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96 Pazar sabahı.

İz düşümü
gönül düşümü.
Geçiyor yıllar.
Kalmıyor bazı anlar denilse yalan olur.
Hatıralar daha dün gibi gün gibi.
17 yaş gibi.
18 Mart gibi,
Mustafa gibi.
Bulut gibi.
Aşk gibi,
Belki de coştuk,
Bulduk belki de beklenileni.
96'nın pazar sabahı,
96'nın pazar sabahındaki gibi hala şenim
Hala 16 yaşındaki deli kanlıyım ben.
Hala Ferdi baba'yı dinliyorum.
Hala kendimi Sabahçı kahvelerinde buluyorum.
Hala müslüm babayla ferdi babayı yarıştırıyorum.
Garip apoyla dertleşiyorum akşamları.
Şimdi sorsalar bana hangi duygulardasın diye.
'Koğuş ağa'sının' hikâyesini anlatırım dinleyenlere,
Bakışların buğusu değişmedi benim için,
Hala örnek alıyorum mavi gözlü devi.
İbretlik hikâyeleri yine İbrahim hocdan,
En favori rengim yine mavi.
Değişmedi maratona ilgim,
Yine ikbalin yazdıklarında kaldı aklım.
Yine hükümet konağında 'Serkan'a' koşuyorum.
Yine 96 pazar sabahındaki gibi gururla dolaşıyorum kumruda,
Galatasaray tutkusu yine içimde,
Hala aklım köyceğizde.
Unutamadım hala köyceğizdeki dostumu.
Sarı kırmızı villa yine gözbebeğim Karaağaç yolunda,

Zamanla değişecek denildiyse de bende değişmedi hiçbir şey,
17 yaşında delikanlıyım
Yine kayabaşından seyrediyorum dünyayı.
Yine kışnavak kayalıkları benim için seyri alem.
'Bakışlarında görüyorum dünyayı'
Her an o yokuşu çıkıyorum,
Hayat hala orada benim için,
Dostum penceresini dostum için seyrediyorum hala,
Hala bizler içi hayat;
İz düşümü gönül düşümü;

15 yaşındayım,
Kahramanlık hikâyelerini sekiz kişilik odamdan;
Anlatıyorum küçük dimağlara.
Mustafa’nın yumruğu hala balyoz gibi iniyor omuzlarıma,
Yine bağlıyım aşka sevdaya,
Yakamoz aydınlığında seviyorum şehir sevdalarını hala,
Kumrudayım,
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Kumrunun sokaklarındayım,
96'nın pazar sabahı gibi her şey benim için.
Ormanın büyüsü,
Ormanın kokusu hala benim için en ideal koku.
Hala alışamadım çıplak tepelere,
Hala her yörüngemde yemyeşil yaylalar var
Hala aşığım Karadeniz’in hırçın sularına.
96'nın pazar sabahı gibiyim.
Günler dolsa da
Hayat saçlarıma aklar düşürse de,
Dostların saçları terki diyar etse de;
Ben hala yalnız damın patika yollarındayım.
Hala oralarda koşuyorum İkballerle, Haşimlerle.
Hala sekiz kişiyle paylaşıyorum küçücük odaları.
Yine Yalnız Kurt diyorum bazı dostlara.
Kaybolsa da izdüşümü hayatın,
Benim hayatım hala izdüşümü yollarda,
Gönül düşümü.
Herkes kadeh kaldırsa da ben yine korkuyorum,
Kadeh kaldırmaktan,
Sigaranın dumanını sevmiyorum garip apo sevse de.
Hala aklım Mustafalar,Fikretler, Ahmetler Mehmetlerde
Hiçbir zaman yaşayamadım demedim.
Hala 96'dayım
Yaşıyorum,
Anıyorum,
Ben burdayım,
Hala arıyorum
Ya siz;
Ey dostlar!
Nerelerdesiniz?

Serkan Bol
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Aç kapını

Hiç beklenmedik anda kırıldı umutlarım.
Aç kapını,
İç döküşlerimi paylaşacağım senle,
Biraz eksik,
Biraz yarım,
Sana anlatacaklarım var.

Serkan Bol
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Ağıt

Ağıtlar yakıyorum hem de ne ağıtlar.
Hayatının baharında terk ettin beni,
Kaldım bir başıma sensiz.
Ne düşlerim vardı da;
Anlatamadım seni sensiz.
Gönül kapım kapandı,
Gözlerime düştü katrenin en acısı.

Düşümü kaybettim.
Yeni olanı istemiyorum,
Yalan olmuş benim için herşey.
Ve sen,
Gittin.
Kaldım bir başıma,
Sevdamı kime anlatacağım şimdi.
Yavrularım kokunu özlüyor,
Senden kalanlarla avunamıyorum,
Avutmaz beni sensiz hiçbir şey,
Sensizlik bir kor alev gibi sardı her bir yanımı.

Beni bırakmıyor prangalar,
Yirmi ay sensizliği yazdım her bir yanıma.
Senden ne bir haber alabildim ne de ümit.
Coşkum gitti senle,
Esiri oldum sensizliğin,
Ağıtlar yakıyorum sonsuzluğa.
Çare gönder cennet bahçesinden bana,
Ölü ruhum dirilsin senin kokunla,
Mucizem ol,
Ne olur uyan de bana,
Kabustu geçti de bana.

Matemim bitmedi bitmeyecek,
Üç günlük değildi senin sevgin gönlümde,
Üç asra bedeldi hatta sonsuzluk gibi bir şeydin sen.
Hey umut nerdesin?
Getir bana sevdiğimi,
Bahtıma kara çaldı yaşananlar,
Bahtiyarlığım seninle gitti,
Koca dünya yaktın yüreğimi,
Bir melek gitti,
Gözlerimin rengi değişti.
Getirin bana sevdiğimi,
Ağıtlar yakıyorum sonsuzluğa.

Benim bildiklerim yok,
Ummanlar gibi yüküm,
Sevdam çok uzaklarda,
Sevdam melek oldu,
Bense ağıtlar yakıyorum sonsuzluğa.
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Aldırma Dostum

Aldırma dostum aldırma,
Bu da gelir bu da geçer.
Bilinmezlik elbet zordur,
Sanma sana kalacaktır umutsuzluk.

Günü geldiğinde yaraların iyileşecek dostum,
Var demek ki daha gidilecek yolun,
Üç günlük dünya üç asırlık değil ya,
Aldırma dostum elbet geçecektir. kara günlerin.

Gün gelecek sen de iyileşeceksin,
Bil ki seviyordur gönül verdiklerin,
Çatlasın yüreğine karalar bağlayanlar,
Umut ettiklerini mutlak karşında göreceksin.

Hüzün var gecenin karanlığında,
Sahipsiz değilsin dünya hayatında,
Bir diriliş var ki yarınlarında,
Bil ki huzuru bulacaksın sabahın aydınlığında.

Bu dünya düzeninde ağlatanlar hep vardır,
Kahır üzerine kahır çektirenler acımasızdır.
Aldırma dostum  aldırma bir biliği vardır Yaradanın,
Lütfu da hoştur kahrı da hoştur.

Serkan Bol
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Ankara

Ankara saklıyorsun kendini herkesten,
Caddelerin soğuk ve biraz da ıssız,
Sokakların Kar'a hasret bu yıl
Ankara sana nasıl baksam ki?
Gönlüm sanki sana soğuk,
Duygularım binalırın gibi;
Resmiyetle örülmüş fotoğraf...

03/01/2009 Mamak/ Ankara

Serkan Bol
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Ankara Saklanan Gerçek

Ankara
Sen söyle:
Seni nasıl yaşayayım?
Sen gözlerimde:
Geçmeyen günlerin öyküsü,
Sigara dumanlarının arasında,
Görülmüş iz düşümü.
Ankara yaşantımda silik fotoğraf.
Ankara....
Ankara...
Ankara gönlümde virane şehir,
Saklanan gerçek.

03/01/2009 Mamak/ Ankara
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Ankara Saklı Kent

Ankara sevgisini saklıyor insanlardan,
Nedense gülümsemiyor yüzlere Ankara,
Anlatamıyorum işte Ankara seni,
Ankara bozkır,
Ankara gönlümde sarı sarı hasrettir.

Ankara hasret prangalırya örülmüş dantela,
Duygularım kusmuk ve karışık.
Gök kubbeden baksam sana Ankara,
Anlaşılır mısın acaba?
Ankara sır,
Ankara saklı kent.

Ankarada göremedim bahar,
Güneş'e ve yıldızlara hasret gözlerim.
Ankarada gönlümün yamaçlarından akan nameler;
Virane şehir.
Duygularımda tıpkı Ankara gibi;
Saklı kent.

03/01/2009 Mamak/ Ankara
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Anlat

Anlat
Anlat ki dökülsün herşey .
Gördüklerini.
Hayal ettiklerini,
Sevdiklerini anlat.

Anlat
Anlat ki bilinsin herşey.
Kurban  eden İbrahim'i anlat
Kurban olan İsmail'i anlat.
Teslimiyeti , fedakarlığı anlat.

Anlat
Nil Ahalisine gönderilen Yusuf'u anlat.
Kuyuya atılan cinneti,
Hasretten kapanmış gözleri,
Zindanlardan çıkan güzelliği
Aşkı, kavuşmayı anlat.

Anlat
Vefayı , cefayı
Sabredebilmeyi.
Günün sonundaki geceyi,
Gecenin kavuştuğu sevgiliyi anlat.

Anlat
Anlat ki kavuşsun gönüller.
Bana Mezopotamyayı anlat.
Güneşin doğuşunu
Masumiyetin dokusunu anlat.

Serkan Bol
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Anlat işte.

Anlat işte,
Sıradanlığı,
Farkındalı’ğı anlat,
Kazanabilmeyi,
Kaybetmeyi anlat.
Anlat işte;
Dost elini,
Sevgilinin yüreğini anlat,
Gündüzü,
Gökyüzünü,
Güneşi anlat,
Yıldırım olmayı,
Yağmuru,
Toprağı anlat.
Anlat işte;
Siyah adamı,
Beyaz düşleri,
Buz hayatları anlat.
Vefayı,
Vedayı anlat.
Gece olmayı,
Öyle olmayı,
Seni anlat.
Anlat işte;
Beni anlat.

SARIZ 7 NİSAN 2009
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Anlatamıyorum

Sessiz çığlıktır içimden gelen,
Başka gidilecek yerim yok.
Gayriihtiyari sesleniyorum hayata,
Elinin tersi ile sille vurdu bana.

Yağmacılar her bir yanımda.
Evin sahibi olarak şaşkınım.
Ayaz sokaklarda tir tir titriyorum.
Yaşadıklarımı anlatamıyorum.

Meraktan çatlamıştır beynim
Bir bulmaca gibidir yaşantım.
Zınk diye bir sesle irkiliyorum.
Yaşadıklarımı anlatamıyorum.

Boş bir yaprak gibiyim savruluyorum.
Dönüşü olmayan bir yoldayım.
İstanbul'a dönmek  hayal.
Yaşadıklarımı anlatamıyorum.

Boynu olmayan altın kolyenin sahibiyim.
Çaya hasret boş bir bardak gibiyim.
Meraktan çatlamıştır kulakların.
Yaşadıklarımı anlatamıyorum.

Serkan Bol
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Anne

Uzaklara kaçıyorum,
Annemin sevgisine hasret kalıyorum,
Anne!
Uzaklardasın,
Senin kokunu alamıyorum,
Senin sesini duyamadann,
Senin şefkatini hissedemeden,
Yaşlanıyorum.
Hasretim yıllardır sana,
Bu dünya çok karanlık anne,
Yenik düşüyorum zamana,
Ne olur uzaklardan gel yanıma,
Geçmiş zamandan gel yanıma.
Ah anne!
Özlüyorum çocukluğumu,
Sesini özlüyorum.
Lakin gerçek çok farklı anne,
Seni göremeden yaşlanıyorum anne.

                                                       05/08/2009

Serkan Bol
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Anne Özlemi

Rüzgara kapıldım,
Belki beni götürür bir yerlere.
Annem görür belki beni
Anneme de hasret gözlerim.
Belki annem de bana hasrettir.
Göz yaşında vardır hayatım.
Hasret benimkisi
Ama kimseye söyleyemiyorum,
Aman kimseler duymasın!
Şafaklar sayıyorum.

Serkan Bol
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Anne.

Annemin gözyaşları saklanmış ben görmeyeyim diye.
Anneme de vurmuşlar .
Ah anneciğim!
Senin kabahatin yok ben biliyorum herkes de biliyor.
Öyle derin öyle masum yaşadın ki hayatı,
Öyle vicdanlı öyle koruyucuydun sen.
Benim yerime sana vurmuşlar,
Sen sakladın acılarını,
Güçlü göründün hep gözlerime,
Sen güçlü kadındın anne.

Yorulan yıkılan bendim,
Sen güçlüydün hayata karşı,
Dimdik durdun kimse görmedi göz yaşlarını,
Günlerimi sana sorsaydım,
Her günümü kaçırmadan anlatırdın bana.
Bilirim anne her günü bizim için yaşadın.
Yaşamadın kendin için hiçbir günü.
Yaşatmaktı tek idealin
Biz yaşadık,
Sen yüklendikçe yüklendin hayatı.
Saçlarına yıllar tek tek binerken,
Birgün oflamadın bize anne.

Düşüncelere daldım şimdi anne,
Kendimi koydum senin yerine,
Ben de büyüdüm,
Büyümek sorumluluk sahibi olmakmış,
Ölmekmiş gerekirse evladının yerine,
Ölmek değilde gülmek istiyorum herkesle.
Anlatsam sana herşeyi,
Ölürsün hepimizin yerine.
Bugün sen yaşa,
Gerekirse ben  senin için ölürüm anne.

Serkan Bol
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Annesine Özlem Duyan Çocuklar Var

Karanlık gecelere hüzün yağıyor.
Kimseler  bilmiyor;
Annesine özlem duyan çocuklar var.
Sokaklar karanlık.
Ses versin sokak lambaları ;
Kimsesizler kalmış bir başına .

Uçurumlar var sokaklarda.
Uçurtma avcıları her bir yanda.
Kanadı kırılıyor masumiyetin.
Yarınlara seslenen ;
Bitmemiş yolculukları var.

Haykırmaksa bahar hayata ,
Çığlık çığlık yükselenler var.
Kimse görmüyor gerçeği ,
Kimse bilmiyor geçmişini.
Güneş görmeyen perde arkası hayatlar var.
Şehrin her bir yanında;
Annesine özlem duyan çocuklar var.

Serkan Bol
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Aşk İşte

Yüreğim mecnun,
Yüreğim şems;
Yüreğim yol,
Yüreğim yolcu.

Ateş ve su aşka geldi.
Gök kubbe yer küre aşkı endam etti
Yer küre suya hasretti,
Gök kubbe ateşe.
Aşk işte!
Aşk kainatın derinliklerinde.

Kayseri

Serkan Bol
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Aşkın Adı

Göğsüme tutuşturdum ateşini sevgilinin,
Yaktı yangın yüreğimi.
Çığlık çığlık ses duyuyorum sanki.
Göğsüme tutuştu ateşi şehrin.
Yakıyor tarih her bir yerimi.

Duysam geçmiş kentlerin sükunetini,
Acıtmadan aşk yüreğime dokunsa.
Sükunet söndürmüyor yüreğimdeki şehri.
Gönlümün gezgini, şehir şehir dolaşıyor.
Mevlevi yolunu arzuluyorum belki.

Gönlüm virane şehir,
Annesine göz yaşı döküyor.
Özlemle anıyor bahar buselerini,
Dokunsa keşke baharın yeli ellerime.
Ellerimle sevsem göğsümdeki ateşi.
Ateş kadar güçlü;
Ateş kadar çaresizim.

Vedayı çoktan yaptım en sevdiğim şehre.
Şemsin aşkı değil benimkisi,
Katre i matemin en mahrem yerinde;
Hoyratça ifşa ettim sevgimi.

Dokunulmamış eser değil yüreğim.
Gönlüm karanlık şehir.
Aşkın adını arıyorum.
Şirazeden çıkardım kendimi ve ateşimi.
Volkan olsam ne olur!
Hergün Saat tam on yedide gönlüme:
Kırk ikindi yağmurları yağıyor.

Sarız / Kayseri 14/06/2010
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Avuntu

Gündelik günlükler peşindeyiz.
Geleceğin hatıraları kirli.
Umutla bağlanmak isterdim hayata.
Lakin hayatların hayallerin adı farklı .
Geçen günler geçiyor.
Belki de biraz avuntu arıyor.

Duygularım duymuyor düşüncelerimi.
Bağlandı ellerim.
Umut'un adı avuntu.
Resimler benim değil.
Şarkılarım benden biçare.

Hayat hikayemi anlatacak derman yok.
Dizlerim güçsüz.
Yüreğim yaralı.
Çaresizlik işte benimkisi.
Biraz avuntu...

Kim demiş resimler anlam dolu.
Hep karanlık ,
Geceler hep yalnız,
Sahicilik ve samimiyet terki diyar oldu.
Rıhtım yolları avuntuyla doldu.

Hayatımız ve hayallerimiz avuntu.
Biri varmış , biri yokmuş.
Biri de yok bini de yok.
Hep yalnız , hep çaresiz.
Günlüklerimiz , hatıralarımız boş.

Parklar, caddeler ışıl ışılmış kime ne.
Meydanların dili yok.
Mavi kayboldu dünyamda.
Haylaz çocuk yetim.
Avuntu arıyor düşmanının omzunda.

20/04/2018
Çarşamba /Samsun
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Aynalar

Aynalar düşman olma gözlerime,
Ben geldim,
Saklama beni benden,
Vururum seni can evinden.

Serkan Bol
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Ayrılık

Elveda yoktu aşkımızda.
Daha dün gibi yakındı gerçeklerimiz
Elvedayı hayallerimize bile yakıştıramazken,
Şimdi döküldü dudaklarımıza ayrılık.

Ayrılığı heceliyorum yavaş yavaş,
Düşler ülkesinden uzaklaşıyorum
Kayboluyorum,
Bir yığın eşkıya çullanıyor üzerime.

2009 Sarız /Kayseri
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Bahane

Gün görmeyi,
Resmetmeyi,
Bahane saydım,
Hayat sevincime.

Anlatmayı,
seyretmeyi,
Bahane saydım,
Hayat sevgime.

Bilmiyorum demeyi,
Hissetmeyi,
ve dahası
Boşluğu
Bahane saydım
Hayat Sevgime

                              20/10/2011 Çarşamba /Samsun
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Bakir Duygularım Ağlıyor

Öyle yakınım ki sana,
Öyle de uzak.
Mahremiyetini dalgalara bırakırken sen,
Sorgunda ter döktüm boncuk boncuk.

İfşa etseydin keşke kendini,
Üryan olsa ne olurdu gerçeklerin,
Karanlığını örttün yeryüzünün üstüne,
Bakir duygularım ağlıyor şimdi.

Ölmek korkakların işiymiş,
Sen giderken dalgaların arasında,
Masumiyetin kanatlanırken,
Sen yaşadın ben öldüm.

Dalga dalga giderken yer yüzünden,
Rayiha dolu rüzgarlara kucak açtım,
Bekledim seni sahil boylarında,
Sensiz döktüğüm göz yaşlarını anlatamadım.

Ey gönlüme anlatamadığım sevda,
Pencerelerinde pervaz olduğum tutsaklık,
Tutuşturdun beni yangın oldum,
Kül oldum ardından savruldum,
Omurgasına yapıştım vapurların,
Seni aradım durdum.
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Başka Coğrafya

Zaman değişti,
Merdivenleri iniyorum bir bir,
Ve ben başka coğrafyada...
Hayallerime bile yakıştıramadığım yerdeyim.

Mavi yok,
Yeşil de tebessüm nehrine gitti,
İnişlerle tanıştım,
Tanıştığım şehirde hayat yok.

SARIZ KAYSERİ
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Beklenen an.

Zaman geçiyor....
Hayallerimiz bizleri götürüyor düşler ülkesine,
Oynuyoruz,
Koşuyoruz,
Sevinç yumağına dönüşüyoruz.
Yaşamayı ve yaşatmayı seviyoruz artık..
Kahrolası karanlık sokaklar hayatımıza hakim değil.
Şubat soğuğunda kaldırımlar parçalanmıyor.
Nefretlerimizle beslediğimiz gerçeklerimiz yok.
Ellerimizde bizlere bakan çaresiz çığlıklar yok.
' Batan güneşi' dinlemiyor artık hiç birimiz.
Güneş doğdu ve artık erdi artık visale,
Aydınlanıyor her bir yanımız.
Yalnız değil hiç birimiz
Ellerimizi sımsıkı tutan dostluklar var,
Yörüngelerimizi mis kokulu sokaklar belirliyor.
Zaman ve mekan.....
Zaman ve mekanlar ötesi sokaklarda dolaşıyoruz artık.
Zaman bizi sımsıkı kollarında saklamıyor,
Hızla koşturuyor yarınlara,
Resimler yapıyoruz,
Mutluluğun resimlerini...
Gurbette kalmak zor değil anlaşılacağı üzere,
Bekliyoruz,
Daha güzel yarınları,
Daha güzel sabahları bekliyoruz.
Beklemek de güzelmiş diyoruz.
Bekleme rıhtımları yalnız değil artık,
Sevinç çığlıklarıyla inletiyoruz....
' Bıktım artık yaşamaktan' diyenlere inat yaşıyoruz hayatı.
Geleceğimizin gerçekleri bir gonca gül kadar masum artık.
Yıllar yılı yaptığımız karamsarlıkları,
Defi diyar ediyoruz kapımızdan.
Uyanıyoruz,
Uyandırıyoruz herkesi.
Kır çiçeği kadar özgürüz artık,
Papatya gibi umut dolu.
Her gönlün namelerindeki bam teline dokunuyoruz,
Bir buse konduruyoruz çocuksu sevinçlerimize,
Musiki cennetine dönüştürüyoruz gecelerimizi...
Şaha kaldırıyoruz rüyalarımız
Bir anda düşler ülkesinde buluyoruz kendimizi,
Yazıyoruz,
Altın harflerle yazıyoruz,
Mutluluğun hecelerini....

01/03/2009 Sarız Kayseri
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Belki de Bir İmtihan

Hatıralara sardım kendimi.
Her şey iyi olacaktı.
Öncesi de  sonrası da.
Öncesi de yok sonrası da.
Koskoca boşluk.
Beynimin içinde tarifsiz sesler.
Gülümsemek istemiyorum her nedense .
Tarifi yok yaşananların.
Belki de bir imtihan.

Merdivenleri çıkıyorum bir bir.
Düşünce her bir yanımda.
Yanımda konuşan kır bıyıklı biri.
Anlamlandıramıyorum seslerini.
Biri gördüm.
Bini yaşadım.
Acının tarifi yok.
Belki de bir imtihan.

Sokak lambaları kimi aydınlatıyor.
Benim gecem zifiri karanlık.
Uyku benim gözüme hasret .
Karşı komşum nerde ?
Sesler kulağımı tırmalıyor.
Bu benim uykum değilse ;
Uyku kimin.
Yaşananlar,
Yaşadıklarım..
Tarifi yok.
Belki de bir imtihan.

Değerler üstü ,
Değerler altı.
Kim kime bakmış.
Kim kimi yemiş.
Üç kuruşluk dünyada;
Ölümüne öldürdüler beni.
Kim demiş odanın rengi beyaz.
Her yanım pasaklı.
Eski dostum parçaladı yüreğimi.
Tebessümü inadına sahtekar.
Yaşananlar,
Yaşadıklarım.
Tarifi yok işte.
Belki de bir imtihan.

15/04/2018
Çarşamba /Samsun
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Ben Bu Toprakların Emzirdiği Çocuğuyum

Hangi yöne baksam bu topraklardır bedenim,
Beyhude çabadır yemin ederim.
Bir yerlere gidemem çok severim,
Ben bu toprakların emzirdiği çocuğum.

Kimse bilmesin , kimse görmesin,
Seviyorum ben ruhunu ve bedeni vatanın,
Dokudum bayrağını sevgilinin,
Ben bu toprakların emzirdiği çocuğum.

Bir nehir değil belki bin nehir,
Geziyorum şehir şehir,
Bilmesin beni yaşadığım eski şehir,
Ben bu toprakların emzirdiği çocuğum.

Bir mabed ki her yerinde,
Gönlüm gök kubbenin söylediklerinde,
Siz de bilin şahadet edin,
Ben bu toprakların emzirdiği çocuğum.

