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Adım Adım

Bir adım,bir adım daha,
Hergün biraz daha yaklaşıyorum sana.
Yeter ki sen sabret ve inan bana
En sonunda varacağım yanına.

Gel demesi kolayda,olmuyor işte,
İnsanın vadesi hemen,dolmuyor işte,
Gül değil ki ömür,solmuyor işte,
Ama sabret varacağım yanına.

Bir kaç bahar,bir kaç yaz geçse ne olur,
Nasıl olsa bitecek,yavaş geçse ne olur,
Beklemekten ümidini kesme ne olur,
Göreceksin birgün varacağım yanına...

(14 Ekim 1990)
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Adını Anmasınlar

Gittiğin günden beri
Yaşıyor sanmasınlar.
Yüreğim elem dolar,
Adını anmasınlar..

Sevgileri harcadım,
Acı kaldı elimde.
Herşeyi unuttum da
Adın kaldı dilimde..

Dertleri biriktirdim,
Haram ettim uykumu.
Sabahlara sakladım,
Şu sensizlik korkumu.

Bir gün dönersen eğer!
Ve bende yaşıyorsam
Mutluluktan ölürüm
Bu kalbi taşıyorsam...

                                            (21 Ağustos 2002)
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Adını Yazdın

Kara gözlerinle kalbime aktın,
Çapkın bakışınla içimi yaktın,
Beni Mecnun edip bir derde attın,
Gönül defterimi adını yazdın.

Sende vefa yokmuş nerden bileyim,
Kalbimden ben seni nasıl sileyim,
Bu derdi şimdi ben kime diyeyim,
Gönül defterimi adını yazdın...

(Ağustos 1996)
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Affet

Bu sefer kabahatin büyüğü bende,
senden af dilemeye yüzüm kalmadı,
pişmanlık bende kalsın,büyüklük sende,
yüzüne bakmaya yüzüm kalmadı.

Ben maymun iştahlının biri değilim,
önüme geleni mavi boncuk vereyim.
üzgünüm sana buz gibi yalan söyledim,
ama sonradan pişman oldu bu yürek.

Aşığım biliyorsun sensiz olamam,
uzaklardan bakamam sensiz kalamam
hayatımda bir defa yanlış yaptım ben sana,
içim titrer yalvarırım son bir fırsat ver bana.

Sana bir daha yanlış yaparsam boğaz köprüsüne çıkıp

'' BEN ALÇAĞIM'' diye bağıracağım...

   (4 Ağustos 2004)
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Ağlama Sakın

İki damla gözyaşı gördüm gözünde,
Hüzünden al al olmuş masum yüzünde,
Sen ben meleğimsin bu yeryüzünde,
Kederimden ölürüm sakın ağlama.

Seni çok seviyorum dünyalar duysun.
Seni sevmiyorsam bu kalbim dursun.
Yalanlara kanarak bu aşka kıyma,
Kederimden ölürüm sakın ağlama.

Ellere inanırsan terk edipte git,
Beni böyle yaralı bırakıpta git,
Her şeye katlanırım sen mutsuz olma,
Kederimden ölürüm sakın ağlama...

(20 Nisan 1999)
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Ağlarım Susturamazlar

tutuşup kor olana kadar,
yanıp ta kül olana kadar,
sararıp solana kadar,
hatırlatmasınlar bana,
gittiğin günü.
ağlarım,
susturamazlar

(20 Eylül 1991)
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Ağlarım Şimdi

Bırakıp giderken haber vermedin,
Yıllardır beklerim hâlâ gelmedin,
Beni arayıpta sorarsan eğer,
Başımı avcumun içine alıp,
Kuytu köşelerde ağlarım şimdi...

Zannetme sevgilim seni unuttum,
Zannetme kalbimi sensiz avuttum.
Bİr umut veripte gelmessen eğer,
Seni özleyerek hayâle dalıp,
Kuytu köşelerde ağlarım şimdi...

Şimdi Mecnun gibi karanlıktayım,
Çaresiz kalmışım sokaklardayım.
Perişan halimi bilmezsen eğer,
Son nefeste bile adını anıp
Kuytu köşelerde ağlarım şimdi...

                                                        (16 Eylül 1998)
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Ağustos Gülleri

Sıcak bir Ağustostu bırakıp gittin,
Beni böyle kimsesiz,perişan ettin.
Birgün gelir sende unutursun dediler,
Kaç Ağustos geldi geçti unutamadım.

Her derdin ilacı zaman dediler,
Ölenle ölünmüyor aman dediler,
Sana olan aşkımı bilemediler,
Kaç Ağustos geldi geçti unutamadım.

Daha çok Ağustoslar gelip geçecek,
Her Ağustos kalbimi delip geçecek,
Ölümsüz aşkımı eller nerden bilecek,
Belki benim ömrümde Ağustosta bitecek...

(21 Ağustos 1999)
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Ah Vefasız

Seni kendim gibi sanarak aşkına yandım.
Gece gündüz hasretle her an ismini andım.
Kokladığın gülden bile seni kıskandım.
Bilemesim ah vefasız,boş yere kandım...

(9 Kasım 2001)
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Akıllı olun

Sen hiç yalın ayak
dolaştın mı sokaklarda?
Eğilip su içtin mi,
dağdan akan derelerden?
Sen hiç okuldan kaçıpta,
balık tuttun mu?
Odun yakıp ta tenekede,
midye pişirdin mi?
Sen hiç daldan düştün mü,
erik toplarken! ?
Sahi sen kuzu kulağı,
ısırgan otu nedir bilir misin?
Sen hiç siyah
derby lastik çizme giydin mi?
Çelik çomak oynar mısın,
topacı bildin mi?
Sen hiç patlangoçla
çitlenbik attın mı?
Sen hiç ne bileyim
aç karnına yattın mı?
Domates,elma,biber,
kavun karpuz sattın mı?
Sen hiç ekmeğin arasına
tuzla kekik ektin mi?
Top oynarken düşüpte
ara sıra sektin mi?
Sen bilir misin tel dolabı
kilimle gramofonu?
Af buyur,
sen hiç leğen de
yıkandın mı?
Kuru ekmek yerken
boğulup tıkandın mı?
Sen hiç üç kardeş bir yatakta
yerde yattın mı?
Şu kısacık hayatında
binbir acı tatın mı?
Kar yağdımı üstüne
camı kırık evlerde?

Neyse...

Biz çok sonra tanıdık
buzlu dolabı.
yirmi yaştan sonra
ancak tattık
koka kolayı.
Biz giymedik lakostu
benettonu,vakkoyu.
Hiç görmedik kinetiksi
adidası nike yi.
Bilemeyiz ananası
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bananayı kiviyi.
Televizyonda duyduk
avakadonun adını
hâlâ daha bilmeyiz
buzlu çayın tadını.

Ağalar!

Biz yaşamadık sizin gibi
Hamdedin.
Allah vermiş
yiyip içip
şükredin...

(Birol baba 1994)
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Aklım Almıyor

O gitti demeye dilim varmıyor.
Ağlarım gözümdem yaşım dinmiyor.
Bitmiyor geceler sabah olmuyor.
Biz nasıl ayrıldık aklım almıyor.

Daha dün gibi sen yanımdaydın.
Pırıl pırıl yanan sanki bir aydın.
Simsiyah  gecede bir anda kaydın.
Biz nasıl ayrıldık aklım almıyor.

Şimdi arıyorum ben hayalini,
Gökte meleklere sordum halini,
Cennette dediler söyle sahimi
Sen orda mutlu ol aklım almasın...

(25 Temmuz 1994)
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Aklın Başından Gider

Hava ansızın kararır
bir rüzgar çıkar
en kuvvetlisinden
yapraklar,toz toprak
birbirine karışır
ağaçlar sanki
yerlerinden sökülür
simsiyah olur
gün ortasında gündüz
sağır eder sanki
gök gürültüsü kulakları
yıldırımlar çakar
etraf aydınlanır
gökten kova kova
boşalır yağmurlar
insanın içi ürperir
kanı donuverir
dengeleri değişir
sistemi çöker
tabiat mahlukatın felsefesini
bir anda değiştiriverir
herkes yaradanını hatırlar
çakan şimşeklerde
insanoğlu bu korkar
tırsar,pırsar
çok mutlu olurum çoook
daha çok
daha daha çok çaksın şimşekler
çok daha kuvvetli olsun
gök gürültüleri
göz bebekleri büyüsün
kalbi deli gibi çarpsın
kanı donsun insanın
başına gelsin
dağılan aklı
yağsın,yağsın yağmurlar
çaksın,çaksın yıldırımlar
işte tam benim havam!
MESELA DEDİK.

(25 Kasım 1995)
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Alacakaranlık

Alacakaranlıkta
Kızıl bir meydandayım
Yere basmaz ayağım
Yüksekten bakmaktayım
Mahşer olmuş yeryüzü
Karıncadan adamlar
Sanki her bir bedenden
Kovalarca su damlar
Şimdi herkes matemde
Şimdi cihan ağlıyor
Terketmişim evimi
Terketmilşim yurdumu
Öz elime almışım
Kendi öz tabutumu
Sıra sıra dizilmiş
Süvariler yayalar
Saf saf olmuş önümde
O ve bu dünyalılar
........

Derken o hengâmede
Bİr kapı açılıyor
Karanlığım içine
Bir güneş saçılıyor
Kalabalık içinde
Cismini görüyorum
Sen o mahşer yerinde
Ay parçası gibisin
Beyazların içinde
Sanki melek gibisin
Seni çok özlemişken
Ben kendimden geçmişken
Arkamdan biri gelip
Omzuma dokunuyor
Birden aklım duruyor
Dudaklarım kuruyor
Ulu ulu kişiler!
Benden hesap soruyor
Demek ki aldanmışım
Yiyip içip dünyayı
Ben hesapsız sanmışım
Nefesim daralıyor
Aklım çare arıyor
Çoluk çoçuk dostlarım
Bugün benden kaçıyor
Onu ordan almışım
Bunu burdan bulmuşum
Affet beni Ya Rabbim
Ne günahkâr kulmuşum
Kalmışken kederlerde
Çare ararken derde
Bir ezan sesi duydum
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Ter içinde uyandım
Demek rüya görmüşüm
Ben rüyamda ölmüşüm...

(23 Aralık 2006)
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Aldanma

Bakıpta aldanma sen,sakın yüzüme.
Doğru değil,inanma her sözüme.
Öyle büyük bir acı varki içimde,
Uyku girmez gece gündüz gözüme.

Yüzümü güler görüp mutlu mu sandın?
Soyadım Hepgüler, ona mı kandın?
Hem hasret,hem hicran,hemde aklar saçımda,
Hâlimi bir defada bana sorsaydın.

Hüzünlüyüm,kederliyim,derdim çok.
Hamdolsun çileden yana gönlüm tok.
Söyleyemem diye derdim bilinmez,
Şükrederim Rabbime şikâyetim yok.

Talih kuşu hiç konmasın başıma,
Kimseler bakmasın gözyaşlarıma,
Hiçbir şey yazmasınlar mezar taşıma,
O da yirmi senem gibi boş kalsın...

                       (30 Eylül 2004)
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Alemi Yoktu

Adını anmak,
Sesini duymak,
Ne güzeldi
Seni görmek.
Erkenden çekip gitmenin
Ne alemi vardı...

(1992)
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Alışacağım

Elime alınca eski resmini,
Gözlerim buğulanır bir an gelirki,
Ağlayarak sayıklarım senin ismini.
Yıllar,yıllar öğretti giden gelmezki,
Ağlayarak sayıklarım senin ismini.

Bundan sonra hatıranla yaşayacağım,
Kalbim seni bana hergün sorsada,
Tek başıma yaşamaya alışacağım.
Elimde eski bir resmin kalsada
Sen olmadan yaşamaya alışacağım...

(2 Ağustos 2006)
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Allah Affetsin

Kör olsun kalbinin gözü seveme,
Tutulsun dilin,sevgilim diyeme.
Senin için ağlamamı bekleme,
Ben affetmem seni Allah affetsin.

Dağ gibi sevdalar içinde kalsın,
Sevmeyen o kalbin yerlere batsın.
Felek her gününe bin acı katsın,
Ben bir kulum seni Allah affetsin.

Sakın pişman olup dönme geriye,
Yıllarca ağlattın beni yok yere.
Ben bu aşkı çoktan gömdüm kalbime,
Kimse değil seni Allah affetsin

(12 Ocak 2000)
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Alternatif

Gün batarken kapattım bütün kapılarımı,
İzmaritlerle doldurdum kül tablalarını,
Birer birer düşündüm eski anılarımı,
En küçük hayallarim bile olmadı benim..

YA DA

Güneş daha doğmadan bak gör neler doğacak
Doğsunda bak dünyayı aydınlığa boğacak,
Ümitsiz yaşanmıyor,üzmesene kendini,
Yeter artık aşıver çaresizlik bendini..

Alnıma yazılanlar başıma geldi benim,
Bugün de böyle geçti yarına Allah Kerim...

(6 Temmuz 1993)
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Anılardan Fazlası Yok Elimde

Kıramadım gururumu sevgilim,
Söylemedim sevdiğimi bilmedin,
Senelerdir hergün ismin dilimde,
Anılardan fazlası yok elimde.

Giden gitti buna çare yok artık,
Tatlı tatlı gülüşleri yok artık,
Gece gündüz sayıklarım ismini
Anılardan fazlası yok elimde.

Şu koca dünyada şimdi yalnızım,
Gitti yarim şimdi mahsun kalmışım
Tek hatıran siyah beyaz resmine,
Arasıra bakar bakar ağlarım...

(3 Ocak 1999)
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Anlatamam

Kime anlatayım ah
Şu perişan halimi,
Sevmişim bir kara kaşlı
Kara gözlü zalimi
Bülbülleri kıskandırıp
Ona güller getirdim
Bu aşk beni deli etti
Ben aklımı yitirdim
Uyku tutmaz,sabah olmaz
Gece gündüz inlerim
Esir oldum köle gibi
Her sözünü dinlerim...

(31 Aralık 1999)
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Anlatması Zor

Papuçlarım gıcır gıcır,
Çoraplarım rengarenk.
Bana gülümsüyor sanki
Toprak,çimen,asfalt.
Göz kırıpıyor kaldırımlar.
Yürümek ne güzelimiş,
Zıplamak,
Koşmak,atlamak.
Bilemezdim bunların
Ne büyük nimet olduğunu,
Bu illetle
Tanışmadan önce,
Bilemezsiniz
Sizde...

(7 Mart 2005)

Birol Hepgüler

http://www.antoloji.com


www.antoloji.com - kültür ve sanat

Anlayamadım

-Sanki dün gibi,gittiğin gün.
sıcaklığı duruyor
ellerinin,
ellerimin içinde.
Yanıyorum..

-Ne yazlar geçti,ne güzler.
ne kışlar,acımasızca.
hepsinde de vardın.
ben bilirim..

-Ilık ılık konuşurdun,arada konuşunca,
keşke biraz daha geveze olabilseydin.
benim gibi.
ama olsun,
sesinin o güzel rengi
halâ kulaklarımda..

-Dizlerimin üstüne bile çökemedim.
direk yıkıldım.
demek ki bütün dayanağım senmişsin,
şimdi anladım..

-Haydi bir çay koy diyeceğim
geliyor bazen!
sonra...
sende üzülürsün,bende,
biliyorum.
hem zaten dokunuyor,
vazgeçiyorum..

-Hergünümde,her anımdasım.
Birolmuşum seninle,
sarmaş dolaş.
biliyorum sen bensizsin
ama,
ben hep seninleyim..

-Azar azar döküldü ve,
oldum ak saçlı,
ve gözlerim hep yaşlı,
arada sırada da........
ne yapayım duygulanıyorum işte..

-Ben böyle yaşıyorum hayatı,gördüğün gibi
bir senli-bir bensiz.
yalnız şunu bil ki,
bu dünya çok-
tatsız ve tuzsuz
inan ki sensiz..

-Gözümü açınca yanımdasın,
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gözümü kapayınca daha çok.
dirimisin,benmi öldüm,
anlayamadım...
                                                             (21 Ağustos 2006)
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Arama Artık Beni

İlk ve son sevgilimdin,
Şimdi ellerin oldun.
Beni çokmu saf buldun,
Arama artık beni

Arama,arama,arama beni

İçtim içtim kahroldum,
Kadehlerde yok oldum.
Dert içinde kayboldum,
Arama artık beni

Arama,arama,arama beni

Defterden sildim seni,
Aldattın sen kendini.
Aramam ben gideni,
Sende arama beni.

Arama,arama,arama beni

(30 Eylül 1993)
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Artık Buralıyım

Ah gittiniz
bırakıp beni ayrı yurtlarda,
gözlerim buğulandı,
ağlayamadım,
hep yutkundum.
Çünkü ben,
küçüklüğümden beri suskundum.

Alışacağım,
başka birilerinide sevmeye,
sevginiz hep içimde olsada.

Irak değilsiniz,
gözden ırak olsanızda.
hep içimde olacak
sevginiz.

Biliyorum,
benimde sizin.

(Müjgân'ın gözüyle)

(26 Temmuz 2006)
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Asırlar Geçti

Çok uzun yıllar geçti biz ayrılalı,
Sen orada ben burada yalnız kalalı.
El olmadın,yel olup uçuverdin.
Ansızın göklere kaçıverdin.
Sana olan özlemim hiç bitmeyecek,
Gözlerin,gözlerimin önünde hiç gitmeyecek.
Benim için en güzelden de güzeldin.
Doyamadım gözlerine bakmaya.
O gözlerin göz önüne gelince,
Başlar gözler ırmak gibi akmaya...

(23 Kasım 1993)
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Ateş Düştüğü Yeri Yakar

Ateşin düştüğü yerim,yanarım.
Kurşunlanmış yara gibi kanarım.
Gece gündüz hatıranı anarım,
Çölde Mecnun gibi divaneyim ben.

Sabah akşam deli gibi gezerim,
Sanki derdin deryasında yüzerim,
Kimseyi üzmem,ben,beni üzerim.
Yolda Kerem gibi avareyim ben.

Hayâlimden hayâlini atamam!
Gece biter sabah olur yatamam.
Şu gönlümü kimseyle avutamam,
Dağda Ferhat gibi biçareyim ben...

(30 Mayıs 1992)
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Ateş Sönene Kadar

Güneş batarken
Sen doğarsın
Kapkaranlık geceme,
İsyankâr kalbim mücrim
gibi hep seni özler.
Bir ateş yakarsın gelişinle,
ah sevgilim deyişinle,
yanar ışık aydınlanır
gönül bahçem.
açılır,leylaklarım,güllerim,
serinlenir yanan bağrım.
durulur kalbimde
sızılarım,ağrım.
Bütün dularım,
sabah çabuk olmasın.
vakit hemen dolmasın.
benim için mutululuk,
benim için yaşamak,
ne ay batana,ne yıldız sönene,
ne güneş doğana,ne gün uyanana,
ateş sönene kadar...

                                                                     (24 Kasım 2000)

Birol Hepgüler

http://www.antoloji.com


www.antoloji.com - kültür ve sanat

Av İle Avcı

Melek gibiydi yüzü,
Şiir gibi her sözü,
O bir dünya güzeli
Ahuya benzer gözü.

Temmuz güneşi gibi,
Kavurdu yaktı beni,
O bir ceylan ben avcı,
Peşine taktı beni.

Yarışıyor gül ile,
Gülümsemesi çile,
İnanmıyorum yoktur,
Bu naz Leyla'da bile.

Meğer ben yanılmışım,
Meğer hep aldanmışım,
Av benmişim o avcı,
Kalbimden vurdu beni...

(Nisan 1994)
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Ay Işığım

Karanlık gecelerde beklediğim,
Ey,bir damla ay ışığım,
Ey,gönlümün gelini,
Yalnız sana aşığım.
Ah, bir gelsen.
Sona erse hasretim.
Sarsam ince belini,
Seyre dalsam gözlerini,
Duyabilsem sözlerini.

Çiçekler üzerinde dans etsek seninle,
Gökte yıldızlar.
Gözlerin gözlerimin içinde,
Bir gecede bitirsem özlemimi.
Uykuya dalarsam kollarında,
Uyandırmadan git.
Dayanamam gidişine,
Bu mutlulukta bana,
Yeter, ölene kadar...

                                                                      (30 Nisan 1996)
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Bahar

Bu bahar her sene böyle gelir
Her yer yeşillenir,dallarda çiçek.
Kırlarda papatyalar dağlarda renk renk böcek.
Kuşlar cıvıl cıvıl,neşe dolar dört bucak.

Bu bahar her sene böyle gelir.
Kuzular meleşir kırlarda,
Buz gibi pınarlar dağlarda,
Sevgiyle türkü söyler,çağlarda.

Bu bahar her sene böyle gelir.
Sabah akşam ılık rüzgârlar eser,
Çiçek kokuları insanın nefesini keser,
Baharda gönlüm,sanki bir hayal aleminde gezer...

(10 Nisan 1990)
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Baharda

Yeşil yeşil dalgalar
vururken sahillere,
mavi mavi eser, rüzgâr.
bal bal kokutur sokakları.
al al yanaklı çocuklar
oynar kırlarda,
kara kara gözlü,
sarı sarı,
kızıl kızıl saçlı.
tatlı tatlı bir
huzur dolar içime,
çok çok mutlu olurum,
ilkbaharda...

(17 Nisan 2006)
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Bak

Ne maviler bir yeşiller,
Ne menekşe ne sümbüller,
Ne lâleler nede güller.
Yarışamaz endamınla.
Güzeller içinde güzel.
Bir bahar günü seher vaktinde,
Salına salına gel.
Ve.
Eteklerindeki çicekleri,
Dök suya bir bak...

(29 Mart 1991)
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Bambaşkaydın

Ben o anda gibiyim,
donup kalmışım.
saat,o saat
gün,o gün
yıl,o yıl
koparmıyorum yapraklarını
takvimlerin
zaman durmuş,
gittiğin günden beri.
farkında bile değilim,
sensizliğin,yalnızlığın.
öyle kanıma girmişsin ki,
tanımıyorum kimseleri.
benzemezdin,
sen bambaşkaydın...

(5 Haziran 2006)
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Bana Günah Değil mi

Vurgun yedim gözlerinden sanırım,
Alev aldım o dudaktan yanarım,
Her haline her sözüne kanarım,
Söyle güzel bana günah değil mi?

Bazen derya,bazen gökte ararım,
Aşık oldum sana, bahtı karayım,
Bırak seni doya doya sarayım,
Söyle güzel bana günah değil mi?

(3 Kasım 1993)

Birol Hepgüler

http://www.antoloji.com


www.antoloji.com - kültür ve sanat

Bana Kral Oldun Elaleme Kul

Bana kral oldun elaleme kul,
Ne diyeyim sana Allah'ından bul.
Saltanatın banaymış,zulmün hep bana,
Geri dönüş yok artık,bunu iyi bil..

Başına taç taktım tahtta oturttum.
Önünde diz çöktüm,sana kul oldum.
Kırıldı artık kalbim dargınım sana,
Şimdi geri dönmeyi sen aklından sil.

(15 Eylül 1996)
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Bana Seni Tarif Et

Bana seni tarif et
Nasılsın bileyim.

Esmer misin,sarı mısın?
Kumral mısın, kara mısın?
Yoksa akça pakça mısın?

Bana seni tarif et
Nasılsın bileyim.

Kısa siyah saçlı mısın?
Hafif hilâl kaşlı mısın?
Biraz ağır başlı mısın?

Bana seni tarif et
Nasılsın bileyim.

