatın Seyir Defteri…*

Bazen en iyisi,
Boş/vermektir
O*na dair ne varsa içinde dışında…
*Papatları sevmektir...*

Bazen en iyisi
susmaktır
susturmaktır yüreğini
ve
kırmaktır kalemini
*Papatyaları sevmektir...*

Bazen en iyisi papatya/dır
Papatyaların güzelliğini seyretmektir…
Dedim ya,
Bazen en iyisi sadece papatya/dır
papatyalardır…
*Papatyaları Sevmektir…*

Söylenmemiş TÜRKÜ'm ...
Ada’m Sessiz *

Selim Uğur Örs
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Pay

Payıma sonbahar hazan düştü düşe düşe
Olsun be CAN,Ben yine de,
SEN-i düşünürüm,
nasılda dalımdan kopup
SANA KARIŞACAĞIMI
       Ada_mSessiz __________ ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Penceremden SEN

YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

20/07/2016 saat: 22:22
Ben Kadehim
Sessizlik Sensizlik
Ay-Yakamoz  Bi-Çare Ben
Çare-SEN Yüreğim
Zifir-i zindan penceremden *SEN*
Hepsi bu...

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada_mSessiz ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Perişan Haller

Söylenmemiş TÜRKÜ'm ...

Benim bir Türkü’m var söylenmemiş söylenmeyecek
Şiirlerim dizelerim karalamalarım var tamamlanmamış
Dil Efakarım
Söz Yaşlarım
isyanlarım ağız dolusu küfürlerim
Gecelerim  gökyüzüm var zindan başı dumanlı
Şişelerim Kadehim var dibi olmayan, dibini bulamadığım
Bir AŞK var … var mı yok mu bilemediğim...
Bir de yalnızlığım var seni ve beni  çok seven bekleyen
Yok be yüreğim
Yok…
ne mavi ne sarı beyaz, zifiri siyah ….
gecem de gündüzüm de
dilimden yüreğimden düşen düşlerim hayallerim
kırık dökük perperişan hallerim var  beni yalnız bırakmayan...*
01/01/2017 Saat: 04:10

Söylenmemiş TÜRKÜ'm ...
Ada’m Sessiz *

Selim Uğur Örs
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PiNHAN

Ada_yürek
Ada_can
Ada_su
Ada_söz
Ada_kavil
Ada_ses
Ada_yasak
Ada_belki
Ada_PİNHAN
bAŞKa ne diyebilirim
Her şey gönlünce olsun
Her şey SEN-ce OLSUN
SSDE_SSÇS
Ada_mSessiz_______ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Püf Noktası

YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Ben ruhumu yüreğimi çok kısa da olsa yaşanmışlıklarımızı yazıyorum
Ben SEN-i yazıyorum SEN ise ŞİİR Sanıyorsun …!
Sırrım imkanSIZIM yürekSIZIM sana bir sır vereyimmi…?
seni unutmanın *PÜF NOKTASI* yok NAFİLE
O*nun içindir ki bu acılar bu Söz-Yaşları Dil-Efkarı SSDE*SSÇS...

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada mSessiz/ada sessiz *

Selim Uğur Örs
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RüYA

Masmavi bir gökyüzü
Parlement mavisi bir deniz
Bir de denizin ortasında göz kamaştıran,muhteşem ötesi bir ADA
Yani anlayacağın renkli bir HAYAT
Ama ADA çok uzak hatta imkansız
Hatta hatta ADA ateş topu
Ben ise bir pervane
Yılmadan usanmadan kulaç attım ADA_ya
Denedim ulaşmayı ama imkansızdı ADA
Dedim ya ateş topuydu ADA
Döndüm durdum çaresizce ADA_nın etrafında
Ateşe koşup yanan pervaneler gibi
Döndükçe yandım döndükçe yandım kül oldum
Yanmışlığıma eyvallah da
Yinede bir kere bir kere çıkabilseydim ADA_ya
Görebilseydim ADA_yı
Ama ne mümkün mümkünatı yok,çünkü imkansızdı ADA
ATEŞDİ ADA
Ben ise çaresiz bir pervane
Döndüm de döndüm
Döndükçe yandım yandım da yandım
Birden kendimi yerde buldum
Sırtım acıyordu yataktan düşmüşüm
Bir de baktım ki SİYAH BEYAZ HAYATIM yerli yerinde duruyor
O nasıl bir rüya dedim kendi kendime
ALLAH’ım korumuş beni
Öyle ya
Ya GÖRSEYDİM ADA_yı
Ya ÇIKSAYDIM ADA_ya
O renkli HAYATI ADA_yı BIRAKIP DÖNMEK KOLAYMI OLURDU Kİ
Şükür ki RÜYAYMIŞ Verilmiş sadakam varmış.

Selim Uğur Örs
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Sabahın kör/ü

Bir Hayatın Seyir Defteri…*

Bir heyecan kalkıyorum açıyorum yeni gün/e gözlerimi
Bakıyorum Gün Aydın mı diye…
Bakıyorum
Bakıyorum
Değil
Değil gün yine zifir/i zindan
Sen yoksun be BiCan Yüksek Sosyetem
Umut işte
Umut şairin ekmeği tuzu
Umut işte
Yüreği ayakta tutan
Sonra kapatıyorum gözlerimi dünya ya
Tekrar dalıyorum hayallere rüyalara *Bir Gün Mutlaka…
28/09/2018 Saat:Sabahın Kör/ü

Söylenmemiş TÜRKÜ'm ...
Ada’m Sessiz *

Selim Uğur Örs
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Saçma Sapan

Ve
Saçma sapan bir Gece
Saçma sapan Ay Yakomoz Yıldızlar
Saçma sapan Sensiz Odam
Saçma sapan Kadehim Yudumlarım
Saçma sapan Sen Sen Sen Sen İllaki Sen diye atan bu Yürek
Saçma sapan bir Tarih 08/temmuz/2017
Saçma sapan bir Saat
İşte böyle BiCAN’m Sensiz saçma sapan bir Hayat
İşte böyle Yüksek Sosyetem saçma sapan bir Zaman şimdi ki bu Zaman EYVALLAH
08/Temmuz/2017 saat :Saçma sapan bir saat dilimi

Söylenmemiş TÜRKÜ'm ...
Ada’m Sessiz *

Selim Uğur Örs
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Saçma Sapan'''

YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

VE;
Saçma sapan bir gece...
Saçma sapan ay yakamoz yıldız lar...
Saçma sapan sensiz odam...
Saçma sapan kadehim yudumlarım...
Saçma sapan Sen Sen Sen Sen İLLAKİ sen diye atan bir yürek ...
Saçma sapan bir tarih 08/Temmuz/2017
Saçma sapan bir saat ...!
İşte böyle BiCAN mmm;
SEN siz Saçma sapan bir HAYAT
İşte böyle Yüksek Sosyetem  ;
Saçma sapan bir zaman şimdi ki bu zaman … Eyvallah

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada mSessiz/ada sessiz * Şiirin bütün telif hakkı saklıdır
Selim uğur ÖRS * Sen-Zede-yim * SSDE*SSÇS

Selim Uğur Örs
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Sadece GÖZLERİN

*GÖZLERİNİ* merak ettim ARKADAŞ
Evet ARKADAŞ sadece GÖZLERİNİ merak ettim
söyle ARKADAŞ
söyle SIR KAPISI
söyle anlat bana BAB-I ESRAR
Sadece GÖZLERİNİ anlat BANA
GERİSİ *TEFFERUAT*
           ______________________AdamSessiz

Selim Uğur Örs
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Sadece SevDİM

Ben seni SENSİZ sevdim,
ben seni GÖRMEDEN sevdim
Ben seni TEMASSIZ sevdim,
Ben seni RUHUMLA RUHUNU sevdim
Ben senin koca YÜREĞİNİ sevdim
Ben seni KENDİM için sevdim
SEVDİM hepsi bu..
  Ada_mSessiz__ada_sessiz

Selim Uğur Örs

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sadece''seversin

Bir Hayatın Seyir Defteri…*

Sadece Seversin
Usul usul seversin
Mehtabı uyandırmadan
Yıldızları ay yakamozu kıskandırmadan…

Hatta gizli saklı köşe bucak seversin,
Kimseler duymadan bilmeden görmeden
Seversin sadece seversin…

Bazen platonik
Bazen melankolik
Bazen de canın çıkarcasına seversin…

O*nun seni sevdiğinden hiçbir zaman emin olamazsın
Zaten umrun/da değildir…

Sen O*nu kendin için seversin
Sen sevmeyi seversin
Can olmayı seversin
Hayat dersin de seversin…
İşte böyle BiCan sadece seversin
Ve AŞK;
Aşk Gözlerde başlar
Sonsuz bir kısır döngüyle devam eder…
Ve
Aşkın Temeli Ten/de Son bulur…
Göz göze
El/ele
Ten ten/e … Hasret Hasret … BiCan

Söylenmemiş TÜRKÜ'm ...
Ada’m Sessiz *

Selim Uğur Örs
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Sakar

Sitem ve kırgınlıklarım sana değil
KENDİME….
Ne zaman bir yüreği elime alsam,
Ne zaman bir yürekle anlaşıp yola çıksam
Sakarlık bu ya,
Ya ben onu elimden kaydırıp düşürüyorum
Ya da o beni elinden kaydırıp düşürüyor

Selim Uğur Örs
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Sakladım Diyemedim

YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

ADA_mmm..
geldin
bir şehir kurdun yüreğime başkentim oldun
görmediğim gözlerini sakladım
tutmadığım ellerini tenin kokusunu sakladım
biliyormusun ADA_mmm
hayallerimi rüyalarımı da sakladım
sevgimi aşkımı söz-yaşlarımı dil-efkarlarımı sakladım
dünyanı dünyamı dünyamızı sakladım
ADA,ADA_mmm
diyemedim kimselere diyemedim
ne şehrimi ne başkentimi,sevgimi aşkımı diyemedim
karanlık sensiz gecelere,
dil-efkarımı söz-yaşlarımı imkansızlığını anlattım dertleştik kimi zaman kavga ettik
sensiz boş odama anlattım tüm sırlarımızı
işte böyle be ADA_mmm diyemedim diyemedim
kimselere seni beni bizi diyemedim,buz yürekli kitapsız kalleş sevdam...

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada_mSessiz ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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saklı V yasaklı

Nasıl da kıvılcımlandık
Küçücük yüreğimizle büyük sevdik,hem de çok büyük
Nasıl da biz olduk büyüdükçe büyüdük
Arşa uzadı sevdamız kocaman sevdik biz
İmkanSIZI sevdik
Her şeye inat olmazlara inat sevdik
Destansı sevda aşk olduk
Belkileri bekledik
Yılmadık yıkılmadık
Korkmadık dikildik diklendik tüm olmazlara
Yalansız riyasız karşılıksız sevdik
Sevdik de sevdik
Hasretle özlemlerle dolu dolu doldu aşkımız sevdamız
Derya umman olduk
Söylenmemiş türküm oldun TÜRKÜ olduk
Neler neler yaşadık şu kısacık sevdamızda
Yani anlayacağınız canlar,can dostlar
Ben ADA_da
ADA_m ben de
SAKLI ve YASAKLI
Bir ÖMÜR boyu HAPİS BİZ BİZE
Ada_mSessiz_____________________________ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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SAKLI v YASAKLI DİZELER

YÜREĞİNDEN v AKLINDAN geçenleri ANLATAMADIĞIN zaman
SENİ ANLAMADIĞI zaman
SEN KALEM-ine anlatıyorsun
KALEM-in de KAĞIT-ına anlatıyor
Sonra da buna ŞİİR diyorlar
Bilmiyorlar ki o dizeler
Ne acılarla
Ne yaşanmışlıklarla dolu dolu
Ve bilmiyorlar ki
anlatılmayan o kadar çok EKSİK DİZELER SÖZCÜKLER var ki
YÜREKLERDE SAKLI v YASAKLI
________________________________Ada_mSessiz     *HİÇ*

Selim Uğur Örs
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SamanYOLU-m

hayat çok tatlı diyorlar bir de ben tat da bilsem,
güneş ısıtıyor diyorlar birde beni ısıtabilse,
ay denizle buluşup yol çiziyor YAKAMOZ oluyor diyorlar,
birde ben ada_m_sessiz’le  buluşup SAMANYOLU olabilsem...........
                   Ada_mSessiz _ ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Sana gelsin Bican

Bir Hayatın Seyir Defteri…*

Sırada/ki;
Yağmur
Sonbahar
Aşk
Hasret
Özlem
İmkansızlık
Söz/Yaşları
Dil/Efkarı
Söylenmemiş Türkü
Şiir
Sana gelsin BiCan...*

Söylenmemiş TÜRKÜ'm ...
Ada’m Sessiz *

Selim Uğur Örs
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Sana son Beddua'm Olsun

Şimdi sen gittin ya
sen yoksun ya
şimdi beni benden ettin yarım bıraktın gittin ya
Son bir bedduam olsun sana…
Geçmişteki gelecekteki güzel mutlu günler kol kola girip ömrün boyunca peşinden
koşsunlar…
Güzel mutlu sağlıklı günler hayatını süsleyen güzel birer dekor olsunlar…
Kem gözler senden ırak olsun…
Yüreğin sevdiceğinle sevdiklerinle sevenlerinle dolsun…
Hayat sana hep bahar olsun…
Gece çökünce odana, gökyüzü yıldızlar ay yakamoz misafirlerin olsun…
Sen Sen Sen Sen Sen İllaki Sen Duam oldun, Dualarım senin ile olsun…
de hayde Gözümün Nuru
Başımın Tac/ı
Hayalim
Rüyalarım
Can da Can herşey istediğin gibi Yüreğice Olsun…

^^ 15 mayıs 2012 Salı saat: 23:04:39 ^^
^^22/Nisan/2016 saat: 00:59^^
10/Şubat/2018 Cumartesi saat:04:50

Söylenmemiş TÜRKÜ'm ...
Ada’m Sessiz

Selim Uğur Örs
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Sana''dır

YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Sanadır,
Tüm isyanlarım kavgalarım ...
Sanadır,
Kırgınlıklarım ...
Sanadır,
Ağız dolusu küfürlerim ...
Sanadır,
Söz yaşlarım ...
Sanadır,
Şiirlerim dizelerim ...
Sanadır,
Sevdam AŞKım ...
Sanadır,
Sevgim saygım ...
Sanadır,
Bu kolsuz kanatsız hapis yürekli sevdanın günlüğü ...
Sanadır bu BiÇARE YÜREK ...
BiCAN mmm Yüksek Sosyetem
Bu hayat bu nefes bu CAN sanadır sana ... *SSDE/SSÇS*

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada mSessiz/ada sessiz * SSDE*SSÇS

Selim Uğur Örs
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SanaLYaLaN

YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

ümitSEN imkanSEN çareSEN Sevdam
Gerçek Olan Tek Şey
Göz_Yaşlarım
Söz_Yaşlarım
Dil_Efkarım imkanSIZIm Olman
Tek_Tanem
Hayatımda Gerçek Olan Tek Şey
Sana Olan Aşkım Sensizliğim
Senin SANALYALAN Gerçek Olmaman
Hayatımda Gerçek Olan Tek Şey
Sana Yazdıklarım
Kalemim Kağıtlarım Bi-Çare Yüreğim
Canım_da Canım
Hayatımda Gerçek Olan Tek Şey
Söylenmemiş Türküm Ada_mmm
Yasaklı Saklı V Hapis Yürekli Bir Sevdanın Günlüğü
İşte Benim Gerçeklerim Ab-ı HAYATIM
Gerisi Hep Hikaye Be Kitapsız Kalleş Sevdam

Ada_mSessiz ada_sessiz *SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*

Selim Uğur Örs
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SanaLYaLan ADA

SanaLYaLan ADA
Evet suçluyum Biliyorum-ki
ben istedim bu tüm acılı sancılı günleri
biliyordum ki
bir gün gideceksin habersiz sessiz V sedasız
evet evet suç işledim suçluyum
suçum sevdim
sadece sevdim ADA_m gibi sevdim
Sadece gülüşünü gözlerini merak ettim
Sadece sımsıkı sarılıp kokunu içime çekmek istedim
Evet evet suçluyum
Sadece SEVDİM
Ne de ketum bir yüreğim vardı
Sırrını sır ettim yüreğimde
Gönlümde yüreğimde sır kapım oldun
SIR OLDUM
Acılar doldurdun yüreğime  ateş doldurdun koynuma
Acıdı da acıdı
yandım-da yandım
Yinede hiç gocunmadım EYVALLAH dedim
Sadece o gözleri bir kere görmek için
Sadece bir kere olsun sımsıkı sarılıp kokunu içime çekmek için
Aynı dünyada ayrı ayrı atan iki yürek değil
Aynı dünyada tek atan yüreğimi kırdın ezdin kül eyledin
şimdi nerdesin kiminlesin bilemiyorum ama
sen hep yüreğimde kalemimin ucunda
ACI v SANALYALAN olarak kalacaksın
BEN-de ki sevgili
_________________________Ada_mSessiz  ``HİÇ``

Selim Uğur Örs
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sebepSEN

YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Sepesiz Kendi Kendime Konuşmalarım yazmalarım
SebepSEN Yürek Yaşlarım
SebepSEN Dalıp Dalıp Gitmelerim
Bu Nasıl Bir SENsizlik
Bu Nasıl Bir Zifiri Zindan Karanlık GECE
KALEMim SebepSEN Yazıyor
Acı,Elem,Keder Dolu Dolu
SebepSEN Atıyor YÜREĞİM
SebepSEN SebepSEN Yazmalar
Ne Bileyim İşte Böyle KALLEŞ SEVDAM
Yine Anlatamadım Değilmi
Sen Bana Bakma bunun adı ÖZLEM
Kalemimle Kağıtlarımla Yüreğim le
Hayallerimle
Hayalinle Cebelleşip duruyorum işte
Sen bana bakma
Yasaklı Saklı V Hapis Yürekli Kalleş Sevdam Sen Bana Bakma

Ada_mSessiz ada_sessiz *SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*

Selim Uğur Örs
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Sefan Olsun EYVALLAH

YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Güneşim
Hayallerim
Umutlarımdın
Yasaklı Saklı V Hapis Yürekli Kolsuz Kanatsız bir Sevdanın Günlüğü
Söylenmemiş TÜRKÜM_dün
Aldın Götürdün Hepsini
Aldın Götürdün Sesini Nefesini Söyleyişlerimizi Muhabbetlerimizi
BUZ_YÜREKLİ Kitapsız Kalleş SEVDAM
Sefan Olsun EYVALLAH…

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada_mSessiz ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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sELim ADA'mmm

YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

İnsanlar Vardır
iyi
ve kötü
Yürekler vardır
Seven,
Sevmeyen,
sevmeye korkan,
sevgililere kapalı…
Ben varım
hasret hasret,
özlem özlem,
Bi-Çare,
Çare SENce…
Birde sen varsın ADA-ADA_mmm
Çiçek çiçek çeşit çeşit renga renk…

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada_mSessiz ada_sessiz

Selim Uğur Örs

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sen

ADI KONMAMIŞ ÇİÇEKSİN … SEN
ADI KONMAMIŞ MEVSİMSİN.. SEN
ADI KONMAMIŞ VE HİÇ TATDILMAMIŞ LEZZETSİN TADSIN SEN …
SEN SEN AŞKLARIN EN MUHTEŞEMİSİN…
SEN BENİM *** MUHTEŞEM AŞKIM’SIN *** SEN
AMA EN ÖNEMLİSİ BENİM *** İLKİMSİN *** SEN
SEN BENİM HAYATIMDAKİ HAYAT PINARIMSIN…
İYİ GELDİN HAYATIMA..ADA____________MMMMMM
HOŞ GELDİN SEFA GELDİN SEFA VERDİN *** İKİNCİ BAHARIM ***
__________**SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM**_____________

                                  Ada_mSessiz    ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Sen '' YOKSUN

YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Gün zaman git zaman olur... ilk gün-kü gibi hala,
Sen
Sen
Sen
Sen İLLAKİ SEN der
SSDE*SSÇS der Ada mSessiz
gün zaman git zaman gel zaman *SEN YOKSUN *

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada mSessiz/ada sessiz * Selim uğur ÖRS

Selim Uğur Örs
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Sen ADA

Sen nasıl bir HAZSIN
Sen nasıl bir YÜREKSİN
Sen nasıl bir HAYATSIN
Sen nasıl bir SEVDASIN AŞKSIN-ki
Beni bana verdin
Beni benden aldın
Sen nasıl bir ADA_mm_sın ki
İmkanSIZIM oldun
CanSIZIM oldun
YÜREK SÖZÜM GÖNÜL sözüm ben de BEN OLDUN

Selim Uğur Örs
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Sen Ada m

Bir dünyaki içinde SEN ve BEN
Bir yürek ki o yürek de SEN ve BEN
Bir CAN ki sana HASRET sana TUTKUN
BİR CAN Kİ
SEN
SEN
SEN
SEN DİYE AKLINI YİTİRMİŞ
BİR CAN Kİ SANA ESİR
BİR CAN Kİ SANA MUHTAÇ
HEPSİ BU AŞK-I ŞAHANEM
MUHTEŞEM AŞKIM HEPSİ BU..*
       Ada_mSessiz_______ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Sen ADA m SEN

YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Hangi FİLİME baksam SEN BEN
Hangi KİTABI okusam SEN BEN
Hangi TÜRKÜYÜ dinlesem SEN BEN
Tüm MEVSİMLER buram buram SEN kokuyorsun SEN
YÜREK SIZIM SEN
AKLIM FİKRİM imkanSIZIM SEN
ALLAH’ıma yakarışım DUAM SEN
YOL-DAŞIM SEN
Sen ADA_m SEN ne tarafa dönsem YÖNÜM KIBLEM SEN
SENİ SENDEN ÇOK SEVEN BEN BEN BEN BEN

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada_mSessiz ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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SEN ADA'mmm

YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Sen benim anlatmak isteyip,Bir türlü anlatamadığım.
Sen benim dualarımda çağırdığım.
Sen benim hayalini kurup,Sonunda kaybetmekten korktuğum.
Sen benim gözlerine bakmayı isteyipte bakamadığım.
Sen söylenmemis TÜRKÜM ADA_mmm.
SEN *YASAKLI SAKLI ve KOLSUZ KANATSIZ SEVDAM.*
Sen güne adınla başlayıp,sensiz gecelerde yokluğunun hüznünde acizliğimsin.
Yaşamak isteyip yaşayamadığım,Dokunmak isteyip dokunamadığım
düşlerimde sıcaklığında kaybolduğumsun.
Her cümlenin ve kelimenin çaresizliğisin.
Sen benim tüm imkansızlıklara rağmen,
Tüm benliğimle teslim olduğumsun.
Anla artık ADA_mmm SEN BENİM*VAZGEÇEMEDİĞİMSİN-VAZGEÇİLMEZSİN*

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada_mSessiz ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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SEN ADA'''mmm

YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Beklemekli günlerim hayallerim,içim,dışım,ruhum
Çaresizliğim,
İmkanSIZIm,
Akşam doğan ay yakamozum,süha yıldızım,samanyolum
Akşam batırdığım sabah karşıladığım güneşim
Alıp verdiğim nefesim,aşk-ı muhabbetim var oluşum yok oluşum
Sen Sen Sen Sen İLLAKİ SEN dediğim
HAYATI SEN dediğim SEN diyipte SEVDİĞİM
ADA-BEN,ADA-SEN,ADA-BİZ
Velhasılıkelam  ADA Kalemim Sersem Salak atan YÜREĞİM
ADA,ADA
ADA diye diye SERSEFİL yitip kaybolduğum…
ADA_mmm yine aynı hallerimdeyim,bildiğin gibi yani
Uykum var,gözlerimden uyku akıyor
Üstüne üstelik çok da yorgunum
Ama inat işte
Sensiz sessiz gecelere inat
Hayata inat
Kadere inat
Ellerin ellerimde yüreğin yüreğimde
Yine sabah güneşimiz SEN ve BEN *MUHTEŞEM bir AN*
SSDE___SSÇS...

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada_mSessiz ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Sen Bakma O*na Kalem işte

Bir Hayatın Seyir Defteri/Ada'mSessiz

Gözlerin, sıcaklığın, kokun
Yarım kalmış kelimelerim
Söylenmemiş türküm
Yaşanmamış hayallerim
Tamamlanmamış yarım kalmış ismin var hayatımın kıyısında kalemimin tam ucunda…
Sen bakma O*na Kalem işte
Yazar/da yazar
bazen hazan hüzün dolar yüreği yazar
Bazen özlemler hasretler dolar taşar yazar
Sen bakma O*na Kalem işte
Ar bilmez söz bilmez dur bilmez sus bilmez
Kimine kurşun yarası
Kimine dert yoldaşı
Kimine söz/yaşları dil/efkarı
Dedik ya dedim ya kalem işte
bazen de bahar bahçe demet demet tane tane papatyalar
BiCAN Tek/Tanem Yüksek Sosyetem
Yasaklı Saklı Hapis Yürekli Kalleş Sevdam…

Söylenmemiş TÜRKÜ’m

Selim Uğur Örs
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Sen Ben SAKLI YASAKLI

YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Ben Sen-de Yasaklı Saklı
Sen Ben-de Yasaklı Saklı
Anlayacağın İki ESARET YÜREK *Saklı V Yasaklı*
De-Hayde
Kadeh için Mey İçin Çok Erken,
Bir Çay içelim YÜREK YÜREĞE Bİ-CANIM CANIM-da CANIM...*

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada_mSessiz ada_sessiz

Selim Uğur Örs

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sen Benim Eski, Eskimeyen Hastalığımsın

Bir Hayatın Seyir Defteri...*

Eskimeyen eski yürek
Yüzün gökyüzü diye başlar dizeler
Sarı sıcak beyaz papatyalar
Unutmadığım  teninin kokusu diye devam eder
Bir garip yürek halleri işte
Ahhh ahhh eskimeyen eski yürek
Sonra
Bir şiir dinlersin
Bir türkü dinlersin
Alır götürür taaa sana kadar
Aslında duyduğun dinlediğin kendi sesindir yüreğinin sesi
yani eskimeyen can eskimeyen eski yürek
Yarım asır sen benim Kronik hastalığım
Ben senin Klinik vakkan
Delilik hallerim
Psikolojik sorunum
Sen benim paranoyam
Yani eski eskimeyen yürek
Sen
Sen
Sen
Sen illaki sen envaiçeşit ruh hallerimsin
sen benim hastalığımsın
Sen
Sen
Sen
Sen Benim Eyvallah’ımSın...