Akıl verir bazıları,
Günü aydınlatır yazarları,
Şahit olsun obaları, akarsuları,
Ben bu toprakların emzirdiği çocuğum.

Yerin altındakiler,
Yer yüzünün üstündekiler,
Hepsidir bizimkiler.
Beni bilsin nankör kan emiciler,
Ben bu toprakların emzirdiği çocuğum.
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Ben Yalnız Adam

Yazacaklarımı yazamıyorum.
Gönlüme söz geçiremiyorum.
Hükmün adını koydular.
Hükümsüzlük bende .
Sokaklar insan yığınlarıyla dolu .
Caddeler sokaklar üstüme üstüme geliyor.
Ben yalnız adam yığınlar içinde .

26/03/2018
Çarşamba /Samsun

Serkan Bol

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Benim dünyam güzel

Sınırları zorluyorum,
Hep yarınları düşünüyorum,
İçimdeki çocuksu düşlerle;
Geleceğe emin adımlarla yürüyorum.

Bakmayın benim öyle mat duruşuma,
İçim kıpır kıpır,
Söylenecek çok sözüm var gelecek adına.
Güzel günler göreceğiz,
Güzel günler göstereceğim.

Mum ışıkları göründü,
Karanlığa bir mum da ben oldum.
Zamanın hapsettiği saatlerden kurtuldum.
Esaret bitti,
Koşuyorum,
Taa uzaklara koşuyorum.
Uçmak geliyor içimden.
Sevgiden sevinç yumağı oluşturmak istiyorum.

Gözlerimdeki kahveyi en uzaklara götürdüm,
Tepelerden dünyaya sesleniyorum:
Benim dünyam güzel,
Yaşanılacak günler var,
Hey gidi günler var.
Sonbahar sesiyle sesleniyorum geleceğime,
Hasat mevsimi yaklaşıyor,
Sarıyı severim,
Hasat sarısı başka olur,
Gün sarısı güz sarısını gösteriyor,
Toprak verdi vereceğini,
Topraktan besleniyoruz,
Yerin altında binlerce şehrimiz var.
Yerin derinliklerinden yükseliyoruz göklere,
Evler kuruyoruz göklere,
Göklerde bizim.
Sevgimizin cömertliği kahramanlar oluşturdu göklerde,
Kahramanlar ordusunu selamlıyorum,
Kahramanlar ordusuna gidiyorum.

24/07/2009 Sarız/Kayseri
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Beraber Gönül Kuralım

Zorlama kendini,
Öyle içten doyasıya yaşa beni,
Hiç tasalanmadan yaşa geçmişimi,
Doyumsuzca hatırla çocukluğumuzu,
Sökmek zordur beni yüreğinden.
O halde beraber gönül olalım.
Beraber gönül kuralım.

2010 Kayseri
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Bırakmak istiyorum

Keşkelerimi,
Gök kubbenin altındaki tercihlerimi,
Vaktin sonunundaki ecelimi düşünmeyi;
Bırakmak istiyorum.

05/03/2010 KAYSERİ
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Bilmiyorsun Sen Benim Ne Çektiğimi

Hey gidi hey
Bilmiyorsun sen benim ne çektiğimi
Öyle değil deme bana
Ben biliyorum ne çektiğimi.

Kim demiş uyku rahatlık diye
Uykular gelmiyor geceler boyu gözlerime.
Her saat başı karanlık çöküyor üzerime.
Bilmiyorsun sen benim ne çektiğimi.

Düşleri terk ettim.
Güzel rüyalar görmüyorum.
Hep kabus görüyorum.
Bilmiyorsun sen benim ne çektiğimi.

Haydi söyle bakalım haydi!
Sen nerdesin ben nerdeyim ?
Kimse bilmez kimsenin çektiğini.
Sen de bilmiyorsun benim neler çektiğimi.

Ne dünü bildim ne de yarını.
Yolumu kaybettim.
Hangi yaban ele gitsem bilmiyorum.
Bilmiyorsun sen benim neler çektiğimi.

Serkan Bol

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bilmiyorum

Gözümden neler kaçıyor,
Bilmiyorum,
Sorular yığınla,
Cevaplar yok bende.
İlk an ve son an,
İçimden ne geliyorsa öyle  yani,
Umarsızca yaşamak,
Akışına bırakmak,
Saklamak istemiyorum hiçbir şeyi,
Sıfatların arkası  ya da önü,
Kifayet etmiyor ki  sıfatlar,
Aradığım şey ne ki?
Bazen bir iyi geceler öpücüğü,
Ya da boş ver gitsin.
Önemli olanla ilgilenmiyorum.
Eksik olanı tamamlamak mı işim mi ?
Ah eksiklikler;
Çelişkiler, aldanışlar, İhtiraslar.
Arkadakiler, karşıdakiler,
Sağ olsunlar, yok olsunlar,
Gel ya da git.....
Hülasa bilmediklerim çok.
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Bir Anlık Visale Kalmasın Kelimeler

Şiirlerde sitem var,
Şiirlerde hüzün...
Sözcükler cümle olamıyor,
Muhakemesini yitirdi düşler.

Yığın yığın kelimeler dolanıyor beynimde,
Anlatılası öykülerim yok,
Kimliğimi tanımlayamıyor sistemler,
Arafta kaldım, çekmiyor eller.

Zamanın birinde bir düş düşlemiştim,
Özgür olacaktı çiçekler , böcekler, kelebekler...
Mevsimini yaşayacaktı kardelenler.
Zincir taktılar düşlerime,
Mavi kelebekler mi gelsin cesedime?
Doğsun artık güneş,
Bir anlık visale kalmasın kelimeler.

Kuşanmış dünyam, sana sesleniyorum:
Perdelendiğin yeter, çık küçük dünyandan!
Duruldu zaman, arındı mekanlar.
Lal olan dilin açılsın, çığlını duyayım.

Serkan Bol

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bir Çocuk Varmış Beş Yaşında

Bir çocuk varmış beş yaşında,
Babasını özlemiş,
Yollara düşmüş minik ayaklarıyla,
Baba hasreti koparmış onu yollarda.
Bilgileri çöpe atalım.
Herşey yalan bu dünyada.
Ölümü resmetmek ne zordur!
Anneyi tanıdım,
Yanıyor evladı için,
Meskeni olmuş küçük mezar,
Ekim sabahlarında sabahlar soğuk olur,
Sabahın soğuklarında yanıyor anne.
Babayı da  tanıdım,
Saçları otuzunda ağarmış,
Kırış kırış olmuş göz çukurları,
Her duygu hercai,
Her sabah karanlık.
Gün doğmuyor sabahlarına,
Beş yaşında yavrusu yok yanında.
Gerçeğin öyküsü ne diye soramıyoruz.
Sorular anlamsız,
Cevaplar anlamsız.
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Bir Deli Fişek Aranıyor

Bir  değil binlerce hayalim vardı.
Kentlerden kentleri kucaklaştıracaktım.
Efsaneleşmiş şarkıları zirvelerde söyleyecektim.
Mutsuz şehirlerin koynundayım,
Göz yaşları görülmüyor.
Herkes sırtını dönmüş.
Mutluluk kendiliğinden gelmez
Bir deli fişek aranıyor.
Mutluluk şarkılarını haykıracak.

Bir kedi meyhane önündeki sandalye üzerinde,
Gelen geçen dokunuyor kulağının bir köşesine.
Umursamıyor kedi,
Gelip geçene inat keyfi endam yapıyor.
Mutsuz şehrin koynundayım.
Herkes hoyrat.
Ben biliyorum ,
Herkes bilsin
Mutluluk kendiliğinden gelmez
Bir deli fişek aranıyor.
Özgürlük şarkılarını haykıracak.

Mutsuz şehrin koynundayım.
Koca çınar ve koca köpek yan yana.
Arkadaş olmuşlar dünden bugüne.
Kentin dertlerini anlatıyorlar.
Yanı başındaki kedi umursamıyor.
Keyfi endam yapıyor.
Apartmanın dördüncü katındaki sakinlerde aynı.
Keyif üstüne keyif.
Nargilesini tüttürüyor beşinci katta Ahmet efendi.
Bir değil binlerce hayalim vardı.
Karşılık görmedim.
Çatışmayı seviyor sanki herkes.
Ve herkes mutsuz.
Mutluluk kendiliğinden gelmez,
Bir deli fişek aranıyor.
Ayrılmış gönülleri birleştirecek.

Deniz on iki mil uzaklıkta.
Martılar yalnız uçuyormuş oracıkta.
İnsanlar terk etmiş martıları,
Martılar da insanları.
İstanbul'dan haber var.
Martılar simitsiz kalmış.
İnsanlar kentlerin sahiciliğini unuttu.
Rezidanslar her bir yerde yükseliyor.
Bir değil binlerce hayalim vardı.
Bahçeler içinde kurulmuş evlerim olacaktı.
Herkes teklik peşinde.
Herkes kendi mutluluğunun derdinde.
Bir deli fişek aranıyor,
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Mutluluk şarkılarını haykıracak.
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Bir Hayalim Var

Bir hayalim var
Gerçek olsun .
Barış olsun,
Kardeşlik olsun.
Eller sevgiyle kucaklaşsın.

Bir hayalim var.
Herkes tebessüm etsin.
Ayrılıklar olmasın.
Birliktelikte kucaklaşsın herkes.

Bir hayalim var.
Kavgalar son bulsun.
Herkes birbirini affetsin.
Herkes ortak paydada buluşsun.

Bir hayalim var.
Kimse büyüklüğüyle övünmesin.
Kimse küçüklüğünden utanmasın.
Herkes ekmediğini aşını bölüşsün.

Bir hayalim var.
Veren el alan eli görmesin.
Kimse verdiğini kendinden bilmesin.
Herkes birbirini kardeş bilsin.
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Bir Melek Tebessüm Etsin Yalnızlığıma

Gün ağarsın karanlık dünyamda,
Bir muştu olsa  hakikatlerim.
En güzel günlerim geride kaldı,
Bir melek tebessüm etsin yalnızlığıma,

Değişsin dünyam,
Avlularımdan mavilik haykırsam sonsuzluğa,
Bir yalnızlık hikayesine aşkımı anlatsam,
Ya da bir melek tebessüm etsin yalnızlığıma.

Anlatamıyorum kendimi,
Zaman uyuyor derinliklerimde,
Gözlerimde hicran bulutları,
Bir melek tebessüm etsin yalnızlığıma.

Hangi kente gitsem benden değil,
Biçaredir gönlüm,
Aynalarla yüzleşmekten korkuyorum.
Bir melek tebessüm etsin yalnızlığıma.

Yol ayrımındayım hayatın,
Yolculuk var sanki sonsuzluğa,
Yalnız kaldım yol ortasında,
Bir melek tebessüm etsin yalnızlığıma.

Gören gözler yalnızlığa itti beni,
Derin mevzularda mıyım bilemedim ki ?
Üç şehir dolaştım üç dost edinemedim ki,
Bir melek tebessüm etsin yalnızlığıma.
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Bir Sur üflensin yer yüzünden

Öyle hüzün yağıyor ki benliğime,
Ey içine düştüğüm deniz aldığın yeter beni!
Çıksam artık yer yüzüne,
Nefes...
Bir sûr üflensin yer yüzünden,
Ya yol alayım
Ya da
Gelsin kıyametim.

Ben de bilmiyorum,
Hangi sokakta kaç numarada mekanım,
Baktım karşı binanın çatısına,
Kafeslenmiş güvercinler,
Oysa uçmaları gerekmez miydi kuşların,
Ne zamandan beri tutkularımız kanatları kırdı?
Yol ver bana kalbimdeki pranga,
Gidilecek yolum var daha.

Bir cenin iken kulaklarıma fısıldanmış,
Oyun sahnesine gönderildiğim yazılmış,
Üç gün ya da üç dakika ne fark eder,
Sonsuzluk denilen bir şey burada değil,
Bir sûr üflensin yer yüzünden,
Ya yol alayım
Ya da
Gelsin kıyametim.
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Birgün Sergileneceğiz Hepimiz

Bana beklemek düştü,
Sana yol almak,
Unutmadım
Sen de unutmayacaksın
Kalınacak yer belli,
Gidilecek yer belli.
Boş ver izleri hepsi silindi gitti.
Yolcuyuz hepimiz
En maharetli ressam resmediyor seni beni,
Birgün sergileneceğiz hepimiz.
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Biz Bilemedik Belki Dostluğu

Hatırlar mıyız ki tebessümlerimizi ,
Doyasıya söylediğimiz şarkılarımızı,
Hatırlar mıyız ki sevgi dolu dostluklarımızı.
Hatıralarımız yandı sanki.
Yeni dostluklar diyordu ya sevgili.
Biz bilmedik belki dostluğu.

Yol geçen hanı hayatların tutkunu olduk.
Hatıralarımıza inat,
Mevsimlik aşklarımız var. .
Anlayamamışız aşkı sevgiyi dostluğu.
Biz bilemedik belki dostluğu.
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Boşluktayım

Gidiyorum,
Kanatlandım,
Olmayan sokaklardan bunaldım.
Düşler ötesi bir yer burası,
Boğuluyuorum,
Dünya zifiri karanlık.
Mezar taşı satın aldım,
Taşlardan mezar anıt yaptırıyorum.
Son bir bakıştır belki benimkisi,
Çaresizce bakıyorum sonsuzluğa,
Adımlarım korkak,
Yüreğim ürkek.
Sevdiğim de gurbette yalnız.
Dokunamıyorum gözyaşlarına çaresiz,
Boşluktayım,
Bunalımdayım.
Evsizim bu şehirde,
Sabahçı kahveleri benim evim.
Sevgilinin sesi uzaklarda bir yerde, gurbette,
Çığlık çığlık gibi yükseklerde bir yerde.

Korkuyorum,
Korkumdan kaldırım taşlarını sayıyorum,
Akşamları kuytu köşelerde yatıyorum.
Sahillere kapalıyım bugünlerde,
Dalgaları yutar sanki beni.
Dalgalardan korkuyorum,
Dalgalar içinde boğuluyorum,
Dalgalar götürüyor beni sonsuz bir boşluğa
Dalgaların köpüğünde kayboluyorum.

SARIZ/KAYSERİ
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Boztepeden

Bu gece her şey farklı;
Sanki huzur busesi dokundu yanaklarıma,
Kulaklarımda ney sesi,
Acıdan eser yok bu gece.
Gönül yarası yok sislerin ötesinde.
Gönül atmosferim farklı dünyaların içinde,
işaretler mutluluğu heceliyor bu gece.
Işığı gördüm aydınlandım.
Aydınlığı Boztepe’den görüyorum bu gece.

Bu gece uzaklarda bir yerdeyim.
Gözlerimin görmek istediği ildeyim.
Hissediyorum seni.
Sıcaklığında buluyorum kendimi,
Işığı gördüm aydınlandım,
Gönül atmosferim başka yerde,
Aydınlığı Boztepe’den görüyorum bu gece.

Gözlerimi kapattım,
Bambaşka dünyadayım sanki.
Dalgalar coşuyor gözlerimin önünde,
Rüzgarı savuruyor beni düşler ülkesine,
Uzaklarda bir yerdeyim,
Gönlümün hissettiği yerdeyim,
Yıldızları gördüm,
Aydınlandım,
Aydınlığı Boztepe’den görüyorum bu gece.

Sahil kordonundayım,
Yürüyüş yolundayım,
Dalgaların hırçınlığında buluyorum kendimi.
Gözlerimde ışıltılı,
Bir de uçsuz bucaksız mavi,
Biraz da yosun kokuyor hani,
Hissediyorum memleketim seni,
Temmuz sıcaklığınla sarıyorsun beni,
Ay bu gece bambaşka,
Işığı gördüm, aydınlandım
Aydınlığı görüyorum Boztepe’den bu gece.

Bu gece,
Boztepe’den sesleniyorum sanki denize,
Dalgaların hecesini dillendiriyorum bu gece,
Yaşamdan söylenmesi gerekenleri anlatıyorum bu gece,
Sahildeyim,
Yürüyüş yolundayım,
Aldırmıyorum,
Aldanmıyorum,
Damlaların sesine kulak veriyorum,
Mutluluğun heykelini Boztepe’den dikiyorum bu gece.
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Börekçi

Gök kıp kızıl,
Her yerde şak şak yağmur yağıyor.
Bir dost şemsiyesi ısıtıyor yüreğimi.
Dostum Ahmet Ali börekçi olmuş.

Yaşam ve hayaller iç içe .
Hayaller ölü doğuyor.
Hayata sarılıyor İnadına ,
Düşmanları çatır çatır çatlıyor .
Ahmet Ali kırkından sonra börekçi.
Börekçi de ne börekçi !
En sevdiğim böreği küt böreği.

Gülümsemekten korkuyor Ahmet Ali.
Düğüm düğüm olmuş sorunları.
Siyah camlı otomobil bölüyor rüyalarını.
Kırık kanatlı güvercin gibi kırmışlar kanatlarını

Adını artık börekçi koymuşlar .
Yanına yığın yığın sorunlar atmışlar.
Onu Mehmet'den de Metinden de sakınmışlar.
Üç paralık dünya için  yapılıyor çığırtkanlıklar.

Adımları atıyoruz arka sokaklarda.
Ayşenin sesi yankılanıyor üst balkondaki camda.
Börekçi de börekçi börekçi...

Börekçinin özünde firak var.
Vuslatı sevmedi bedeni.
Kavuşmak Ölümsüzlük gemisinde.
Ölümü de gördü,
Ölümsüzlüğü de ....
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Bu şehrin geceleri karanlık.

Bu gece bütün ışıklar söndü,
Gökyüzü karanlık kusuyor adeta,
Görüş açısı sıfır,
Görünmez bir dünya burası.

Dağlar dengini bulmuş,
Karanlıkla arkadaş olmuş.
Bu gece bütün hisler kayıp,
Siyaha dönüşmüş bütün renkler.

Gözler perdenin gerisinde,
Korkular sarmış şehri,
Az ileride üç beş sokak lambası,
Kükremiş dağlar ortasında bir yabancı.

Sonsuz yükselişler yükseliyor,
Gökyüzüyle kardeş olmuş biri,
Umut bağlamış dağlara,
Geçit arıyor uzak yollara.

Gökyüzü karanlıkla kardeş,
Sarp dağlar geliyor üzerine üzerine,
Görünmüyor cadde ışıltıları,
Cıvıl cıvıl hayatlar nerede?

Gecenin ayazıyla arkadaş olmuş,
Mavi kaçak, Yeşil firarda...
Her yerde sessizlik,
Uzaklara dalıyor sessizce.
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Bugün çok farklı

Bugün çok farklı,
Kendimde değilim,
Üç boyut arasında bir yerdeyim.
Gün karanlığa terketti kendini,
Yaşamsal fonksiyonlarım öylesine işte,
Kendimde değilim,
Bugün çok farklı.

Zaman durdu,
Ömürden bir ömür gitti bugün,
Bedenimden hayat gitti,
Yaşlanıyor ruhum,
Kendimde değilim,
Bugün çok farklı,

Yaşamıma saygı yok,
Kırmızıyı gördüm,
Güneş kırmızı bugün,
Sahil boyunda kartallar geziniyor,
Özgürlük mavisi öksüz,
Martılar yeryüzünde bir yerde yapayalnız,
Güne farklı bakıyorum bugün,
Lakin bugün çok farklı

                                            04/08/2009
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Bugün Senin Doğum Günün Canım.

Bugün senin doğum günün canım.
İyiki doğdun iyiki varsın.
Değişmem seni hiçbir şeye.
Ne dünün karanlığı ,
Ne geleceğin kaygısı unutturamaz seni bana.

Bugün senin doğum günün canım.
İyiki doğdun iyiki varsın.
Hayata tutundum senle.
İyiki doğdun,
Hayatım oldun.
Ömrüm oldun .
Yolum oldun.
Yoldaşım oldun.

Bugün senin doğum günün canım.
İyiki doğdun , iyiki varsın.
Kadınım, geleceğim, sevincim oldun.
Yaşama dönük nedenim oldun.
İyiki doğdun iyiki var oldun.
Dünyalar da sonsuzluk da benim oldu.
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Bugün Sevinç Günün olsun

Bugün sevinç günün olsun.
Bereketlensin bastığın topraklar.
Sarı sarı başak ol güneş dolu günlere.
Kuytu yerlerden çık.
Güneşin aydınlatsın kararmış ruhları.
Bataklıkta kalmış kirlenmiş ruhları arındır,
Hayatın armağan olsun kurumuş gönüllere.

Uyan hadi.
Yapacakların var senin.
Nadasa bıraktığın toprakları yeşert.
Bir yetimi elinden tut.
Bir gezgine yol göster.

Uyan hadi.
Sevdalar sende dile gelsin.
Bahtına açılan kapılar çiçeklerle dolsun.
Mazinin ihtişamı geleceğin kıvılcımı sende birleşsin.
Ses ver kapattığın kapıların ardından.
Nota ol sağır olmuş kulaklara.
Ellerine dokunmak isteyenlere yol göster.

Armağan et hayatı sana bakanlara.
Günleri esaretten kurtar.
Karınlıkta yaşayanlara özgürlük mavisini anlat.
Sen de yolcu ol seninle yolculuk etmek isteyenlere.
Yeni bir heyecan yeni bir şarkı bestele seni bekleyenlere.

Her gönülde senin ışığın olsun.
Arafta kalmışlar senin yanında olsun.
Kimse duygusuz kalmasın.
Seninle yol alsın her bahtı kara.
Arafta kalanlar seninle bahtiyar olsun.

Bekleme limanlarında bekleyen elleri geri çevirme.
Birgün döneceğini bilsin herkes.
Sende yol bulsun çıkmaz sokaklar.
Her gönüle git.
Gitmediğin ev ,
Dokunmadığın ten kalmasın

Destanını yazanları mahcup etme.
Küme küme olmuş acıları dağıt,
İnadına şenlik kur acıların ortasına.
Dağılsın bütün acılar.
Yayılsın getirdiğin mutluluklar.
Sevsinler seni sevmeyenler bile.
Sevgiyi yay çorakta kalmış gönüllere.
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Bulamıyorum

Ne maviye selam veriyorum ne yeşile,
Göz göze geldim karanlık ile,
Gönlümü kapattım seller ile,
İçimi akıtacak yer bulamıyorum.

Damla damla yağıyor gözlerden yaşlar,
Çok uzaklarda görünüyor yıldızlar,
Nerde o anlatılan mutlu yarınlar,
Yarama merhem sürecek el bulamıyorum.

Hergün aynı ufka bakıyorum,
Her yönden çıkış arıyorum,
Bir selamı olan dost arıyorum,
İçimi ferahlatacak yol bulamıyorum.
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Çaresizlik

Düne dair ne varsa yok oldu.
Yarına dair ne varsa yalan.
Şimdi sana anlatamam kendimi.
Kelimelere cümlelere sığmam.

Bilmek tutsaklık mıdır?
Prangalar ses veriyor  hayatıma .
Işığa hasretim
Sana hasretim.
Zincirler esir alıyor hülyalarımı.
Tahayyül edemiyorum geleceği.
Sana son kez bakamıyorum.
Kabusları yaşıyorum.

SAMSUN
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Çaresizlik

Sesimi duyuramıyorum
Cümlelerim yetersiz,
İfadelerim kesik...
Anlam kargaşası benimkisi,
Sevgilinin sesindeki titreşimdir benimkisi.
Ağlayana çare yok,
Baktığım gerçekler meğer yalan imiş,
Yaşlanıyoruz,
Ben de yaşlanıyorum.
Nefes alışlarım kesik kesik
Ve kalbimin tik-takları mecalsiz.
Tek gerçek var
Ölüm ve Uyku.

Uyuyorum.
Uykudan evler yapıyorum.
Rüyalarda perdeler açıyorum,
Üç bölümlük skeçler oynatıyorum:
Gurbet, Vuslat Sıla...
Anlam kuruyorum kendimce gelecekten.
Sevgiliyi elbet özledim,
Özlenenler önemli,
Özleyen biçare.
Heyhat!
Gönlümdeki sesi duyan yok.
Yalnızım,
Kolum kırık.
Semalarda uçuşlar da yasak,
Bu şehirde gurbet başka,
Dünyadan koptum,
Burası neresi?
Kimin kalesine sığındım ben?
Dağlar ses vermiyor,
Dağlar geçit vermiyor.
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Çığlık

Gördün mü görmedin mi?
Kor aleve döndüm,
Çıldırdım,
Sütun sütun döküldüm.
Akıyor üzerime eski mısralar,
Yasaklı kelimeler  dimağıma yapıştı.
Yalnızlığım tenimi soğutuyor.
Ve hesaplaşma
Öldüm öldüm
Yeniden doğdum.
Savunmasız aktım akışa
Çıkanla çarpışacağım,
Sükut derin bir sükut,
Ve bir çığlık kapının ardında.