İri ela gözlü müsün?
Güzel tatlı sözlü müsün?
Sen bir melek yüzlü müsün?

Bana seni tarif et
Nasılsın bileyim.

Sevinince çağlar mısın?
Daralınca ağlar mısın?
Yüreğimi dağlar mısın?

Bana seni tarif et
Nasılsın bileyim.

Şimşek gibi çakar mısın?
Irmak gibi akar mısın?
Aslı gibi yakar mısın?

Bana seni tarif et
Nasılsın bileyim.

Gel deyince gelir misin?
Şu derdimi bilir misin?
Gözyaşımı siler misin?

Bana seni tarif et
Et,et ki bileyim

(30 Eylül 1994)
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Başkasını Senin Gibi Sevemem

Kimse uğraşmasın artık benimle,
Ben buradayım aklım seninle,
Bir gün değil aylar yıllar geçsede,
Başkasını senin gibi sevemem.

Bu kalp yalnız senin için atarken,
Bu ayrılık bir kor gibi yakarken,
Bir gün değil aylar yıllar geçsede,
Başkasını senin gibi sevemem.

Gözlerin hep gözlerimin önünde,
Yalansam yanarım mahşer gününde,
Bir gün değil aylar yıllar geçsede,
Başkasını senin gibi sevemem.

(20 Şubat 1999)
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Başkasını Sevemem

Neden oldu bu yalnızlık,bu sensizlki bilemem.
Bütün sevgilerim senin,kimselere veremem.
Gözlerimde yaş olsanda sana kıyıp silemem,
Korkma,seni untupta başkasını sevemem.

Hatıranı anıları hayalimden silemem.
Bu ayrılık,bu yalnızlık azâb oldu çekemem.
İstesemde bu dünyada başkasına gülemem.
Unutmak mı? Tövbe olsun,nasıl olur bilemem...

(25 Nİsan 1989)

(İLK ŞİİRİM)
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Beklerim

Yalnız seni severim
Mecnun gibi gezerim
Söz veripte gelmezsen
Canımdan vazgeçerim.

Uykusuz gecelerim
İsmini hecelerim
Yanarım yar gelmezse
Ölene dek beklerim.

Makber oldu ocağım
Çöle döndü kucağım
Söylesene ey zalim
Nasıl avunacağım.

                                             (26 Eylül 2001)
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Bekletme Beni

Güneşle ufuk öpüşürken gel,
Seherde kuşlar ötüşürken gel,
Gül ile bülbül sevişirken gel
Öyle yalnızım ki bekletme beni.

Bir gün bir gündür, bir gün erken gel
Kuru bir ekmeği sensiz yerken gel,
Henüz muhabbete vakit varken gel,
Gözlerim yollarda inletme beni.

Ecel yanıma sokulmadan gel,
Azrail canıma dokunmadan gel,
Ölüyorum diye yakınmadan gel,
Son nefeste gelip kahretme beni.

(9 Kasım 1998)
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Ben Ayaktayken

Sanki,
Daha bir samimiydi
İnsanlar
Ahlâk da
Bu kadar bozulmamıştı
Büyüğe saygı
Küçüğe sevgi vardı
Ben ayaktayken

Yolda sohbet ederdi
Karşılaşanlar
Birbirlerini sorardı
Arardı eski dostlar
En azından
Bir selam gönderirlerdi
Görüşemeyenler
Ben ayaktayken.

Menfaatler
Bu kadar
Ön plâna çıkmamıştı
Dost bilinenler
Bu kadar
Uzaklara kaçmamıştı
Sinsi bakışlar
Kara gözlükler ardına
Saklanmamıştı
Ben ayaktayken

Son yirmi yılda
Yere düştü herşey
Ben de...

(20 Nisan 2005)

Birol Hepgüler

http://www.antoloji.com


www.antoloji.com - kültür ve sanat

Ben Bilirim

Kimsesizim buralarda,
Ne arayan nede soran,
Gece olur sabah olmaz,
Yalnızlığı ben bilirim.

Resimlerin duvarlarda,
Bana göz kırpıyor her an,
Bir teselli arıyorum,
Sensizliği ben bilirim.

Yaz mevsimi kaldım karda,
Perişanım başım darda,
Gitti canan cansız kaldım,
Şansızlığı ben bilirim...

(12 Temmuz 1999)
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Ben Biliyordum Böyle Olacağını

Ben biliyordum böyle olacağını,
Ben bittim.
Dedim ama,inanmadılar.
Daha o gün söylemiştim,
Sabah sabah.
Ezilmiştim,kırılmıştım!
Daha ne.
Ben söylemiştim,
İnanmadılar.
Laf olsun diye mi konuştum?
Köy ayan beyan görünüyordu,
Kör bile gördü.
Klavuza ne hacet,
İnanmadılar.
Bittim demiştim,
Konduramadılar.
Yirmi yıl geçti,
İş olacağına vardı,
Doğrusu neyse,
O oldu.
Olsun,
Keskin değilsede,
Kıldan ince boynumuz.
Amenna...

                               (27 Kasım 2005)
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Ben Birini Seversem

Ben birini sevdim mi yüreğimden severim.
Hayatımı istese seve seve veririm.
Yürüdüğü yolları çiçeklerle bezerim.
Kolye diye boynuna yıldızları dizerim.

Bir tek dağı değil sıra dağlar deşerim.
Koskoca okyanusu bir yudumda içerim.
Elimde değil,o istesin dünyamdan vazgeçerim.
Ona ölüm dokunsa ben peşinden giderim...

(17 Temmuz 2002)
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Ben Kadere Dargınım

Bilmiyerek aşık oldum ben sana,
Ne kolay inandım yalanlarına,
Öyle çok,öyle çok sevdim ki seni,
Kutsal sandığım aşka sensiz ağlarım.

Çok çabuk unutmuşsun beni baksana,
Koşarak gitmişsin başkalarına,
Oyuncak mı sandın sen hislerimi,
Ardından sadece sessiz ağlarım.

Zannetme ki şimdi sana kırgınım,
Sana değil kaderime dargınım
Geriye dönüpte düşünme beni
Senin için feda olsun yıllarım..

(13 şubat 1996)
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Ben O İstanbul'u Özledim

Boğazın yeşildi sırtları
Masmavi deniz suları
Renk renk çiçek bahçeleri
Işıl ışıl geceleri.
Ben o İstanbul'u özledim.

Binbir pınar dağlarında
Meyve dolu bağlarında
Ak martılar kıyılarda
Ezan sesi semarda
Ben o İstanbul'u özledim.

Ada'da fayton sefası
Denizde kayık sefası
Bahçede gece sefası
Yoktu birşeyin cefası
Ben o İstanbul'u özledim.

Beyazıt'ta minareler
Yanar minarede kandiller
Beyoğlu'nda tramvaylar
Hatırlatma içim yanar
Ben o İstanbul'u özledim.

Elli kuruş balık ekmek
Elli lira para demek
Çalışıp verince emek
Kazanıpta hoştu yemek
Ben o İstanbul'u özledim.

Kötülük bizden uzak
Nerde hille,nerde tuzak
Şehir açmış sana kucak
Huzur dolu dört bir bucak
Ben o İstanbul'u özledim.

.....

Evler hep üst üste kondu
Heryer şimdi insan doldu
Yağmur yağdı böyle oldu
Eskiden herşeyler boldu
Ben İstanbul'umu özledim.

Ekmeği yemeden doyduk
Güneşi görmeden solduk
Karıncalar gibi dolduk
Bir milyonduk onbeş olduk
Ben İstanbul'umu özledim.

(12 Mayıs 1990)
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Ben Seni Unutmadım

Gönlüm yine kederlendi,
Seni nasıl arıyorum.
Hasretinle,özleminle
Yollarına bakıyorum.

Unutmadım seni ben
Dilim ismini heceler,
Başbaşayım hatıranla
Sabah olmuyor geceler.

Azâb oldu hayat bana,
İnliyorum yana yana
Hayat bir pınar imiş,
İçemedik kana kana...

(10 Temmuz 1991)
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Ben Şahidim

Havada zehir gibi yas kokusu var.
Simsiyah bir gökyüzü,
Hıçkırıyor sanki lacivert deniz suları,
Uzaklardan duyuyorum.

Bu şehir İstanbul olalı,böyle hüzün görmedi,
Benim gözümde.
Bütün boğaz ağladı yokluğunda,
Ben şahidim.
Dalgalar taş kesildi,
Martılar matemde.

Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak artık.
Hançer kesiyor vapur düdüklerini sanki.
Kız kulesi selam vermiyor artık çatanalara.
Kahretti kendini boğaz köprüsü,
Rumelihisarı dimdik ayakta ama mahsun.

Çoktan parçalandı sabır taşlarım,
Yağan yağmur benim gözyaşlarım.
İçim ürperiyor her kâlp vuruşunda,
İstanbul yokluğunda
Bir dakikalık saygı duruşunda.

                                                             (24 Ekim 1995)
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Ben Yakmadım (Tema'ya)

Ne bakıyorsun öyle yüzüme?
ne bakıyorsun..?
ben mi yaktım ormanları?
ha.
Ben mi tarla yaptım yanan yerlere?
bu villâlar,  bu bahçeler benim mi?

Yeşiller siyaha dönüşürken,
alev alev,al al yanarken
Ben mi seyrettim zevkle?
Ben mi güldüm bıyık altından kıs kıs?

Söyle,
Ben mi paralar kazandım?
yanan yerlerden.
Parsel parsel satıpta,
yanan ormanların üzerine yatıpta.

Hadi durma söyle,benim ne günahım var?
uzaktan baktım yanarken.
Ben yakmadım ki.
Bir kibrit bile çakmadım.

Ama haklısın.
Ben yakmadım ama,
korumadım da.

Canlı canlı,
Diri diri
yanarken o yemyeşil ormanlar,
Ben yanmadım.
Yakanada yan gözle bile bakmadım.

Eeee.
Bakma öyle yüzüme,
Benim suçum varmı?
Ben,
Günahsızım! ...

                                                (Temmuz 1997)
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Benim Bu Haksızlığa Şikayetim Var

Yeter artık kader gülsün yüzüme,
Senelerce yaş doldurdu gözüme,
Nasıl kandım onun tatlı sözüne,
Benim bu haksızlığa şikayetim var.

Beni sev dedi de ben sevmedim mi?
Uğrumda öl dedi,ben ölmedim mi?
Yıllarca ağladım o gülmedi mi?
Benim bu haksızlığa şikayetim var.

Bundan böyle ismini anmayacağım.
Artık yalanlarına kanmayacağım.
Önümde diz çöksede dönmeyeceğim
Benim bu haksızlığa şikayetim var...

(25 Ağustos 1995)
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Bırakma Buralarda

Sen nerdeysen kalbim orda,
Kölen oldum bu dünyada.
Sürükle ardın sıra,
Bırakma buralarda..

Ben sensiz yaşayamam,
Senden ayrı kalamam.
Beni kalbimden vurda,
Bırakma buralarda..

Çaresiz bir aşığım,
Göğe yükselir ahım.
Perişanım başım darda,
Bırakma buralarda..

Her cefaya razıyım,
Bırak senle olayım.
İstersen gönlümü kırda,
Bırakma buralarda..

                                                  (8 Temmuz 1996)

Birol Hepgüler

http://www.antoloji.com


www.antoloji.com - kültür ve sanat

Bilemezsin

Elimi böğrümde bırakmıştın,
hatırlasana.
gözümü kanlı,yaşlı.
bir tokat felek vurmuştu,
birde sen.
bir evim barkım yıkılmıştı,
birde ben.
artık ne gündüz güneş görüyorum
ne gece mehtap.
El yordamıyla yaşıyorum hayatı
bilemezsin.
hiç durmuyor,sel oldu gözyaşlarım,
silemezsin.
Senin elinde değil biliyorum
gel desem,
gelemezsin.
içim gönlüm sıkılıyor,
ruhum uçurumlar kenarında.
Adresim belli,
Bari rüyalarıma gir,
Girde halimi gör...

                                                  (28 Kasım 2005)
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Bilen Yok 1

Bi aman derde düştüm,derdimden anlayan yok.
Âh-ü zar ile pûr hun oldum bilen yok.
Cevher-i can-ı da kaybettim cananı da,
Asudeydim fersude oldum soran yok...

                                                                     (8 Ağustos 1990)
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Bilen Yok 2

Gül solmuş,bülbül perişan,sensiz baharın zevki yok.
Artık benim için çimen ile lâlenin farkı yok.
Dağılmış mekânım ah eder inlerim tesellim yok.
Sen gittinde bana kaldı sanma dünya...

                                                                      (6 Eylül 1991)
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Biliyor musun?

Her gelen sensin diye kapılara bakıyorum.
Yalnızlığa alışmadım,hep seni arıyorum.
Her dakika,her saniye adını anıyorum.
Yıllar geçti,çok özledim inan biliyor musun?

Her bakışta,her gülüşte sesini duyuyorum.
Gördüğüm her rüyada,ben seni buluyorum.
Uçan kuştan,esen yelden,halini soruyorum.
Yıllar geçti,çok özledim inan biliyor musun?

(10 Ekim 1992)
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Biliyormusun

Her gelen sensin diye kapılara bakıyorum.
Yalnızlığa alışmadım hep seni,hep seni arıyorum.
Her dakika her saniye adını anıyorum,
Yıllar geçti,çok özledim inan biliyor musun?

Her bakışta,her gülüşte,sesini duyuyorum.
Gördüğüm her rüyada ben seni buluyorum.
Uçan kuştan,esen yelden,halini soruyorum.
Yıllar geçti,çok özledim inan biliyor musun?

 (10 Ekim 1992)
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Bir Bakışta Aşk

Bir bakışta resminize,hayran oldum,vuruldum.
Gece gündüz uykusuzum,perişanım yoruldum.
Avareydim durgunlaştım,şimdi artık duruldum.
Banada kalbinizde bir yer varmı sultanım?

Aşık oldum,aşık gibi size şiir yazarım.
Uzaktan şöyle görsem,değmez benim nazarım.
Söyleseniz şifa bulsam,hasta oldum bizarım
Banada kalbinizde bir yer varmı sultanım?

(26 Eylül 1993)
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Bir Gün Mutlaka!

Bir gün rastlayacağım hayalimdeki kadına,
O kadınla varacağım şu hayatın tadına,
Biliyorum,bir gün uzaklardan çıkıp gelecek,
Yazılmamış şiirleri yazacağım adına.

(8 Ocak 1994)
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Bir Kere

Bir kere sevdim,
Bir daha asla.
Aşkını içtim,
Dolu dolu tasla.
Bir kere yandım,
Kederle yasla.
Bir kere yeter,
İki kere fazla...

(10 Ocak 2000)
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Bir Kibrit Çak

Bir kibrit çak,Kerem gibi ateş alıp yanayım,
Döne döne,duman gibi,savrulayım uçayım.
Bilmiyorum seni nerde arayayım bulayım.
Yollarına baka baka beklemekten yoruldum.

Nasıl böyle sensiz kaldım,aklım fikrim almıyor,
Gittiğin o günden beri bana sabah olmuyor.
Gece gündüz yıllar geçti,çilem hâlâ dolmuyor,
Yollarına baka baka beklemekten yoruldum.

Eğer bir gün dönersen,söyle haberim olsun.
Döndüğün gün,düğünüm,bayramım,şenliğim olsun.
Sen gelmezsen,ben görmezsem,dünya zindanım olsun.
Yeter artık,yollarına baka baka beklemekten yoruldum...

(13 Eylül 1993)
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Bir Seni Düşünüyorum Bir Beni

Bir seni düşünüyorum,bir beni.
Sen yalnız,ben sensiz.
Bölünüyor uykularım sabaha kadar,
Yorgun,bitkin,yapa yalnız.

Bir seni düşünüyorum,bir beni.
Kaç mevsim geçti sensiz.
Yüzümde çizgiler, başımda aklar.
Yıllar geçiyor habersiz.

Bir seni düşünüyorum,bir beni
Unutulduk eski şarkılar gibi,
Böyle mi olacaktık?
Yosun tutmuş taşlar gibi...

(24 Ocak 1992)

Birol Hepgüler
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Bir Yaz Gecesi Hikâyesi 

Gece yakamozlar çakıyorken denizden,
O ve ben vardık,yalnız ikimiz.
Sarılıp simsiyah gecenin koynuna mahsun,
Karanlık ufuklara doğru yol aldık.

Bir martının suya değdi karanlıkta kanadı.
Herşeyi parçaladım,döktüm,kırdım da,
Kıramadım içimdeki o kırılmaz inadı.
Geri dönüşü yok bunun biliyorum,
Sonu olmayan bir yola doğru gidiyorum.

Neydi o gecenin esrarı bilinmez,
Hatırası o gecenin ömrümce silinmez.
Geride bıraktığımız hiç kimse yoktu,
Bir şimşek çaktı ikimizi birden yaktı.
Beni mahsun bıraktı,onu peşine taktı.

Çok yazık oldu her ikimize,
İkimizde doymadık birbirimize,
Sanki bir yıldız,yandı ve söndü,
O gün çok eski zamanlardan değil,sanki dündü.
Sonunu bulamadım bu bilmecenin,
Hikâyesi bu en son gecemizin...

(28 Temmuz 1999)

Birol Hepgüler
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Biraz Bekle

Bir şiir yazacağım senin adına,
Ama kim ile göndereyim yanına,
Hiç acelesi yok ben beklerim dersen,
Nasıl olsa ben geleceğim yanına...

(10 Ağustos 1995)

Birol Hepgüler
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Biraz Yürüyebilir miyiz

Gel seninle el ele dolaşalım sahili,
diyorlar ki,bana aşıkmışsın sahi mi?

Martılara soralım onlar söylesin,
dur konuşalım onlar bizi gözlesin.

Sen gözlüğünle şapkanı al eline,
ben sarılayım o incecik beline.

Kenerdan geçelim dalgalar vurmasın,
usulcacık söyle kimseler duymasın.

Zannetme istemessen sana darılırım,
ben vefakârım hep arkadaşın kalırım.

Hava karardı,vakit geç oldu,haydi dönelim,
ister benle gel,ister bu aşkı burda gömelim...

(17 Ağustos 1994)

Birol Hepgüler
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Bitmeyen Çile

Nasıl katlanırım,bu acıya bilemem.
Yalvarırım Allah'ım bana sabır ver.
Yaşamak bana haram,artık gülemem,
Yalvarırım Allah'ım bana sabır ver.

Ağlamaktan gözlerimde tek yaş kalmadı.
Bu ne bitmez çileymiş hâlâ dolmadı,
Neden ecel ikimizi birden almadı?
Yalvarırım Allah'ım bana sabır ver.

Unutulmaz o günler anılar için,
Hatıranın önünde diz çökmek için,
Sana şu gözlerimden yaş dökmek için,
Yağmur mevsimini mi bekleyeceğim?

Ne yapsam bu yükü taşıyamam ben.
Artık bu dertlerle yaşayamam ben.
Şimdi sana kavuşmak,ulaşmak için
Yaprak dökümünü mü bekleyeceğim...

                                                           (15 EYlül 1994)

Birol Hepgüler
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Bitmeyen Sevda

Hem çok uzaktasın,
Hemde çok yakın.
Benim gönlümdeki
En güzel kadın
Kahrolmam lazımsa
Yetiyor adın.
Unutuldum diye
Üzülme sakın.

Bitmeyen sevdamsın
Unutmam seni,
Yıllar sonra bile
Kül ettin beni.
Aşk acı çekmekse
Ben çekiyorum
Sen gelmeyeceksin
Ben biliyorum
Yıllardır resminle
Konuşuyorum
Düşlerimde sana
Kavuşuyorum...

(16 Ekim 2001)

Birol Hepgüler
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Bomboş Duruyor Yerin

Düştüm gördü aldırmadı,
El veripte kaldırmadı,
Geçte olsa anladım ki,
Kimse yerin doldurmadı...

(15 Haziran 2000)

Birol Hepgüler

http://www.antoloji.com


www.antoloji.com - kültür ve sanat

Boş Yere

Ayrılık ne kadar zor,
Çekmeyen bilmez.
Ağlarken gözyaşını,
Kimseler silmez.
Boşunadır bekleme,
Gidenler gelmez.
Gece gündüz boş yere
Beklerim seni...

(12 Haziran 1991)

Birol Hepgüler
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Boşunamı Ağlıyorum

Bahçemde ki güller soldu,
Cam kadehim elem doldu,
Bütün dertler beni buldu,
Boşunamı ağlıyorum?

Şu derdimi açamadım,
Kaderimden kaçamadım,
Bir gün bile yaşamadın,
Boşunamı ağlıyorum?

Otuzbeşte ömrüm bitti,
Sevda gülüm,aşkım gitti,
Bu ayrılık cana yetti,
Boşunamı ağlıyorum?

Bu acıya sabır yetmez,
Kolay geldi çabuk gitmez,
Biliyorum dertler bitmez,
Boşunamı ağlıyorum?

Gelipte görsen halimi,
Birde sorsan ahvalimi,
Bir bak,yalan mı, sahi mi,
Boşunamı ağlıyorum?

(1992)

Birol Hepgüler
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Böyle Yaşar mı Adam

Evvela söndü sobam
Karanlık oldu odam
Yoruldum,bitti çabam
Böyle yaşar mı adam.

Tükendi ümitlerim
Kalmadı umutlarım
Kayboldu dost bildiklerim
Böyle yaşar mı adam.

Hep yaş doldu gözlerim
Sustum,bitti sözlerim
Onbeş yıldır özlerim
Böyle yaşar mı adam.

Kâbus oldu düşlerim
Sahtedir gülüşlerim
Yok oldu seviçlerim
Böyle yaşar mı adam...

(14 Aralık 2003)

Birol Hepgüler
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Bu Aşkı Sen Öldürdün

Seni tam unutmuşken,
Kalbimi avutmuşken,
Ne işin vardı söyle,
Niye çıktın karşıma.

Hayalimi söndürdün,
Eli bana güldürdün,
Çıkma artık yoluma,
Bu aşkı sen öldürdün.

Adın hâlâ yazılı,
Yaralı yüreğimde.
Dolaşırım ben şimdi,
Bıraktığın yerlerde...

(8 Ağustos 1988)

Birol Hepgüler
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Bu Nasıl Sevgi

Kalbim yalnız senin,bunu bilirsin.
Binbir naza bir tek buse verirsin.
Ben yanarım,sen halime gülersin.
Bu nasıl sevgidir anlayamadım.

Göz göze gelince şimşek çakarsın,
Bazen güler,bazen küskün bakarsın,
Nedir kastin yüreğimi yakarsın,
Bu nasıl sevgidir anlayamadım.

Sevda çekmek buymuş nerden bilirdim,
Gitti aklım,aşkın ile delirdim,
Sen ateşsin,ben tutuştum eridim
Bu nasıl sevgidir anlayamadım...

(3 Ekim 1995)

Birol Hepgüler
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Bu Sevda Burda Biter

Uyku girmez gözüme,
İnanamam sözüne,
Bakmam artık yüzüne,
Bu sevda burda biter.

Çok çektim elinden,
İnlettin beni zalim,
Hep böyle gider sanma,
Bu sevda burda biter.

Ümitlerimi yıktın,
Beni kalbimden yaktın,
Paraya pula sattın,
Bu sevda burda biter.

Yıllarımı harcadım,
Peşinden adım adım,
Beni saf bulan kadın,
Bu sevda burda biter.

Geç olsada anladım,
Yalanlara kanmadım,
Yolcu yolunda gider,
Bu sevda burda biter...

