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Acı

Kirpiğinden kopan
Kızıl damlalar,
Batan güneşin habercisidir;
Ardından doğan
Soğuk karalar,
Müebbet hapisin müjdecisidir.

                                                                          Serpil Taşyürek

                                                                                          23.01.2013/MALATYA

Serpil Taşyürek
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Ahval

Seven de sevilen de çizmişse yolunu,
Yer yer,zor şer,aşmışsa zorunu
Üzmez yaradan bu sadık kulunu,
Şen olup evine giresi gelir.

Acıtmaz tenini türlü yaralar,
Yansa da külleri takmaz karalar,
Derer umudu yollar aralar,
Gül olsa da dikeni yolası gelir.

Yaprağın sırtına sadıksa yeşili
Gün olur sararır bitince peşini,
Ömür bu bir avuç toprak aşımı,
Hakkın uğruna ölesi gelir.

                                                                                         07.6.2012/ANKARA

Serpil Taşyürek
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Akşam Zamanı

Gökyüzünün mavileri koyun koyuna girmiş,
Ürküyorlar karanlıktan.
Oysa vakit akşam;
Korkunun faydası yoksa ecele,
Ne korkarsın mavi, karadan.
Senin düşlerin hep aydınlıktı, bilirim.
Fakat aydınlıkta olmuyor
Karanlık olmadan

                                                                             27.09.1998/İZMİR

Serpil Taşyürek
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Anı

Bitiremediğim bir çocukluk
Hep geldi peşimden
Kovmak ne kelime
Kopamadım neşesinden

Tükenmiş günlerin sarhoşluğu
Bitmeyen bir şarkı gibi
Çınladı durdu kulağımda
Aynı melodiden

Bitiremediğim bir hüzün
Hep geldi peşimden
Çiseleyen o ılık yağmur
Ne ısıttı ne de soğuttu
Aldığım nefesimden.

Serpil Taşyürek
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Arayış

Onu aradım bu gece
Hangi karanın arkasına saklanmış,
Hangi yıldızın kuyruğuna takılmış
                                          gökyüzünde
Dalgalarda oynaşan ışık demetlerinde midir,
Bilmiyorum.....

Onu aradım bu gece
Ellerimin arasında,
Bedenimin içinde.

Uzaklara da bakmadım değil hani,
Olurya çekip gitmiş de olabilir
Bir rüzgarın eşliğinde
Onu aradım,
KENDİMİ sessizce.

                                                                    14.6.2001/KIBRIS

Serpil Taşyürek
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Ardınca

Gün güne hasret,
Doğar ardı ardınca
Ben sana hasret
Severim ardı ardınca

Ne kadar varsa güneşim,
Batırırım hepsini
Atarım sırtıma
Koşarım ardı ardınca

Dinlesen de dinlemesen de
Söylerim şarkılarımı
Dolaşsa da dillerim,
Yılmam ardı ardınca

Bilesin ki bu gönlümün
Tükenmez nameleri,
Açmasan da gönlünü,
Asarım ardı ardınca...

                                                                                      08.4.2013/MALATYA

                                                                                         Serpil Taşyürek

Serpil Taşyürek
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Aşk Masalı

Yürek yanmış köz olmuş,
Sevda pişmiş aş olmuş
Lakin düşmemiş  kaşık,
Yalan olmuş düş olmuş.

Gitmiş coşku günleri,
Sel sel olup zay olmuş
Ateş düşmüş koynuna
Bir hiç olup sır olmuş.

Dönüşü olmaz belli,
Yorar yol, engebelli
Güleriz dünden geri
Bu aşk bir masal olmuş.

                                                                                             24.12.2009/Ankara

Serpil Taşyürek
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Aşka Dair

Aşk odsuz
Aşk pervanesiz
Yanar mı aşk sensiz
İçin için, ateşsiz.
Yanmaz mı kor dertsiz,
Gamsız,kedersiz.
Bu aşk içimde,
Ancak ölür bedensiz.

                                                    ANKARA/Mart2005

Serpil Taşyürek
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Aşk-ı Öz

Özlenen özdür, öz ile
Yanar kalp közdür, öz ile
Aşk ne makamda,puldadır,
Öz sever ne kaş,göz ile

                                                                                             Serpil TAŞYÜREK

                                                                                        12.01.2014/MALATYA

DOST ATIFLARI İLE.........................................................................................

seversen özlersin söz ile değil
yanarsın içten içe yakan köz değil
özler gözler görmek ister laf değil
yürek sever gönül arar aşk ile........................Levent KARAKAŞ
.........................................................................................................................
..........

Gözle görmek mühimdir,
Özle görmek ehem...
Gönül gözü kör olana,
Yoktur diyecek kelimem...................Yusuf AKKAYA
.........................................................................................................................
..........
Aşk kalp işidir diyen özlü sözlü bilgenin
Arkası görünmezdir çoğu zaman gölgenin ______ Arif TATAR

Serpil Taşyürek
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Aşk-ı Tasfir

Uçurumlarda yeşeriyor hayat
Barışıyorum yıldızlarla ve güneşle.
Bir sevda rüzgarı
Esip duruyor yelkenimde.
Söz ölüyor,
Sözlerim gözlerimde.
Depremler sarsıyor bedenimde
Yanardağlar isyan ediyor tenimde,
Ve süregeliyor haykırışları
Tavı gelmiş
Kor yüreklerde.

                                                                                       28.12.1995/ANKARA

Serpil Taşyürek
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Aşkın Direnci

Bedenin kaçar aşk zülmünden
Ya ruhun,köledir
                ebedi mabetinden,
Zifiri karanlık,
Gülümser ay ışığı
                   halesinden,
En derin kuyuya atılsa da
                     aşk,
Bulur yüreği, yanıp kuruyan
                      lekesinden.
                                                                                     14.04.2011/ANKARA

Serpil Taşyürek
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Aşkın Döngüsü

Sürahiden boşalıverir
bardağa
Kana kana yudumlar onu
beden.
Uzun uzun yol alır
Türlü duraklara uğrayarak
Göz yaşı olur
yürekten sıçrayarak
Ter olur
tende kavrularak
Döner toprağa ardınca
Neler görürüsün
canım aşk,
Yağdıkça rahmet o bardağa
Sen de varsın.
Hayat seni,
sen hayatı yaşarsın.

                                                                                22.9.2012/MALATYA

Serpil Taşyürek
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Aşkın Odu

Ne mutlu  şu çilekar oduna
Düşmüşse de aşk ateşine
Hem kül,hem duman olmuş.
Biri toprağa, diğeri havaya yar,
Yağmurda  buluşur olmuş.
Adımlar farklıysa da
Aynı yolda ışığı bulmuş,
Kül toprağa
Duman havaya
Şu aleme yakışır olmuş.

                                                                                     12.9.2013/MALATYA

                                                                                         Serpil Taşyürek

Serpil Taşyürek
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Avuntu Kelebeği

Ansızın kondun avuçlarıma
Sonbahar telaşında yeniden
Rüzgar gibi estirdin kanatlarını
Döktürdün sarı yapraklarımı
eteklerime
Ve bir ateş üfledin kuru yarelerime
Sonra yine ansızın,
Bir ilkbahar sabahı
Uçtun parmaklarımın arasından
Hoşçakal rüzgarı ile
Avuntu kelebeğim,
Kaçırdın renklerimi
Kalp atışım,
Coşku pınarım,
Sevinç namelerim.
Dün düştün,
Bugün hayal oldun.

                                                                     17.03. 2013/MALATYA

                                                                           Serpil Taşyürek

Serpil Taşyürek
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Ay Işığı

Sarhoş bir sevda gibi
Yalpalıyor ay ışığı gökyüzünde
Karanlıkların içinde
Bir o yana bir bu yana
Salınıyor yürüyüşleri
Art arda nara atarcasına
Dikleniyor ışık süzmeleri

Dört yanı loş,
Kafası bir hoş,
Can yakan hilalin
Dikenli süzgüleri
Acıtıyor yüreğimi.
Sarhoş bir sevda gibi,
Umarsız ve hesapsız gülüşleri...

                                                                                  19. 9. 2010/ANKARA

Serpil Taşyürek
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Aynalar

Akşam, sabah
Gece,gündüz
Aynalar,hükümleri ceplerinde
Her bakışta gözlerimi
En başından sorgular.

                                                                                04.5.1993ANKARA

Serpil Taşyürek
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Bahar Esintisi

Canım bahar günlerinin
Yalancı güneşi
                       okşar yüzümü,
Bir sır verir kulağıma
Sıcaklar tenim.
Isınır ansızın
                   üşüyen bedenim.
Yalan söyler bilirim ışıldayışı,
Ta ki esene kadar,
Hoyrat rüzgarı gölgenin.
                                                                       13.4.2010/ANKARA

Serpil Taşyürek

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com  kültür ve sanat

Baharın Umudu

Minik alevli çırpınışlar
Gecenin soğuna inat,
Yakılıp atılan kibritlerde,
 süzülür karadan
Dilenen dilekler kızılında
Belki budur aranan...

Açılan elleri arsındaki umutlar
Kaynar korku ile karışık
Dolaşır kırpıntılarına yaşamın
Tutacak bir yürek bulursa tanışık,
O zaman ki sen,soğuğa açan
Bir kış çiçeği gibi umarsız
Salınırsın keskin rüzgar içinde
Sıcak ve cürretkar.

Gelir mi bilmem bu yıl da ilkbahar
Şöyle tatlı fısıltılarla
Titretip bedenimi ürpertir mi
Utangaç kavuşmalar...

                                                                                               20.02.2014
                                                                                Serpil Taşyürek/MALATYA

Serpil Taşyürek
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Bahtsız Çocuklara

Issız koridorlardan
Çocuk cıvıltıları
Açıyorlar rengarenk
Türlü kokularla
topraksız
Dayanıksız hayata

Ümit hoş bir isim
onlarca
Kes yapıştır gülüşler
dudaklarında

Sevgi nedir,nasıl kokar
Tadı var mıdır
Akşam olup gözlerini kapadıklarında
Yanlızca rüyalarında  gördükleri
Analarının ki gibi midir
saçları
Tutam tutam sıcacık burguları....

Ya acı neresinde yaşamın,
Yoksa inemedikleri bu dönme dolap mıdır
İçlerini bulandıran,
Yer ocak görmeden
dönmek midir...
Belki de inecektir sevince
Tutacaktır elleri ayakları
Avazınca bağıracaktır
dertleştiği gökyüzüne...

Tutun ellerini!
Hadi, tutun...
Belki de........

                                                                                06.12.2013/MALATYA
                                                                               Serpil Taşyürek

Serpil Taşyürek
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Bana Dair

Öyle geniş,öyle derin ki kalbim
Değme ummanlar
Göl olur eğilir.
Öyle durgun öyle duru ki gönlüm
Küçük bir çöp ile seyirir.

                                                                                06.01.2011/ANKARA

Serpil Taşyürek
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Bazen

Ellerim işliyor,
Gözlerim işliyor,
Beynim her an tetikte
Bedenim çalışıyor,
durmaksızın
Ancak; kalbime yok faydası...
Bazen,
O durgun,
sessiz
bir kenarda...

                                                                                     25.10.2013/MALATYA
                                                                                     Serpil Taşyürek

Serpil Taşyürek
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Bebeğime

Avuçlarında saklar dünyayı
Sımsıkı onunmuşcasına herşey
Minik yumaklar
Sarkık yanaklar diyarı
Ne şimdi ne gelecek kaygısı,
Varsa yoksa oyun,
Ana kuzusu.
Varmıdır bebek gibi durusu,
Temiz, sıcak kırılgan ruhlusu.
Ayaklarında patiler
Dudağında dillenmemiş sözler,
Dayanılır şey değil,
Bebeğimin tutkusu.

                                                                                         21.01.2010/ANKARA

Serpil Taşyürek
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Bebeğime Mektup

Dalgalar okşasın kıyıları
Penceremin arkasında
Doğsun güneş,batsın isterse,bana ne...
Benim gözlerim gözlerinde bebeğim,
Badem şekerim...
Dokunamam yanaklarına
İncinir diye tenin,
Benim elim ellerinde bebeğim
Pamuk şekerim...
Yelpaze misali okşarken gözlerini kirpiklerin,
Onlardan bir tel olayım bebeğim.
Gece gündüz ayrılmadan yanından,
Bekçisi olup ışıltının,
Tane yaş düşürmeden yanaklarına,
Orada tükensin ömrüm,yıllar boyunca
Hayat çiçeğim benim...
Ömür su gibi akarken
Ayaklarının altından,
Köprü olsun bedenim,
Islanmasın tek bir yerin.
Sevgi yumağım benim...
Atarken adımlarını,yeni umut ve aydınlıklara,
Sakın dönüp arkana bakma,
Kalbinde olacağım ben senin.
                                                              [ Kıbrıs10.04.2001]I

Serpil Taşyürek
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Bebek Olmak

Sıcak meme
Ilık bir süt, boğazımdan geçen
Kuytu bir kucak
Daha ne isterim azizim
Uyu uyuyabildiğin kadar
Konfor desen konfor,
Lüks desen alabildiğine...
Hayat bu bence
Sıcak meme,
Ilık süt
Kuytu bir kucak.

                                                                                20.12.2008/ANKARA

Serpil Taşyürek
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Bilirim

Çatılsa da kaşların
Çaksa da gözlerinde şimşekler
Buz tutsa da bedenin
Güler geçerim,
Bilirim ki doğacak az sonra
Güzelim güneşlerim
Türlü inatla ve hırsla
Eriyecek yağan kar
İnecek toprağa
                      su
Sessiz bir nazla...