Serkan Bol

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Çılgınlığını Bul

Sana çılgınlığın adresini verseler,
Boş ver de!
Hisset!
Sadece dokun!
Ve kendi çılgınlığını bul.

2009 Sarız
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Çırpın

Çırpın minik kuşum çırpın,
Belki ayağındaki prangadan kurtulursun,
Esiri olmuşsun altın kafeslerin,
Oysa özgürlüktü nefesin.

Çırpın minik kuşum çırpın,
Hüzne kapılmış kokuların,
Dalgalarda savrulmuş saçların,
Yelkenliye hasrettir gözlerin.

Çırpın minik kuşum çırpın,
Biliyorum karanlıkta kalmış şarkıların,
Kinlenmiş ise de hatıraların,
Nefreti kovalasın duyguların.

Çırpın minik kuşum çırpın,
Eserinden kurtul vefasızlıkların,
Atılsın bir kenara yaprağı yırtılmış kitapların,
Atılsın ki yeni bir sayfanın berraklığı açılsın.
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Çile Çekmektir Dostluğun Kendisi

Yüreğimi vurdular sevgili dostum.
Haykırsam sana,
Sesimi duyar mısın?
Boşaltamıyorum düşüncemin derinliklerini.
Dağlara çıksam senle,
Derdimi anlatsam mı ki sana ?
Karşılıksık şekilde dinler misin beni ?
Dostluk da dağlar gibidir.
Çile çekmektir dostluğun kendisi.
Derdi çok olan dağlar gibi,
Çeker misin  beni ?

05/03/2010 KAYSERİ
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Çocukluk Yıllarım

Çocukluk yıllarım.
Çelik çomaklı anlarım.
Özgür günlerim.
Yüreğimin gitti anlar.

Uzun uzun düşünüyorum.
Geçmişe yelken açmak istiyorum.
Anılarım beni sarmalasın.
Mutluluk rüzgarları uçurduğum anları yakalasın parmaklarım.
Şimdinin keşkelerini değil;
Anın mutluluklarını yakaladığım günler güzeldi.
Saklambaçta yakaladığım mutluluklar .
En güzel zamanlardı.
Değişimi arzulamadığım zamanlar.
Bir nehir kenarında tuttuğum balıklar.
Babamın büyüttüğü fidanlara bakmak en güzeliydi

Annem kışı hiç sevmezdi.
En sevdiği mevsim ilkbahardı.
Kocaman kocaman sarardı bizi annem.
Çocukluk masumiyetimizde annem vardı.
Annem en çok ilkbaharı severdi.
Yağan yağmurlar ,
Toprak kokusu ,
Evlat kokusu
Bir birine karışan mutluluklarımız
Çocukluk günlerimiz

Çocukluk yıllarım.
En sevdiğim mevsimmiş ilk bahar.
Doğanın dirilmesi gibi diriliyormuşuz her baharda.
Çiçekler gibi her bahar açıyorduk.
Kuşların cıvıltısına karışıyordu ses renklerimiz
Yaşasınlar yaşasınlar hayatımızdı.
Yaşatıyorduk inadına hayatı.
Birikim  peşinde değildik hiç birimiz
İnadına uçurtma resimleri yapıyor,
Gökkuşağının altından geçmeye çalışıyorduk kilometrelerce.
En iyi ben koşardım akranlarım içinde.
Aşklarımız bile mahçuptu.
Masumiyeti kim resmetmek istiyorsa çocukluğunu görsün.
Hiç bir çocuk kirlenmemiştir.
Kirlenen eller değmesin çocukların çelik çomaklarına.
Hatıralarım benim için yazılan şarkıyı dinliyor
Eskiden kalma alışkanlıklara sarılıyorum.
Çocukluğumu özlüyorum.
Lakin;
Herşey anılarımda kaldı.
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Dağlar sarıyo bedenimi

Yükseklerde bir şehirdeyim,
Dağlar arasında bir yerdeyim,
Bulutlar altında bir nehirdeyim.
Özlemin doruğa ulaştığı yerdeyim.

Dağlar sarıyor bedenimi,
Dağlar kucaklıyor yaşadığım şehri,
Biraz da rüzgar okşuyor tenimi,
Anlasana soğuk var yani.

Bilir misin buraların tepelerinde kar var,
Evlerin çatılarında lekeler,
Damlarında dumanlar,
Üç beş ağaç, biraz da sessizlik var.

Buraların her günü sisli,
İnatlaşıyor birbiriyle gri gafil hayatlar.
Kara bulut kaplıyor yüreğimi,
Sarp dağlar engelliyor özlemimi.

Sarız Kayseri 20/03/2009
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Değme Bana

Değme bana ,
Anlatacakları var daha.
Gitmiyorum bir yere ,
Söylenecek sözlerim var.

Değme bana
Gönlüm gamlı ve çaresiz.
Düştüm bir hale
Yazacaklarım var .

Değme bana ,
Dünü söyleyemedim.
Bitmeyen bir matem benimkisi ,
Dinlenecek şarkılarım var.

Değme bana,
Gün ağardı biliyorum.
Karşılaşmadım daha,
Göreceklerim var.
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Dert içimde bir yerde

Zamanı çaldı gecelerim,
Uykusuzluğa alıştı gözlerim,
Her geçen gün benim nefesim,
Aydınlığa hasret bedenim.

Şehrin caddeleri ışıl ışıldır belki,
Eminim, gün yüzü görüyordur insan bedenleri,
Ben yokum,
Cadde ışıltıları hep var,
Ama; yokum o cadde ışıltılarının altında,
Gün yüzü görmüş sokaklara hasretim.

Maviyi severim,
Gök mavisini,
Deniz mavisi gözlerimde hasret pınarı,
Lakin; bozkıra emanet gözlerim.
Gönlüm virane şehir,
Düşlerim donuk,
Ölmek zor değil elbet,
Beklemek işte!
Anlatamıyorum derdimi,
Dert içimde bir yerde.

                              Mamak /Ankara
                              23/10/2009
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Dostluk

Dostluk;
Karşılığı olmadan yaşamaktır,
Ne olursa olsun kabullenmektir
Bilmeden de dokunmaktır,
Görmeden de yaşamaktır.
Sevmektir acısını dostun,
Vazgeçmektir beklentilerden,
Kucaklamaktır,
Elbette gelmektir,
Ve bazen de gitmektir.
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Dostluk Bitmiş

Gitmiş zaman,
Kalmış acılar.
Yalan olmuş her şey.
Dostluk yokmuş.
Giden gitmiş
Kalanın derdi çok.
Eyvahlara kapıldık.
Küçük bir mutluluğa muhtaç kaldık.
Ne çok şey vermişim herkese
Herkes kayıp

Gitmek de varmış , kalmak da.
Zindan bekliyor belki de beni.
Gerçekleri kaybettim.
Yalan olmuş gerçeklerim
Giden gitmiş
Dostluk bitmiş.

Nerde kaldı o eski günler
Hey gidi günlere takıldım
Hey gidi günler,
Ne çok severdik biz birbirimizi
Dostluk varmış derdik.
Biz derdik , bizden başka bir şey düşünmezdik.
Şimdi ne garip
Herşey yalan
Artık sevgi yok,
Dostluk yok
Giden gitmiş
Kalan garip.
                                          22/03/2018
                                        Çarşamba /Samsun
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Duam Olsun

Korkular esir aldı  yüreğimi.
Her şey gri
Odanın rengi gri.
Bahar hasreti çeken hayatım gri.

Maviyi de özledim.
Denizi de özledim.
Odamın bir kenarında kıvrılmış kedimi de özledim.
En çok  sevgiliyi özledim.

Yıllara boyun eğdim.
Yollar yordu beni.
Şakağımdaki beyazlar gerçeğim.
Umudu yarınlara bıraktım.

Yarın son bulsa acılarım.
Gök kubbeden üzerime üzerime yağsın nisan yağmurları.
Umut olsun yağmur sonrası güneş.
Duam olsun umut dolu gelecek.

12/04/2018

Çarşamba /Samsun
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Duygular Kayıp Gitti

Sonbahar gibi dökülürken cevherler,
Duygular kayıp gitti,
Tarih tekerrür etsin.
Dünde kaldı duygularım,
Sahip olsun bana anılarım.

Hey çocukluğumun dokusu
Sahiciliğim,
Annem babam,
Canım dedem,
Koca çınar ceviz ağacım,
Kirlenmiş ellerim,
Kokmuş bedenim
Neredesiniz nerede ?

Herşey değişti,
Oysa masallardan çıkma olacaktı yarınlarımız,
Desen desen farklılaştım.
Nerde şimdi?
Dantela gibi ördüğüm günler.
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Duyuyorum derinlerden bir ses

Duyuyorum derinlerden bir ses,
Kulaklarımda uğultulu ses.
Duyuyorum derinlerden bir ses,
Kulaklarımda çığlık çığlık büyüyor sanki.

Değişim olsa keşke,
Baharı nerden bulacağım bu mevsimde.
Derinlerden bir ses duyuyorum,
Sanki arabanın tekerinin içinde.
Asfaltla özdeşleşmiş ses.

Bir ses duyuyorum en derinden,
Yer kürenin ağırlığı üzerinde sanki.
Sabahlar uyuşuk.
Arabanın camlarındaki buhardan dünyayı göremiyorum.
Buhar görüş açımı kapatıyor.

Bir ses duyuyorum derinlerden.
Kulaklarımı sağır ediyor sanki.
Sabah yediyi sevmiyorum,
Sabahın yedisinde  rüzgar yüreğimi üşütüyor.
Siyah paltom ısıtmıyor bedenimi.
Akşamın beşini  de sevmiyorum.
Karanlıkta seyahat etmeyi sevmiyorum.
Karanlık tepelerin değil sadece;
Benim de üstümü örtüyor.
Duyuyorum derinlerden bir ses.
Kulaklarımda uğultulu ses.
                                                   Sarız/Kayseri
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Enstrümanlarımın Sesi Çıkmıyor.

Enstrümanlarımın sesi çıkmıyor.
Şiirlerimde hayal kırıklıkları.
Siyahı sevdim.
Siyah yol arkadaşım.

Düşünmek istemiyorum.
Derin uykular sardı bedenimi.
Üşüyor tenim.
Üzerimdeki gölge kimin.

Uzakları seyre dalıyorum.
Bir matemi bin matemle karşılıyorum.
Heyhat ! Karanlık her yerde,
Çıkış arıyorum.

Gökdelenler , gece kondular.
Eziyor kirli nehir yorgun bedenimi.
Ruhum firarda.
Bedenim sahibini arıyor.

Sevinsin matem avcıları.
Kör kurşun bedenimi kirletti.
Ölen benim.
Öldüren kim.
Ölümüne öldüm bugün.
Enstrümanlarımın sesi çıkmıyor.
Şiirlerimde hayal kırıklıkları.

17/04/2018
Çarşamba /Samsun
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Erkenci

Erkencisi oldum hayatın,
Mışlı zamana takıldı sayacım,
Değerini koynumda taşıdığım sokaklar,
Merhamet,
Ve dahi insanlıkken  meselem,
Gördüm kör noktaları hayatın.
Ordan bile birini seçme hürriyetim yok,
En tepeden baktı bir meczup,
Gülümsemesi bile sahtekar.
Biliyorum yarama merhem yok.
Nokta kadar kaldım küçük dünyamda.
Güz sancısı yaşanıyor gönlümde.
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Erkenden Gözlerini Yumdu Hayat

Yok hükmündedir hayat .
İki kardeş bir sancı.
Bir cinnet ,
İki masumiyet.
Erkenden gözlerini yumuyor hayat.

Yok hükmündedir hayat.
İki ten bir koku.
Bir cellat ,
İki Masumiyet.
Erkenden gözlerini yumuyor hayat.

Yok hükmündedir hayat.
Maneviyattan uzaklaşmıştır var olan hayat.
Cinnet var heyhat!
Kaskatı kesilmiş iki  hayat.
Erkenden gözlerini yumdu hayat.

İki şehir bir haber
İki melek , bir cellat
Canavar olmuş tülbent.
Kaskatı kesilmiş iki hayat
Erkenden gözlerini yumdu hayat.

Varlığım  yokluğun hükmüne esir.
Çözüme odaklanan kulaklarım sağır.
Bedenimi esir aldı uğultular.
İki kardeş iki yoldaş,
Bir cinnet,
Erkenden gözlerini yumdu iki hayat.
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Eskiden Herşey Ne Kadar Güzeldi.

Eskiden herşey ne kadar güzeldi.
Herşeyimiz sımsıcaktı.
Dostluklarımız kucak dolusuydu.
Sevdalarımız utangaçtı.

Eskiden her şey ne kadar güzeldi.
Barış abimiz vardı.
Bam teline dokunurdu hepimizin.
Yediden yetmiş'e hep onunla olurduk.

Paramız yoktu.
Sobalı evlerimiz vardı.
Komşuluklarımız vardı.
Anlatmaya doyamadığımız muhabbetlerimiz vardı.

Bir mahalle bir ev olurduk.
Bir evin televizyonu hepimizin olurdu.
Edimiz Büdümüz vardı.
Seyretmeye doyamadığımız Perihan ablamız vardı.
Sevgi bağlarımızı kimse koparamazdı.

Çelik çomaklarımız ,
Saklandığımız kuytu yerlerimiz vardı.
Annelerimiz evde
Biz sokaktaydık.
Güvendiğimiz mahallelilerimiz vardı.
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Ey Ömrümün Gittiği Yer

Baharı beklemek kabusum.
Çıkamıyorum kalabalıklardan.
Sesler kulağımı deliyor.
Ey ömrümün gittiği yer!
Seni düşünemiyorum.

Köprüde binlerce insan, umarsızca yürüyor.
Düşünmek derdim oldu.
Ey ömrümün gittiği yer!
Seni düşünemiyorum.

Hangi mevsim benim mevsimim?
Kışı gördüm.
Bahara hasret kaldım.
Ey Ömrümün gittiği yer!
Seni düşünemiyorum.

Temennilerim,
Tahayyüllerim,
Ve gerçeklerim
Ey ömrümün gittiği yer!
Seni düşünemiyorum.

24/04/2018
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Eylül

Eylül;
İçimde tarifi imkansız bir fırtınasın,
Beklentimsin,
Geleceğimsin,
Yaşama dair hevesimsin.

Ey eylül!
Bekliyorum seni,
Görmeden;
Hissederek tutuyorum seni.
Kalpten seviyorum seni.

Eylül;
İçimdeki hayatsın sen,
sevgisin,
sevilensin,
Beklenen coşkusun,
İçimdeki coşkunun zirvesisin.

Karanlık,
Öyle bir şey olsa ne olur,
Ey eylül!
Sen ışıksın,
Parlıyorusun gözlerimin derinliklerinde,
Doyumsuzca Yaşıyorum seni.

Mamak/Ankara
29/10/2009
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Faniyim

Gönlümün teline dokunamıyorum.
Bir tutku tutturdum tutunamıyorum.
Hangi yola gitsem bilemiyorum.
Faniyim çıkış bulamıyorum.

Hayallerimize ulaşmak vardı
Bestelenmiş şarkılarımız vardı.
Belli ki gönüldeki ses korkuyor.
Faniyim çıkış bulamıyorum.

Gecelerden ses vermek istiyorum ,
İşte orada demek istiyorum,
Belli ki bir engel var.
Faniyim çıkış bulamıyorum.

Eskiyi terk etmek gerek,
Belki de hayatı değiştirmek gerek.
Belli ki zamanı gelmemiş geleceğin,
Faniyim geleceği göremiyorum.

Hani bir şehir vardı ya çok uzaklarda .
Hikayelerim orada yeşerecekti ya !
Belli ki yolumuz varmış  gidilecek,
Faniyim yolun sonunu göremiyorum.

Serkan Bol

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Farket

Topraktan geldik toprağa döneceğiz muhakkak,
Birileri saklıyor, hak edileni verecektir hak,
Cenin oldun da  geldin hak bakidir bak,
Zulüm olsa da dünyada kimsenin ahı kalmayacak!

İleri gidiyoruz kendimizi putlaştıracak kadar,
Oysa bizi takip ediyor radarlar,
Yıkılacak bilinç altında büyüttüğümüz putlar,
Hakka yalvarılacak üzerine gelince oklar.

Nedensiz yaşamadık nedensiz ölünmeyecek,
Dünya fani, düşünüyorum aklım yönetilmeyecek,
Kendi bulduğun doğru mu oyna; seninle de oyun oynanıyor oyuncak,
Tek doğru yazıldı gafil aç bak oku bulacaksın muhakkak.

Hayatın gayesi akletmek ise akıl et,
İnanmayı bırakma bilsin bir millet,
İzzete tabi ol yoksa yersin zillet üstüne zillet,
Dirilişi bir yerde arama yazılmış ne olur farket.
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Farkı bilmek

Anlık sevinçlerin peşinden koşuyoruz.
Yarınları düşünmeden geleceğe koşuyoruz
Var olmanın kaygısını yaşamadan;
Varlığı tartışıyoruz.
Güzel neymiş çirkin neymiş bilmeden;
Hayatı yaşıyoruz.
Sevinç yumakları elbet olmalı hayatımızda;
Ama; hallerimiz dengini bulmalıyız.
Aynaya bakmadan aynalara düşman kesilmek;
Ahmakça yarını kovalamak gibi..
Gölgelerin bile gelişinden korkanlar;
Bakıyorum da şimdi kahramanlık hikayeleri yazıyor.
Yazık!
Hem de çok yazık! .
Anlamsızca koşturuyorlar oysa.
Oysa hayatta gizlidir her şey.
Mazi unutulmaz.
Gelecekse kutsal köprü.
Yağmur bereket dolu topraklara yağar.
Çölleşmiş ruhlar anlayamaz bunu.
Sandal sefası herkes için güzeldir.
Gönüller kazanmak gerek.
Kahraman olmayı herkes ister.
İstemekle almak arasındaki farkı bilmek gerek.

sarız 2 mart 2009
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Fecr-i Zamanda Bekliyor Yarınlar

Zincirlerden yükselirken ağıtlar,
Fecr-i zamanda bekliyor yarınlar.
İkiye ayrılmışken içteki duygular,
Sancısını çektiriyor karanlıklar.

Utangaç gözlerle gidilmektedir yollar,
Feleğin cilvesine takıldı mutluluklar.
Hesabı sorulmadan yaşanan anlar,
Doğmadan katledilmesin umutlar.

Zaman dedikleri dehlizdir bilmiyorlar,
Göçüyor mevsimlik kuşlar gibi insanlar,
Zehir saçılmış paklanmıyor mekanlar,
İbret alınmaz ise yaşanacaktır hafakanlar.

Ne olur! Sussun konuşmasın acı diller,
Yaşayacaksa yaşasın körpe kelebekler,
Birgün önce birgün sonra bitecek ömürler,
Tenlere dokunmasın köşedeki akrepler.

Bilmiyorsan sende öğren geçti mevsimler,
Daha bir şey görebilecek mi gören gözler,
Hayat bitiyor dilde kaldı söylenen sözler,
Küstü şahika şahika yükselirken hisler.

Serkan Bol

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Geceler

İç çekişleri vardır gecelerin,
Sana bana benzer yalnızlığı,
Senden benden sevdalar yükselir,
Hüzün kokar demli çay kokusunda.

İçinde neler geçer neler gecelerin,
Saklandığı yerdedir hatıralar,
Kırık dökük sözler küsmüştür,
Anılar ağlatır karanlıkları.

Mekanı yoktur gecelerin,
Hercai duygularla dağılır geceler,
Her gönül gecedir,
Belki de her hece hüzündür.

Sonu yoktur gecelerin sonsuzluğu vardır,
Her gece sonsuzluk limanına eller yükselir,
Kim ne arzuluyor bilinmez gecelerde,
Bazen de hoyratça tüketilir sevdalar şehirlerde.

Sessizlik üflenir kulaklara saat tam ikide,
Kimi uyur kimi iklimini bekler belkide,
Her yolun sonu vardır son tahlilde,
Anlatılmaz yaşanır geceler gönüllerde.
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Gecelerin bağrında koptu yüreğimdeki yangın

Kifayetsiz gecelerin bağrında koptu yüreğikdeki yangın.
Hasret ve daha ötesi,
Bilemiyorum...
Çırpınış işte benimkisi,
Gerçek ve gelecek çatışması.

Beklemek,
Ya da susmak,
Sustum işte;
Gecelerin bağrında koptu yüreğimeki yangın sessizce,
Ve de kifayetsizce.
Serseri bir yağmur gibi boşandı duygularım beton zemine.

Yarını düşlemek,
Yarını görmek,
Buzların üzerine çakıldı hayellerim,
Beton gibi donuk düşlerim,
Aman dileniyorum,
Aman versin gerçekler,
Seksendokuz korku,
Ümit tazelemek istiyorum bekleme saatinde,
Zaman ve mekan üstüne çıkmak istiyorum
Gecelerin bağrında koptu yüreğimdeki yangın.

Mamak/Ankara
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Geçen Yıllar

Anlamını yitirdi her şey.
Bahtıma ne çıkarsa  onu yaşayacağım.
Durulma zamanı geldi hayattan.
Neyi görürsem onu yaşayacağım.

Benim olan neyse o benim olacak .
Daha fazlası geriden gelenlerin olacak.
Hayallerin ötesi gerçek olandır hayat.
Var olan ömürden gidiyor heyhat!

Ömrümden ömür geçti.
Hayallerimin  zamanı bitti.
Yaş kemale edi.
Saçlarımın rengi değişti.
Aynalar gözlerimden uzaklaştı.
Bakamıyorum tenlere.
Tenin rengi gülümsemiyor yıllar geçtikçe gözlerime .

04/04/2018
Çarşamba /Samsun
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Geçmişim Öldü Tekrar Edemem

Bakmayın bana derdim çoktur.
Lafı söyleyecek adamım yoktur.
Gideni getiremem elbet.
Geçmişim öldü tekrar edemem.
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Geçti Ömür

Saatleri dokudu arılar,
Sütun üzerinde gezindi karıncalar,
Öyle öldük ki bilinmedi yarınlar,
Geride kaldı hancılar.

Öyle bir gün ki geldi son anlar,
Fütursuzdur onca yaşanılanlar ,
Meyhane kapılarında ayılanlar,
İbadeti bilmiyor Allah için yapmayanlar.

Görülsün herkes meydanlarda,
Mahşer var uzaklar ötesi yakınlarda,
Geçti ömür;
Yol uzun hayat kısaymış,
İbadeti bilmiyor Allah için yapmayanlar.
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Geleceğe Merhaba

Merhabadır hayat,
Bezende elveda.
Hayat, gül ve lale değildir her zaman;
Bazen karanfil kokusu
Bazen de sümbüldür güneş.

Güneşten baksan da dünyaya,
Dünya hep aynı mı?
Yaşayanlar farklı,
Yaşamlar farklı.
Milyarlarca yüz.
Milyarlarca hayal.
Hayal görüyorum.
Hayalet değil.
Yarına merhaba diyorum.
Geleceğe merhaba diyorum

2009 Sarız
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Geleceği Göremiyorum

Ne çok şey anlatmak isterdim.
Ne çok şe yazmak...
Hayat işte.
Bencilliği öğretti bana.
Yalnızlıkmış kaderim.
Bakmak mı yarına .
Elvada varmış bahtımda.

Gün sarısı gündüzler kayıp.
Kara bulutlar sarmış her bir yanımı.
Karayel üşütüyor tenimi.
Zindan korkulu rüya.

Beklemek kaos.
Yarını düşlemek yok.
Terk etti her şey beni.
Umut arıyorum bir selamdan.

Gitti yarınlar.
Geçmiş yakamı bırakmıyor.
Umut etmek istiyorum yarınları .
Gerçeklerim bırakmıyor yakamı .
Bilinmezlik işte benimkisi,
Geleceği göremiyorum.