(22 Nisan 2000)

Birol Hepgüler
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Bu Şehir Sensiz Çekilmez

Gökyüzü kızıla boyanır
bir şilep geçerken boğazdan
kalın kalın bağırır
yüreğime oturur,bütün hüzünler
yaz mevsiminde üşürüm
yaprakları savrulur düşer
gönül çınarlarımın.
bozulur saatlerim
duruverir zamanım.
erken iner akşam yüreğime
sızım sızım sızıldatır
bir kahır oturur içime
dağ gibi,
ezilirim altında.
bu şehir sensiz çekilmez
seni bırakıp,
çekipte gidilmez
düşerim kar taneleri gibi
bilmediğim çaresizliklere.
bir şey gelmez elimden
ağlarım,ağlarım,ağlarım
aklıma sen gelince...

(25 Temmuz 2003)

Birol Hepgüler
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Bu Şiiri Yazmasaydım

Ajdar'ı dinliyorum
Gözlerim kapalı
Hangi kanalı açsam
Karşımda o
Artık kaldıramıyorum
Bu kadar rezilliği
Ellerimde kırılsaydıda
Yazamasaydım bu şiiri...

(5 Aralık 2006)

Birol Hepgüler
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Bul Başka Birisini

Dünyamı yıktın benim,
Canımı yaktın benim,
Artık arama beni
Bul başka birisini.

Suçlu sensin biliyorsun,
Gözyaşını siliyorsun,
Kimselere sorma beni,
Bul başka birisini.

Artık arama beni,
Sende üzme kendini,
bul başka birisini,
Düşünme gerisini...

(8 Eylül 1998)

Birol Hepgüler
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Buradan Bir Yolcu Geçti

Duydum ki:
Tatlı canını Azrail almış,
Hak vaki olmuş,yeri boş kalmış
şimdi...

Yolcu
Buradan bir yolcu geçti,
Küllenmiş yaramı deşti.
Boynu bükük,beyaz saçlı,
Yaşı belki yirmibeşti.

Buradan bir yolcu geçti,
Huzur ekti keder biçti.
Yolları dikenli taşlı,
Kolay değil zoru seçti.

Buradan bir yolcu geçti,
Geldi köşeye ilişti.
Yüzü dertli çile başlı,
Sonra eğildi su içti.

Buradan bir yolcu geçti,
Yüreğimi deldi geçti,
Bağrı yanık,gözü yaşlı,
Su değilde zehir içti...

(2 Haziran 2005)

Birol Hepgüler
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Bülbül Güle,Bende Sana

Bülbül güle,bende sana ağladım.
Gittin diye karaları bağladım,
Yağmur oldum yere düştüm çağladım,
Şimdi artık rüyalarda görüyorum ben seni.

Neredesin,arayıpta seni bulayım,
Dizlerinin dibine sürünerek geleyim
Gece gündüz kapında senden af dileneyim,
Şimdi artık rüyalarda görüyorum ben seni.

Ben dertliyim gitti cânım hastayım,
Kaybettim cânanımı nice yıldır yastayım,
Karanlıklar içinde sanki bir kafesteyim
Şimdi artık rüyalarda görüyorum ben seni...

(17 Nisan 1992)

Birol Hepgüler
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Cahil

Olgun gibi görünürdüm,aslında hamdım.
Herşeyin iyisini ben bilirim sandım.
Hem herkesi kandırdımda,hem kendim kandım.
Öyle bir tokat yedimki,Vallahi yandım.

Meğer ne kadar habersiz,ne kadar safmışım.
Okumayı öğrenince âlim oldum sanmışım.
Bırakın akıllıyı,cahil ve aptalmışım.
Bir tokat yemekle tepetaklak olmuşum...

(10 Ağustos 1991)

Birol Hepgüler
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Çağımızın Modern Çöpçatanları!

Önce hayâllerim yıkıldı,
Sonra ben.
Oysa
Dünya ne güzeldi,
Doğa,güneş,deniz.
Her yer yemyeşildi
Hemde tertemiz.
Her şey doğaldı
Su,balık,sebze,meyve.
Aşklarda doğaldı
Saf ve temiz.
___

Her şey hormonla ve
Hormonlu medya ile başladı,
Doksanların başında.
Evvela
Hormonlu meyveler,
Hormonlu sebzeler,
Hormonlu çilek,domates,
Kabak, patates,
Biber,patlıcan.
Renkler ve lezzetler değişti,
Sarımsağın bile,
Ne tadı kaldı,ne kokusu.
Sonra
İnsana bulaştı hormon
Hormonlu göğüsler,dudaklar.
Yanaklar,kulaklar,
Kalçalar,bacaklar
Hormonlu daha neler neler,
Sergen'in bile hormonlusu çıktı.

Hepsini medya lanse etti,
Bizim günahımız yok!

Hormonlu gazeteler çıktı
Haber vermedi,
Tabak çanak,
Kap kaşık verdi.
Haber vermek değil,
Tiraj almak derdi.

Hormonlu televizyonlarda
Hormonlu kızlarla
Hormonlu erkekler
Her gece
Televolelere çıktılar,
- Gelinim olur musun?
-Bana anne der misin?
-İkinci üçüncü bahar,
Birileri bizi
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Televizyonlarda gözetledi.
Televizyonlarda evlendik,
Kavga ettik,boşandık.
Kimse tutamaz artık
Bir kere bozuldu maya
Özel hatlarıda
Utanırım saymaya.
_____

Eskiler,
Eskiden böyle değildi,
Ahlak çok bozuldu derler.
Ama,
Eskiden adına sanatçı! denen
Genç kız ve erkekleri
Bazı malum televizyonlar
Pazarlamıyorlardıda ondan.
Topluma sanatçı!
Yetiştirme makinası
Haline döndüler.
Ve onlarca yarışma
On binlerce genç
İçinden istediğini seç
Bu yalnız İstanbul
Türkiye'nin hesabınıda sen bul.

Hormonla medya
Birleşti bir kere
Ve dozunu kaçırdılar
Hormonlu sanatçılar türedi
Çoluk çocuk kadın erkek
Yaşlı genç
Meşhur olmak için
Virüs girdi bir kere

Sorma
Ne,nerede,nasıl,kaça
Üç N bir K

Hopstar,popstar
Memleketin yarısı dansözmüş
Meğerse bizim haberimiz yokmuş
Sağolsun medyamız
Habire hormon enjekte etti
Büyüdükçe büyüdü
Şiştikçe şişti.

Hormonlu aşklar
Sevdalar türedi.
Önce aylık haftalık,
Üç günlük,
Sonra
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Bir gecede iki.

Gözlerimi kapayıp
Hayâl kuramaz oldum.
Bu iğrenç ilişkilerin
Adını
Aşk koydular

Utandım aşık olmaya

Maalesef
Ne gencecik fidanlar soldu,
Toplum deforme oldu
(birileri etti.)
Bizi
Hormonlu medya
Mahvetti.
Sağlıksız,
Lüzumsuz,
Değersiz,
Ahlaktan uzak
Ve çirkin bir gelişme!

Lakin
Bir patlamaya görsün
Doğru söylüyorum,
Nah şuraya yazıyorum
Böyle gitmez,
Kanalizasyon bile çekmez
Bu pisliği,
Bu kadar rezilliği...

(AHLAKIN BOZULMASI
BİNALAR VE ZİNALAR
KIYAMET ALÂMETİDİR)

HADİS.

Birol Hepgüler
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Çile

En güzel yıllarımı sokağa attım,
Bin derdimin üstüne bin çile kattım,
Bilmiyorum bu derde nereden çattım
Böyle yaşamaktan inan ki bıktım.

Bir alev oldumda kendimi yaktım,
Dertler deryasında yok oldum battım,
Her türlü cafayı hamdolsun tattım.
Böyle yaşamaktan inan ki bıktım.

Açılmadan gonca gülü sararttım,
Geri kalan günlerimi kararttım,
Bir ömür defterini burda kapattım
Böyle yaşamaktan inan ki bıktım.

(28 Temmuz 1992)

Birol Hepgüler
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Çivisini Çıkarttınız Dünyanın

Çivisini çıkarttınız dünyanın,
Merak etmeyin
Sonunda göreceksiniz
Kaç bucak olduğunu,
Hanya ile Konya'nın.

Ahir zaman dedikleri bu,
Kıyamet alemetleri bunlar.
Hani derler ya
Binalar ve zinalar
Çoğalacak diye,
Görmez olaydık.
Ama istemesekte görüyoruz
Miskinleri.
Bir garip oldu dünyamız
Çok değişti otuz yılda herşey
Menfaatin kesiştiği yerde
Buluşuyor insanlar,
El üstünde
Baş üstünde, tutuluyor
Saygı değer hırsızlar.
Olmaz olmaz deme,
Olmaz olmazmış derler ya
Olmaz olmaz denen şeyler oluyor
Her gün her yerde.
Herkes köprüyü geçene kadar
Dayı diyor öz dayısına,
Ne dayısı
Ben babamı bile
Tanımam diyor adam.
Hakikaten doğru söylüyor
Öz babasını bile tanımıyorlar.
Ayaklar baş oluyor,
Başlarda ayak.
Kurtlar kocayınca
Kuçu kuçulara maskara oluyor.
Herkesin elinde bir minare kılıfı,
Herkes bedava sirke peşinde.
Bağı sorulmayan üzümlerde cabası.
Üzüm dedim de,
Artık birbirine bakmaya
Lüzum kalmadan kararıyorlar.
Tencere dibin kara,
Benim ki senden kara misali.

Ne diyelim
Bizim devri saltanatımız bitti
Zaman değişti
Devir zamanelerin
Millet çeşit çeşit
Utanmaz arlanmaz
Umursamaz
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Zorba üç kağıtçı
Hırsız hortumcu.

Ya sürrealist olup
Koparacaksın kafadan,
Ya postmodern olup
Anlatacaksın anladığı dilden.
Ama malesef
Çok Hümanistiz çook.
Böyle olunca da
Ne bunlar adam olur
Ne biz edebiliriz
Birinin dediği gibi
Geçmiş olsun
El fatiha..

(10 Mayıs 2005)

Birol Hepgüler
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Çok Özledim

Seni düşünmediğim
Birgün bile yok.
Hasretin yaktı beni,
Çok özledim,çok.
Senle geçen her günümde
Binbir hatıra
Hasretin yaktın beni,
Çok özledim,çok.
Gözlerim yollarında
Boynu büküğüm,
Hasretin yaktı beni
Çok özledim,çok.
İçimde bin acı var,
Kederden öleceğim.
Hasretin yaktı beni
Çok özledim,çok...

(31 Temmuz 2003)

Birol Hepgüler
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Dargınım

Dargınım ben sana,dargınım dargın.
Bıraktın beni sen yalnız başıma.
Dargınım yıllara,dargınım dargın.
Geçti günler aylar,geçti mevsimler.

Dargınım kullara,dargınım dargın.
Ne arayan ne soran vefasız dostlar!
Dargınım kendime,dargınım dargın.
Sensiz nasıl sabretti,bu gönül nasıl?

Gözlerim ağlar,içim kan ağlar.
Dayandığım acıya dayanmaz dağlar.
Kalbimdeki hasret sel olur çağlar,
Dargınım bu dünyaya dargınım dargın...

(10 Ocak 1995)

Birol Hepgüler
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Demedim mi?

Önce ben ölcektim.
Acına katlanamam demedim mi?

Önce ben ölcektim.
Sensiz yaşayamam demedim mi?

Önce sen öldün ama,
Bak
Bende yaşayan bir ölüyüm.

(1 Temmuz 1991)

Birol Hepgüler
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Deniz Kızı

Hiç sevemedim baharı,
Nedendir bilmem,severim hazanı.
Sararan yapraklar düşerken yere,
Hep seni hatrılarım.
Gündüzleri de hatırlarım
Ama en çok geceleri,
Ay kararıp bulutlara girince
Hatırlarım seni.
Bir çiçek görsem
Dalında yeni solmuş,
Yada bir küçük
Serçe konsa pencereme
İşte
O zaman seni hatırlarım.
Bütün ruhumu
Acı bir yalnızlık sarar,
Gözlerim kapanır
İçimde bir derin sızı
Sen
Hayâlimde sanki
Bir deniz kızı...

                                                 (11 Eylül 1994)

Birol Hepgüler
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Devlerin Aşkı

Son büyük aşktı bizimki,
Böyle sevda görülmedi.
Şarkı oldu dilden dile,
Yaşasaydı kıskanırdı,
Mecnun ile Kerem bile.

Kader aldı seni benden,
Vazgeçirdi beni benden.
Geçtim artık ben kendimden
Öyle büyüktüki bu sevda,
Çabuk ayrıldık ne fayda.

Özlüyorum şimdi seni,
Geleceğim bekle beni.
Bu dünyada herşeyimdin
Olamazdık ayrı asla
Çabuk ayrıldık ne fayda...

(8 Mayıs 1990)

Birol Hepgüler
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Dilim Varmıyor

Senin için ağlıyorum,biliyor musun?
Kerem gibi yanıyorum,görüyor musun?
Dile düştüm hiç yüzünden,duyuyor musun?
Yine de ah etmeye dilim varmıyor.

Ne kadar güldürdüysen o kadar ağlattın.
Hicran ile şu bağrımı yaktın dağlattın.
Seviyorum dedin elim kolum bağlattın.
Yine de ah etmeye dilim varmıyor.

Bİr gün bana yaptığını sende çekersin.
Sende benim gibi el diline düşersin.
Etme bulma dünyası,ektiğini biçersin.
Yine de ah etmeye dilim varmıyor...

(10 Şubat 1994)

Birol Hepgüler
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Dobra Dobra

Ben adamın arkasından konuşmam,
Beddua etmem,küfür etmem.
Ne söyleyeceksem yüzüne söylerim.
Onun için benden kötüsü yoktur...

                                     (7 Şubat 2004)

Yok ya, o kadar da değil,çok abartmışım.

(11 Şubat 2005)

Birol Hepgüler
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Dokuz Taş

Önce dokuz adım atıcan
sonra yere bir çizgi çizicen
dokuz tane taşı üst üste dizicen
bir topla dokuz taşı vurucan
ondan sonra kıyametler kopucak...

Birol Hepgüler
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Dön Artık

Saatimi gelişine kurmuşum
Yokluğunda geçen zaman aralığında.
Kendimi bilsen nerelere vurmuşum,
Orada duruyor adın,o dut ağacında.

Okyanuslar kabarırdı görmeyince içimde,
Bilsen,ben benliğimi öldürürdüm sensiz.
Onca zaman zaten yoktum bir biçimde,
Ya sen,ne yaptın söylesene bensiz.

Hep özlemler piyangosu mu vurdu bana,
Hep gidişler,hep hüzünler,hep ayrılıklar.
Günün çeyreğinde bile hasrettim hatırlasana,
Haydi bekliyorum, geliyorum de,
Dilim,gönlüm,aklım,fikrim hep seni sayıklar...

(15 Ocak 1992)

Birol Hepgüler
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Dünyalara Değişmem

Yıllar geçti unutmadım gözlerinin rengini,
Arasamda bulamam seni gibi birisini,
Bu dünyada göremedim,bulamadım dengini,
Senle geçen bir günümü ben bir ömre değişmem.

Hayâlinle hatıranı gece gündüz anarım,
Sensiz geçen günlerime,yıllarıma yanarım,
Bu dünyada başkası yok,sensin benim cananım,
Senle geçen bir günümü ben bir ömre değişmem.

Şimdilerde mazideki anılarla yaşarım,
Aklıma sen geldikçe hüzün dolar taşarım,
Nerde olduğunu bilsem yollarına koşarım,
Senle geçen bir günümü ben bir ömre değişmem...

(26 Haziran 1992)

Birol Hepgüler
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Dünyayı Terk Ederim

Seni uzaktan sevip,
Yoluna çıkamadım.
Gözlerinin içine,
Doyunca bakamadım.

Aklıma sen gelince,
Tutuşuyor yüreğim.
Benim olmasan bile,
Mutlu olman dileğim.

Bana bu dertler yeter,
Sevdan ölümden beter.
Ferhat,Mecnun,ve Kerem,
Ancak aşkıma bedel.

Eğer başkası varsa,
Sana yemin ederim.
Yalnız bu şehri değil,
Dünyayı terk ederim...

(10 Mayıs 1994)

Birol Hepgüler
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Düş Gibi

Hayat uçtu gitti,
Sanki kuş gibi.
Dünya hayâl gibi,
Sanki düş gibi.
Gider gözden akan,
Sanki yaş gibi.
Doymaz insan her an,
Sanki aç gibi.

(12 Şubat 1996)

Birol Hepgüler
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Efendilerimize!

Güneşten evvel doğarlar
Seherden umut toplarlar
Seçimden seçime oy verir
Memleketin efendisiymiş onlar.

Yolları yok suyu yok
Su verecek kuyu yok
Bu kaderin sonu yok
Memleketin efendisiymiş onlar.

Kurumuş yeşil bağlar
Kalbini ateş dağlar
On iki ay hep ağlar
Memleketin efendisiymiş onlar.

Buğday eker ekmek yerler
Allah'a şükür derler
Bütün yükü çekerler
Memleketin efendisiymiş onlar.

Kurumuş dereleri
Kuraklık kaderleri
Harabedir evleri
Memleketin efendisiymiş onlar.

Yalan dolan bilmezler
Kirli işe girmezler
Haram lokma yemezler
Memleketin efendisiymiş onlar...

(1991)

Birol Hepgüler
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Elimde Değil

Kader oldu sensizlik,dertle inlerim.
Bilemezsin ah,seni nasıl özlerim.
O güzel günler hatırıma gelince,
Yağan yağmurla yarış eder gözlerim.

Sanki şiir gibiydi tatlı sözlerin,
Hep hayalimdedir o güzel gözlerin,
İşte o günler hatırıma gelince
Yağan yağmurla yarış eder gözlerim...

(10 Haziran 2005)

Birol Hepgüler
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Esir

Bakışlarım kalbim deler,
Seven böyle çile çeker.
Bu sevdadan şu başıma,
Bilsen neler geldi neler.

Ne elimde kelepçeler,
Ayağımda pranga var
Artık zulüm etme bana,
Kalbim esir oldu sana.

Savcı sensin,hakim sensin.
Beni mahkum eden sensin.
Bırakıpta giden sensin.
Sensiz asla yaşayamam,
Beni öldür acım dinsin...

(19 Mayıs 2001)

Birol Hepgüler
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Ey Sevgili

Ey sevgili
Birinci vazifem seni çok sevmek.
İkinci vazifem uğrunda ölmek.
Senin vazifense,uğrunda ölen,
Vefakâr sevgilini kalbine gömmek...

(23 Aralık 2006)

Birol Hepgüler
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Eylül'ü Bekliyorum

Gönlünü çalmak için,
Seninle olmak için,
Bir buse almak için,
Eylül'ü bekliyorum.

Aşkımı bulmak için,
Kalbimi sunmak için,
Sevdaya dalmak için,
Eylül'ü bekliyorum.

Sözüme kanmak için,
Ateşte yanmak için,
Sana kavuşmak için,
Eylül'ü bekliyorum...

(15 Ağustos 1998)

Birol Hepgüler
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Eylül

Yine Eylül!
Çiçekler kokmuyor artık
Güneş gölgelendi.
Yapraklar bir bir sararmakta,
Birazdan yağmurlar başlar,
Üşürüm.

Hava erkenden kararır,
Ne kuş cıvıltısı kalır,
Ne böcek vızıltısı.
Onlar bile farkında
Hazan ve hüzün bir arada,
Ben yalnızım
Özlerim..

Mevsim bitti.
Neşeli, sıcak,cıvıl cıvıl günlere elveda,
Seneye kadar.
İyi ama,ben daha yazı yaşamadım ki,
Nerden çıktı sonbahar...

                                                  (1 Eylül 1995)

Birol Hepgüler
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Fazla Naz.....

Bu ayrılık son artık,
Geri dönüş yok artık,
Usandırdın nazından,
Akıllandım ben artık.

Artık gelme istemem,
Artık dönme beklemem,
Çilem fazla hazzından,
Artık seni sevemem...

(17 Ağustos 1998)

Birol Hepgüler
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Felek Bana Kötü Vurdu

Gözlerim beni hep gülüyordu,
Gönlüm neş'e doluyordu,
Hergün bayram oluyordu,
Felek bana kötü vurdu.

Dönen dünya sanki durdu,
Gözlerim hep yaşla doldu,
Ne aradı nede sordu,
Felek bana kötü vurdu.

Kül olmadan önce kordu,
Yavaş yavaş yandı soldu,
Ne aradı neler buldu,
Felek bana kötü vurdu...

(10 Ocak 1993)

Birol Hepgüler
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Geceleri Bana Sorun

Geceleri bana sorun,
Simsiyahtır könür gibi.
Geceleri bana sorun,
Boşa geçer ömür gibi.

Elem verir huzur kalmaz,
Kolay kolat uyku tumaz
Hayat biter sabah olmaz
Geceleri bana sorun...

(28 Ocak 1993)

Birol Hepgüler
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Geceyi Ağlattınız

Geceyi ağlattınız
Derdime dert kattınız
Kederlere attınız
Vefasız yıllar.

Dünyamı kararttınız
Saçımı ağarttınız
Anıları yaktınız
Vefasız yıllar.

Gülümü soldurdunuz
Çileyle doldurdunuz
Can evimden vurdunuz
Vefasız yıllar.

Ömrümüzü çaldınız
Sevdiğimi aldınız
Aşkımıza kıydınız
Vefasız yıllar...

(23 Aralık 2006)

Birol Hepgüler
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Geç Anladım

Hayat bin türlü dert demekmiş
Dünya ektiğini biçmekmiş
Yaşamak haddini bilmekmiş
Aşk hiç doymadan sevmekmiş
Kader acı bir tokat yemekmiş.

Mutluluk yalan yere gülmekmiş
Mutlu olmak hevesmiş
Ömür varolmadan bitmekmiş
Ecel son trene binmekmiş
Ölüm apansızın gitmekmiş.

(31 Temmuz 1993)

Birol Hepgüler
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Geç Kaldım

Kaderin oyunu bu,
Gösterdi seni bana.
Önceleri nerdeydin,
Seni nasıl görmedim.

Benden önce görmüşler,
Seni eller sevmişler.
Sözüm yok söylemeye,
Ben geciktim sevmeye.

Bağrımı taşla yarıp,
Hergün ateşte yanıp,
Aşkı hicrana sarıp,
Kalbime gömeceğim.

Yalvarırım Allah'ım,
Şu gönlüme sabır ver.
Başkasını sevemem,
Onu gördükten sonra...

(10 Haziran 1999)

Birol Hepgüler
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Geçiyordum Uğradım

Zannetme
Sana vurgunum
Zannetme
Uyuyamadım
Zannetme
Unutamadım
Geçiyordum
Uğradım...

(10 Haziran 1992)

Birol Hepgüler
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Gel Bülbülüm

Sen gülü kaybettin,ben gülşenimi,
Sen beni teselli et, bende seni,
Kıramazsak bu dertler zincirini,
Gel ey bülbül beraber ağlayalım..

Ah ey bülbül ağızın var, dilin yok.
Biliyorum kanadın var, kolun yok.
Bundan sonra bize artık huzur yok.
Gel ey bülbül beraber ağlayalım..

Şimdi bize bahar değil kış gelir.
Bu ayrılık,bu yalnızlık zor gelir.
Kalk gidelim alem bize dar gelir.
Gel ey bülbül beraber ağlayalım..