                                                                              Serpil Taşyürek

                                                                                18.02.2011/ANKARA

Serpil Taşyürek
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Bilmece

İnsan
Zor bilmece,
Güler yüzüne
Bir gülüşki ayıramazsın
Gerçek mi değil mi diye
Her kelime bin anlamdır
Bin kelime bir anlam,
Çözebilir miyim bilmem
İnsan
Zor bilmece
                                             10.01.1991ANKARA

Serpil Taşyürek
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Bilmez Kimse

Hasret sırtımda ok
Taşırım onu her gittiğim yere,
Batar,gün ve gün dağlar,
Bilmez kimse.

Gözümden süzülür damlalar,
Taşırım onu her gittiğim yere,
Bitmez, gün ve gün ağlar,
Bilmez kimse.

Yurtsuz yuvasız kalmış şu gönlüm,
Taşırım onu her gittiğim yere
Susuz kalır,gün ve gün çağlar,
Bilmez kimse.
                                                         08.5.1998İZMİR

Serpil Taşyürek
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Bir Tarafım

Bir tarafım mahsun
Dereler akar,
Bir tarafım şenliktir.
Işıl ışıl yanar yaprakları
Islatır habersiz dere köklerini güllerin.
Dökmeden yaprağını
Yeniden açar.
İnanma hep kandırır kendini,
Bir tarafım şenliktir benim

                                                       11.05.1993ANKARA

Serpil Taşyürek
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Cinnet

Kanla karışık yağmur yağar
Mevsimsiz...
Bereketle ölüm arası

Masum gülüşlerin üstünde
Çiyanlar gezer,

Seni beni öldürür zaman

Şerefsiz intiharlar
Onca çiçeği vurur sırtından,
Yiğitler düşer
.......
Börtü böcek lal olur
Ötemez kursaklarının dolusunca

İklimin dolanır bacakları
Şairin biter mürekkebi
İsimler silinir rüzgarda,
....
..........
Hal,hal değildir
Nerene dokunsalar
Orası ağrır,
Sönüp gider gözlerdeki ışık

Seni beni öldürür zaman

                                                                                     13.01.2017MALATYA
                                                                                       Serpil Taşyürek

Serpil Taşyürek
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Çanakkale Destanı

Anaların kuzusu,
Fidanın yavuklusu,
Gavurun son kuyusu
Şahlanır Çanakkale

Oluk oluk oldular
Çanağa kanla doldular
Denizinde yundular,
Şahlanır Çanakkale

Yüzbaşı Hakkı,Nazmi
Memedimin bitmez azmi
Göğüsü al al,mevsim yaz mı
Şahlanır Çanakkale

Nusret ile mayını
Devirdiler hayını
Mesudiye al zayını
Şahlanır Çanakkale

Koca Seyit,Yahya Çavuş
Dolu yürekler imana huş
Varsın ötsün ötede baykuş
Şahlanır Çanakkale

Boğazda, boğaz boğaza
Siper mevzi durdu niyaza
Kor yürekler atıyordu ayaza
Şahlanır Çanakkale

57. Alay,Kemalin neferleri
Doğdu gözlerinden,zaferin seferleri
Yazdı destan Anadolu miğferleri
Geçilmez Çanakkale

                                                                                  18. 03.2013/MALATYA

                                                                                       Serpil Taşyürek

Serpil Taşyürek
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Çıban

Ne öldürürsün,ne güldürürsün
İnce hastalık gibi soldurursun
Sen adamı yıldırırsın
Söktüm yerinden seni asırlık çıban

Açıp kollarını,alasın nefes
Çıksın içinden,bu kırık  kafes
Dönme artık kanım,gitme son vites
Söktüm yerinden seni,asırlık çıban

Kızmasın bilirim,ne de coşarsın
Sen bu belayı elbet aşarsın
Yorgun düştü bu beden,niye taşarsın
Söktüm yerinden seni,asırlık çıban

Tutup derinden, akıt irini
Beklemesin ölünü ya da dirini
Söndürsün ateşini, narını
Söktüm yerinden seni asırlık çıban

                                                                                  Serpil Taşyürek

                                                                                30.9.2012/MALATYA

Serpil Taşyürek
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Çizgi

Karışır bazen gönlüm,
Aktan karaya yolçizer.
Döner geriye bazı,
İnce ince iz çizer,
Ah etmişse geçmişte
Deste deste gül çizer.
Akan denize doğrudur,
Sığı değil derin yüzer.
Bulmaktır işin aslı,
Gönülle us arası
Çiçeğin saklı yarası,
Nota gelir, es çizer.

                                                                                  20.05.2010/ANKARA

Serpil Taşyürek
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Dede'ye

Kocaman damlalar düşüyordu
Siyah derin gözlerinden:
Uyutma beni anne
sabah olmasın,
Gitmesin dedem..
Binip o büyük otobüse
Götürmesin oyunlarımızı,
Gezmelerimizi,kahkahalarımızı
...
Sonra oyun parkı da gider onunla
Kim biner ki salıncağa onsuz
.....
Keyifsiz kalır salondaki koltuğu,
susar televizyonu...
Hem daha gelmedi
haberlerin son bölümü....
.....
''Dünyanın en harika çocuğu'' diye
kim sever beni,
Koca yürekli elleriyle
 okşarken saçlarımı
....
Anne söz üzmicem seni,
Ne olur uyutma beni........

                                                                                             30.09.2015
                                                                        Serpil TAŞYÜREK/MALATYA

Serpil Taşyürek
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Derinde

Durgun görünür denizim,
Öylece sessiz,
Görünmez fırtınalarım
Ne bir söz nede iz.

Yaz gelsin derim,
Şöyle gezeyim hafif,
Açayım saçlarımı,rüzgara karşı
Ya lale olayım ya da nergiz.

İçimde saklıdır bir ben
Diğer beni ayakta tutan,
Renk veren, soluk olan
Su gibi duru, rüzgar gibi temiz.

                                                                                        12.03.2008ANKARA

Serpil Taşyürek

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com  kültür ve sanat

Dertleniş

Ağlarım düşerim dara,
Zülümlük etmiyor para
Kan olurda çıkar yara
Kalmaz mazlumun ahı kara.

Art niyet bilmeyesin,
Bir susup dinleyesin
Marifet değil söyleyesin,
Kanmıyor aklım hora.

Hakkın sende velayet,
Gönlünde olsun davet
Kem gözde vardır gaflet,
Düğümü sokarsın zora

Bunu söyler,bunu derim
Temizdir, kalbim derin
Sen sen ol, etme serin,
Düşersin ahu zara.

                                                                                    28.02.2011/ANKARA

Serpil Taşyürek
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Dertname

Bir vefasıza düştü gönlümüz,
Orada çürüdü bitti ömrümüz.
Ne kıymet bilir, ne hal hatır,
Kalbi buz,diliyse bin satır.

Dönüp durma pervane gibi,
Olmuşsun dertli divane gibi,
Gönül bahçen olmuş harabe gibi,
Yaş kalmadı gözünde virane gönül.

Sen ne söyle ne söz işit,
Yak saklı umudu
Önünü ışıt.
Aklın iz olsun
Seninle yaşıt,
Tüketme kendini kendinle gönül.

Ben bir garibim
Kalbim kan ağlar,
Yüzüm güler içimde dağlar,
Yolum yolum ettiler
Çiçeğim bağlar,
Umudun yitirip soldurma gönül.

                                                         17.06.2007ANKARA

Serpil Taşyürek
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Derviş'e

Yok perdesi yüreğin
Açıp da bilemezsin

Nasıl yanar o yangın
Bakıp da göremezsin

Dil bağlanmış us ile
Deyip de duyamazsın

Aldırmaz deme sakın
Sen öyle yanamazsın

Ne nazdır ne de cilve
Batmış gün tutamazsın

Yansa da ok baki
Hilekar sayamazsın

Kalpden gülen gözlere
Nicedir eremezsin

Okumazsan kor gönlü
Sen derviş olamazsın

                                                                               27.08.2013/MALATYA

                                                                           Serpil TAŞYÜREK
.........................................................................................................................
...........

DOST ATIFLARILA:

Hu deyu ağlar derviş
Aşk ile çağlar derviş,
Rızkını yüreğinden
Gönlünden sağlar derviş!
__________SEVDAZAN®

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

..........

doydu artık karnım boş laflara
ne anlatırsan anlat inandıramazsın
final yaptım kapattım artık ben perdeyi
bu saatten sonra istesen de açtıramazsın.......@Sondefa

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

..........

YANAR İÇİM DUMANI YOK GÖRÜNMEZ

https://www.antoloji.com
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ÇEKTİĞİMİ BENDEN BAŞKASI BİLMEZ
BİR SIRRIM VAR KİMSELERE DENİLMEZ
ONU BİR BEN BİLİRİM DE BAŞKALARI BİLEMEZ........TAHSİN EMEK

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

...........

.Hevesde degil geçsin
Bir kalem çekemezsin...............................Gökhan ATEŞ

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

..........

Semaya yükselen semazen eli sanki
Dönüşlerde ki devri alemle vuslat var sanki
Kuruyan gönül çölüne yağan bir yağmur var sanki..........Metin HANLIOĞLU

Serpil Taşyürek
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Dinlemezsin

Ne yangınlar sönmüş,
Ne denizler aşılmıştır
sözde
Düz bir ovadasın
Dinlemezsin yüreğinin sesini
Gülüp geçersin.

Oysa parçalanırken tüm kederler
Kendinden büyük oyuklar açmıştır,
Dolduramazsın.
Sessiz bir gecedesin şimdi,
Dinlemezsin yüreğinin sesini
Susup geçersin.

Bilirsin bitecek bu ömür
Öyle yahut böyle
Sormasın usanmış gönlüne
Dinlemezsin artık sesini
Yürür gidersin.

                                                                                                15.10.2009/ANKARA

Serpil Taşyürek
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Diyedir

Ne kadar sıkıca, sardıysam seni
Yüreğim yüreğine,vursun diyedir

Sevdası volkan,bağrında ateş
Geceler boyu,yansın diyedir

Severken sol yanım,dil lal ise
Gönülden gönlümü ,duysun diyedir

Ölünce uçamaz, biçaredir kuş
Kabrimi kalbine, gömsün diyedir

28.3.2017/MALATYA

Serpil Taşyürek
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Dosta Dair

Dost bilmelidir seni,senden iyi
Bakınca gözlerine,
İnmelidir yüreğinin
En derin yerine

Sevinç olmalı sevgine,
İki damla yaş hüznüne.
Gerekirse derya deniz,
Esmeli meltemiyle.

Kocaman olmalı kalbi
Yaşayabilmelisin onun kalbinden
Dost bilmeli senden iyi,
Bakınca gözlerine
İnmelidir yüreğinin
Enderin yerine

                                                               29.12.1999İZMİR

Serpil Taşyürek
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Döngü

Güzelsiniz,zemheri güneşi kadar,
Nadir, ılık ve geçici
Sonra kışın soğuk nefesi
Ürpertir teninizi

Karlar yağarken yorgun
sevginize,
Uçar türlü kuşlar
Sıcağı bol memleketinize,
Göçer sevgi.
Boşaltır bir yanınızı
kış boranı

Bulansa da rengi arayışın
Varır elbet yengiye,
Gülüşüyle gözlerinizin
Tutuşturur mevsimi de...

                                                                                      10.01.2014/MALATYA

                                                                                            Serpil TAŞYÜREK

Serpil Taşyürek
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Dört Yapraklı Yonca

Tek sevda yetmez sana
Gündüz al dalın yanar,
Gece kara parlamakta
Mavin coşar
Gün güne kavuştukça...
Lale kıskanır,
Gül dertlenir,
Sümbül içlenir,
Alevlenip kızıla vurdukça...
Aşkı sende yazmış yaradan
Ne arı ne kelebek
Gelir hakkından
Yıl boyunca,
Sen arsız, yüzsüz
Dört yapraklı yonca

                                                                                 27.9.2013/MALATYA

                                                                               Serpil Taşyürek

DOST ATIFLARIYLA...........................................................................

nadirdir dört yapraktan oluşan yonca
her bir yaprağında farklı bir hikaye olsa da
nice aşklar hayaller kurulmuştur üstüne
sevenin aradığı aşığın bulamadığı güzel yoncam...............@sondefa
.........................................................................................................................
..........

Elimde dört yapraklı bir yonca,
Toz pembe hayaller kurdum senle ilgili,
Kırmızı bir gül gibi sevdim seni..
henüz açmamış gonca,
Şansımı zorluyorum, dört yapraklı yonca_______________lal
                                                                                            ..............Ece SU

Serpil Taşyürek
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Durum

Nasıl bir kış geçen
Ne kar ne yağmur,
Aldatan soğuk güneş
Ne su,ne değirmen
Şefkatsiz kaldı toprak
Yeşerirmi bilmem
Dal tomurcuk
Çiğdem,papatya,kayısı fidesi
Bereket,bolluk sevgi.
Ağaç şaşkın,dere akmaz,
Kum sessiz.
Halk cahil,gidişat kötü.
Geri,yobaz olmuş insanlar.
Bilmem kim çıkar
Yağmur duasına
İnat etti nimet veren,
Yağdırmıyor örümcek ağlarına
Arada güller ziyan oluyor.
Gün akşam
Gece soğuk,
Hal bitik.
Günahkarlar sığınıyor
Tül perde arkasına
Oradan kelleleri gözüküyor,
Deve kuşları misali kafaları kumda,
Sırtları bayırda
Olan serçelere oluyor.
Bir lokmaya hasret kursaklarına,
Bir yudum vatan bırakmamışlar
Kanatlarına.
Kendi mavilerine esir düşmüşler...