23/03/2018
ÇARŞAMBA /SAMSUN
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Gelmeyeceğini bilerek bekliyorum seni

Gökler ağladı deniz yarıldı,
Kayıp gittin yaren,
Bekledim bekledim gelmedin.
Sevgi beklemekmiş sevgilim,
Gelmeyeceğini bilerek bekliyorum seni.

Her umut sana açılır bu limanda,
Gittiğin günü yazdım sol yanıma,
Acıyor her gece sol yanım,
Gökler ağladı ben ağladım sevgilim,
Gelmeyeceğini bilerek bekliyorum seni.

Çok uzak ufuklara dalıyorum,
Belli belirsiz suretin beliriyor gözlerimde,
Anlatmak çok zormuş sensizliği,
Hislerim göz yaşlarıma karışıyor,
Gelmeyeceğini bilerek bekliyorum seni.

Kazanmak gibi bir derdim yok,
Sahip  olmak da istemiyorum,
Kokunu özledim bir de gülümseyişini,
Tenime ağır geliyor bu şehrin havası,
Duygularım beni uzaklara götürüyor sevgilim,
Gelmeyeceğini bilerek bekliyorum seni.
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Gibiydi

Her umut ölüm gibiydi,
Yaşadığım günler son gibiydi,
Bilmeden işlenmiş günahlar,
Ömrümü bitirmiş gibiydi.

İsterdim ki gönülde ne gam olsun ne keder,
Çalınsaydı sazlar keyfe keder,
Yıkılmış çınar gibi vurulmuş saatler,
Ömrüm kalemini yitirmiş eser gibiydi.

Takvimler dökülürken çalınmıştır zaman,
Bilmiyorum nasıl yakalanmıştır canan,
Heyhat! Hergün öldüm birgün dirilemedim.
Gönlüm Leyla'sını kaybetmiş mecnun gibiydi.

Serkan Bol

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Gitme

Gitme,
Sar beni sımsıcak,
Tenime dokunsun ellerin.
Dokun bana,
Hoş geldin diyeyim sana,
Hicranım bitsin,
Şarkımız söylensin.

Merhabası nedir diye sorma bana hayatın,
Biliyorsun buraların ikliminde hüzün var,
Gönüllere sığmayacak ömrüm vardı,
Dostluklar sevgiler geride kaldı,
Şimdi yaşam bir mucize,
Sen de gitme,
Çığ olmasın yalnızlığım,
Belki seninle yeniden büyürüm,
Kuşatırım herşeyi,
Gitme dokun bana oku hayatı.

Herşeyim eksildi,
Geriye dönük toplayacaklarım yok oldu,
Gidenler gitti,
Ben eksildim,
Bir de sen gitme,
Eksilmeyelim sevgilim,
Dokun bana,
Büyüyen yalnızlığım dinsin,
Gitme dokun bana oku hayatı.
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Gitmek Gerek Anne

Ayrılıklar bizi vurur anne,
Elvedayı ben istemedim ,
Hayat işte gitmek gerekti anne .
Dokunulmamış tenime kurşun değdi.
Kanadı kırık bir kuş misaliyim.
Yüreğim dokunamıyor gerçeklere.
Gittim ve;
Sana hasretim anne .

Tenimim rengi değişti.
Çehrem morluglar içinde .
Saatlere sarıldım.
Veda gerçeğim oldu anne
Elvedayı ben istemedim
Sen de istemedin
Yüreğim şahittir,
Gönlün şahittir anne.

Gitmek gerekmiş anne buralardan.
Uzakları görmek gerekmiş.
Yeni bir başlangıç için.
Masumiyeti resmetmek için,
Bahar olmak için ,
Güneş gibi gök kubbeden bakmak için,
Yeniden yol olmak için
Yaşamak için,
Yaşatmak için ,
Umut için
Hayatları hayat yapmak için
Merhaba için
Uzaklara gitmek gerek anne.

31/03/2018

Çarşamba /Samsun
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Gönlüm

Leylasını mecnunda arayan gönlüm,
Viraneye döndün.
Öyle yorulmuşsun ki
Vakit tamama ermiş grubunda,
Biliyorum vuslatı arzuluyorsun
Lakin biçare kaldın sen
Mahşer yeri kalabalıklar arasında
Yapa yalnızsın.
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Gönlümün Saklısı

Gönlümün saklısı hükmederken beynime,
Dilimin lisanı değişti.

Sükut ettiğim yeter artık!
Ne olur çığlığımı duyun!
Ne diyebilirim ki diyenler...
Aşk...
Sevmek....
Sevda...

Gönlüme yakıştıramadığım gerçekler,
Rüyalarım ve ben,
Bir de adını koyamadığım gelecek,
Hepsi iç içe ve hepsi karmaşık.

Çıkışımı göster bana gönlüm,
Yırttığım resimler benden değil,
Bırakacaklarım da senden değil.

Hüzün yaşandı işte orda duruyor,
Sarı sarı günlerim kurşun gibi ağır,
Beklemekten yoruldu mucizem,
Göz kırpsın hayata diğer yanım.
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Gönlümün Tutsaklığı Ateş Gibi

Öyle viraneyim ki;
Ne yaşamayı biliyorum ne yaşatmayı.
Tutsak kaldım geçmişin izinde,
Ne çıkabiliyorum ne yol alabiliyorum.

Gönlümün tutsaklığı ateş gibi,
Yakıyor herbir yanı ,
Anlayamıyorum,
Ömrüme gün biçiyorlarmış.
Hayatı verene sığınıyorum.

Tutuştum karanlığın dehlizinde,
Yeni başlangıç arıyorum.
Neye sarılsam bilemedim,
Küllerimden doğacak yer arıyorum.
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Gönül Katresi

Yağsın yağmurlar üzerine aşkın,
Islatsın ruhu ve bedeni,
Mahremi olmasın aşkın,
Dokunsun gönül köşküne bir serçe.

Onun adı katre olsun,
İfşa etmesin sırları,
Tutmasın ama arzularını,
Acıtmasın götürdüğü yer duyguları.

Beklentiye kapılmasın hiçbir şey,
Anlık olsun,
Öylece doyumsuz,
Umarsıza kopsun gelsin herşey.

Ölüm gibi anlık olsun,
Son gün gibi hüzünlü,
İlk gün gibi heyecanlı,
Titretsin bedeni ve ruhu.

Farketmez,
Olsun malumu herkesin,
Katresi damlasın aşkın yer yüzüne,
Zira gönül katresidir bu.
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Gönül Koyma Gölgemize

Bakir duyguların bozulmasın,
Sankisi olmasın gecelerinin,
Sen sev meleğim,
Yaşanacak hayatları sen kurtaracaksın.

Yazgılarını yaz bu şehre,
İncitmesin seni hiçbir bedevi,
Örtmesin seni karanlıklar,
Sen aydınlatacaksın karanlıkları.

Bilinmese de olur masumiyetin,
Duru duru yarınsın sen,
Gönül koyma gölgemize,
Herşey senle güzelleşsin.
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Gönül Telim Küskündür Herkese

Saatlerim tükendi
Günlerim bir bir gitti,
Takvim yaprakları gibi ömrüm,
Koparılıp bitti.

Şimdi çok uzaklardayım.
Gönül telim küskündür herkese.
Bir mabedden binlerce farklılık doğmuş,
Selam mı versin gönlüm gidenlere?

Böylesini ne gördüm ne duydum.
Bir gelecek ki gelmeyecek.
Göz yaşlarımı kimseler silmeyecek.
Gönlümün namelerini kimse bilmeyecek.

Arzularımın sonudur bu.
Görüldü mü görülmedi mi bilmiyorum.
Öyle bir gün ki gelmeyecek.
Gönül telimden çıkanları kimse bilmeyecek.
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Gönül Ver

Zambaklar ülkesine selam söyle.
Mevsimi geçmesin gençliğinin.
Çeşit çeşit rengine gönül ver.
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Görebiliyorum

Sarı renkli odamın penceresinden,
Siyah motifli koltuğumdan köşesinden,
Seyrediyorum dünyayı.
Gökyüzünde kara bulutlar dolaşıyor,
Belli ki birazdan yağmur yağacak,
Karşı ki evlerin pencerelerinde
Kabartılar var.
Caddelerde üç beş insan,
Ve eskiden kalma dolaşan arabalar.

Sarı renkli odamın,
Küçük kapılı beyaz penceresinden,
Kahve renkli masamın köşesinden,
Demli çayımı yudumlarken,
Görebiliyorum gökyüzünü,
Ağaç dallarını,
Hafifçe sallanan yaramazları,
Kaldırım taşlarının rengini,
Yürüyerek giden teyzeleri,
Az ileriden konuşan amcayı.

Hissediyorum,
Kulaklarıma gelen sesin tenini,
Çehreme vuran yelin esintisini,
Görebiliyorum,
Kulaklarımdaki sesin sahibiyle,
Yarını görebiliyorum

SARIZ 08/04/2009
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Görüyorum

Düşünüyorum,
Düş kuruyorum.
Bir renk,
Bir yürek istiyorum.
Yarınları düşünüyorum.
Çocukluğumu görüyorum.
Rüzgarı görüyorum.
Umudumu,yağmuru;
Bereketi görüyorum.
insanı görüyorum,
İnsan olmayı görüyorum.
Birgün gitmeyi,
Birgün kalmayı görüyorum.
Şebnem tanesi olmayı düşlüyorum.
Sahip olmayı,
Tek olmayı,
Gök tanelerini,
Bahar olmayı,
Dahası köy olmayı özlüyorum.

Düş istiyorum.
Bir yürek,
Bin şehit cesareti görüyorum.
Tan yerini,
şafak vaktini görüyorum.
Kar tanelerini,
Beyaza bürünmüş rahmet tanelerini;
Saf olmayı,
Berrak olmayı düşlüyorum.

Varlığın coşkusu,
Merhametin sonsuzluğunu,
Son yağmuru,
Son fotoğrafı,
Zamanı;
Anlardaki yolları,
Kapıları,
Sır olmayı,
İhtiyaç olmayı görüyorum.
Düşünüyorum:
Bir gün bir yürek olmayı,
Bir gün bir renk olmayı düşlüyorum.

06/02/2010 - 19:50
Kumru/ORDU
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Güller Gülümsesin Bize

Masumdur  bütün çiçekler.
Açılmayan çiçekler açılsın.
Güller gülümsesin bize .
Gonca gül açsın bereketlensin güneş dolu günlere.
Annesine özlem duyan çocuklar kavuşsun annesine.
Mevsimlik işçilik bitsin .
Koşsun bütün çocuklar kırlarda.
Ayrımı olmasın gönüllerde kırlangıçların.
Bütün çocuklar kanatlansın.
Melek olsun benim yavrum gibi bütün gonca güller.
Anlamını yaşasın zaman minik gönüllerde.
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Gün akşam oldu

Gün akşam oldu.
Geçer mi gece?
Çare var mı ki içimdekilere.
Yakmış şehir geceye ağıt.
Bulamaz nehir ışıklara yanıt.

Matem yeridir bendeki
Annemi özlüyorum belki de.
İçimdekileri anlatsam
Belki dağlar kahrından erir.

Yerin yedi kat altında,
Ya da üç katlı binada.
Şehircilik oynuyorum
Tozlu dosyaların arasında.
Raflar şatafatlı
Gençliğim gitmiş bir kere
Getirir mi ki Meriç beni kendime.

Asfalt yollar,
Bölünmüş hayatlar,
Duygularımı kaybettim bugün
Gün akşam oldu geçer mi gece?
Karanlığa söylüyorum şarkımı.
Işıkları söndürdüm.
Gün akşam oldu.
Şehir bana inat aydınlık

09/12/2011 Çarşamba /Samsun
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Günaydın

Doğuda doğan güneş ,
Batıda uykuya dalan ayyaş,
İş çıkışı otobüs bekleyenler,
Çalışmak zorunda olan çocuklar ,
Mecburiyetten mahcup olanlar,
Uyanın hadi,
Günaydın hepinize.

İnişler çıkışlar,
Acı hikayeler,
Solmuş resimler,
Maceraya kapılmak zorunda olanlar,
Uyanın hadi,
Günaydın hepinize.

Avcısından habersiz olan güvercin,
Monotonluktan sıkılan zengin,
Çelişkiyi baktığı her aynada gören bezgin,
Hikayesini yazmaktan korkan masum,
Güveni emanet olarak algılayan bilge,
Uyanın hadi,
Günaydın hepinize.

Arka sokaklarda bilinmeyen acılar,
Karnı aç olduğu için yemek zorunda olanlar,
Yemek ayrımını doyumsuzca yapanlar,
Varlık ile yokluk arasındaki çizgiyi anlayamayanlar,
Uyanın hadi ,
Günaydın hepinize.
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Güneşe hasret şehir gibiyim

Son bir şarkıydı,
son bir ümitti,
Son dokunuştu hayata,
Bitti.
Korku sardı dağları,
Kar altında kaldım,
Üşüyorum.
Gökyüzünde güneşe hasret şehir gibiyim.
Gecenin ayazındayım,
Eksi üç derece sokukta kaldım,
Çakıl taşlarının arasındayım,
Yoruldum.
Bedenim bitap düştü,
Nefes alamıyorum,
Boğuluyorum,
Geceden kalmayım.
Gözlerim kapalı,
Körebe oynuyorum.
Gökyüzünde güneşe hasret şehir gibiyim.

Arka sokaklarda geziniyorum,
Santim santim eğiliyorum gecenin ayazına,
Matem yeri burası,
Adres şaştı bende,
Şiirlerim kadar öksüzüm.
Gözlerimin önünde kuşların gagaları parçalanıyor,
İnsan seline kapıldım,
İnsan yığınları içinde yapayalnızım.
Kağıtsız ortamda kaldım,
Sahipsiz şiir gibiyim.
Mum söndü,
Hayat heyacanım kim bilir nerede?
Dokunuş mu hayata?
Belki bir daha gitmem yarına.
Saçlarım asi,
Saçlarım canavar,
Her bir yanım biçare.
Gönül ket vurdu bedenime,
Bedenim ruhsuz,
Ruhsuz bedenim gezinmekte,
Kalbim kırıktır yaşadığım şehre,
Yaşadığım şehir kim bilir  kimin elinde?

Düştüm,
Düşler ortasında kaldım,
Anılar...
Ah anılar.
Hatıralarım tertemiz,
Hatıralarım heyacan dolu,
En güzel şehir doğduğum şehir,
Blakis dese keşke hayat,
Blakis herşey hayat olsa,
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Güneş kadar sıcak,
Güneş kadar parlak olsa hayatım.
Güneşe hasret şehir gibiyim.

Sarız/Kayseri
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Hangisi benim

Çatışma yaşıyorum.
Ruhum arka sokaklarda.
Elli kuruşa esir oldum.
Bir çılgın
Bir kurşun.
Belki de bir kasıt.
Hangisi bilemiyorum.
Çatışma var ruhumda.
Ruhum ara sokaklarda.
Elli milyon kere karanlık.
Beşinci sokak,
Beşinci katta esir kaldım.
Anarşist ruhum, beşinci kattan atlıyor.
Bilmiyorum.
Bilinmezlik işte.
Karanlığa kurşun sıktım.
Sevdiğim karanlığın ucunda.
Çığlık duyuyorum derinlerden.
Mavi özlemim var.
Bar sokakları çılgınlıklarla dolu.
Camii sokakları bomboş.
Gülümün rengi siyah
Gölgemden korkuyorum
Hangisi benden biri?
Üç beş ses var ileride
Hangisi annem?

Siyah ve kırmızı iç içe.
Sıcaklık akıyor aşağıya,
Kırmızılıktır belki boynumda.
Kurşun mu dokundu tenime?
Bedenimden haberim yok.
Ruhum firarda.
Beden mi benim?
Ruh mu benim?
Hangisi benim?
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Hastayım Hekimim Nerede

Hastayım hekimim nerede.
İnce hastalık eritiyor beni.
Şifa arıyorum yaban ellerde.
Hastayım hekimim nerede?

Ben nedeyim şimdi.
İnce hastalık bırakmıyor beni.
Hastane kapılarındayım.
Hastayım hekimim nerede?

Geceler uzun bitmek bilmiyor.
Yan odada biri inin inim inliyor.
Ben şimdi yaban eldeyim.
Hastayım hekimim nerede?

Sonu gelmiyor acılarımın.
Ayıp değil günah değil.
Mecburiyetten mahcupluk doğmaz.
Hastayım hekimim nerede?

Gün ağarmıyor koridorun ortasındaki odada.
Hep zından hep korku.
Bekleyenlerim varmış hastane koridorlarında.
Hastayım hekimim nerede ?

Bayram gelmiş evlere .
Karşı komşum ikramlık derdinde.
Bense bekliyorum yaban ellerde.
Hastayım hekimim nerede?
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Hatırlayacağım

Koştursalar beni asfalt yollarda,
Unutmayacağım patikaları,
Her yanımda özgürlük şarkıları söylense de,
Hatırlayacağım yoldaşım prangaları.

2009 KAYSERİ
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Hayat Biçimim

Yıllar sonra değişti her şey.
Gönlümü sığdıramadığım limanlarım yok.
Şatafatlı hayatlar çok uzakta;
Suni hayatlardan uzaktayım.
Hayat biçimim,
Bir masam dört sandalyem.
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Hayat Geçiyor İşte

Nedenlere takılma,
Keşkeleri bırak,
Öyle ya da böyle ,
Hayat geçiyor işte.

Sevabıyla günahıyla,
Sonsuz yaşama hevesiyle
Ya da ölümü hissederek,
Hayat geçiyor işte.
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Hayat Neydi Anne

Hayat neydi anne ?
Bir bardak çay,
Bir fincan kahve,
Sahi anne sen çay içmiyordun.
Nasırlaşmış ellerin
Hayatın kendisiydi değil mi anne.
Kırışan gözlerin,
Merhametle evlatlarını kollaman
Hayatındı değil mi anne?
Saçlarıma bir daha bir daha bakman.
Küçük veledin yaramazlıklarını görmezden gelmen
Hayatındı değil mi anne.

Hayat neydi anne?
Bir fincan kahve,
Bir tutam yeşillik...
Yılları saçlarına yüklemen,
Yazmanda saklı cesaretin.
Kim bilir anne  hayat senin için.
Evlatlarının geleceğidir .
Tutuşmuş Ali rıza
Vermiş veriştirmiş bilmeden benim için
Sen anlatmışsın hayatımı ona
Sahi anne senin hayatın neydi ?
Senin hayatın beni yüceltmek,
Küçüğümün geleceğini inşa etmek.

Hayat neydi anne ?
Gündelik günlükler,
Bitirilmemiş mısralar,
Ve yılların yorgunluğu...
Mehmet efendi de tutuşmuş,
Biraz da mutlu olmuş.
Düşmüşüm ya
Keyfe keder olmuş.
Keyfe keder olmuş da ne olmuş.
Nutku tutulmuş Mehmet efendinin.
Yiğit kadınsın anne .
Anlatmışsın hayallerimi Mehmet efendiye .
Göz yaşlarını gecelere saklarsın
Bilirim bir of çeksen dünya inler.
Oflarla işin olmaz
Hoyratlarla asla işin olmaz.
Bitmişlik yok.
Dirilmek var sende
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Her Bahar Açan Çiçekler Bitti

Caddelere yağmur yağıyor.
Mevsimlik hayatlar peşimi bırakmıyor.
Yarım kalan aşklar hüznüme ortak oluyor.
Hoyratça konuşanlar sözünde durmuyor.

Bilmediğim yerlerim var.
Uçurumlar ötesi yerleşkelerim var.
Gelecekten korkuyorum.
Kırkıncı yaşım gelecek mi.
Evladım haykırıyor,
Evladımın sesini kesiyor karanlıklar.

Sevgilimin sesi uzaklarda.
Şehir benim için karanlık .
Kaldırım taşları parçalanıyor her bir yanımda.
Hayat bir sahneydi.
Sahnelediklerim öldü gitti.
İki dost bir yabancı olduk.
Gün yüzü gülleri görenler gitti
Her bahar açan çiçekler bitti.
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Hoşçakal demek gerek

Beklemek gerek,
Düşlemek gerek,
Düşünü;
Sonundaki mutluluğu görmek gerek.
Yükseklere tutunmak gerek.

Hoşçakal demek gerek,
Gitmek gerek;
Taa uzaklara gitmek gerek.
Söylemek gerek;
Söylenmesi gerekenleri söylemek gerek.
Lal olmuş dilleri kesmek gerek.

İçimizi dökmek gerek;
Dışımızı yakmak gerek.
Zamanı yıkmak gerek,
Yapışkan zeminleri parçalamak gerek.
Yükseklere çıkmak gerek,
Yükseklere tutunmak gerek.

Hoşçakal demek gerek,
Gidilen yere tutunmak gerek.
Evini, yüreğini, geleceğini götürmek gerek.
Uçurumları geçmek gerek.
Göz yaşını taşımak gerek,
Ayrılığa katlanmak gerek.
Yeni dünya için;
Hoşçakal demek gerek.
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Hükmün adı geceydi

Hükmün adı geceydi,
Hükümsüzlüğün adı neydi?
Zaman geçmiyor,
Saatlerin sayaçları prangalı,
Zaman,
Sıfırlanmış sayaç.
Geçmiş yok sanki.
Köprü kuramıyorum geçmişten bir şehre.
Anılarım nerede?

Sessizliğin sesi kulaklarımda çığlık,
Çığlık yakıyor hücrelerimi,
Boz tenlerden bakıyorum dünyaya,
Tenimdeki acı kimin eseri?
Bildiğim mutlu şehirler;
Yakamozdan kurduğum evler,
Mavi dünyam nerede?
Geçmiyor işte zaman.
Anlatıyorum işte:
Hükmün adı geceydi,
Hükümsüzlüğün adı neydi?

15/01/2009
MAMAK/ ANKARA
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Hüzün Günleri

Hercai duygular sarıyor her bir yanımı,
Gönlümde hicranın yarası,
Hangi yöne gitsem bilemedim.
Bir şehir üzerime çullanıyor,
Söküp attım kaldırım taşları gibi geçmişi,
İzleri bırakmıyor yakamı.

İnadına yaşamak dedikçe,
İnadına karanlık geliyor üzerime.
Saçlarıma takmışlar zamanın yıldızlarını,
Ötede de yırtılmış bütün resimlerim.

Hüzün günleridir yaşanan içimde,
Yılgınlık var her bir yanımda,
Saatleri bıraktım,
Sayaçlar takıldı bir köşede,
Belki de ölü doğuyor bütün günler.
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Hüzün Musikisi

Merhametinden eritsen dağları neye yarar.
Şimdi her bir yanımda hüzün musikisi çalıyor.
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İçimde Öldü Yaşayanlar

İçimde öldü yaşayanlar.
Nerde bilmiyorum şimdi onlar.
Bir mahluk ki omurgasızlar,
İçimde öldü onca anılar.

Bilmiyorum geçti yaşanılanlar.
Bir mışmış anılar.
İçimde öldü yaşanılanlar,
Nerde bilmiyorum omurgasızlar.
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İçindeki Çocuksu Düşleri Bırakma

İçindeki çocuksu düşleri bırakma,
Bir oyun kur düşlerinde arkadaşlarınla,
Bozulmamış kıyıları hayal et,
Uçurtmanı al rüzgara bırak kendini,
Gökkuşağı renkleriyle boya hayatı.

Bir kırlangıç kuşunu takip et,
Baharın cıvıltısı kulaklarında duyulsun,
Papatya fallarına aldırma!
Kendinden değilse de sev,
Kucakla hayatı.

Bilir misin ne güzeldir hayat!
Aslında mucizeye de ihtiyaç yoktur,
Mücadelenle var olacaksın hayatta,
Dön bak içine ne cevherler saklı,
Tebessümünle tutacaksın yaşamı,
Sev sevil paylaş hayatı.
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İki damla göz yaşı

Bugün maziyi hatırladım.
Maziyle bugün arasına köprüler kurdum kendimce.
Seninle bugün arasına.
Bugün seni hatırladım.
Senden kalanları hatırladım
O günü;
İki damla gözyaşını hatırladım.