Gözlerimin önünde dururken o mezar,
Dünya'nın bütün derdi yüreğimi ezer.
Gel ey bülbül, gel de  beraber ağlaşalım,
Bu dert bana fazla,beraber paylaşalım...

                                                (13 Kasım 1993)

Birol Hepgüler
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Gelin Olup Gitmişsin

Sen gelin oldun
Ben senin delin
Bırakıp gittin
Oldun ellerin.

Gözlerim yaşlı
Akıp taşıyor
Ey hilâl kaşlı
İçim acıyor.

Şimdi ben mecnun
Sen yarı memnun
Diline düştük
Onunla bunun.

Ellerim bomboş
Hergünüm sarhoş
Yaşamak buysa
Ben yaşıyorum...

(10 Nisan 1997)

Birol Hepgüler
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Geriye Saymaya Başladı Yıllar

Yavaş yavaş geçip tükendi ömrüm,
Zaman akıp gitti yaşlandı gönlüm,
Kalmadı bitti artık ah ile vahım,
Geriye saymaya başladı yıllar.

Ne kadar munis idim çatıldı kaşım,
Bir zamanlar yirmiydi kırk oldu yaşım,
Azar azar döküldü kalmadı saçım
Geriye saymaya başladı yıllar.

Hayat buymuş bahar gitti kış kaldı,
Yağmur yağdı seller gitti kum kaldı,
Ne verdiyse teker teker hep aldı,
Geriye saymaya başladı yıllar.

(13 Ocak 1994)

Birol Hepgüler
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Gidişin Belli Ayak İzinden

Gidişin belli ayak izinden,
Biliyorum,bu ayrılık benim yüzümden.
Sana dön gel diyemem,
Gururlusun dönemezsin sözünden.

Hâlâ bıraktığın yerde beklerim seni,
Bu ayrılık bu acı kahretti beni.
Ellerimle yerinden söktüm kalbimi,
İstersen bağışla,ister unut sen beni...

                                                           (21 Ağustos 2000)

Birol Hepgüler
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Gidiyorum

Ben ölmüşüm...
Selâlar okunuyor minarelerde duyuyorum.
Yıkanıp süslenmişim.
Beyazları giymişim.
Çağırmışlar gidiyorum..

Ben ölmüşüm..
Komşularım gelmiş uğurlamaya,
Mis gibi helva kokuyor evim.
Yasin okuyor çocuklarım peşimden!
Gidiyorum..

Ben ölmüşüm.
Yemekler dağıtın ardımdan yarın.
Yemiş verin çocuklara,
Benim için dua edin,
Gidiyorum...

BUGÜN BURALARDAN GİTMEK İSTİYORUM,
ÇOK UZAKLARA.
GEÇMİŞ ZAMANLARDAN CÜMLELER KULLANIN
HAKKIMDA
YARIN SABAHTAN...

                                                                (21 Ağustos 1997)

Birol Hepgüler
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Gitmiyorum Kaçıyorum

Bir adım ızdıraptır,
ikinci adım hasret.
sabret diyorsun bana,
kolaysa gel sen sabret.

Mazi kalbimde yara,
beni kedere saldı.
aşkımızdan hatıra,
bir siyah resmin kaldı.

Seninle benim sevdam,
ahirete kalacak.
kim doğru kim yalancı,
ateşlerde yanacak.

Artık seni unutup,
hayâlle yaşıyorum.
buralarda duramam,
gitmiyorum,kaçıyorum..

Bu son sözüm sana,
bak veda ediyorum.
dur deme sakın bana,
seni terk ediyorum...

                                                      (11 Mayıs 1997)

Birol Hepgüler

http://www.antoloji.com


www.antoloji.com - kültür ve sanat

Gittiğine İnanmak İstemiyorum

Dün değil evvelki gün seninle beraberdik.
Dün yine el ele,biz göz gözeydik.
Göz açıp kapatırken aldılar seni,
Gittiğine inanmak istemiyorum.

Dudaklarım sayıklar şimdi ismini,
Dünya durdukça ben özlerim seni,
Yine benle başbaşa bıraktın beni,
Gittiğine inanmak istemiyorum.

Şimdi ne yapacağım hiç bilmiyorum,
Gittiğin günden beri hiç gülmüyorum,
Gözümden akan yaşı hiç silmiyorum,
Gittiğine inanmak istemiyorum.

(13 Ağustos 1998)

Birol Hepgüler
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Gökler Ağlıyor

Bu sevda burada bitmeli miydi?
Sevdiğim el olup gitmeli miydi?
Karanlık bulutlar sardı dünyamı,
Benim bu kaderime gökler ağlıyor.

İsyan etmeye bile kalmadı gücüm,
Birde sen vurma zaten ölmüşüm.
Bu sesler bir zevkin nağmesi değil,
Benim bu kaderime gökler ağlıyor.

Yalnız kadere değil sanada sözüm.
Yüzüme bakmaya kaldımı yüzün.
Yinede yaş dolmasın güzel gözlerin
Seninde yerine gökler ağlasın.

Bu ayrılık değil sanki bir zulüm,
Bu zulümden kurtuluşun çaresi ölüm,
Yıldırımlar benim için çakıyor bugün,
Yağan yağmurlarla haykırıyorum,
Başını kaldırda bak gökler ağlıyor.

                                                (15 Kasım 1998)

Birol Hepgüler
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Gökte Yıldız Bana Senden Yakındır

Bir gül için bin dikene katlandım.
Benim için canan değil,sen candın.
Her çilene,her cefana katlandım.
BİLEMEDİM..
Gökte yıldız bana senden yakınmış..

Sen söyledin,ben her sözüne kandım.
Yakmaz dedin,ben ateşine yandım.
İnsan değil,seni bir melek sandım
BİLEMEDİM..
Gökte yıldız bana senden yakınmış..

Bunca yıldır boş yere mi ağladım?
Karaları boş yere mi bağladım?
Şu kalbimi boş yere mi dağladım?
BİLEMEDİM..
Gökte yıldız bana senden yakınmış...

                                                            (9 Kasım 2001)

Birol Hepgüler
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Gönlümün Prensesi

Bir kere görsem seni
Duysam tatlı sesini
Dünyalar benim olur
Söylese sevgisini.

Meleklerin ecesi
Bülbüle benzer sesi
Yanarım tutuşurum
Görsem güzel resmini.

Gönlümün prensesi
Sanki bir gül destesi
Çok yakışacak sana
Gelinlik  elbisesi...

(6 Nisan 2005)

Birol Hepgüler
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Gönül Yarası

Gittin yine yalnızım,
Mevsim hazana döndü.
Kor gibi yakan aşkın,
Yanan ateşi söndü!

Unutmam,unutamam,
Gönülde yarası var.
Başkasıyla olamam,
Kalpte onun yası var...

(21 Ağustos 1999)

Birol Hepgüler
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Gözlerin Yükseklerde

Bıraktım artık peşini,
Düşünmem gerisini.
Attım sokağa resmini,
Süpürüp götürsünler.

Servetim sensin derdin,
Yalan yere söz verdin.
Anlamam nedir derdin,
Anlayanlar desinler.

Gözlerin yükseklerde,
Bilmem gönlün kimlerde.
Bilmeyenler bilsinler,
Ağlamak sırası sende...

(10 Mayıs 1999)

Birol Hepgüler
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Gücüme Gidiyor

Camlar silindi,
tozlar alındı.
kapılar,pencereler boyandı.
heryer pırıl pırıl tertemiz.
biraz adama döndü evimiz.
Yerlere halı döşedik.
Yeni duvar kağıdı yaptı Leylâ.
Çiviler çakıp ayet astık...

Yaz geliyor yavaş yavaş,
kuş sesleri cıvıl cıvıl,
çatıda yuvaları var.
ağaçlar yemyeşil,
erikler çiçek açtı
güneş içimi ısıtıyor...

Mutfakta çay demleniyor,
fırında kek,
kokusu sokaktan duyuluyor
biri şarkı dinliyor
ben buradan duyuyorum.
bir kedi miyavlıyor
yanında yavrusu...

Yeni evler yapıldı
boş arsalara.
artık deniz görünmüyor.
aygaz arabaları bağırıyor,
sen bilmessin
peşinde soğan patates...

Caddede top oynuyor çocuklar.
biri küfür ediyor öbürünün anasına
oda ona taş atıyor.
oyun bozuldu
çekip gidiyorlar...

Erol üniversiteyi kazandı,
Kadir'de,liseyi!
ikiside biraz daha büyüdü,
bende...

Yoruldum biraz oturuyorum,
o eski çekyatlardan birine.
çok yıl oldu sen görmiyeli
yaşlandım,eskidim ama
eskici bile almıyor
insanın eskisini...

Elliye yaklaştı yaşım
biraz göbeklendim
biraz saçım döküldü
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bir ikide
dişim söküldü.
ama yenisini yaptırdım
birde belim büküldü,
hani zaten kırıktı ya...

Neyse,
kimseye bâki değil
bu dünya,
banada.
ama,
hayat
yavaş yavaş
bitiyor,
en çok da,
yokluğun gücüme gidiyor...

                                                         (10 Nisan 1998)

Birol Hepgüler
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Gülizar

Gülizarda kan kokusu
olur mu?
Söyle.
Gönül yanar,
kalp kanar,
kan damlarsa
olur
böyle...

(10 Ekim 1999)

Birol Hepgüler
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Gün Batarken

Battı güneş
Ufuk,
Yavaş yavaş karardı
Garip gönlüm
Hüzünlendi
Yine benzim sarardı.
Bunca yıl
Akıp geçti sensiz
Ve
Hayallerim umutlarıma
Mezar taşı oldu...

(19 Mart 1995)

Birol Hepgüler
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Gün Ortasında Karanlık

Gün ortasında karanlık,
karanlıkta kalmak bir anlık,
ya aydınlık...

Bu bir buluttur geçer gider,
bu karanlık çabuk biter,
iste yeter...

Kapatma gözlerini aç,
etrafa ışık saç
karanlıktan kaç...

Birazdan akşam olacak,
lamlabar tek tek yanacak,
yakarsan ancak...

Siyah değil,beyazı seç,
Leylâ olsun sana eş,
banaysa geç...

EN SON ÖLEN HEP UMUTMUŞ
AMA BENDE ÖNCE O ÖLDÜ.
                                                              (18 Aralık 1995)

Birol Hepgüler
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Günah Değil mi

Şu derdini bir söylede bende bileyim,
Gözümden akan yaşı buselerle sileyim,
İste,bu canımdan sana canlar vereyim
Söyle,bu gözyaşlarına günah değil mi?

Bilseydim sana ben,mavi boncuk takardım.
Bir damla gözyaşına,bu dünyayı yakardım
Derdine bir değil,binbir deva katardım
Söyle,bu gözyaşlarına günah değil mi?

(27 Şubat 1992)

Birol Hepgüler
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Günah Kolay İşlenmiyor

Nerden çıktın sen karşıma
İhanet ettin aşkıma
Günaha sokarsın ama
Günah kolay işlenmiyor.

Ne dertler actın başıma
Döndürdün sabır taşına
Kanmam gözyaşına ama
Günah kolay işlenmiyor.

Aklar düşürdün saçıma
Soğuk su kattın aşıma
Bakmam genç yaşına ama
Günah kolay işlenmiyor...

(24 Aralık 2006)

Birol Hepgüler
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Güneş Battı

Güneş battı,yine akşam perde perde iniyor.
Bir hüzün ki,yavaş yavaş yüreğime siniyor.
Bu dünyanın bütün yükü omuzuma biniyor.
Ne yapsam,bu yükü tek başıma kaldıramam ben.

Bu kapkaranlık geceler beni deli ediyor,
Sevdan bile bir ok gibi şu kalbimi deliyor.
Bütün dertler bir olmuşta,üzerime geliyor,
Ne yapsam,bu yükü tek başıma kaldıramam ben.

Bir bilseniz içimde, ne fırtınalar esiyor
Solup giden ümitlerim azar azar ölüyor,
Vadem dolmuş,kalan günüm teker teker bitiyor,
Ne yapsam,bu yükü tek başıma kaldıramam ben.

(18 Mayıs 1992)

Birol Hepgüler
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Günün İçinden

Kenya'da deprem olmuş,
onlarca ölü.
Irak'ta
intihar bombacısı.
Sirkeci'de kapkaç yapmışlar
bir kadın ölmüş.
Ben kaburga yiyorum.
Huzursuzum.
İran'da uçak binaya çarpmış,
on katlıymış
yüzlerce ölü
haberlerden duyuyorum.
Bir yandan kaburga yiyiyorum
salatamda amerikan.
Belediye işçileri
enkazda kalmış,
Eminönü'nde,
en az iki kişiymişler
içim acıyor.
Afrika'da açlıktan
üçbin çocuk ölmüş,
hergün,heran,
herkes birbirini yiyor,
Ben kaburga yiyorum
kolamda var.

Hep üst üste geliyor
haberler
dinliyorum,
seyrediyorum,
elimden birşey gelmiyor.
sofra başındayım,
kaburga yiyorum.
Rahat değilim.
İçim daralıyor
öfff...

(6 Aralık 2005)

Birol Hepgüler
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Hançer Gibi

Hançer gibi girdin sen yüreğime,
Pişman ettin beni, sen sevdiğime
Aylardır yüzünü görmesem bile
Her gece girersin sen hayâlime.

Sevdan alev gibi,yaktı bitirdi.
Ne varsa kalbimde,aldı götürdü.
Unutmak isteyip anmasan bile,
Her gece girersin sen hayâlime.

Kalbimden söküpte atmadım seni,
Dertlerle bitirdim kendi kendimi.
Yıllardır bir haber almasam bile,
Her gece girersin sen hayâlime.

(17 Eylül 1998)

Birol Hepgüler
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Hasret

Hani sendin arkadaşım,
Arkadaşım,can yoldaşım.
Şimdi çok uzaklardasın,
Hasret oldu senin adın.

Bana benden de yakındım
Sen hem candın,hem canandın
Yıldız gibi birden kaydın,
Hasret oldu senin adın.

Vazgeçmedim bekliyorum,
Ölesiye özlüyorum
Gözlerim hep yollarında
Umut oldu benim adım

(19 Haziran 2002)

Birol Hepgüler
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Hasret Olmasa

Seni unutmak,
Hasret olmasa
Ne kadar kolay.

Seni unutmak,
Sevdan olmasa
Hiç de zor değil.

Seni unutmak,
Belki de mümkün
Hatırlamasam.

Ama benim seni unutmam,
İnan bana,
Mümkün değil

                                               (13 Mayıs 1992)

Birol Hepgüler
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Hayalin Arkadaşım

Sevgilimdin ilk aşkım
Her zaman anacağım
Ben seni unutmadım
Hayalin arkadaşım.

Unutmak zor olacak
Kalbim hep boş kalcak
Alıp götürdü seni
Kahredip yaktı beni.

Çaldı götürdü seni
Yıllar bitirdi beni
Yıllar,yıllar,yıllar bitirdi beni.

Kader acısın bana,
Ben sensiz yaşayamam.
Yardım etmezse bana,
Bu yükü taşıyamam.

Aldı götürdü seni
Yıllar bitirdi beni
Yıllar,yıllar,yıllar bitirdi beni...

(13 Temmuz 1999)

Birol Hepgüler
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Hayalinle Yaşıyorum

Ansızın gittin haber vermeden,
Hayâlinle yaşıyorum şimdilerde,
Çünkü sen,
Yoksun...

Bekliyorum,
Karanlık gecelerde,
Sabah olana dek,
Yana yakıla ümitsizce seni...

Duyar gibi oluyorum sesini,
Görür gibiysem yüzünü,
Kanım tutuşur,
Yanarım...

Şimdi,
Sana inat,
Sana hasret yaşıyorum,
Yaşamak denirse eğer buna...

                                                                 (23 Eylül 1991)

Birol Hepgüler
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Hayat Defteri

Hayat defterimde temiz sayfa kalmadı.
Yazdım,beğenmedimde,sildim karaladım.
Bazen sıkıştırdım,bazende araladım
Kötü kullandım,eskimeden defter bitti.

                                                                 (4 Temmuz 1996)
                                                                   (İran/Salmas)

Birol Hepgüler
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Helâl Olsun

Hep birşeyleri
beklemekle geçti ömrüm
hiç oh demedim.
elimi,kalbimi,canımı
kanımı verdim,
hiç yok demedim.
en büyük kazıkları
hep ben yedim de
hiç ah demedim.
Velhasıl.
avuç avuç biriktirdim
sevgiyi,
kova kova dağıttım.
bende bitti dedimde!
bir çay kaşığı-bir çimdik yahu,
ödünç bile veren olmadı.
helâl olsun...

                                                    (17 Ekim 2001)

Birol Hepgüler
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Hep Küçük Şeylerle Mutlu Oldum

Hep küçük şeylerle mutlu oldum ben
Hiç yükseklere takmadım gözümü
Bazen ılık,bazen serin rüzgârlara tuttum yüzümü
Azıcık şeylerle kanaat etmekte buldum çözümü.

Hep küçük şeylerle mutlu oldum ben
Rüzgâr sesinden,yağmur sesinden
Miyav miyav miyavlayan minik kedi sesinden
Sabah karanlığında ezan sesinden.

Hep küçük şeylerle mutlu oldum ben
Şırıl şırıl akan derelerden
Çiy çiy yağan zerrelerden
Göğe yükselen minarelerden
Zeytin ekmek yemekten
Doyunca şükretmekten
Duaya amin demekten.

Hep küçük şeylerle mutlu oldum ben
Ufakken ip atlamaktan
Topaçla oynamaktan
Bir de, çekirdek çıtlamaktan
Niyet tutmaktan
Balık tutmaktan
Oruç tutmaktan.

Hep küçük şeylerle mutlu oldum ben
Kuşlara ekmek attım
Nane limon şekeriyle çiklet sattım
Doya doya yemesemde herşeyden tattım
Bazende kıskanmadan uzaktan baktım.

Hep küçük şeylerle mutlu oldum ben
Üzüldüğümü,kırıldığımı hiç belli etmedim
Acıların üstüne üstüne gitmedim
Yavaş yavaş erisemde hâlâ bitmedim.

Hep küçük şeylerle mutlu oldum ben
Bırakın artıları
Eksilerle bile mutlu oldum
Böyle alıştırdım kendimi
Zorda olsa yendim nefsimi
Yavaş yavaş hayatttan aldım dersimi.

Hep küçük şeylerle mutlu oldum ben
Erkek olmaktan
Baba olmaktan
Adam olmaktan
Eski şarkılardan
Eski şarkıcılardan
Eski arabalardan
Hayattan
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Varolmaktan
Gülmekten
Hatta ağlamaktan
Kaybetmeyi öğrenmekten
Velhasıl
Yaşamaktan
Yaşatmaktan
Mutlu oldum ben
Ama, hep küçük şeylerden.

Büyük şeyler mi?
Onları zaten aramadım...

(12 Ağustos 2002)

Birol Hepgüler
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Hep Seninleyim

Her köşede yığınla hatıran var,
Kokunu duyuyorum bu evde.
Herşey bıraktığın gibi tertemiz,
Bu ev yalnız bizim evimiz.

Her yerde seni görüyorum,
Çıkacakmış gibisin sanki,
Ya salondan,ya balkondan,
Bana bakıyorsun sanki,şu karşıki odadan.

Seni hiç özlemiyorum,
Hiç ayrılmadım ki senden,
Belki sen bensizsin ama,
Ben hep seninleyim...

(6 Ocak 1993)

Birol Hepgüler
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Hep Sevenler mi Mutsuz Olacak

Sevdiğin biri varsa,bir gün gidecek,
Gittiği gün içine,hüzün dolacak,
Gönlündeki sarayın bom boş kalacak,
Demek ki hep sevenler mutsuz olacak.

Nerde olsan kader seni bulacak
Gözlerinde daima yaşlar duracak.
Hiç bulamayacaksın sevip saracak,
Anla ki hep sevenler mutsuz olacak.

Güzel günler anılarda kalacak,
Özleyince hep resmine bakacak,
Bir ateş durmadan seni yakacak
Demek ki hep sevenler mutsuz olacak...

(14 Aralık 1990)

Birol Hepgüler
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Her Telden Potbori

-Hasret treni geçti
kapımdan,
aldı,
seni götürdü,
Seni götürdü
beni bitirdi...

-Yıllardır en ağır
yükü taşıdım.
Şikâyetim yok ama,
eksik yaşadım...

-Kaybettim ayâlimi
göremem hayâlini
sorsalarda halimi
söylemem ahvalimi...

-O benim ilk ve son eşimdi
sevdiğim,aşkım,sırdaşımdı
hayat yolunda yoldaşımdı
yaralını kalbim onsuz kaldı...

-Birisi ruj sürüyor
birisi sürünüyor
herkes kendi derdinde
hayat devam ediyor...

-Bitti artık yiyeceğim
kalmadı hiç diyeceğim
beyazları giyeceğim
çağırıyor gideceğim...

-Yalnızlığımın
ayak seslerini duyuyorum
üstüme üstüme geliyor
dur diyorum
hem duymuyor
hem durmuyor...

-İnsan kaybetmekten
korktuğu şeyleri
çok iyi saklamalı! ...

-Muhabbet bitti
şimdi hicran zamanı
unutamadım seninle
yaşadığım onca anı...

-Gül koklanmak ister
bülbül dinlenmek
misafir ağırlanmak
yolcu beklenmek...
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-Su uyur
düşman uyumaz derler
su uyur
düşmanda
hasta-i hicran uyumaz...

-Benim için
dünya
bu yatağın
başucunda başlıyor
ayak ucunda bitiyor...

-Hep özleyeceğim
hep bekleyeceğim
sen ölene kadar değil
ben ölene kadar
hep
seni seveceğim...

-Elinde su şişesi
koyvermek endişesi
arada kaçırsada
yine kaçmaz neşesi...

-Başkalarının mutluluğunu
kendi mutluluğum saydım
hiç kendi sırtımı okşamadım ben...

-Bırak sana şiir yazsın
bırakta kapında yatsın
bu kadarda zalim olma
söyle,sanada mı tapsın? ...

(1992-2005)

Birol Hepgüler

http://www.antoloji.com


www.antoloji.com - kültür ve sanat

Hıçkırık

Hıçkırıktır senin adın,
Güldürmedin hep ağlattın.
Dudağımda hâlâ tadın,
Nasıl gittin zalim kadın.

Seni gitmeyecek sandım,
Bu aşk bitmeyecek sandım,
Bir ömür adını andım,
Nasıl gittin zalim kadın.

Hasreti şimdi anladım,
Gece gündüz hep ağladım.
Bak,kalbimden yaralandım,
Nasıl gittin zalim kadın.

Yıllardır seni ararım,
Avuç açıp yalvarırım,
Dualarda hep anarım,
Nasıl gittin zalim kadın.

Hıçkırık dinle sesimi,
Biliyorsun hislerimi,
Verirken son nefesimi,
Bil,tek seni sevdiğimi...

(13 Haziran 1993)

Birol Hepgüler
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Hicran Akşamı

Gün karardı,güneş battı yine akşam oluyor.
Şu kanayan yüreğime yine hasret doluyor.
Gitti bahar geldi hazan gül sarardı soluyor,
Kaybettim cân-ı da canânı da perişanım ben...