Söylenmemiş TÜRKÜ'm ...
Ada’m Sessiz *

Selim Uğur Örs
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Sen Ben'im GİZLİM SAKLIM

YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ BİR SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Sen benim
gizlim saklımsın
sen benim
gizli gizli buluştuğum gecelerde hapis yanım
sen benim
kimselere kendime bile söyleyemediğim
sen benim
yasaklı saklı hapis yürekli sevdam
sen benim
hem hayalim
hem rüyam
hem dua-m
hem özlemlerim hasretim
hem de imkanSIZIm
sen benim
ismin-le günaydın diyerek güne başladığım,hüzünle iyi geceler dediğim yanım
sen benim
hüzünlü kalemim acılı yüreğim
sen sen sen sen İLLAKİ sen diye dizelerimde çağırdığım
sen benim söylenmemiş ve hiç söylenmeyecek TÜRKÜM-sün
SEN işte be ADA…SEN GİZLİM SAKLIMSIN…

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ BİR SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada_mSessiz ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Sen Bilmezsin ADA'mmm

YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

SEN bilmezsin ADA_mmm…
BEN
SEN-in YÜREĞİMDEKİ DURUŞUNU SEVDİM,SEVİYORUM
Her gün RÜYALARIMA gelişini SEVİYORUM,
ÇARESİZLİĞİMİ çare-SEN-liğimi SEVİYORUM…
*BİR GÜN MUTLAKA* Sözünü SEVİYORUM…
SEN ÖLÜMSÜZ AŞK
SEN SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜ-m
SEN YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ
SEN
SEN
SEN
SEN İLLAKİ SEN DEDİĞİM
DİL-EFKARIM
SÖZ-YAŞLARIM
YÜZSÜZ HADSİZ KENDİNİ bilmez SUSMAK bilmeyen KALEMİM
SEN SES
SEN NEFES
SEN HAYAT,
HAYATIM BE KİTAPSIZ KALLEŞ BUZ YÜREKLİ SEVDAM
Hepsi bu …

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada_mSessiz ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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SEN bir HAYALİ SEVDİN mi

Bana bak şairmisin nesin
Gösterme bana aşk meşk şiirlerini
Sorma bana ukalaca aşk nedir diye
Anlatma bana gördüğün dokunduğun sevgilini
Anlatma ayrılışlarınızı kavgalarınızı
geceleri uyuyamadığını
yemekten içmekten kesildiğini anlatma
deme bana ruhunun acıdığını
deme bana yüreğinin isyanlarını
bana bak şairmisin nesin
Sen bir hayali sevdinmi
ve *O* hayal hayatın,gerçeğin oldumu
Onunla yatıp onunla kalktınmı
*İnandınmı* hiç gelmeyecek yanında olmayacak birine
sevdin mi canın çıkarcasına
ağladınmı
içtinmi şişelerin dibini bulacam diye
çaresizce attımı yüreğin sersem salakça
seni hiç sevemeyen birinin oyununda oyuncağı oldunmu
Söyle söyle sevdinmi böyle aptalca
bir zalimi sevdinmi
hiç gerçekte olmamış birini sevdinmi
Ellerini yüzünü görmeden
söyle
söyle de öyle göster aşk meşk şiirlerini bana
o zaman sor bana aşk nedir diye
sen bana şunu de be şair sen bir *Meçhul_ü* sevdinmi
sen onu de bana
Bomboş bir şehirde sadece hayali yaşadınmı yaşattınmı
bomboş sayfaları doldurdunmu
sevginle
yüreğinle
kaleminle sözcüklerinle
sen neyi kime soruyorsun be şair
çek git başımdan dostum
ben ben de değilim
kırmayım şimdi senide kaleminide
________________  Ada_mSessiz SANALYALAN_ADA

Selim Uğur Örs
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SEN bir HAYALİ SEVDİN mi HİÇ

YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Bana bak şairmisin nesin
Gösterme bana aşk meşk şiirlerini
Sorma bana ukalaca aşk nedir diye
Anlatma bana gördüğün dokunduğun sevgilini
Anlatma ayrılışlarınızı kavgalarınızı
geceleri uyuyamadığını
yemekten içmekten kesildiğini anlatma
deme bana ruhunun acıdığını
deme bana yüreğinin isyanlarını
bana bak şairmisin nesin
Sen bir hayali sevdinmi
ve *O* hayal hayatın,gerçeğin oldumu
Onunla yatıp onunla kalktınmı
*İnandınmı* hiç gelmeyecek yanında olmayacak birine
sevdin mi canın çıkarcasına
ağladınmı
içtinmi şişelerin dibini bulacam diye
çaresizce attımı yüreğin sersem salakça
seni hiç sevemeyen birinin oyununda oyuncağı oldunmu
Söyle söyle sevdinmi böyle aptalca
bir zalimi sevdinmi
hiç gerçekte olmamış birini sevdinmi
Ellerini yüzünü görmeden
söyle
söyle de öyle göster aşk meşk şiirlerini bana
o zaman sor bana aşk nedir diye
sen bana şunu de be şair
sen bir *Meçhul_ü* sevdinmi
sen onu de bana
Bomboş bir şehirde sadece hayali yaşadınmı yaşattınmı
bomboş sayfaları doldurdunmu
sevginle
yüreğinle
kaleminle sözcüklerinle
sen neyi kime soruyorsun be şair
çek git başımdan dostum
ben ben de değilim
kırmayım şimdi senide kaleminide
________________  Ada_mSessiz SANALYALAN_ADA

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada_mSessiz ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Sen Diyerek

Ben/i;
Sarıp Sarmalayan Dört Duvarım Var
Siyah Bir Gökyüzüm Bir/de Sensiz Sessiz Gecelerim Var
Çırpınır Durur Yüreğim Kalemim Kağıtlar Üzerinde
Sen
Sen
Sen
Sen İllaki Sen Diyerek …*

Ada'mSessiz...*...'''07/12/2017

Selim Uğur Örs

https://www.antoloji.com
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Sen gittin ya kar boran kışım

Bir Hayatın Seyir Defteri…*

Sen gittin ya, ‘’22/O4/2016 saat: 00:59’’
ne baharım var ne yazım, kar boran kışım
Sen gittin ya
ne ay yakamozlarım
ne şimal yıldızım
ne süha yıldızım
ne de samanyolum var Zifir kara gökyüzüm
Sen gittin ya bak ne hallerdeyim, yaslardayım karalardayım
Neler neler dediler, bekleme boşuna bekliyorsun gelmez gelmeyecek O* her kimse
Belkide sevmiyordur dediler gelip geçici bir nisan yağmuruydun bir hevestin onun için
dediler
Ne bileyim belkide işte öyle bir şeydin adı olmayan
Sonra
Sonra Bir Gün Mutlaka geldi aklımın kıyısına köşesine gönül limanıma
Olsun dedim ben adını koydum ya ama hayal ama rüya
Adı herneyse yaşadım yaşıyorum ya O*nu yazıyorum dünyamı yüreğimi doldurdu ya
O*sevse ne sevmese ne ben yazarım ben okurum kime ne.

Ada’mSessiz…*

Selim Uğur Örs
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Sen kim.?

Bir Hayatın Seyir Defteri…*

Papatyalar diyorum,
uğur böceği diyorum
Kuşlar diyorum
Deniz diyorum ADA diyorum
Gökyüzü ay yakamoz yıldızlar diyorum
Bir gün mutlaka diyorum
Yüreğim diyorum be kitapsız kalleş sevda
Bican yüksek sosyetem yüreğim diyorum
Buz yüreklim saklı yasaklı hapis yüreklim
De hayde diyorum çat kapı çık gel diyorum

Sonra düşünüyorum da kime diyorum

Papatya sen
Uğur böceği ben
Yürek sen
Kalem sen
Sessiz gecelerde çığlığım sen
Be kitapsız;
kolsuz kanatsız hapis yürekli sevda/da sen
Hayal Sen
Rüya Sen
Ada Sen
Ada/Su Sen
Ada/Can Sen
İyi de Yoldaş
Sen
Sen
Sen
Sen İllaki dediğim Sen … Sen kim…?

Söylenmemiş TÜRKÜ'm ...
Ada’m Sessiz *

Selim Uğur Örs
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Sen nasılsın

Bir Hayatın Seyir Defteri…*

Bu/gün
Kış/ım
Hazan/ım
Hüzün doluyum
Sağanak yağmurluyum
Anlayacağın
Başım dumanlı bu/gün
Hayatı Sen diye Sevdiğim Sevgili
Sen söyle
Sen nasılsın bu/gün...

Söylenmemiş TÜRKÜ'm ...
Ada’m Sessiz *

Selim Uğur Örs
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Sen ol

sen sen ol,
YÜREK ol,YÜREK-li ol.
YÜREK-lice yaşa.
sen sen ol YÜREĞM ol
SEN BEN OL
CANIM-da CANIM ol
BENİM OL.
    Ada_mSessiz__ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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SEN olmayınca ne yazar

YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Ah benim dünyası kendinde saklı,güzel sosyete sevdam cennetim cehennem-mim
Ah benim sevdalı dumanlı başım yağmur dolu gözlerim
Yine senssiz-lik-ler-de demleniyorum
Sensiz zamanlarda beklemekli günler-de demleniyorum
Bilirisin demli çayı severim
Bilirisin Meyhane-de demlenmeyi de severim
Ne çay,ne de dem hanesindeki demlenemeye benzemiyor
Sensiz sesiz gecelerde sensiz demlenmek
Şimdi Sen yoksun ya ben-de,dünyam-da
yaşam ne yazar ölüm ne yazar
şimdi sen yoksun ya ADA-ada_mmm
şiirler ne yazar romanlar ne yazar,yazarlar ne yazar
ben yazsam ne yazar,yazmasam ne yazar
yüreğim kalemim yazsa yazsa
hasret yazar
isyan yazar
can yazar
sızı yazar canSIZIM yazar
SENSİZLİĞİMİ YAZAR hepsi bu,
hepsi bu be ADA-ada_mmm...

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada_mSessiz ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Sen olsun

Bir Hayatın Seyir Defteri…*

Diyorum ki;
Bu gün, Günlerden Sen olsun
Aylardan Sen
Mevsimlerden Sen

Bu gün,
Gökyüzü
Ay Yakamoz
Yıldızlar
Sen olsun

Yüksek Sosyetem,
Bu gün
Tüm Çiçekler
Papatlar …
Sen koksun

Bu gün
BiCan
Bu gün
BİR GÜN MUTLAKA olsun

Sonrası mı…?
Buz Yürekli
Kitapsız
Kalleş
Sevda

Sonrası;
Ölmeyen Namert Olsun...

Söylenmemiş TÜRKÜ'm ...
Ada’mSessiz *

Selim Uğur Örs
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Sen Sağ ola sın Sen Var ola sın

YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

İçimde Yanan hiç Sönmeyen bir Ateş bıraktın gittin ya
Sağ-ol ya,
SEN Var-ol Bi-CAN eyvallahın olsun Sefan olsun…
Kalemime bir Acı verdin ya,
Yazıyorda yazıyor ne yazdığını bilmeden…
SEN Sağ-ol Var-ol be Yüksek Sosyetem...
Zifiri zindan sessiz sensiz geceler bom-boş bir oda bıraktın gittin ya sen…
SEN Sağ-ola-sın
SEN Var-ola-sın
Kitapsız Kalleş Buz Yürekli Sevdam Eyvallah Eyvallah
22/04/2016 * 07/07/2017 1 YIL 3 AY 15 GÜN
*** SEN YOKSUN...

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada mSessiz/ada sessiz * Şiirin bütün telif hakkı saklıdır
Selim uğur ÖRS * Sen-Zede-yim * SSDE*SSÇS

Selim Uğur Örs
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Sen sağ-olasın ADA m

sesine nefesine yüreğimdeki duruşuna kurban olduğum
papatyam,çimen kokulum
sevdası kendisi yasak
yüreğimin incisi birincisi
cemali cennetlim
Dil efkarım efkarlı dilim
dumanlı başım sisli yüreğim ADA_m
Allahım bu nasıl muhteşem bir acı
Göremiyorum-görüyorum
Tutamıyorum-tutuyorum
Koklayamıyorum-kokluyorum
Offf ADA_m offf
Bu nasıl bir aşk
rüya gibi,masal gibi
Canım-da CANIM tek-tanem
Bu nasıl bir mutluluk
Sen nasıl bir mutluluksun muhteşem sevdam
Yüreğime aklıma nakş etmişsin
Sen-sen-sen-sen illaki sen dedirtmiş sevdan
Sen var-olasın ADA_m
Sen sağ-olasın ADA_m
Sen hep gülesin mutlu olasın ADA_m

Selim Uğur Örs
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Sen Sen

sol yanımda atan tek melodimsen SEN
SEN SEN
canım-da CANIM SEN
söylenmemiş TÜRKÜM-sün SEN
    Ada_mSessiz__ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Sen Sen Sen Sen İLLAKİ SEN ''ADA''mmm

YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Offf ADA_mm ooof
yine sensizim,yine bugünlerden sensizlik
Bak Saatler sensizliği gösteriyor,
oyyy sevdasına kurban olduğum
Yine ateşler içindeyim YÜREK yangın yeri tarumar
Buğulu gözlerim,
sisli yüreğim,
gönül sızım
dumanlı başım
Tek-tanem,imkanSIZIM YASAKLIM
OFFFF ADA_mmm offfff
Gadasını aldığım sevdam
sevdasını dağlara,yüreğime yazdığım maralım
SEVDASI ZİNCİRLİ,
oyy HAPİS YÜREKLİM KOLSUZ KANATSIZ SEVDAM
Deli divane gönlüm bahtsız yüreğim;
bağlanmışsın sarıp sarmalamışsın bir HAYALİ
GÖRMEZ gözüm,
TUTMAZ elim,
BİLMEM kokun
Oy oy oy deli abdal gönlüm,öl öl öl be deli divane gönlüm
Sus desem susmazsın,
öl desem ölmezsin
DE GET BE DELİ DİVANE GÖNLÜM,DE GET
Offfff deli divane GÖNLÜM offfff
SEN yine de,GET me
Yüreğine gurban olduğum,
yoluna öldüğüm Ölümsüz sevdam
HAPİS YÜREKLİM,DE GEL ARTIK DE GEL BE YASAKLIM,
yürek yüküm gönül sızım
Benim SEVDASI AŞK-I KOCAMAN YÜREĞİM YÜREKLİM
de hayde GEL
ADA_mmm SSDE_SSÇS
___________________________Ada_mSessiz ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Sen siz lik

YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Ah benim dünyası kendinde saklı güzel sosyete sevdam
Cennetim cehennemim
Ah benim sevdalı dumanlı başım yağmur dolu gözlerim
Yine sensizliklerde demleniyorum
Sensiz zamanlarda beklemekli günlerde demleniyorum
Bilirsin demli çayı severim
Bilirsin mey-hane- de demlenmeyi de severim
Ne çay ne de dem-hane-de ki demlenmeye benzemiyor sensiz sessiz gecelerde sensiz
demlenmek
Şimdi sen yoksun ya
Yaşam ne yazar ölüm ne yazar
Şimdi sen yoksun ya ADA ADA m
şiirler ne yazar romanlar ne yazar
şimdi sen yoksun ya ADA ADA m
yazarlar ne yazar ben yazsam ne yazar yazmasam ne yazar
yüreğim kalemim yazsa yazsa
hasret isyan özlem sensizliğimi yazar hepsi bu
hepsi bu be ADA ADA m buz yüreklim kitapsız kalleş sevdam BiCANım sosyete sevdam
ajanım hepsi bu…

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada mSessiz/ada sessiz

Selim Uğur Örs
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Sen SOR Yine de

YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ

Ne denir ki …
Ne diyebilirim ki …
Ama
Sen sor yine de...
Nasılsın de...
Hayat nasıl gidiyor de...
Mutlu-musun de...
Ben de diyeyim ki;
Hayır iyi değilim …!
Hayat rezalet …!
Mutsuzum …!
Canımdan can çıkıyor be kalleş kitapsız buz yürekli sevdam...!
Diyeyim …!

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada_mSessiz ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Sen şerefe de Ben Yüreğime diyeyim

Bir Hayatın Seyir Defteri…*

Yüreklerde ki Yaşanmamış imkansız aşk lara kaldırıyorum kadehimi
Sevenlere kaldırıyorum kadehimi kalemimi yüreğimi
Kitapsız kalleş sevdalara kaldırıyorum kadehimi
Gizli saklı zamansız yaşı küçük aşk lara kaldırıyorum kadehimi
Kaldırıyorum kadehimi,
Zalımlara
Hayınlara
Sever görünüp kaçıp gidenlere yüreksizlere
Oyun oynayanlara egolarını tatmin edenlere kaldırıyorum kadehimi
Kaldırıyorum kadehimi çokkkk güzel kadınlara değillllllll
Yüreği kocaman olan çirkin ‘’Güzel’’ kadınlara
İstemeden veren yüreklere
Karşılıksız
çıkarsız
yalansız riyasız yüreklere kaldırıyorum kadehimi
Ben bir garip akşamcı Ada’mSessiz
Sana kaldırıyorum son kez kadehimi arkadaş BiCan
Yine Sen Şerefe de
Yine Ben Yüreğime diyeyim.

Ada’mSessiz…*

Selim Uğur Örs
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Sen V Ben

gözbebeğinin içinden kayıp giden o yıldızları yakalamak,
onları tek tek tutmak.
gün batımından gün doğuşuna kadar seni seyretmek
doya doya sessiz sedasız sadece SEN ve BEN
hayatı SEN diye SEVDİĞİM imkanSIZIM ''SSDE-SSÇS''
Ada_mSessiz__ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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SEN v HOŞ' luğun

YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Nasıl anlatayım sevgili,
Ben hergün hayata başlarken Bir başka SEVİYORUM SENİ,
Ben hergün YENİDEN AŞIK OLUYORUM SANA SEVGİLİ
SEN ile günümü akşam ediyorum
bilirsin sevgili 21:00 den önce içmem
Saat 21:00 vurduğu zaman
Alıyorum kadehimi elime
Yarımı az geçe rakı
Yarımı az geçe rakının üstüne çok az su V buz
kadehimin gerisine SEN dolduruyorum
Sonra kadehim,rakım,su,buz V SEN
SAR-HOŞ oluyorum SARHOŞLUĞUM oluyorsun
Derler ya KAFAYI BULUYORUM
Ben SENİ buluyorum
doya doya senin SARHOŞLUĞUNU yaşıyorum
Her gün böyle işte sevgili
SEN v HOŞ_luğun
____________________________Ada_mSessiz ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Sen varya SEN

Sen varya sen
SEN
anlatmak isteyip bir türlü anlatamadığım
SEN
dualarımda çağrım
SEN
hayalini kurup kaybetmekten korktuğum
SEN
gözlerinde gözlerimi buluşturamadığım
SEN
söylenmemiş türküm
SEVGİLİ SEN benim
Güne isminle başlayıp
gece yokluğunun hüznünde acizliğim
SEN
dokunmak isteyip dokunamadığım
SEN
düşlerimde sıcaklığında kaybolduğum
SEN
benim tüm imkansızlıklara rağmen tüm benliğimle teslim olduğum
dil efkarım
yürek efkarım
can efkarım
dünya efkarım
SEVGİLİ SEN varya SEN
çıkmaz sokağım SEN,karanlık gecelerim
SEN varya SEN canım-da CANIM
yaşamak isteyip de bir türlü yaşayamadığım sevdamsın
SEN varya SEVDAM SEN EYVALLAHLARIMSIN SEN

Selim Uğur Örs
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Sen var''ya sen

YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Bir zaman gülce sen
Sonra ömür sen
Ve nihavent makamında hoş-sada sen
Sen var ya sen üzer gönül-yüreğim üzen sen
Sen lal suskun sen kaçan kaçak sen...

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada mSessiz/ada sessiz

Selim Uğur Örs
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Sen y Ok sun ''

YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Can da CAN BiCAN ne yaptın farkındamısın …?
Yıktın Gök-Kubbe yi,
Ay gitti Yakamoz gitti ...
ADA,
adaSu,
adaCan gitti ...
Şiirler sözler kelimeler bitti gitti ...
Kırdın kalemimi,
kırdın yüreğimi vesselam ...
sefan olsun BiCAN mmm Yüksek Sosyetem …

                  ***   ***   ***   ***   ***

Günler saatler bile bana düşman olmuşlar,her şey seni hatırlatıyor
Hepsi benimle konuşuyor imkansız diyorlar
Ada mSessiz anla artık O*gelmeyecek diyorlar…
Bir YILDIZ kaydı ellerimden yüreğimden …
Bir ben gitti bu dünyadan …
Ben  sensiz … SEN yOKsun
Eyvallah …*

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada mSessiz/ada sessiz * Selim uğur ÖRS SSDE*SSÇS

Selim Uğur Örs
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Sen yeter ki gel

Bir Hayatın Seyir Defteri…*

Dönersen sevgili, Ben yoksam eğer
Bir Türkü söyle …
Söylenmemiş bir Türkü söyle
Bir Türkü bırak kapıma…

Gökyüzüne bak, Bir yıldız seç
Deniz e bak Ada ya Ada’ma

Dönersen sevgili, ben yoksam eğer
Kapımın önündeki ayakkabımı ters çevir
Veya
Tekini kapının kulpuna tak…
Boş bir kağıt bırak kapının eşiğine
Veya veya
Bir ıslık çal
Bir melodi mırıldan Bella Ciao rodrigo mesela
İnan ki dünyanın bir ucunda olsam
Cehennemin taaa dibinde olsam
Bilinmeyende olsam da Yine de çıkar gelirim …
Kırar zincirlerimi gelirim
Sen yeter ki gel…

Söylenmemiş TÜRKÜ'm…
Ada’m Sessiz*

Selim Uğur Örs
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Sen YOKSUN

YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Yine o tanıdık bildik yabancı olmayan hüzün acılar doldu içime
Demek ki yine sen yoksun
Demek ki gittin benden
Tutamadım avuçlarımda yüreğimde
kaydın gittin tıpkı gökyüzüne tutunamayan kayan yıldızlar gibi
biliyormusun kitapsız kalleş sevda
Sen gittiğinden beri maviye boyuyorum çiçekleri
Gökyüzü-nü deniz-leri ada-yı yüreğimi kalemimi
sokağımı sokak kapımı
neden mi?
ben de bilmiyorum neden
Biliyormusun bi-can ım canım da canım?
sen bilmezsin...
Hayallerim özlemlerim sessiz sensiz gecelerim masamdaki kadehim
aldığım nefes verdiğim nefes de mavi mavi
ince belli bardağım kadehim mavi mavi
sen bilmezsin..
bekleyişlerim isyanlarım dumanlı başım mavi mavi
sen bunları bilmezsin hepsini maviye boyadım
neden mi?
Ben de bilmiyorum neden …
Biliyormusun *BİR GÜN MUTLAKA*
Yaşarken can dan can çıkarmı?
çıkar...
Kalem yürek acıtırmı?
acıtır...
Beyaz Sayfalar kefenin olur mu?
olur...
Olur olur sevince olmaz dediğin her şey olur
Kırık bir kalem sararmış kağıt parçaları
Kırık bir yürek   kırık dökük hayeller özlemler
Kırılmış ay yakamoz yıldızlar zindan gecelerim soğuk buz gibi bomboş odam
Kırık çıkık dünyam be bi-canım
İşte ben SanalYalan Bir Garip Akşamcı AdamSessiz
Biliyormusun Buz Yürekli
ne Söz-Yaşlarımın ne Dil-Efkarımın hakkını ödeyemezsin
tıpkı kayan yıldızların gökyüzünün hakkını ödeyemeceği gibi
Ve biliyormusun imkanSIZIm
tüm notalarda nağmelerde YÜREĞİMDE KALEMİMDE
YİNE DE    YİNE DE Sen Ben
NEDEN DE ANLATTIĞIMI BİLMİYORUM BUNLARI
neden anlatıyorum ki bunları?
SEN YOKSUN …   Eyvallah

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada mSessiz/ada sessiz
Selim uğur ÖRS

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Selim Uğur Örs
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Sen/den Sonra

YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Biliyormusun…!
Ne kadehler kırdım Ne masalar devirdim senden sonra
Sen/den sonra,
Ne güneş doğdu
Ne ay yakamoz yaptı
ne de kayan yıldızlara dilekler tutuldu
Biçare odam ışık görmez karanlığa mahkum oldu
Sen/den sonra,
Sersem salak atan yürek atmaz oldu
Sen/den sonra,
Ben de kalemimde tükendi yazmaz oldu
Sen/den sonra,
Dil efkarım/da, söz yaşlarım/da,
ne Efkar ne de Yaş kaldı
Anlayacağın Bican’m Sen/den sonra bombok oldu her şey …*
1 Yıl 7Ay 11 Gün SEN YOKSUN…
 ………………………………………….** 12/11/2017

SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA’mmm…*
YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ BİR SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada’m Sessiz, Ada Sessiz *