Mevsimlerden bahar,aylardın mayıstı:
Değişmiştin o yıl,
Gökyüzünden doyasıya ilham alıyordun.
Bedenin aynalara dans ettiriyordu,
Hüküm sürüyordun aynalarda.
Sanki prenstin aynalar karşısında.
Demiştim ya mevsimlerden bahar
Her adımın bir hayat,
Gök kubbeden düşen her yağmur tanesi,
Gönlünde adeta bir nehir oluşturuyordu.
Cıvıl cıvıldın.
Bilmediğin duygular tarifsiz heyecanlar içindeydin.
Bazı duygular bazı heyecanları yaşarken adeta tir tir titriyordun.
Gönlünden kulağına fısıldayan sesi duydukça;
Heyecandan hayat doluyordun
Gönlünün nameleri seni adeta sonsuz bir mutluluğa yükseltiyordu.
Kalbinden doğaya aşk nehiri akıyordu.
Kalbinin her atışında seyahatten seyahate çıkıyordun bulutlar ötesine,
Bilmiyordun
Ya da biliyordun
Sen aşık olmuştun.
Aşk aşk diye diye aşk denizi oluyordun.
Bekleyişin aşk,yürüyüşün aşk,
Aşktan sevgi yumağı olmuştun,
Pınar olmuştun aşk pınarı.
Yukarı çıkışında aşk hep o pencerede,
Kahve renkli o pencerede.
Aşağıya inerken adeta uçuyordun.
Kahve rengini görünce.
Pencereden gönlüne yansıyan bakış;
Adeta seni dünyadan koparıyordu.
Bambaşka hayatlara gidiyordun.

Mevsimlerden bahardı.
Aylardan mayıstı.
Aşk bambaşka olurdu.
Mavi gökyüzü, yemyeşil bahçeler, rengarenk güller ve bülbüller...
Adete aşk şehrine dönüşmüştü senin için her şey.
Senin için doğa dile gelmişti.
Kuşlar senin için şakıyor,
Bülbüller senin için dile geliyordu adeta.
Günleri gündüzleri başka başka yaşıyordun.
Gecelerde yıldızlar senin için parlıyordu.
Güneş o günlerde ayrı selamlıyordu sabahları.
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Lale bahçeleri hayat olmuştu.
Pembe’nin ayrı yeri vardı sende.
Gönül vermiştin yere göğe.
Hopluyor, zıplıyor, keyif üstüne keyif....
Lakin anlatmalıydın bu aşkı,
Gönlünde yanan bu alevi paylaşmalıydın,
En önemlisi de bu alevin sahibine teslim etmeliydin gönlünden geçenleri.
Ancak bu o kadar da kolay değildi.
Ki daha önce böyle bir şey yaşanmamıştı sende.
Çarşamba günü, saat 21:45'de gelmiştin.
Biraz durgun, biraz mahcuptun konuşamıyordun.
Gözlerine baktıkça sanki utanıyordun.
'Anlat! Anlat ki rahatla' demiştim sana.
Ve sen de bir çırpıda anlattın gönlünü,
Gönlünün namelerini,
ve ' destekle' demiştin.
Hatırlıyorum o geceyi,
Cesaret yumağı haline dönüşmüştün.
Haykırıyordun adeta,
bütün kainata meydan okuyordun,
Doğada sanki sadece senin sesin vardı o dakikada.
Aslında senin cesarete de ihtiyacın da yokmuş ya
Biz anlamıştık oracıkta.

Mevsimlerden bahar, aylardan mayıstı.
Günlerden salıydı.
Büyük gün gelip çatıvermişti.
Heyecan heyecan,
Buram buram terliyordun.
Esmer tenin inadına kırmızı olmuştu.
Dudakların kup kururu hatta ve hatta çatlayı vermişti stresten.
Saat on civarıydı, yaza ramak kalmıştı.
Yokuştan yukarıya doğu çıkıyordu
Gölgelere bezenmiş yol civarında sevdiğin.
Ve sen...
Bir bakış, içinden de haykırış.
Yavaş yavaş, birazda usulca gidivermiştin yanına.
Bende seni uzaktan seyrediyordum ya.
O anda zaman durdu.
Sadece dünyada sen ve o vardı.
Ellerin sağ göğsüne doğru gidivermişti,
beyaz gömleğinin cebine.
En sevdiğin rengi yani kırmızıyı en sevdiğine takdim edivermiştin.
Ellerindeydi artık o gönlünden kopan ' sevgili en sevgili' diye başlayan nameler.
Artık sükut etme zamanıydı.
Kainat sükut etmişti.
Gözler ve gönüller konuşmalıydı.
Bir bakış atıverdin gözlerine ve gönlüne,
Çekilivermiştin bir adım gerisine,
Evet bekleme zamanıydı.
Bekletme zamanı.
Bekledin, bekledin sonra....
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Sonrası bilinmez nedendir umut yerine kaosa terk edivermişti.
Bahar gitmiş yerine güz sarısı gelivermişti.
Gözler ve gönüller ayrı ayrı akıveriyordu.
Gönlünden kopan ateş parçası gözlerine öyle etki edivermişti ki;
Zaman adeta param parça oluvermişti.
Gözlerde nem ve iki damla yaş.
Mevsim sanki sonbahar.
Hafiften rüzgar
Gönlünden kopan namelerde karayel,
Savrulmuştun;
Savrulmuştu gönlünün nameleri yukardan aşağıya.
Sevgilinin eteklerinde,
Artık her şey ayaklar altında,
Ve sevgilin;
Sevgilinde mahcupluk, biraz da ürkeklik,
Ve gözleri ayak hizasında;
Korkuyordu ve korktu.
Korkuları korkutmuştu onu,
Ve visal
Visal sonsuza kalmıştı...
Aynı duygular paylaşılsa da,
Aynı hayatlar hayal edilse de
'Hayırdı' cevabı.
Anlamamıştı sevgili yar seni.
Anlayamamıştı mesafeler seni
Anlamamıştı hayat seni.
Arık gün dönmüştü senin için.
Çalıkuşun da ürkek,
Ve şehir de gurbet...

Mevsim bahar, Aylardan mayıs, günlerden salı.
Sabah coşkusu yoktu artık.
Gece üzerimize çökmüştü,
En sessiz geceydi yaşanan senle.
Küsmüştün bir kere.
Kainata, doğaya, insanlara.
Kendine ve geleceğine küsmüştün.
inanmamıştın zamana ve mekana,
İnanamamıştın 'Sevgili yar'a'

Gece karanlık değildi aslında,
Gök kubbede sana inat yıldızlar cümbüşü vardı.
Ancak senin gönlünün yıldızı kaymıştı.
Dolayısıyla yabancı kalmıştık gökyüzüne ve geceye.
O gece üç kişiydik.
Son gecemizdi birlikte yaşadığımız.
Konuşmuyordun bizimle,
Duymuyordun hatta ve hatta nefes bile almıyordun.
Gönlün hazanı yaşayan gurbet gibiydi.
Gönlünün gülü kuruyuvermişti.
Donuk bir bakış,
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Son bir bakış o malum yere.
Gönlünden yağan yağmur,
Ve düşler,
Düşlerinden geldi gözlerine gelmişti haberi:
iki damla yaş.

Sonradan duydum gideceğini,
Karar vermiştin zaten o gece belliydi.
17 Haziran günüydü,
Günlerden cumaydı ve sen gittin.
Giderken yüreğini de götürdün.
Yollara terk ettin rüyalarını ve hülyalarını.
Gönlünden kopan nameleri şehrin boşluğuna bırakıverdin.
Gittin ve bir daha dönmedin.
Gittin ve bir daha haber vermedin.
Senden tek hatıra kaldı
İki damla gözyaşı.

04/03/2009 SARIZ/KAYSERİ
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İkramın Nefesin Olsun Bana

Yüz hatlarıma aldırma.
Müşfik bir yar gibi yaklaş yanıma.
Emanet  et gönlünü bana ,
Gökleri fethedeyim sana.

Silüetini göstersen yeter bana,
Çılgın bir deniz olurum sana.
Tedirginliğini anlat geceler boyunca bana,
Korkusuz cengaver olurum sana.

Adam et şu kifayetsiz ön sözümü,
Buzda bırakma özgürlüğümü,
Kabuslardan çıkar çorakta kalan hüznümü,
Merakta bırakma özlemle yanan gönlümü

Elimde değil koşuyorum sana,
Bir kutlu doğum gibisin bekletiyorsun seni bana
Sensizlik keskin bir kamçı gibi çarpıyor bana,
İkramın nefesin olsun bana.

Serkan Bol
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İnşaa Ediyor

Dünya dönüyor elimde değil,
İsmim cismim de önemli değil,
Kutsanmış geleceği olanlar,
Fani duygularla geleceğimi inşaa ediyor.

Serkan Bol

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İstanbul

Bugün veda vakti sevgili İstanbulum,
Veda ne kadar zormuş senden.
Geldi çattı ayrılık..
İstanbul sana veda ediyorum.
Karanlık sokaklarına,
İnsan yığını caddelerine veda ediyorum.
Belki darıldın bana böyle hitap ettin diye,
Aslında bu bir  teselli benim için.
İstanbul senden kopmak zor.
Unutmayacağım;
Emirganı, İstinyeyi, Galata Kulesi, Adalar, İstiklal caddesi,Taksimi.....
Ve tarihin doruk noktası Eminönü.
Şahlanıyorum seni andıkça.
Gözlerim doluyor.
Her ne kadar sallasa da saltanatımı şehir eşkıyaları,
Senden vazgeçemiyorum.
Yoluma engel koysa da karnından konuşanlar,
İlle de sensin sen İstanbul.
Sen benim hayatımsın İstanbul.

Sana veda vakti geldi İstanbulum.
Seni düşler ülkesine götürmek istiyorum.
Sen benim düşümsün,
Düşler sende güzel İstanbul
Kahramanlarımın şehrisin İstanbul.
3. ve 60. sokağı hatırlıyor musun?
Ne maceralar yaşamıştık senle.
Mutluluğun heykelini dikmiştik orada.
Ve biranda koşmuştuk köprülerinden binlerce kişiyle Altın burnuna.
'Şimdi Kumpir Vaktidir' demiştin bir gece yarısı
Ortaköy’de almıştık soluğu.
Ne doyumsuz bir geceydi Ağustos sıcağında....
Ve bir gün bizlere açmıştın yelkenlerini Masmavi marmaranda.
Uzaktan seyrettirmiştim Çamlıcanda Boğazını,
Işıl ışıldı gecelerini
Tam bir seyri alemdi.
Yorulmuştuk nefes almalıydık...
Bir anda Sarıyer’de güzel bir çay bahçesinde çay yudumlatmıştın,
Dostlarıma, yüreğini açmıştın.
' Senin dostların benim dostların demiştin'
Hatırlıyor musun ey sevgili İstanbulum?
Topkapı’ndan yürürken gülhaneye doğru,
Çok yorulmuştum temmuz sıcağında,
Açtın sineni bizlere ey sevgili İstanbulum;
Gülhane’ni, Sarayburnu’nu; Yeni kapını;
Unutulur mu Kum Kapın?

Sevgili İstanbul!
Şimdi kahrı keder ederken uzaklarda seni düşünüyorum.
Hasret çilesi.
Sevgi çilesi.
Bu sevgilinin çilesi.
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Bu sevgiliye hasretin çilesi.
Sana emanet etmiştim Sevgili yar’ı.
Ey İstanbul ben biliyorum ki;
Gözün gibi bakıyorsun sevgili yar'a.
Sen kimi üzdün ki bu güne değin.
Kimi barındırmadın ki yüreğinde
Yüreğine sağlık İstanbulum.

02/03/2009 SARIZ/KAYSERİ

Serkan Bol
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İstanbul Özlemi

İstanbul seni düşündüm bugün,
Sana kavuşmak geldi içimden,
Tarifsiz duygularla sana kavuşma arzusu var bende.
Sen büyüdükçe büyüdün,
Ben küçüldükçe küçüldüm.
Bana büyümeyi anlat İstanbul.

Ben kırların çocuğuyum,
Özgürdür ruhum ve bedenim,
Lakin bir tutsaklık var içimde bugünlerde,
İstanbul sana tutsak duygularla bağlanmışım,
Bilemedim aşk gibi bir şey mi bu?
İçimde bukle bukle büyüyorsun,
Tarifi doyumsuz görme arzusu bu.

Bilirsin güzel günlerimiz oldu,
Belki de en güzel günleri senle yaşadım,
Uçtum en yükseklere uçtum senle,
Sende tanıdım hayatın binbir rengini,
Adım adım,
Belki santim santim gezdim tarihi yarımadanı,
Seni bir kent gibi değil;
Bir aşk gibi yaşadım İstanbul.

Yürüdüm yürüdüm senle beraber yürüdüm,
Yoklar yok iken sen vardın yanımda,
Dalgaların altında kalan aşkı senle yaşadım,
Sırılsıklam sevdayı sende gördüm,
İskelelerinde işlerine koşturanlarla beni aynı görme,
Ben seni öyle yaşamadım,
Seni bir bardak çayı yudumlarken,
Ölümsüzleştirerek yaşadım.

Hani bir gün bir martıya seslenmiştim,
Üsküdarda...
Hatırladın mı?
Ben hatırlatayım sana:
Seni ölümsüzleştireceğim demiştim martıya,
İtiraf edeyim ölümsüzleştirmek istediğim sendin.
Sen ölümsüz bir kentsin benim hayatımda.

Sevgili ile en güzel günlerimiz seninle oldu,
Pır pır çarparken gönlümüz,
Sen şahit oldun en masum duygularımıza,
Eşlik ettin bize Büyükada'da bir faytonda,
Ya da tarihin dönüm noktası olan meydanlarında.

Otobüslerinde seyahat çok zordu,
O nedenle inmiştik Beşiktaşta otobüsten,
Yürümüştük yürümüştük sevgiliyle
Beşiktaş'tan Sarıyer'e
Emirganda konuk etmiştin bizi.
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Sevin demiştin birbirinizi.
İstanbul biz hala birbirimizi çok seviyoruz.
Biliyor musun ?
Bir kızımız bir oğlumuz oldu.

İşte böyle sevgili İstanbul
Seni düşündüm bugün,
Tarifsiz duygularla sana kavuşma arzusu var bende.

Serkan Bol
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İstanbuldan haber var

İstanbul’dan haber var,
Her yerde soğuk varmış,
Bütün caddelerinde
Yağmur damlarından
Eserler varmış.
İstanbul’dan haber var,
Her yerde soğuk varmış,
Bütün sokaklarında
Kardan Adamlar varmış.
İstanbul’dan haber var;
Her yerde hasret varmış.
Özlem varmış...

İstanbul’dan haber var,
Mavi sularında,
Yelkenlilerinden
Sevgilinin sitemi
Postalanmış;
Uzayan yollarda,
Uzaklardan bana:
Bana ilham yollamış.
İstanbul’dan haber var.
Sevgiliden hasret şarkısı var,
Sevgiliden gözyaşı var,
Sevgilide ağıtlar var....

Serkan Bol
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İstemiyorum

Gitmek mi kalmak mı bilemedim,
Yaralı gönlüme söz geçiremedim,
Öyle yoruldum ki kendime gelemedim,
Şehir şehir dolaştım kendimi betimleyemedim.

Masumiyeti kaybettim söyleyemedim,
Arsızlaşan duygular esir aldı bildiremedim,
Öyle anlar var ki yaşayıp gösteremedim,
Yıllar geçmiş kendime bir dost edinemedim.

Ömrüm geçiyor gideni getiremedim,
Kalemim yazıyor bir gönülde yer edinemedim,
Tane tane dökülüyor hüzünler engelleyemedim,
Yıllar geçmiş kendime bir dost edinemedim.

Senden istediğim imkansızlıktır ama hükmedemiyorum,
Öbek öbek geliyor geçmişin kırıntıları arzulamıyorum,
Gelmesinler yanıma gitsinler yanımdan onları istemiyorum,
Yıllar sonra yanımda göremeyeceklerimi istemiyorum.

Serkan Bol
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Kaçalım

Kötü bekçi bekliyor seni beni,
Görünmeden kaçalım mı sevgili,
Karşı dağa kış gelmiş,
Üşümeden kaçalım emi.

Serkan Bol
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Kaçış ve Umut

Ve ayrıldım işte.
Terk ettim acı dokunduran her şeyi.
Terk ettim işte,
Buldum işte ondan uzakta bir yerlerde bir ömür.
Güzel yastığım yok başımın altında belki,
Belki yatacak yatağım da yok ama;
Dikenler batmıyor bağrıma,
Özgürlüğün tadına varmış  bir ruhum var burada.

Tikenli yollar,
Taşlardan örülmüş duvarlar,,
Aşılması gereken yollar,
Azmettiğim hatıralar,
Binlerce onbinlerce yeminler
Ve kaçış.....

Ve ayrıldım işte.
Yüz çeviriyorum tenine dokunduğum sokaklara.
Biri yok artık,
Birlerden binlerden yüz çeviriyorum.
Karanlığı ortasından atılan taşlara meydan okuyorum.
Kimse kusuruma bakamayacak artık.
Deliler ve veliler şehrinden uzaklarda bir yerde.
Özgürlüğümün şehirdeyim.
Yükseklerde bir yerde.
Bulutlar ötesinde bir yerdeyim.
Kupkuru gönülleri aştım,
Zamandan çaldım bir gül.
Güller armağan ediyorum tebessümü eksiltmeyen yüzlere,
Yok, yoktur buralarda,
Varlığın büyüsü bütün çehrelerde
Anlamını dokundurduğum mavi,
Bütün tenlerde,
Tenlerde ve çehrelerde hayat
Her yer şiir tadında hayat var.
Bir de hasret....

15/03/2009 Sarız

Serkan Bol
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Kaldır Başını

Seni gördüm geçen pazar,
Gizli gizli sana baktım uzaktan,
Anlam mavisi gözlerin donuk artık,
Bir sevda şehri hayal ediyordun
Uzaktan doyumsuzca...
Hayal etmek senin muradın değilmiş,
Anladım adın da bahtın gibi karaymış doğuştan,
Hangi gün kim bilir kaç defa ağladın;
Hayallerinden giden yaşama.
Oysa hayata dair çok sözün vardı.

Yedi yaşındaki hayallerin
Yetmişinde gözlerinden geçer birer birer;
Küçük bahçeli bir evin,
Kedin,
Bir de arkadaşın köpeğin.
Hikayeni anlatacak yok.
Adın çıkmış karanlığa,
Oysa herkesin vardır hayatta karanlığı.

Kim dokundu sana,
Ürkekçe kabullendin belki herşeyi.
Biliyorum
Sahip oldukların hayalden öte bir şey değildi.
İki elbise vardı
Biri günlük,
Biri de uzaklar için dikilmişti bedenine,

Bazıları yaşayan ölüdür.
Bazıları da ölümü güldürür.
Bazılarını da ölüm güldürür.
Bilsek ne olur bilmesek ne olur.
Kırlangıç gibi ürktün,
Kaçtın gittin uzaklara.
Ne bir selam,
Ne bir kelam var senden şimdi buralarda.

Merhabası güzeldi hayatın seninle,
Bir düş kurmuştuk seninle yedimizde.
Kaldır başını yerden,
Bir sağına bak, gözünün rengini göster bana,
Yedimizi yenilmişliğimizi konuşalım senle,
Hüzün şarkına ortak olayım ne olur.
Yetmedi mi onca söylenen sana?
Ya senin uzak durduğun bitmeyen yıllar...

Serkan Bol
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Kalmak Zor

İnsanlar,
Binalar ,
Uçan kuşlar,
Biraz avuntu,
Ve de  ayrılık.
Bildiklerim
Yol verdiklerim
Yoldan aldıklarım
Mekanlar ve insanlar.
Şehir ve umut
Ölüm haber veriyor gerçekleri .
Şehirde karanlık var.
Gitme demek kolay .
Kalmak zor .

Çarşamba /Samsun

Serkan Bol
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Kaosum

Bir sığınak tutturmuşsun sen.
Sığındığım liman mı var benim.
Sahipsiz kaldım ,
Beklemek olmuş kaosum.

Serkan Bol
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Karanlığın içine gömdüm kendimi

Karanlığın içine gömdüm kendimi,
Lakin karanlık kaldırır bedenimi,
Uzaktayım çok uzaktayım,
Bozkır ruhumun içinde,
Asiyim,
Asabiyim;
Dağların altındayım.
Üşüyorum;
Bedenim biçare...

Eylüldeyim;
Lakin kendimde değilim,
Rüzgar sağuruyor beni sevdiğimden,
Kendimde değilim,
Üşüyorum sabahın ayazında;
Beşe çeyrek kala aydınlığı hayel ediyorum.
Üç şehirden uzaktayım.
Memleketi özlüyorum;
İstanbulu özlüyorum,
Sevgiliyi özlüyorum.
Sevgiliden en sevgiliden  uzaktayım.
Üçüncü şehir değil yaşadığım;
Dağların altında bozkırın içinde yaşıyorum.
Karanlığın içine gömdüm kendimi;
Lakin karanlık kaldırır ancak beni.

                                                 27/09/2009 Mamak/Ankara
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Kayboldu karanlıkta yalnızken gece

Kayboldu karanlıkta yalnızken gece,
Gölgeler imdada yetişti,
Sokak lambaları sisli ve puslu,
Kaldırımlarla kardeş soğuk,
Gözlerimde parçalanıyor parke taşları,
Soğuk her yer ve sis,
Ben Buz adam.

Kayboldu karanlıkta yalnızken gece,
Sokaklar ve caddeler bomboş,
Uzaklardan gelen initlit sesleri,
Bir terk ediliş var yükseklerden,
Kaçan tetikçi,
Emir kimden?
Ve yalnızlığa boyun eğdi gece,
Kayboldu karanlıkta yalnızken gece,

Hayatı yaşanılır kılan mutluluklar nerede?
Herşey düşüncede başlayıp bitse,
Dünya mı uyutmuş seni beni?
İnilti sesleri işte,
Geçiş sesleri,
Yalnızken karanlığa boyun eğdi gece,
Kayboldu karanlıkta yalnızken gece.

Serkan Bol
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Kayıkçı Sandığı

Sevdiğim;
Gelişinde anlam var,
Gidişinde hasret...
Geçmişten geliyorum,
Boynunda kızıl kolyeyi görüyorum.
Benim saatim kayıkçı sandığında,
Anla işte,
Zamandan saat çalıyorum.
Kaçışımın öyküsü yazıyorum sana.

Sevdiğim:
Dağların ardında,
Başkalaşmış bahardayım.
Sana hasret yamaçlardayım.
Kanatlandım sanki,
Uçuyorum,
Yeşile özlemim var.
Kayıkçı sandığından sesleniyorum sana,
Anla işte
Sana yazıyorum.

SARIZ/KAYSERİ
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Kelebek Etkisi Geçti Eskilerin

Ne çok sarmışım hicranı kollarımda,
Çaresizlik yemini etmişcesine,
Ümitsizlik ekmişim boş yere geçmişimde.
Oysa müptezel olmuş eskiye dair tanıdıklarım.
Kelebek etkisi geçti eskilerin,
Bir kenara atma vakti gelmiş geçmişin.

Serkan Bol
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Kelimelerim Kesik

Bakmayın bana öyle,
Zira gecenin rengi başka.
Gece karanlık,
Gece derin.
Aynadaki yansıyan ışık derin.
Ben oldum Gülendam.
Cümlelerim kısa,
Kelimelerim kesik.

Serkan Bol
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Keşke

Ahh ulan ahh.
Bilirim ben:
Orada olmak zordur bilirim.
Orayı görmek, düşlemektirr bilirim.
Arada kalmak,
Dökmeyi,
Dönmeyi bilirim ben.
Seyahat etmeyi;
Suskun kalmayı bilirim ben.

Araf halindeyim ben.
Geçmişteki gibi değil;
Gelecekteki endişeşelerim gibi araftayım.
Olsaydım keşke rüzgarın önünde bir uçurtma.
Koşsaydım doyumsuzca maviliğin sonsuzluğuna.

Keşke azad etsem kendimizi gelecekten.
Özgür bıraksam yarınlarımı.
Keşke döksem eteğimdekileri;
Keşke dönsem senin yerine.
Görsem yolu,
Keşke görsem yolunu.
Sana nameler döksem yüreğimin derinliklerinden.

2010 KAYSERİ

Serkan Bol
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Kır Gönlünün Hüznünü

Kır gönlünün hüznünü,
Yak bir demet acı.
Ve rahatla….
-ki sende istersin rahatlamayı-
sevgi seli, sevgi tomurcuğu ol.
Tamamlamalı açılan çiçekleri gecelerin,
Anlamını korumalı özgüvenin,
Ve anlatımların bilgiyi yoğurmalı.