(10 Temmuz 1991)

Birol Hepgüler
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Hiç Sevmem

Hiç sevmem
yalanı dolanı
kırıtmayı
pişmiş kelle gibi
sırıtmayı
işine gelmeyince
kıvırtmayı
hiç sevmem
her lafa maydonozu
bedava sirkeyi
eşek şakasını
fazla traşı
siyaseti hiyaneti
hiç sevmem
ter kokanı
laf sokanı
çok isteyeni
hiç vermeyeni
hiç sevmem
talkım vereni
salkım yutanı
bal tutanı
hiç sevmem
gözdeki seğirmeyi
get get geğirmeyi
laf getireni
söz götüreni
hiç sevmem
avantadan lavantayı
bağı sorulmayan üzümü
kestirmeden sapmayı
yalandan naz yapmayı
parsayı kapmayı
sevmiyorum,
zorla mı? ...

(1 Ocak 2000)

Birol Hepgüler
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Hüsran

Bu büyük aşkın sonu hüsranla bitti.
Çünkü o güzel beni terkedip gitti.
Bütün mevsimler artık bahar olsada,
Hayaller kurduracak kimsem kalmadı.

Acı ile zor geçer sensiz günlerim.
Bir başıma kalmışım seni beklerim.
Simsiyah renkler şimdi pembe olsada,
Hayaller kurduracak kimsem kalmadı.

Bakmayan bedenime gönlüm ihtiyar,
Geçti şu ömrüm olamadım bahtiyar.
Dört bir yanım güzellerle dolsada
Hayaller kurduracak kimsem kalmadı.

(10 Temmuz 1991)

Birol Hepgüler
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Hüzün Çiçekleri

Sen benim tam yirmi yıl önce,
Dalından kopardığım çiçektin.
Ben seni dalından kopardım ama,
Sen fidanlarını kalbime ektin.

Sen hep bir yudum suyla,
Bir nefes havayla avundun.
Dünyanın nimetinde yoktu gözün
Arada bir güneşe dönerdi yüzün.

...Senin bir adın keder,
Bir adın hüzün.
Ne kadar güldürmek istediysem
Gülmedi yüzün.

Bir gün ölüm meleği dedi ki:
Yer beğenin.
Yanında o
Herkesten çok sevdiğin yeğenin,
Kapkara toprağa giriverdi,
O gencecik bedenin.

Hüzün çiçeklerim benim,
Sıcak yaz günlerinde serin,
Zannetme unuttum seni,
Dolmadı kalbimde yerin.
Öyle bir yara varki içimde,
Okyanuslardan derin.

Bizim sevdamız mı?
Bıraktığın gün gibi yemin ederim...

20.Yıl

(31 Temmuz 1988)

Birol Hepgüler
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Islak Kaldırımlar

Gökten sel gibi iniyor yağmur
çakıyor yıldırımlar
kaldırmak istesende yerinden
kalkmıyor kaldırımlar
hep ezildiler onlar
ayaklar altında
ta ezelden beri
hep ezilecekler
ta ebede kadar
kâh güneş yakacak
kâh yağmurlar ıslatacak
yazın ısınacak
kışın üşüyecekler
-karanlık basınca bir hüzün alır
ıslak sokakları
soluk sokak lambalarının
loş ışığında parlar
simsiyah gecelerin
kimsesiz kaldırımları
kimleri gördü
daha kimleri görecekler
en güzel,en alımlı
en bakımlı kadınları
onlar seyretti en yakından
en güzel adımları!
en sefih en berbat
en bedbaht sarhoşlarıda
kimi tepinde üstünde
kimi dans etti, kimi raks
hep cefa çekti,çok ezildi
çok yoruldu onlar
çok şey gördüler
yalansız ve dolansız
herkesi bilirler
kim vicdanlı kim vicdansız..

kirletip tükürürsem
yüzlerine
ayaklarım titret basarken
üstlerine
utanıp bakamam bir daha
gözlerine
böyle hissederken kalbimde
çarpan yıldırımları
eski bir dost gibi selamladım
ıslak kaldırımları...

                                                                (14 Eylül 1992)

Birol Hepgüler
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Israr Etme

Bugün şiir yazasım gelmiyor.
Elim gitmiyor zorla değil ya,
Bomboş oturacağım köşemde.
Ne olur ısrar etme olmaz mı?

Bugün yemek de yemeyeceğim.
Sen oturupta ye afiyet olsun.
Ne su içesim var,nede çorba.
Ne olur ısrar etme olmaz mı?

Bu gece uykuda uyuyamam.
Sana Allah rahatlık versin.
Ben burada,köşemde oturutum
Ne olur ısrar etme olmaz mı?
..............

Bir bardak suyla bir kaşık çorba,
Allah kimseyi koymasın darda,
Sende kendini boş yere yorma,
İstersen ısrar et,istersen sorma...

(19 Ekim 1997)

Birol Hepgüler
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Issız Ada

Beni ıssız bir adaya götürüp bırakmışlar.
Yanıma üç şey vermişler.
Bir yalnızlık,bir sensizlik, bir hüzün.

Issız bir adaya götürüp bırakmışlar beni.
Üç şey vermişler yanıma.
Bir azap, bir kahır, bir keder.

Götürüp bırakmışlar beni ıssız bir adaya.
Vermişler üç şey yanıma.
Bİr hasret,bir hicran,bir hüsran.

Bırakmışlar götürüp ıssız bir adaya beni.
Yanıma vermişler üç şey.
Bir çile, bir cefa, bir elem.

Bir ıssız adaya,beni götürüp bırakmışlar.
Vermişler yanıma üç şey.
Bir ızdırap,bir acı,bir sızı.

Velhasıl,
Beni götürüp bir ıssız adaya bırakmışlar.
Terkedilmişim...

                                                        (21 Ağustos 2004)

Birol Hepgüler

http://www.antoloji.com


www.antoloji.com - kültür ve sanat

İbretlik (testi)

Çok soğuk bir Aralıkta doğmuşum
bir yaşımda topa kafa atmışım
üç yaşımda selpak mendil satmışım
beş yaşımda mahalleyi birbirine katmışım
on yaşımda sigarayı tatmışım
on dördümde belâlara çatmışım
on yedimde üç yıl hapis yatmışım
genç yaşımda bu batağa batmışım

Bir bakında ibret alın
adım yaşar,su yolunda kırılmışım ben.

mutluluğa uzaklardan bakmışım
soranım yok tek başıma kalmışım
dönüşü yok gemileri yakmışım
gündüz bile karanlıkta kalmışım
ay şahidim,
ne bir uyku,nede rahat yatmışım
uyumadan kabuslara dalmışım

bir bakında ibret alın
adım yaşar,su yolunda kırılmışım ben

can evimden vurulmuşum
tuz buz olup dağılmışım
yılanlara sarılmışım
öz evimden kovulmuşum
yaşamaktan yorulmuşum
suçlu benim aramışım bulmuşum
affet beni ne günahkâr kulmuşum
sağ değilim ben yaşarken ölmüşüm

bir bakında ibret alın
adım yaşar, su yolunda kırılmışım ben

ne dostum var,ne postum var
kimsesiz
hem kadersiz,hem çaresiz
ümitsiz
akıl baştan uçup gitmiş
habersiz

velhasıl
ben kendimi bildim bileli
hüzünlüyüm, elemliyim
çileliyim çileli.

ne param ver ne pulum var,ne katım
ne yalım var ne arabam ne yatım
dünyadanda umudumu kesmişim
bu alemi beş paraya satmışım
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söyledim ya ibret alın
adım yaşar,su yolunda kırılmışım ben...

(28 Ekim 1996)

Birol Hepgüler
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İçim Yanmıştı

Simsiyah saçına güller takışı,
İçimi yakmıştı nazlı bakışı,
Gözlerimin önünde hep ağlayışı,
Yıllar oldu bırakıpta gideli,
Başladı hayatın geri akışı.

O narin ellere kına yakışı,
Sevdanın üstüne sevda katışı,
Kimsede göremedim o anlayışı,
Yıllar geçti seviyorum diyeli,
Başladı hayatın geri akışı.

Hüzünlü kalbimin tek tek atışı,
Ömrümün bir güneş gibi batışı,
Gösteriyor mevsimler hep kara kışı,
Çok yıl oldu ekmeği sensiz yiyeli,
Başladı hayatın geri akışı...

(10 Mayıs 1998)

Birol Hepgüler
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İmkânsız

Seni unutmak ne kadar zormuş,
Hatırlamamak ise imkânsız.
O kadar doluyum ki hatıranla,
Her nefeste,her bakışta sen varsın.

Dalar gider gözlerim ufuklara,
Hayâlim götürür beni çok uzaklara,
Biliyorum gelmez giden eski günler,
Gelseydi önce gelirdi dünler...

(16 Nisan 1994)

Birol Hepgüler
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İnanmam Artık

Sevilmeden sevmek benim kaderim,
Şu bahtıma hergün sitem ederim,
Dar gelir bu dünya,burdan giderim
Mutluluk bir yalanmış inanmam artık.

Benim sevdiğim gül baharda soldu,
Cam kadehlerim gözyaşı doldu,
Bu aşk yüreğime ızdırab oldu,
Mutluluk bir yalanmış inanmam artık.

İşte sen beni böyle ağlattın,
İki dünya malına aşkını sattın,
İkimizin anısını sokağa attın
Mutluluk bir yalanmış inanmam artık.

İnanmam,inanmam,inanmam artık,
Mutluluk bir yalanmış inanmam artık

(27 Şubat 1999)

Birol Hepgüler
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İnkâr Etme Sende Sevdin

Bana yalnız acı verdin,
Ben sana kalbimi verdin.
Bırakıpta kaçıverdin,
İnkâr etme sende sevdin.

Tek sevdiğim sensin derdin.
Hep ağlayıp hem söz verdin.
Bir gün ansız gidiverdin
İnkâr etme sende sevdin.

Sen bu aşkı çok ararsın,
O günlere çok yanarsın
Yemin etme çarpılırsın
İnkâr etme sende sevdin...

(12 Mart 1999)

Birol Hepgüler
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İsmi Bende Saklı

Bir kız sevdim cıvıl cıvıldı,
boy pos Allah vergisi,güzelliği çoktu,
gülerken adamı ağlatan cinstendi,
bakarken yakardı,acıması yoktu.
sormayın,söyleyemem,ismi bende saklı.

Yazdı ama yağmur yağıyordu,
şemsiyesi yoktu,ıslanmıştı.
gelip eczanenin kapısına yaslanmıştı.
o günden sonra iflah etmedim.
sormayın,söyleyemem,ismi bende saklı.

Yazın yağmur yağınca gözlerim dolar.
çok uzak yerlere gözlerim dalar.
yazın yağmurlar yağmasın artık,
unutmak istiyorum o tatlı kızı,
bıraktı yüreğimde,acı bir sızı
sormayın,söyleyemem,ismi bende saklı...

                                                       (13 Haziran 1993)

Birol Hepgüler
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İsyankâr Gözlerim

Beş yıl sonra ancak geldim mezarının başına,
Utanıpta yüz sürmedim baş ucunda taşına,
Üstündeki dikenlerin kopardım yaprağını,
Saçlarını okşar gibi okşadım toprağını.

Bir damla yaş dökemedi,isyan etti gözlerim.
Bir ben birde Allah bilir seni nasıl özlerim.
İnşallah yanında ki boş kabir benimle dolsun,
Rahat uyu bir tanem,Bayramın mübarek olsun...

(1 Haziran 1993)

Birol Hepgüler
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İtirazım Var

İtirazım var,
Çok erken gittin.
Hani,
Elele dolaşacaktık,
Çocuklar gibi.
Baharda,yazda.
Hazanda,kışta.
Dört mevsim.

İtirazım var,
Yapayalnız bıraktın.
Sabah akşam
Gülen yüzüne
Gülümseyen gözlerine
O şefkatli sözlerine
Sevgi dolu yüreğine
İhtiyacım var...

(5 Mayıs 2002)

Birol Hepgüler
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Kader İzin Vermiyor

İkinci adresim olacaktı kabrin.
Mezar taşınla konuşacaktım yıllarca,
Nereye kadar giderdi bilemem,
Kader izin vermedi..

Deniz kuşlarına diyecektim derdimi,
Dalgalara anlatacaktım aşk hikâyemi,
Rüzgârlara söyleyecektim şikâyetimi,
Kader izin vermedi..

Karanlık gecelerde,ıslak kaldırımlarda,
Sabahlara kadar dolaşacaktım,elimde sigaram.
Yağmurlarla yarış edecekti gözyaşlarım,
Kader izin vermedi..

Sahilde,banklarda sabahlıyacaktım.
Güneşten evvel uyanacaktım her sabah.
Yaşarken faniliğe karışacaktım,
Kader izin vermedi..

Zehir gibi içecektim sensizliği,
Haykıracaktım sen yokken çaresizliğimi.
Acımı ikiye katlayacaktım.
Kader izin vermedi..

Bir elinle tut da mezar taşını,
Azıcık kaldırda bak güzel başını,
Uzatıp sağ elini,sil gözyaşlarımı.
Diyeceğim ama,
Kader izin vermiyor...

(21 Ağustos 2005)

Birol Hepgüler
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Kaderimden Bileceğim

Son aşkımsın bu dünyada,
Yaşıyorsun rüyalarda,
Bu beyazlık kederimden,
Kar yağmadı saçlarıma.

Yalnız seni seveceğim.
Yalnız senle güleceğim.
Aşkından ölsem bile,
Kaderimden bileceğim.

Güller açar sen gelince,
Deliler gibi sevince.
Dünyalar yerinden oynar
Ayrılığı düşününce.

Yok olurum sen gidince,
Bir kar yağar ince ince,
Gözlerimden yaşlar akar,
Umutlarım tükenince.

                                                    (2 Şubat 1997)

Birol Hepgüler
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Kaderle Kumar

Bir kumar oynadım kaderle bugün,
Bedeli aşkımmış seni kaybettim.
Böyle bir oyunu kazansam bile,
Bedeli aşkımmış seni kaybettim.

Elimde kız vardı,kader as çekti
Bir kız daha çektim, kader rest çekti.
Kimsenin suçu yok,ben kendim ettim.
Bedeli aşkımmış seni kaybettim.

Bir oyunu daha kader kazandı,
Çünkü o kader oyun bozandı.
Bir koyup on katı kazansam bile,
Bedeli aşkımmış seni kaybettim...

                                                            (18 Eylül 1998)

Birol Hepgüler
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Kahve... kırk yıl

Bir fincan kahvenin hatırı kırk yıl.
Hatır dediğin şey biraz tatlı dil.
Dünyada dostunu aman iyi bil.
Dost olmayanıda defterinden sil.

Misafire rakı şarap içirdik,
Sarhoş edip kendisinden geçirdik,
İyi günde içki içen pek çokmuş,
Meğerse rakını hatırı yokmuş.

Işıklar söndü,bak her yer karanlık,
Düşmekle kalkmak arası bir anlık,
Güneş batar bitiverir aydınlık,
Bu dünyada mühim olan insanlık...

(8 Mart 1991)

Birol Hepgüler
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Kâinat Güzeli 

Okuduğum romanın
Seyrittiğim filmin
Duyduğum hikâyenin
Yaşadığım dünyanın
Esas kızı sensin.
Öyle sevecen
Öyle güzel
Öyle cesur
Öyle kibarsın ki,
Hiç bir şeye benzetmeye
Cesaret edemem seni.
Hiç kimse sana denk değil.
Mevsimlerin baharı
Ayların nisanısın
Öyle tatlı ki dilin
Kuşların bülbülüsün
Gölümün,aşk bahçemin
En güzide gülüsün
Başkasıyla işim yok
Sen benim en özelim
Kainat güzelimsin...

(15 Ekim 2005)

Birol Hepgüler
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Kalemimi Kırı....

Yazılacak ne varsa,yazmışlar sevda adına,
Oysa en güzelini ben bulacaktım.
En dokunaklı cümleleri kuracaktım.
Akla gelmeyeni,fikre düşmeyeni yazacaktım.
Kaşına gözüne,ipek saçına,tatlı diline,
Yıldızlara,güneşe mehtaba,geceye karanlığa
Karanfile,goncaya güle,ahuya,ceylana bülbüle
Bahara,yaza kışa,yağmurlara rüzgârlara
Yeşillere, sarılara karalara,sevaplara günahlara
Trenlere vapurlara,kayıklara
Aşka,ayrılığa hasrete,anılara özlemlere
Boş kadehlere,elemlere ızdırıplara,kedere,hüzne
Saatlere aylara,yıllara
Kırlara ormanlara,denizlere,derelere
Kızkulesine,Sevdatepesine,Hisara
Herşeyi,ama herşeye yazacaktım..

Hiçbir şey bırakmamış,sayıp dökmüşler
Şair kesilecektim başınıza
Yazacak birşey bulamadım
Susma,yazmama hakkımı kullanıyor,
Kalemimi kırı........

                                                   (24 Kasım 2005)

Birol Hepgüler
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Kan Kustum 

Sahip olduğum tek şey sendin,
Senide kaybettim.
Yükseklerden düşen bir yaprak gibi,
Katıldın hoyrat bir rüzgârın önüne
Peşinden koşamadım,
Göremedim bile.

Sanki korku filmi gibiydi,
dondum kaldım.
Psikolojim bozuldu,
Ağlamak istedim,
Ağlayamadım.

Önce boğazım düğümlendi,
Başım önüne düştü,
Kan kustum.
Kimseyede söylemedim
Zaten anlamazlardı,

Velhasıl
Sen uçup gittin,
Ben peşinden,
bakamadım...

(21 Ağustos 1995)

Birol Hepgüler
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Kanadı Kırık

Göç mevsimi geldi
Göç ettin gurbet ellere
Ben burada kaldım
Bir başıma
Kanadı kırık
Başka baharlara
Başka hazanlara kaldı
Kavuşmak.

Ümidim o ki
Gene geleceksin
Gene gideceksin
Ama
Ben burada kalacağım
Yine bir başıma
Yine kanadı kırık...

(23 Aralık 2006)

Birol Hepgüler
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Kandil

Bir kandil yaktım,
Seni düşünüyorum
Oturup aydınlığında.
Siyah beyaz elbisen
Gri hırkanla,
Ayağında terliklerin,
Başında siyah taçla.
Önce uzun,
Sonra,kısa kumral saçların,
Çoğunlukla biraz durgun,
Biraz ürkek gözlerin
Ama her zaman
Sevgi doluydu sözlerin.
Hiç yorulmak bilmezdi
O hamarat ellerin
İnce uzun
Düzgünceydi parmakların
Çok,çok temizdin
Hemde çok titiz.
Seni düşünüyorum,
Yavaş, yavaş yanan
Kandil aydınlığında
Bana bıraktığın ev
Senin eserin
Yılmak nedir bilmezdin
Hem bu evin mimarıydın
Hemde işçisi
Ben,başbakanıysam,
Sende cumhurbaşkanı.
Kandil yanmakta,
Yakmakta kendini.
Ben düşünmekteyim,
Seni ve sensizliği.
Tıkırtısı yok artık
Terlik sesinin.
Hasretini duyuyorum
Ilık nefesinin.
Bilmiyorum,
Rastlayabilir miyim
Senin gibi birisine,
Geç gelen mutluluk
Çok çabuk gitti.
Ağır ağır yanan kandil
Burada bitti.

(13 Şubat 1993)

Birol Hepgüler
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Kapanan Defter

Bir zamanlar sevgiliydik şimdi el olduk.
Sevgimizle birlikte anılarda kaybolduk.
Kaderle böyleymiş ne aradık ne bulduk
Kapattım bu defteri açamam artık.

Yanılıpta kapıma istemem gelme.
Nasıl olduğumu sormayıp bilme.
Yalan sevgilerle yüzüme gümle.
Kapattım bu defteri açamam artık.

Beni mahsun edipte ellere gittin.
Benim için bir hiçsin sen şimdi bittin.
Çekil artık yolumdan canıma yettin.
Kapattım bu defteri açamam artık...

(22 Nisan 1994)

Birol Hepgüler
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Kara Bir Sevda

Kara bir sevda bu,yok beyaz yanı,
Dünyada gerçekten seveni tanı.
Her aşkın ardından binlerce anı,
Ağlıyanın vardır bir ağlatanı.

İlk görüşte dersin canımın cânı,
Uğrunda dökersin can ile kanı,
Bilemezsin canânla canı yakanı
Her sevenin vardır bir ağlatanı..

Bahar geçer,gelir hazan zamanı,
Kahredendir inan aşkın yamanı,
Yalandan sevenin yoktur imanı,
Ağlayanın bulunur bir ağlatanı.

(28 Ekim 1998)

Birol Hepgüler
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Kara Vicdanlı

Deli gibi sevmek bende,
Bu aşk için ölmek bende,
Başım girdi senle derde,
Benim gibi seven nerde.

Ne mekanım yurdum belli,
Kar yağdırdı bahar yeli,
Dinmiyor gözümün seli,
Ben değilim sensin deli.

Ölüm kolay unutmak zor,
Ayrılık sen gidince kor,
Benim bunda günahım yok,
İhaneti kalbine sor.

Benim gibi sevemedin,
Kıymetimi bilemedin
Madem kara vicdanlısın,
Sende ağlamalısın...

(1 Haziran 1999)

Birol Hepgüler
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Karanlık Geceler

Tükenmez geceler sabahlar olmaz.
Dağ gibi çileler çekmekle dolmaz.
Bu kadar cefayı hiç aklım almaz.

Herkes uyurken ben uyanırım,
Bu acıya ancak ben dayanırım.

Geceler simsiyah katran karası,
Geceyle sabahın geçmez arası,
Bende varken böyle gönül yarası,

Herkes uyurken ben uyanırım,
Bu acıya ancak ben dayanırım.

                                 (18 Şubat 1993)

Birol Hepgüler
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Kardelen

Kardelenim,
Zİrvelerde ki asil çiçeğim,
Öyle çok aradım,
Öyle zor buldum ki seni,

Bembeyaz karlar içinde bile
Gelin gibisin.
Meğer,ne kadar zormuş sana ulaşmak,
Leyla'ya bile,daha kolay inan kavuşmak.

Nedendir bilmiyorum,
Senin yapraklarında,
Benim gözlerimde yaş.

Ne olur bu kadar çabuk gitme
Oluveririm şuracıkta taş...

(20 Şubat 1992)

Birol Hepgüler
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Kaybolan Sevdalar

Güneşin üzerinden doğup battığı
bir şehir gibiyim,soğuk ve karanlık.
bütün acılar,kederler beni bulmuş
dağılmış,savrulmuş,kahrolmuş sevdalarım.

Ne pişmanlıklar fayda etmiş ne hüzün
ne çaresizlikler çare olmuş derdime
avuç avuç acı basmışlar yarama
tutuşmuş,yanmış,zehrolmuş sevdalarım.

Dudaklarımda kurumuş tebessümler
gözlerimde yaş olmuş sevinçlerim
ümitlerim eriyip,umutlarıp tükenince
yıkılmış,dökülmüş, yok olmuş sevdalarım.

İçimdeki sabır kayaları çatlamış
mutluluklar balonmuş birer birer patlamış
sıra bana gelince kader üçe beşe katlamış
alınmış,çalınmış,kaybolmuş sevdalarım...

                                                                (21 Ağustos 2002)

Birol Hepgüler
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Kelebek

Bir günlük hayat için gelmişim bu dünya'ya,
Sabah açtım gözümü.
Bir güne bütün bir ömrü sığdırmak için.
Dünya'nın bütün çiçeklerini koklasam ne fayda.
Uzaktan uzağa baktığım,çoook yükseklerden uçtum.
Hepsi rengarenk,hepsi çok güzeldi
Hava sıcacık,güneş pırıl pırıldı.
Benimse saatlerim sayılıydı.
Dere tepe, kır bayırda dolaştım.
Bütün canlılarla uzaklardan tanıştım.
Bir günde yedim içtim,
Güldüm ağladım.
Bu hayatı bir tek günde tanıdım.
Toza toprağa karıştım
Bir günlük hayatımla barıştım.
Velhasıl,
Yeryüzünde yüzyıl sürünerek yaşamaktansa,
Gökyüzünde bir gün kral gibi yaşadım.
Sabah açtığım gözümü akşam kapadım...