                                                                              27.02.2007 (ANKARA)

Serpil Taşyürek
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Ekim Biterken

Salıp sarı saçlarını
Süzme beni papatya
......
Kandıramazsın...

Bahçemde tomurcukken
Kasımpatıları...
......

O güzel gözlerinle
Sen
İlkbaharınsın......

26.10.2016/Malatya

Serpil Taşyürek
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Ela Göz

Sen gönlüme açılan
ilk yara göz,
Yakan közden süzülen
 ballıdır öz,
Yıllardır kalemimde
dinmeyen söz,

Ah ela göz,
Ah ela göz...

Çağlayan kaşlarından
ışık ile ağarır,
Gönüllerin nurudur
sevda ile çağırır,
Kalbinin dili olur
Yayı okla kavurur,

Ah ela göz
Ah ela göz

                                                                           30.10.2013/MALATYA

                                                                             Serpil TAŞYÜREK

Serpil Taşyürek
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Ellerim

Kara kış ellerim
Soğuk vuran dalların arasında
Diyemediklerim, buz tutmuş
Sımsıkı iki yanımda
....
Gelme
Üşütür seni
.....
Her doğan güne
Umutla bakar yine de
Kalbimde cereyan yapan odan

Sızar kollarımdan
İlk ışığın yangısı
Bekliyorum aslında
Bakma sen,

Belki aralanır avuçlarım
Sağnak sızar ellerimden
Bereketlenir yine kalem
.....
İnce bir ses var yüreğimde...
                                                                                     30.01. 2017ANKARA
                                                                                     Serpil Taşyürek

Serpil Taşyürek
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Erken Davet

Çekilivermişti ilmeği
                                hayattan,
Süzülüp gidiyordu narin bedeni
Kara gözleri daha bir kara
                                     olmuştu,
Kıvrık kiprikleri dolanmıştı
                                      boşluğa,
Sonrasız başladığı hayatın
                                      şimdilerinde
ÖZLEM i bitivermişti
Adı gibi yarınlara,
Küsmüştü dudakları
Tüm yalvarışlara.
Gagalamıştı hayat,
Olgunlaşmadan ağırlaşmıştı
                                  bedeni,
Düşüyordu dalından.
Sarılmadan hiç anaya babaya
Bilmeden sıcağını,
Ölüm onu,
O ölümü kucaklıyordu.
Işıtmadan doğan güneşi
Sessizce batıyordu...

Serpil Taşyürek
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Eylül'ün Resmi

Denizin koynuna giren
 gün batımı, resmin,
Davetsiz bir huzur çırpınır
dalgalarında
Ürkektir ılıklığı
Belli ki sonrasızlıktan
.....
Kirpiklerin hoyratça düzensiz
Palmiye dalları
Maviye dalış yeride
gözlerin,
Ötelerde bir yerde
......
Uzak...
Batış bulutuna asılı
Dolgun hasret,
kaz ayağı çizgileri esiri
sessiz tebessümün,
Tutunuyor son sıcağa
........
........
Nemli,uğraksız  odanın
ceryansız köşesinde,
Yapışmış bir kenarı
Resmin,
Elimle yakın,
Zaman ile uzak mesafe içinde
                                                                           02.9.2015/MALATYA
                                                                            Serpil TAŞYÜREK

DOST KALEMLERDEN

Eylül resimleri çizmeyi çok geç öğrendim.
Oysa eylül renklerin yarışıdır.
Bitmeyen bir geceye başlangıç
 İlk fırçanın gönlünce bağışıdır
 Yakamozları denizle örendim!
Haydi dur da beğendiğin resmi seç! _______ arif tatar

Serpil Taşyürek
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Gel

İncir kokulu
Zeytin kokulu
Deniz kokulu nefesinle
Gel,gel kucaklarıma
Sol bağrıma basayım seni.
Yazım gibi,tuzum gibi,
Sazım gibi gel,
Gel şarkılarıma,
Ciğerimden süzeyim seni.
İnci gibi dizerken sözlerini
Gerdanıma
Gel,canaşıma
Ömrüm gibi serim gibi
Sonum gibi seveyim seni.

                                                                                      19.8.2010/ANKARA

Serpil Taşyürek
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Gençliğe Dair

Bir kağıt,bir kalem
Yeter yarenliğime
Kaybolup giden gençlik yıllarım,
Bir rüzgar,soğuk estiğinde
Toz olup uçuşan.

Ne isim kalır ne yad,
Ne öfke ne taakat
Sonu bekleyiştir bu hayat
Süzülüp giden gençlik yıllarım.

                                                                                              4.7.2009/ANKARA

Serpil Taşyürek
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Gerek

Mevsim dönmüşse hazana
Yaprağı dökmek gerek

Esende boran fırtına
Ateşi küllemek gerek

Düşünce sağnak yağmur
Gönülü göllemek gerek

Açsın diye taze çiçek,
Toprağı bellemek gerek

Hayat akıp gidiyor
Setleri atlamak gerek..

                                                                               24.02.2013/MALATYA

                                                                                         Serpil Taşyürek

Serpil Taşyürek
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Gidişe Dair

İndin mi sen geceme
Gördün mü düğümleri
Hiç bir şeyin kalmadı
Hepsini ziyan ettin

Dalıp da sırlı suya
Yol bulup kirpiklerden
Koparıp al olanı
Gerisin viran ettin.

                                                                                              13.4.2014/MALATYA

Serpil Taşyürek

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com  kültür ve sanat

Gökyüzünün Öfkesi

Ne kadar dertliymiş
Bu gece gökyüzü
Bağırıp çağırıp kükredi delice
Bırakmadı hal hatır,
Sayıp durdu neslimize.

Ardından indi gözünden yaşlar
Aman ne ağıt kederimize,
Kalmadı bir kuru köşe
Şehirde sokaklar,
Piru pak oldu leşlerimize.

İnince toprak ananın göğsüne
Gözyaşları
Sakinleşti,kızgın telaşları.
Dağılmadan toplanmıyor,
Islatmadan kurumuyor
Gökyüzünün savaşları

                                                                                             18.02.2010/ANKARA

Serpil Taşyürek
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Gönülle Hasbihal

Açılma ummana karşı
Boğulmuş zerrede ateş
Düşürme kör damlayı
Çoktan yok olmuş güneş.

                                                                                15.9.2011/ANKARA

Serpil Taşyürek
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Gözer Üstüne

Şimşek çakan gözler
Kar tanelerinin üzerine oturmuşlar,
Eriyip gidiyor zerreler,
Yağmuru bekliyorlar.

Ya yağmurlar yetiyor mu dersin,
O da yetmiyor şiddetine
Akıp gidiyor,
Güneşi bekliyorlar.

Güneş yakıyor,
Gözler yakıyor,
Sönmüyor ateşleri
Ömrümü tüketiyorlar.

                                                                Mart 2005ANKARA

Serpil Taşyürek
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Gözlerimden

Senin gözlerinden görsem kendimi
Öyle çılgın,öyle neşeli
Çözülmüş bilmeceler yüzümde,
Duru,sade, pürüzsüz,
Takılmasın diye dikenli sözler,
Dereler süzülmüş üzerinden
Kum gibi ince akışkan

Gösterdiğim kadar görünür, mavi kuşlar
Soluk griler yoktur
                                            dudaklarımda
Uçuk pembeleri görürsün ekseri,
Kahkahalarımın arasında
Rengarenk kelebekler uçar,
Bir solukta anlatırım  hikayelerimi
Hızla tükeniverecekmiş gibi zaman.
Aceledir sohbetlerim,
Bitirememe korkusundandır aslında
                                                   söyleyeceklerimi.

Senin gözlerinden görsem kendimi,
Işıl ışıl yıldızlar yanar
Oysa alevden kar taneleridir
                                              ışığı yüreğimin
Sıcağı soğuğuyla yanan,
Zaman zaman okyanus derinliğinde
                                                        bir umman
Çaresiz kıyıları arayan,
Garip sandalımdır.

Senin gözlerinden görsem kendimi
Uçarı, özgür yelken...
Kaç metre yaklaşırsan,
O kadar görürsün uzaklığımı kıyıya,
Ya tutarsın ellerimden,
Ya da yüzerim kendi denizlerimde,
Mutlusundur bilirim
                                sevinirim buna da
Senin bana bakan gözlerinden....

                                                                                       Serpil Taşyürek

                                                                                           18.01.2013/MALATYA

Serpil Taşyürek
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Gülümsemen

Aralanır sıra dağlar
Ela ışık süzmelerinin
                                 üstünden,
Doğudan batıya
                            uzanır güneş.
Özgürce çırpar
                         kanatlarını,
Yanık buğday teninde,
Tebessümündeki
                          muzip ateş.

                                                                                         05.5.20011/ANKARA

Serpil Taşyürek
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Güvercinle Sohbet

Penceremin önünde güvercin
Yarenlik eder derdime;
Rüzgarım ol,der
Uç benimle,
Götüreyim seni
Gitmek istediğin yere.
Ferah olsun gönlün,
Sukunet de ilacın
Bilirim seni
Ruhunu, melhemini
Dünya hali bu
Ne yapsan boş.
Açma kelepçelerini kalbinin
Saklı anahtarını
Çıkarma ikide bir
Ben götürürüm seni
İnan istediğin yere
Sen rahat ol,
Kapat gözlerini.

                                                                    08.3.2007ANKARA

Serpil Taşyürek
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Güz Kadını

Aralanmıyor mevsimler
zaman tek düze,aynı ritm

Sonu kalmış baharın,
soğumuş tadı,
Kokusu yok portakal kabuğunun
ellerimi yakan
......
Bitik aşkların botokslanmış
halleri yüzler,
Kırmızısı içe akmış dudaklar
...............

Ah nerede o sıcak
kahkahalı gülüşlerim,

..
gümüş gri gençliğim tutunmaz
sahte siyah tellere
Hala asi,

Güz kadınım
Aç artık avuçlarını,
Varsın gelsin kış
doldursun keskin soğuk boşluklarını

Başladığı gibi,
severken de biter  bitecek olan,
........
...............................

Sen öyle de seversin

17.11.2015/MALATYA
                                                                                             Serpil Taşyürek

Serpil Taşyürek
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Güzelleme

Kalbe düşen de bir katre,
Nuru ile yürek güzel,
Can'a döşün ,derde fitre,
Şems ile çehresi güzel.

Gül ,gülerken yüzüne,
Bülbülse ,şakır sözüne,
Diken ,batınca özüne,
Aşk ile cefası güzel.

Sevdaya ,aşka us yetmez,
Bir ömür ,gönülden gitmez,
Bu günün ,yarını tutmaz,
Tuz ile çaresi güzel.

Dil kilit olup ,ağıza,
Söz biter ,gitmez yağıza,
Güç yetmez ,gayrı oğuza,
Köz ile imanı güzel.

                                                   02.10.2017/MALATYA
                                                    Serpil Taşyürek

................
DOST KALEMLERDEN

Her ailede kavga var
Eşsiz dünya oluyor dar
Sinir geçince belin sar
Evlilik sefası güzel...........Ömer Gündoğan

......................
Yaşamak gözlerim gözünde
Bahar yelinde nefesin güzel
Bırak gül açsın gül yüzünde
Bülbüller şakısın sesin güzel......Talat Semiz

Serpil Taşyürek
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Hal-I

Karanlık düğümler içinde geceleri
Titrek yanan mum alevi yüreğim
Yıkarken halesi eğrileri
Zifire akan duru bir suda yüzer
                                            gemilerim.
Korkarım gelecek diye sağnak,
Düşecek hoyrat damlalar,
Esecek hain fırtına
Sığ bir limana sığınır bedenim.
Sararım ürkek alevimi,
Duyurmam kendime dahi nefesimi....

                                                                          15.01.2013/MALATYA

Serpil Taşyürek

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com  kültür ve sanat

Hal-II

Rüzgar değil
Kasırga gibi
Savurdun ruhumu
Her seferinde
Konup geçtin,
Uçtun sonrasında
Bomboş sökülmüş çivi gibi
Sızlatır konuş yerlerin,
Hiç yellendirmem ellerimi
Dinsin diye sancılar,
Bırak aksın zaman içinde

Belki bulur kıymetini sevişlerim,
Kapatır gülüşlerim izlerini
Biraz gerçek,
Biraz yalan..
Bakarım sana
Geçmiş ve gelecek arasında
Sıkışık zamanlarda,
Elbet merhem bulurum
Dert parelerime,
Hakkdan gelir himmetim,
Bilirim çarelerime...

                                                                                    14.8.2013/MALATYA

                                                                       Serpil TAŞYÜREK

DOST ATIFLARI İLE;

savurdun beni talan ettin yüreğimi
alıp yaban ellere saldın beni
yol bilmem yolak bilmem
sensiz buralarda neylerim şimdi.......@Sondefa

Serpil Taşyürek
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Hatıra

Öyle sarı bir yaprak,
Kaç sonbahar gelsede,geçsede koynundan
Dökülmüyor dallarımdan
Dirençli kara kışlara...

Süzülsede soğuk yamurlar
Damarlarından,
Silinmiyor sarı rengi,
Ne yeşeriyor, ne kopuyor dalımdan.