Mazi korkmaz,
Gelecekse endişeli ve korkuludur.
Ama sen güçlü olmalısın,
Yaşatmalısın gençliğin için;
Gülleri gülücükleri.
Ve ihtişamını yazmalısın gök kubbeye.

Gölgenden korkmalı kaldırımlar,
Dillere gelmeli sokak lambaları,
Yürüyüşünden seni anlatmalı  gelip geçen.
Fikir babası olmalı senin için gezginler,
Fetih besteleri bestelemeli senin için fatihler.

Güneş bile anlatamaz sokakları,
Ateş ol,aydınlat kirlenmiş ruhları.
Ümit ol,
Yeşer ve yeşert kurumuş fidancıkları. .

Karanlıksa,
Bir mum ol,
Hatta o da yetmez;
Yak bütün mumları.
Aydınlansın yarınlar.

Sahip çıksın sana gelinler gelincikler ve gelenekler,
Düğün alayı kursunlar senin için,
Bayram ol,
Ve her gönüle götür bayramlaşmayı,
Barış ol, saygını görsün meclisler,
Senin için meclis olsun varlıklar.

Hayaller ve düşünceler sende kümelensin,
Yazgı ve yazarlar buluşsun senin için,
Sustur silahları,
Ateş olmuş gönülleri serinlet.
Gülleri gülücükleri sevenler için sahiplen.
Adını yazsınlar bekleme rıhtımlarına,
Geleceğinden emin  olsun;
Sana gönül verenler.
Lakin önce gönüller fethet,
Gündüz yüzünü güneşe dönmeden,
Vatan severler seni bulsun,
Herkes sende tanısın bayrağı, vatanı,
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Ve herkes sende görsün;
Görgü ve görevli olmayı.

Birliği bilimi temsil et,
Sihrini değil gerçeğini görsün herkes.
Karanlık değil beklenen senden.
Kuytu bir yerde herkes için,
Aydınlık ol.

Ümitlendir geleceği.
Sevgi ve sevinç yay
Sana talip olanlara.
Binlerce dünürün olsun.
Senden dolayı Şenlikler kurulsun
Kutsallıklara selam götürsünler senin için.
Viran şehir mutluluk estirsin uzaklardan.
Her yer ve her fert vuslatını bestelesin.
Kutluluğu sende bulsun şehircikler ve şehirler.
Hazırlansın gençlik ve gelecek için
Her yere adını yazsınlar.
Ve binlerce kez mutluk çığlıkları atarak
HOŞ GELDİN desinler…

Serkan Bol
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Kızım İçin Bereket olsun Yarınlar

Dokunsunlar dağlarıma ovalarıma,
Haydi senden de bir ömür olsun.
Geleceğim için kızım için  bereket olsun.
Şarkılarıma huzur dokunsun
Keşkeleri bıraksınlar.
Gerçeklerle yol alsınlar.
Gölgesinden korkanlar inat
Yüreğiyle destan yazsınlar.

Haydi  dedikçe yazmak isteyenler var.
Hey gidi dünya diyenler var,
Karanlığa sövenler var.
Uçurumları yıkanlar var.
Haydi bakalım haydi.
Benim de yazacaklarım var daha .
Şimdi geldim ben.
Kızımın geleceği için geldim ben.
Haydi bir ses de senden olsun .
İyi şeyler de olsun.

Kimi umutlu kimi huysuz.
Hayat yolu işte .
Dört yapraklı yonca gibi yolumuz,
Bütünüz biz .
Tek kuruşluk  saatleri terk etmeli ön sözümüz.
Hep geleceğe hep geleceğe yürüsün sonsuzluğumuz.

Küçükler böyle desinler
Bırak o yalnız kalsın desinler.
Boş ver sen.
Yalnızlık senin şarkın değil,
Haydi bakalım haydi;
Gelsin yarınlar,
Kızım için bereket olsun yarınlar.

Yalnızlık yoktur lügatimizde
Lisan-ı halin ile anlat :
Ölülerimiz bir ,
Dirilerimiz bir ,
Hayatımız bir ,
Haydi bakalım haydi ;
Veren Allah alan Allah
Verene çok şükür Elhamdülillah
Gelsin yarınlar
Kızım için bereket  olsun yarınlar.
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Kimse Halimden Bilmez

Kimse halimden bilmez.
Neredeyim kiminleyim?
Kimsesiz kaldım.
Yalnızlık benim içimde bir yerde.
Ne sevdayı bildim,
Ne hayatı.
Hayatsız kaldım işte.

28/03/2018
Çarşamba /Samsun
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Kimseye Söyleyemediğim Sözcüklerim Var

Esiri oldum karanlığın.
Kimseye söyleyemediğim sözcüklerim var.

Takıldı kaldı zaman.
Kimseye söyleyemediğim sözcüklerim var.

Sessizlik her bir yanda.
Mektubum kaldı postacıda.
Kimseye söyleyemediğim sözcüklerim var.

Günler kime güzel?
Duygularımıza duman kattılar.
Kimseye söyleyemediğim sözcüklerim var.

Benden öncesi benden sonrası yok sanki zamanın.
Sükut etme vaktiymiş şimdi.
Kimseye söyleyemediğim sözcüklerim var.
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Kirlendik

Duru duru pınarlarımız,
Ayçiçeği yüzlerimiz,
Komşuya muhtaç anlarımız,
Bitirdik her şeyi kirlendik .

Sahip olmayı severiz,
Sevap olanı eleştiririz,
Bitmeyeni yeğleriz,
Bitirdik her şeyi kirlendik.

Suçlamayı severiz,
Günah olana salık veririz,
Yağmur sonrasını dileriz,
Bitirdik her şeyi kirlendik.
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Konuş Bakalım

Konuş bakalım ,
Ne söyleyeceksin,
Nedir senin tedirgin eden?
Vicdanının sesi mi dillendirilecek ?
Yoksa piyes mi sergilenecek?
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Kurşun Benim Gönlüm

Bilir misin dostum ?
Çıkartamazlar içimdeki kurşunu,
Sorun, benim içimde bir yerde.
Kurşun benim gönlüm işte.

2010 Kayseri
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Leke

Kar taneleri buzul kütlesi oluyor.
Eksi otuz iki uykularımı bölüyor.
Buzulda kan lekesi var.
Buzulda siyah var.

Kan lekesi ve ben,
Zihnim parçalandı.
Zihnimi bıraktım lekeye.
Mutluluğu bıraktım.
İyi günleri bıraktım

Leke göz kapaklarımın altında.
Uyumaktan korkuyorum.
Uyumak içimi acıtıyor.
Yüzleşmek...
Ah yüzleşmek ne zor vicdanla.
Gözlerim, beynim ve düşüncelerim ayna.
Düşünme ve hareket kabiliyetimi kaybettim.
Kokular ve ses hücremi esir aldı.

Çaresizliğim cümlelerimde öbeklendi.
Çaresizliğim bileklerimi kesti.
Çaresizliğim zihnimi parçaladı.

Cümleler dilimde lal oldu.
İçimdeki sır yakıyor beni.
Sırdaş olmak ne zormuş lekeyle.
Kar taneleri ve buzul.
Kıştan bahara çıkmak zor.
Eksi otuz iki cümlelerimi kirletti.

Eksi otuz iki,
Kan lekesi ve silah...
Kusmuk kusmuk gerçekler...
Kokunun rengi gerçeğin ta kendisi.
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Mahrumiyetimi Sorgulasın Aynalar

Ben de oldum ben.
Yok oldum evrenden.
Kefenlendi matemim,
Eyvahlara kapıldı cesedim.
Öyle ise;
Mahrumiyetimi sorgulasın aynalar,
Kırılsın kahrından  kapılar,
Ve dahi
Çatlasın yokluğumda camlar.
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Mavi Gözler Cennet Yolcusu

Bilinmiyor işte ,
Bir melek öldü,
Gök kubbeden ağıtlar iniyor yer yüzüne.

Pınar oldu  acılar,
Sol yanımızda yok oldu yarınlar,
Sabaha karşı yükseldi ağıtlar.

Biliyorum on sekiz gün on sekiz asır,
Acıyı anlamayanlar sağır.
Hep birlikte ölüyoruz ağır ağır.

Bakmayı bilemedik belkide masumiyete,
Gölgeler sakladı gerçekleri,
Mavi gözler cennet yolcusu.

Sana sesleniyorum acının adresi,
Gönül isterdi ki dokunulmamış olsun her şey.
Lakin mavi gözler cennet yolcusu.
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Menekşe

Menekşeyi bekliyorum .
Yıllar yılı gelmiyor .
Menekşeyi bekliyorum.
Mor menekşeyi bekliyorum.
İşte orda desinler,
Menekşeyi görmek istiyorum.
Ellerimle tutmak istiyorum.

Menekşe görmek istiyorum.
Yılın her döneminde açan;
Sevgiyle gülümseyen menekşeyi istiyorum.
Kokulu menekşeyi görmek istiyorum.
Her an yanımda olsun.
Mor menekşeyi görmek istiyorum.
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Merhabadır Yaşam

Bugün sevinç günüdür sevgilim
Yaşasın özgürlüğümüz,
Ülkemin açılmayan güllerinden dokunuyorum yarınlarımıza
Yarınlarda sen varsın.

Şimdi şarkı söyleme vaktidir sevgilim.
Yarınlarımız mutlu olsun,
Güneş doğsun ufkumuza.
Her gün yeni bir gündür  sevgilim..
Dün değildir bugünümüz.
O halde sevgilim
Merhabadır yaşam.
Hoş bulduk dünyadır zaman.

2009 Sarız
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Mevsimsiz Rüzgarlar

Mevsimsiz rüzgarlar esiyor
Tahayyül ettiklerim derinliklere kaçıyor,
Sinesi kan çanağına dönmüş,
Gözünden yaş değil kan geliyor.

Bilir misin kaos ne zor bir şey,
Ölümün sessizliği yakar da yakar herşeyi,
Bilemezsin çırpınışı,
Bazen seversin ölümü.

Rahlede yazılanlar
Çıksın en yukarı en yukarı,
Mevsimsiz esen rüzgarları görsün birileri,
Son çığlıktır bu acıtmasın yaraları.

Güneş kaybolmuş rahle-i tedriste.
Tutunabilsem vav harfine,
Aynasını kırdılar geleceğimin,
Gerçekleri onarmıyor mevsimsiz rüzgarlar.

Çıt kırıldım bir hayattı,
Zararına sattım yaşamı,
Fiyatını götürdü mevsimsiz rüzgarlar,
Alıcılarım yakıyor yarınları.

Fikriyatımın son eseriydin,
Şahadet edemedim lal oldum,
Fiiliyatım çakıldı zemine,
Zararımı alıp götürmüyor mevsimsiz rüzgarlar.

Hangi saikle gidiyordu yolculuğum bilmiyorum,
Cümbüşü bitti yolculuğumun,
Nar-ı cehennem ateşi yakıyor sanki her yolu,
Mevsimsiz esen rüzgarlar söndürmüyor yangını.
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Mevsimsiz Yıllar

Prangalar her bir yanımda.
Bir selam veren yok sokaklarda.
Günümün gülleri soldu.
Mevsimsizdir yıllarım.
Ömrüm de geçiyor mevsimler gibi.
Yapraklar gibi dökülüyor yıllarım bir bir.
Hüzün kapladı kapılarımı .
Hicran bulutları yükselirken bir bir,
Kendimden olmayan gelecek vadediliyor.
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Mimoza

Neşveti gitti mimozanın
Ne ney sesi duyuyorum,
Ne tambur,
Birileri söylüyor hep kahır.
Merhabalar elveda gibi,
Varlığın özü suretten öte değil,
Duyuyorum bir yerlerden
Senesi dolmuş sinemin,
Giden gitmiş,
Vah ki ne vah!
Eyvahlara kapıldım.
Gitsin mi kalsın mı bilmiyorum.

Binlerce düş,
Binlerce kelime,
Peki nerede her yüze söylenecek cümle?

Bilemezsiniz siz!
Bir yorgunluk çöktü üzerime,
Çıktığım yol yokuştur.
Geleninin kelimelerinde ise keder,
Bir de...
Boşver..
Neşveti bitti mimozanın,
Açmıyor mevsiminde çiçeğini,
Ben biliyorum siz de bilin!
Üşüyor işte.
Sonu ne olacak bilmiyorum vay haline.
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Mucizenin Adı

Nasılsın iyi misin ?
Bilmiyorum ki iyi miyim ?
Sen nasılsın demeyeceğim,
Sen iyi olacaksın,
Tebessüm edeceksin bana,
Yükseklerden bir yerden güneş göndereceksin,
Hayalinle gerçeğini seviştireceksin,
Ve mucizenin adı olacaksın.
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Mutlaka

İçsellikten çıkan zahir ne acı,
Mevsim dönüyor kışa,
Tek başıma notasını yazıyorum yarınların,
Bu yüzdendir münzevi hallerim,
Soyutlandım günlerden zamanlardan,
Kim acı bir hatıra bırakıyor ise düşünsün,
Rengi değişecek yarınlarımın mutlaka.
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Mutluluk Damlaları

Şehirlerinde aydınlık olsun geleceğimizin,
Ümitle tazelenmek hoyratça olsun,
Bahar buselerinin coşkusu olsun gonca güllerde.
Damlasın su damlacıkları gönül bahçelerine .
Hevesimizi kırmasın zaman.
Dehlizinden çıkaralım eskimeyen dizeleri.
Bir kenarına da kendimizi not ettirelim şarkıların,
Günün sonunda gelsin sağnak sağnak mutluluk yağmurları,
Gönlümüze göre şekillendirelim geleceğimizi.
Kemancının sesi hüzün musikisinden kurtulsun ,
Çalsın bize ruhumuzun dinamitlerini patlatan tonları.

Hangi hüzün gelse de umuda yelken açalım hep birlikte.
Sahil boyunda yürürken dalgalar aşsın boyumuzu ,
Kirlenen ruhumuzun içindeki kiri temizlesin,
Piri pak olsun herşey.
Ve sonrasında;
Dalgalar şahit olsun geçmişteki gibi birlikteliğimize ,
Gönül koyduğumuz günleri değil;
Gönülden coştuğumuz günleri yazsın kalemler bize.
Yokuşlarda tırmanırken heyecanımıza şahit olsun,
Göklerde uçuşan kuşlar ,
Ve yeryüzünde çalışan karıncalar.
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Mutsuz Kentlerin İnsanları

         Mutsuz kentlerin mutlu insanları birbirine yapmacık tebessümlerle bakıyorken
ben karmaşık duygular içindeyim. Nedenini bilmediğim bir duyguyla kendimi o
ortamlarda fazlalık hissediyorum . Ölü doğmuş yarınlar gibi ortamlarda sanki ölü
doğmuş oluyor benim gözümde. Babalar, anneler kendi çocuklarına en güzel masalları
anlatırken ölümü bekleyen çocukları umursamıyorlar. Oysa masallarımızda toplumsal
mutluluk vardı. Hayatı her şeyiyle kabul etme, birlikte mücadele etme etme.
Olumsuzlukları birlikte yenip birlikte sorunlarla baş etme vardı.

Mutluluk çoğul kavramdır. Kendi başına aslında birşey ifade etmez. Lakin benlik
duygumuz mutluluğun anlamını bizlere unutturmuş durumda.

Ben olma hayat tarzımız olmuş malasef. Kayıtsız şartsız dostluklar vardı yıllar
öncesinde. Yıllar öncesinin samimi duygularını öldürdük sanırım. Seksenli , doksanlı
yılların arabesk kültürü inanılmaz şekilde şehrin elitleri tarafından eleştirilmişti. Ancak
arabesk kültürü gidince sanki duygularda öldü. Arka sokaklarda ölen duygular
dolayısıyla şehirleri mutsuz etti, hayatları mutsuz etti. Haliyle de Gözlerdeki ışıltı
kayboldu. Samimiyet kaf dağlarının ardına gitti.

Mecburi birliktelikler var .Birbirimizin gözlerini unuttuk, hayat tarzlarımız
mecburiyetler üzerine kurulmuş. Oysa öylemi olmalıydı. Toplumsal geleneklerimiz bize
öğrettiği farklıydı.  Teknoloji birbirimize olan bağlılığımızı azalttı. Makinalar geldi gülen
gözler gitti. Fesatlık üzerine kurulu bir düzen var şimdi. Kimse kimsenin bir adım
ilerisini istemiyor.  Peki herşey böyle mi olmalıydı?  İmece kültürünü bırakmasaydık
duygularımız ölür müydü? Zannedersem rahata kavuşma arzusu sevgisizliği topluma
dayattı. Sevgi emek ister, sevgi fedakarlık ister, sevgi paylaşmayı ister. Bence tüm
mesele bundan ibarettir.
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Ne Büyük Sevdaydın Sen

Ne büyük sevdaydın sen,
Kendimden bile sakladığım,
Kimseyle paylaşmadığım hallerimdin sen.
Aynalar da konuştuğum an,
Kuytu köşelerde yaşadığım mekandın sen.

Aşk'a ömrüm yetmedi günlerimin,
Ya da aşk öyle yaşanmalıydı sevgili,
Günler ötesi günlerini yaşarken,
Duygularım hep eski hep taze sevgili.

Sen bir rüya idin gecelerimin uykularında,
Ben rüyalarına tutsak bir yolcuydum,
Ne güzel rüyaydın sen sevgili,
Kabusu olmayan anlardın sen.

Kirlenmemiş kristal gibi ışıl ışıldın,
Uyanmasaydım dediğim keşkelerimdin sen.
Dünün verdikleri ile uyusaydım.
Hep sen olsaydın yanımda ne güzel olurdu sevgili.

Ne diyebilirim ki geçen günlere,
İşlendim durdum yarıldım vuruldum.
Gidenler gitti, gitsin sevgili,
Vakitlerimde hep sen kalsaydın sevgili.
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Ne getirecekse zaman getirsin

Ne getirecekse zaman getirsin.
Deryaları derelerle kucaklaştırsın.
Adı maviyle buluşsun.
Okyanus mavisi gözlerle hayat bulsun.

Ne getirecekse zaman getirsin.
Vazgeçmek mümkün olmasın.
Gök yüzündeki yüzü ayırt edici olsun.
Farklılığı özgürlük olsun.

Ne getirecekse zaman getirsin.
Gözleri güneş dolsun.
Umutlarını bulutlardan bulsun.
Bir tebessüme bin tebessümle karşılık bulsun.

Ne getirecekse zaman getirsin.
Sorunları sorgulamayla karşılık vermesin.
Etme eyleme diyenlere kulak versin.
Yarın diyenlere yol olsun.
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Ne Güzel

Arkadaşım demek ne güzel !
Sırdaşım demek ne güzel.
Bakmayın bana öyle !
Güzel olanı yazamıyorum.
Hep çare ,
Hep gönül arıyorum.
Dostum demek ne güzel!
Bakmayın bana öyle !
Gidenin ardından baka kalıyorum.
Kaldırımdaki mavi kuş gibi;
Kanatlarım kırık .
Bakmak da çare değil
Kalmak da ....
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Okyanuslar Ötesinde Hayallerim Var

Çok uzaklarda bir yerlerde deniz var.
Mavi dalgaların içinde hayat var.
Belki de bu geçen benim gemim.
Yola çıkmalıyım.
Okyanuslar ötesinde hayallerim var.

Güz yağmurları tenimi ıslatıyor,
Hafiften üşüyorum.
Açan son güller bunlar,
Güz güllerini,
Gündüz güllerini,
Gönül güllerini seyrediyorum.
Uzaklarda bir yerde şehir var
Deniz var biliyorum.
İçinde mavi de var,
Yeşil de bir yerlerde eşlik ediyor,
Bu giden belki benim gemim,
Yolcu gemisi,
Çıkmalıyım yola.
Zira okyanus ötesine hayallerim var.
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Oynamadım

Oyun oynamadım bazıları gibi,
İçimden geldiği gibi döküldü sözler,
Oysa değersizmiş gerçek olan varlığım,
Mutlu olduğum gerçekler ise yalanmış.
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Ölü Gönüller Dolaşıyor Zihnimde

Ruhum tedirgin,
Terk ediliş var yüreğimde.
Bilmiyorsun ey can !
Canan ölmüş,
Ölü gönüller dolaşıyor zihnimde.

Uçurumlar ötesi hayattır yaşadığım,
Kimse bilmiyor sevmeyi,
Seyyah oldum,
Belki de bir münzevi,
Bilmiyorsun ey can !
Canan ölmüş,
Ölü gönüller dolaşıyor zihnimde.

Herkes yalnız,
Ölüm anlık,
Yaşam mucize,
Bilmiyorsun ey can !
Canan ölmüş,
Ölü gönüller dolaşıyor zihnimde.

Kainat kılıcını çekmiş,
Bir ben miyim asi,
Huysuz oldum can !
Canan ölmüş,
Ölü gönüller dolaşıyor zihnimde.
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Ömrüme Ömür Katarak Geldin Bana

Sevgilim sana yazmak istediklerim var

Nefesini ver bana
Ömrümden ömür kat bana.
Hangi zaman diye sorma bana.
Her an gelirim ben sana.

Kanatlanırım ben bilirsin sana.
Şarkılarımın en güzel yerini veririm sana.
Yağmurlardan sonraki gökkuşağı olurum sana.
Ömrüme ömür katıyorsun bana.

Bir şarkı kadar yakınım sana.
Şiirlerimin en güzeli olarak gel bana.
Bir tutku tutturdum yabana atma.
Ömrüme ömür katarak gel bana.

Uzakları değil yakınları çağır bana.
Gözlerindeki kahveyle gel bana.
Sevgilim bir merhaba de bana.
Ömrüme ömür katarak gel bana.

Salih evlat gibi masumiyeti verdin bana.
Nilüfer kokusu neymiş yaşattın bana.
Sevgilim uzakları unutturdun bana.
Ömrüme ömür katara geldin bana.

Hangi pranga esir alırmış söyle bana,
Hangi karanlık yön verirmiş bana ,
San varken sevgilim korkmamda
Ömrüme ömür katarak geldin bana.

Tutuşturdun sevginin ateşini bana,
Nisan yağmurunun bereketini öğrettin bana,
Mayıs on yedisinde hayat verdin bana,
Ömrüme ömür katarak geldin bana.

Tenin tenim olsun bana,
Nefesim hayat olsun sana,
Yarınları kolaylaştır bana.
Ömrüme Ömür katarak gel bana.

İki beden bir hayat olsun hayatımızda,
Bir oğlumu bir kızımı seninle sevdim hayatımda,
Tutunduğum hayatı sevdim senin yanında,
Ömrüme Ömür katarak geldin bana.
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Ömrümüzü Sayıyor Takvimler

İçimizde durmuyor günler.
Gelip kapımızı çalıyor birer birer,
Beyhude çaba bizimkisi,
Ömrümüzü sayıyor takvimler.

Düştük zamanın denizine,
Tutunabildik mi yaban izine?
Mevsimi geçti gençliğin,
Ömrümüzü sayıyor takvimler.

Zaman sessiz gemi geldi geçiyor,
Eskitti hepimizi sayacındaki tik taklar,
Ne gördük ne bildik bilemedik,
Ömrümüzü sayıyor takvimler.

Dünler geçici hadiseler ırmağıymış,
Hiç de armağanı yokmuş zamanın,
Bir olgu ki hiç olmamış,
Ömrümüzü sayıyor takvimler.

Geleceği heceliyordu dilim,
Yaşadıklarımı anlatamadan lal oldu dilim,
Şimdi rüzgar önünde savrulan yapraklar oldum.
Ömrümüzü sayıyor takvimler.

Kıvılcımı yokmuş zamanın,
Yakmadı hiçbir meşaleyi,
Dünü dünde bırakamıdın,
Ömrümüzü sayıyor takvimler.

Ağlamak çare etmiyor,
Mecburuz gitmeye,
Dönüşü olmayan yoldayız,
Ömrümüzü sayıyor takvimler.
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Ötsün Kırlangıç Kuşları

Ötsün kırlangıç kuşları pencere kenarlarında,
Çocuklar gülsün,
Büyüyorken saklanmasın kahramanlıklarımız,
Öteki olmasın hiç bir kimse .
Ve tamamlansın yarım kalan her hikaye.