Selim Uğur Örs
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Sen-Ben-BİZ

Kimseler yok GÖREN DUYAN hiç kimseler yok
ve hatta mekan bile buralardan değil
ve hatta hatta mekan dünyada bir yerde bile değil.
GÖNÜL DAĞIMDA sadece SEN BEN BİZ varız.
Bu öyle bir dağ-ki
Yalçın,çetin,alp
Göklerle tokalaşan bulutlarla güneşle öpüşen bir dağ
SEN BEN BİZ..
Ayak bileklerimizin üstünde çimenler misler gibi kokuyorlar,
Ve renga renk tüm renkleri toplaşım gönül dağıma
Ağaçlar kuşlar
Ve çok büyük bir SESSİZLİK SEN BEN BİZ…
MAVİ VE YEŞİL BENİM GÖNÜL DAĞIM,YEŞİLİN TÜM TONLARI,
SEN BEN BİZ..
Bir tahta masa bir semaver ve tavşan kanı çayımız demlenmiş
İşte burda tam burda SEN BEN BİZ…
SESSİZ ve NEFESSİZ sadece KALP atışlarımız DUYULUYOR
KORKUYORUM aslında;
Bu MUHTEŞEM ANDA * KALBİM ya DURUVERİRSE *
Korkuyorum senle BULUŞMAYA korkuyorum GÖZLERİNİ GÖRMEYE,
Evet evet korkuyorum * KALAKALIRIM GÖRMEZ OLURUM diye *
Hepsine EYVALLAH da * ya AKLIMI YİTRİRSEM SENİ SEVGİMİZİ SEVDAMIZI
HATIRLAYAMAZSAM *
Ne bileyim be CANIM-da CANIM KORKUYORUM işte.
Sanki görebilecekmişim gibi,gönül sözleri işte! ! !
Ve ellerimizde ince belli çay bardaklarımız yudumladıkça sımsıcacık içimize giden,
O yudum yudum çay gibi YUDUM YUDUM KANA KANA İÇİMDESİN
CANIM-da CANIM..* SEN BEN BİZ *
                 Ada_mSessiz_ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Seni SEYREDİYORUM

sensiz sessiz gecelerde sana sarılmak
karanlıkta boşluğa sarılmak gibi
İşte böyle bir şey
sevdanın aşkın delilik anı gibi
işte böyle bir sevdaydın
aşkımın sevdamın gücü işte böyle bir şeydi
Sen bilirmisin karanlık bir boşluğa sarılmayı
Orda sevdanla aşkınla bir hayat kurmayı hayal etmeyi
NEYSE anlayacağın
güçlü sen değildin güçlü bendim ben
Her ne kadar oyunu hikayeyi sen yazsanda
Saygı duyan
seven
oyunun kahramanı bendim ben
Çünkü;
ben GERÇEK sevdim ben GERÇEKTİM
Çünkü;
BEN SEVDİM SEN YAZDIN
farkımız buydu
ama sana bunları neden anlatıyorum ki
sen bunları bilemezsin
sen bencil sen taş yüreksin
çünkü sen kalleş sevdasın
Sen yenildin
Sen yenildin kalleş sevda
bir gün anlayacaksın yenilgini
ne zaman-mı?
Hani insan hayata doyar
artık dünyadan elini ayağını çeker ya
Bir köşesi olur evinde
gelip geçenleri İnsanları doğayı seyreder ya
Artık geçmişle hayallerle yaşar ya
Zaman zaman da geçmişini sorgular insan
İşte böyle bir zamanda
Bir gün
Birden BEN geleceğim aklına
belki yaşın 70-80
gözlerin dolu dolu ben geleceğim aklına
BEN-li yaşanmışlıkları hatırlayacaksın
bana yaşattıklarını hatırlayacaksın
ama ben seni asla affetmeyeceğim
İşte o anda gözlerinin önüne gelecek hayalim
dimdik duracağım karşında
benimle konuşacaksın
biri görse duysa deli der sana
çünkü boşluğa konuşuyorsun hayalimle konuşuyorsun
yıllarca benim senle konuştuğum gibi
eyvah eyvah BEN neler yapmışım diyeceksin
işte o zaman BENİ ANLAYACAKSIN
işte o zaman
hiç görmediğim GÖZLERİNİN içine bakacağım
seni affetmiyorum KALLEŞ SEVDA diyeceğim

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

ve o karanlık bomboş ODAN-DAN
seni yalnız bırakıp çekip gideceğim
gözlerin dolu dolu bütün bana çektirdiklerin
film şeridi gibi gözlerinin önünden geçecek
için acıyacak ben ne yaptım diyeceksin
birden gözlerin kamaşacak
bakacaksın ki odana güneş doğuyor
kendi kendine konuşacaksın
ne kadar UZUN ve ACI bir geceydi diyeceksin
ve gözlerini kapayıp köşende uyuya kalacaksın
sen uyuduktan sonra
HER GECE OLDUĞU GİBİ
BEN yine odana geliyorum
o hiç görmediğim gözlerinden öpüyorum
boynundan kulağına doğru dudaklarım yürüyor
fısıldıyorum kulağına KALLEŞ SEVDAM
SENİ SEVMEYE DEVAM EDİYOR BU YÜREK
SENİ SENDEN ÇOK SEVİYOR
Bu deli
bu divane
bu bi-çare yürek
*EYVALLAH* diyip uya-nana kadar
bir köşede seni seyredeceğim
bilirsin KALLEŞ SEVDA tek hayalim
seni uyurken seyretmekti
ADA_mmmmm
senin hiç haberin olmuyor ama
bunu ben hep yapıyorum
hergün hergece sen uykudayken *SENİ SEYREDİYORUM*
___________________________Ada_mSessiz V bir *HİÇ*

Selim Uğur Örs
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SEN-li BEN-li

Sen-li hayata seni davet ediyorum,
Sen-li güne başlamak
Sen-li hayata bakmak
Sen-li ben-li kahvaltı,öğlen yemeği yemek
Sen-li ben-li bir orman evi Şömine sımsıcacık ısıtmış içerisini
Loş ışıklar yerde beyaz bir kürk
yanı başında yuvarak uzun beyaz bir yastık
Şömineye yakın ellerimzin ulaşabileceği büyüklükte beyaz küçük yuvarlak bir masa
Parlament mavisi kadife masa örtüsü
İnce uzun bir vazo içinde kocaman tek-tane bir papatya
Üstünde kırmızı askılı diz üstü elbise
Siyah dantelli bir eldiven dirseğinin üstüne kadar uzunluğu
Siyah rugan çanta ve ince uzun topuklu ayakkabıların
Saçlarından yüzünün yarısını kapatacak kadar siyah dantelden peçe
Ve Ateş kırmızısı rujun,
Müziği sen seç
inceden ve derinden bir slow olsun lütfen
kafamız çakıra beş var veya çakır,
yok yok çakırı beş geçsin
anasını satayım ne olacaksa olsun bu gece..
incecik beline dolanmış kollarım
dudaklarım boynunda hem kokunu çekiyorum içime hemde usulca FISILDIYORUM
kulağına
BEN SENİ SEVMEYİ SEVDİM
BEN SENİ *HAYAT* DEDİM SEVDİM
CANIN OLAYIM diyorum
sadece adımsız yerimizde müziğin sihrine ritmine kaptırmışız kendimizi sallanıyoruz
yavaş yavaş gözlerimiz kapalı
hımmmmmm sen-li ben-li *AN* Anlar
ve sen-li ben-li bir günün kapanışı
işte öyle SEN-li BEN-li HAYAT anlayacağın…
sen *HE* de canım-da canım
içinden GÜLÜMSEYEREK SADECE *HE* DE
imkanSIZIM hayalide güzel
SSDE__SSÇS
Ada_mSessiz__ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Sensiz

Seni sevmek yürekse o yürek bende
Seni sevmek acı çekmekse acıların hepsi bende
Seni sevmek sensizlikse
Ben zaten sensizim
               Ada_mSessiz     ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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SenSİZ Acıyor Ki

acıyor-ki
sensiz HAYAT bu CAN acıyor-ki
nefes alamıyor-ki bu CAN
SENSİZ sessiz sessiz
ada_sessiz kanıyor-ki bu CAN
bu CAN SEVDİ-Kİ
BU CAN ÇOK SEVİYOR-Kİ
neylesin bu can EYVALLAH dedi-ki

Selim Uğur Örs
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Sensizim-ki

Seni sevmek yürekse o yürek bende
Seni sevmek acı çekmekse acıların hepsi bende
Seni sevmek sensizlikse
Ben zaten sensizim
      Ada_mSessiz_ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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SENsizlik V Sessizlik

SENSİZliği dinle ne kadar çok şeyler söylüyor
SESSİZLİĞİ dinle sensizliğin çığlıklarını atıyor
Sessizliği dinle inim inim inliyor
Bir bilsen sensizliği
Bir bilsen nasıl da acı veriyor
Bir bilsen ki
bir anlasan ki
SENSİZLİK
SEN olur da çıkar gelirsin sessizliğin içinden
Yanı başıma
Ada_mSessiz__________________ada_sessiz

Selim Uğur Örs

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Se's'N SİZ CE

Bir zamanlama HATASI-dır zamansız açan KARDELEN-ler,
BEN-im GÖNLÜM-de YÜREĞİM-de açan SEN gibi.
İçimde konuşan dışımda susan can-daşım
YÜREK YÜKÜM,gönülSIZIM,imkanSIZIM,
Görmez gözlüm tutmaz ellim
sadece SEN
SEN
SEN
SEN İLLAKİ SEN derim,
büyütürüm o ZAMANSIZ AÇAN KARDELENİ-Mİ
SE(S) N-SİZ-CE
Ada_mSessiz__ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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SesSiZ

bu kadar saf tertemiz olmalı,
kalp atışı kadar duyulur
ama bir o kadar da duyulmaz olmalı
her ne olacaksa
     Ada_mSessiz__ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Sessizada'm

Bir Hayatın Seyir Defteri…*

Başkası yok,
Sadece Sen varsın...
Sersem salak bakınma etrafına...
Hadi
Durma
Bekleme
Tut Elinden...

Söylenmemiş TÜRKÜ'm ...
Ada’m Sessiz *

Selim Uğur Örs
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Sev Sev

YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Bi-tanem bi-can bi-canım
Gülmesin yüzün ağlasın kalbin gök kubbe yıkılsın başına demeyeceğim
Sev sev çok sev için dışına çıkarcasına sev
Öyle bir sev ki canın çıksın yüreğin çıksın yerinden
Öyle bir sevki gözün başka hiçbir şey görmesin
Dilerim Allahımdan
o sevdiğin senin onu sevdiğin gibi sevmesin
benim gibi sev  yürekten can-ı gönülden sev
dilerim yaradanımdan
gözlerini görmeden kokusunu almadan sıcaklığını hissetmeden senin gibi çekip gitsin
senden
dilerim ki ALLAH-ımdan SEV SEV sev BE CAN
öyle bir sevki
sev işte be can
sev için dışına çıkarcasına sev yüreğin çatlarcasına sev …
çareONCA olsun ama çare olmasın çaren olmasın imkanSIZIn olsun...

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada mSessiz/ada sessiz

Selim Uğur Örs
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Sevdi de Sevdi

Sevgili seni Çok koca sevdim koskoca
Boyumu aşarcasına hadsizce sevdim
Yerimi bilmeden sevdim
Derler ki sevda da
yürek abdal olur seyyah olur
sınırlar kalkar,mantık hak getire
Ben de haddimi hudutumu bilmeden sevdim
Sonu neymiş ne olacak demeden sevdim
Sevgili;
Sadece sevdim imkansızlığını bile bile sevdim
Yol-daşım
Can-daşım
Ana tadında sevdim
Oğul tadında sevdim
Seni varya seni ADA_m ölüm tadında sevdim
Bu yürek seni öyle bir sevdiki ADA_m
sonsuzluk kadar sevdi
Anlatılmayacak kadar sevdi.
Sevdi de sevdi be sevgili hepsi bu
Ada_mSessiz__________________ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Sevdik Hepsi Bu

YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ  SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Ne dedik?     SEVDİK dedik! !
Elimizle değil tenin kokusuyla sıcaklığıyla hiç değil
Yüreğimizle sevdik yüreğimizin kokusuyla sıcaklığıyla sevdik
Yüreğimizdeki duruşunu sevdik görmeden dokunmadan sevdik
Var-mı bir sakıncası?
Başka Biz ne yaptık?
Kırmadık
Üzmedik
Haddimizi Yerimizi Bildik
İnsanın Doğası olan bir duyguyu dedik
Sevgi ve Saygıyla Dedik
Ne Dedik?
SEVDİK …SEVDİĞİMİZİ söyledik…
Gerisi ne Haddimize Haşa… SÜMME HAŞA...*
Hepsi Bu…

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada_mSessiz ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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SEVDİK'mi SEVDİK

YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Sevdik mi … Sevdik
Özledik mi … Özledik
Senelerce yollarını gözledik mi … Gözledik
Kalem o-nu yazdımı … Yazdı
Gelmiyor imkanSIZIM mı … Gelmiyor evet imkanSIZIn
Zaten *O*nu görmeden temessız sevdin mi … evet evet görmeden temassız Sevdim …
O zaman sus be CAN
kırmadan kırılmadan
bırak isyanlarını bir kenara Sessiz sessiz yaşa,
yaşa yaşayabildiğince dolu dolu Gönlünce Gönül-hanen de yürek-hanen-de *O*nu...*

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada_mSessiz ada_sessiz
Selim uğur ÖRS  sen-zedeyim

Selim Uğur Örs
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Sevdim

BEN MAVİYİ SARIYI KIRMIZIYI..
BEN SENİN SEVDİĞİN RENKLERİ SEVDİM..
BEN DENİZİ BEN YEŞİLİ
BEN SENİN SEVDİĞİNİ SEVDİM..
BEN HAYATI SEN DEDİM SEVDİM
BEN RUHUNU KALBİNİ SEVDİM..
BEN CESUR VE ÇETİN ‘’SENİ SEVDİM ‘’
             Ada_mSessiz______ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Sevgili Vasiyetimdir

Doğarken ağla
Yağmur yağarken ağla
Sevdalı yürekleri seyret ağla
Türkü dinle ağla
Hasretler de özlemler de ağla
Yaz Çiz düşün ağla
Şiir yaz ağla
Yatağında ağla
Bu nasıl bir kadermiş
Bu nasıl bir feleksiz felekmiş
Bu can bu yürek neden ağlar be sevgili..
Sakın gelme
Vasiyetimdir sana sevgili sakın gelme
‘’ben öldükten sonra gel’’
Ama Gelmeden parçamızı dinle ‘’canın olayım’ı’’
Senin çok sevdiğin kır-çiçekleriyle gel
Sevgili;
Kır-çiçeklerinin arasına tek-tane papatya katta gel
Tam yüreğimin üstüne yerleştir çiçeklerimizi
Sonra içinden bir Fatiha oku
Çantandan içmek için aldığın suyla
yüreğimin üstüne diktiğin çiçeklerimizin etrafını sula
Sakın ama sakın ağlama
gözlerinden tek damla düşmesin
CANIM-da CANIM bari sen ağlama
sevgili vasiyetimdir

Selim Uğur Örs
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SEVGİLİmLER Günün Kutlu Olsun

YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

SEVGİLİmLER GÜNÜN KUTLU OLSUN    -106-

**Kimden: SöyLenmemiş TÜRKÜM Ada_mSessiz (@hotmail.com)
Gönderme tarihi: 14 Şubat 2014 Cuma 16:32:45
Kime: ADA ADAM (@hotmail.com)  **

Sevgili__m ADA_mmm
İLK ÖNCE;
YÜREĞİNDEN öpüyorum.
TEK-TANEM şu anda nerde olduğunu biliyorum
ben şu an da iş yerindeki arkadaşlarıma ve müdür-e
bir bahane bularak gelemeyeceğimi söyledim
bu gün sevgililer günü
sadece SEN BEN… BİZ olalım dedim,
ama evde değil
hani ADA_mız vardı ya
pencereden bakardık senle evimizin kapısından çıkardık ya,
altı adım sonra tren yolu
20-25 metre sonra surlar
15-16 metre yükseklikteki surlardan aşağı bakınca
kennedy caddesi
karşısında sahil yolu(yürüyüş yolu banklar)
deniz ve tam karşımızda ADA_mız vardı ya,
işte ben bu gün oraya
göz hizamdan sana bakmaya,ADA_ma bakmaya gideceğim..
hızlıca kalktım yatağımdan duşumu aldım traşımı oldum.
AKLIMDA SEN ADA_mmm…
''söylememe gerek yok herhalde biliyorsun ki gözümü açtığım anda
YAŞAMAKTAN ÖNCE SEN GELİYORSUN AKLIMA''ADA_mmm
hemen ilk işim diz üstü pc.şarja sokmak oldu

en güzel elbislerimi giyindim traşlı duşlu BEN
en güzel kokumu
(‘’kendimce çok güzel beğendiğim bir kokudur
ama çok pahalı olduğu için alamıyordum sana saklıyordum geldiğinde sıkacaktım,
1 yıl elimi sürmemiştim bu gün özel bir gün
seninle ADA_mmm bulaşacağım için
sakladığım yerden çıkardım bir de baktım ki azalmış
dura dura uçmuş herhalde üzüldüm’’)
Fahrenheitımı sıktım
ayakkabılarımı sildim sabunlu bezle
sana geliyordum buluşacaktık tertemiz mis gibi kokmam lazımdı
hemen kontrol ettim diz üstü pc.m dolmuştu tamam dı :)
artık sadece sahile gidip sessiz bir bank bulup
GÖZ hizasından SENİ ADA___mmmı seyredecektim
konuşacaktık sımsıkı sarılıp kokunu içime çekecektim...
hemen telaşla çıktım evden
tren yolu köprüsünün altından geçtim
sokaklar çok güzeldi ben bunları hiç görmemişim
bakar kör olurmuş ya insanlar işte aynen öyle.
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bir kaç ermeni ve rum evleri hariç
(sordum eski Yedikule-liler öyle dediler ermeni ve rum evleri dediler)
onlar da görmesen de gösteriyorlar kendilerini,
meğersem ne kadar çok varmış
Çoğu boyasız ve bakımsız ya
ondandır herhalde diğerlerini görmeyişlerim.
veya bu gün ilk defa
SENİNLE ADA_mmm-la ilk defa DIŞARDA BULUŞACAĞIZ ondandır
(her şeyi senin olmana bağlıyorum ADA_mmm..)
böyle etrafımı seyrede seyrede giderken surlara geldim
surun bir kısmı yıkılmış taşlardan uyduruk merdiven yapmışlar,
sadece bir insan inebiliyor ve çıkabiliyor
iki kişi geldiği zaman
kim ilk önce adımını attıysa merdivene
diğeri merdiven başında bekliyor inmesini ve ya çıkmasını
aşağıdaki temkinli olmalı o kadar dik ki Allah muhafaza insan bir düşse direk
aşağıdakinin üstüne..
bunları düşüne düşüne giderken
sana Ada_mmm-a yetişeceğim ya buluşacağız ya
çok hızlı yürümüş terlemeye başlamıştım
birden yavaşladım terlemem lazım,terlersem terimi silerken kokum azalır,
ter kokusuyla nasıl ADA_mmm sarılırdım hemen yavaşladım.
DİKKATLİCE merdivenlerden indim
sahil yolundaydım artık 7-8 metre sonra üst geçite geldim
onu da çıktım
çıkarken artık ADA_mmm-ı görebiliyordum..
üst geçitin üstündeydim artık
yürümeye başladım
üst geçidin üstünde tam ortasında durdum
bir daha SANA Baktım,
ama TEK-TANEM,AŞKIM o kadar enteresan bir şey gördüm ki
bunu ilk DEFA görüyordum durdum
gözlerim kocaman oldu ADA_mmm etrafın sis içindeydi
ama öyle bir sis ki tam bir KARTPOSTALLIK
öyle gasvetli bir sis değil süper bir şey
ve ben hergün seni ADA_mmm-ı seyrederken bu halini hiç ama hiç görmemiştim
SEN DE BANA SÜPRİZ YAPMIŞSIN anladım ben onu...
güneş,dingin deniz ve SEN ADA_mmm karşımda sadece etrafında bir sis örtüsü
ve SEN tüm MUHTEŞEMLİĞİNLE bana bakıyorsun
gel gel diyorsun.
evet ben daha yukardayım üst geçitin tam ortasında,
göz hizanda değilim ama kala kaldım ve dedim ki;
evet bildi ADA_m bu gün özel bir gün ADA_mmm da benim için hazırlanmış
birden DELİ ABDAL YÜREĞİM hani senle olunca atarya SERSEM SALAKÇA aynı öyle
atmaya başladı,
bilirsin ADA_mm saat tarih zaman aklımda durmaz
tahmin asla edemem
ne kadar köprünün üzerinde kaldığımı bilmiyorum ama
bir hatun köprünün başından belirdi bana bakmaya başladı
ne yapıyordum öyle durmuş,ne yaptığımı sorguluyordu içinden herhalde
çünkü elimde fotoğraf makinesi olsa diyecek ki resim çekiyor,
ben öylece üst geçtin üstünde sırtımda sırt çantam
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sana ADA_mmm-a bakıyorum..
ama nerden bilecek-ki o hatun
bu adam ADA_sına bakıyor ADA_sını seyrediyor,
hemen kendime geldim hatunun çıktığı merdivenlere doğru yürümeye başladım hızla
merdivenlerden indim aşağı
sahil yolunun çimen kısmını koşar adım geçmeye başladım
çünkü;
tam sana bakacağım seyredeceğim daha doğrusu BULUŞACAĞIMIZ yerdeki BANK boştu
ona kimse oturmadan yetişmem lazımdı
hemen gittim oturdum,yorulmuştum nefes nefese kalmıştım
hemen yüzümü sana ADA_mmma döndüm
o kadar MUHTEŞEM bir şekilde bana bakıyordun ki SİSLİ SİSLİ
yine o aptal salak gözlerim doldu
bir yandan da gelen geçenden utanıyordum
hakkımda yorum yapmalarını istemiyordum
‘’aaaa yazık ne oldu ki,kim bilir ne derdi var gibi’’
acıntılı bakan gözler yorumlar,konuşmalarını istemiyordum..
bilmezler-ki MUTLULUKTAN,
BİLMEZLER Kİ '' ADA__mmm-la İLK BULUŞMAMIZ''
birde baktım ki elimde sigara yanıyor:(
kendi kendime ulan bok-mu var nefes alamıyorsun,farkında bile değilsin ne zaman
yaktın  şu mereti
ne zaman ilk nefesi çektin ve elinde o meret yanıyor:(
çok kızdım kendime...
ben bunları düşünürken,bir ihtiyar amca bana doğru geliyor
arkasından bayanlar erkekler ailece yürüyenler
bir sürü akın akın insanlar, ama o ihtiyar amca belli ki yorulmuş
en yakın bank da BİZİM bank-ımız yanımıza oturacaktı hemen hızla
diz-üstünü çantasından çıkardım montumu çıkardım terliydim esiyordu hava ama olsun
yanımı doldurmam lazımdı diye düşündüm,
hemen çantayı montumu banka doldurdum
iyice yaydım yer yok dercesine oturmayın dercesine yalnız kalmak istiyoruz dercesine,
amca da anlarcasına önümden çekip gitti
ama birden kızdım kendime
neden dedim otursun iki nefes alsın sen burdasın daha,
günün birinde ben de böyle olacağım ki,
şimdi bile nefes nefese kalmıştım
ama ama ne yapayım ADA_mmm sen+ben=BİZ ilk defa buluşmuştuk
affet beni amca dedim içimden
ve tekrar bank-ı dahada doldurmaya başladım
sırt çantamıda boyunumdan çıkardım
pc çantası sırt çantam ve montum bank-ı tamamen doldurmuştu
resmen ZAPT ETTİK..
artık rahattım ama bilinmez ki densizin biri gelir
abi der,kardeş der,evlat der az şunları toplada bir nefes alalım da diyebilirdi
amannnn dedim kendi kendime
birden seni ADA_mmmı ihmal ettiğimi düşündüm
sana bakıyordum ama düşüncelerden dolayı seni görmüyordum..
çıkardım pc,sana ADA____mmm-a yazmaya başladım
ama birden kendime lanet okumaya küfür etmeye başladım,
bu kadar karmaşada hengamede unutmuştum,PAPATYA alacaktım sana Samatya’dan
geçerken..
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kahretsin hediyeni unutmuştum
unutmuştummmmmmmm nasıl da kızıyorum küfür ediyorum kendime,,
sen duysan biliyorum
SUS SUS Selim GERİ AL sözlerini ben ARGO sevmem diyeceğini bildiğim için içimden
ediyordum küfürlerimi
ama ne olur ne olmaz sen duyar hissedirsin,
daha doğrusu biz BİZİ HİSSEDİYORUZ DUYUYORUZ
içimden inşallah duymamıştır dedim ama sen kesin duymuşsundur..
o ASALETİNDEN bu günkü telaşımdan duymamazlıktan gelmişsindir…
teşekkür ederim CANIM-DA CANIM TEK-TANEM anlayışın için...
evet ADA__mmm artık senleyiz baş başa GÖZ’ümün hizasında
ve
bu bizim İLKLERİMİZDEN BİRİ DAHA ''İLK DEFA DIŞARDA BULUŞUYORUZ''
gözlerim seni doya doya seyrederken önümden o kadar çok kişi geçiyor ki aileler
sevgililer,
babası annesi arkada ha düştü ha düşecek koşan bir kız çocuğu çok tatlı zilli..
bunları seyrederken,sen sağ elini benim sol kolumun altından içeri sırtıma doğru
sokmuşsun,sol elinde sağ kolumun altından içeri sokmuşsun arkada ellerini
kavuşturmuşsun sol tarafın sol yanağın tam göğsümün üstünde bastırmışsın İÇİME
GİRMEK İSTERCESİNE,
ben de bankın sırta dayandığı yere paralel kolumu uzatmışım sağ omuz başını
sımsıkı sarmışım kendime kaynak yapmışım
sol kolumda gögüslerinin altından sağ tarafından beline dolanmış,
çenem tam başının üstünde
saçlarını kokluyorum içime çekiyorum kokusunu..
arada yüzüme bakıyorsun hemen o bakışı değerendiriyorum alnından öpüyorum
sonra tekrar sol yanağını yüzünü göğsümde kaybediyorsun,
ben de saçlarını koklamaya devem ediyorum
ara ara koklamayı bırakıp çenemi ve başımı kaldıryorum az daha yukarı ‘’SİSLİ SİSLİ’’
ADA__mmm-a bakıyorum …
böylece ne kadar durduk bilmiyorum ama
birden ilerde gözüme bir roman kadını ‘’gacı’’ takılıyor,
yok böyle birşeyyyy elinde PAPATYA ama tek demeT tek deste
hemen dur TEK-TANEM diyorum kalkıyorum yanından
roman kadınına doğru gidiyorum
ama burası İstanbul pc montum sırt çantam bank da ve ben 10-15 metre ilerdeki
roman gacısına gidiyorum
(‘’araba kullanırken bile dört kapımı İÇERDEN KİTLERİM kapatırdım
çantamı bagaja ve ya koltuğumun altına bırakırdım her şey olur burası İstanbul
ama birden PAPATYA yı görünce unuttum herşeyi’’’)
cemimde 20 tl var içimden de inşallah 21 tl demez roman gacısı diyorum..
hiç bir şey demeden bir gözüm bankta bir gözüm roman gacısında
elinden demet PAPATYA-yı alıyorum ve fiyat sormadan iki onluktan birini uzatıyorum
yetermi diyorum?
gülüyor ve kafa sallıyor sanki ‘’yetmezde ama al dermişçesine.’’
hemen tekrar bank-a bank-ımıza SANA ADA_ma koşuyorum
işte tamam diyorum içimden..
PAPATYAM da tamam SEVDAM da TEK-TANEM de tamam
ADA_mmm karşımda ve kollarımda
ADA___________MMMM diyorum; ‘’SSDÇ SSDE’’
(‘’’Seni Senden Çok Seviyorum- Seni Sevmeye Devam Ediyorum’’’)
PAPATYA_yı sana ADA_mmm-a uzatıyorum
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PAPTYA-nı alıyorsun,hani varya Yılmaz Güney Filiz Akın filmi,
hani Filiz Akın yanağına yanağını sürüp koklarcasına öpüyor-ya Yılmaz’ı
aynen öyle koklayarak öpüyorsun CANIM-SIN diyorsun..
öylece SARILA KALIYORUZ..... SEN+BEN=BİZ oluyuruz..
İYİ Kİ VARSIN
SEN SEN SEN SEN İLLAKİ SEN ADA________mmmm
evet ADA_______mmm
bu saate kadar bank-ta sana SIMSIKI SARILMIŞ
ve göz hizamda seni ADA_mı seyrettim..
sislerin dağıldı daha da netleştin.. daha da bir GÜZELLEŞTİN