                                                                     (Ankara 2002)
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Hatıralar

Seremiyorsun herşeyi
Ulu orta
Güzelim kokulu örtüleri
Aradantelleri,tülbentleri
Dökemiyorsun.
Kıyamıyorsun narin ince dokumalarına.
İmleklerine,renklerine,kıvrımlarına.
Zaman zaman çıksa da
Bahar sonunda,
Yaz ortasında
Güneş vursun,ısınsın diye yüzleri.
Ancak asla kalmaz gece ayazına,
Kalkar hepsi,sıra sıra katlı çeyiz sandığına.
Sararır belki kullanmadıkça ama;
Tertemizdir hepsi
Dizi dizi ard arda.
Ne sen dokunursun ne el vurdurursun,
Dökülmesin diye renkleri,
Seremezsin hiçbirini
Ulu orta.

                                                                               26.03.2010/ANKARA
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Hayat Oyunu

Ne fazladan kağıt ver
Ne önde başlat
bu oyunda,
Yenmek ya da yenilmek
olmasa da sonunda
Üzülen sen olursun.

22.02.2015/MALATYA
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Hayata Dair

Bırakmalı gönlünü suya
Akmalı kedersiz,
Yumuşakça okşamalı kayaları,
Geçmeli çakılların arasından
Merhaba ve gülegülelerle geçerken

                                                                                   şu ömür,
Marurca gülümsemeli insan

Susmalı bazen
Dönüp içine sormalı soruları
Sonra yine akmalı derelere,

Oradan nehirlere,denizlere….
Ama bir yudum bırakmalı kendine
Susuz ne yaşam olur, ne insan.

Serpil Taşyürek
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Hayatın Cilvesi

Sayfalar bembeyaz
Yürekler kara
Sokaklar kuru,
İçerde sağnak.
Dön dolaş dünya,
Bir sana
Bir bana
Hesabı yaparak,
Sussan da konuşup,
Konuşsan da susarak

                                                                                          02.01.2012
                                                                                          ANKARA

Serpil Taşyürek

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com  kültür ve sanat

İçleniş

Ne fark ederki
Elimdeki od
Kor olmayınca,
İçimdeki soluk
Yad olmayınca,
Gözümdeki ışık
Süz olmayınca,
Bir dayanak
Güç olmayınca,
Bir tebessüm
Al olmayınca,
Ne fark ederki sebep
Son olmayınca.

                                                                                     30.11.2010/ANKARA
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İki Temmuz

Gün sıcaktı
Ay temmuz
Can sıcaktı
Hak dolu,ışık dolu
Can temiz

Ölüm sıcaktı
Ölüm bedelsiz
Haksız  karanlıktı
Ölüm nefessiz

Yanıyordu can
Canı yanıyordu Sivas'ın
Utanç alevinden
Dumanlı örtüyü çekse de üstüne
Silinmedi yarası
Silinmeyecekti
Alnının karası

                                                                                             02.7.2015/MALATYA
                                                                                           Serpil Taşyürek
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İnsana Dair

Güzel olan gönüldür,
Yüzde ne ararsın.
Tatlı olan huydur,
Dilde ne ararsın.
Gülen bir çift göz,
Huzurlu bir nefes
Hayat budur inan
Malda ne ararsın.

Sen bilirsen kendini
Dürüstlüğü,sevgiyi,
Gitme ötelere
Kulda ne ararsın.

Ömür kısa sonu kabir,
Kıvrım kıvrım olur,sabır
Sapma etselerde küfür
Başka yolda ne ararsın.

                                                                                          12.09.2009/ANKARA
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İnsanlık Yolu

Gider iken,eğlediler yolumu,
Derer iken,bağladılar kolumu,
Verdiler ateşe,sol yanımı

Ham imişim, pişmem lazım,
Zemzem suyundan içmem lazım.

Güzel söz, etmiyor para,
Düz yolda düşmüşüm dara,
Ağlasam da gizli yara

Ham imişim pişmem lazım,
Zemzem suyundan içmem lazım.

Altın iken deseler de pul,
Olmam namerdin sözüne kul,
Açmam ağzımı olurum makul

Ham imişim pişmem lazım,
İnsanlık suyundan içmem lazım.

                                                                                             12.04.2011/ANKARA
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Kaçırış

Gölgesinde saklanırsın aşkın,
Vurmazsın bedenini pervaneye,
Değdirmezsin diline neyini
Üflemezsin,
Kaçarsan güneşinden
yanamazsın
Kaparsan gözlerni bir damla yaşa,
Yeşermez yüreğin,
Kalırsın gölgesinde aşkın,
Ne çiçeğin tohum
Ne tohum çiçek olur
 yareninde
                                                                                    14.09.2011/ANKARA
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Kalan Günler

Kalan günleri gelsin
Ömrümün
....
Teker teker
Telaşsız adımları dökülsün
Yağmur yüklü kirpiklerime

Yarı güneşli
......
En çok da
Mutlu olanları isterim
Tebessüm renkli

Umutlarım olsun/ yanı başımda
Oğullarım..
Ah kalbimin nurları

......
Demli çay huzurunda
Akarken ruhuma
Kara bulutların
Bereketi gözlerime
Can...
...
Essin kıyılarımda
Şöyle özgüründen
Rüzgar,
Hür, bedelsiz
Bütün,tertemiz vatan
......
Kalan günleri gelsin ömrümün
İnsanca,
Sevgiyle
Candan............

                                                                                       11.5.2016/MALATYA
                                                                                        Serpil TAŞYÜREK
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Kandil Manisi

Saysan bilmem yaren kaç
Sen gönlünü Rab'be aç
Huzur ile lokmalan
Beden değil ruhun aç

Yaşayalım can cana
Hep olalım yan yana
Kandil mübarek gündür
Yürek olmasın kara

Serpil Taşyürek
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Karın Gecesi

Usul usul yağarken
                             geceye
Nazlanıyor siyaha inat
Narin zerrecikleri.
Soğuk  aydınlık,
Tül bir dantel işliyor
Örneği tutmayan
                    yamalı yüreklere
O alev alev yanan gönüller
Melhem bulmuşcasına
                               yaralarına
Daha da açıyorlar sinelerini
Güzelim zarif taneciklere,
Bir ipten örülmek için
                             kesikleri.
Yalancı bir ferahlık düşüyor
                          eteklerine
Serap mı düş mü gördükleri
Garipliklerine zırh olan
Tarifsiz gülümsemeleri
Ak korun içinde sevda
Üşümez geceleri....

                                                                                      24.01.2012/ANKARA
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Karmaşa

Düşle yıkanmaz gerçek,
Elinde kalır tortular
Sözle bitmez
Sözsüz yaşanılan acılar,
Issız, yolsuz sancılar
Ne gönlünü tüket,
Akıldadır bereket
Ne el vur,
Ne de el et.

                                                                                   10.12.2011/ANKARA
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Kendime Sesleniş

İçimde kabaran
Gri bulutlara biniyorum
Ver elini güneş
Korkma ateşimden
Sana geliyorum.
Yanarken göğüsüm
Koyu mavinin
Soğuk tenininden,
Esir aldı dünyayı kollarım
Sana sesleniyorum.
Bitsin artık
Yüreğinden beynine sıçrayan savaş
Çünkü seni seviyorum.
                                                                    14.12.1994Ankara
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Kış Ağacının Raksı

Karlı çarşaf üstü
çırçıplak bir ağaç
Demlenir yalnızlığı
.....
ani  kış rüzgarı eşliğinde
çığırtkan kuru  dallar,
dokuz sekizlik sarı yaprak
alkış tutup coşmuş,
hışırdak
.....
Makam kara kış
beste son durak...

                                                                                      07.01 2016MALATYA
                                                                                        Serpil Taşyürek

DOST KALEMLERDEN.....

titreyerek bakıyorum göçmen kuşlara
ben kanadı kırık kuş
ölüme terk edilmiş..............Ozan Ali AYDIN
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Kışın Öyküsü

Mahsun inmiş dalları yere
Koca marur çam ağacının,
Kar örtü olmuş kederine.
Aklanmış bahçeler, yollar,patikalar
Umut olmuş aydınlığı
Beyaz kadifenin.

Doğa kendi sarmış yarasını
Kucaklamış bir ana gibi
Soğuyla ısıtmış karasını.
Şimdi sükut anıdır,
Beklemek tohumu toprakta
Günü yaprakta.
Unutmadan güzeli
Baharda çiçek açmakta.

                                                                                         28.01.2010/ANKARA
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Kurtuluş

Azat etti sevdan beni
Ne zincir kaldı,
Ne kelepçe.
Bir kuş oldum sayende
Uykuya daldı zaman,
Ne iz kaldı,ne heyelan.
Azat etti sevdan beni,
Bir gülücük arda kalan.

                                                                                      28.6.2009/ANKARA
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Kuşlar

En güzel onlar çıkarıyor
Gökyüzünün tadını,
Güzelim kuşlar...
Azıcık da olsa yetiyor,
Bu soğuk güneş cıvıltılarına.
Bulutların heybeti de olsa üzerinde,
Ne mutlu,ne özgür çırpıyorlar kanatlarını,
İnsancıklara inat,gururla.
Yok verecekleri hesap,
Ne yalan,ne riyakarlık
Soluklarında
Ne sahtecilik,tefecilik...
Doluysa kursakları
Onlardan da mutlusu yok.
Dünya ayaklarının altında.

                                                                                   30.01.2008_ANKARA
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Madenci Anısına

Gelincik çiçekleri açmıştı
Maden ocağının ağzında
Umut için emek içindi salınışları

Şimdiyse durgun,bekliyorlardı
karanlığın başını
Sessiz kaderin bekçileri,
Nefessiz ciğerlerin narı olmuşlardı
Güneşin habercisi,ekmeğin,suyun
ışığın katığı iken....
Ağıtdaydı nazlı gövdeleri,
Eğilirken zalimliğe ve hayinliğe.
Al rengi isyan ediyordu
Kara madene
kana bulayarak yolları...
Sonra savrulup bir bir kalabalıklara
İnsan gibi insan olanların ciğerlerine,
Issız, soluksuz ve ışıksız kavruluyorlardı....

                                                                                          Serpil Taşyürek

                                                                                          16.5.2014/MALATYA
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Mani I

Göreyim göreyim mi
Yar yüzün göreyim mi
Şimşekler çakar olmuş
Yüze gün süreyim mi
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Mani II

Duydum da yar ağlamış
Yüreğimi dağlamış
Kara dut ağacına
Dileğini bağlamış
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Mektup

Mektup yazıyorum kendime günlerdir,
Özlemleri sıralıyorum önce
Şimşek çakmadan yağan dilsiz sağnaklar
düşüyor elime
Bülbülün feryadındaki gül sanışlarım,kendimi
Düşüyor alt dudağım.
Yutkunuyorum sevi aldanışlarımı
Gülümsediğim benmişim,anlıyorum
Aynada uzun uzun sessizce
Yokmuş arka yüzüne ışıltıları,
Kurtarıcı yine ellerimmiş
Kah yalvarırken yaradana,
Ya da, toplarken direnç zerreciklerini yüreğime...

Mektuplar yazıyorum kendime günlerdir,
En çok da dostlarım renkleniyor
Çiçek çiçek açıyorlar satırlarımda
Can oluyorlar,tırnak oluyorlar
Kıyamıyorum tek birine
Ayrı ayrı paragraflara koyuyorum
baş harflerini isimlerinin
Uzanıp giden ırmaklarıma
karışıyor suları
En serininden bir oh çekiyoruz
karamsar akıntılarımız duruldukça

Çocuklarım açmışlar kollarını
Koşuyorlar, görüyorum şimdi
Yine küçük oğlum muzurca oturmuş
En uzun cümlemin üstüne,
Tepikliyor abisini
Kocaman noktalar koyuyorlar
satır sonlarına
Sevinç ve umut tanımlarını yaparak.
Can yoldaşım geliyor sonra,
Kabulümsün diyor her halinle
Bunca yıl sığındığım kanadını toplayarak

Mektuplar yazıyorum günlerdir kendime
Bir bir döküp gerçekleri
Suçlu hakimleri yargılıyorum,
Adil olmayan hayata kelepçelerin halkalarından bakarak...

Yine de teşekkür ediyorum
son verirken yazdıklarıma
Aslan payını verdiği için,farkında olmadan
Bir serçeninin karıncığında çırpınan
bu yüreği sunarak...............

                                                                               07.3.2014/MALATYA
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Memleket Hali

Ne güller açsın
Ne gelincikler nazlansın bu memlekette
Ağzı yanardağ kokan celladın zulmü
kanatır renklerini,
Leş kokar insanlık.....
.......
Basınca düğmelerine kuruludur adımlar,
Makinalar saftır,yoktur çıkarları kiri kumandalardan,
kara ellerdedir.

Yüreklerde gün çoktan batmış,
Zavallı yutkunuşları
seyirir boğazlarında

Ateş böcekleri dahi uğramaz
gecelerine,
Bulaş bulaş ayakları
Yıkasa da  kaç vakit,
arınmaz
Kol gezer göz diker memleketimin sabahına
Şiş karınlı
Aç ruhlu insanlar...

Açsın inadında güller..
........
Sanmayın ki rast gider
her daim işler
Elbet dolanır boynuna
ahları canların,
Takılır ayaklarına şehit kolları

açsın  gelincikler
dik olsun başları,
Bilse de solacaklarını
Ateşler yanan yaprağında,
Umut olsun memleketime

                                                                                            28.7.2015/MALATYA
                                                                                            Serpil TAŞYÜREK
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Memleketin Gecesi

Keskin mızraklar saplanıyor
Gök delirmiş,sağnak coşmuş
bu küskün diyarlarda
Bitmedi şu kızgın bulutların davası

....
Parçalıyor sancısı damlaların
Kıvrım kıvrım kıvranıyor gece...
....
Bilmiyorlar ki saklayamayacak
kıskanç kanlı kara seni
Öfkeleri bundandır.