Önemi olmasın aslında hiç bir şeyin.
Güneş olsun , ay olsun , yıldızlar olsun.
Çeşit çeşit hayaller olsun.
Rüyalar tebessüm ettirsin ,
Sabahlarımız mutlulukla kucaklaşsın.
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Öyle

Anlaşılmak güç,
Anlamak imkansız,
Ben....
Yazamıyorum işte,
Dahası var:
Yalandan gerçek.
Seçilmişlerden yenik düşmek,
Senden sonrasını yazmak,
Hayallerimizden öteye gitmek,
Bu çıkışlardan yol bulmak,
Haykırışlara kulak vermek,
Sağlık ya da hastalık...
Güç verirse şehir,
Anlam mavisi deniz...
Gün sarısı gündelik,
Hayat harcanmış yaprakta,
Buruş buruş yapraklar ya da hayat,
İşte öyle yani,
Belki de mecburiyet,
Dokunsam buzula,
Ya da düşsem kim bilir ki yerimi?
Öyle işte.
Dokunmak mı hayata,
Başka...
Baharı beklemem belki,
Ateş arasında masumiyetim.
Toz dumandır belki yaşantım.
Kurt kapanı gelecektedir aslında,
Aslana emanetim,
Yaşananlar ateşe emanet,
Beklemek koşu,
Beklemek kaos.
Yaşam işte.
İşte hayat öyle

                              İstanbul 2009
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Özgürlük

Özgürlük şarkısı tutturdum dilime,
Muhtacım sanki mavi gökyüzüne,
Dolaşsın ezgilerin en güzeli şehirlerimde,
Özgürlük şarkısını söyleyeyim kendimce.

Özgürlük seni yazmak istiyorum.
Güneş dolu günleri selamlamak istiyorum.
Bahar yelleri değsin elime,
Özgürlük şarkısını söyleyeyim kendimce.

Buluşsun rüzgar ile değirmen çarkları.
Merhabası olsun özgürlüğün benimle.
Hayallerimiz günlerimiz ve sevdiklerimiz bir olsun.
Ve özgürlüğümüz hepsine merhaba desin.
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Özlemim Olsun Göz Görmeyen Topraklar

Hakikatlerim öldü,
Çınar ağacının gölgesi kayboldu.
Gidiyorum koca çınar
Uçurum öncesi söylediklerim son mesaj.

Ölü doğmuş bedenim,
Gök kubbede yok olmuş sesim.
Neyim var nerdeyim ?
Umuda hasrettir gözlerim.

Son vurgundu , yedim.
Matem isteniyordu, ortaya serildi cesedim.
Cenazemi kaldıracak yok, derdest edildim.
Secdeye muhtaçtır bedenim.

Künyem ölü doğmuş,
Terk etti beni doğduğum sokaklar.
Her göze yabancıyım,
Tepemde tepindi dünyalar,
Oldu bittiye getirdi beni sahtekarlar.
Uçurtmamı vurdu prangalar,
Özlemim olsun göz görmeyen topraklar.
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Ritmini Tuttur anın

Doğmak da bir ölmek de bir.
Döngüsü kurulmuştur hayatın,
Ritmini tuttur anın,
Bir dost edin,
Anlatacaklarını anlat,
Sonrasında bir şarkı söyle kendin için.
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Ruh Tedirginliği

Madem gitmek varmış ,
O zaman neden bu yaşananlar.
Hepsi bir oyunmuş meğer.
Oysaki ne çok şey yaşanmıştı.
Oldu mu şimdi?
Ne dostluk kaldı ,
Ne sevgi...

Değişmez denilen değişti.
Gönül verdiklerimiz gitti.
Ne dünü gördük
Ne de yarını görebiliyoruz.
Benim meselem nedir biliyor musun?
Ne gitmek ne de kalmak ...
Hayat işte benim meselem.

24/03/2018

Çarşamba /Samsun
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Rüzgar Benim İçin Es

Rüzgar benim için es ne olursun,
Yağmur bulutlarına haber gönder benden,
Yağsın benim için ,
Rahmet taneleri düşsün alnıma,
Benden yazılan en güzel mektupları ,
Götür yare,
Derdi tasası olmasın .
Karahindiba çiçeklerini al çocukluğumdan,
Getir zamanıma,
Uçayım uçurtmalarımın peşinde onlarla.
Götür beni uzaklara,
Mavi ve yeşil eşlik etsin bana,
Başkasına dair hiçbir şey bulunmasın yanımda,
Uçur beni gökyüzüne,
Arkadaş et beni özgür kuşlarla,
Avcılara inat uçayım onlarla.
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Sahnelenen

Üç harfti istediğim hayattan,
Dört  harf aldı beni benden,
Aşkın adı belki de ölümdür,
Sahnelenen ölümsüzdür.
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Saklayamıyorum Yükümü

Yaktılar her şeyimi.
Çığlık çığlık yükseliyorum arşı alaya.
Tutunamadım .
Yaralandı düşlerim ,
Yaktı yangın gönlümü.
Yad eller göründü bana.
Saklayamıyorum yükümü.
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Sana Armağan Olsun

Gün görüyor geleceğim.
Yeni bir şarkı söylüyorum.
Değişti dünyam,
Sana armağanım olsun.

Düş kuruyorum.
Ellerime tutuşturdum sevginin sözcüğünü.
Doyumsuz sevdam,
Sana armağanım olsun.

Tutuşturdum hayatın yolunu,
Latif olan tutkumu,
Değişim içindeki hayat yolumu,
Sana armağan olsun,
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Sarsıldı Muradım

Nasıl yazayım yarınları,
Kararan bulutları görmüyor musun?
Bir düş kur deme sakın bana !
Gördüklerim kafi geldi bana.

İncinmesin deme sakın bahar!
Görmüyor musun öksüz kalmış kuşlarım,
Kiraz mevsimi geçti,
Penceremde vuslatına kavuşamıyor yarınlar.

Sondu geldi,
Kemancının sesi dertli dertli,
İncindi yazık ki  gönül !
Dilim lal oldu , gönlüm sağır.
Bana yol ver gideyim ağır ağır.

Ağla gönlüm ağla.
Ağıt yak her bir yana.
Sarsıldı muradım,
Beklemeyi isteme benden, istersen darıl.
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Selam Verdim Geleceğe

Zamanı sevdim ben.
Yaşamayı istedim.
Dilim şarkılar mırıldanıyor
Gönlüm sevinçle yükseliyor.

Arşı alaya yükseliyorum.
Bin umutla hayata tutunuyorum.
Sevgimin sesini her yöne gönderiyorum.
Gülen gözlerle hayata gülümsüyorum.

Dün gibi olmayacak yarınlarım.
Yeniden merhaba diyeceğim hayata.
Gün gelecek beni de yaşatacak gönüller.
Bin bir sitemle değil
Gönülden yükselen sevgiyle kavuşacak yarınlar.

Bir bahardır mucize olan ,
Bin bir renktir hayatı yaşanılır kılan.
Yetersiz olanı terk ettim.
Bekleneni yücelttim.

Renkleri sevdim,
Çiçeklere kucak açtım.
Sevdamı gonca güllerle donattım.
Gidene elveda,
Gelene merhaba dedim.

Üzülmeyeceğim geçmişin çoraklığını düşünürken.
Matem avcıları çatlasın,
Geçmişten kurtuldum.
Selam verdim geleceğe,
Bin bir renklerle tutundum sevgiyle gelenlere.
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Sende Yaşlandın Unutma

Anlamak yetmez belki!
Ürkeklik işte
Korkunu yeri...
İşte öyle!
Ne dediğimi biliyor muyum ben.
Ben yaşlandım ha...
Ama;
Sen de yaşlandın unutma!

05/03/2010 KAYSERİ
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Seni Anlatıyorum Sana

Yaşamak dürtüsü benimkisi,
Gönlümün köşesinde yaşayıp duruyor zaman.
Sevginin yamaçlarında gezinip dururyorum her an
Sen gelip gönül köşeme konuverdin.

Seni görmeden yaşamak bu olsa gerek.
Dün ve bugüne
Köprü kurmak istiyorum;
İşte o anda dünlerin  içinde sen geldin.
Saatlerin sayaçlarını hızla geçiren sensin.
Yaşam dakikalarım oldun kabus yamaçlarında.

Sen:
Hayallarimin merkezindesin.
Sen merkezsin yaşam sayacımda.
Var olmak Sen olmaktır hayatımdı.
Anlıyorsun değil mi hep  sen varsın yaşantımda.

Zaman işte!
Bir şekilde geçiyor buralarda;
Ama ben buralara sığamıyorum.
Geçmeyen günlerin saatlerinin dakikalarında;
Düşüncesizlerin düşlerini kurmayanların yanı başında,
Düşlerimle sana sarılıyorum.

Zamanı bir yana bırakırsam;
Tek sen varsın hayatımın damarlarında.
Dağ, taş; bulut, yağmur...
Özlemi yazıyorum her bir yana.
Özlemini anlatıyorum işte sana.
Seni anlatıyorum sana sonsuz hasretle.

Mamak/Ankara
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Seni çok seviyorum

sevda yelkenleri açılırken başımın uçunda,
Sana söylemek istediklerimi bir anlatabilseydim.
O an seçinçten çıldırabilrdim doyasıya,
Kimse bilmez sana karşı hissettiklerimi.
Yarım kalan mutluluklardan dem vururkan hayata,
Anlayana gülümsemek isterdim.

Duyguları yaşatmadan geçmek bilmiyor zaman,
Bir bilebilseydin sana karşı hissettiklerim,
O zaman bana hak verirdin.

Yanılmadım ve mutluluğu sende tattım.
Kimseye de söylemedin seni sevdiğimi.
Adın kirlenir,
Duyguların incinir diye korktum.

Sevgilim.
Beni boşluğunda anla zamanın,
Beni hislarınla anla,
Bani sadece kendine anlat sessizce.
sana olan aşkımı yüreğinle paylaş usulca.
Mutlulukla çırpınan yüreğine beni de sığdır.
Sevdamla uzaklara gittiğinde dahi beni hisset

Sana olan aşkımı dağlara değil;
Yüreğime yazdım.
Kimse bilmese de olur aşkımı.
Bu şarkıyı sadece ikimiz için yazdım.
Karanlıktan kurtulan gecede.

Seni anlamak ve;
Seni sana anlatmak inan ki çok güzel.
Sana olan aşkımın hikayesi,
Yüreğimin hikayesidir sevgilim
Ben karanlıktan çoktan kurtuldum.
Çünkü seni yaşıyorum,
Sende beni yaşa sevgilim.

Ey sevgili!
Artık mutluluk şarkılarını mırıldanıyorum tek başıma,
Ve huzurluyum senin varlığında.
Seni çok seviyorum sevgili.

İstanbul 2003
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Seni düşündüm düşüneli

Seni düşündüm düşüneli;
Geçmişten geleceğe yol alıyorum.
Bırakıyorum dünün yıkıntılarını.
Bir gelecek arıyorum,
Bir gerçek...

Seni düşündüm düşüneli;
Geçmişten geleceğe ışık yakıyorum.
Seni düşündüm düşüneli;
Güzel bir düş kuruyorum.
Seviyorum gerçeklerimi.
Seviyorum seni .

Seni düşündüm düşüneli
Seviyorum nefes alan  herkesi.
Ki insandır sevdiğim,
Ki sensin sevdiğim.

Seni düşündüm düşüneli;
Yakalıyorum şehrin güzelliklerini,
seviyorum şehrimi,
Seviyorum şehrimdeki seni.
En güzel şehre dayadım geçmişimi.
En güzeline verdim gönlümü.
Seviyorum sevgimi.
Seviyorum geçmişimi.
Seviyorum seni .

Sarız Kayseri
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Seni sonsuz hasretle sevdim

Senin için burdayım.
Gözlerindeki kahve rengini görmek için için burdayım.
Hasret   mavisi,
Senin gözlerindeki kahveyle özgürdür sevgilim.

Hayatın hayatımdır sevgilim.
Seni arıyor seni seviyorum.
Gözlerimden uzaklara giden deniz mavisi’sin sen.
Aşka geliyorum,
Martıları görüyorum gözlerinde.
Denizin en güzel yerinden sana bakıyorum.
Ve sen bana gülümsüyorsun inci tanesi dişlerinle.

Sevgilim Aşkınla hayat bulmak istiyorum.
Sana sahil dalgalarından dalga kıran olmak istiyorum.
Dalgaların gücü yetmesin aşkımız yıkmaya.
Hiçbir güç de yetmez bu aşkı yıkmaya.
Saatlerin hapsettiği yerden uçmak istiyorum sana.
Yarınları bulmak istiyorum.
Yarınlarda seni yaşamak istiyorum.
Özgürce uçmak istiyorum yarınlara.
Özgürce seni yaşamak istiyorum.
Sonsuz hasretle seni seviyorum.

Sevgilim  sevginin yollarında, neler neler var.
Uzaklarda seni düşünürken sevgilim,
Düşündün mü ki?
Her batan güneşin ardında,
Gecenin zifiri karanlığında seni bekledim.
Bekledim seni sonsuz hasretle,
Her gelmediğin günde üşüdüm.
Üşüdüm Temmuz sıcağında.

Sevgilim
Hep sen vardın düşlerimde.
Gönlümden kopan namelerde seni düşündüm,
Hep seni sevdim.
Seni yazdım gönlümün en nadide köşesinde.
Varlığınla, varlığıma varlık kattım.
Ve seni sonsuz hasretle sevdim.
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Sensiz

Felaketim oldu sensizlik,
Anlamını yitirdi mavi yeşil sensiz,
Duygularım bozkıra döndü,
Düşünmeyi bıraktım,
Düşleri bıraktım sensiz,
Tahayyül edemiyorum hiçbir şeyi  sensiz.
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Ses Ver bana Sevgilim

Ses ver bana sevgilim.
Gel de ne olursun.
Kuş cıvıltılarını,
Yürüdüğümüz arka sokakları,
Bahar buselerini özlemle anıyorum.

Uzaklardayım sevgilim ,
Gel de bana ne olursun.
Son şarkım bestelenmiş.
Bu son liman belki .
Kavuşmak sonsuzluğa kalacak gibi
Ses ver bana sevgilim .

Düşlerimi bıraktım.
Gittim de dönemedim
Yorgunum
Düşlerimi kaybettim sevgilim.
Ses ver bana sevgilim.

Rüyamda eski dostumu gördüm.
Onunda geçmişten kalma alacakları varmış.
İki damla göz yaşının vuslatı varmış.
Bilirsin aslında benim de hayalim var sevgilim,
On yedi yaşımdaki günleri yaşamaktır hayalim.

Mustafa'm ölmüş
Benim yüreğim yerinden çıkıyor.
Kabullenmek ne zor ölümü
Benim de on yedi yaşımdaki hayallerim ölüyor.
Ses ver sevgilim,
Kalemim dile gelsin.
Mustafa'nın hayalleri yerine  gelsin.

Gönlümün yamaçlarından akarken bir akıntı.
Yarım kalmış bir hikayemiz vardı.
Tamamlayalım,
Tamama erelim sevgilim .
Ağlamasın gönlüm,
Ağlamasın şarkılarımız.
Ses ver bana sevgilim ,
Uzaklardan duyayım seni.
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Sevdim seni

Bir dost kaleminden,
Hiçbir hiç düşünmeden,
Öylesine işte,
Kalbimin derinliklerinden bir yerinden,
Gözlerimdeki ışıltıyla,
Gönlümdeki ateşi arttırarak,
Ve hissederek seviyorum işte seni.

Bilirsin işte,
Sana karşı hissettiğimi.
Duyguların denizinde yaşarım hep seni.
Gözlerim kapalı,
Yağmur sıcaklığında,
Nisan bereketinde severim seni.

Dost kaleminden
Hiçbir şey düşünmeden,
İçimdeki çığlıkla,
Haykırarak,
Şahlanarak,
Ve bazen de dinleyerek sevdim seni

Bilirsin işte beni,
Biliyorsun beni,
Dost kaleminden,
öylesine,
Gözlerine bakarak,
Yüreğine dayanarak,
Umutlarıma sarılarak,
Gönlümdeki ateşi artırarak,
Özgürlüğün tadına vararak sevdim seni.

10/04/2009 Sarız Kayseri
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Sevgili

Vedayı ben istemedim elbet.
İstanbul şahidim,
Gönlümü açtığım meydanlar şahidim.
İstanbul biliyor sen de bil ey sevgili.
Vedayı ben istemedim elbet,
Şahittir İstanbul'um aşkıma.

Şaşkın şaşkın bakardık bazen hayata,
Hayat anlatırdı bizi karanlık sokaklarda.
Güneş doğmazdı bazen labirent sokaklara,
Bazen de güneşi hiç göremezdik karanlık odalarda.

İstanbul biliyor aşkımı,
Sokakları aşk doluydu.
Yükseliyordum yukarılara en yukarılara,
Sonsuz bir boşluktan bakıyordum İstanbul’a,
İstanbul da sana.

Vedayı ben istemedim ey sevgili.
İstanbul şahidim.
İnsan yığınları biliyor aşkımı.
Gönül verdiğim yarınlar hissediyor bunu,
Sevgili İstanbul biliyor,
Sende bil sevgili beni.

Renklerin cümbüşü her yanımı sardı,
Sen en güzel renksin.
Ve ben sevgili!
Senin renginle yoğruluyorum.
Güneşi, ay'ı ve yıldızları sende görüyorum.
Evet ey sevgili!
Ben renklerin cümbüşünü yakaladım,
Güneşi gördüm
Seni gördüm sevgili

05/03/2009 SARIZ/KAYSERİ
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Sevgili

Rüzgar ol,
Koş bana,
Çılgın bir fırtına ol,
Damlardan derya, damlalardan sel ol da,
Gel bana!
Eylülle gel,
Nilüfer kokusuyla gel.

Yarınları da yakınlaştır gel,
Zamanı çal gel,
Dağları del gel ,
Ellerinde bir gül ile
Hasret yangınını söndür gel.

Gel ey sevgili yar !
Egemen kıl her bir yanımı.

Geleceği gördüm,
Geleceğini gördüm.
Eylül'ü gördüm
Nilüferi gördüm ey sevgili
O halde ne duruyorsun yakınlar ötesi uzaklarda?
Davetiye mi bekliyorsun?
O halde sana davet var buralardan.

Sarız /Kayseri
2009
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Sevgili Anneciğim

Sevgili anneciğim.
Biliyor musun
Mutlu olmak için kendime sebepler bulmaya çalışıyorum.
Kanatlansam bir yerlere gitsem,
Gelir misin sevgili anneciğim  ?

Uçurumlar ötesi bir hayat arzuluyorum.
Beklenmedik hikayelerle sarsılıyorum.
Ayazda kalmış kuşlar gibi göz yaşı döküyorum.
Gündüzleri arka sokaklardayım,
Geceleri şehrin elitlerine karışıyorum.
Biricik yavrun üşüyor sar sevgili anneciğim.

Bilinmezlikler dünyası burası.
Tarihin derinliklerinden gelen göçler yaralıyor yüreğimi.
Görünmeden surların dibinde uyuyorum.
Gören gözler görmüyor beni,
Sen gör beni  anneciğim.

Her gelene yol vermişler .
Her geleni gözden geçirmişler.
Bir şehirden bin şehre götürmüşler.
Uçurumlara gidiyorum.
Tut ellerinden sar beni anneciğim.

Sarp dağları aştım.
Şehrin kalabalıklarına karıştım.
Kaldırımlarla kardeş oldum.
Üşüyorum.
Kırıldı kollarım.
Gel ban bana  sar beni sevgili anneciğim.

Rüzgar dağıtmıyor hüzünlerimi.
Her bir yanımda hicran bulutları .
Küçük kaldı bedenim duvar diplerinde
Sar bedenimi sev beni anneciğim .

Ellerimdeki koku elitleri rahatsız ediyor.
Üzerim yırtık ,
Yüzümde şehrin kirlerinden evler kuruldu.
Bir bitirimlik arkadaşlarla köprü altlarını mesken tuttum.
Küçük yağrun gitti .
Nerdeyim bilmiyorsun beni.
Bul beni sar bedenimi anneciğim.

Ellerimle hayallerimi, hayatımı bitirdim .
Ayaklarımla sevdiklerimi terk ettim.
Yüreğimle sevgimi bitirdim.
Ulaşılmaz yollardayım.
Geceleri ayaz yollardayım.
Evladın garip kaldı.
Bul beni sar gönlümü sevgili anneciğim.
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Sevgilim

Seninle bir oturup halleşelim sevgilim.
Hele bir gel!
Kordon boyunda keyfi endam edelim.
Çırpınıp dururken kalbim,
Sana söyleyeceklerimi söyleyebilir miyim sevgilim.

Liman liman gezinirken sevgilim,
Bana gönlünden liman aç sevgilim.
Kara bulutlar üzerimde dolaşsa da sevgilim,
Sen bana aydınlık ol sevgilim.

Kıyı boyunda dolaşırken sevgilim,
Martılar bize ses versin sevgilim.
Yürürken ışıl ışıl caddelerde;
Küçük kemancı sevgimize eşlik etsin sevgilim.

Kabustu yaşadığım  be sevgilim.
Gözümü sen aç benim.
İki sedir bir battaniye olan hayatımdan,
Sen çıkar beni  be sevgilim.

Seninle bir oturup halleşelim sevgilim.
Sen gül  ben konuşayım sevgilim.
Hele bir gel sevgilim.
Sen konuş ben dinleyeyim sevgilim.
Gönlümüze sevginin sevinçlerini ekleyelim.
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Sevgilimm

Dokunup da geceme sen geliversen sevgilim,
Hatırlat bana sevdiğin rengi,
Bürüneyim senin için o renge sevgilim.
Sayaçlar tek tek geçerken ;
Yıllar sonrasında şeydam sen olasın sevgilim.

Bir tebessümün hayatımdır sevgilim.
Arzuladığım yol senin yolundur sevgilim,
Sonsuzluksa yolun sonu,
Sonsuzluk yolunda seni bekliyorum sevgilim.

Gidiyormuşsun uzaklara,
Veda etmeyi çok görme bana sevgilim.
Hayalinle vuslatı arzularken sevgilim,
Beni sensiz bırakma bu yaban ellerde sevgilim.

Biliyorsun zamanın derinliklerinde boğuluyorum,
Bir de sensizlik hayatım olmasın sevgilim.
Dünü dün gibi yaşayamadım sevgilim,
Yarını da sensiz yaşamayayım sevgilim.

Üç günlük dünyada üç asırlık yük yüklendim,
Günleri birbirinden ayırt edemedim,
Talihimde ne yaşanacak bilmiyorum,
Sensiz yarama merhem sürecek yoktur sevgilim.
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Sevgilisiz

Hüzün musikisi çalıyor şehrimizde,
Bakıp bakıp dalıyorum geçmişe,
Anlatamıyorum derdimi kimseye,
Geçmiyor günlerim sevgilisiz.
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Sevgimiz

Kimseyi sevmedim senin kadar,
Ne rüya istedim ne hülya,
İstedim ki sen olasın yanı başımda.
Gönlümü verdim sana,
İstemedim senden başkasını  yanımda.
Zaten kimse de sevmesin beni senin kadar.
Biliyorum kimse sen olamaz,
Bağrında barındıramaz senin gibi kimse beni,
Karşılıksız sevmez beni kimse senin gibi
Ben de sevemem senin gibi hiç kimseyi,
Katıksız karşılıksız öyle içten geldiği gibi seviyorum seni.
Sen de beni seviyorsun biliyorum öyle çılgınlar gibi.

Rahmet pınarları damla damla büyürken gök kubbede,
Göndersin yüce yaradan damlaların en latifini üzerimize,
Muştu gibi müjdelendik birbirimize,
Seviyorum seni gündüz gece,
Biliyorum sende seviyorsun beni hece hece.

Coşalım sevdiğim yediveren çiçekleriyle,
Gidelim görelim o günlerden haber getirelim seninle,
Unutulmazımızı anlatalım,
Sevgimizi haykıralım,
Haykırıyorum sevgilim
Hiç kimseyi sevmedim senin gibi
Biliyorum sen de sevmedin hiçbir kimseyi  benim gibi.
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Siyah

Siyah bir gül,
Siyah bir gölge,
Siyah bir ten...
Siyaha dönmek,
Siyaha dokunmak,
Siyahı beklemek,
Siyaha sarılmaktır hayat.

Siyah bir güldür yüreğimi kanatan,
Siyahı seviyor muyum?
Siyaha dokunuyor muyum?
Gecelerin rengi aydınlanmıyor,
Siyaha küskün şehrin lambaları.
Gecenin rengi belli.
Siyahım.