                                     (16 Mart 2004)

Birol Hepgüler
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Keyfinize Göre Takılın

İster liradan sıfır atın,ister atmayın.
Madene doğalgazla metro gelsin!
Çare bulunsun hastalığıma ben öldükten sonra.
Nasıl olsa ben yokum.

Artık düğün dernekler sizin,
Yazın Antalya,kışın Uludağ'da gezin.
Sizin olsun mangalda ızgaralar yiyin.
Pamuk pamuk yağan karı siz seyredin.

Size kaldı bayram sabahları.
Ramazanlar,iftarlar,sahurlar sizin
Bol bol yiyin,bol bol gezin.
Her sene şampiyon olsun tuttuğunuz takım.

Siz dinleyin bilmem kimin son kasedini,
Sakın ha kısmayın sesini,
Beyaz peynirsiz almayın besini!
Nasılsa ödeyeceksiniz ceremesini.

Hep güneşli geçsin gününüz.
Hep şen olsun gönlünüz.
Geceler boyu eğlenceler sizin,
Hepgüler'siniz ya...

(HİCR SURESİ
 Ayet 3)

(17 Ekim 1996)

Birol Hepgüler
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Kıskanıyorum

Kar yağıyor bir tipi,bir tipi,
Hava ayaz mı ayaz,titriyor üşüyorum.
Bir kadın,ne kadar sana benziyor tipi.
O kadını görünce seni düşünüyorum.

Ardından bir yağmur,kalın bir sicim gibi
Taa kalbime kadar ıslanıyorum.
Gökteki melekler sana sarılmış gibi,
Melekleri görünce seni kıskanıyorum...

(11 Şubat 1992)

Birol Hepgüler
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Kıymetmi Bildin

Serseri oldu gönül,senin elinde,
Tatlı bir söz yokmu,senin dilinde?
Ömrümü ziyan ettim senin peşinde,
Böylesine sevdimde kıymetmi bildin.

Kolay mı yıkılırdım sevseydin eğer,
Aşkımın kadrini bilseydin eğer
Seni senden fazla sevdim ben inan,
Böylesine sevdimde kıymetmi bildin.

Yüreğinde sevgi yokmuş ben bilemedim,
Karanlık gecelerde dertle inledim.
Ben,böyle bir aşka canımı verdim
Yinede kıymetimi bilmedin benim...

(1 Aralık 1993)

Birol Hepgüler
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Kızgın Çölde Kum Tanesi Gibiyim

Kızgın çölde kum tanesi gibiyim,
Güneş vurmuş,kavrulmuşum yanmışım.
Bu sevdadan sanki Mecnun gibiyim,
Her vahada seni Leyla sanmışım.

Yer yüzünde bir ben kalmış gibiyim,
Terk etmişler kandırmışlar kanmışım.
Hem yetimim,hemde öksüz gibiyim,
İnanmışım,güvenip aldanmışım.

Çok içmişte sanki sarhoş gibiyim,
Yıkılmışım viraneye dönmüşüm.
Vadem dolmuş sanki ölmüş gibiyim,
Son nefeste hep adını anmışım...

(15 Şubat 1993)

Birol Hepgüler
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Kimseye Benzemezsin

Kimseye benzetmek istemem seni,
Bir bakışta kalbimden vurdun sen beni,
Yok bir eşin bulmazlar dengini,
Bir bakışta kalbimden vurdun sen beni.

Böyle bir güzellik söyle kimde var,
Bu güzellikten erir gökten yağan kar,
İhtimal yok bulamazlar bir benzerini,
Bir bakışta kalbimden vurdun sen beni.

10 (Aralık 1992)

Birol Hepgüler
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Kokunu Duymalıyım

Gel yaklaş yanıma,
Saçların yüzüme değsin,
Gözlerin gözlerime.
Sür sürüştür
Kokunu duymalıyım,
Öyle hasretim ki sana
Teninin her yerinden
Bin buse almalıyım...

(5 Aralık 2006)
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Kolay Olmuyor 

Sevda meleğim,
Sevgi çiçeğim,
Sensiz bir hayat,
Kolay olmuyor.

Sen orda yalnız,
Ben burda sensiz,
Böyle yaşamak,
Kolay olmuyor.

Her an özlerim,
Bitmez özlemim,
Seni unutmak,
Kolay olmuyor.

İsmini anmak,
Hasretle yanmak,
Dertle avunmak,
Kolay olmuyor.

Yürüyüp gitmek,
Tükenip bitmek,
Yanına gelmek,
Kolay olmuyor.

Gülmüyor yüzüm,
Yaş dolu gözüm,
İşte son sözüm,
Sensiz yaşamak,
Kolay olmuyor.

(31 Temmuz 1994)
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Köle-2

Beni özlemişsen nereden bileyim.
Yanında bir yer ayır,gelde geleyim.
Benim için öl dersen hemen öleyim.
Zaten ben senin kapında bir köleyim...

(7 Şubat 2000)
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Köle

Ayağımda prangalar yok.
Dört duvar arasında da değilim,
Ne kilit var kapımda,
Ne kelepçe ellerimde
Ama yinede
Taa gönülden esir olmuşum sana

                                                                         (12 Ekim 1991)
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Köle mi Sandın

Yemin ettim kimseyi sevmeyeceğim,
Şu gözlümde sana yer vermeyeceğim,
Bundan sonra yüzüne gülmeyeceğim
Yeter artık sen beni köle mi sandın?

Göz göze gelsekte görmeyeceğim,
Halin nedir diye sormayacağım,
Geçti artık sözümde durmayacağım,
Yeter artık sen beni köle mi sandın?

Ağlasan gözyaşını silmeyeceğim,
İnlesende sesini duymayacağım,
Aşkımdan ölsen bile bilmeyeceğim,
Yeter artık sen beni köle mi sandın?

(30 Nisan 1994)
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Kötü Tohum

Bir elinde şarap var
Bir elinde ustura
Garibi öldürecek
Beynine vura vura
Doğru sözden anlamaz
Nasihatten uslanmaz
Onun dediği dedik
Onun çaldığı düdük
Boy pos Allah vergisi
Aklı malesef güdük
Ne kanun dinliyor ne yasa
Olduk elinde maskara
Hınzırlık tek dertleri
Zamane veletleri..

(29 Aralık 1993)
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Kusura Bakmıyorum

Sana inanmıyorum,
Sözüne kanmıyorum,
Herkes kendi yoluna,
Kusura bakmıyorum.

Adını anmıyorum,
Bu aşka yanmıyorum,
Sakın üzüldüm sanma
Kusura bakmıyorum.

Uğurlar olsun sana,
Sakın dönme arkada,
Açıldı artık gözüm,
İşte sana son sözüm,
Kusura bakmıyorum...

(4 Mart 1997)
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Kül Kedisi

Gökten birkaç yıldız çekipte,iliştirip saçına,
buğday başaklı çelengi takacağım başına.
madem ki kral yaptın sen,beni aşkına,
sende şimdi lâyıksın melikelik tacına.

Heryerde sen olacaksın,heryerde senin adın,
hayatımda gördüğüm inan en muhteşem kadın.
hepsinden ayrı senin,kokun,rengin,tadın.
yıllar geçsede bu yüzden hiç unutulmadın.

Yeryüzüne inmiş meleklerden birisin,
sevimli mi sevimli,sen,şirin mi şirinsin,
paha biçilmez sana dünyalara bedelsin,
sanki rüyadan çıktın kül kedisi gibisin...

                                                     (21 Ağustos 2004)
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Lâlezârım Yıkıldı

Ey meleki simâ yaban gülüm:
Sen yatarken fersûde mâbedinde,
Zannetme mest-i sıhatteyim,guşe-i uzletteyim.
Zevk-i sefâda değil,cevr-u mihnetteyim..

Hânümanım hâksar,tarumar oldu.
Geçti fasl-ı gül bahar kış oldu.
Yazık ki,câm-ı sefâ bak hûn doldu.
Ümidim,istinadım,izmihlâl oldu.

Lâlezârım yıkıldı virane oldu,
Leyl-î tarabım leyâl-ı kasvet oldu.
Günlerim meşakkat,keder nâk oldu.
Ruy-î zemin  firaş-ı ızdırab oldu.

                                                                 (4 Eylül 1991)

Birol Hepgüler

http://www.antoloji.com


www.antoloji.com - kültür ve sanat

Mahsus Yapıyorsun

Seni gördüm dün gece,
Kolunda biri vardı.
Önümden geçtin yine,
Aşkımı bile bile.
İnat mı söyle niye?
Çıldırtmakmı maksadın?

Bu şehirde dolaşmak,
Artık beni boğuyor.
Yüreğimdeki sevda,
Alev alev yakıyor.
Yoluma çıkma artık
Sen istedin ayrılık.

Benim değilsin artık,
Görüyor biliyorum.
Sana olan aşkımı
Kalbime gömüyorum
Dönüyorum arkamı,
Sonsuza gidiyorum...

(30 Aralık 1996)
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Mahşer Yerindeyim

Sen elin elindesin,
Bense elin dilinde.
Sen düğün yerindesin,
Bense mahşer yerinde.

Suçumuz neydi bizim,
Hani verdiğin sözün.
Gözlerime bakmaya,
Kaldımı şimdi yüzün.

Seni seven bir kulum,
Kırıldı elim kolum.
Günaha giriyorsun,
Bu yaptıkların zulüm.

Sana bir ömür boyu
Mutluluklar dilerim
Ben dert dolu yollara,
Koşa koşa giderim.

(20 Şubat 2000)
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Mahşere Kadar

Nasıl özlüyorum bir bilebilsen,
Arkanı dönüpte bir görebilsen,
Geliyorum deyip bekletme beni,
Mahşere kadar beklerim seni.

Hasret ve özlemek ne zormuş meğer.
Seninle yaşamak dünyaya değer.
Söz veripte bana gelmessen eğer,
Mahşere kadar beklerim seni.

Gözlerim yaş diye kanla dolsada,
Simsiyah saçlarım beyaz olsada,
Ecel hergün bin kere beni bulsada
Mahşere kadar beklerim seni.

(31 Aralık 2003)
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Makber

Geleyim makberine,haksâr olayım.
Giryan ile hâk-i mezarına yüz süreyim.
İstemem ikbâli hazine-i âlemi
Naîm kabrine cevher-i can vereyim.

Duyamazlar hikmet-i efgânımı,
Bilemezler ıstırab-ı canımı,
Anlasalar lisan-ı halimden,
Yazık ders-i ibret alsalar

(4 Eylül 1991)
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Masal Gibi

Bir varmış bir yokmuş eski zamanda,
İki şirin sevgili,ikisi aynı canda,
Söz vermişler sevgililer ayrılmamaya,
Edilen bu yeminleri kader unutmuş.

Kerem ile Aslı gibi çile çekmişler,
Dünyadayken Sırat köprüsünü geçmişler.
En zor günde bile,mutlu olduk demişler.
Bu kadar cefayı kader bilmemiş.

Nice zorluk görmüş hiç yılmamışlar.
Binbir tane darbe yemiş yıkılmamışlar.
Birbirine sevdalanmak onlara yetmiş,
Ama bu büyük aşkı kader görmemiş..

Gitti aşkı,şimdi Kerem burda duruyor,
Her köşe başında Aslı'sını arıyor.
Sabah akşam feryatları göğe varıyor,
Yükselen bu feryatları kader duymuyor..

(11 Aralık 1998)
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Murteza Abilerime 

Ne olacağın daha şeyinden belliydi
Onbeşine gelmeden boyun bir yetmişyediydi.
Top oynarken görenler PELE misin derlerdi,
Ne kıvrak çocuktun sen Murteza abi..

Altı pastan topa kafa atardın
Dokunsalar hemen yere yatardın,
Aç kalınca derhal maçı satardın,
Ne delikanlı adamdın! sen Murteza abi..

Çabuk meşhur oldun Fenerbahçe'de,
Buzlu rakı içtin Dolmabahçe'de,
Ne haltlar yediydin arka bahçede,
Ne çapkın futbolcuydun sen Murteza abi.

Sonraları birden bire değiştin.
Bütün paralarını ucuz artistlerle yedin,
Üç hafta oynayıp,beş hafta sakatım dedin,
Ne numaracı adamdın sen Murteza abi.

Şimdi bilmiyorum Kilimli 21 Mart sporda mısın?
Yoksa amatörlüğe kesin dönüş mü yaptın?
Kimseciklerin sucu yok sen kendi kendini yaktın,
Ne kafasız topçuymuşsun sen Murteza abi...

(22 Haziran 1992)
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Mutluluk Masalı

Dün gece seni anıp, doya doya ağladım.
Bütün şu bedenimi gözyaşımla yıkadım.
Mazi oldu seninle tek tek yaşadıklarım.

Bu aşk mıydı yaşanan,İstanbul'da bir zaman.
Bu aşk mıydı habersiz,birden bire kaybolan..

İnanmıyorum artık mutluluk masalına.
Yazık olsun sensiz geçen,hergünün her anına,
Günlerin sayıyorum gelmek için yanına.

Bu aşk mıydı yaşanan,İstanbul'da bir zaman.
Bu aşk mıydı habersiz,birden bire kaybolan..

                                                                  (10 Nisan 1993)
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Mücrim

Doğan güneş çaresi yok,elbet akşam batacak.
Önce odam,sonra ruhum karanlıkla dolacak.
Yorgun gözlerim boş yere yollarına bakacak,
Biliyorum hasretindir beni yıkıp yakacak.

Bomboş kalan kollarım,kimi bulup saracak.
Senin gibi birisi yok gönlümü avutacak.
İki gözümdemden de yaşlar bir sel olup akacak,
Bu halimi görenler beni deli sanacak.

Sensiz geçen şu günlerim benden hesap soracak,
Mecnun kalbim son nefeste senin için atacak,
En sonunda garip gönlüm ateş alıp yanacak,
Hiçbir işim kalmadı ki bu dünyada yapacak...

Sana kavuşmak vakti bir gün gelip çatacak,
Yalnız seni seven kalbim o gün artık duracak,
Şu bedenim Özlem ile sana komşu olacak,
Ruhum seni arayıpta gökyüzünde bulucak.

Hayat bir gül gibiymiş,sararıpta solacak
Tek umudum sevdiklerim,beni bir gün anacak!
Nerde olsam duaları gelip bana varacak,
İşte o gün bütün ruhum mutlulukla dolacak...

(8 Eylül 1991)
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Nereden Bulayım

Bin keder,binbir dertle doluyum,
Çaresizim,ümitsizim,yalnızım.
Gitti cânım artık kime yanayım.
Söylesene ben seni nerden bulayım..

Doya doya sevemedim yanarım,
Yaralandım,için için kanarım.
Sensin benim bu dünyada cânanım,
Söylesene ben seni nerden bulayım..

Boşuna mı,bu saçlarım ağardı?
Boşuna mı,birden dünyam karardı?
Boşuna mı,böyle çehrem sarardı?
Söylesene ben seni nerden bulayım..

İnan,yokluğuna alışamadım,
İnan,sensizlikle barışamadım,
Seninle fâniliğe karışamadım,
Söylesene ben seni nerden bulayım..

Şimdi bu derdimi kimler bilecek,
Akan gözyaşımı kimler silecek,
O tatlı sözleri kimler diyecek,
Söylesene ben seni nerden bulayım...

                                                     (20 Ocak 1990)
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Nereden Çıktı

En güzel yıllarımı seninle yaşıyordum,
Gece değil gündüz bile rüyâya dalıyordum,
Sevgiyi, mutluluğu seninle buluyordum,
Bu ayrılık,bu sensizlik nereden çıktı.

Karanlık gecelerde mehtabı görüyordum,
Rüzgârların sesinden nameler duyuyordum,
Seninleyken ben sanki cennette duruyordum,
Bu ayrılık,bu sensizlik nereden çıktı.

Beş dakika görmesem herkese soruyordum,
On dakika ayrı kalsam kederle doluyordum,
Arayıpta bulmasam sararıp soluyordum,
Bu ayrılık,bu sensizlik nereden çıktı.

(13 Şubat 1991)

Birol Hepgüler

http://www.antoloji.com


www.antoloji.com - kültür ve sanat

Nergis Kokuyor

Senin olduğun yerden geliyor bu rüzgâr,
kokusundan anladım,
nergis kokuyor.

Öyle çok özledim ki seni,
gelipte görsen,
hasret yakıyor.

Baş ucumda saklıyorum resmini,
gönlüm özledikçe
gözüm bakıyor.

Bir türlü alışamadım yokluğuna,
andıkça varlığım,
varlığını arıyor...
                                                               (17 Mart 1995)
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Ok

Menzile doğru giden bir ok gibiyim,
Bugün varım ama yarın yok gibiyim.
Bu son yoldur, dönüşü yok biliyorum!
Gidenlerle kalanlara Hak'tan rahmet diliyorum...

(15 Mart 1996)
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Olmadı-1

Gülümsemek senin olsun derdim,
Gözyaşı benim.
Çile benim kahır benim,
Mutluluk senin.
Huzur senin olsun derdim,
Cefaysa benim.
Ağlamak benim olsun,
Kahkaha senin.
Yaşamak senin olsun,
Ölüm evvela benim.
Olmadı..
Yandım,kandım,aldandım.
Sen gittin,
Yaşadığım için,
Ben kendimden utandım...

(21 Ağustos 2004)
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Olmadı-2

Sarıyer'de bulmuştum,
Sarıyer'de kaybettim.
Seninle ağlasaydım,
Ben seninle gülseydim.
Seninle yaşlansaydım,
Hep seninle olsaydım.
Olmadı..
Seninle vedalaşıp,
Kollarında ölseydim...

(21 Ağustos 2005)
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Oturan Kuş

Kafeste bir kuş gibiyim,
Hazır yiyorum,ve yalnız.
Yemimi suyumu veriyorlar,
Onlar da yetiyor bana.

Ne güneşin doğuşunu görüyorum,
Ne batışını.
Haftada bir sakal,
Altı haftada saç traşı.

Kıramıyorum bir türlü
Bu zincirlerimi
İşin kötüsü,ötemiyorum bile,
Bir kuş gibi

                                                            (8 Nisan 1992)
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Oturuyorum Oturduğum Yerde

Seni
görmek istiyorum
dokunmak istiyorum
sana
seni
tutmak istiyorum
varmak istiyorum
sana
seni
sevmek istiyorum
ulaşmak istiyorum
sana

Bakıyorum
göremiyorum
arıyorum
bulamıyorum
yürüyüp te gelemiyorum.
yok, yok, yok.
mümkün değil.

Farkına varıyorum çaresizliğimin

Ve
Oturuyorum,oturduğum yerde...

(1992)
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Öğretmenim

Okutup öğreten sen,
Eğitip gözeten sen,
Sabırla geliştiren,
Sevgili öğretmenim.

Bilgiyle besleyen sen,
İlgiyle işleyen sen,
Sevgiyle yetiştiren,
Sevgili öğretmenim.

Ana gibi yüreği,
O bir iylik meleği,
Benim ikinci annem,
Sevgili öğretmenim...

Türkiye'nin dört bir köşesinde zor şartlar altında
görev yapan tüm Öğretmenlere ithafen.

(24 Kasım 1990)
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Ölümsüz Kadın

Sen başımın tacıydın,
Kalbimin ilacıydın,
Bir gün unutur sanma,
Ölümsüz bir kadınsın.

Sen sevdanın adıydın,
Hayatımın tadıydın,
Gönül seni unutmaz,
Ölümsüz bir kadınsın.

Sen gözümün yaşısın,
Alnımda bir yazısın,
Ömür boyu yasımsın,
Ölümsüz bir kadınsın.

Damarımdaki kansın,
Sen benimle bir cansın,
Kalbim adını ansın,
Bırak hasretle yansın,
Ölümsüz bir kadınsın...

(23 Şubat 2000)
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Ölünce Kıymeti Yok

Badem gözlü değilim,
Sırma saçlı hiç değil,
Ölünce kıymeti yok,
Yaşarken sevin beni.

Yalakalık yapmayın,
Yükseklerden atmayın,
Ölünce kıymeti yok,
Yaşarken sevin beni.

Çok fazla abartmayın,
Söze yalan katmayın,
Ölünce kıymeti yok,
Yaşarken sevin beni...

(10 Aralık 1992)
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Önce O Gitti

Önce o gitti,
Sonra diğerleri.
Tek başıma bırakıp beni
Terkettiler...

(10 Ağustos 1995)
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Önce Saatler Geçti

Önce saatler geçti sonra günler
Ardından haftalar,aylar.
Yakalayamıyorum zamanı.
Şimdi de geçiyor yıllar...

Sanki bir boşluğa çivilenmiş gibiyim,
Sanki,karanlığa yuvalanmış gibiyim,
Sanki,toz,toz,olmuşda ufalanmış gibiyim,
Kaybettim zamanımı geçiyor yıllar...

                                                                  (24 Haziran 1992)
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Özledim

Kesik kesik ıslık çalan,
Rüzgârları özledim.
Köpük köpük yosun kokan,
Dalgaları gözledim.
İçimdeki yalnızlığı,
Hasretinle sözledim.
İçin için ağladımda,
Gözyaşımı gizledim.

(12 Aralık 1994)
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Özür Dilerim

Elimde olmayan sebeplerden dolayı
Gecikiyorum.
Özür dilerim.
Yiyecek ekmeğin,içecek suyun var
Falan diyorlar,
Görecek günümüzde varmış.
Çok şükür görüyoruz
Yİyecek ekmeğimiz,
İçecek suyumuz,
Görecek günümüz,
Bitene,dolana kadar buradayız.

Hep gözümün önündesin.
Vallahi burnumda tütüyorsun
Çok özledim,çok.
Ama az kaldı,
Hissediyorum!
Biraz daha sabret,
Geleceğim...

                                                (1 Eylül 2005)
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Papatya

Sen papatya gibisin,
Bembeyaz bir perisin,
Bulutlarda yüzersin,
Gökyüzünde gezersin.

Sen bir ceylan gibisin,
Taştan taşa sekersin,
Birazcık cilvelisin,
Uslanmaz bir delisin.

Sen bir bahar yelisin,
Seher vakti esersin,
Güzellerden güzelsin,
Çapkın çapkın süzersiz...

(12 Nisan 1995)
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Peri Gibisin

Gürül gürül akan bir su gibisin,
Yüce yüce dağlar aşıp gelirsin,
Billur gibi temiz,serin ve parlak,
Işıl ışıl sanki peri gibisin.

Bir gül olsam,düşsem senin yoluna,
Tak benide alıp götür koluna,
Hiç düşünmem kapar gözüm gelirim,
Feda olsun bu can senin canına...

(6 Eylül 1991)
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Pervane

Sevdanın delisiyim,sevmeye doymuyorum.
Aşk gözümü kör etti,hiç bir şey görmüyorum.
Sen olmadan dünyadan inan zevk almıyorum.
Etrafında dönüyorum,pervaneyim pervane.

O içten gülüşünü bülbüllere değişmem,
Başkasına göz kırpma,çok kıskancım karışmam.
Gitme ne olursun,hasretine alışamam.
Sevdalandım gözlerine,biçareyim biçare.

Dertliyim,gece gündüz hayalinle yaşarım.
Peşimden bir gel desen yüce dağlar aşarım.
Sen bana ecel olsan yine sana koşarım.
Bu aşk beni Mecnun etti,divaneyim divane...