Şaşkın kaldırımlara inerken ıslak tokat
düşmeden  darılıyor yağmura  toprak

......
Biter mi bu yaşlı gece
ah memleket
Memleketim ne olacak...

.                                                                                          27.10.2015/MALATYA
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Miniğime

Melekler konunca omuz başlarına
Dalarsın aheste uykulara
Öyle masum,öyle derinki
                                    aldığın nefes,
Yalan olur türlü yaramazlıklara.

Dudağından dökülen nar taneleri
Eşlik eder gamsız rüyalara
Kırmızı arabayı mı görürsün
Bilmem düşünde ama;
Hafifçe kıpırdar hayat avuçlarında

Sen haylazlıkta önde giden
Minik oğul,
Can olsun şu canım sana
Sal olsun bedenim
Türlü kaypaklıklara
Yurt olsun kucağım,
Karanlıklara
Dost görünen düşmanlıklara,
Nur olsun ışıtsın ömrünü
Gözümdeki damlalar.
Bilgelik emeğine,
Dürüstlük yüreğine,
Cesaret bileğine dost olsun.
Yüce Rabbim seni korusun.

                                                                                           29.01.2011/ANKARA
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Mutluluk

Mutluysan
Mutluyumdur ben,
İstemem değmesin
Gözüne nem,
Dudağına sitem.
Gül ki açsın yüzünde
Bu kış günü
Umutla kardelen,
Unutma ki bu yürek
Sever seni herdaim
Derinden.

                                                                                     Serpil Taşyürek

                                                                                           25.01.2013/MALATYA
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Navruz

Mor bakışlı
Sarı perçemli çiçek,
Baharın mujdesini verdin
Toprağıma.
Süprülsün naif kokunla
Vatanımın göğüsü,
Kalksın uğursuzluk dumanı üstünden;
Canımızdan can gidiyor
Her gün,
Kahbece vuruşlar
Acıtıyor tenimizi,
Titrerken rengine dokunmaya
Hoyratça koparıyorlar dalını
Zorba yürekler,
Biz değiliz sanki,sana can veren
tohumun torunları.....

Eğme yine de boynunu sen,
Anadolumun narin çiçeği
Dökme kirpiklerini,
Köklerin sahiptir
tutunduğu yere,
Her bahar gözlerim açmanı
Umudum sendedir...
                                                                                   05.3.2015/MALATYA
                                                                                 Serpil TAŞYÜREK
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Ne Zaman

Ne zaman kanatlarım çıksa,gövdemden
Başlarını kaldırır insanlar
Aradığım bir sestir o anda
Herkes susar.
Kanım karınca misali dolaşırken,bedenimde
Yalnıca kendini sarar.
Doyurulmayan zamanlar akar
Bilmez insanlar,
Aradığım sevgidir o anda
Dudaklar susar.
Tuttuğum renkler gelir elime,
Dünya dönerken meçhul renklerde
Aradığım bir kıvılcımdır o anda
Güneşler batar.

                                                                 18.10.1994Ankara
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Neden

Neden uçurmamış
Gönlünden şu zavallı kuşunu,
Gönül,
Hiç hür olamamışsın.
Şöyle derinden bir
Oh deyiş,
Belli hiç yaşamamışsın.

Namı deryaya karışmış
Ne kendine sormuş,
Ne efkarlanmışsın,
Açmamış gonca gülün,
Belli hiç yaşamamışsın
                                                                                        09.7.2008 ANKARA
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Nefes

Sen soludukça dünyayı
Benim ciğerlerim dolar
Tutma nefesini
Boğuluyorum.

                                                                                           07.02.2013/MALATYA
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Nefes Alış

Anlaşılmaz bir akış
Gündüzden geceye bir nehir
Sesiz sedasız, bir yakarış
Ne bir son ne de başlangıç
Açarım yelkenimi sonsuza.

Serpil Taşyürek
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Neşter

E zalim cerrah!
Unutmuşsun koskoca neşteri
                                            içimde
Ne sağa dönebilirim,
Ne sola...
En iyisi
Dosdoğru gitmek
             şu alemde
Kıvırmadan yarayı....

                                                                                          13.7.2012/ANKARA

Serpil Taşyürek

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com  kültür ve sanat

Özge-Can

Bakarken umutla geleceğe
Bilmezdi sonunun kömür karası
gözleri gibi  olacağını.

Binbir emekle dokurken anneciği
Kısacık ömrünü, nakış nakış;
Pis, hain ellerin ellerinde
Son bulacağını.

Utanmalı insanlık
insan olmaktan
Böyle mahluklarla
Aynı havayı solumaktan

Özgeydi güzelliği
Goncaydı canı
Özgecan'dı,
Nasıl kül oldu kanı

                                                                                              16. 02
2015/MALATYA
                                                                                             Serpil TAŞYÜREK
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Özgürlüğe Özlem

Maviyi yırtan kuş!
Kanadında bıçak olsam.
Kesip boylu boyunca
Yeni göğe ben kuş olsam.

                                                                       05.6.1993ANKARA
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Özlem

Çiçek özler mi kokusunu
Güneş sıcağını
Anne yavrusunu
Kalp atışını
Rüzgar savuruşunu....
Özler mi deniz damlasını
Ağaç gölgesini
Yosun rengini
Su sesini
Bahar neşesini,
Özler mi coşkusunu
Özler elbet İNSAN
Kendinleyken kendini...

                                                                                                 20.4.2012/ANKARA

Serpil Taşyürek

https://www.antoloji.com
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Öz-lem

Saz söze,
Yaş göze,
Nur yüze,
Tuz köze,
Aşk öze,
Düşmeye görsün....
Seyreyle özlemin hasını,
Tufanını yasını,
Akını karasını,
Besler
Gönlünün yarasını.....

                                                                                       29.7. 2013/MALATYA

                                                                                Serpil TAŞYÜREK

Serpil Taşyürek
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Özlem' in Resmi

Kocaman kelebekler
oturmuş yanaklarına
Alabildiğine açılmış dudakları
...
Ilık bir rüzgar eşliğinde
nefesi,
Haps etmiş sıcağı içine gözler
...
küçültülmüş,
.....
Billur damlalar demlenmiş
alnında...
.....öyle bir gülüş ki özlediğim,
ucu sonu belli değil,kalbimde
..............
.....
Zırıl zırıl ağlar ellerim
Tutamam resmini

                            Serpil Taşyürek/MALATYA
                           15.3.2016

Serpil Taşyürek
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Paspas

O ince ince sızıları
Ekleyip ucuca,
Koca bir yumak yapacağım,
Sonra yolluk mu
dersin hole,
Örtüp köşe bucak yere,
Hatta paspas niyetine
Kapı dışarı atacağım....

                                                                                    Serpil TAŞYÜREK

                                                                                          06.7.20014/MALATYA

Serpil Taşyürek
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Potre

Derin vadiler vardı
silüetinde,
Coşkun sağnakların yol yapıp
aktığı vadiler....
Yorgun göz kapaklarının altında,
Yeşile dönerdi güneşin ela ışıkları....

Ezilirdi adeta
Kartal soluyuşunda
Süzgün dudakları......
.........

Yaşananlar rüya
Rüyalarsa yaşam olmuştu
kendine,
Neye inandığını,
neyi unuttuğunu hatırlamaz olmuş,
Günlerinden gün çalarak
Huzuru aramıştı kolları yıllarca

Şimdilerde
İnancıyla yan yana
umutları...

18.04.2015/MALATYA
                                                                                                    Serpil Taşyürek
DOST KALEMLERDEN.................................................................................

Hep karakalem çizdim resimlerini.
 Sağdan, soldan. cepheden...
 Her resmin izdüşümünde sen saklıydın...
 Düşlerimle renklendirdim tüm çizgileri birer birer.
Onları ilgilendirmeyen bir soruyla karşılaştım: '
Seviyor musun? ' dediler. Hiç düşünmeden yanıtım:
'Elbet seviyorum ve seveceğim; yaşamak için elimde tek kanıtım...'...
                                                                                           ....TALAT SEMİZ

Serpil Taşyürek
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Ruhun Dönüşü

Hiç doğmadı say
sen batan günü,
Çekilmedi su topraktan

Silinmedi say kokusu
kardelen çiçeğinin,
Varsın uçmadı bilsin,
O, narin kar tanelerinin kanatlarında
Pervasız tutuşan ruhunu

Ört sonra yalnız yatan
kışın üstünü,
Üşütmesin; dönerken bedenine olmuşlar,
olacakları,
Daha fazla savurmadan
Deli boran ürkek karı...

                                                                                02.01.20015  /MALATYA

Serpil Taşyürek
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Ruhun Vuslatı

Açtım gönül perdemi
                               semaya
Yükseldin parmak uçlarımdan
Yer senin,
Gök senin,
Dağ senin,
Kır senin olsun.
Geçerken aşkın kor kapısından
Gül senin,
Gün senin,
Nur senin,
Can senin olsun.
Bakma bu bedene
                             aciz yapısından
Sade nefesin gölgesi kalsın.

                                                                                    25.11.2011/ANKARA

Serpil Taşyürek
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Rüya

Uçsam engin semada
Yıldızlarda sır olsam
Tutup umudun serinden
Gözlerinde yaş olsam

Yel olup kopsa fırtınalar
Denizinde yüz olsam
Hiç bilmeden öpdüğüm
Dudağında iz olsam.

                                                                                          12.04.2011/ANKARA

Serpil Taşyürek
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Sana Değil

Benim sana değil
Sevdaya aşkım.
Işığa, ümide, sevince, suya,
Aşkım nefese toprağa,
Bir tomurcuğa,
Gülüşüne yavrumun, kahkahasına
Benim sana değil
Aşka aşkım

                                                        01.07.2005 (ANKARA)

Serpil Taşyürek
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Sancı

Gün ışığına çıkmak zor;
Bunu ben bilirim.
Toprağın sızlattığı,
Tırnak köklerinin acısını
Yüreğinin alabildiğine açıldığı
Göğün rengini de bilirim,
Ve onu esir alan gökleri de.
Gömmeyin dostlar
Beni tekrar toprağa...
Gün ışığına çıkmak
Çok zor.
                                                          (Ankara31.05.1993)

Serpil Taşyürek
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Sanma

Yüzleri fesat, yedikleri yaldır,
Bilmeden tuttukları, kırık  daldır
Varıp ummana,bindikleri saldır,
 Sanma görmez, kördür; bu millet görür sizi

Ruhunu   çalan,ünvan, para ve kin
Yüreği fakir, cebi olmuş zengin
Hak verir cezayı bellidir rengin
Sanma uymaz, sessiz; bu millet duyar sizi.

Bal tutan eli girerse kovana
Arının hakkı,düşürür havana
Kalırsın sonunda, kuru yavana
Sanma kalkmaz, fersiz; bu millet kovar sizi....

                                                                              Serpil Taşyürek/MALATYA
                                                                               27.12.2013

Serpil Taşyürek
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Savaşda Ölen Çocuklara

Akarken göz yaşları çocukların,
Çiçeklerin üstüne,
Büyür mü dersin hayat,
Umut açmaz kollarını
nasipsiz bedenlere
Kilitlidir kirpikleri,
zindan karası gözlerini
Örterken,ölü toprağı.....

Konmaz artık kelebekler
yanaklarına,
Şu vicdansız dünya
hep onlardan mı başlar
Koparmaya gülücükleri...
Şekersiz avuçları
yumulmuşken yaşama,
Hangi mahkeme vermiştir
infaz kararları...

Söylemeyin artık
türlü yalan şarkılar,
Sürmeden tohum toprakta,
Hak mıdır kesmek
narin nefesleri,
Neşeleri saklı artık
Biten yeşil yaprakta....

                                                                28.8.2014/MALATYA
                                                                  Serpil TAŞYÜREK

Serpil Taşyürek
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Sen

Kıvılcımlar bağlıyor
Geceleri birbirlerine
Göz kırpan
Yıldızlar gibisin.
Sularken,
Toprağı çatlayan çiçeği
Etrafa yayılan,
Kokular gibisin.
Birbirinin sureti olan
Bu günlerde,
Benimle yürüyen,
Konuşulan,
Düşünen,
Bir başka ben gibisin.

                                                                               07.8.1996ANKARA

Serpil Taşyürek
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Sendedir

Sendedir tutsaklığım,
Emeğim,şefkatim, aşkım
Arım namusum sendedir.
Geceleyin yıldızın
Gündüzün yamurun,karın
Güneşin yazın.

Sendedir sevdalarım,
Nazım, göz süzüşlerim,kaş çatışlarım
Yüklü bulutlarım,
Gökkuşaklarım sendedir.

Sendedir dualarım,
Haykırışlarım,yakarışlarım
Dayanağım sendedir,
Gücüm kudretim varım,
Bileğim,yüreğim,canım.

Sendedir umutlarım,
Yaşım, yaşlılığım
Oğullarım sendedir,
Elimdeki sicim
Kalbimdeki kanım.

                                                                                     23.05.2010/ANKARA

Serpil Taşyürek
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Sensin

Kapısı kırık
                 bir hanın
İçindesin
Baş köşede yerin.
Aldırmadan gelene geçene,
Eğlenip gülersin.
Göz edersin pencereden,
Arada gürlersin yağmasanda
Keyf ederisin gönlünce
Bilirsinki yıkılmadıkça
Bu bahtsız han;
Ağa da sensin,
Paşa da sensin.