**Kimden: BİR GARİP AKŞAMCI '' KADEH '' (@hotmail.com)
Gönderme tarihi: 15 Mayıs 2012 Salı 23:04:39
Kime: -_-_-@mynet.com

BEN * SANALYALAN * CAN**

EVET seni tanıdığımdan beri yani
(15.mayıs.2012_Salı_23.04.39)
bu günden beri yaşdıklarımızı düşündüm,hayal ettim tek tek bütün mesajlarımızı
okudum,
SEN le vakit çok hızlı ve hoyratça ilerliyor..
ellerini tuttum üşümüştü benim ellerim de üşümüz,
montsuz iyi dayandım kendimi takdir ettim,
insanlar da seyrekleşmeye başladı hava soğudu
ADA_mmm üşümüş ben de üşüdüğümü fark ettim
SON KEZ ADA_ma BAKTIM
SON KEZ KOLARIMDA SAÇLARINI KOKLAYARAK dedim ki usulca;
ADA_______mmm iyi ki varsın
iyi-ki girdin hayatıma teşekkür ederim,iyi-ki iyi-ki sen ben BİZ olduk..
yavaşça kalktın ayağa ben bank-ta otura kaldım,
ellerinle yüzümü avuçlarının içine aldın yüzümü kavradın gözlerime yüzüme baktın ama
ben göremiyordum ‘’gözlerini’’
sadece gözlerimi sımsıkı kapattığımı biliyorum,
ayakta eğildin *SENİ SEVİYORUM* Selim dedin,
avuçların başımı yukarı doğru kaldırdı dudaklarımdan öptün...
hımmmm bunu anlatmak yazmak imkansız
öpüşmeyi öğrenmişsindir ya
ama kimden?
DENEME-lerden sevgisiz aşk-sız sadece öpücük olaya hazırlar ya insanı onu
öğrenmişsindir
SEVGİ-yle AŞK-la İSTEK-le hiç öpmemişsindir kimseyi onun için nasıl bir şey
bilemezsin..
işte ayağa kalkıp avuçlarındaki yüzümü kaldırıp
BENİ ÖPTÜĞÜNDE anladım ki
ben hiç ‘’ÖPÜŞ-ME-Mİ-ŞİM’’ ÖP-ME-Mİ-ŞİM’’
bu çok ayrı bir şeymiş bunu tarif etmeye çalıştım
dudaklarım tekrar kıpırdadı bu HAZI anlatmaya devam etmek için
ama sen işaret parmağınla ve dudaklarınla susturdun
evet susturdun parmağınla öpücüğünle
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sonra öptüğün dudağımın etrafında daireler çizdi parmakların,
ben hiç bir A-nı kaçırmamak adına gözlerimi açmadan son kez parmaklarını
KOKLUYORDUM gözlerim kapalı gözlerini yüzünü görmeden,
birden aklıma geldi öpüşmeler
öpüşmeler şehvet anına öncülük yapar kadını ve erkeği A-na hazırlardı,
çok enteresan
Ada_mmm sen dudaklarımdan öperken ben de o an,
şehvet A-nı hiç aklıma gelmemişti sadece DUDAKLARINI EZBERLİYORDUM
ne kadar kalındı dudakların,alt dudağın-mı daha kalın yoksa üst-mü veya veya ikiside
incemi veya tam tersimi.
az da olsa görmüştüm bir kere ama bu AN başkaydı
her şeyi unutmuştum hafıza kaybına uğramış gibiydim,parmaklarını KOKLUYORDUM
Birden ELLERİN YANAKLARIMDAN KAYARCASINA YÜZÜMÜ TERK ETTİ
ama hala gözlerimi açmıyordum
bir zaman sonra açtım GÖZLERİMi
kahretsin yine doldu,dolu dolu gözlerim,bank-la deniz arası 3-4 metre
Sen sırtını dönmüş koşu yürüyüş yoluna doğru değil de direk denize doğru yürüyordun.
bir ara ALLAHIM deliriyormuyum dedim ben neler görüyorum ne bunlar
sonra tekrar bakmaya başladım ardından
hava çok soğuk olmasına rağmen..
BEMBEYAZ ASKILI ETRAFI DANTELLİ AYAK BİLEKLERİNE KADAR UZUN
VÜCUDUNU SARAN BİR ELBİSEN OLDUĞUNU FARK ETTİM..
şaşkınlıkla senle buluştuğumuz a-nı hatırlamaya çalıştım
kahretsin ki hatırlamıyorum ne giymiş olduğunu ama
bu elbise de kesin değildi,
sonra ayaklarını fark ettim ayakkabıların da yoktu
ayakların çırıl çıplaktı..
ŞAŞKINLIKLA ve HAYRANLIKLA SENİ SEYREDİYORDUM
ağır ağır denize doğru ilerledin
ilk önce sağ sonra sol adımını attın denize…
aman ALLAHIM suyun üstündeydinnn ADA yolda ilerler gibi resmen yürüyordun
artık hayret etmeden
sadece o muhteşem vücudunu seyrediyordum arkandan
düşünmeyi soruları bıraktım bir kenara
sadece seni seyrediyorum,yürüdün yürüdün YÜRÜDÜN..,
ADA_mmm-ıza doğru yürüyordun
küçülüp gözümden kaybolana kadar
ADA_mmm-ıza gidene kadar seni seyrettim,
birden elime bir damla düştü yağmur sandım irkildim hava yağmur havası dedim kendi
kendime,ama yağmur değildi
sol gözümde biriken sonra kendini aşağı atan bir göz yaşı damlası,
sol elimin,baş parmağının ve işaret parmağının arasındaki o havuz gibi yere düştü,
hemen etrafıma baktım kimse varmı Allah-tan kimse yoktu
sadece bir çift 500 metre ilerde bana doğru geliyordu,
oh dedim kimse görmedi hemen ellerimle gözlerimi sildim..
ağır ağır pc.mi çantama koydum sırt çantamı aldım
üşümüşüm bayağı montumu giydim
bank-tan kalmak istemiyordum
ADA_mmm-ın sisi tamamen kaybolmuştu,deniz ADA_mmm gri olmuştu
sevmemiştim bunu ama olsun dedim
ADA______m la İLK buluşmamız dedim MUHTEŞEMDİ..
birden canım yandı yüzüm buruştu yüreğim acıdı
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sana aldığım PAPATYA-yı almayı unutmuşsun be TEK-TANEM:(
hemen demet PAPATYA-yı aldım elime eve götürmek istedim
vazoya koyayım dedim sana gösteririm diye düşündüm..
birden aklıma Çemişgezek-teki DİLEK AĞACIMIZ geldi aklıma
hiç düşünmeden denize doğru gittim
senin tam denize giridiğin yerden PAPATYA-nı denize bıraktım..
DİLEK *DENİZİM* olsun dedim tam burası
PAPATYA-da kırmızı *KURDELAM..*olsun dedim…
çemişezek-teki dileğimi söylemiştim sana,söylemedim de ima etmiştim
imada değil de sen anlamıştın onu ADA______mmm,
bu sefer bunu söylemeyeceğim imasını bile yapmayacağım
TUTTUM DİLEĞİMİ BIRAKTIM PAPATYA-nı DENİZE
DE HAYDE; dedim tuttum evimizin yolunu ama çok yorulmuştum
BİLİNDİK TANIDIK BANA HİÇ-DE YABANCI OLMAYAN BİR HÜZÜN DOLDU İÇİME YİNE
neden bilmiyorum
yok yok biliyorum
neyse dedim kendi kendime EYVALLAH dedim yürümeye devam ettim,
ama o koşarak geldiğim yol çok büyüdü gözümde
sanki kilometrelerce uzak gibi..
işte SEN-li
BEN-li
BİZ-li
bir gün TEK-TANEM
SEVGİLİ__m__LER GÜN-Ün Kutlu Olsun ADA_mmm
kelimesi kelimesine harfi harfiyen böyleydi...
İYİ-Kİ VARSIN TEK-TANEM SSDE SSÇS
_________Ada_mSessiz ada_sessiz *SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*

Selim Uğur Örs
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SEVGİLİmLER Günün Kutlu Olsun ADA''mmm

YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Sabah bir telaşla kalktım yatağımdan
bu gün 14 şubat sevgililer günü
Hemen duşa girdim traşımı oldum kokumu sürdüm,Aynı geçen yıl gibi
Ama bu sefer diz üstü bilgisayarımı sırt çantamı almadan çıkacağım dedim kendi
kendime…
ADA   ADA_mmm
her neden se ağlıyorum elimde değil durduramıyorum göz yaşlarımı
“La Havle Vela Kuvvete'' diyorum kendi kendime hayır olsun inşlallah diyorum.
evet evet bu sene Bilgisayar yok sırt çantası yok
Mavi Polarımı kotumu giyiyorum montumu sırtıma çekip çıkıyorum evden
ADA   ADA_mmm
bu sefer papatyalarını unutmuyacağım,ilk önce samatyaya gideceğim
Cümle kapısından çıkıyorum
sola dönüyorum ve yürümeye başlıyorum
Yüreğim yine ağzımdan çıktı çıkacak sersem salak atmaya başladı
Bu sene tren yolunun altından geçmiyeceğim
Rum evlerinin,ermeni evlerinin ve kilisenin önünden geçiyorum
direk samatya’dayım
hemen ilk gördüğüm roman gacısından papatyalarını alıyorum
bu sefer cebimde param var korkusuzca alıyorum
hatırlarsan sevgili geçen yıl
yani 14-02-2015’de şöyle olmuştu;
^^araba kullanırken bile dört kapımı İÇERDEN KİTLER kapatırdım
çantamı bagaja ve ya koltuğumun altına bırakırdım
her şey olur,burası İstanbul
ama birden roman gacısını elindeki PAPATYA yı görünce unuttum herşeyi
cebim-de 20 tl var içimden-de inşallah 21 tl demez roman gacısı diyorum..
hiç bir şey demeden bir gözüm bankta bir gözüm roman gacısında
elinden demet PAPATYA-yı alıyorum
ve fiyat sormadan iki onluktan birini uzatıyorum yetermi diyorum?
gülüyor ve kafa sallıyor sanki yetmez de al dermişçesine.’’^^
aynen böyle olmuştu hatırladınmı sevgili
evet evet
hızlı hızlı adımlarla samatya köprüsnün altından geçip sahil yoluna çıkıyorum
üst geçitten karşı sahil yoluna geçiyorum
bankımıza doğru gidiyorum
sahil yolu bomboş kimseler yok
bankımız boş sahil yolu boş kendyy caddesi bomboş
enteresan bir sessizlik
sanki insanlar sözleşmiş sokaklara caddeler çıkmamak için
Oturdum banka ellerimde papatyaların
seni ada_mmm_ı seyrediyorum
Gözlerim dolu dolu doldu,birikti gözlerimin içinde
biriken göz yaşlarım birbirleriyle yarışırcasına kucağıma avuçlarıma düşmeye başladılar
Fakat bu sefer geçen yıl gibi saklamıyorum göz yaşlarımı
çünkü etrafımızda kimsecikler yok,sadece SEN ve BEN varız
göz-yaşlarım etrafın sessizliğinden de cesaret alıp hıçkırığa dönüşüyor
ne kadar oturduğumu bilmiyorum…ayağa kalkıyorum
geçen yıl gibi aynı yerden,
papatyalarını *dileğimi tutarak*bırakıyorum dilek denizime…
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Sonra 10.yıl marşı çalmaya başladı cep telfonumdan
İçimden hiç açmak gelmiyor telefonumu,ama arayan çok ısrarcı susmuyor
vaz-geçmiyor çaldırmaktan..
Kahretsinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn…!
birden anlıyorum etrafımızdaki sessizliği
sokak ve caddelerin neden bu kadar ısssız sessiz ve boş olduğunu
Rüyama gelmişsin ADA_mmm…
rüyama konuk olmuşsun her zaman ki gibi
yani yine rüya görmüşüm rüyamda seni bizi görmüşüm
saatime baktım 05:47 tarihe baktım 09-02-2016
yani anlayacağın ADA_mmm
ben beş gün önceden sevgililer gününü kutladım HAYIR olsun İnşallah..
*SSDE_SSÇS*

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada_mSessiz ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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SEViLEN

YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Haberin var mı SEVİLEN
seni seven
üzülüyor acılarda
seni seven
hala seni yazıyor
seni seven
hala güneşi seninle karşılıyor güneşin kendini ay yakamoza teslim etmesini seyrediyor
seni seven
ay gece yakamoz yıldızlar soruyorlar *sevdiğin nerede*
bilmiyorum hala beklemekteyim diyorum
seni seven
hala seni bekliyor
seni seven
SSDE ve SSÇS
ne yazık ki SEN YOKSUN
ne yazık ki SEN GELMEYECEKSİN seni seven bunu da biliyor…
SEVİLEN ne zordur bilirmisin beklemek
bir de gelmeyeceğini bile bile beklemek
sen nerden bileceksin ki SEN BEKLENENSİN
Sen sürgün gitmek ne demektir bilirmisin
Benimkisi AŞKA SÜRGÜN
SOL YANINDAN YÜREĞİNden SÜRGÜN
Kalemime SÜRGÜN
SENsizliğe SESsizliğe sürgün
ve ve ve SEN YOKSUN hiç OLMADIĞIN gibi
hiç de OLMAYACAĞIN gibi…VESSELAM

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada mSessiz/ada sessiz

Selim Uğur Örs
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Sevmek

Sevmek;
Sevdiğini söylemekle yetmiyor,
Sevmek sevdiğine yanında olduğunu hisettirmektir
Arkasına bakmamalı sevdam arkamdamı diye,
Bilmeli ki sevgisi sevdası,orda arkasında her daim
Sevmek korkmak değil
dimdik herşeye herkese sevgin için karşı durmaktır,
ve hatta dünya-ya DİKİLMEKTİR
sevmek erteleme değildir,
bırakacaksın sarılsın doya doya
bırakacaksın koklasın içine çeksin sevgisini
bırakacaksın sessizce gözlerine gözleriyle fısıldasın
GÖZLERLE SÖYLENMESİ GEREKENLERİ
sevmek;
seviyorum ama imkanSIZIN-ım demek değildir
sevmek;
sonunu düşünmek değil A-NI sevdiğinle sevdanla yaşamaktır fütursuzca…
çünkü;
yarın yok ki
sevmek;
ses nefes değil sadece,sevmek tüm benliğinle yanında olmaktır.
Eğer haksızlık yaptığına inanıyorsan sen-in herşeyine EYVALLAH demişse,
Nazına tuzunu çekebilmektir,
tadı tuzu olabilmektir..
Bilmelisin hayatı onun çok zordur
Bilmelisin ruh dünyası alt üsttür
Bilmelisin hayata küskün olduğun
Bilmelisin hayat ona çok acımasız
Bilemlisin ki hayat nefes aldırmıyor
Bilemlisin ki sadece senle NEFES alıyor
ve ona göre avcunda yüreğinde saklamalısın korumalısın sana ihtiyacı olduğunu
bilmelisin..
YOL AYRIMINI göstermemelisin
SEVMEK;
Anlamaktır,hissetmektir bilmektir içini dışını sana söylemeden…
ve hatta kendinden vermektir…
ve hatta hatta ÖLEBİLMEKTİR ‘’NEDEN’’ demeden sorgulamadan…
Sevmek;
Zor zanaattır,çetin yoldur YÜREK işidir DURUŞ-dur
Zor işttir vesselam çok zor….

Selim Uğur Örs
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Sınav''ımm

YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Doluyorum sensizliğinle sessizliğinle
Doluyorum karanlık gecelerimle
Durup duruken ağlıyorum be bi-canım
Neden ki-neden ki diyorum
Sor diyorlar;
sensizliği sessizliğe karanlık gecelerine göz pınarlarına
sor diyorlar sor yüreğine
Soruyorum;
sessizliğe,karanlık gecelerime göz-pınarlarıma yüreğime
Diyorlar ki
sersem salak atan o yüreğin yani ben ve sen çok sevmişsin aşıksın arkadaş diyorlar
Eee diyorum o zaman uzattım elimi yüreğimi tut-sa- ya diyorum elimi yüreğimi
Diyor-lar-ki
O yürek
O el
O ten
O nefes Sınavındır arkadaş,
De hayde çöz çözebilirsen arkadaş…
Bir kadın tanıdım ÖMRÜME BEDEL bir AŞK YAŞIYORUM AN_latılır gibi değil...!

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada_mSessiz ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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SIR Kapım

*YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ*

Demiş_sin ki;
*Al YÜREĞİM senin olsun*! ..
SIR kapım
Kolsuz kanatsız hapis yürekli SEVDAM
Yürek_SIZIM
Dil_EFKARIM
Söz_YAŞLARIM
Ben o YÜREĞİ aldım yüreğime
Aldım Başım Gözüm Üstüne
SEN_BEN
BEN_SEN tek bir YÜREK yaptım
SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm
CANIM_da CANIM TEK_TANEM
‘GEL’ artık Gel de söyleyelim
SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜMÜZÜ
Yürek Yüreğe Dudak Dudağa...
____Ada_mSessiz ada_sessiz *SSDE*SSÇS*

Selim Uğur Örs
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Sızım

YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Aşkım dedim
Aşkım dedi…
özlüyor bu CAN,
SEN-i istiyor bu CAN
Sana hasret bu CAN,
Seni senden çok seviyor bu CAN dedim
Hadi Gel dedim! !
bir ÖMÜR boyu sen+ben=BİZ olalım dedim
sus sus OLMAZ dedi
imkasız dedi,ben SEN-in imkanSIZI-nım dedi
ellerin dedim OLMAZ-ki dedi
gözlerin dedim OLMAZ-ki dedi
seviyorum,ölüyorum,özlüyorum,hasretimsin be canım-da CANIM dedim…
sen de benim için özlemim,hasretimsin dedi
ben de ölüyorum bende seviyorum dedi
ama ama ne olur anla İMKANSIZ dedi anla bunu artık dedi…
eyvallah dedim imkanSIZIM eyvallah…
                 Ada_Sessiz___ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Sis-li SEN

YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Canım sıkılıyor TEK-TANEM CANIM-da CANIM;
Patlamaya hazır yanardağ gibiyim
Yüreğim çatladı çatlayacak.
Dilim damağım kurudu
Akıl başta değil.
Yine yoksun ADA_mmm
Yine SİS-li SİS-li bakıyorsun bana
Sen görüyorsun da beni
Ben göremiyorum seni.
Ha öldü ha ölecek bu CAN.
Ada_mSessiz__ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Son NEFES-im

Ne olduğunu bilmiyorum ama ne olur GİTME, HAYALİM,AŞKIM,SEVDAM oldun,
BEN-de BEN oldun
Mevsimlerden BAHAR’ım oldun
Gökyüzünde SAMANYOLU-m oldun
Aylardan * MAYIS * oldun
Günlerden * 15 SALI * oldun
Saatlerden * 23:04.39 * oldun
CANIM-da CAN oldun,
ne olur GİTME
Günahım ol sevabım ol,
CENNET ol CENNET-tim ol
RUHUMA EŞ ol,
Ne olursan ol BENİMLE ol
BENİM ol
BENDE KAL ne olur GİTME.
SONUM ol,
son DURAĞIM ol,
omuzumdaki KELEBEK ol,
Aylardan MAYIS ol,
benim ol,
bende kal ne olur GİTME…
AMA yinede GİDECEĞİM gitmek ZORUNDAYIM diyorsan
Oldur-maya zorladım OLSUN diye,
ama olmadımı OLMUYOR BAKA KALDIM ARDINDAN,
oluru yok imkanSIZIM dedim,
Kapattım GÖZLERİMİ;
O GÖRMEDİĞİM GÖZLERİNDEN ÖPTÜM,
O TUTMADIĞIM ELLERİNİ ÖPTÜM YÜZÜME SÜRDÜM,
O NARİN BELİNE DOLADIM KOLLARIMI SIMSIKI DUDAKLARIM İNCE NARİN BOYNUNA
UZANDI
SESSİZCE KİMSELER DUYMADAN,
KULAĞINA FISILDADIM
*SSDE * SSÇS* DEDİM
tüm gücümle çektim * KOKUNU * içime
derin bir NEFES aldım
Sonra Verdim içimden GELEN * SON NEFESİMİ…*
 Ada_mSessiz_ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Son SELA

Al götür sevgili sendeki beni
o mas-mavi denizin ortasındaki ADA_ya
vakit tamam hissediyorum
görüyorum
görüyor gözlerim o mavi beyaz ışığı
Artık gitme vakti
bari şimdi al götür sendeki beni
tut ellerimden al al
al götür sevgili
Biliyorum
bitecek bu özlem V hasretler
bitecek artık bu sessiz sensiz geceler
vakit tamam sevgili al
al da götür artık sendeki beni
huzur bulsun artık bu bi-çare yıkık dökük virane yürek
tut
tut be kalleş sevdam tut ellerimden götür sendeki beni
vakit tamam ne olur anla artık sevgili
bak kaldır kafanı
bak gök yüzüne beyaz beyaz papatyalarla birlikte
mavi kar yağıyor V mavi beyaz ışık hüzmesi eşlik ediyor onlara
tut tut sevgili
tut ellerimden al götür bendeki seni vakit tamam
yoruldum çok yoruldum artık dursun şu sersem salak atan yürek
eyvallah sevgili
bendeki sana bu son eyvallahım sevgili
her şey tüm GÜZEL şeyler sence olsun
bitti artık
YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ BİR SEVDANIN GÜNLÜĞÜ
Doldu artık.
EYVALLAH CANIM-da CANIM EYVALLAH
Şimdi hayatım boyunca dinlediğim SELA-yı
Kendim için bekliyorum SON SELA-mı bekliyorum
Sonra birkaç kürek toprak ardından bir fatiha
Sonra nasıl bilirdiniz faslı
YALANDAN İyi bilirdik diyenelerin arasında
Bir tek SEN İYİ BİLİRDİK DEME
Sen EYVALLAH de
Sonra çek git be sevgili
____________________Ada_mSessiz V bir *HİÇ*

Selim Uğur Örs
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Sonrası/mı .?

Bir Hayatın Seyir Defteri…*

Unutur gibi olursun
Yeniden çıkar karşına ...
Sonra,
Yeniden gider ...
Sonrası/mı ...?
Sonrası,
Yeniden
Yine
Hayal kırıklıkları
Can kırıklıkları ...