(30 Mayıs 1993)

Birol Hepgüler

http://www.antoloji.com


www.antoloji.com - kültür ve sanat

Pişman Olursun

İhanet etmedim ben bu sevgiye,
Yıllardır bekledim beni sev diye.
Sonunda bıraktın gittin ellere
Verdiğim emekler dizine dursun.

Sevda pınarını yaktım kuruttum.
Çok zor oldu ama seni unuttum.
Ağlayan kalbimi sensiz avuttum
Geri dönme artık pişman olursun...

(26 Ağustos 1997)

Birol Hepgüler
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Ruh Nefesleri 

Akşam oldu güneş yorgun,yavaş yavaş batıyor,
Gün kendini beş paraya karanlığa satıyor,
Sİmsiyah olmuş geceler binbir hüzün katıyor,
Yorgun kalbim sabaha dek çeşit çeşit atıyor.

Uzaktan uzağa böcek,belki rüzgâr sesleri.
Bütün odalarım olmuş sanki kuş kafesleri.
Beni çağırıyor gibi,giden ruh nefesleri.
Doyamamış pek çoğunun dünyadan hevesleri...

(15 Mayıs 1996)
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Ruhum Uçurumlar Kenarında

Elimi böğrümde bırakmıştın,
hatırlasana.
gözümü kanlı,yaşlı.
bir tokat felek vurmuştu,
birde sen.
bir evim barkım yıkılmıştı,
birde ben.
artık ne gündüz güneş görüyorum
ne gece mehtap.
El yordamıyla yaşıyorum hayatı
bilemezsin.
hiç durmuyor,sel oldu gözyaşlarım,
silemezsin.
Senin elinde değil biliyorum
gel desem,
gelemezsin.
içim gönlüm sıkılıyor,
ruhum uçurumlar kenarında.
Adresim belli,
Bari rüyalarıma gir,
Girde halimi gör...

                                                  (2 Aralık 2006)
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Rüya

Bir rüya gördüm,
Bana gelmişsin,
Geldim demişsin,
Bir seher vakti,
Allah hayretsin.

Bir rüya gördüm,
Veda etmişsin,
Çekip gitmişsin,
Bir akşam üstü,
Allah hayretsin.

Bir rüya gördüm,
Seni bulmuşum,
Mutlu olmuşum,
Çabuk uyandım,
Allah hayretsin...

(16 Ağustos 1992)
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Rüya Gibi Gelip Geçtin

Rüyâ gibi gelip geçtin,
Yüreğimi delip geçtin,
Bu kadar mı vefasızdın?
Bunca yılı silip geçtin.

Kâh gülüp, kâh ağlıyarak,
Şu kalbimi dağlıyarak,
Elim kolum bağlayarak,
Bunca yılı silip geçtin.

Küllenmiş yaramı deştin,
Gül bahçemi dipten biçtin,
Bu kaderi kendin seçtin,
Bunca yılı silip geçtin...

(10 Nisan 2000)
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Rüyalarımdasın

Simsiyah bulutlar geçecek,
şehrin üzerinden bu gece.
belki yağmurlarda yağar,
ben hüzünlenir ağlarsam.
rüyalarıma girersin,
uykuya dalarsam
yorgun bitkin deliksiz.
ellerin kınalı
gözlerin mahsun bakışlı.
dışarıda ıslık çalar rüzgarlar
hava buz gibi
ellerini tutarım
içimi ısıtır hayalin bile
ne kadar kalsanda
gideceksin doyamam
tek tesellim
arada sırada geleceksin
bilirim.
gün ağarmaya başlarken
dışarıda
yıldırım seslerine karışır
minarelerde ezan sesleri
bırakmak istemem elllerini
kapatırsın rüyamda gözlerini
çabucak gidersin
geldiğin gibi...

(13 Aralık 1999)
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Rüzgâr Gibi Geçti Yıllar

Kalbim binbir acı saklar
Gün batınca dertler başlar
Saçlarıma doldu aklar
Rüzgâr gibi geçti yıllar.

Dudağımda haykırışlar
Gözlerimden dinmez yaşlar
Sabır oldu bütün taşlar
Rüzgâr gibi geçti yıllar.

Nerde kaldı kahkahalar
Hani nerde arkadaşlar
Hatırlarım içim sızlar
Rüzgâr gibi geçti yıllar...

(15 Ağustos 2005)
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Sabah Olmasın

Gördüğüm son rüyaydın,
uyanmak istemedim.
Belliki son hülyaydın,
bir daha göremedim.

Bulutlar üstündeydin,
bembeyaz bir periydin.
Meleklerle kol kola,
mutluluk içindeydin.

Ya geceler olmasın,
ya da güneş doğmasın.
Rüyamda sen olmazsan
sabahlarda olmasın...

                                                 (17 Eylül 2004)
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Sabır Taşı

Kader diyerek su kattı pişmiş aşıma,
Ben ağlarken aldırmadı gözyaşlarıma.
Senelerdir bak döndürdü sabır taşına
Ben inleyip kahrolmayım kimler ağlasın.

Acı tatlı dinlemedim her söze kandım.
Ne söylese aldanıpta hemen inandım.
Hançer yedim,yaralandım kalbimden yandım
Ben inleyip ağlamayım kimler ağlasın...

(15 Eylül 1992)
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Sabredemedim

Söylemiyim,söylemiyim dedim
ama sabredemedim.
on beş sene geçti,yuh olsun.

anasızlık,babasızlık,parasızlık.
yok,yok,yok hepsi yalan.
ille de.......

sensiz hiçbirşeyin tadı yok
ne ekmeğin,ne suyun.
ağzıma geleni yiyorum o kadar.
ne ağlamak,ne gülmek.
yalandan yaşıyorum.

işin doğrusu
bi boka benzemiyor hayat
sen olmayanca.

yine de
günahlarıma tövbe edip
yaşadığıma şükrediyorum
ne yalan söyliyeyim...

                                                    (19 Haziran 2002)
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Saklıyorum

Mazi kaldı bir tek bana,
Sarılmışım hatırana.
Aldanmaya razı gönlüm,
Gelmesende bekliyorum.

Sevgin sinmiş evimize,
Özledikçe kokluyorum.
Hâlâ yakan şu sevgini,
Yüreğimde saklıyorum.

Hayat camdan bir kavanoz,
Kalıverdim ben dışında.
Yıllar geçti hayat bitti,
Ömrümün ilkbaharında...

(10 Eylül 2003)
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Sanki Herkes Bana Karşı

Sisler çöktü sanki güneşimin üstüne,
Bir olmuşda bulutlar gizliyor mehtâbımı,
Rüzgârlar bir deli vuruyor pencereme.
Cıvıltısı yok,kesildi şimdi sesleri,
Kuşlar bile konmuyor kiremitlerime.
Büyüsümü kayboldu,bir şeylerin ne?

Gül kokmuyor artık odalarım,
Bak,kilit vurulmuş kapılara tek tek.
Aldığım her nefeste bir burukluk var.
Ne bir yudum suyun tadı kaldı,
Ne bir lokma ekmeğin.
Japon balıklarım bile gitti veda etmeden..

Kediler yedi o sevdiğim kuşumu.
Hüzünlü şarkılar çalıyor komşularım.
Kalbim parça parça oldu,asla düzelmez.
Herkes,herşey bana karşıymış gibi.
Velhasıl,hiçbir şeyin anlamı kalmadı,
Senin gittiğin günden beri...
                                                          (14 Mayıs1990)
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Sarıyer'de

Bir yolcu vapuru geçer,
Köpük köpük
Boğazın lacivert sularından
Salına salına,gelin gibi.
Bir martı dalar çıkar sulara,
Yaşamak, doymak için
Haykıra haykıra.
Bir simitçi,bir çocuk.
Bir helvacı,bir kadın.
Bir mısırcı,bir adam.
Bir dilenci.
Sahile vuran dalgalar,
Hafif hafif esen rüzgâr,
Şileplerin kalın kalın çalan düdükleri
El ele dolaşan kızlar erkekler,
Gençler-ihtiyarlar.
Birde hiç durmayan trafik
Denizin üzerine abanan restoranlar,
Kenarda köşede kalmış
Salaş meyhaneler
Ellerinde oltalarıyla balık yakalayanlar
Ve,
Mis gibi kızarmış balık kokusu
Orman kokusu,
En güzeli deniz kokusu.
Oooh.
İşte budur yaşamak
Boğazda...

(7 Mart 2005)
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Savrulduk

El eleydik,göz gözeydik,diz dize.
Ne kadar benzerdik birbirimize.
Nazar değdirdiler bu sevgimize,
Hayat bir toz gibi savurdu bizi.

Kol kolaydık,yüz yüzeydik,biz bize.
Bir sevda yeterdi her ikimize.
Boyun eğdik şimdi kaderimize
Hayat bir toz gibi savurdu bizi...

(29 Ekim 1998)
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Sen Bana Kıyamazsın

Günah bende olsada,
Gözlerin yaş dolsada,
Dünya düşman olsada,
Sen bana kıyamazsın.

Seni bin kez terketsem,
Bin defa hata etsem,
Bir kere affet desem,
Sen bana kıyamazsın.

Hergün çile çeksende,
Bitti artık desende,
Bu dertlerle ölsende,
Bilirim kıyamazsın...

(16 Şubat 1999)
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Sen Beni Aşıyorsun

Hem kültürlü hem güzelsin
Lüks içinde yüzersin
Mersedesle gezersin
Sen beni aşıyorsun.

Ellerin yağla balda
Hergün ayrı bir dalda
Senin gönlün hovarda
Sen beni aşıyorsun.

Beş tane lisan sende
Müzik sende spor sende
Ne aradın söyle bende
Sen beni aşıyorsun.

Bırak beni ey zalim
Perişan olur halim
Bizim dünyamız ayrı
Sen beni aşıyorsun...

(4 Haziran 1999)
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Sen Benim Kırılma Noktamsın.

Sen benim kırılma noktamsın.
Mutadım,sana tâbi olmuşum.
Gözümü açınca gözlerini görmeliyim,
Gözlerini görmezsem o anda ölmeliyim.
Hiç bir şeyim olmasın sen ol
Sımsıcak bir güneş gibi,ışıl ışıl
Gözbebeklerimden gir kalbime dol.
Gönlüm sanki koskoca bir şehir,
Sana çıkar onbinlerce yol.
Biliyorum hayat sensiz olamaz,
Ömür bir an olsa bile sensiz dolamaz.
Bu kul aç susuz kalır,sensiz kalamaz.
Bilmiyorum anlatabildim mi?
Ya alıp başımı gitmeliyim!
Ya da seninle bitmeliyim.
Kimseler gücenmesin ama,
Ben,buna sevda derim...

(30 Mayıs 2006)
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Sen Değilmiydin! ?

Ağaçların gölgesinde uzun uzun yatanlar,
Yanyana dizilmişler, kıbleye bakar başları,
Baş uçlarında var, köhne, kırık mezar taşları,
Her biri mahsun ve yalnız nerde arkadaşları..

Sen değilmiydin benle bir yastıkta kocayacak.
Bırakıp gidiverdin bak, kim kaldı acıyacak.
Öyle ağır bir yük vurdu ki, sırtıma şu felek,
Ne gücüm kaldı bunu, ne kudretim taşıyacak...

(1 Haziran 1993)
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Sen Olmayınca

Gül dökülsün,gonca solsun
Şimdi bülbül neye yarar
Kararsın yıldızlar tek tek
Mehtap artık neye yarar.

Neye yarar gonca güller
Neye yarar şen bülbüller
Neye yarar mehtap yıldız
Yanımda sen olmayınca...

(8 Ekim 1992)
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Sen Yoktun

Yağmur mevsimiydi
Rüzgârlar üşümüştü
Gözlerin üşümüştü
Al al olmuştun
Ellerin buz kokuyordu
Bulutlar telaşlı
Dört nala geçiyordu saçlarından
Kırık dökük
Sokak lambalarının
Loş ışığında
Ağaçlar ağlıyordu
Işık ışık sönüyordun
Ben yoktum!
.........

Yosun tutmuştu dört yanım
Taş taş olmuştum
Sanki bir asır
Kımıldamamıştım yerimden
Kan damlıyordu her yerimden
Ezilmiştim, kırılmıştım,dağılmıştım
Kalkıp gelemiyordum yanında
Merhem olamıyordum yarana
Sabahları olmayan
Gecelerde kalmıştım
Bir gün bile dolmadan
Sana hasret kalmıştım
Hep seni,hep seni,hep seni
Düşünüyordum
Sen yalnızdın
Ağaçlar ağlıyordu
Işık ışık sönüyordun
Ben yoktum...

(23 Aralık 2006)
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Senin Eserin

Ömrümün her anında,
Hep sen vardın yanımda.
Damarımda kanımda,
Hem ruhumda hem canımda.

Özlemek yetmiyor seni,
Sayıklarım ismini.
Deli ettin sen beni,
Gel de gör eserini.

Göremiyor gözlerim,
Fayda etmez sözlerim.
Kendimi kandırırım,
Gelmesende beklerim.

(17 Nisan 2004)
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Senin İlacın Benim

Gitme dönersin dedim,
Sen beni dinlemedin.
Arama bulamazsın
Senin ilacın benim.

Derdine ben çareyim,
Bırak hayat vereyim.
Sen bensiz duramazsın,
Senin ilacın benim.

İstersen elinde tut,
İster bir lokmada yut.
Tatmadan bilemezsin,
Senin ilacın benim.

Kalbini bir dinlesen,
Derman benim bir bilsen.
Bakmadan göremessin,
Senin ilacın benim...

(24 Nisan 1999)
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Sensiz Yaşayamam

Ayrılık bekleme ne olur benden,
Kopup ayrılamam inan ki senden,
Su gibi,hava gibi,ekmek gibisin,
Sensiz bir an bile yaşayamam ben.

Gidersen ruhuma bir hüzün dolar,
Bütün ümitlerim gül gibi solar,
Sen bana güneş gibi,ışık gibisin,
Karanlılar içinde yaşayamam ben.

Kanıyor kalbim bak yaralandı,
Gönül defterim hep karalandı,
Zavallı ömrüm boş yere yandı,
Bırakıp gidersen yaşayamam ben

(1 Ekim 1993)
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Sevda Hastası

Sevda hastasıyım doktor anlamaz.
Gönlümdeki yaraya ilaç kâr etmez.
Onu hergün görsem Vallahi yetmez.
Aşkı bir okyanustur içmekle bitmez.

Bu derdi aşıktan başkası bilmez.
Sevdiğim görürde gözyaşım silmez.
Aşk öyle bir dertki hiç yüzüm gülmez.
Ben onu beklerim o bana gelmez.

Bu derdin devası sadece yardır.
Yardan ayrı kalmak akla zarardır.
Sevilmeden sevene bu dünya dardır.
Ölüm kolay,sevdanın çaresi zordur...

(1 Haziran 1998)
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http://www.antoloji.com


www.antoloji.com - kültür ve sanat

Sevildiğini Bil

Bana inan,
seviyorum diyorsam,
seviyorumdur.
Yalanım yok,
gözlerime bak,
ispatı gözlerimdedir
sözlerime güven.
Kimseye söylemedim şimdiye kadar,
Sevildiğini bil,
Otur oturduğun yerde...

(15 Mayıs 1998)
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Siyah Beyaz

Bir kız gördüm beyazlaşmış saçları
Bir gül,dalında kararmış yaprakları
Beşiktaşlı'da değilim ama
Siyah beyaz yaşıyorum hayatı..

(28 Nisan 1999)
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Siyah Çeşme

Nereye gidiyorsan,
Gitme dur diyemedim.
Giderken ağlıyorsan,
Gözyaşın silemedim.

Unutma-beni unutma
Ben seni unutamam.

Gözlerim siyah çeşme,
Ağlamıyor çağlıyor.
Ayrılık ateş olmuş,
Yüreğimi dağlıyor.

Unutma-beni unutma
Ben seni unutamam.

İyi günde kötü günde,
Hep seni seveceğim.
Aşkından ölsem bile,
Kaderimden bileceğim.

Unutma-beni unutma
Ben seni unutamam...

(24 Şubat 2006)
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Son Defa

Ey dünya güzelim ey hilâl kaşlı.
Son bir defa olsun göreyim seni,
Boynum bükük kalsın,gözlerim yaşlı
Razıyım cezama,affetme beni.

Ey fidan boylu,ceylan bakışlı.
Bu aşkla bu sevda kahretti beni.
Sana varan yollar dikenli taşlı,
Ya yolunda ölsem ya görsem seni...

(10 Nisan 1993)
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Son Pişmanlık Fayda Etmez

Aklını başına al
ahlaklı ol.
dilini tut
küçüğünü,büyüğünü tanı
keskin sirke olma
istersen ol
istediğini söyleyen
istemediğini duyar
pişman olacağın
sözü söyleme
bir gün gelir
hiç dostun kalmaz.

Nefsini yen.
etrafını yıldırmak
susturmak
ve
öc almak için konuşma
herkesin dili var
fazla uyanık olma!
milleti aptal sanma!
herkes senden uyanık!
almadan vermek
Allah'a mahsus.
hep sen haklı değilsin
son sözü
hep sen söyleyemezsin
ne bana kalacak dünya
ne sana
ne kimseye
haddini bil
bilmezsen
hep huzursuz olursun
bu kafayı
değiştirmezsen de
sen bilirsin

(5 Ağustos 1999)

(KİMİN ÜSTÜNE UYARSA)
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Son Yolcu

Bu son tren olsun,bende son yolcusu
Şu kısacık elem dolu hayatın
Epeydir bekliyordum gelecek diye,
-Kes biletimi biletçi,gideyim.
Benim bekleyenim çok uzaklarda.

Üçüncü mevki bile olsa razıyım,
Ayakta bile giderim.
Ne yemek,ne sigara molası,
Hiç bir istasyonda durmasın
İşim acele..

Uçarak gitsin raylardan,
Göz açıp kapayana kadar,
Rüzgârlarla yarış etsin ne olur,
En sonunda teslim etsin beni,
Aldığı gibi,varacağım yere...

(28 Aralık 2000)
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Soyadım Hepgüler

Bana '' hiç gülmüyorsun'' diyorlar,
Gülecek o kadar az şey kaldı ki hayatımda.
Bakmayın soyadımın Hepgüler olduğuna,
Siz,ağlamadığıma şükredin...

                                                              (1 Ağustos 1992)
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Söz Ver

Çok uzaklarda kaldın sen.
Sana nasıl varacağım,
Bana söylesende,
Bilemiyorum.

Sanki,
Sesin geliyor.
Geceler boyu dinliyorum,
Karanlık bir deniz kenarından.

Banada bir yer ayır yanında,
Üzülme,bundan sonra,
Beraber oluruz
Seninle.

Yalnız,
Söz ver.
Bir gün çürüsekte toprakta,
El ele kalmalıyız mahşere kadar...

(28 Mart 1990)
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Su Oldum

Gözlerim ağlamaklı
Semaya bakıyorum
Karardı asumanım
Şimşekler çakıyorum
Sen gittin
Ben su oldum
Peşinden akıyorum
Sevda çekip yananların
Canına can katıyorum...

(6 Aralık 1994)
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Şifa Bulmam

Kalbimi tutupta söktün yerinden,
Yaraladın beni inan derinden,
Bu aşk şarabını içtim elinden,

Şifa bulmam artık ölüyorum ben.
Sana mutluklar diliyorum ben.

Beni bırakıpta git diğerine,
Pişmanlık çökmesin o yüreğine,
Zehir içtim elinden aşk niyetine,

Şifa bulmam artık ölüyorum ben.
Sana mutluklar diliyorum ben...

(18 Eylül 1996)
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Şimdi Nerdesin

Yalnızlığım gidişinle başladı,
Çöktü,sensizliğim duvarlarıma,
Kapılarım duvar oldu yüzüme,
Söyle ey sevgili şimdi nerdesin?

Yanımdayken kıymetini bilemdim,
Söylemedim,sevdiğimi bilmedin,
Senelerdir gözyaşımı silmedim.
Söyle ey sevgili şimdi nerdesin.

Ağlamaya,inlemeye yok yüzüm,
Sen haklısın söylemeye yok sözüm,
Uyku tutmaz senelerdir bak gözüm.
Söyle ey sevgili şimdi nerdesin? ...

(10 Aralık 1993)

Birol Hepgüler
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Şimşek Gibi

Çaktın bir şimşek gibi,
Aktın gittin su gibi.
Yaktın yıktın dünyamı,
Bıraktın Mecnun gibi...

(21 Ağustos 2006)

Birol Hepgüler
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Tabriz/İstanbul

Şu İstanbul'a bir şiir yazamadım ona yanarım,
Aklıma gelince hüzünlenir,için için kanarım.
Ey İstanbul,seni ben toprağından,taşından tanırım,
Bir gün uzak kalsam yana yana yine seni ararım...

(18 Temmuz 1996)

Tabriz/İran

Birol Hepgüler
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Taş bile Bulamadım

Sensiz kalmak ne zormuş önceden bilemedim,
Ansızın gidiverdin dur gitme diyemedim.
Hep aradım teselli,bir ordan bir burdan,
Şu bağrıma basacak,taş bile bulamadım.

Böyle yazlımış yazım,kaderden kaçamadım.
Hicranımdır,doymadan yüzüne bakamadım.
Yalnız kaldım kimsesiz,öksüz bırakıp gittin,
Şu bağrıma basacak,taş bile bulamadım.

Bütün günahlar bende,senden af dilemedim,
Tutmuyor ayaklarım kabrine gelemdim.
Bulurum umuduyla yeri göğü deldimde,
Şu bağrıma basacak,taş bile bulamadım.

(4 Nisan 1991)

Birol Hepgüler
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Taş Yağacak

Kimi hep tok,kimi hep aç
Bir zulüm ki yoldurur saç,
Başlar ayak,ayaklar baş,
Kafamıza yağacak taş.

Vurguncunun başında taç,
Fukaranın gözünde yaş,
En kolay iş oldu kapkaç,
Kafamıza yağacak taş...

,(17 Ekim 2004)

Birol Hepgüler
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Tek,Tek,Tek

Şimdi arkadaş,
bıraktım.
bütün kötü alışkanlıklarımı,
tek.tek.tek..

Önce karı kızı,
sonra bira rakı,
en sonunda da
eti, butu, tuzu,
sanki koyun gibi,
kuzu gibi
yaşıyorum maşallah.

Ama
yakında başlayacağım şaraba!
İnşallah.
Allah kısmet ederse,
Kevser marka...

                                                     (14 Ağustos 2006)

Birol Hepgüler
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Tema'ya 2

Bu dünya hepimizindir.
Hem geçmişlerimizindi,
Hem geleceğimizindir.
Bu çevreyi koruyalım.

Bu doğayı yok etmezsek,
Denizleri kirletmezsek,
Balık bitsin istemezsek,
Bu çevreyi koruyalım.

Kirli suyu arıtarak,
Suni kağıt üreterek,
Çiçeklerle donatarak
Bu çevreyi koruyalım...

YEŞİL OLSUNDA,İSTERSE DİKEN OLSUN.

DAMLAYA DAMLAYA GÖL OLURSA, DİKE DİKE ORMAN OLUR

(1991)

Birol Hepgüler
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Tiyatro

Kırk yıl evvel bugün doğdum.
Kırkbin tane olay gördüm.
Senelerce ağladımda,
Bir kaç sene ancak güldüm.

Hayat sanki bir tiyatro,
Düşününce şaşıyorum.
Komediler bittide,
Dramları yaşıyorum...