                                                                                        20.07.2011/ANKARA

Serpil Taşyürek
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Sensizliği Öğrenmek

Hep cüzdanımda saklı resmine baktıysa da
Öğrenemedi gözlerim sensizliği
Her dakika tutuyorum ellerini
Ve sonsuz sohbetler ediyorum
Zihnimdeki sesinle,
Öğrenemedi dudaklarım sensizliği,
Gülümsüyor,güzelim,derken yüzün
Uykularımda bile uyumuyorsun,
Öğrenemedi rüyalarım sensizliği.
Hiç konuşmasam,
Duymasam,
Görmesem,
İstemem,öğrenmesin kalbim sensizliği.

                                                                                    11.8.1996ANKARA

Serpil Taşyürek
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Sesleniş

Hayin bir hançer gibi
Eğriti otsun bedenimde
Ne kökün belli
Ne dalın.
Sorsam söylemez,
Anlatsam dinlemezsin.
Ne alın belli
Ne yelin.
Gecenin sancısı
Vurdukça ciğerime
Ne yakarsın
Ne serin.
Döksem saçlarımı yerlere
Dillerimi ayaklara
Ne benimsin,
Ne elin.

                                                                                  27.01.2011/ANKARA

Serpil Taşyürek
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Sevda Üstüne

Gözlerin berekettir,
Öpüşlerin,güne bakanı dudaklarımın
Nefesin, tütsüsü bedenimin
.......
Sen bende can,
...
Köklerimle sardığım
Sıcak yollar yüzünde,
Çizgi çizgi
Alın yazın
Yazımda...

Gündüzüm ışığında
Karam gecende
.....
Ben sen de can
Şu kalbim attığınca

                                                                                      04.8.2016/MALATYA
                                                                                       Serpil  TAŞYÜREK

DOST KALEMLERDEN..............................................

Seninle canım candır,şu kalbim attığında
Gün içinde düşlerim,geceme yattığında
Yüreğime dokunup,ok gibi battığında
Nefesin nefesimde,elin elimde kalsınİbrahim Kurt

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

Devrim'den ilham iki beyit'lik şafak al da,
Erkenlerin sofrasında aşk rakımız olsun.

Her sevginin menzili...
'BEN' ile 'SEN' arası,
ÂŞIK dargın kaldıkça...
'O' sis çöker ortaya!

Çevrim'den bir kıta'lık kelâm rüzgâr'ı es de,
Yelkenlerin dümeninde meşk şarkımız olsun..................Ahmet Durgut
.........................................................................................................................
...................

'Atsın kalbin,
Korkma…
Yaşamaktır onun diğer adı.
Hatırla…
Gecenin koynunda can buluşu
İki kutsal ruhun
Birbirine dokunuşu 'Nermin SEYRATLI

https://www.antoloji.com
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......................................

Oy yağmur yürekli m
Titrek ellerimle etiğim duam
Hayata bakışım
Kopamadığım davam
Ekmeğim aşım
Sevdalı Başım oy.........Ozan Ali AYDIN

Serpil Taşyürek
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Sevdan

Uçsuz bucaksız
Bir orman sevdan
Sık kayın ağaçları
Ulu çamlar,
Minik bir serçe olurum
Deli yağmurlarda
Saklanırım dallarına,
ısıtırsın beni
Hırçın soğuklarda...

Sığ bir liman sevdan
Sığnırım fırtına zamanı
Deniz olur gözlerim,
Sense rüzgar
Çekiverirsin kollarına
Orada dolar ciğerlerim
Nefes olursun kanıma.
Çağırmasamda
Sevdan yanıbaşımda...

Serpil Taşyürek
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Sevdaya Dair

Nedir senin sırrın
Nicedir cemalin,
Ağıtlar mı dostun
Serap mı hayalin

Gün müdür geçen
Yoksa gönül ağusu mu
Gece ay mı sırdaşın
Güneş de mi mecalin

Dipsiz kuyular içinde
Karalara bağlanmış,
Ak demiş olmamış
Al kana bulanmış,
Yılmamış, toprak olsa da dallanmış,
Adı sevda konmuş,
Bağrı yufka kalmış.

Böyle anlatılır ağıdın,
Yol olsa da
İz bulmaz öğüdün,
Hükmü kalmaz
Beyaz kağıdın
Göz göz olup parçalanmış.

                                                                                             04.5.2012/ANKARA

Serpil Taşyürek
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Sevgi

Sevgi benim damarımda
Ne alda, ne pulda

Canımda, hamurumda
Ne zarda,ne zorda

Ufkumda,avucumda
Ne diyarda, ne yarda

Sevgi benim bağrımda,
Ne sağda, ne solda

                                                                               22.11.2012/MALATYA

Serpil Taşyürek
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Sevgiliye

Kaldır o gri bulutları
Bir ışık süzülsün
Gözlerinden

Ne güzel nameler
Vardı  sözlerinde,
Notalar kırıldı mı
dillerinden.

Unutma seni sevdiğimi
Yok başka tutanağım,
Gönül otağından

Canındır,canımda gizli
Yanar mahşere değin,
Değmez tek rüzgar,
Tüter ocağımdan

Ey yar,
Sen varsan
Ben de varım bu bedende,
Bir gülücük
Eksik olmasın
Gül dudağından.

                                                                            22.3.2012/ANKARA

Serpil Taşyürek
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Sevgiye Dair

Sıcacık olmalı
Sığındığın sevgi,

Ayırmalısın onu
Diğer ellerden
Kış ayazında kalmışcasına
Sarmalı seni
........

Ne yengiye takılmalı
Ne de uğramalı yenilgi
Akmalı yüreciğine
Ilık ılık,
Süssüz
Duru
Samimi...

27.04.2015/MALATYA

                                                                                                    Serpil TAŞYÜREK

Serpil Taşyürek
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Sevi Tablosu

Kara kalem bir tablo,
Çoğunca füme,duman rengi
Dış köşeleri hafif ışıklı,
......
Her bakışta ,başka bir hikâye
...

Bukle düğümler  üst  üste,

Kendinden süslü
Kenarları ıslanmış,
Büzük...
Öylece durur , atıl ,

Misafir köşesinde...

                                            28.07.2017/MALATYA
                                       Serpil TAŞYÜREK

DOST KALEMLERDEN

Karşısına her geçen kişinin, gözü deydi
Her kez fikir yürüttü, tablonun sırrı neydi
Tablonun direnişi, zamana boyun eydi
Şimdi bi çare kaldı kondu tozlu raflara .........
                                                         OZAN ALİ AYDIN

Serpil Taşyürek
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Sevmek

Kar örterse narin pikesiyle,
Sever yeryüzünü
Öper alnından
Verir özünü
Düşer serine,
Dinler derdini
Kalır yarenliğine,
Tohumuna can
Ruhuna canan olur,
Sevmek budur.
Sarıp en ücra yerinden
Dolanmak boynuna
Bahar olmak,
Yazında kavrulup sevdadan
Sonra birlikte hüzün yaprağı,
Kış olmak
Toprağa kavuşmak,
Dilimin ucunda söz değil,
Kabrin ateşinde,
Od olmak,
Birliğe kor olmak
Var olmaktır sevmek,
Azda çoğu bulmak..

                                                                       05.02.2012/ANKARA

Serpil Taşyürek
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Sıkıntı

Efkarlar gecenin efendisi yapar,
Yalnızca karanlığadır hükmünüz,
Hoyratça sarsar boşluğu eller,
O an bitecekmiş gibi ömrümüz...

                                                                              23.08.2013/MALATYA
                                                                   Serpil Taşyürek

Serpil Taşyürek
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Sır

Her çiçekte var
Balın özü,
Sabırdır
 arının sözü,
Madalyonun
yok bir yüzü,
Düşen bilir çileye...

Serpil Taşyürek
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Sitem

İteledim  karabulut seni
ruhumdan,
Gölgen kendine,
Yağmurun kendine,
Endamın kendine....
Merakdaysan eğer,
Sakın şimşek olup gürleme
Ben kalırım
Kendi kendime....

                                                                  28.6.2013/MALATYA

                                                              Serpil Taşyürek
.........................................................................................................................
..........

DOST ATIFLARI İLE........

sen kalmışken köşelerde
sakın gülme,
sakın gelme,
bir daha hiç gözükme
ben kalırım
kendi kendime.......................................................Levent KARAKAŞ

Serpil Taşyürek
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Son- bahar

Kupkuru damlalar yüreğinde
Bozkıra dönmüş beden

Sararmış ellerin
.........
Baharım ben,
Son olsa da diğer adım

Kondur yanağına acı yelimi
Göç kuşları getirsin kahkahamı
Öp yorgun yaprağımı omuz başından

Durma öyle mahsun,
Olma perme perişan....

                                                                                           04.9.2016/MALATYA
                                                                                             Serpil TAŞYÜREK

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

DOST KALEMLERDEN
Eylül tireninden bir bilet
Almaktı, ikmale kalmanın adı...
Ali Eruçar hocamızın kopyacıya dili jilet.

Andıl ayazı gibi keserdi yüreğimizi
Laf atan anamızın öfkesi, babamızın
Çatılmış kaşı... Her eylül okşardı küreğimizi.

Eylül, oldum olası hüzünler ayıdır
Yazın bitişi, okulların zili ve dönemeyenler
Ebeler, dedeler, analar babalar çok acıtan sayıdır.
Sil.....................................YILGIN YAĞMUR

Serpil Taşyürek
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Son Hal

Söz kalmadı
Harf bitti
Şiir sustu
...........
Kan konuştu
Nefis coştu
Öfke aktı
Vatan kırıldı
İnsanlık öldü

                                                                                            18.02.2016/MALATYA
                                                                                             Serpil Taşyürek

Serpil Taşyürek
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Son Pencere

Kaç gün geçmiş,
Kaç ay kaç yıl aradan
Ömür nerede başlamış,
Nerde bitmiş belli değil.
Ya arada dökülen yaşlara
Ne demeli....
Ne üç ne beş ne on.
Sen nerede ben nerede
Nerede sevişlerimiz

Sıra sıra olmuş nefesler
An anı aratır olmuş.
Ne zaman yaşanmış aşk,
Titremiş mi, ürpermiş mi bedenler
Bilinen şey değil.....

Bir rüya sanki gençlik
Bir olup bitmişlik hali
Tükenmiş ciğerimin son yerinde
Aynısın diyorsun yalan,
Nerede o parıldayış,ışıldayış

Ya sana ne demeli...
Bilmem mesut,bilmem mellul,
Ulaşılmazlık bilinmezlik
Belki aldırmazlık...
Ya da imkansızlık hali.

Sarhoş bir günün gecesinden yazıyorum,
Dolaşıyor kelimeler biribirine
Aklıma sormuyorum zaten,
Gönlüm dolaşık her birine

Bir gün diyorum var mı bu bekleyişin sonu
Bir bahar bir coşku var mı,
Var mı o heybetli gülüş
Son söz söylenecek mi ilk görüşte
Sarhoş bir günün gecesinden yazıyorum
Nerede kalmışım ben,sen nerede...

                                                             08.12.2006ANKARA

DOST ATIFLARI İLE........................................................................

BİZ SEVGİLİYİZ

Biz ayrılmaz sevgiliyiz...
Günler,
Aylar,
Yıllar,

https://www.antoloji.com
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Ömürler geçerse geçsin,
Elbet bir gün,
Başlar yeniden sevişlerimiz...
Bunun adana sevgi demeliyiz...

Ben hep sende oldum,
Taa ezelden beri....
Ebede kadar sürüp gider,
Bu böyle bilinmeli...
Bilmezlikten,
Aldırmazlıktan değil,
Çaresizlikten olduğu,
Herşeyiyle,
Her haliyle belli....

Vardır elbet,
Bu bekleyişin sonu...
Sarhoş olup yazsan da,
Kelimeleri biri birine karıştırsan da,
Ulaşılmaz sansan da,
Seviyoruz birbirimiz,
Yoktur bunu başa izah yolu...
Uzat ellerini,
Yaşayalım yeni baştan,
Kaldığımız yerden dolu dolu..................................... MUZAFFER KALABA

Serpil Taşyürek
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Sona Doğru

Bir gönül vurgunu hayat
Kimi zaman sürgün.
Bazen çıkmaksa doruklara
Kimi zaman durgun
Adımlar sıralıdır
An an,gün,gün.
Bilmeden en hızlı koşan olmak isteriz
Harcarız umutları
Hep sonraki gün.
Bitince ayrılan süremiz,
Herşey biter bir gün

                                                                                   24.11.2009/ANKARA

Serpil Taşyürek
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Sonbahar

Hüzün,avuntu hasret
Döküyorum yapraklarımı
Dallarım çıplak,
Başım dik,
Hazırlıkta köklerim
Sevgi dikiyorum
bedenime
Baharı beklemekteyim.

                                                                                          14.10.2011/ANKARA

Serpil Taşyürek
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Sonbahar II

Bakmayın kuru ve kırılgan olduğuna,
Yaz baharın, olgun, bal rengi yaprakları,
Konar avuçlarıma bir hoş,bir tatlı,
Ödemişler borçlarını güneşe
Huzur ve vicdan yüklü
Kavuşurlar suya,toprağa
Can olmak için bir dahaki bahara
                                                                                   19.11.2012/MALATYA

Serpil Taşyürek

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com  kültür ve sanat

Sonbahar'a Çağrı

Dök artık zihnimden
Tüm tükenmişlikleri,
Saplantıları,pişmanlıkları
Estir yüreğimden.
Sonbahar,
Arındır sıcağın
kavurmuş güneşinden,
Durult beni.
Tertemiz dallarımla
sarayım bedenimi
Dimdik gireyim
kışın kollarına...