22/O4/2016 Cuma saat: 00:59

Ada’m Sessiz*Selim uğur ÖRS

Selim Uğur Örs
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Soracak

Bir Hayatın Seyir Defteri…*

Yine Rıza Baba nın meyhanesindeyim be Bican
Yine Masam afilli RakıŞıklı  Kafam çok RakıZel
Elbet bir gün öleceğim eyvallah amenna…
Ya Gözlerin
Ya Kokun
Ya Tenin sıcaklığı
Ya *Bir Gün Mutlaka*
De/hayde söyle
Kul Kuldan Sormayacakmı Sanırsın …
Soracak soracak ...*

Söylenmemiş TÜRKÜ'm ...
Ada’m Sessiz *

Selim Uğur Örs
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Sordum

YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Gök-yüzü ne sordum,
Ay yakamoz yıldızlara sor dedi…
Ay yakamoz yıldızlara sordum,
zifiri zindan gecelerine sor dediler…
Zifir zindan gecelerime sordum,
Hayallerine rüyalarına özlemlerine sor dedi…
Hayallerime rüyalarıma özlemlerime sordum
İstanbul’a sor dediler,
İstanbula-a sordum…
sahil yolu-na,kennedy caddesi-ne,çiçek pasajı-na,fasıllar- a,şairler-e roman gacısı-na
sor dediler…
sordum hepsine teker teker,
Deniz-e sor,ADA_ya,ada_SU,ada_CAN-a sor dediler…
sordum onlara … onlara da sordum
Söylenmemiş TÜRKÜ-ne söylenmeyecek TÜRKÜ-ne sor dediler…
Sordum söylenmemiş söylenmeyecek türkü’me onlar da,
Yüreğine sor dediler…
Sordum yüreğime,
Gül-dü kah-kaha attı alay edercesine
ADA SEN-sin dedi…
Nasıl ADA ben-im?
Nasılı yok ADA_SEN_sin…
Peki ben nerdeyim dedim…
Sen sende-sin dedi,ADA-sın ADA_da-sın…
DELİRMEK ÜZEREYİM…aklım fikrim ben-den gitti
Yüreğim ekledi;
Neyi soruyorsun,hayal denen bir şey var rüya denen bir şey var
Ada hiç yoktu ki olmadı ki aklının sana bir oyunu dedi
sen yazdın sen yaşattın sen büyüttün ADA_nı…
Ne yani şimdi 15-mayıs-2012 23:04:39 dan beri ben rüyada hayaller de-miy-dim…
Eyvallah aynen öyle dedi …
Kapattım dünya-mı yüreği-mi
Kalemi-mi ADA_yı hayallerimi özlemlerimi bıraktım tahta masada…
eyvallah dedim ben kendimi bulmaya gidiyorum eyvallah…

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada_mSessiz ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Sorma Gitsin

YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Ada_mmmm ADA
Benim hain melun sessiz sensiz o kadar çok zifiri zindan karanlık gecelerim var ki,
Sevgili ADA_mmm
Benim bir de laf anlamaz söz dinlemez Firari eşkiya sersem salak atan bir yüreğim var
ki
sorma gitsin
ADA_mmm
Benim sessiz sensiz zifiri zindan gecelerde seni yazarken
Kırdığım o kadar çok kırık kalemlerim kırık yüreğim Kırık hayallerim var ki
onları da  sorma gitsin
Masam da
Seni yazıp yazıp sonra beğenmeyip çöpe attığım
Üstüne ateş suyu dökülmüş buruşuk beyazlığı gitmiş o kadar çok kağıtlarım var ki
onları da sorma gitsin
Bir de Biliyormusun ADA_mmmm
Benim hiç yeni yılım da olmadı eski yılım da
gelen de giden de tüm yıllarım eskiydi bu da benim yılım diyemedim hiçbir yıla
ADA_mmm Biliyormusun sevgili senin
Sessiz sensiz gecelere,Yüreğime
Kalemime buruşuk kağıtlara
Nefesinin nefesime
Gözlerinin gözlerime gözlerimden akan yaşlarıma
Hayallerime Ben-li SEN-li yeni bir yıla
Aşk-a,Sevda-ya,Kırık dökük yüreğime
yani kitapsız buz yürekli kalleş sevdam işin özü sözün özü
Gözlerinin gözlerime Yüreğinin yüreğime borcu var be Canım-da Canım hepsi bu…

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada_mSessiz ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Sosyete AŞK

YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Benim hayallerim vardı,
allı morlu papatyalı
Benim hayallerim vardı
göz-yaşlarımla beslediğim yeşertiğim
Benim rüyalarım da vardı
kimselere anlatmadığım anlatamadığım
Benim sessiz sensiz gecelerde arkadaşlarım da vardı
Sessizlik,ay-yakamoz,yıldızlar bir de kadehim
Benim
kalemim söz-yaşlarım dil-efkarım karalamalarım vardı
Yani
yasaklı saklı hapis yürekli bir sevdanın günlüğü vardı
Bir de yüreğim de sakladığım aklımdan çıkaramadığım çıkmayan
*BİR GÜN MUTLAKA*
Boşu boşuna dua-larım yalvarışlarım var-dı
Yıllardır bekledik durduk
Hayallerim
Rüyalarım
Sessiz karanlık geceler
Ay-yakamoz
yıldızlar
kadehim
yüreğim
Söz yaşlarım
dil efkarım
karalamalarım
yasaklı saklı hapis yürek-li sevdanın günlüğü
*BİR GÜN MUTLAKA*
Bekledik durduk çareSENce
şimdilerde hepsi çöplerde çamur içinde yitik bitik ayaklar altında
birden her şey bitti  son perdeymiş bilemedim
hepsi teker teker,terk ettiler beni
Ya ben yarenliği arkadaşlığı bilemedim beceremedim
ya da sevmeyi AŞK-ı
veya *O* SOSYETE SEVDA- SOSYETE AŞK…

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada_mSessiz ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Söyle

YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

ÖZLEM kokan gecelerde,hiç sabaha kadar oturup
gökyüzünden YILDIZLARI topladınmı SEN hiç
sonra bir DİLEK tutup o yıldızları özenle
yap-boz parçaları gibi tek tek yerlerine yerleştirdinmi SEN hiç
GÜNEŞİ selamlayıp yavaş yavaş yeryüzüne çektinmi hiç
BEN çok yaptım
ben de ki HAYALİNE sımsıkı sarılıp Yıldızları topladık ikimiz
ve gece dönerken sabaha
kucak kucak dilekler tutup tek tek yerlerine yerleştirdik yıldızları
sonra güneşe selam verdik.
Tüm bunları kaç kere yaptım bilmiyorum AMA
SEN hiç YOKTUN
AMA VARDIN
İşte tam o an da sol yanın çok acır
Tarifsiz bir acı bu,anlatamazsın bu acıyı
SEN yaptınmı bunları
Aldınmı geceleri ben-i yanına sabaha kadar yıldız topladınmı
Kucaklar dolusu dilek tutum gökyüzüne iade ettinmi yıldızları
Güneşi selamladınmı benimle
Acıdımı sol yanın hiç
söyle
SÖYLE*HAYATI SEN DİYE SEVDİĞİM*
SÖYLE YAPTINMI BUNLARI HİÇ

Selim Uğur Örs
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Söyle Ne Diyeyim

YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Bak yine gece,yine SESsiz SENsiz gecelerden bir gece daha
Sessiz geçen saatler aynı,Acılar özlemler aynı
Yine AY sensiz yapmıyor yakamozunu inat etmiş
gökyüzündeki SIRDAŞLARIMIZ
yıldızlar,süha yıldızı,samanyolu seni soruyor bana
seni soruyor dilek ağacındaki kırmızı kurdela
kalemim kağıtlar yüreğim
baran göç *canın olayım*
İstanbul
Roman gacısı
Beyoğlu çiçek pasajındaki nağmeler şairler ozanlar
Söylenmemiş TÜRKÜM
hepsi toplanıp kazan kaldırmışlar isyandalar
seni soruyorlar nerde ADA_nnn  diyorlar
ne diyim ADA?
bilmem ki bilmiyorum ki-mi diyeyim
arayamam ki ADA sadece bir ses nefes mi diyeyim
o imkanSIZ-ı m-mı diyeyim
o benim hayalimde yarattığım biri-mi diyeyim
O gerçekte yok-ki-mi diyim ne diyeyim?
Derlerse ki siz nasıl AŞK-sınız nasıl SEVDA-sınız
Ne adres ne telefon hiçbir iletişiminiz yok
Söyle be kitapsız kalleş sevdam buz yüreklim söyle
Ne diyim CAN-lara DOSTlara KALEMİME YÜREĞİME
seni bekleyenlere ne diyeyim?

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada_mSessiz ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Söylenmemiş Söylenmeyecek Türkü/sün

Bir Hayatın Seyir Defteri

Türkü'ler Yaşanmışlıklardır…
Türkü'ler,
Özümüzdür Sözümüzdür Can/dır Canımızdır
Türkü'ler vardır,
Hiç Söylenmemiştir Söylenmeyecektir
Türkü'ler vardır
Yüreğimizde çalar, Sadece Sen dinlersin O*dinler
Ahhhh bu Türküler BiCAN’mmm
Ahhh bu Türküler Yüksek Sosyetem ahhh
Nerede bir Türkü duysam,
Sen
Sen
Sen
Sen İllaki Sen be Yasaklım Saklım…
Sen Söylenmemiş Söylenmeyecek Türkü’msün Saklı Yasaklı
Eyvallah…
22/04/2016-09/06/2018 Sen Yoksun…

Söylenmemiş TÜRKÜ'm ...
Ada’m Sessiz

Selim Uğur Örs
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Söylenmemiş Türküm

Aşığım aşığınım
Deli divanenim
Seni senle yaşayamayan
Bi-çareyim imkanSIZIMsın SEN
Cansın canımsın
canım-da CANIMSIN
Nefessin SEN
içime çekemediğim NEFESİMSİN
Bi-çareyim BEN imkanSIZIMsın SEN
SEN Sen SEN TÜRKÜ-sün SEN
SeN benim söylenmemiş TÜRKÜ’msün
SEN Sen sen HAYATSIN
sen SEN benim ADA_mmmm SEN..
SEN İMKANSIZIM-sın SEN…
             Ada_mSessiz___ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Söylenmemiş TÜRKÜM ADA''mmm

YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

ağlıyormuyum gülüyormuyum bilemiyorum..
bari gidiyorum deseydin,hakkını helal et deseydin
bir kerecik gözlerini gösterseydin
o giz,sır dolu gözleri hasretle seyretseydim
dakikalarca göz göze gözce konuşsaydık
bir kere olsun sımsıkı sarılıp kokunu içime doldursaydım
sonra demet papatyanı alsaydın ellerimden
veya
veya çiçek pasajına gidip fasl-ı alemi susturup
üstadlar hemen oracıkta
söyenmemiş türkümüzü besteleyip
bizim için söylenmemiş türkümüzü çalıp söyleselerdi
biz de kola kola YÜREK YÜREĞE birlikte dinleseydik
veya ADA_mmm ne bileyim bir çay içseydik bir yemek yeseydik
sen içseydin yeseydin
ben yer gibi yapıp gül cemalini seyretseydim
son kez o malum bank-a otursaydık ada_mmm-ı seyretseydik sessiz sessiz YÜREK
YÜREĞE biz bize
bi-canım canım-da canım keşke giderken bir eyvallah deseydin
ben de eyvallahına eyvallah deseydim...
**ADA_mmm SSDE SSÇS EBEDİYETEN**

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada_mSessiz ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Söylenmemiş Türkümsün Sen

Bir Hayatın Seyir Defteri...*

Türküler yaşanmışlıklardır…
Türküler özümüzdür sözümüzdür…
Can/dır Canımızdır…
Türküler vardır hiç söylenmemiştir, söylenmeyecektir…
Türküler vardır yüreğimizde çalar,
Sadece Sen dinlersin
O*dinler
Ahhh bu Türküler BiCanım
Ahhh bu Türküler Yüksek Sosyetem
Nerede bi Türkü duysam
Sen
Sen
Sen
Sen İllaki Sen be Yasaklım Saklım
Sen Söylenmemiş Söylenmeyecek Türkü’msün Sen…
EYVALLAH

Söylenmemiş TÜRKÜ'm ...
Ada’mSessiz *

Selim Uğur Örs
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Söylenmemiş Türküm-sün SEN

YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Nerde bir TÜRKÜ duyarsan otur dinle
Çünkü;
Türküler yaşanmışlıklardır
Nerde biir TÜRKÜ duyarsan otur dinle
O TÜRKÜ sana olan özlenmimi anlatıyordur
Bi-Canım Canım-da CANIM
Nerde bir TÜRKÜ duyarsan otur dinle
O TÜRKÜ SEN BEN BİZİM TÜRKÜMÜZDÜR
ne zaman sol yanında acı duyarsan
ne zaman ben gelirsem aklına
ne zaman gözlerin dalarsa uzaklara taaa bana doğru bize doğru
uzan yatağına veya otur bir yere
kapat gözlerini,yüreğinden bir TÜRKÜ aç dinle
yüreğinde çalan o TÜRKÜ benim
benim yüreğimde çalan SEN gibi
adı SEN_ SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM-SÜN *SEN*
Ada_mSessiz__ada_sessiz

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada_mSessiz ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Söz

Belki de Aklımın Bir Oyunu, Belki de Hiç Yoktun
Olsun Gözümün Nur/u Olsun
Söz Olsun, Söz/üm Şiir Olsun ki sen/i yazacağım…
16/12/2017 **Ada’mSessiz

Söylenmemiş TÜRKÜ'm ...
Ada’m Sessiz * Selim uğur ÖRS

Selim Uğur Örs
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söz BİTTİ DUA ile

Bi-canım canım-da canım,
giden can-ı-na kurban olduğun,
can-ı-na kurban olduğum
Hepimiz bir gün giden can-larımıza gideceğiz elbet
Belki de yoktur buluşmak
Belki de bitmiştir muhabbet o gidişle
Olsun can-ı-na kurban olduğum bi-canım
Sen öyle inan
Sessiz sessiz kendini az üzerek güle güle de
can-ı-na nefes-ine Oku fatiha-nı eyvallah de
kaçış yok yerimiz orası eyvallah de bekle geleceğiz de
yaşa acını doya doya akıt göz-yaşlarını
Dök dil-efkarını isyanlarını,Tutma içinde et isyanını edebildiğince
Acını yüreğimde en az senin kadar değilll
Senden fazla hissediyorum
senden fazla hissdiyorum inan ki bi-can-ım
Yanındayım seninleyim  tam sağ omuz-başındayım
Ada_mmm biliyorsun bu saatlerde
sessiz sensiz gecelerde seni hayal eder Seninle sabah güneşini karşılardım
ada_mmm hadi tut yüreğimden sessiz karanlık bu gece de
Sabah güneşini ana-cığın sen ve ben karşılıyalım
Ana-cığının koynuna
akşamdan kalma ay yakomoz yıldızları,Sabah karşıladığımız güneşi dolduralım el
sallayalım
Ana-cığını seviyoruz
ada_cığımın nefes-ini çok seviyoruz
yüreği güzel ada_mın ana_cığının yüreğinden ellerinden öperek
cennet bahçelerine bırakıyoruz
yüreğimizle yüreğine eyvallah
mekanın  nurlar içinde ışıklar içinde inşallah
ada_cığımın nefesi ana_cığı güle güle…

Selim Uğur Örs
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Söz Yaşlarım Dil Efkarım

YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Aşığın-dım
Deli divanen-dim
Senle seni yaşayamayan-dım
Bi-çare imkanSIZIM_dın
Sen candın canım-dın canım-da canım-dın
Nefesim-din
İçime çekemediğim nefesim-din
Sevgidaşım-dın
Gönüldaşım-dın
Bab-ı esrarım-dın
Yoldaşım-dın
Şiir yüreğim-din
Söz-yaşlarım-dın
Tek-hecem-din
Dil-efkarım-dın
Yeminim-din
Ütopyam-dın
Dokunmuştum sana yüreğine
VEYA BEN öyle sanmışım
Seninle başlar-dım GÜNE seninle bitirir-dim GÜNÜ-mü
Seninle vermek isterdim son NEFESİMİ
Ne güzel yazıyordum şair olmuştum *yalandan*
Ne güzel de *içim içime sığmıyordu*
Ne de güzel yalanlar söyledin hepsi muhteşem inandırıcı
yalnızlığına *soytarın* olmuştum
Aptal aşık oldum kendimce en güzel dizeleri aradım durdum hep
**** Sevdamı yazdım ***
Sen sen sen TÜRKÜM-dün sen
Sen benim SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM-dün sen
Sen sen sen sen İLLAKİ sen dediğim-din sen
Sen benim ADA___m-dın sen
Sevgili;
Şimdi sen benden gittinmi
Şimdi bittimi yani
sen rüyam-mıydın
Sen hayalmiydin
Bu kadar acımasız olunmaz ki
Gökyüzümü indirdin yeryüzüne
Sen benim günahım sevabım olmuştun esirin olmuştum
Tüm doğrularımı yaktın yıktın
Artık ***sersem salak atmıyor bu yürek***
Sen benden gittin de gitmesine
Ben senden gidemedim gitmedim gidemiyorum
Biliyorsun ***yeminim*** var kendime
Hani vardı ya
SEVERİM SENİ CANIM-dA CANIM
ÇALARIM SENİ SENDEN
YAŞARIM SENİ SENSİZ HABERİN OLMAZ demiştim.
Şimdi sen benden gittin ya
*** yaşarım seni sensiz haberin olmaz ***
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Azizim bana gülmek mutlu olmak haram
Doğarken ağır yazılmış romanımız
hikayemiz alın yazımız
Neyse sevgili ANLAYACAĞIM
Sen yalnız gecelerin de
bir soytarı aptal salak bir aşık buldun
Egolarını süsledin de süsledin
Sonra boş çuval misali
Hani ben de bunu **HAK** ettim
Neyse
neyse dedikçe kalem durmuyor yazıyor
Bu son neyse olsun
Bak gökyüzünden  bir yıldız daha kaydı TUT onu
yüreğin de sakla
yağmurlu bulutlu çaresiz özlem hasret acı dolu günlerin de
çıkar yüreğinden al avuçlarına GÜNEŞİN olsun
Özdemir ASAF dizeleriyle sonlansın artık bu seçme saçma dizeler
***Yine de BEDDUA edemem SANA;
ALLAH ne MUTLULUĞUN varsa versin...***
mutlu,sağlıklı,sevdiklerinle ol
ben buna da razıyım
zor geliyor canım acıyor ama
EN SON BİR NEYSE olsun be YOLDAŞ
*EYVALLAH*
*EYVALLAHIN OLSUN*
ve hatta hatta *EYVALLAHLARIN OLSUN*
sen sağolasın sen var-olasın güzel bir finaldi
**bu DİZELERDEKİ KİŞİ ve KURUMLAR tamamen^^HAYAL^^ ürünüdür.***
______________________________________________Adam artık bir HİÇ

Selim Uğur Örs
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SsDE

YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Seni seviyorum,
Anam gibi babam gibi
Seni seviyorum,
İlk aşk ilk sevda sevgili gibi.
Seni seviyorum,
Çiftçinin toprağını ekinini sevdiği gibi.
Seni seviyorum,
Beyaz bulutların gökyüzünün mavi boşluğunu sevdiği gibi.
Seni seviyorum,
Ormanların yağmurları sevdiği gibi.
Seni seviyorum,
Dalgaların sahillere olan vazgeçilmez aşkları gibi.
Seni seviyorum efsane aşklar gibi
Kerem ile aslı,leyla ile mecnun
ferhat ile şirin’lerin destansı aşkları gibi.
Kendimi seviyorum
Kalbimi seviyorum
seni senden çok sevdiği için
CanSIZIM imkanSIZIM bu can ebediyeten seni sevmeye devam edecek..
      Ada_mSessiz____ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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SsDE SSÇS

YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Ne gariptir ki hala
YASAKLI SAKLI
v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN günlüğünü tutuyorum
İNANIRMISIN SEVGİLİ
Ben her gün odama girdiğim zaman
gözlerimi kapatıp
O karanlık sessiz boşluğa
Kollarımı açıp sım-sıkı SARILIYORUM
Kokunu içime çekiyorum kulağına fısıldıyorum
SENİ SEVİYORUM ADA_mm diyorum
Çünkü;
odam V yüreğim dolu dolu SEN DOLUSUN *ADA*
*SSDE_SSÇE*
______________________Ada_mSessiz V bir *HİÇ*

Selim Uğur Örs
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SSDE'SSÇS ADA'mmm

YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Bir YÜREK
Bir KALEM
Bir KAĞIT
Bir ŞARAP
Bir TAHTA MASA
Bir ISSIZ mekan ve SESSİZLİK,karşımda SEN
ne de GÜZEL-di bir bilsen,bir GÖRSEYDİN KEŞKE…
SEN-de olsaydın keşke… SSDE*SSÇS ADA_mmm...

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada_mSessiz ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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SSDE'z SSÇ'z

YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Gökyüzü Ay-Yakamoz Yıldızlar
SENsiz Zifiri Zindan Odam ve Ben
Seni Çekiştiriyoruz ADA_mmm...
Yürek Sızını
Yüreğinin Gözyaşlarını
Tarifi Mümkün Olmayan Hallerde Olduğunu  Konuşuyoruz
ADA_mmm Yanındayız Hepimiz
Gökyüzü.
Ay-yakamoz,
Karanlık odam
Hepimiz Seninleyiz Bunu Unutma He-mi **SSDE-z_SSÇS-z**

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada_mSessiz ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Suç V sevmek

YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

suçumuz neydi?
*SEVMEK*
suç olduğunu bilmeden sevdim,
bilsem ne yazar bilmesem ne yazar
bana sorarsanız...
sonu ne olursa olsun,adı neyse ne
BEN *SSDE*SSÇS* hepsi bu sosyete sevdam Bi-CANIM Ajanım...

ADA Buz Yürekli Kalleş Sevda;
Şehr-i İstanbul Kalemim ve BEN Sen-i Bekliyoruz
Bu Kadar-da YÜZSÜZ Bu Şehir Kalemim ve BEN...

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada mSessiz/ada sessiz

Selim Uğur Örs
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SuS

YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

SuS
Sus sus TEK-TANEM
BEN de SENİN gibi çaresizim
Sus CANIM-da CANIM sus
BEN-de SENİ SEVİYORUM
SENİ SENDEN ÇOK SEVİYORUM
Sus YASAKLIM imkanSIZIm ne olur sus…
Sadece;
Bana bir DÜNYA ver SEN-li olsun
Bana bir YÜREK ver
ada_m ada_m diye diye çarpsın dursun
Bana bir ADA ver,
ada_su olsun,
ada_can olsun
bana bir SEN ver
SEN-li BEN-li OLSUN…
Ada_mSessiz__ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Sus Söz’yaşı Dil’efkar’ı

Derler_ya
İnsan ‘’UMUT’’la YAŞARMIŞ
Ya ‘’UMUT’’ yitip giderse
İşte o zaman;
Sus oluyor insan
Söz_yaşı oluyor
Dil_efkar-ı oluyor
Ya ne diyim işte anla sen onu
‘’CANINDAN `CAN-I’’ çıkıyor insanın HEPSİ BU
__________________Ada_mSessiz V bir *HİÇ*

Selim Uğur Örs
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SüHA YILDIZI

sessiz sessiz V sensiz susmak gerekir bazen
bazen de gitmek gerekir,gözlerini V yüreğini kapatarak

Bazen içmek gerek
V tam zamanında O kahrolası tahta masadan kalmak gerek
O acı O mide bulandıran son dubleyi terk etmek gerek

Bazen boş bir kağıt bir kalem gerekir
Tüm acılara  imkansızlılara rağmen neşeli bir şiir yazmak için

Bazen bir kenara çekilip insanları seyretmek
Gülen hüzünlü yüzlerini mimiklerini seyretmek
V içlerinden en hüzünlü yüzü seçip
sıcacık bir gülüşünle omzuna dokunup ARKADAŞ nasılsın demek gerekir

Bazen de olduğun yere uzanıp yüreğinden bir türkü açmak gerek
O yüreğinde çalan,kimsenin bilmediği
SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜ_yü yaşamak gerek fütursuzca

Bazen gece gerek,
yıldızlar yakamoz Samanyolu gerek SENİ düşünmek seni düşlemek için

Bazen de bir gönüle girmek gerek
sonunu düşünmeyen bir yürek gerek
Dik durmak gerek yürekli olmak gerek

Bazen saatlerce gökyüzünü seyretmek bir yıldız seçip
mesela SÜHA yıldızını
onu avuçlarına alıp gözlerini kapatıp yüreğinden bir dilek tutmak gerek

Bazen de hayallerin için düşlerin için
her şeyin gönlünce olması için bir sihir bir mucize gerek

Velhasılı canlar,can dostlar bazen EYVALLAH demek gerek
her şeye boşvermek gerek susmak gerek
sessiz sensiz çekip gitmek gerek günlerce aylarca senelerce
hatta hatta hiç dönmemek gerek GEREKSİZ_SEN eğer

________________________________Ada_mSessiz

Selim Uğur Örs
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Şehr i İstanbul V Ben

Bu İstanbul sen sen sen sen İLLAKİ sen diyip duruyor
seni bekliyor
İnanmıyor bana artık
Sadece İstanbul’mu
gelecek derken İstanbul’u oyalarken
ben ne hallerdeyim bir bilsen
sensizliğin öfkesindeyim isyanlardayım
kahr-ı alemlerdeyim
derdin ya bana SEVGİLİ;
*biliyorsun değimli insanlar özlerken nefes alamazmış,sadece yutkunurlar.*
bu şehr-i İstanbul V ben
sensiz,sessiz sessiz Yutkunuyoruz…
ADA_______mSessiz

Selim Uğur Örs
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Şiir

Bir Hayatın Seyir Defteri…*

Yalnızlığın sırdaşıdır şiir
Söz yaşlarının dili, efkarın dibidir şiir
Çaresizliğin çaresidir, kimsesizliğin kimsesidir
Dimdik ayakta durmanın, Yaşamanın raconudur şiir
hayata kadere duruştur, Kahpeliğin adıdır şiir ...

****

Sonra,
sonra kovdum tüm şairleri aşıkları aşk ları bu şehirden
Kovdum ay yakamoz yıldızları samanyolunu ...
Susturdum türküleri fasılları
Oturdum tahta masaya, elimde bir demet papatya
Doldurdum kadehime yalnızlığımı
Doldurdum söylenmemiş türküyü
Tüm yazılmış şiirleri söz yaşlarını dil efkarını ...
Öyle bir çektim ki kadehimi
Şehir salladı dibinden
Yer gökyüzüyle birleşti
Arada Ben nefesim kesilene kadar Ben ...
Sonra
Sonra kendiliğinden sarı beyaz bir Papatya açtı masamın tam orta yerinde
Her bir beyaz yaprağına en afilisinden seviyor sevmiyor yazdım
sorma şimdi bana en son yaprağa neyin denk geldiğini…

Ada’m Sessiz*

Selim Uğur Örs
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Şiir Gidenin arkasından yakılan Ağıt/tır

Bir Hayatın Seyir Defteri...