                                                           (29 Mart 1994)

Birol Hepgüler
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Topaç

Yere bir yuvarlar çizicen
Elimdeki kaytanı
Kabaradan başlayıp
Topaça sıkı sıkı sarıcan
Nişan alıcan,
Sağ kolunu gerip gerip,
Solaksan sol kolunu.
Yuvarlak çizginin içindeki
Cezalı topaçların
Üstüne üstüne
Beline beline patlatıcan
Ya dairenin içinden
Bir iki topaç çıkarıp
Kazanıcan
Ya seninde topacın yanacak.

(5 Nisan 1993)

Birol Hepgüler
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Tövbe Tövbe

Bu dünyada işim bitmiş,
Yüzde ellim zaten gitmiş,
Kader böyle istedi.
Bir defa gelmek yetti,
Bir daha gelmek istemem.
Ne işim vardı demiyorum,
Tövbe,tövbe.
Gelip görmem lazımmış,
Geldim,gördüm,gidiyorum.
Verdiği nimetler için,
Rabbime şükrediyorum...

HIRSIN SONU YOKTUR,
HEMDE HERŞEYE KARŞI.

                                      (10 Eylül 2005)

Birol Hepgüler
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Tükendi Sabrım

Her geçen günle biraz  daha
tükendi sabrım,
Sana değil,İnan ki
sensizliğe kahrım...

(1992)

Birol Hepgüler
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Uğurcuk

Uğurcuğum,güzel kuşum,
Hem dostumsun,hem kardaşım.
Sen herkesten vefalısın,
Can yoldaşım arkadaşım.

Baba dersin yana yana,
Huzur getirdin sen bana,
Sen herkesten vefalısın
Kurban olsun baban sana.

Dolarlarım markım senin,
Bankadaki param senin,
Sen suyla darı yerken,
Ben parayı nasıl yerim.

Benim varisim sensin,
Seninkide Erol, Kadir,
Eşyaları satıcam,
Evi üstüne yapıcam.

Sırrını herkese deme,
Her önüne konanı yeme,
Kapına bir kilit tak
Aman Kadir'e dikkat et.

Sağı solu belli olmaz
Canı sıkılmazsa mesele yok,
Erol'a dikkat etme,
Allah'a bol bol dua et...

(4 Ocak 2003)
Birol Baba

Birol Hepgüler
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Ulaşılmaz İnsansın

Sanki çok uzaktasın,
Sesimi duymuyorsun.
Sanki karanlıktasın,
Yüzünü görmüyorum.

Güllerin bağındasın,
En güzel çağındasın.
Kusura bakma ama,
Sanki kaf dağındasın.

Ulaşılmaz insansın,
Zor değil imkânsızsın.
Kusura bakma ama,
Birazcık vicdansızsın...

(23 Şubat 2000)

Birol Hepgüler
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Umulmadık Taş

o günde bir sıkıntı vardı içimde.
sabah erkenden kalkıp gitmişti hayallerim
sönmüş bir balon gibiydim,
yada suyu dökülmüş bir şişe.
içi boş,bomboş.

ben ne gelirinin nede giderinin
o günde yapmadım hesabını
bugün de.

hiç tatlı durgun sulara uğramadı
karanlık limanlara sığındı gemilerim.
aylara, mevsimlere,yıllara
soğuğa, yağmura,kara, güneşe
toza toprağa direndi de

bir iğne deldi
battık sonunda.

(2 Mart 1994)

Birol Hepgüler
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Unut Beni

Seni sevdim bir defa
Pişman oldum bin defa
Reva mı söyle bana
Bu acıyla bu cefa.

Haklı sen oluyorsun
Hep suçlu buluyorsun
Hesapta soruyorsun
İnan çok oluyorsun.

Kalbimi kırıyorsun
Bundan zevk alıyorsun
Bilmem nedir amacın
Söyle ne arıyorsun.

Bırak artık peşimi
Yırt at resimlerimi
Hiç hatıram kalmasın
Unut benim ismimi...

(13 Mayıs 2004)

Birol Hepgüler
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Unut Diyorsun Bana

Senle geçen günleri,
Edilen yeminleri,
Unut diyorsun bana,
Unutmak sana kolay.

Seni böyle severken,
Bırakıpta giderken,
Unut diyorsun bana,
Unutmak sana kolay.

İçin için yanarken,
Kalbim böyle kanarken,
Unut diyorsun bana,
Unutmak sana kolay.

Böylesine bir aşkı,
Böyle büyük sevdayı,
Unut diyorsun bana,
Ölürsem unuturum...

(17 Şubat 1999)

Birol Hepgüler
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Uzaktan Baktım

Ben karalar giyerken,
Sen beyaz giydin.
Uzaktan baktım sana,
Melek gibiydin.

Daha dün gibiydi
Hatırlasana,
Aşığım diyordun
Hergün sen bana.

Sen benim sevdamın
Kanına girdin.
Sen benim tertemiz,
Aşkıma kıydın.

Şu üç günlük riyakâr
Yalan dünyada,
Neden benim başımı
Önüme eğdin...

(21 Eylül 2004)

Birol Hepgüler
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Üzülüyorum

Benden ayrıldığında yemin etmiştin,
Bundan böyle aşka tövbe demiştin,
Tutamadın sözünü perişan oldun,
Seni böyle görünce üzülüyorum.

Simsiyah saçlarına hep aklar dolmuş,
Yanakların pempeydi sararıp solmuş,
Gençliğine doymadan ihtiyar olmuş,
Seni böyle görünce üzülüyorum.

Mutluluk bir ömre yetmez demiştim,
Bu talih hep böyle gitmez demiştim,
Ömür geçer dertler bitmez demiştim,
Seni böyle görünce üzülüyorum...

(3 Ekim 1999)

Birol Hepgüler
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Varmı Benim Gibi Seven

Meçhul bir aşkın peşinden,
Senelerce sürüklenen
Bir ağlayıp bir gün gülen,
Varmı benim gibi seven?

Hayatını hiçe sayan,
Ömrünü yoluna seren,
Sevgiyi almadan veren,
Varmı benim gibi seven?

Senelerce Mecnun gezen,
Gözlerinden yaşlar döken,
Böyle yaşamaya küsen
Varmı benim gibi seven?

Mutluluğu var mı bilen?
Mesut oldum varmı diyen?
Izdırıraptan hergün ölen,
Varmı benim gibi seven?

                                       (20 Kasım 1998

Birol Hepgüler
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Veda Edip Gidiyorum

Tane tane geçiyor  zaman,tane tane ölüyorum,
Azrail yavaş yavaş yaklaşıyor görüyorum,
Kalmadı ümidim,geldi vaktim biliyorum,
Günahımla,sevabımla veda edip gidiyorum.

                  (11 Mart 2005)

Birol Hepgüler
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Vefasız

Gördüğün benim külüm,
Sen gidince yanmıştım.
Meğer vefasızmışsın,
Seni melek sanmıştım..

Duydum pişman olmuşsun,
Ne kadar çabuk böyle.
Aşkı oyuncak sandın,
Dürüst ol doğru söyle..

Sana vefa borcum yok,
Sakın arama beni.
Seni defterden sildim,
Sende sil gözlerini...

(28 Temmuz 2004)

Birol Hepgüler
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Yağmur Yağmur Yağıyorum

Simsiyah bir bulut oldum
Yağmur yağmur yağıyorum
Kaç yıl geçti bilmiyorum
Uzak uzak diyarlarda
İzlerini arıyorum
Bir haber ver neredesin.

Rüzgârların sırtındayım
Gökyüzünden bakıyorum
Şimşek şimşek çakıyorum
Çakıp çakıp arıyorum
Uçan kuşa esen yele
Adresinin soruyorum
Bir haber ver neredesin.

Azar azar eriyorum
Yavaş yavaş gidiyorum
Yağıp çakıp bitiyorum
Neredesin bilmiyorum...

(23 Aralık 2006)

Birol Hepgüler
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Yalancı

Aşkın ateşi yaktı
Kavurdu zehir gibi
Sonra bir anda battı
Akşam güneşi gibi.

Ah yanıyorum
Bak kanıyorum
Çok arıyorum
Nerelerdesin.

Artık herkes anladı
Bu aşkın bittiğini
Gizli saklı kalmadı
Terk edip gittiğini.

Hep soruyorum
Çıldırıyorum
Haykırıyorum
Nerelerdesin.

Hani çok seviyordun
İşte ben burdayım
Hani yalvarıyordun
Söyle sen nerdesin.

Etme bulma dünyası
Sıra sana gelecek
Bu aşkta kim günahkâr
Ahirete kalacak...

(15 Nisan 2003)

Birol Hepgüler
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Yalancı Dünya

Sonu yok bu hayatın,
Bu zevkin,bu sefanın.
Birgün pişman olursun,
Ağır olur hesabın.

Hayat hep böyle gitmez,
Safahata güc yetmez,
Gün gelirde bakarsın,
Alem beş para etmez.

Yıllar çabucak geçer,
Kul ektiğini biçer,
Mutluluk unutulur,
Elem kalbini deşer...

(21 Ağustos 2002)

Birol Hepgüler

http://www.antoloji.com


www.antoloji.com - kültür ve sanat

Yalnızların Meyhanesi

Hazin bir aşk hikâyesi,
Hayatımın on senesi.
Son durağım oldu şimdi.
Yalnızların meyhanesi.

Burada bitmez çileler,
Burada geçmez geceler.
Neler gördü neler neler,
Yalnızların meyhanesi.

Dertlerimi meyler alır,
Kederlerim onda kalır.
Hayatta tek sırdaşımdır
Yalnızların meyhanesi.

Acı dolu günlerimin
İşte budur hikâyesi
Son durağım oldu şimdi.
Yalnızların meyhanesi...

(1 Nisan 1998)

Birol Hepgüler
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Yanarım

Yanarsa,yanarım inan bir tel saçın
Benim gözümden akar senin gözyaşın
Sen giderde ben kalırsam dünyada
Olurum sevgilim ben mezar taşın..

(17 Ekim 2001)

Birol Hepgüler
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Yanlış Yapma

Adam ol gönül kırma,
Kimsenin ayıbını sorma,
Sakın ne oldum deme,
Garibe birde sen vurma.

Kötü kimseyle tanışma,
Ya düz konuş,ya konuşma,
İnsana zor geliyor,
Kavga etme ki,barışma.

Doğru yolundan çıkma,
Yanlış yollara sapma,
Dürüstlükten hiç bıkma,
Kör ol,harama bakma.

Elin malını alma,
Elaleminkini çalma,
Allah'ın verdiği yeter,
Onun bununkine kalma.

Paraya pula tapma,
Avantayı sen kapma,
Yan gelipte yatma,
Ye,fazlasını atma.

Düz bas faka basma,
Herkese caka satma,
Kendinden zayıfa çatma,
Düşene tekme atma.

Nankör olup unutma,
Aynı hatayı yapma,
Bu dünyada insan ol,
Şu birkaç şeyi yapma...

(1990)

Birol Hepgüler
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Yaranamadım

Ağzımla kuş tuttum
her gün desemde
yinede ben sana
yaranamadım.

Kalbimi bin kere
vurup kırsanda
inan ki ben sana
darılamadım.

Yalandan naz edip
çekip gidince
yokluğuna bir gün
dayanamadım.

Sen acı biber oldun
ben hergün yedim
vallahi tadına
ben doyamadım.

Dünyayı verdiler
içinde sen yoksun
yerine kimseyi
ben koyamadım...

(8 Ağustos 2000)

Birol Hepgüler
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Yarım Kalan Sevdalar

Derdin nedir diye sorarsan bana,
Derdim sensin derim,sen anlasana.
Mevsimler geçip yıllar bitsede,
Bitmez ki hasretim özlemim sana.

Yokluğun beni alev alev yakıyor,
Uykusuzluk gözlerimden akıyor.
Biliyorum bu seferde kaybettim,
Ama insaf on beş yıldır sabrettim.

Bir gün bir yerlede buluşacağız,
Nerde bilmem,bir gün kavuşacağız.
Yüce Rabbim bir gün kısmet ederse,
Yarım kalan sevdamızı yaşayacağız...

(17 Kasım 2003)

Birol Hepgüler
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Yaşamak Yorgunu

Ne şöhret peşindeyim,
Ne para,ne de pul.
Ne kimseye oldum köle,
Ne esir,ne de kul.
çok güldüm.
çok ağladım.
Yaşamak buysa,
Ben yaşadım..

Gitti,gitti,gitti.
Işıklar birer birer karardı,
Raylar bitti
son istasyona yaklaştım.

Kimseye değil,ben kendime kırıldım.
Bu hayatın cilvesine darıldım.
şimdi ben,
Yaşamak yorgunuyum.

(14 Mart 2003)

Birol Hepgüler
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Yaşanmamış Yıllar

Yirmi yıldır durdu saat,
Dondu kaldı sanki hayat.
Bir rüyaymış geçen günler,
Yaşanmamış sanki yıllar.

Gülümseyen resimlerin,
Sevgi dolu hep sözlerin,
Hayat veren gülüşlerin,
Düşlerimde kalan yıllar.

Yetsin artık bunca çile,
Acımıyor yıllar bana.
Sen yanımda olsan bile
Hasret kalır bu kalp sana...

(25 Şubat 2005)

Birol Hepgüler
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Yaz Aşkım

Aşkımız şahididir Bodrum suları,
Seni beklerim şimdi yaz akşamları.
Şarkılar söylerdik geceler boyu,
Her akşam inlerdi Marmaris koyu..

El ele dolaşırdık kumsalda gece,
O günler bir hayâl sanki bilmece,
Şimdi o akşamları çok arıyorum,
Verdiğin resminle avunuyorum..

Gece mehtap ve sen asude deniz,
Bir çift kürek,bir kayık,yalnız ikimiz,
Ay ışığından parlaktı bizim sevgimiz
Yaz akşamları geldi,ben eriyorum..

Sevgilim hatırla şu geçen yazı,
Gel artık ne olur bırak bu nazı.
Unutmadın beni,ben biliyorum,
Geri gel yaz aşkım çok özlüyorum...

                                            (20 Nisan 2000)

Birol Hepgüler
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Yeni Rakı İçtiklerim

İyi günde yanyanıydık
Yeni rakı yudumlardık
Şimdi mazi eski günler
Nerdesiniz eski dostlar.

Ne arayıp sorarsınız
Ne bir haber yollarsınız
Arasanız bulursunuz
Nerdesiniz eski dostlar.

Bugün bana yarın sana
Şu dünyaya bir baksana
Selam bile zormu sana
Nerdesiniz eski dostlar.

(13 Mart 1992)

Birol Hepgüler
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Yenilmedim

Terk edip gitmişsin dün akşam bizi,
unutuvermişsin son yeminimizi.
hiç düşünmemişsin sen ikimizi,
bu kadar mı sevmiştik birbirimizi?

Sakın benden acı bir söz bekleme,
sakın benden affetmemi isteme,
suçunu,günahına bana yükleme,
sende bana sakın bir kin besleme.

Çok üzüldüm ama yenik değilim.
zannetme kahroldum sana deliyim.
görüyorsun ölmedim,hâlâ diriyim.
sen hainsin,bende böyle biriyim.

Gönlümün göklere bu haykırışı,
vicdanımın sesidir bu kalp vuruşu.
bakma bükülüpte öne eğildim,
benimki aşkıma saygı duruşu...
                                                               (5 Mayıs 2004)
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Yetime Acıcaaam!

Önce bi baltaya sap olucam.
Fazla meraklı olmucam,burnumu kimsenin işine sokmucam
kendi işime gücüme bakıcam.çok çalışıcam,çok çalışıcam.
Sormıcam,karışmıcam, ne denirse onu yapıcam.
Uysal olucam,itaat edicem, fazla uyanık olmıcam.
Adam olucam akıllı olucam
Yoksa Allah cezamı verecek.
Yere tükürmücem, çimenlere basmıcam.
Kimseyi rahatsız etmicem.
Sağa sola işemicem,sonra eşşek olurum.
Kimsenin karısına,kızına sarkmıcam,
Malına mülküne bakmıcam.
Kimsenin tekerine çomak sokmıcam.
Ama yetime acıcaaam..
Hiçbir şeye hiç kimseye sinirlenmicem.
Yalan söylemicem, yalan yere yemin etmicem.
Kazık yicem  ama kazık atmıcam.
Kimseye caka satmıcam, hava atmıcam.
Erken yatıcam erken kalkıcam.
Ağzımı yıkıcam, dişlerimi fırcalıcam.
Ter kokmucam, güzel kokucam.
Küfür etmicem, zamparalık yapmıcam,
Rakı içmicem, sigara içmicem.
Velhasıl,
Eşşek gibi yaşayıp öküz gibi ölücem anam.

Diyordum ki uyandım,
Kendimi evliya zannettim yahu,
Böylede yaşanmaz ki canım,
Zaten istesekte yaşıyamayız
Tövbe tövbe...

(16 Nisan 2002)

Birol Hepgüler
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Yıl Dönümü

Bugün yirmibir Ağustos pazar!
Her altı yılda bir takvimler böyle yazar.
Gelişinin değil gidişinin yıl dönümü.
Benden iyi kim bilir,sayıyorum gününü.

Bu gece gözyaşım akacak,su gibi cam kadehlere.
Tek başıma,yudum yudum içeceğim yalnızlığı.
Yalnız seninle konuşacağım bu akşam,isterse deli desinler
Bir selam gönderiyorum meleklerle,bulup seni versinler.

VE BİR ŞİİR YAZIYORUM ADINA:

Boğazın lacivert sularından geçen gemiler.
Benim yarim bu boğazın son sırtında uyuyor.
Rumelifeneri'nden dönünce selam söyleyin,
Unutmayın ne olur,orda bekleyip duruyor,
Benim ona gönderdiğim selamları duyuyor.

                                         (21 Ağustos 1992)
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Yoksun

İnanasım gelmiyor gittiğine,
Mutluluğumuz,aşkımızın bittiğine,
Seni arıyorum geceler boyu gökyüzünde

ama yoksun.

Yıldızlara soruyorum,mehtaba soruyorum,
Gene yoksun,
Kuşlara kelebeklere soruyorum

yine yoksun.

Ve.
Başı boş dolaşıyorum sabahlara kadar.
Yanlış adreslerde arıyorum galiba seni,

Yalnız inan.
Bir gün kavuşamasamda sana,
Söz veriyorum.
Sen kavuşacaksın bana...

                                                    (13 Nisan 1990)
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Yolcu

Bir önceki tren gitmiş,
Bir sonraki gelmeyecek,
Bir istasyonun,
Bir yolcusu gibiyim...

(1992)
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Yollar

Yollar hayat çizgisi
Herkesin bir yolu var
Yolunu bulanda var,kaybedende
Her yola gidende var yoldan çıkanda.

Yollar iki yanı çiçeklerle kaplı
Yollar içinde binbir tehlike saklı
Yollar pırıl pırıl tertemiz
Bir yanında ışıklar,bir yanı deniz.

Kimi aydınlık,kimi karanlık
Kimi çok geniş,kimi daracık
Kiminin sonunda neş'e mutluluk
Kiminin sonu acı ayrılık.

Bu yollar bazen hep bir yere gider
Bu yollar ikiye-üçe,bazen beşe ayrılır
Bu yollar bazen bitmez tükenmez
Bazende hiç başlamadan biter.

Kimi yolun başında kalıyor
Kiminin motoru yanıyor kiminin kendi
Kimi yarı yolda kimi sonuna doğru
Kimi yolu da bitiriyor kendinide.

Yollar çoğu zaman kavuşturur
Bazende birbirinden koparır
Bazen çizgi çizgi olurda
Bazısını ayırır,bazısı kayırır.

Kimi buz tutmuş, kimi ateş gibi
Kimi bal, kimi zehir gibi
Kimi dümdüz uzanırda
Kimi kıvrılır bir yılan gibi.

Bazı yollar ağlatır,bazıları güldürür
Bazıları dokunmazda,
Bazıları öldürür.
Bazılarıda affetmez süründürür.!

Dağlar,ağaçlar,denizler göller
Virajlar uçurumlar yol kenarında
Mutluluklar yol başında
Ayrılıklar yol sonunda.

-----------------

Benim yolum mu?
Şimdi benim için bir tek yol var
O da ayak yolu.

(10 Haziran 1990)
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Yolun Açık Olsun

Dilenmekten bıktım seni,
Yeter artık anla beni,
Bu aşk böyle gider sanma,
Bitti artık beni anma.

Ne dedinse alttan aldım,
İki tatlı söze kaldım,
Seni pek matahsın sandım,
Yıllardır hep boşa yandım.

Sen gülerken bakakaldım,
Sen ağlattın şaşakaldım,
Geçde olsa akıllandım,
Şimdi yolun açık olsun...

(15 Haziran 1995)
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Zaman Bitti

tik,tak,tik tak
tak,tik..
Akrep eğdi başını,
yelkovan üzgün.
saat durdu,
zaman bitti.

Artık ne Temmuzlar var
ne pazartesileri
ne baharda yeşerecek yapraklar
ne hazanda dökülecekler.

Nisan yağmurlarını özleyeceğim,
şubatta yağan karıda,
bir saksı gibi
oturup kalacağım
cam kenarında,
içimde bir burukluk,
kalbimde hüzün.
Eski günlerimi düşleyeceğim hep.

Benimde umutlarım
ümitlerim vardı,
çocukluğum,
ilk gençliğim,askerlik
ilk ve son aşkım,
şu zamansız ayrılık.

Saçlarımda çokça aklar,
tepeden tırnağa
bitmeyen dertler
erken gelen gri sisli günler
hepsi yazı
hepsi kader.
çok şükür.
tik,tak.
saat durdu,
zaman bitti.
çünkü,
bu,
benim saatim...

(12Kasım 1990)
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Zaman Durdu

Birden bire durdu saat
Zaman çivilendi yerine
Bir koca mıhla
Sevinçle hüzün
Kol kola girip bugün
Yürüdüler
Bırakıp beni
Semaya doğru
Artık
Ah ile vahın
Faydası yok
Uçarak gitti
Koskocaman sevdalar
Dağ gibi sevgiler
İçimde kaldı...

(13 Mayıs 1993)
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Zaman Ver

Gitmiyor ah gözlerin,gözlerimin önünden,
Bitmiyor hasretin,hiç çıkmıyorki gönülden,
Yetmiyor geceyle gündüz,yakıyor hasretin,
Seni unutabilmem için biraz zaman ver...

(21 Ağustos 1990)
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Zarif Palamut

Bu akşam,yine balık vardı
rakıya hasret soframda.
içmiyorum,bıraktım artık mereti,
çok eski zamanlardan kalma,
her günah gibi
keyifli bir alışkanlıktı.
Günah diye içmiyorum ama,
banada günah oluyor,
Balığa'da...
Tuttum ayırdım kılçığından
sıyrılıverdi bembeyaz etleri
titreyerek göz kırptı bana
uzandığı tabaktan.
Ne rakı vardı ne sigara.
şaşkın şaşkın baktım
ot gibi yuttum
odun gibi geçti boğazımdan
sanki saman yedim,
taş gibi oturdu miğdeme,
çok zarif bir palamuttu.
Ben balık yedim,
balık zıkkım oldu...

(25 Haziran 2002)
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Zeytinburnu'nda

Bir kız tanımıştım Zeytinburnu'nda
Onunda siyah bir beni vardı burnunda
Ablası sekiz aylık karnı burnunda
Niye mi anlatıyorum bunları?
Ben söylemesem siz sormuyorsunuz da ondan.

(10 Mayıs 1996)
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