                                                                                   02.10.2014/MALATYA
                                                                                      Serpil Taşyürek

Serpil Taşyürek
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Sonbahar'ın Vedası

Takmış takıştırmış,
Sarı kızıl bukleleriyle
Sonbahar uğurlar bizi,
Cüretkar olduğu kadar
Mahçup duruşu ile edalı,
Sitem eder gibi yaşananlara
İniverecek rimelli kirpiklerinden
Kara bulutlu yağmurlar
Yıkayacak geçmişi...
Esecek dalgalı saçlarından
Soğun seyiren damarı,
Küt küt atacak,
Atacak kalbi yitirmişliklere
Solacak yaprakları
Düşerken eteklerine,
Ah! hep aynı hikaye diyecek
Bu okunan,
Son aynıysa
Artık unutulmalı...

                                                                                             09.9.2013/MALATYA

                                                                                   Serpil TAŞYÜREK
.........................................................................................................................
...........
DOST ATIFLARI İLE:

böyledir vedası yazın
sararmış sarı yapraklar
sabahları serin bir hava
akşamları tatlı bir rüzgar
sevdaların dağınıklığı içinde
vedaların göz yaşları...............@Sondefa
.........................................................................................................................
.......

* * Bahar Var * *

Yaprak mı dökmüş
Yoksa soyunuyor mu
Soğuk günlere ağaçlar.
Onlarda mı haber almış
Yoksa göçüyor mu
Sıcak iklimlere kuşlar
Bilmezler mi ki
Her sonbahar son değildir.
Eylül’ ünde de doğan var
Ve eğer;
Kışa ayaza inat,
Hala ekiliyorsa tohumlar.
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Ve hala;
Yüreklerde yeşeriyorsa
Güzelliklere dair umutlar.
O vakit bilinsin ki
Önümüz de bahar var......................................Hasan Çekmecelioğlu

Serpil Taşyürek
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Sonbaharla Gelen

Sultanların da devrilir tahtları
Viran olur pahasız bahtları
Sonbahar gelir
Sarı bir yaprak
Düşer dallarından,
Son bulur cihan savaşları
Ortalık durulmaya görsün,
Akar beyhude göğün yaşları,
Silinip gider
Kanlı meydan
Umman olur sırdaşları...

                                                                            12.11.2010/ANKARA

Serpil Taşyürek
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Soru

Liğme liğme olsa
etlerim,
Darmadağın, tarumar
saçlarım,
Gözlerimin sönse feri,
Ellerim kavuşmaz olsa
 parmaklarına,
Parçansa dilim dudağım,
Yükselsem göğe
nazlı nazlı,
O gün gelir misin yanıma
Tutup kaldırır mısın
son dizelerimi,
Rahmet olsun diye
Yatan toprağıma...

                                                                                               29.3.2012/ANKARA

Serpil Taşyürek
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Sökük

Bırak sökük kalsın
Mintanı sol kenarın
Değsin kuru ayaz
Zemheride gül bağın

Kalmadan toz talaz
Paklansın viran yarın
Uçup zahir yerden
Söner belkide narın

01.12.2014/MALATYA
                                                                                              Serpil TAŞYÜREK

Serpil Taşyürek
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Söz

Yaz kavurmuş dallarımı
Tel tel dökülmeye hazır yapraklarım
Tek tek ayırıp hücrelerimden
Kupkuru olacağım
Acıtıyor gövdemi damlalar
Söz olsun köklerime
Yağmuru unutacağım.

                                                                      26.9.2012/MALATYA

Serpil Taşyürek
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Sus

Sus lokması yutmuşum,
Ellerim ses vermiyor
Günlerdir kaleme
...
Kağıt öksüz,
...
Mürekkep dertli

                                                          22.09.2017
                                               Serpil Taşyürek/MALATYA

Serpil Taşyürek
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Susturdum

Susturdum ellerimi
Susturdum dillerimi
Susturdum gözlerimi
Son ritimde orkesra
Kalbime yok bir hükmüm.

                                                                                           23.11.2011/ANKARA

Serpil Taşyürek
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Şairce Şiir

Tam soluyamaz
şair havayı
Sarmaz bedeninin ücrasını,
Yalçın tepelerdeki en saf
esinti bile.
Takılır boğazı
Kat kat düğümlenir,
Burgulanır bir yerde,
Şiir olur sonra
Üfler onu duraksamadan
Bir seferde,
Toz olur,tüğ olur
Yükselir vücudu,
İçine alamadığı zerrelerde...
Yeniden doğar şair,
Yeni şiirlerde...

                                                                                          02.4.2013/MALATYA

                                                                                            Serpil Taşyürek

Serpil Taşyürek
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Şimdi

Son vapur kalktı limandan
Artık düşlemek zamanı

Elini,yüreğini,beynini
Artık işlemek zamanı

Gerçeği gün ışığına
Artık söylemek zamanı

Tüketen ateşi ciğerinin,
Artık küllemek zamanı

Sonların sonuna bir nokta,
Artık eklemek zamanı.

                                                                                            14.10.20011/ANKARA

Serpil Taşyürek
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Terk Edilmeyen Şehir

Gitmek istesen de
Göndermez seni bu şehir
Tutmuştur arsız bir çocuğun
Anasının eteğinden tuttuğu gibi,
Çekiştirip durur aklını
Caddelerinde senin adın yazar
Ara sokaklar fısıldaşır gülüşlerini
Çocukluğun ve gençliğin vardır kaldırımlarda,
Sonra aşkların,çiğneyemezsin
Buluşma yerlerindeki sıkı sarılışların
Dizilir önüne kalp çırpınışların,
Her kuytudan ayrı bir dere akar
sessiz,
Ardından göz pınarlarını kurutan
sağnaklar yağar,
Çıkamazsın karaya,
Sevdiklerin ve sevinçlerin hep bir ağız olmuş,
Sonsuz senfoniyi sunuyorlardır
Meşhur çıkmaz sokaklarında,
Ellerinde kalırken hüzün damlacıkları
Umarsız notalar eşliğinde dans eder,

Bırakmaz seni bu şehir
Her nereye gitsen de gelir peşinden
Mühürlenmiştir anları ve anıları
İlk ocağının  tüter ateşi,
Biliyorum döneceksin
dayanamayıp geri,
Beklerken söyleyecek bu şehir
Seni ve türkülerini...

                                                                       01.8.2012/ANKARA

Serpil Taşyürek
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Terk-i Aşk

Bakma bana giderken
Gözümde gözün kalır
Öpmesen de tenimi
Yüzümde tuzun kalır
                                                                                    Serpil Taşyürek

                                                                                          13.4.2014/MALATYA
.........................................................................................................................
.........

DOST ATIFLARIYLA:

akmasın gözünden yaşlar
arkamı dönünce aklım kalır
alma benim ahımı
can beden susar acısı kalır....@Sondefa

Serpil Taşyürek
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Tesadüf

Zifiri bir gecede
Çarpışır ansızın
                     iki yıldız
Güneş açar vakitsiz,
Yağmur yağar sonra
Sağnak alabildiğince...
Dereler yarılır,
Yürekler yanar
Dindi dersin bir gün
Acımasız gökyüzünde
Karşılaşır tesadüf,
yine yıldızlar
Biri kayar dileksiz,
Diğeri yanar sebepsiz....

                                                                                    Serpil Taşyürek

                                                                                 26.04.2013/MALATYA

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

..........

                                                                                                  Dost kalemlerden
gökyüzündeki yıldızın olsam
geceleri gözüksem sana sebepsiz de olsa
gündüzleri balkonundaki çiçek
su versen bana gülümseyerek
hepsi bu kadar işte
tesadüf sadece..........................................Levent Karataş
.......................................................................................................................
hayat işte tesadüftür
birgün karşılaşırmıyız kimbilir
bakarsınız görmezden gelerek
tesadüf işte sadece tesadüf.................................Recep Sert

Serpil Taşyürek
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Tutunmak

Maksat tutunmaksa
Hayatın koynuna,
Ya karadan sararsın,
Ya da maviden
atarsın demiri
Sığ bir limana

Bir  de bakarsın ki
Hepsi boş
Hava civa
Ne varsa sende
yüreğindeki beyazda
Harcamışsın sermayeyi
Hesapsızca bu ayarda

                                                                              20.12.2013/MALATYA
                                                                            Serpil Taşyürek

Serpil Taşyürek
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Ukde

Tutuğun kadarını yaşarsın
hayatın,
Diğerleri kayar
avuçlarının arasından,
Özlem burada başlar,
Hayal ve düş eşliğinde
Yerleşir kalbinin
en ücra yerine,

Kovarsın gitmez,
Gitsen de hep gelir peşinden

                                                                                           19.08.2014/MALATYA
                                                                                              Serpil TAŞYÜREK

Serpil Taşyürek
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Umuda Akış

Dipsiz kuyulardan çekip
Koydum avuçlarıma kendimi
Nasıl verir hesabını,bilmem
Bu sessizlik,coşkun atan yüreğimi

Sonra karışladım umutları
Günün ürkek sıcağına sererek
Dinleme dedim,yalancı şarkıları
Doğrul gerçeğe,geçmişe gülüp geçerek...

                                                                              Serpil Taşyürek

                                                                              15.11.2013/MALATYA

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

..........
DOST ATIFLARIYLA

umuda aktım seninle umutlar içinde
akan bir şelale sessizliğinde çağlayarak
karıştım bir çok su ile seninle geleceğe
umuda akıştı nakış gibi işlenerek...................................Levent KARAKAŞ
.........................................................................................................................
..........

Her çileye bir dua
Her duaya bir umut ekledim
Sen farzetki hiç yoksun, olmadın
Ben varmış gibi, her dem seni bekledim................SEVDAZAN

Serpil Taşyürek
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Umudun Kadını

Yalnızlık kahkaha atarken gecede
Sen! Güneşler doğuran kadın
Soğuktan sıcağı,
Geceden günü çalan!

Sen,rüzgarla savaşan kadın
Gülüşleri başka gülüş yaratan,
Umudu,ocağı
Çiçekten kokuyu çalan,
Zulme yar olan.

Tomurcuğun gül olsun,
Işık olsun nur olsun
Sen, karanlığı kuşatan kadın,
Geleceği emziren,
Uyutan özlemleri
Bereketin bol olsun.

                                                                                Serpil Taşyürek
                                                                                05.02.2009/ANKARA

Serpil Taşyürek
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Umudun Kanatları

Islansa da yağmurda
Kanatları kuşların,
Biraz kıpırdak,tedirgin
Açarlar göğüslerini özgürlüğe
Tutuşurlar heyecanla
Kovalarlar geleceği.......

Coşarlar yalnızken,
Sessiz sokağın göğünde
Çıkarılar tadını,
Kaçışınca insanlar
Vız gelir sağnak
Bilirler güneş bulutların
Ardında saklı
Ha çıktı,
ha çıkacak...
                                                Serpil Taşyürek

                                               09.6.2013/MALATYA

Dost atıflarıyla...................................................................

Umutlar hep kanatlıdır can...
 Islansa kurur da...
 Yeter ki kırılmasın o ipekten kanatları...

Güneş, bulutların ardında çok uzun kalmaz...
 Elbette çıkacak Cann.......................................................Naime ÖZEREN

e umut: varımız
ekmeğimiz çok zaman
suyumuz
ve nefesimiz yaşama yaşam katan!

Ha oldu ha olacak diye beklenen!
Sevgiliden öte, sevgiden ziyade.........................................SEVDAZAN

DAĞILIR KARABULUTLAR BİR GÜN
ESERİZ POYRAZ GİBİ
KIRARIZ ZİNCİRLERİ
BİR KİBRİT ÇÖPÜ SANKİ
HALKIZ BİZ TANIMAYIZ
ZALİMLERİN ZULMÜNÜ.................................................Tahsin EMEK

umutlarımız var yarınlara yönelik
ıslatsakda çaresizlikten göz bebeklerimizi,
ufukta güzel bir ışık var mutlukuk vadeden
elbet kuruyacaktır çırparsak kanatları...........................Levent KARAKAŞ

umudun kanatları
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vuslata çırpınırken
yolların çilelerine sar
bütün çırpınışlarımı
ve gülün yaprağına as
sehere inleyişlerimi...................................................Metin HANLIOĞLU

Serpil Taşyürek
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Umudun Uyanışı

Bir nefes,
Senden önce girer
                          ciğerine
Kıpırdatır ruhunu,
Kapatır dudaklarını
Ellerini düğümler.

Bir ses,
Senden önce girer
                         kulağına
Şarkılar söyler
Kandırır anlık nameler,
Gönlünle raks eder

Bir gülüş,
Senden önce düşer
                           yüzlerine
Ateşler yakar,
Korkutur sıcağı coşkunun
Yanağında gamzeler

Bir dokunuş,
Senden önce düşer ellerine
Isıtır soğuğa nisbet,
Fer gelir canına
Umuduna aş eyler.