Şiir…,
gidenin arkasından yakılan ağıttır…
Türkü’dür Sazın Tellerinde inim inim inleyen…
Şiir…,
gidenin gittikten sonra yüreğinde unuttuğun söylenmemişlerdir…
Şiir…,
sayfa sayfa yazılan kızgınlıkları kırgınlıkların  küfürlerin kibarcası nazikçesidir…
Şiir…,
gel demektir hala seninleyim demektir
unutmadım demektir
bekliyorum demektir
işte bu kadar seviyorum demektir…
Şiir…,
belkidir
acabadır
meraktır
O*na yazılanları okuyormu okumuyormudur…
Aslında şiir en son umuttur,
açılmayacağını bile bile çaresizce zorladığın en son umut kapısıdır
Velhasılı,
Şiir beklemektir yüreğinin durduğu yerde
işte böyle Ada
BiCAN
Tek/Tanem
Yüksek Sosyetem
Bekliyorum Yüreğinin Attığı yer de
Bekliyorum Yüreğimin Durduğu yerde Başkent’te …
SEN YOKSUN Eyvallah…*

Söylenmemiş TÜRKÜ'm ...
Ada’m Sessiz * Selim uğur ÖRS

Selim Uğur Örs
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Şiir Kadınlar/ı

Bir Hayatın Seyir Defteri...*

O*nlar şiir kadınlarıdır
Şiir olurlar
Şiirlerin içinden çıkar gelirler yürek hanelerine
Şiirlerde yaşarlar hayat bulurlar
Ölümsüzleşirler
Efsane olurlar dilden dile şiir kadınları
Ne de güzeldirler şiir kadınları
Özeldirler
Zat/a özeldirler
Diğer kadınların özendiği imrendiği kıskanılan/dır/lar
şiir kadınları…

Şiir kadınları
Ulaşılmazdırlar
İmkasızdırlar
Acı/dırlar
Hüzün/dürler
Sonbahar/dırlar
Eylül/dürler
Yani,
Zehir zıkkımdırlar
Hangi kalemin ucunda olursa olsunlar Şiir Kadınları...

Söylenmemiş TÜRKÜ'm ...
Ada’m Sessiz *

Selim Uğur Örs
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Şiir Nedir

Yine malum yerdeyim canlar
Masam donanmış
gözlerim hiçbir şeyi görmüyor
Yüreğim de o tanıdık bildik acı
Her zaman ki gibi dolu dolu geldim yine
Rıza Babanın o gür sesiyle
kendi kendimle konuşmam yarı da kesildi
Rıza Baba ortaya sordu canlar ŞİİR nedir?
Biri dedi ki
Yüreğindeki birikmişliklerin kağıda yansıması
Biri dedi ki
Sevdiğinde sevgiliye yazılan dizeler
Biri de
Sözcükler içinde birikir birikir taşar
sen de onları toplar yazarsın
Dedi canlar…
Uzaktan bağırdı Rıza Baba BANA
Söyle BİR GARİP AKŞAMCI sence ŞİİR nedir?
Güldüm ama bu gülüş içimdeki acıların sensizliğin gülüşüydü
Kadehimden sıkı bir yudum çektim
arkasından çatalımın ucuyla bir parça tulum peyniri aldım ağzıma
derin bir iç çektim
Rıza Baba ŞİİR nedir dedin değimli?
Rıza baba ŞİİR;
Duygudur
Sevgiliye kızarsın yazarsın
Küsersin yazarsın
Seversin yazarsın
Aşk sevda olur yazarsın
Aldatılırsın yazarsın
Yani Rıza Baba
A_nı yaşarken
yüreğindeki birikmişliklerin kağıda dizilişi
 içinde ki duygularının sayfalara akması
İşte bunları duygularını yazarsın
Bu yazdığın dizeler dörtlükler ŞİİR olur
‘’ŞİİRİN’’ olur
Bana sorarsan senin şiirin varmı?
Var Rıza Baba var
benim ŞİİRİM ‘’ADA_m’’
‘’’ADA_mı yazmak şiirin Taaaa kendisi’’’
Ada_mSessiz__________________ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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şimdi KIYAM vakti

YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Şimdi kıyam vakti
Topladım bavulumu yüreğimi gidiyorum
vurdum yollara ben ben-i uzaklara çok uzaklara
Saklı-yasaklı şehri bulmaya gidiyorum
bulurmuyum bulmazmıyım bilmem
Orda sadece ben kalemim yüreğim mutlu huzurlu
Bir de hayalimdeki sen
O kadar güzel olacak ki
Ellerin ellerimde
gözlerin gözlerimde
kokun içimde sen kokacak tüm bedenim
İmkansızlıklar olmayacak yasaklar olmayacak
Sessiz sensiz karanlık geceler,zifiri zindan odamı terk edip gidecekler
Göz-yaşları yok
Söz-yaşları dil-efkarım yok
özlem hasret dolu geceler yok
isimsiz telefonlar yok
o malum yerlere geldimi diye bir mesajın varmı diye kontrol etmek yok
sadece ben hayalin
Ay yakamoz yıldızlar dans edecekler saklı yasaklı şehrimin üstünde
yediveren  sarmaşık gülleri gibi saracaklar bizi
Yani anlayacağın buz yüreklim
İşim gücüm
sen ve hayalin olacak bu yasaklı saklı şehrim-de EYVALLAH...

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada_mSessiz ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Şöyle Ki

Nasıl anlatayım sevgili
Şöyle ki;
Ben hergün hayata başlarken
Bir başka SEVİYORUM SENİ,
her başlayış da ayrı bir SEVGİ ayrı bir AŞK
Ben hergün YENİDEN AŞIK OLUYORUM SANA SEVGİLİ
SEN ile günümü akşam ediyorum
bilirsin 21:00 den önce içmem
Alıyorum kadehimi elime
Yarımı az geçe rakı
Yarımı az geçe rakının üstüne çok az su,buz
Ve kadehimin gerisine SEN dolduruyorum
Sonra kadehim,rakım,su,buz ve SEN
SAR-HOŞ oluyorum SARHOŞLUĞUM OLUYORSUN
Derler ya KAFAYI BULUYORUM
Ben SENİ BULUYORUM
doya doya senin sarhoşluğunu yaşıyorum
Her gün böyle işte sevgili
SEN ve HOŞ_luğun

Selim Uğur Örs
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Tam zamanı

Tam zamanı arkadaş
Bir şişe rakının,bir Çilingir masa kurmanın
SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜ’yü çalmanın tam zamanı
sensizlik hasret kokan yüreğimin avazı çıktığı kadar
avaz avaz sessiz sessiz bağırmasının tam zamanı
bir kalemin boş bir sayfanın bir şiir yazmanın tam zamanı
Tam zamanı ARKADAŞ tam zamanı
çekip gitmenin tam zamanı

Selim Uğur Örs
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Tanıdım Sen/i

Bir Hayatın Seyir Defteri

Tanıdım seni
Şırıl şırıl akan Sevdaydın sen
Zalımdın,
güzelliktin Aşk/tın Sen
Tanıdım seni
Bir o yürek bir bu yürek, yüreklerde konaklayandın sen
Girdiğin konakladığın yürekleri hınzırca oyum oyum oynatandın sen…
Yani … Hovarda çapkın bir kadındın sen
Çok kızardım hatta bazen nefret bile ederdim Senden
Ama şimdi
Sana kızmıyorum kızamıyorum
Hatta hayranlık bile duymaya başladım…
Sen hayatını yaşayan Aşk kadınıydın
Bunun neresi kötü ki, neresi kötü olabilir ki
Sen hayatını ıskalamadın
Hayatın güzelliklerini yaşanacakları pas geçmedin
Yani Elinden geleni ardına koymadın
Peki Sen tanıdın mı beni
Masum yüreğimi
Konakladığın yüreklerden biriydim ben
Gözlerimin içinde tebessümdün sen
Sırf senin için sabahlara açardım gözlerimi yeni senli bir güne
Hani seni görünce elim ayağıma dolaşırdı
Ellerimi nereye koyacağımı arar dururdum
Cümleleri toplayamaz bir araya getiremezdim
Yani iki kelime edemeyen ben…
Bunu da çok iyi bilen Sen…
yani demem o ki
benim için hayat sana kavuşmacaydı
Tanımadın değimli
Olsun olsun eyvallahın olsun… gül canın sağ olsun
Yıllar kötü etmiş değiştirmiş tümden seni
Ama
O gözler o duruş yine hovarda yine çapkın
Tanıdım seni tanıdım
Yüreği yerinde durmayan uslanmayan delidolu o haylaz kızdın sen
Ateş köz, közü kül olmuş bitmiş bir hikayeydin sen
Gerçi yalan söylüyorum da …
Neyse işte
Okunmamış yarım kalmış bitmiş bir hikaye diyelim…
Sen/de düştün ya kalemimin ucuna de hay/de hayır olsun
Yüreği yerinde duramayan deli dolu yürek
Hovarda çapkın kadın
Hayat sana güzel olsun
Her şey sende yakışıklı güzel duruyor..

Söylenmemiş TÜRKÜ'm ...
Ada’m Sessiz *
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Tatlı bir DEM gibi

Bir kere de SEN-li BEN-li batsa şu akşam güneşi
Bir kere de SEN-li BEN-li doğsa şu sabah güneşi
Bir kere de bu kahbe dünya bize gülse
Bir kere de bu alın yazısı bizden yana yeniden yazılsa
Bizim için
Bize özel
Her şey gönlümüzce olsa,
Ahenkle dans ede ede ilerlese zaman
Neşe ile batsa
Neşe ile doğsa
ÖMÜR gelip geçse
SEN-li BEN-li TATLI bir DEM gibi
Ada_mSessiz_________________ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Teferruat

Bir Hayatın Seyir Defteri…*

Bana bir Türkü söyle söylenmemiş olsun
Bana bir Yürek ver
Sen
Sen
Sen
Sen
İllaki sen diye sersem salak atsın
Bana bir Ada ver sesiz olsun, Sen Ben Biz olsun
Sonrası mı...?
Öncesi de sonrası da teferruat ...

Ada’mSessiz…*

Selim Uğur Örs
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Telmaşa AŞK lar

Şimdi_ki AŞK_lar PAZAR TEZGAHLARINDA
ELDEN ELE YÜREKTEN YÜREĞE geziyor
OYUN olmuş AŞK_lar
SOKAK ve GÖNÜL SAHNELERİNDE,
EGOLARIMIZI süsleyen
GÜZEL SÖZLERİN,İLTİFATLARIN ADINI *AŞK*koymuşlar
PARA olmuş
MENFAAT olmuş
AKİT olmuş
ÇIKAR İLİŞKİLERİ olmuş şimdiki AŞK_lar
Yani CANCAĞIZIM
YÜREK YÜREĞE DEĞMESİ önemli değil şimdi_ki zaman AŞK_larında
BOYU POSU tamamsa
O gün Az da CANIN SIKKINSA üstüne üstelik bir_de YALNIZSAN
DE HAYDE AŞK olsun
Hadi BEN AŞIK olayım
Hadi GEL AŞIK olalım…OLMUŞ ŞİMDİKİ AŞK_lar
AŞK_da AŞK OLSUN DİYOR
bu KENDİNİ ve AŞK_ı BİLMEZ YÜREKLERE
YANİ CANCAĞIZIM ŞİMDİKİ AŞKLAR TELMAŞA
**İstisnalar başım gözüm üstüne**
________________________________________AdamSessiz

Selim Uğur Örs
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TuT

ECELE gönül vermişim ben yaşamak neymiş ki,
Çıkmasın AY hiçbir gece,buluşmasın DENİZ-le
öyle salına salına yapmasın YAKAMOZ sensiz bensiz
olmasın hayatın bensiz
çünkü olmayacak SENSİZ HAYATIM
ben seni çok SEVDİM,çok büyük SEVİYORUM
başka ötesi de berisi de yok
SERT NET ve MERT bir şekilde SADE YALIN TERTEMİZ
Çocuk yüreğinin temizliği masumiyetiyle SEVİYORUM * SENİ *….
TUT tut ne olur TUT ellerimden CANIM-da CANIM
tut-ki dinsin bu GÖNÜL YÜREK SIZIM…
                 Ada_mSessiz__ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Tükeniş

Bir Hayatın Seyir Defteri…*

Ne Sevmeyi bildik
Ne de Sevilmeyi...

Bir BiCan vardı,
O*nu da aldık alladık pulladık gönül rafına kaldırdık…

Bir yürek vardı,
Üzdü
Kırdı
Yaraladı
O*nu da sildik hayat defterinden…

Kala kala bir kadeh kaldı,
İçinde fırtınalar kopan gri yağmur bulutları…
O*da, düştü elimizden Kırıldı bin parça...

Yani ...
Yani arkadaş
Ne BiCan kaldı
Ne yürek
Ne de dert yoldaşı kadeh…

Şimdi bu sıralar şişelere düştük,
Kadehsiz
Yüreksiz
Fırtınasız
Dibini bulamaya çalıştığımız,
Başımıza dikip dikip yere çalıp kırdığımız...

İşte böyle Arkadaş,
Ben gece doğup şafakta ölüyorum…
Bu yüzden
Her gün yavaş yavaş Tükenişim bu yüzden arkadaş
Eyvallah....

Söylenmemiş TÜRKÜ'm ...
Ada’m Sessiz *

Selim Uğur Örs
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Umutsuzlar İmkansızlar Liman-ı

YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Umutsuzlar imkansızlar limanındayım
gamzede yüreklerle baş-başa biz-bize-yiz
Sordum her birine teker teker
Senin derdin,onun derdi,bunun derdi,şunun derdi
Onlarda bana Sordular senin derdin
Yüreğim ağzımdan çıkacak gibi oldu
Durdum
Bir nefes aldım
Arka arkaya yutkundum,boğazımı acıttı yutkunuşlarım
Nefesim kesildi,bir süre sesim çıkmadı çıkaramadım
Nihayet sesim kısık kısık Yok dedim benim derdim
iki kelama geldim izniniz olursa
Uzun uzun baktılar bir-bir-lerinin yüzlerine
bakışırken sanki konuştular bir-bir-leriyle
Sonra benim yüzüme baktılar kalktılar ayağa
içlerinden en dolusu de hay-de liman sana emanet
biz seni sana bıraktık dediler,
hepsi teker teker gittiler
yine yalnızdım yine tek başıma kalmıştım umutsuzlar imkansızlar gamzede limanında
Yine anlatamadım derdimi
yine anlatamadım seni kimselere
Paylaşamadım içimdeki seni,
sen yoktun ki,yoksun ki
Yine sensizlik yine yalnızlık yine bi-çare yüreğim ve kalemim
Uzun uzun sessizlikkkk
ardından içimde bir türkü başladı çalmaya
kala kaldım olduğum yer de,oturdum dinlemeye başladım
TÜRKÜ SEN,
SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜ’mmmSün SEN...*

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada_mSessiz ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Unutma

Bana bir kadeh rakı söyle buzlu olsun
Gün doğmadan güzel olsun zurna olsun kafam
Her yudumladığımda kadehimi
dudaklarımda SENİ hissedeyim
Her zaman ADA_mıza doğru oturduğumuz o bankı boş tut
Üzerinde sararan yaprakları bir kenara koy
Bak artık bahar geldi
Yeşil olan her renge yer açmak lazım hayatta
hiç korkma sonunu düşünme
Yüreğinde o şimşekler çakıyorsa
O pırıltıdan sersem salak atan o yürekten sakın  korkma
Çünkü;
Her sersem salak attığında o yüreğin
her ışık yansımasında ben seninleyim ‘’UNUTMA’’
CANIM-da CANIM
SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM sevgili ADA_mm
’’SSDE_SSÇS’’
Ada_mSessiz__________________________ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Unutmak Güzeldir '' Unutanlar ne kadar Şanslı

Bir Hayatın Seyir Defteri

Unutamamak, Can Yürek Acıtır…
Unutamayanlar için Zaman akıp gitmez kala kalırlar Cehennemin tam ortasında
yanarda yanarlar…
*Unutmak güzeldir…*
Unutulanların;
söylenmemiş sözleri vardır derya deniz…
Kızgın kırgındırlar…
Söz/Yaşlarını Dil/Efkarlarını Kaleme Vururlar
Söze Vururlar
Kadehin Dibine Dibine Vururlar
Yürekleri Gönül/Haneleri Hazan Hüzün Yüklüysede
İmkasızlıklara Esirlersede
Bir Umut
*Bir Gün Mutlaka* İçin Yaşarlar…
Unutanlar;
Unutanlar ne de Şanslı Bahar Bahçe Gülistan
Onlar Daima Pupa Yelken Hayata
Yine Yeni Yeniden,
Sil Baştan
O* Gönül Limanı Senin
Bu Gönül Limanı Benim Seyr-ü Sefer Hallerindedirler
Unutmak Güzeldir, Unutanlar Ne Kadar Da Şanslı...

Söylenmemiş TÜRKÜ'm ...
Ada’m Sessiz *

Selim Uğur Örs
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Unuttum

Bir Hayatın Seyir Defteri…*

Ahhhh ahhhh yine acı dı be
Yine yanar unuttum parmaklarımın arasındaki cigaramı
Yine yandı parmaklarımın arası
Bunu ben hep yapıyorum bu aralar
Unutuyorum cigaramı parmaklarımın arasında
Unutuyorum …
bu aralar çok unutkan oldum
Sabah kalkmayı unutuyorum
Saati
Günleri
Ayları
Unutuyorum
Yemek yemeyi unutuyorum
Çayıma şeker
Yemeğime tuz koymayı
Unutuyorum …

Geçen gün metroya bineyim dedim
Turnikeden çıkamıyorum
Telaş içinde kaldım turnikenin içinde
Hani tuzağa yakalanmış kuşlar olur da çırpınır ya tuzaktan kurtulmak için
Hah işte Aynen öyle hissetim kendimi
Biçare çaresiz
Arkamdan bir ses
Bey efendi kartınızı okutmadınız
Kartınızı okutun
Kart okutmayı unutmuşum
Güldüm içimden
yani
Bir unutkanlık ki almış başını gidiyor

Yine Geçenlerde de otobüse bindim
Az biraz gezeyim dedim
Kızılay
Bakanlıklar
Çetin Emeç
Bir de baktım ki ineceğim durağı unutmuşum
Tabi ring halinde otobüs, tekrar beni aldığı yere götürüyor

Güldüm içimden
Sustum içimden
Acıdım kendime içimden

Ne bileyim bu günlerde unutkan oldum
İşte öyle

Seni yazmayı unuttum be arkadaş
Seni yazarken
İsyanlar

https://www.antoloji.com
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Sitemler
İmalar
Kinayeli sözcükler
Onlar bile güzeldi
Onlarıda unuttum
Yazmayı cümle kurmayı unuttum
Artık Her lafımda kurduğum cümlelerde ağız dolusu küfürler

Güzel insanmıydım bilemiyorum
Güzelsem de
Güzel insan olmayı da unuttum
Kaşlarım
Yüreğim
Yüzüm
hep çatık geziyorum

Yani bu günlerde çok unutkan oldum çok
Bir seni unutmadım
Unutamıyorum
Demeyi çok isterdim be arkadaş
Ama ne yazık ki seni de unuttum
Artık hiç ama hiç aklıma gelmiyorsun
Zifiri zindan odamda yoksun
Ay
Yakamoz
Yıldızlara da sormuyorum seni

Biliyormusun arkadaş …?
Hani uyurken senli sana özel sözcükler aklıma gelir kalkınca unuturum diye
baş ucuma not defterimi kalamimi bırakırdım
Onları bile baş ucuma koymayı unutuyorum epey zamandır
Dedik ya
Dedim ya
Unutkanım bu aralar
Çokkk unutkan

Unuttum be arkadaş
Kendimi
Yaşanmışlıkları
Yaşanacakları
Unuttum …

Dilek ağıcındaki kırmızı kurdelamı unuttum
*Bir Gün Mutlaka* yı unuttum
Her şeye eyvallah da
Rakıma su koymayı da unutuyorum
Yok yok onu unutmuyorum
Daha bir zehir zıkkım olsun istiyorum…

''you tube de sesli dinlemek isterseniz...''
https://youtu.be/0pTj2py--tI
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Ada’mSessiz*

Selim Uğur Örs
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Uzaklar diye yerler var

Söylenmemiş TÜRKÜ'm ...

Uzaklar çok uzaklar diye yerler var,
Kırık Yüreklerin, Hükmü verilmiş Kırılmış Kalemlerin yaşadığı yerler…
Uzaklar çok uzaklar diye yerler var,
Dil/Efkarlarının Söz/Yaşlarının yaşadıkları yerler var…
Uzaklar uzaklar çok uzaklar diye yerler var,
Saklı yasaklı, kolsuz kanatsız hapis yürekli imkansız yüreklerin yaşadığı yerler…
Uzaklar uzaklar diye yerler var,
Sürgün Yüreklerin yaşadığı Cehennemin dibi gibi Zıkkımın Kökü gibi yerler…
Uzaklar uzaklar diye yerler var,
Kırgınlıkların Kırgınların  Hüzünlerin İsyanların kaçıp saklandığı yerler…
uzaklar uzaklar diye yerler var,
Yürekten kaçan…
Kendinden kaçan…
Sürgün Yüreklerin yeri uzaklar var…
Uzaklar uzaklar diye bir yer var,
Kolunun Kanadının Kırıldığı Nefes alamadığın Canın çıktığı yer var…
Hani he dese eyvallah dese uzakları yakın edecek yüreklerin olduğu gibi Saklı Yasaklı
İmkansız Uzaklar var…
07/04/2018 saat:03:40

Söylenmemiş TÜRKÜ'm ...
Ada’m Sessiz *

Selim Uğur Örs
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üç şeyi SEVDİM

Hayatımda üç şeyi çok sevdim
Canım çıkarcasına özlem hasretle sevdim
Ama öyle böyle değil
ADA_m gibi dibine kadar sevdim
1-SEN-i sevdim
2-SEN-i sevdim
3-bir de SEN-i çok sevdim
Ada_mSessiz______________ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Üşüdü Ankara

Bir Hayatın Seyir Defteri…*

Bak kış geldi, soğudu üşüdü Ankara
Lapa lapa sen yağıyorsun Başkent/e Yüreğime
Bak yine sensiz kimsesiz cadde sokak arşınlıyorum sensizliğimi
Bak yine sersem salak yüreğim
O* malum acılar
Ne diyeyim, ne kışın baharın ne yazın
Ne de kalemimin yüreğimin hükmü yok artık bu şehirde
Dedim ya üşüyor yüreğim …. Sen yoksun
Papatyalar solmadan
Çayımız soğumadan
Şehir küsmeden
Sersem salak atan yüreğim delirmeden
Ölüm gelmeden gel
Gel be, kitapsız buz yürekli kalleş sevda gel...
Gel BiCan, Yüksek sosyete de hayde çık da gel….