                                                                       Serpil Taşyürek
                                                                     23.02.2011/ANKARA

Serpil Taşyürek
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Umudun Yolu

Dipsiz kuyulardan çekip
Koydum avuçlarıma kendimi
Kon ve havalan,
Yok seni tutan.
Kurtul kıskaçlarından,
Yalancı şarkıları dinleme artık,
Doğrul ve ayaklan

Bilir misin nedir seni
hala aydınlık tutan,
Düşün ve sıyrıl
kaygılarından,
Gerçeğin suyu ile yıkan
Düş olmazdı zaten
Yürekli olsaydı
hayal olan
Güçtür gerçeği yaşanır kılan

Dolaşma artık ıssız yollarda
Arama,sendedir asıl var olan.
Mutlu ol,mutluluğunla
Kopar ironi aşkları ruhundan,
Temizle ayrıksı otları
İzin verme emmesine kanını
sorgusuzca
At solundan,

Uç gerçeğe sevgiye umuda
Açtığın bu yeni yoldan

                                                                                  11.11.2013/MALATYA
                                                                                Serpil Taşyürek

Serpil Taşyürek
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Umut

Kara lekelerin
Arkasındaki güneş
Buzdağının sıcağında
Giriyor kanıma
Buharım sonsuz mavide bulutlaşıyor,
Yağmur olacağım günü bekliyorum.

                                                                           21.8.1994ANKARA

Serpil Taşyürek
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Unutulmayan

Duru bir sevda
Okşarken yelkenleri
Rüzgardır akılda kalan
Saflıktır unutulmayan

Huzur,coşku ve kalp atışları
Dinçlik,tutku
Sarhoşluk akılda kalan,
Gençliktir unutulmayan.

Beklentisiz tutulan eller
Sokak araları....
Yüreğini sunmaktır unutulmayan
Hüzündür akılda kalan.

Dokunmadan hissetmek yangını,
Zonklamak tepeden tırnağa
Sessiz....
Çığlığındır unutulmayan,
Bir gülüştür akılda kalan...
                                                                                      Serpil Taşyürek

                                                                            12.06. 2013/MALATYA

Dost atıfları ile......................................................................

Dokunmadan sevdiğim,
Görmeden özlediğim,
Sözlerim vardı yapamadığım,
yaralarım vardı, merhem süremediğim..
Sensiz ölemediğim, kaçıncı direnişim.
Bir yarım hep yarım, sensiz_________________lal.................Ece Su
.........................................................................................................................
..........
gözlerinde bittiğim
sensizliğinde acıyan yüreğim
sabahın seherindeki göz suyum
bir gülüştür senden akılda kalan..............................Levent Karakaş

Serpil Taşyürek
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Vatan Toprağına

Emanetimdir sana,
Okşa başını
Vur sırtına,
Mehmetim de,aslanım de
Esirgeme rahmetini
Şu kavurucu günlerde
Susuz bırakma,
Gül kokulu memenden emzir
Üşütme geceleri,
Sar,sarmala köklerinle
Tut ellerinden,
Tut ki bilsin sahipsiz olmadığını,
Sen de anasın,bilirsin yangınımı
O ki bir karışın için
Vermiştir göğsünü sipere
Hayin sırtlan dişlesede etini
Kanını sana akıtmıştır
                              yüzyıllardır
Benim canımsa,
Can suyundur senin,
Vatanın milletin helalidir.
Şöyle aç bağrını,
Süzülen şanlı bayrağımın gölgesinde,
Kucakla yiğidimi,
Gözüm arkada kalmasın.

                                                                                             18.8.2011

Serpil Taşyürek
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Vefa

Emek nerede ise
Yürek onda olmalı

Sabah kalkıp koynundan
Yar diye solumalı

Canımsın derken sana
Ruhunda kavrulmalı

Savrulup dağılsan da
Yanında durulmalı

Uzanan ellerine
Şefkatini sunmalı

Canına can olmuşsa
Kıymetini bilmeli

Emek nerede ise
Yürek onda olmalı

                                                                                             20.9.2013/MALATYA

                                                                                                 Serpil TAŞYÜREK

DOST ATIFLARIYLA
.........................................................................................................................
..........

Aşkın ocağında yananlar nerde?
Ömrünü bu yolda verenler nerde?
Vefasızlar dört yanımda, her yerde
Vefayı baş tacı edenler nerde?

Gönül, sevdiğinin kapısında kul,
Yüreğinle sev de istersen kovul,
Sevgiyi, dostluğu gel sen bende bul
Vefa uğruna can verenler nerde?

Karşılık beklemez aşkla sevenler,
Kendini düşünmez özden verenler,
Vefa borcu namus borcu diyenler
Vefanın sırrına erenler nerde? ......................................Naime Özeren

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

..........

elbette sarmalı gönlünü her dem sefa,
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bilirim ki pamuktur yüreğinde o vefa! ....................SEVDAZAN®

Serpil Taşyürek
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Vefa-i Sevda

Saklayamaz seni,gecenin kıskanç karası
Düşünce ayak uçlarına
Perdesi yarı örtük pencereden
sızan ay ışığı,
Raksederken halelerinde
Pudralı kelebeler
koyu gri odada
Fısıldar kulağına
Burdayım,hiç gitmedimki,
Duyarsın....

Sana ait olmayan; ancak anılarınla yaşayan
şu zavvalı kentin yokuşlarında, nefesini solur
Aynı boğazdan.
Bitmez,bitti sandıkların

Avuçlar silüetsiz tebessümü
İçersin bir satır yazıyı
Kan/ar susuzluğun...

Asi ve heybetli de olsa
Atamaz imlasız adımlar
yazamaz kırık cümleler,
Dargın değildir ellerin,
yırtarken bir bir takvim yapraklarını
Zaman aynıdır, geçmez an

Bilirsin, sevda nerede,
vefa nerede.......

                                                                                         12.02.2015/MALATYA

Serpil Taşyürek
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Yaban Şehrin Türküsü

Bu yabancı kentin
İsimsiz sokaklarından geçerim
Telaşlı adımlarla
Her sabah
.......
Bir göçmen kuş havalanır
göğsümden,
Issız caddelerini arşınlar
adımlarım
.....

Birleşir mi bilmeden
Çıkmaz sokakları,
Öncesiz ve sonrasızlarda
Düğümlenir fikrim gibi şehir.
....

Garipliğimi sırtlanır
Kaldırım taşları,
Yükü kendinden ağır
Yaban yüreğimin
Hasretlik tartısı,
Açtırmaz dillerini
.....
Susarlar...

.......
Anısı olmayan parklardan
Geçerim sonra,
Gülümser belki çiçeklerin renkleri
derim bir umut.....

Sevdiceğimin türküsü duyulur
Tek katlı köhne pasajdan

Batar sol yanım ansızın,

Gülümser sabahım.....

                                                   26.5.2017/MALATYA

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

DOST KALEMLERDEN
......

Sonra kaldırımlarda yılların izi...
Sonra yepyeni bir hikâye; kahramanı vardır!
Olaylar; şimdiki zamanın ipinde asılı!

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com  kültür ve sanat

Yer; arama; bulunduğun yer!
Olay; her nefeste n’işlediğin yer gibiydi...
Çocukluğuna geri dönüş müydü bu yollarda;
Yüzüne tebessümler kondurdu.
Kalbini olduğu gibi açtı.
Elinde avcunda ne varsa dökmüştü yerlere.
Hırslarına gem vurmak için yapmıştı bunu.
Artık utanmıyordu kaldırımlarda yürürken...Bedri Tahir ADAKLI
.....................................................

Seher vakti erkenden, başlar seferi seyir
Issız telaşlı kendi, ikiye böler nehir
Ansızın türkümüzü söylerken sessiz şehir
Sol yanım battı amma, gülümsedi sabahımİbrahim Kurt

Serpil Taşyürek
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Yalansın

Kıskanırsın sevdayı
Özlemi ve aşkı
Sorgularsın geçen zamanı,
Arasanda, boş bulamazsın,
Sen artık bir yalansın.

İnmişsin belli
Toprağın göğüsüne
Orada ağlarsın
Ne yapsan boş
Sen bir yalansın

Ummazdın belki
Bu kadar kara sonu
Çok uçtun yücelerde
Zaman da akmış yaprağından
Artık sen bir yalansın.
                                                                 09.7.2008ANKARA

Serpil Taşyürek
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Yanılgı

En uzakta ufuk
Güneş doğmaz gönlüme,
Ne kadar çağırsamda
Gelmez sözüme

Bir avuntu hayatı
Bir gülüş ve kahkaha
Yok sonrası tutunuşların,
Görünmez gözüme.

Özlem ve yakarışlar
Gizlidir tenimde
Bir ben bilirim
Söz olmaz dilime.

Yalancı bahardır hayatım
Olmayan renklerde renklerim
Yeşil,gri, sarı
Bunlardan biri sen olmalı.

                                                   21.6.2007ANKARA
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Yanlızlık Oyunu

Bir ada yüreğinde,
sol yana yakın;
Issız ve sessiz kendince,
Geceleri yakamoz,
medcezir sonra
Anı, anını tutmaz
Söyler şarkılarını,
ağıttır zaman zaman

Sığındığı çakıl taşlarına,
Vurur kalbinin denizi,
Dolaşamaz sahilinde
kabukları kanatır ayaklarını
Ilık ılık sızar acısı derinlere...
Ve her demir atışı
kaçışlarının
Düğümlenir boğazına,
Yutamaz;
Boğulur sözler,
Korkar fırtınadan,
gizlenir.

Bir saklanbaçtır oynadığı,
Elma dersem çık.......
Ne çıkar,
Ne de,sobe, diyen olur.

                                                                                27.06.2014/MALATYA

Serpil Taşyürek
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Yaşanmadığında

Hayat yaşanmadığında
Ne  tanelerinin tek zerresi kadar
Siyah,
Nede her soluyuşunda
İçine çektiğin havanın
Hesabını verecek kadar
Namuslu,
Olamaz.

Serpil Taşyürek
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Yazgı

Her çarpışma
daha uzağa attı onları,
Her başlangıç
daha acı bir son.
....
Bıktılar yıldız olmaktan
Uydu oldular
başka gezegenlere

12.03.2015/MALATYA

                                                                                            Serpil TAŞYÜREK
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Yedi Renk

Gökkuşağı olsa da yedi renk
Tüm renkler beyaza varır
Sevdam hasrettir, ala denk
Ak bir güvercinle havalanır

                                                                    03.7.2013/MALATYA
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Yollar

Saklamışsın mutluluğu ardına
Umarsız kahkahaları,
Güzelim yakamozlar ve sevgi sözcükleri
Gizlenmiş karanlığına.
Bir bir geçiyor günler
Ömründen alıp giderken zamanları
Yollar! ...
Siz misiniz katili dakikalarımın.

Anlamsız yüz kümeleriyle dolu yaşantım,
Tek bir nefese hasret,
Gel oluyor kollarım,
Yollar! ...
Siz misiniz sabırsızlıklarım.

Çekilin aradan
Sel olup aksın ırmaklarım
Köpürsün coşkusuyla denize
Yollar! ...
Umutlanmayın sessizliğimden
İki elim hep yakanızdayım.

                                                           02.10.1996ANKARA
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Yürek

Yenisi alınmıyor,
Yırtılan çorabın,eskiyen kazağın gibi,
Yahut uzayan saçların gibi kestiremiyorsun
Boyanmıyor başka renklere.
Öylece kalıyor yaraları
Gizleniyor sadece
Kırılmış bir kenarı,
Tırtıklanmış saflıkları
Küstürlmüş coşkuları.
Ah,şu kalbin ne yenisi alınıyor,
Ne de satabiliyorsun
                               eskiyi
Tüm yaşantın yumruğun kadar
Saplanmış göğüsüne
Onunla yatıp,onunla kalkıyorsun.

                                                                              26.3.2009ANKARA
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Zaman

Hayat ne kısa
Nereye yolculuk,
Bu kaçıncı dakikası ömrümün
Hani derler ya su gibi
Geçiveriyor zaman,
Ne deresi,ne ırmağı
Şelaleyi geçti günümüz

                                                                                            20.03.2008ANKARA
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Zamansız

Bir gece gelsem sana,
Alaca bir karanlıkta
Tanırmısın  beni ellerimden
Hatırlarmısın saçlarımın kokusunu,
Ürkektir bilirsin hep bedenim,
Sonra tarifsiz ateşler yanar,
Geçtikçe dakikalar
Bilmem saklarmıydın beni.

Sana soruyorum;
Gerçekten severmiydin beni,
İlk günkü gibi
Tarifsiz ve çılgınca
Dökülüverirmiydim avuçlarına

Ne özledim seni bilsen,
Öyle içten marur bir bekleyişle
Kapalı müzik kutusundaki
Balerin kız gibi,
Dans edip durdun içimde,
Hiç bitmeyen melodide.

Neyi bekliyorum bilmiyorum,
Günün doğması ya da batması
Farkı yok benim için.
Öylece sessiz bir tren garı,
Nereye gittiğini bilmediğim,
Yük vagonlarının türlü gürültüleriyle izlediği
Tren rayları bulacak sanki
Hep bir sonrayı.

Bende sonralarda arıyorum seni,
Hangi sonranın arkasına gizlendin,
Tanırmısın beni
Yine sıkıca sarılsam sana
Hah! yine geldi dermisin başımın belası,
Yine severmisin.

                                                                               Serpil TAŞYÜREK
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Zamansız Çay

Tat vermez
verilen hesabın sonunda
içilen çay,

Ya demsizdir
ya da soğuk

                                                                                                       07.8
2015/MALATYA
                                                                                                       Serpil Taşyürek
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Zavallı Aşk

Güçsüzse,bedelsizse
Yoksa feragat gururdan
Eğik bükükse bedenler
Zavallı bir aşktır yaşanan

Zavallı insanların
Zavallı aşkları
Dolaşıp durur dünyayı
Bir cevher endamıyla.....

        Serpil TAŞYÜREK

                                                                                   30.9.2010 /ANKARA

Serpil Taşyürek
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