Söylenmemiş TÜRKÜ'm…
Ada’m Sessiz*

Selim Uğur Örs
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Üşüyorum

ANKARA karlar altında
Hava ayazmı ayaz üşüyorum
Ama Yinede sensizlik kadar üşümüyorum
Göster gözlerini
Aç kollarını
Sarıl sımsıkı sarıl dola kollarını boynuma
kokunu çekeyim içime doya doya
Kalemimdesin
Satırlarımdasın
Şiirlerimdesin
Ne olur ADA_m
Kapama yüreğini
Kapama sesini
Şairler,ozanlar,sevdalı yürekler
dokunduğunu gördüğünü yazar
Ben görmediğimi
Sustuklarımızı
Avaz ayaz sessiz çığlıklarımı yazıyorum
Canım-da CANIM kapama SENİ
Üşüyorum üşüyorum
Ne olur kapama gözlerini sesini
Özlüyorum ölüyorum
Susarak özlüyorum
her suskunluğum
dizelerimde sitemlerim oluyor
Sana gönderiyorum ADA_m
Ada_mSessiz__________ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Üzülürsün

Acı bir şiir koptu düştü kalemimin yüreğimin ucuna
yazsam olmaz,yazmasam olmaz
sevgili
Sana şiirler yazdım sakladım sayfa sayfa
Ama sen yinede
sakın okuma
Sakın bir şey yazma
sakın sakın gelme
okuyamazsın,göremezsin ÜZÜLÜRSÜN sonra.
Nasıl kıyarım ben senin üzülmene
ben ikimizin yerine üzülürüm be sevgili
ben ikimizin yerine BİZİ yazarım be sevgili
__________________Ada_mSessiz V bir *HİÇ*

Selim Uğur Örs
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Üzülürsün sonra

Bir yaprak koptu düştü dalından
can çıktı gitti canım_dan
Bir yıldız kaydı gitti ellerim_den yüreğim_den
Sevgili;
yazmaz artık kalemim
kırıldı kırdın kalemimi yüreğimi
Kırdın kırıldı bu CAN
Aşk acı_SIZI
sevmek acı _SIZI
hayatım dolu dolu acı _SIZI
Ben sana firari,sen de hapis
sen dolu dolu acı V sızı çaresizce çare_sence
gönül_kapısı
yürek_dolusu
sevda_deposu
baştan aşağı kadın kokusu SEN sevgili
sen sen sen sen İLLAKİ SEN  dediğim sevgili
Hiç bir şey beklemedi bu can
Sadece
Küçücük yüreğiyle kocaman sevdi

__________________________AdamSessiz

Selim Uğur Örs
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V bir HİÇ

YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Sen benim kitabım sayfa sayfa okuduğum
Sen benim dizelerim sayfa sayfa yazdığım
Sen benim nefesim alıp verdiğim
Sen var ya sen benim umutlarım özlemlerim
Sen
sen
sen
sen illaki sen dediğim Hayat dediğim de sevdiğim
Sen karanlık sessiz SENsiz gecelerim
Sen kalemim
Sen sersem salak atan yüreğim
Sen sessiz_ada
sen ADA_mmm
ben se Ada_mSessiz V bir HİÇ

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada_mSessiz ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Vakit Tamam

Bir garip akşamcı geldi o köhne birahaneye,
Sordum ne derdin vardı bu kadar içecek,
Sevenmi suçlu nazarında yoksa sevilenmi?
Bu kadar kahırlanma be BİR GARİP AKŞAMCI
Sana gün doğmuş heberin yoktur,
Bu kadar ızdırap artık sana çoktur.
Yavaş yavaş gün batımına uzan,vakit tamamdır artık…
     Ada_mSessiz__ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Vakit Tamam Sorun Yok

BENİM SENSİZ SESSİZ çok GECELERİM oldu SENELERCE
Yine öyle gecelerden bir gece bu gece
ama bu sefer ki sanki bir başka gibi
Artık acıtmıyor eskisi gibi
bağışıklık yaptı sensiz sessiz geceler acı V özlemler
V hissediyorum  ki VAKİT TAMAM
Bildim ki
*Gittin BEN-den SEN*
Seni görmeden sana dokundan
bir gün çekip gideceğini zaten biliyordum
bir Sabah kalkacam elimi yüzümü yıkayacam
bakacam ki sen yoksun
deli divane arayıp sormak isteyecem
ama KİME SORACAM
ne bir ortak arkadaş
ne isim
ne adres
ne telefon var
çaresizce dizlerim düşecek parçalanırcasına zemine
seneler önceki  tanışmamızı hatırlayacam
**BEN SANALYALAN CAN**
film şeriti gibi gözlerimden akacak
SEN-li dakikalar,saatler,günler,aylar V yıllar
Rüya gördüm diyecem KENDİ KENDİME
acı yok
kızmak yok
sitem yok
En-nihayetinde
*SEN* BEN-im RÜYAMDIN HAYALİMDİN
SORUN YOK yani İYİYİM BEN ARKADAŞ
önemli olan SEN NASILSIN ARKADAŞ
iyimsin UYUYABİLİYORMUSUN
MUTLUMUSUN
RAHATMISIN
VİCDAN! !
VİCDANIN NASIL
İNŞALLAH RAHATSIZ ETMİYORDUR SENİ
Etmesin de zaten ETMEZ DE ZATEN
SEN baştan dedin ki imkanSIZ-Inım diye
yani SEN_ce de BEN_ce de SORUN YOK
**SEN ZATEN YOKTUN,HİÇ OLAMDIN Kİ BE ARKADAŞ**
Neyin yazmaları bunlar ben de anlamadım….
_______________________________AdamSessiz

Not:
biliyorum ki
kalka*cağım*
yıkaya*cağım*
baka*cağım*
isteye*ceğim*
hatırlaya*cağım*
diyec*eğim*  BUNLARI BİLEREK KULLANMADIM ARKADAŞLAR
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Selim Uğur Örs
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Vakti saati gelince insanlar gider

Bir Hayatın Seyir Defteri…*

Her insan günü vakti saati gelince gider
Ama bir şeyi bahane eder ama harbiden yüzüne der de gider
Gider gider her insan vakti saati gelince gider
Zaman çok gelir gider,
Sevda biter gider
Sevgin çok gelir gider
Aşkından korkar gider
Gitmek için illaki bir neden bulur gider
Neden mi gider…?
Yüreğindeki sen bitersin bir bahane bulur yine gider
Menfaati biter gider
Sevgisi biter gider
Çok gelirsin gider
Az gelirsin gider
Ruhuna hitap edemezsin yine gider
Veya veya ruhsuzdur aşk nedir sevgi nedir bilmez gider
Yani can dostlar insanlar vakti saati gelince giderler.

Ada’mSessiz…*

Selim Uğur Örs
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Var Oğlu Var

Uykusuz gecelerim var
Söylenmemiş türküm var
imkanSIZIM var
sızılarım söz_yaşlarım var
benim bitmek tükenmek bilmeyen özlemlerim hasretlerim var
acılarım kızgınlıklarım isyanlarım var
felekten alacağım var
verilmiş sözler var
yazacak çok şeylerim var çok
yani anlayacağınız var oğlu var
Ada_mSessiz____________________________ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Vazgeçtim

YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Hani bir gün gelir o anda vazgeçersin her şeyden her şeyinden…
İşte öyle
Vazgeçtim sahte yüzlere eyvallah demekten
Vazgeçtim yalancıları dinlemekten
Vazgeçtim yaşanmışlıklardan
Vazgeçtim rüyalardan hülyalardan
Vazgeçtim dilek ağacına dilek tutup bağladığım  kırmızı kurdelamdan
Vazgeçtim vazgeçemediklerimden
Vazgeçtim olmasını dilediğim dualarımdan
Vazgeçtim artık rakıma su koymaktan
Vazgeçtim geçmişten yarınlardan gelecekten
Artık ben beni seçtim A-nı yaşamayı seçtim
Merhabalar olsun selam olsun dost doğru dostlara sevgilililere yeni yalansız dolansız
NEFESLERE

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada_mSessiz ada_sessiz
Selim uğur ÖRS

Selim Uğur Örs
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Velhasılıkelam

YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Bir Kalem verdin elime
Bir Yürek verdin Yüreğime
Bir Can verdin bu Cana
Bir de Kırık Dökük Eksik Yarım Yamalak Hayaller
Bunlardan Çıka Çıka
SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm
Bir de
YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ
KOLSUZ KANATSIZ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ çıktı
Aşk SEN
Sevda SEN
SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM SEN
YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ
KOLSUZ KANATSIZ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ SEN
Bir de
Kalemim V Ben
Naçar Bi-Çare Kalemim ve Ben Çıktı
Yavvv SEVDİM işte SEVDİK SENİ be Bİ_CANIM
Dil_Efkarım
Söz_yaşlarım
Bu YÜREK
Bu KALEM
Bu CAN
Bu ŞEHİR
Velhasılıkelam
SEVDİLER SEVDİM
SEVDİK be BUZ_YÜREKLİ KİTAPSIZ KALLEŞ SEVDAM..

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada_mSessiz ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Vesselam

YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ

*ADA*
Ne zaman bir Şiir okunsa aklımdasın
Ne zaman gözlerim dalsa uzaklara
Bilirim-ki
Dayanılmaz özlemlerdeyim hasretlerdeyim
Yangın yeri yürek otağım
Ne zaman yüreğim acısa
Bilirim ki anlarım ki dayanılmaz An_lardayım
İşte O zaman ben
benim de bu dünyanında
Her şeyin de dibine kibrit çakmak istiyorum Vesselam…

 *SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada_mSessiz ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Yakışmadı

KELEBEKLER benim neyime
Uçun gidin defolun yüreğimden benden,
Ben yanayım,yanıp yanıp kül olayım
Zere bu kadar mutluluk yeterli
Yeter yeter bu kadar CAN KIRIĞI yeter be CAN
Yeter yeter bu kadar NEFES Almak
Yeter bu kadar güzel HAYALLER
Yeter dursun bu KALEM
Kalem yazdıkça bu yüreğimi çizer durur ucu
KAĞITLAR AĞLAŞIR
HAYALLER GÜMBÜR GÜMBÜR YIKILIR
Ne diyim ne yazayım ne ne
CAN KIRIKLARI doldu bu YÜREĞE
ÇİZERDE ÇİZER
Hayalkırıkları doldu bu bedene altında ezilirde ezilir
Ne ne gerek sana AŞK SEVDA
Ne ne gerek HAYALLER
Ne gerek Söyle be CAN senin HADDİNMİDİR SEVDA AŞK
Yürü git işine yürü
Vur kadehin dibine yavaş yavaş DELLEN de git işine
Dellen be CAN dellen
De hayde siyah beyaz hayatına geri dön
Senin ne gerek renkli hayat
O bile sana yakışmadı işte
Neyin sarhoşluğunu yaşıyorsun ki

Selim Uğur Örs
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Yalnızlığım

Kavga döğüşle başalmıştı birlikteliğimiz,
istemeye istemeye YALNIZLIĞI seçtim
ama ZAMANLA çok SEVDİK BİRBİRİMİZİ,
büyük sevgiler,aşklar,dostluklar kavgayla
isyanlarla başlarmış ya,
işte aynen öyle
çok sıkı bir arkadaş dost olduk ‘’YALNIZLIĞIM VE BEN’’
artık kimseyi beğenmez olmuştuk yalnızlığımla ben,
aramıza kimseyi alamıyorduk
kimseyi beğenmiyorduk.
ÇOK KİŞİ GELDİ GEÇTİ AMA OLMADI
hep YALNIZLIĞIMI SEÇTİM ‘’O’’ da BENİ SEÇTİ.
biz BİRBİRİMİZİ ÇOK SEVMİŞTİK
ALIŞMIŞTIK BİZ-BİZE.
Ama demiştim sana,bir gün ayrılabiliriz diye
Sen gülüp geçmiştin.
İşte o gün bu gün,
ADA_m geldi DÜNYAMA
HAYAT OLDU,
NEFES OLDU,
HASRET oldu ÖZLEM oldu
CANIM-DA CAN OLDU
RUHUM oldu ADA_m+BEN=BİZ olduk.
SENİ SANA BIRAKTIM YALNIZLIK EYVALLAH…
Ada_mSessiz_ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Yalnızlığım Benim

Bir Hayatın Seyir Defteri…*

Yalnızlık
Yalnızlığımı çok seviyorum;
Ne yalanı var ne dolanı
Ne kaos/ u var ne entrikası
Ne de dost gibi görünüp sırtından vurması

Yalnızlık
Yalnızlığımı çok seviyorum
Hayallerime ortak oluyor
Sevgilerime sitemlerime ortak oluyor
Ben ne dersem yanımda oluyor

Yalnızlık
Yalnızlık dedikodusu yok
Çıkar ilişkisi yok
Aldımı verdimi yok
Hep yanmda benimle birlikte kalıyor

Yalnızlık
Yalnızlık egosu yok
Kibiri yok
Menfaat çıkar ilişkisi hiç yok
Sıkı güzel bir dostluğu var benim yalnızlığımın

Yalnızlık
Yalnızlık söylenildiği gibi kötü bir şey değil
Yüreğin ne ise yalnızlığın yüreği/de O*
Yani demem O*ki
Yüreğin kötüsye karanlıksa yalnızlığında karanlık ve kötü
Yüreğin güzel ise yalnızlık çok güzel vesselam...

Söylenmemiş TÜRKÜ'm…
Ada’m Sessiz*

Selim Uğur Örs
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Yanım

YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Bir Yanım Son/Bahar Sarı Sarı Yapraklar BEN,
Bir Yanım Sarı Beyaz Papatyalar SEN ...

 Ada'm Sessiz, Ada sessiz * SSDE*SSÇS

Selim Uğur Örs
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Yani demem O''ki

YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Sensiz gecelerden bir gece daha ADA
Arkadaşlarım yarenlerim bildiğin gibi aynı
Sessiz sensiz gece ay yakamoz yıldızlar
Ve biz
kadehim yudumlarım yine bir umut bekliyoruz BİR GÜN MUTLAKA
gerçi çok gecelerde hep sordum sana beklemek nasıl bir şeydir bilirmisin diye …
nerden bileceksin ki .. sen hep beklenilen oldun
yani demem o ki
yürek beklerken yüreğinden olmak gibi bir şey
hani derim ya demiştim ya canından can çıkması gibi birşey
ÖFFF ADA ÖFFFF
yine yangın halleri saatin zamanın çekilmez isyan anları ağız dolusu küfür anları …
yine düştü kalemimin yüreğimin ucuna özlem hasretlerim sensizlik,
yazarda durur düşük cümlelerler kurarak …
kendini bilmez kalem ve yüreğim ne yazdığını bilmeden yazarda yazar buz yüreklim
kitapsız kalleş sevdam…EYVALLAH **

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada mSessiz/ada sessiz * Şiirin bütün telif hakkı saklıdır
Selim uğur ÖRS * Sen-Zede-yim

Selim Uğur Örs
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Yasaklı

En güzeli *GÖRMEDEN* BEKLEMEDEN sevmek
Uykusuz gecelerde bu yürek yorgun,bitap darma-dağın
Bu can bu ruh *BEKLEMEK_Lİ* gecelere günlere yenik düştü
hayata kadere *PES* etti artık
artık gerek yok bu yüreğe
artık gerek yok yazmalara
artIk gerek yok hayal kurmalara
Gerek yok isyanlara
Gerek yok HAYAT sana
Hiçbir gereği yok artık *GEREKLİ OLAN SANA*
Yine sıkı bir tokat
sıkı bir sınav sundu HAYAT bana
Aldım onu da koydum hayat heybeme
bir tecrübe daha dedim kendi kendime
Çık artık isyanlardan telef etme kendini
Beyhude çırpınışların
Olmaz
olmayacak anla artık
O imkanSIZI,O Aşk,O Yürek *YASAKLI* sana
O *G_E_L_M_E_Y_E_C_E_K* artık ANLASANA
_________________________________Ada_mSessiz

Selim Uğur Örs
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YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ  bir SEVDANIN günlüğünden

I- SEN KİM-DİN?
Sen kimdin nerden gelmiştin
Nasıl dünyam olmuştun
Kimsin sen?
Geldin V gittin beni benden ettin
seninle nerelere gittik
Beni nerlere götürdün
bilmediğim tanımadığım sevdayla aşk-la tanıştırdın
bir hayal dünyasın-da rüyasın-da gezdirdin
geldin yüreğime konuk oldun
tek tip sevdam
yürekdaşım
imkansızım
çöl-çıkmazım
yağmurlu gri bulutlu yüreğim olmuştun..

hiçmi cesaretin yoktu BENİ-BİZİ yaşamaya
neden OYUNUN başrol oyuncusu beni yaptın
neden beni SEÇTİN
çokmu saftım çokmu dürüsttüm
yoksa çokmu güzel bayan ruhuna hitap ediyordum
iltifatlaramı ihtiyacın vardı
insanda yürek görmek güzel bir şey
sevginin-de sevdanın-da özü söz güzel olmalı
aynı dünyada ayrı şehirlerde atan imkansız yüreğe inandırdın beni
ama YALANMIŞSIN diğerleri gibi SANALYALAN-mışsın

          II- BİLİYORDUM_Kİ BEN! !
Demedim-mi sevgili
Gün gelecek
bir gün beni bana bırakıp gideceksin diye
demedim-mi demedim-mi söyle sevgili
ne SENİ ne de GÖZLERİNİ görmeyeceğim diye
her şeye HER ŞEYİNE *EYVALLAH* da
ben gidiyorum
bu son muhabbetimiz BİTTİ artık
kedine iyi bak
*GİTTİM* ben diyemeyecek kadarmı ACZDİ o YÜREĞİN
yalan da olsan hiç sevmemişte olsan
o kadar sana olan;
SÖZ_YAŞLARIM
GÖNÜL_SIZIM
YAZDIKLARIM
BEKLEYİŞLERİM
HASRETLERİM
ÖZLEMLERİM vardı.
SANALYALAN da olsam
SANALYALAN da olsan
senin o egosu yüksek yüreğini o katı sevgisiz ruhunu yine de okşamıştım bir süreliğine
SANALYALAN da olsam SANALYALAN da olsan
yazdığın senaryonun başrol oyuncusuna
vaktini geçirdiğin soytarına palyaçona
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sırf bunların hatrına
bir eyvallah diyemeyecek kadar mı DEĞERSİZDİM

          III- AMA YİNEDE
SEN_Lİ BEN-Lİ HAYALLERİMDEN HİÇ VAZGEÇMEMİŞTİM! !
Güzel olacaktı çok güzel olacaktı
Hayallerim için totem yapmıştım
Sen gelecektin omzuma dokunacaktın
Bak ben geldim ADA_n geldi diyecektin
Yüreğim durdu duracaktı

Güzel olacaktı çok güzel olacaktı
Sımsıkı sarılıp kokunu içime çekecektim
Gözlerine bakamayacaktım

Çok güzel olacaktı
Ada
ada_SU
ada_CAN
şehri İstanbul senin gelmeni sevinçle
Karşılayacaktı
Günü devirecektik
Ay yıldızlar yakamoz yapacaktı

Güzel olacaktı çok güzel olacaktı
O gün beyoğlunda tüm nağmeler susacaktı
Hepsi yeniden bizim için bestelenecekti
Söylenmemiş türkümüzü söyleyecektik

Güzel olacaktı çok güzel olacaktı
İstanbul bizi biz istanbulu yazcaktık
Tüm şairler orda olacaktı
Bizim aşkımıza saygı duyup
kalemleri yürekleri o gün bizi yazcaktı

Güzel olacaktı çok güzel olacaktı
vallahi billahi çok güzel olacaktı
Kollarımda sen
Avuçlarında yüreğim sersem salak atacaktı
Finali yazmaya gerek yok
işte bildiğin gibi olacaktı salya sümük

ama Nerden bilirdim ki
SENİN
yalnız dünyanda bir senaryo yazdığını
Oyununa bir oyuncu aradığını
Beni o vicdansız kahpe oyununa başrol oyuncusu yaptığını
Be vicdansız
Be kitapsız
Hiçmi yüreğin acımadı
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hiç mi utanmadın YÜREĞİMDEN sana olan SAYGIMDAN
Hiçmi demedin bu bir yaralı yürek
Sen varya sen kitapsız
sen sen
sen benim
Çaresiz bekleyişlerimdin
çare senliğim-din sen
Bazen öyle anlar oluyordu-ki tükendiğimi hissediyordum
Ama yine de
Söz verdi
sözünde durur benim bildiğim ADA_m diyordum
Bazen
hayallerim ümitlerim hepsi teker teker terk ediyordu
Kalemim kağıtlara küsüyordu
Yüreğim susuyordu
Ama yinede SÖZ verdi diyordum
bekle diyordum
Çare arıyor diyordum
V;
Ben hep senin demindeydim demleniyordum
Diyordum kendi kendime gelme ihtimali varsa
Ben o ihtimali bekliyorum
gelmeyeceğini bilsem de
Bile bile
Sırf o küçücük İMKANSIZ İHTİMAL için
Eyvallah diyordum kendime v dünya’ya
İçimden diyordum
SSDE SSÇS BU YÜREK DİYORDUM
SES-SİZ SEN-SİZ ses-sizliği dinliyor bekliyordum
Hani derler ya
her mutluluğun sonu ACI-dır
Evet evet
diyen iyi demiş doğru demiş
Her mutluluğun sonu ACI-ymış
Hep şunu demiştim kendi kendime
kendi kendimi kandırmaca oyunu oynadım
sen-li umutlarımı hiç kaybetmemiştim
yaşam umuttur
umut sen-din ki
sen gittin ya şimdi
sen V ben sustuk ya şimdi
şimdi her-şey HİÇ-bir şey
düğüm kördüğüm ettin ya beni
kördüğüm oldum ya ben
elbetteki alışacam,
akşamdan kalma bir mesaj varmı diye
sabahları heyecanla kalkıp bilgisayarıma bakmayacağım
gizli telefonlar artık heyecan vermeyecekler
elbette alışacağım
bir varmış bir yokmuş evvel zaman içinde kalbur saman içinde pireler berber iken
develer tellak iken
ben anamın beşiğinde tıngır mıngır sallanırken
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bir ADA varmış bir ADA yokmuş
diye başlayacağım hikayeme
ama bu kadar sitemlere gerek yok ki
zaten biliyordum ki
hayallerim gerçek olmayacak
biliyordum ki
gözlerini göremeyecem
biliyordum ki
sımsıkı sarılıp kokunu içime çekemiycem
birlikte bir günü geçiremeyeceğimizi
sabah güneşini karşılayamayacağımızı
uyurken seni seyredemiyeceğimi biliyordum ki
gelmemiş
olmamış
yaşanmamış bir AN için bu sitemler bu yazılar niye ki
ben de anlamdım ki
KALEM_mime YÜREĞİME sormak lazım

           IV-TUT_Kİ

tut-ki dünyam SEN dedim V sen yoksun gittin
tut-ki sildin attın BEN yokum
Tut-ki ben ölmüşüm
Git artık git
git de
şairler şiirler huzur bulsun
dize dize satır satır kafiyelerle ihanetini yazsınlar
git artık git çok yorgun yoruldu bu yürek
dursun bu kalem dursun bu yürek
keşke
az da olsa Ada_mSessiz-in sevgisine aşkına
saygı duysaydın
o kadar oyununda oynadı
ama yine de
sana kızmıyorum seni anlamaya çalışıyorum
neyse
de hayde
nasıl olsa oynununu BİTİRDİN
GALA-nı yaptın
Artık Bana kalan
Seni YÜREĞİME gömmek
sen YOKtun-ki zaten
sen HİÇ OLMADIN ki *ADA*
bu son dizelerim sana
EYVALLAH
ne demem lazım burda
EY SEVGİLİ yok bu olmaz
EY SEVDAM yok yok bu da olmaz
tamam buldum
bu son dizelerim sana
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EY YÖNETMEN SENARİST
BU SON ŞİİRLER DİZELER VİDEOLAR
Sessiz_ada
SEN de HERKES gibiymişsin
Gerçi bir kere daha bu GÖK KUBBEYİ YIKMIŞTIN BAŞIMA
Hatırladın değimli?
Ama ben inanmayı seçtim sana
A_S_K
A_S_K_M
SANALADA
TİMİD LİON
SELVİ BOYLU
NEYSE
neyse gerek yok geçmişe
GEREK YOK ARTIK YAZMALARA
GEREK YOK ARTIK
KIRDIM KALEMİMİ
KIRILDI
KIRDIN YÜREĞİMİ
EYVALLAH *SANALYALAN*ADA*
               _______________________Ada_mSessiz V ___.*HİÇ*.

Selim Uğur Örs
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YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

her şey yüzüme çarpıyor Acıtıyor
her şey’e eyvallah da ADA_mmm.
YÜREĞİME çarpanlara ne demeli
SENsizlik
SENsiz geçen günler
ÖZLEM HASRETler
BEKLEMEKli günler
GÖZLERini görememek
Bunlar daha çok çarpıyor bu bi-ÇARE YÜREĞİME
Daha bir heybetle acımasız çarpıyor
Biliyormusun KALLEŞ SEVDAM çok acıyor YÜREĞİM çok
Çok acıyor bu çareSEN RUHUM çokkkkk…
_________Ada_mSessiz ada_sessiz *SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*

Selim Uğur Örs

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yaşamıyorsundur Bilmezler

Bir Hayatın Seyir Defteri

Ne Yaparsan Yap
Ne Yazarsan Yaz…
Ne Hayaller Kurarsan Kur, Aklında Yüreğinde
O* Beklenen ‘’Bir Gün Mutlaka’’
Kurulan Hayaller Yazılar
İmkansızdır…
O* İmkansızdır…
Bir Hamle Dersin
Son Bir Hamle Yaparsın…
Nafile Olmaz, Oluru Yoktur…
Anlarsın Ki O* Sızın/dır
İşte O* An/da…,
Yıkılır Gönül Hanen
Düşersin Yüreğinin Üstüne
Dil/Efkarın Düşer
Söz/Yaşların Düşer
Kalemin Hayallerin
SEN Düşersin…
Param/Parça Olursun
Durmuştur Yüreğin
Durmuştur Dünya…
Yaşıyorsun Sanırlar Değil Değil İşte Yaşamıyorsundur Bilmezler…*
22/04/2016 2 Yıl 1Ay 14 Gün

Söylenmemiş TÜRKÜ'm ...

Selim Uğur Örs
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Yaşayalım Yaşlanalım

Seni anlamak çok zor be dostum;
Aslında dostmusun düşmanmı onu da anlayabilmiş değilim.
43 yıldır sen bana ben sana hep baktık durduk
Hep konuştuk dertleştik,bütün sırlarımı sana anlattım
Ben sana hep dürüsttüm ama sen dönem dönem bana yalan söyledin.
Neden ha neden GERİDEN  başlamadın DOĞRULARI söylemeye
Şöyle bakıyorumda geçmişe
Geçmişimizi sorguluyorum pek dost değilsin
ve hatta katmerli HAİNSİN.
Şimdi bile hala yüzüme saf saf bakıp neden bana kızıyorsun diyorsun,ben ne yaptım
sana diyorsun,
Evet diyorum ve hatta diyor ve inat ediyorum sen hainsin
Bunların olacağını bana taaa baştan söyleyebilirdin NEDEN söylemedin neden  ha
neden…
Ben de hazırlıklı olurdum
Doya doya yaşardım o güzelim günleri
EYVAHLARIM KEŞKELERİM olmazdı..
Tabi sen şimdi diyeceksinki;
Etrafındakilerini görmüyormuydun,
insanları,hayvanları,bitkileri,ağaçları teker teker
DÖNEMLERİNİ yaşıyor ve değişiyorlardı.
Hiç mi FARK ETMEDİN?
BE İNSAFSIZ kitapsız o zaman ki aklımı bana geri ver
dünyayı ters düz yapayım zamanı durdurayım.
Ya sen,sen şu an düşünüyorumda çıldıracağım ya sen değilmiydin
18-20 yaş arası;
beni kabıma sığdırmıyor kanımı hoplatıyordun,bana hep iyi davranıyor gülen gözlerle
bakıyordun.
Yaş 25 oldu;
Sen yine bana en karizma en hızlı delikanlısın diyordun ve hala bana hep iyi davranıyor
güzel gülen gözlerle bakıyordun.
Yaş 30-32 oldu;
Vay be bir garip akşamcı yay gibisin en hızlı sensin en karizma sensin yok senden
başka bu alemde seni tek geçiyorum diyordun.
Oldu yaş 35-38;
Sanki eski muhabbetin kalmadı gibi,ve hatta benim saçlarımdaki bıyıklarımdaki tek tük
kırlıklarımla dalga geçmeye başladın.
Ya sana birşeyler oluyor eski dostluğun yok gibi
Senle konuşmak istiyorum dertleşmek istiyorum yüzüme buruşuk buruşuk bakıyorsun
Be insafsız be vefasız ne oldu sana ne oldu dostluğumuza,
ben değilmiydim herşeyimi ilk seninle paylaşan
hemen wc,banyonun kapısını kitleyip
yarınki buluşacağım hatunu sana anlatan
ona nasıl sarılacağımı onu öpmek için neler yapacağımı
ne senaryolar yazacağımı konuşmalarımı
dans da ki figürlerimi sana anlatan gösteren ben değilmiydim.
Mağazaya girdiğim zaman elbisemi ayakkabımı güzel olmuşmu diye ilk sana
sormuyormuydum ilk sana göstermiyormuydum
Be insafsız vefasız ilk ama bütün ilklerimi gelip sana anlatmıyormuydum.
Ama sen şimdi ne yapıyorsun,
karşımda ibiş keyfi yapıp yüzüme kötü kötü bakıyorsun,
ne oldu gülümsemelerine.
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Helal be sana helal sana da bu yakışır..
Eee yaş oldu 40-43;
Yine her zaman olduğu gibi karşındayım
Bu sefer sinsice gülüyor gözlerimin altındaki şiş torbalarından behsediyorsun gözüme
soka soka gösteriyorsun,
ne yaparsan yap hikayesin diyorsun
senin pilin bitmiş şarj olmazsın diyorsun
Ya bu senmisin ya bu sen olamazsın 18-25-30 yaş arası
wc’nin banyonun kapısını kitleyip karşısına geçip
kimsenin bilmediği sırlarımı paylaştığım mağazalarda elbiselerimi deneyip yakışmışmı
diye fikir aldığım tek dostum dediğim
* AYNA * kardeş bu sen misin be? bu sen olamazsın..
Tamam tamam hayat acımazsız yalan riya ama dostum dedim sana hep yıllarca
bakıştık durduk
Bu kadermiydi yoksa
Yoksa daha da beterimi var?
AYNA kardeş daha da beteri varmı ha söyle varmı?
Anladım be AYNA kardeş anladım,herşey yalan SEN gerçeksin ACI gerçeksin.
Olsun be eski dostum olsun,daha hiç yaşayamadım ama derler ya her yaşın kendine
göre güzelliği varmış HADİ BAKALIM YAŞAYALIM YAŞLANALIM görelim beterin beterini
        Ada_mSessiz__ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Yaşayan''yaşadıkça Yaşlanan

YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

İki çeşit insan vardır;
Hayatı ıskalamadan yaşayan A nı A nında YAŞAYAN
Bir de
Nefes alıp veren YAŞADIKÇA YAŞLANAN …

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada mSessiz/ada sessiz * Selim uğur ÖRS
* Sen-Zede-yim * SSDE*SSÇS

Selim Uğur Örs
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yav anla işte Bİ''CANIM CANIM''da CANIM

YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Bak başıma ne belalar açtın SEN
Şimdi diyorum ki
Seni HİÇ tanımamış olsaydım
Şimdi diyorum ki
Sen olmasaydın hayatımda ne de güzel olurdu
Bir çiçek bir çiçek bir çiçek daha
İçerdim elbet ama keyfe
İçerdim elbet ama aklıma gelenleri yazmak için yanı başımda ne kalem ne de kağıt
olurdu
Şimdi diyorum ki
Sen olmasaydın bana ne gökyüzündeki yıldızlardan
Bana ne samanyolundan süha yıldızından
Bana ne sabah güneşinden neden isyanlarım olsun du ki
Hatta onlar varmıymış yokmuymuş onları ben görmüyordum ki
Şimdi diyorum ki sen olmasaydın
Ben neden gecelerle kavgalı olaydım
Bana ne karanlık odamdan,ışığımı kapatır yatardım
Yav SEN olmasaydın sessiz çığlıklarım da olmazdı
Umutlarım hayallerim HİÇ bir şey olmazdı
Şimdi diyorum ki
Sen olmasaydın ne aşk ne de sevda bilecektim ne de uykusuz geceler
Şimdi düşünüyorum da
Sensiz hayat ne de güzelmiş,evet evet sensiz hayat çok güzelmiş
Ama Bi-CAN-ım CANIM-da canım
Sen yine de bakma benim ipe sapa gelmez cümlelelerime
Ne demiştim ben sana
BEN SENİ SEVMEYİ SEVDİM
BEN SENİ HAYAT DEDİM-de SEVDİM
SES-siz SEN-siz geçen geceler,
Dibini bulmak için devirdiğim şişeler,yıldızlar yakamoz
Senin hayalinle sabahladığım
Sabah güneşini doğuşunu beklemek-li günler
Kavga ettiğim geceler isyanlarım sessiz çığlıklarım
Yav anla işte Bİ-CANIM CANIM-da CANIM
Hepsi başım gözüm üstüne be kitapsız buz yürekli kalleş sevdam
İyi ki varsın iyi ki girdin hayatıma
Ben SEN-i SEVMEYE Devam Ediyorum…
Ben SEN-i SEN-den Çok SEVİYORUM      EYVALLAH…

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada_mSessiz ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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YAZARIN oldum

Dokundum sana sevgili,    *öptüm en sıcağından*
Söyleyişlerim muhabbetlerim oldun,   *öptüm en kocamanından*
Dokundum sana sevgili,sevdam aşkım oldun
Dokunduk yüreğimize sevgili,  öptüm yüreğinden*sen ben BİZ olduk*
Dokunduk birbirimize sevgili, *Öptüm en hasret dolu olanından*
*hasret özlem imkansızlık* olduk
Bu eser senin sessiz_ada  *Sen söyledin ben yazdım*
Aşk_ı sevda_yı sen fısıldadın yüreğime,ben yazdım
Netice *yazarın* oldum
seni yaşadım yazdım *ÖLÜMSÜZ* oldun
AŞK
SEVDA
DESTAN
ÖLÜMSÜZ OLDUK
Şimdi mi?
Şimdi sana koşuyorum hayallerimle yüreğimle kalemimle
Sana koşuyorum nefes nefese
Sana koşuyorum yolun sonunu bilmeden
Sana koşuyorum yüreğim çatlarcasına
__________________________________Ada_mSessiz

Selim Uğur Örs
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Yazıyorum işte Bir Gün Mutlaka diyor yazıyorum

Bir Hayatın Seyir Defteri

Yazıyorum
İçimden Gelenleri Yazıyorum
İçimden Çekip Gidenleri Yazıyorum…

Yazıyorum
Bir de İçimden Gidemeyenleri Gönderemediklerimi
Yazıyorum…

Yazıyorum İşte
Bir Gün Mutlaka Diyorum Yazıyorum

Yazıyorum İşte
Sersem Salak Hapır Sapır Çala/Kalem Yazıyorum...

Yazıyorum
Yürek/Haneme
Gönül/Haneme
Saklım Yasaklıma
Kolsuz Kanatsız Hapis Yüreklime
BiCan
Yüksek Sosyetem Belki Diyor
Bir Gün Mutlaka Diyor Yazıyorum İşte…

Söylenmemiş TÜRKÜ'm ...
Ada’m Sessiz *

Selim Uğur Örs
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Yeminim

Yüreğim özüm sözüm yeminim
Olmazı istedim
Olmaza verdim bu yüreği bu canı
Aşk sevda oldun
hayaller kurdum
kader de alın yazısı de
ne dersen de
muhteşem aşkım incili kaftanım yalvarışım
dem’im dem hanede kadehim yudumum
emeğim
üşümüşlüğüm
yanmışlığım
sen sen sen sen illaki sen diye
şehrin sokaklarında deli divane gezdiğim,kaybolup gittiğim
yüreğim gibi
özüm gibi
yeminimsin ada_m
az kırgın
az dağınık
az sisli
durmuş yüreğim ada_m
kızacam şimdi şu ÖZLEME KADERE
SİZ BU İKİ CAN’DAN NE İSTİYORSUNUZ DİYE
Ada_mSessiz_________________ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Yıldız gözlüm

Yürekler var;
O*yürek
Bu yürek
Şu yürek,
Alev alev yürekler
Sızı yürekler
Sessiz yürekler
Can yürekler
Buz yürekler
Kolsuz Kanatsız Kalleş Yürekler
Geceler var Geceler;
Acı Hüzün Zehir Zıkkım Geceler, Zifiri Zindan Geceler
Katran Karası İnsafsız O*nsuz Geceler
Sabahı Sabah Yapmayan Hayın Geceler,
Hakim Geceler Yargıç Geceler
Bir de Şahitleri Vardır Zalım Hayın Gecelerin
Ay Yakamoz Yıldızlar adaSU adaCAN/lı Geceler
Offff offff
Velhasılı var da var Gönül Hanem/de

Yine Ettik Cümbür Cemaaat Sabahı Zorla da Olsa
İyi Sabahlar En Güzel Sabahlar Yıldız Gözlüm…*
18/02/2018 saat:05:45

Söylenmemiş TÜRKÜ'm ...
Ada’m Sessiz *

Selim Uğur Örs
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Yine Akşam oldu

Bir Hayatın Seyir Defteri…*

Yine akşam oldu
Yine akşam oldu hüzünlendi yürek
Acılar düşmeye başladı teker teker gecenin karanlığına
Kuruldu çilingir sofrası
Kondu mezeler masanın böğrüne böğrüne
Toplandı acılar masanın tam orta yerine
Rakı kadehi dolmaya başladı
Katıldı rakının üstüne su yerine
İsyanlar
Kutusu açılmamış sözler

yine Akşam oldu
Ne bileyim oldu akşam yine
Mevzu;
Akşam oldu
Ay yakamoz yıldızlar dizildi göğün göğsüne
Sen yine yeniden yoksun be Arkadaş ...*

Ada’m Sessiz*

Selim Uğur Örs
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Yoksun SEN

YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

A  nkara
D  eniz
A  da sessiz Ada mSessiz
Yüreğin sızladığını biliyorum da gözlerin sızladığını hasret hasret öğrendim…
Yazıyorum senden sonra ki sen’i ben’i yüreğimi sevdamı
yasaklı saklı günlüğümü çalakalem yazıyorum
yürekçe kalemce sert net ve mert çe yazıyorum SEN YOKSUN...

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada mSessiz/ada sessiz

Selim Uğur Örs
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YoL Daşım

MAVİ-yi çok severim huzur verir bana
Rahata erişim gibidir.
Mavi gecelerde mavi mavi gel sevgili
Mavi ol gel
Mesela deniz mavisi ol sevgili
Mesela gök mavisi ol sevgili
mavi gecelerimde
mavi yüreğimde
Mavi ol da gel YOL-DAŞIM
mavi mavi gel
Ada_mSessiz____________ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Yol Umut Yol/u

Bir Hayatın Seyir Defteri/Ada'mSessiz

Bir yara ki ne doktoru ne ilacı var, Ne de kabuk bağlıyor durmadan kanıyor da kanıyor…
Yara işte BiCAN doktoru yok ilacı yok dermansız bir yara…
Yürek, hasret, özlemler, aşk sevda hepsi hikaye be yüksek sosyetem…
Ben hala seni yazıyorum biliyormusun…?

çıkmazların açmazların büyük bir labirentin içinde Ada’mSessiz…

sonra…….
sonra herşey karışıyor birbirine
yürek
hasret
aşk sevda
özlemler
gündüzler gecelere
ay yakamoza
gökyüzü yıldızlara
kalem kağıtlara
suyum rakıya
sen karışmasanda ben sana karıştım be bican yüksek sosyetem tek tanem buz
yüreklim…
yani mevzu şudur ki…
Yazan belli çizen belli, hüküm belli ceza belli
Görüş günleri olmayan Yasaklı saklı hapis buz yürekli bir sevda…
Aşk sevda çıkmaz bir sokak imkansız
Yine de Yolum umut yolu

Dedim…
Kalem Dedim /Sen neden yazıyorsun durmadan kimi kime yazıyorsun…
Dedi ki/tabi ki yazacağım sevdadasın sevda çıkmazlardadır çırpınır durursun…
Dedim ki/nasıl bir sevda O*kim ki O*yok ki…
Dedi ki/var var…
Dedim ki/nasıl var ne gözleri ne elleri ne kokusu yok işte…
Dedi ki/işte tamda budur sevda böyle olur,
De/hayde devam devam yazmalara isyanlara …

Dedim ya…
yol umut yolu… *Bir Gün Mutlaka*
2yıl 1ay 21 gün oldu Sen Yoksun…

Söylenmemiş TÜRKÜ'm ...

Selim Uğur Örs
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Yorgun

KÜS;
hayat bana ben hayata hep küsüz ki.
YALNIZ;
ben hayatımın en kalabalık anında bile hep yalnızdım ki.
AŞK;
geldi kondu omzuma ama GÖREMİYORUM ki,
yani anlayacağın DOSTUM çok YORGUNUM çok.

Selim Uğur Örs
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Yorgun Can

YORGUN DÜŞLERİM
yorgun BEN
yorgun YÜREĞİM
Yorgun bu beden de bu CAN
Ben ağlıyorum
istanbul ağlıyor
Ruhum ağlıyor,
geçmişim geleceğim ağlıyor..
Ağlamakla acılarla elemlerle
ve kederlerle geldi geçti bu CAN
ben GİDİYORUM DELİ GÖNÜL ABDAL GÖNÜL
                    Ada_mSessiz______ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Yudum Yudum

yudum yudum çektiğim rakımsın,
hayallerim umudum sarhoşluğumsun,
canımsın candan ötemsin..
dibe vuruşlarımsın diplerden çıkaranımsın
olmazsa olmazımsız cenettim cehennemimsin
yürek sızım canSIzımsın
sol yanımda sen sen sen sen İLLAKİ sen diye atanımsın
ve sen;
koybolduğum şu dünyada BENİ bana verensin.
yalnız gecelerimde yarenim sevdam konuştuğum dertleşdiğimsin
sen;
nefesim sesim sen aklım düşüncelerim
sen;
sensiz delirdiğim gecelerimsin
sen sen sen sen İLLAKİ SEN diye ölüp bittiğimsin gittiğimsin..
                    Ada_mSessiz ada_sessiz Selim Uğur

Selim Uğur Örs
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Yüreği ile Sevenlerden korkma

Bir Hayatın Seyir Defteri…*

Gözüyle sevenlerden kork
Yüreği ile sevenlerden korkma
Yüreği ile sevenler;
Saf
Tertemiz akça pakça severler,
Yalansız çıkarsız severler
Gözü gibi severler
Gözünün nuru gibi
Başının tacı gibi
Can gibi
Can/da Can gibi
Başımın Gözümün üstüne derler de severler
Ve
O*nların Sevmeleri Ömürlüktür
Gözüyle sevenler öyle/mi…?
Gözüyle sevenlere ne yazılırı ki
İşte öyle severler, Öylesine seveler...

Söylenmemiş TÜRKÜ'm ...
Ada’m Sessiz *

Selim Uğur Örs
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Yüreğimdesin

YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

İyi ki varsın Canım da Can …. Yüreğimdesin…
Aklımdasın Ruhumdasın …. Canımsın Sen,
Başım Gözüm Üstünesin ...
Biliyorum
Biliyorum geçici ayrılık bizimkisi,
Mevsiminden önce açan Papatyalar gibi ruhumuz…
Acımasın hiç bir yerin
Özlemle öpüyorum SSDE SSÇS ...
ADA ADA mmm Seviyorum Sen-i çok Seviyorum ...
Sabah Güneşi Avcuna Yüreğine Doğsun
Ay Yıldızlar Sefan Olsun
Yakamoz Yoluna Olsun
Sen
Sen
Sen
Sen İllaki Sen Diye Atan Bu Yürek
Sen-de Yansın Kül Olsun Sen-in Olsun
22/04/2016 * 15/07/2017 1 YIL 3 AY 8 GÜN Oldu
SEN YOKSUN...

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada mSessiz/ada sessiz * Şiirin bütün telif hakkı saklıdır
Selim uğur ÖRS * Sen-Zede-yim * SSDE*SSÇS

Selim Uğur Örs
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Yüreğime

YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Biraz sonbahar
Biraz Söz-Yaş la rı
Az bir az Dil-Efkar ı
Su niyetine de biraz sen kattım kadehime
Dublem tamam
Bir kadeh de karşımda her zaman yanı başım da duran yalnızlığıma doldurdum
Yalnızlığım kaldırdı kadehini *ŞEREFE* dedi
Ben de kaldırdım kadehimi *YÜREĞİME* dedim…
******************************* 22/12/2016 Perşembe Saat: 00:59

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ Bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada mSessiz/ada sessiz

Selim Uğur Örs
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Yürek Aşk'ına Gel

Bir Hayatın Seyir Defteri

Gel/de Anlat Ben/de ki Sen/i, Anlat Anlatabilirsen...*
Gel/de Oku Gönül Sayfamdaki Sen/i Okuyabilirsen ...*
Gel Gönül Sözlüm Gel
Bir Gün Mutlaka hatırına,
Sevda,
Aşk,
Yürek Aşk/ına Gel Gelebilirsen...*

Söylenmemiş TÜRKÜ'm ...
Ada’m Sessiz *

Selim Uğur Örs
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Yürek İNCİM Birincim

YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

Keşke akan zamanı durdurabilseydik
Sadece senin ve benim olduğum bir AN’da dursa yaşam
Seni o AN’la hatırlasam hep
O eşsiz sesin ve gülüşün
O sonsuzluğa açılan sohbetinle yaşasam kalan ömrümü
Yanındayken hissetiklerim tekrar canlansa içimde
Ya da
Seni düşünerek
Uykuya daldığım gecelerden birinin sabahında uyansam
Ve sen diye bir şey olmasa artık
Seni o gecenin rüyasında bırakmış olsam
Ne bir cümlenin içinde SEN-le BEN olmuş olsak
Ne de herhangi bir zaman diliminde seninle karşılaşmış olsak
O oyun odasında EYVALLAH ADA-CAN demiş olmasan
Ve sen hep hayal olarak kalsan
Ya da
Her şeyi yasakları imkansızlıkları
Kaldırıp atsan bir kenara
Hiç bir şey için bu sevda ıskalanmaz desen
Sevdim işte
Sevdi işte
Bunu her yürek bulamaz desen çıkıp gelsen
Şu kalan ömrümüzü sen+ben=BİZ olarak geçirsek
Çok mu zor ola ki
Değil değil hadi koy postanı her şeye
Çek restini yasaklara imkansızlıklara
Gel sevdam
gel muhteşem aşkım
yürek incim birincim gel...
Ada_mSessiz________________ada_sessiz

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada_mSessiz ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Yürek Sefam

YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

CanParem,Akıl Tutulmam,Yürek Tutulmam ADA_mmm
Senelere Seni yazdım
Seni Yüreğime Aklıma Fikrime yazdım
Sevgili biliyormusun?
Hala,
Çaresizliğimi çareSENliğimi yazıyorum
hepsi bu SEVGİLİ,YÜREK SEFAM hepsi bu

_____Ada_mSessiz ada_sessiz *SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*

Selim Uğur Örs
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Yürekler

Bir Hayatın Seyir Defteri…*

Yürek var;
Çapkın Hovarda Herkese sevdalı…
Yürek var;
Kör görmez Sağır duymaz, Sevdiğine sevdalı…*

Söylenmemiş TÜRKÜ'm ...
Ada’m Sessiz *

Selim Uğur Örs
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Yürü

Bir Hayatın Seyir Defteri…*

Yürü çocuk yürü
Dik yürü
Kaldır başını
Tut kafanı dünyaya
Korkmuyorum de
Bildiğim yol de
Benim de

Yürü çocuk yürü
Korkmadan
Hayallerine
Sevdalarına
Kavgalarına dimdik yürü…
Kırılma
Küsme
Yılma
Vaz/cayma
Yürü…
*Bir Gün Mutlaka* de/de yürü...

Söylenmemiş TÜRKÜ'm ...
Ada’m Sessiz *

Selim Uğur Örs
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Yürüyorum

Güneşe yürüyorum
Güneşime yürüyorum,yanmaya kül olmaya
Sana yürüyorum adım adım imkanSIZIM-a yürüyorum
Tut ellerimden bitsin bu özlem,bitsin sol yanımdaki SIZI
Dayanmaz bu bi-çare YÜREK,bul bir olurunu
YAKIN ET  CANIM-DA CANIMI
      Ada_mSessiz___ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Yüzssüz Kelemim V Ben

Bir eksik var bu Şehirde V Ben de
Sen V Ben gibi
Şiirim gibi
Yarım gibi yarim gibi
Bir eksik var *MERHABA* ben geldim gibi
sevgili
Yine de bir gün eğer aklına düşersek
Bu Şehir V Ben Seni çok özledik çareSENce bekliyoruz
Bu öyle bir bekleyiş öyle bir özlem ki
NEYSE
Sevgili istersen gel artık
İşte bu kadar da yüzsüzüz *Kalemim bu şehir V Ben*
_________________________Ada_mSessiz V bir *HİÇ*

Selim Uğur Örs
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Zalım Geceler

Bir Hayatın Seyir Defteri

Ah ulan be geceler,
Bir de bahar bahçe gelin be...
bir kere de davul zurna halaylı horonlu gelin be…
dinine yandığım geceler,
bir kere
bir kere de O*nunla gelin,
Ada/lı gelin be kitapsız sahte zalım geceler…

Söylenmemiş TÜRKÜ'm ...
Ada’m Sessiz *

Selim Uğur Örs
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Zaman

Bazen insan kendine zarar verir mi ...?
Verir verir ...!

İnsanların 1. 2. 3. yüzlerini görünce,
İlk yüzlerini unutur mu insan ...?
Unutur unutur ...!

Bazen anlatmak istediğini anlatamayınca,
Kendi yorumunu katar mı ...?
Katar katar ...!

İşte bu zamanlarda sus sadece sus,
zaman gösterecektir eğriyi doğruyu ...!

Selim Uğur Örs
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Zamanı Geldi ARKADAŞ

Zamanı geldi ARKADAŞ;
bu gün
Seni hatırlatan her şeyi V SENİ
kaldırmaya karar verdim
Aşk,sevda
şiirler
Güneş,Ay,Yıldız,Yakamoz
Papatyalar,kır-çiçekleri
Kar,fırtına,yağmur,boran,alkım
Mevsimler
Ada
Ada-su
Ada-can
Kalemim kağıtlar
Elektronik posta
Skype
Facebook
Sessiz-ada
Hepsini topladım kaldırdım
bir de dönüp baktım ki ne göreyim! ! ! !
DÜNYAM BOMBOŞ KALMIŞ
Zere ben boşuna dememişim
SEN BENİM DÜNYAM-SIN DİYE
_______________Ada_mSessiz

Selim Uğur Örs
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zamanSIZIM

YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

‘’GELECEĞİM’’ dedi ‘’GELMEDİ’’
‘’GELMEDİN DEDİM’’
BEKLE ‘’bir gün MUTLAKA Dedi’’
Saatlerimi kurdum
Takvimlerimi işaretledim …
Beklemeye başladım
Nice nice aylar yıllar sonra
saatleri kırdım
takvimleri yırttım
beklemek ler den vaz caydım…
O gün bu gün dür deli divaneyim uykusuzum zamansızım
yani *zamanSIZIM*

*SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada_mSessiz ada_sessiz
Selim uğur ÖRS  sen-zedeyim

Selim Uğur Örs
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Zor

Benim sevdam zor
ADA zor
HAYAT zor
FELEK KADER zor
diyorum ki;
bazen kuş olup uçmak lazım sonsuzluğa bilinmeyene
bazen açıp yelkenini rüzgara kafa tutmak lazım
süzülmek lazım maviliğe
ada_ma doğru sessiz sessiz
anlayacağın HÜR olmak lazım SEVGİLİ
yüreğin için
sevdan için
sen ben için BİZ için
zora papuç bırakmamak lazım
ben senden güçlüyüm dercesine
sen kimsin dercesine *HAYAT,KADER*
Ada_mSessiz___________ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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Zor Aşk zor Sevda

Bir Hayatın Seyir Defteri…*

Ah benim karlı dağlarım
sevdalı dumanlı başım yağmur dolu gözlerim
Ah benim hayatı kendinde saklı
Güzel sosyete sevdam cennetim cehennemim
Ah sevgili ah sen zorla çalınan aşkın notaları
Zorla çalan aşkın sazı zor şiirlerim dizelerim
Zor aşk
Zor sevda
Zannediyordum ki sadece istanbul’da sessiz sensiz geceler
İmkasızlıklar var..
Yer başkent Ankara 04/Mayıs/2016
Hangi şehre gitsem
Hangi şehrin caddelerinde gezsem, belki belki desem
Ne zaman
Gökyüzüne baka kalsam yıldızlara ay-yakamoza takılı kalsa gözlerim
Ne zaman
Deniz üstü ada_yı seyretsem
 Ne zaman
Kalemimi alsam
Ne zaman
Papatyaları seyre dalsam
İşte o anlar
Yıkık dökük virane yüreğimi çaresizliğimi anlıyor yazıyorum
İşte o an
Ne kadar karanlıklar içinde olduğumu
İşte o an
İşte o an Ben yok oluyorum…

Ada’m Sessiz*

Selim Uğur Örs
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Zor be ADA m

YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...

ölürüm diyorum sabaha çıkmaz bu yürek diyorum
bir de bakıyorum sabah olmuş
bu günde hayattayım diyorum
üzülüyorum....
sensizlik çok zor be ADA_m
insan ölümü severmi istermi ölmeyi?
ister ister
istermiş meğer.
ne kadar istersen iste olmazmış ya
hah işte aynen öyle
seni istiyorum___________sensizlik
ölümü istiyorum__________ölümsüzlük
ben ne diyim be can
sen de...
gerisini sen yaz
hadi yaz anlat anlatabilirsen
avazım çıktığı kadar susmak istiyorum
neyse yine kalemimin çenesi düştü
yine kadehlere düştü yüküm
içmek gerek kadehlerde kaybolmak gerek

 *SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜM ADA_mmm*
YASAKLI SAKLI v HAPİS YÜREKLİ bir SEVDANIN GÜNLÜĞÜ...
Ada_mSessiz ada_sessiz

Selim Uğur Örs
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