Kanlı bıçak,
Kanlı kurşun.
Kurşunun rengi siyah.
Kanın rengi kırmızı olsa keşke.
Dokunuyorum siyah hayatlara.
Sözcükler...
Ah sözler...
Sözler cümle olamıyor,
Dokunan her sözcük yüreğimde siyah.
Anneme bakamıyorum,
Anneme dokunamıyorum.
Anneme dokunduğum ellerim siyah.
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Son Kelime Son Hece

Aynadır bedinim ruhuma,
Son kelime belki de son hece,
Dizginlemek zordur beni biline,
Ölümü karşılıyorum sessizce.
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Son kez

Son kez baktım,
Ve bitti.
Son kez baktım,
Gördüm,
Örselenmiş elbiseleri gördüm.
Hasreti gördüm,
Gözlerdeki çaresizliği gördüm.
Bilirim,
Hasreti bilirim.
Sığınmayı bilirim yabancı limanlara,
Çığlık çığlık yükselmeyi,
Sessizce ağlamayı bilirim.
Her defasında;
Son kez olmayı,
Öylesine,
Çocukça düşlemeyi bilirim.

Bitti...
Binlerce şükür geldi dudaklarımdan,
Şarkılarımın firakı vuslatı buldu,
Gözlerimde mutluluk pınarları,
Gecelerden ellerime şükür taneleri damlıyor.
Bitti,
Ve yeniden
Sakladığım birlerden binler doğdu elime.

20/01/2009  Kayseri
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Sonbahar gibi

Sonbahar geldi,
Gönlümde hüzün bulutları,
Şarkıları çalınıyor hicranın,
Ve yağıyor binlerce hüzün damlası.

Yollara çıktım,
Ömür misalidir sararan yapraklar,
Dün gibiydi cıvıl cıvıl hayatlar,
Bulamıyorum nerede o yaşanılanlar?

Sükût  ettim,
Seyre daldım sonbaharı,
Geçen ömrümü gördüm dökülmüş dallarda,
Ben de dökülüyorum dökülmüş dallar gibi.

Yaşadığımız hayatın mucizesi yok,
An gibi yaşayıp harcıyoruz herşeyi,
Kader ağlarını örmüş,
Sonbahar gibi dökülüyoruz bir bir.
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Sonbahar rüzgarı

Sonbahar rüzgarı esiyor,
Güz yağmurları yağıyor,
Güz gülleri,
Gündüz gülleri soluyor.

Kara bulutlar gök kubbede,
Esen rüzgara inat yağmıyor...
Sonbaharın rengi,
Şehirleri değiştiriyor.

Sonbaharın sesi,
Kulakları inletiyor.
Yağmurlar sağnak sağnak yağıyor,
Yaprak dökümü ise gerçeğimiz.
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Sonbaharı Yaşıyorum

Yağmur taneleri üzerime düşüyor usul usul.
Hafiften tenim ıslanıyor;
Belki biraz üşüyorum ;
Çaktırmıyorum kimseye.
Biliyorum yaşanılan son bahar.
Elveda’ya hazırlanıyorum,
Gündüz yüzünü güneşe uzak tutuyor.
Sonbaharın gülleri yavaş yavaş soluyor.
Hicran bulutları yavaş yaklaşıyor,
Kış güneşi geliyor.
Kardan adamlar şehirlere iniyor.

Esen rüzgar belki götürür beni bir yerlere,
Annemi görür belki.
Arıyorum, bir hayat arıyorum.
Belki de annemin sevinç göz yaşlarını arıyorum.
Annemi göremeden yaşlanıyorum,
Zira sonbaharı yaşıyorum.
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Sonbaharın tutkusu

Sonbahar tutkusu var içimde.
Uzaklara gitme arzusu var yüreğimde.
Keşif peşindeyim,
Yol ayrımı değil;
Yolları birleştirme derdindeyim.

Sonbahar tutkusu;
Soğuk ama tutkulu yağan yağmurun altında ıslanmak istiyorum.
Gönlümü kaptırmak istiyorum yamaçtan yağan yağmura
Ve sarı sarı yapraklara...

Sonbaharı yaşamak;
Anlatamadığım özlemdir.

Ağaçların altında yaprakları tartmak,
Geçmişi  yaşamaktır benim için.

Sonbahar gönlümde.
Sonbaharı yaşıyorum.
Özlemle geçmişi yadediyorum.
Gidiyorum dünden kalma yarınlarıma.
Geçmişimin hülyalarına dalıyorum.
Sonbaharı yaşıyorum.

Mamak /Ankara
15/11/2009
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Sonsuz Aşkla Sevdim Seni

Emanet ettim seni gözlerime,
Sevgilim dokunmak gibi bir hayalim yok ellerine,
Binlerce  heyecanımla sevdim seni.
Gönlüme söz geçiremediğim aşkımla sevdim seni,

Pır pır atan kalbim vardı senin için,
Yeşeren ümitler gibi hayallerimin peşinde sevdim seni
Tutkuyla sevdim ben seni.
Yanımda olmanı beklemeden karşılıksız sevdim ben seni.

Uçuşan bahar buseleri gönleme hayat oldu senle .
İki hayat bir dünya hayaliyle sevdim seni.
Hicran bulutlarına inat sevdim seni.
Öylesine  sevdim seni sevgili .

Kanatlanırken kuşlar bir sonbahar gününde;
Coşan yağmura inat sevdim seni.
Hani bir şarkı vardı ya;
Karşılığı olmadan hayatın.
İşte ben seni öyle sevdim sevgili.

Sarı sarı yapraklar dökülürken,
Boz topraklar buzula dönüşürken sevdim seni.
Kimsenin kimseyi bilmediği karanlık gecelerde,
Gülün bülbüle olan özlemiyle sevdim seni.

İşte öyle sevdim seni sevgili .
Nerde olursan ol.
Ömemi yok.
Hayatın önemi de yok.
Sonsuzluk aşkla sevdim seni.
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Sonsuz Hasretle Sevdim Seni

Bekledim seni kuytu köşelerde.
Yüreğimi pır pır çarpıttın.
Gördüm masumiyetini.
Sonsuz hasretle sevdim seni.

Hayalin hoş bir seda benim için.
Endamın her şey benim için.
Gördüm gülümseyişini .
Sonsuz hasretle sevdim seni.

Seninle camları sevdim.
Resimleri sevdim sen varsın diye
Arka sokakları sevdim seninle
Sonsuz hasretle sevdim seni.

Biliyorum dokunamayacağım tenine,
Yüreğime yetti nefesin.
Bakma öyle matemi sevdiğime ,
Sonsuz hasretle sevdim seni.

İyi olanı senle gördüm.
Var olanı senle yaşadım.
Son bahar sarısını senle sevdim.
Sonsuz hasretle sevdim seni.

Günün gülü sensin.
Caddelerin ışıltısı sensin.
Binlerimin biri sensin.
Sonsuz hasretle sevdim seni.

İki damla göz yaşı,
İki pınar gibi gönlüme aktı.
Herşeyinle  gönlümdesin.
Sonsuz hasretle sevdim seni.
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Sonsuzluğu Bekleyen

Siyah hayatların içinde,
Bir kuytu yerde oturayım.
Ne hancıyım ne yolcuyum,
Sonsuzluğu bekleyen hayat yoluyum.

Serkan Bol

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sonsuzluk Zamanı

Bir adımlıkmış meğer herşey,
İki kelime bir mucize,
Kurtuluşu bekliyorum her gece,
Bilmiyorsun sen
Sonsuzluğu özlüyorum hece hece.

Bana masal anlat dedi kızım,
Bilmiyorsun kızım.
Kirlendim,
Dilim dönmüyor,
Umut etmeyi bitirdim.

Yitirdim herşeyi,
Sahte tebessümler bitti,
Artık sonsuzluk zamanı ,
Sonsuzluğu bekliyorum.
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Sözlerim

Bekledim.
Sabırla bekledim.
Söyleyeceklerim var.
Her güne söyleyecek sözlerim var.

Düşledim.
Geleceği bugünden yaşadım.
Dünü yarından yaşadım.
Her güne söyleyeceklerim var.

Nedenlerin peşinde değilim.
Sorgulamamak gerekir belki de hayatı.
Hayatı öylesine yaşadım.
Söze dair ne varsa
Söylenecek günleri bekledim.

Her güne yeni denir.
Yeni olan eskisinden iyi mi.
İyi ise yeni günler ,
Neden eski günler  aranır?
Sözlerim eskiden kalma,
Eskiden kalma sözlerim var.

Anlatacağım;
Hani gönlümü aydınlatan şarkılar var ya,
Her gönülde açan çiçeklere inat,
Ben bir çiçeği sevdim.

Hadi bir şarkı da sen ol.
Gündüzlerimi gecelerle buluştur.
Kemanındaki hasret kavuşması benim sözüm olsun.
Söylenecek sözlerim sen ol.

Bir buket gül ol gönlüme,
Ya da kırlangıç çiçeği  ol gözlerime.
Son söz mü bilmiyorum hayata dair.
Söylenecek sözlerim hep sen ol.
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Şarkıları Çalınsın Çocukların

Masmavi dünya istiyor çocuklar,
Kimse ölmesin,
Herkes birbirini sevsin istiyor çocuklar.
Anneler babalar,
Koca koca adamlar!
Dünyayı nereye götürüyorsunuz?
Ölüm göz yaşı ve kan her bir yanda.
Neden ölümü sevdiriyorsunuz?
Sussun silahlar,
Temizlensin yüzler,
Ve her bir yana barış gelsin.
Orman yeşili olsun yollar,
Masmavi gök yüzünün altında oynasın çocuklar.
Şarkıları çalınsın çocukların,
Girmesin kötü düşler rüyalarına,
Mutluluk hep mutluluk olsun düşlerinde,

Serkan Bol

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Şaşkınlık Hayatın Kendisidir

Şaşkınlık hayatın kendisidir,
Üç gün ilerisi üç gün gerisi yoktur.
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Şey

Bakarsın başlamamış gibi olur herşey,
Yol olur dağları aşar namzet olan şey,
Belli olmaz maziden de gelir bir şey,
Sonu toprak değil mi üzülmeye değmez hiçbir şey.

Bazen nedensiz de sevilmeli herşey,
Baki kalmayacak dünyada hiçbir şey,
Bekle bir gün gelecektir vadedilen şey,
Anlamı varsa üzülmeye değmez hiçbir şey.

Hırslanma dünyaya değmez hiçbir şey,
Zaten belliydi masum kalmadı hiçbir şey,
Nakaratlara takılma ayrıntılardadır herşey,
Onca güzelliğe alet edilmesin hiçbir şey.
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Tarzı Değişmiş Hayatın

Ayaklarım küskün,
Ellerim asi,
Kelimeler yetmiyor.
Tarzı değişmiş hayatın.
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Tayfa

Devam ediyor her şey,
Bir mazi bir nehir,
Evrende küçücüktür yaşadığın şehir.
Bir lokma bir hırka,
Nerde bizim hayta,
Anla işte yalancıdır bizim tayfa.
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Tenimde Acı

Yağmura susamış merdivenlerden,
Usulca iniyorum,
Vahşi köpeklerin sesi az ileride
Güneşse tenimi yakıyor,
Dikenler sarmış her bir yanımı,
Tenimde acı var yani.
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Terane

Kasırga yaktı yıktı.
Terane son buldu,
Dünü dünde bırakmak elbet güzel olur,
Sahte yüzleri terk etmek enfes olur,
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Tükettim Ey Ömür Seni

Tükettim ey ömür seni.
Benden bulamayacaksın bir daha .
Gittim de gelmedim.
Kaldım şehrin dibinde.
Ey ömür tükettim seni.

Matemimi kim tutacak.
Belli belirsizlik var  her bir yanımda.
Şehrin dalgaları vuruyor kulaklarımı.
Görmekten bihaber gözlerim.
Ey ömür tükettim seni .

                             Çarşamba /Samsun
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Uç Beyaz Martı Uç

Uç beyaz martı uç,
Özgürce mavi gökyüzününde süzül,
Rüzgar tarasın beyaz tüylerini,
Dalgaların sesiyle koro olsun sesin,
Uzaktaki dalgalara selam söyle benden,
Hoyratça kıyıya vursun kendini,
Kendinden olmayanları bıraksın kıyıya,
Gerisin geriye dönsün sonra.

Uç beyaz martı uç,
Kırmızı kırmızı evlerin çatılarına kon,
Bir kış gününde bacaları gözle benim için,
Anla tüten bacalardan hangi yuvada sıcaklık olduğunu,
Hangi yuva öksüz ise,
Haykır gökyüzünde,
Çığlık çığlık kimsesizliği uçur gökyüzüne.
Kimsesizlik kalmasın hiçbir şehirde.
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Uçuş ancak kartalların hakkı

Ölüm, yakalıyor tepelerde,
Uçmak yasak.
Uçuş ancak kartalların hakkı.
Çılgınlık şoke ediyor damarlarımızı,
Damarlarımızda akan kan kravat boyunda.
Takıldık bir kravata, gidiyoruz bir yerlere.
Yabancı bir nehir kenarında;
Geçmişi yad ederken,
Belki bir diplomatın cümlelerinde
Hayat bulsun ümidiyle geleceğimizi emanet ediyoruz sandallara.
İhtişamdan tekerlekli şatolara binerken,
Yarım kalan hikayenin son cümlesi takıldı aklıma.
Giden ben miyim?
Gelecek mi?
Heyecanlara yenik düştüm,
Kaldım bir köşede.
Bekleyişin adresini şaşırdım belkide.
Gidiyorum aklıma takılmadan gidiyorum.
Duygularımın peşine düştüm.
Çılgınlık şoke ede dursun damarlarımı,
Ölüm şehrine gidiyorum.
Ölümü sevdim belki duygularımda.
Ölüm sanatından yaşamlar oluşturdum,
Duygularıma hükmediyorum.
Yağmur, karanlığın şafağında;
Sağnak sağnak yağıyor gecenin ayazına.
Hastane odasında buluyorum kendimi,
Hastalığın hastası olmuşum belkide.
Uçmak mı başka bahara.
Bu tepelerde ölüm var.
Uçmak korku dolu kabus.
Lakin uçuş ancak kartalların hakkı.

sarız/Kayseri
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Umutlarımız İçimizde Yeşerecek

Bir umut doğuyor içime ,
Çanakkale'den ses geliyor gönlüme.
Haydi bakalım haydi
Gelsin hayat gelsin.
Çığırından çıkanlara  inat,
Hayallerle buluşsun hayat.
Cümbüşümüz var.
Karanlıkta kalanları bastırsın sevinç çığlıkları .
Uğultular yok olacak.
Beklenen an gelecek.
Umutlarımız içimizde yeşerecek.

Gün merhaba günüdür.
Elvedayı terk ettim bugün.
Ses geliyor uzaktan
Birleşmemiz var kaynaktan.
Haydi bakalım haydi ,
Sevinç günüdür bugün,
Umuda el atmadır bugün.
Yeni bir yaşam doğuyor içime ,
Gönlümün gezgini sevdasına kavuşuyor.
Haydi bakalım haydi
Umutlarımız içimizde yeşerecek bugün.
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Umutsuzluk

Yokluk yıkıyor beni,
Yok olan ne diye sorma,
Umut yok,
Ölüme gönderdim umudu,
Sesi çıkmıyor hiçbir şeyin,
Sessizlik hücrelerimi deliyor,
Mateme boyun eğdim,
Yılların yolcuğu bitiyor sanki,
Oldu bittiden ötesini söyleyemiyorum,
Sahip olduklarım kaybettiklerim yarışıyor,
Kaybettiklerim kazanıyor maalesef
Herşeyim zamansız,
Bulutsuzluk özlemim var,
Açık havaya ihtiyacım var,
Lakinsiz olsa hayat,
İstediğim mevsimde yaşasam,
Mucizelerimi sığdırsam dokularıma,
Veda etmek zorunda kalmasam sevdiklerime,
Özlemek de varmış sevdiklerimi,
Yoruyor hayat,
İnadına umutsuzluk yakıyor ciğerimi.
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Uyandırın Beni

Tuttum tuttum da savruldum,
Yeni yollara çıktım,
Bilmediğim dağlara açıldım,
Üç asırlık hikayeleri okudum,
Üç günlük dünyaya aldandım.
Düzeni değişti herşeyin,
Güzel olan nedir bilemedim.
Hülyalar sarıp sarmalıyor beni,
Rüya olsun geçip gidenler,
Uyandırın beni,
Sabahlar olsun,
Perdeleri aralayın,
Güneşimi verin aydınlanayım.

Serkan Bol
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Uyanın

Ritmini yakalayalım zamanın .
Fecir vakti geldi de geçiyor.
Uyanın .
Siz uyurken hayat gidiyor.

Serkan Bol
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Uyuyan mutluluğumu uyandıracağım

İnanıyorum
Gülümsüyorum
Üzülmüyorum artık.
Aynaları bir kenara bıraktım çünkü.
Masallar alemindeyim,
Kedi tırnağıyla atıyorum hayat hikayesini bir kenara
Kuşların kanatları kadar özgür,
Kelebekler kadar masumum.
Gözlerin güzelliğine kaptırıyorum kendimi.
Sonsuz deryalara açılıyorum..
Annemin kokusu kadar masum yamaçlarda,
Hasretini çektiğim sabahlarda kendimi buluyorum.

Saçlarımı hissediyorum,
Sarı saçlarımı,
Gözlerimin önünde,
Rüzgara inat dalgalı dalgalı,
Savruluyor sahildeki koylara.
Hissediyorum,
Cebeli Tarık da hissediyorum kendimi,
Ruhum özgür,
Ruhum asi.
Masam da beyaza nazire yapıyor.
İstanbul da hani  kızıla boyanmış.
Tüttürülen nargileler uğrumda mı sanki!
Tabağımda kahvaltının kralı.
Zeytin çekirdeği kadar özgürüm bugün.
Kalabalığın içinde bir yerden,
Kaçarak,
Yarını düşünmeden.
Uyuyan mutluluğumu uyandıracağım çünkü.

SARIZ/KAYSERİ 15 NİSAN 2009
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Ümidin Meyvesi

Yağmur yağması an meselesi.
Bahar serinliği sarmış her bir yanı.
Kasketli amca gözlüğüyle bir şey aramakta.
Bisikletli çocuklar sevinç çığlıklarıyla caddelerde koşturuyor,
Değişimin bir parçası oluyorlar,
Güzellik işte burada,
Sevgi ve sevinç aynı karade,
Yaşlanmak önemli değil,
Aşk her yaşta,
Heyacan damarlarda,
Yanaklarda sevgi busesi,
Şenleniyor bütün kararmış ruhlar,
Aleme ibrret olsun gülümsemeler.
Gülsün herkes,
Savaşa hayır,
Gün bayram günüdür,
Savaş naraları atanlar değil;
Sevinç çığlıkları atanlar gökyüzünde.
Dünya ne güzel,
Dünyayı yaşanılır kılan mutluluklar işte burada.
Yaşlı amca,
Bisikletleriyle caddeleri şenlenidren çoçuklar.
Ve gökyüzü...
Uçmak güzel,
Uçmak bayram.
Dünya, avizeni diğer ucunda.
İletişim güzel.
Konuşmak barıştır,
Sevgidir geleceğimiz,
Sevgidir dilimiz.

Gök gürlüyor.
Şimşekler çakıyor.
Beyaz renkli arabaların üzerine rahmet tanaleri damlıyor,
Postacı uzaktan mektup getiriyor.
Hasret belki bitti ruhlarda,
Sevinç, mektup satırlarının içinde saklı,
Ah aşk,
Aşk işte,
Karbeyazı aşk,
Yaşanan, aşkın eseri,
Tadılan, ümidin meyvesi.
Kimyası bozulmuş sancılardan kurtulmak ne hoş,
Ümit meyvesidir yenilen,
Sevgidir bizleri birleştiren,
Yağmur taneleri,
Postacının ayaksesleri,
Merdivenleri yazmak ne hoş,
Merdivenleri çıkmak hayat,
Gazeteler gerçekleri yazsın,
Satırlar kardeşliği yazsın.
Adalet hakkı bulsun,
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Hak da herkesi.
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Vakit Gelmiş

Hayat bir ırmak gibi akıyor.
Tan vakti geldi hayatın.
Uzun zaman var mıdır  bilmiyorum,
Vakit çoktan gelmiş geçiyor.

Meyhane yolcularını hor görme.
Belki seni korumuşdur değerli bir el.
Hangisi sensin ey can.
Vakit gelmiş tamama ermiş.

Ey ömrüm sende geçtin !
Kalan vaktin ne kadar ?
Ağardı gözüm gönlüm ,
Aynalarla arkadaş olamıyorum eskisi kadar.
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Var

Eskimiş şehirlerim var
Eskimeyen hayatım var.

Dünden öte kalan şarkılarım var.
Ölesine dokunduğum sevdam var.

Hangi mabede gitsek sevgiden bahsedenler var
Lal olmasından korktuğum cümlelerim var.

Serkan Bol
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Veda

Duydum ki veda etmişsin,
Küçük yüreğin uçup gitmiş buralardan,
Son kez bakmışsın babanın yaşlı gözlerine,
Sarılmışsınız doya doya bir birinize.

Son günlerin çok zor geçmiş,
Kurtuldu diyorlar senin için,
Baban çok hüzünlüymüş,
Son günün onun kucağında bitmiş.

Oysa küçücüktün daha,
Hikayen dokuz yıllıkmış dünyada,
Yedi yılın sevinci , iki yılın hüznü yaşanarak;
Göz yaşlarıyla edilmiş sana veda.

Uzaklara dalıyormuş baban,
Son dokunuşun geliyormuş  her an aklına,
Dünya işte imtihan çoktur burada,
Allahım yardımcı olsun anana babana.

Melektin zaten melek gibi gittin sonsuzluğa,
Şefaatçi olacaksın anneciğine babacığına,
Gir sevgili babacığının rüyasına,
Tebessüm et ona doyasıya.

Sen gittin biz kaldık bu dünyada,
Birgün hepimiz geleceğiz oraya,
Bekle bizi orada,
Seni seven çoktur burada.

Serkan Bol
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Yabancıyız

Veda ederken birbirimize,
Dünün damlalarını kuruttuk ikimizde.
Öyle ki yabancıyız şimdi ikimizde.
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Yağmur tanelerinden öğrendim hayatı

Yağmur tanelerinde öğrendim hayatı.
Kış güneşini görmedim hiç,
Gönlümde dolaşan hicran bulutu.
Yakamozdan evlerim yok.
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Yağmurlu Bir Gece

Yağmurlu bir gece...
Düşlerimi eskittim senle.
Kaybolup gidiyorum bu gece
Ellerimi açtım semaya.
Yalvardım dön diye...

Dönmedin,
Gelmedin....

Gelmedin!
Şehre dönüşün hikayesini unuttum.
Kaçtım insan yığınlarından.

Sensizlik yangından da öte bir şey.
Yangının yakıyor her bir yanımı.

Elimde kalmadı hiçbir şey,
Tükettim dünyaları,
Hazan mevsimi döktü beni,
Biriktiriyorum her şeyimi mahşere.

Sarız Kayseri 03/03/2009
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Yalnızlığımın Sesi

Ağacın dalları matemle eğilmiş.
Gönlümün gezgini rahmete kavuşmuş.
İki büklüm yeryüzü.
Resimlerimi yırtmış birileri.
Duyulan sestir yalnızlığımın sesi,
Dayanamıyorum ağır yük benimkisi .

Anılarımdan ne  kaldı.
Geçmişim koca boşluk.
Hey Ali Veli nerdesin?
Işıl ışıl dünyam koca yalan.
Cesur değilmiş sahnelediklerim.
Hatıralarımdaki kahramanlar sahtekar.

Korkular esir almış her şeyi .
Ne dostluk kalmış ne sevgi.
Belli ki birileri vermiş mermi.
Yazık ki bana kalmış yalnızlığımın sesi.

Serkan Bol
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Yalnızlığın hikayesi

Değiştim değiştim durdum,
Öldüm öldüm dirildim dün gece,
Yaşamayı bilemedim sevgili,
Halimi anlatacak kul bulamadım,
Öylesineymiş benim dostluklarım,
Bilemedim, yalnızlığın hikayesi yazılmış kaderime.
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Yangın

Koşun koşun!
Ne duruyorsunuz ?
Volkan olmuş içim yanıyor,
İçimde yangınım büyüyor söndürün.

Mevcudiyetim çıkmıyor batınımdan,
Sessizlik mi sevgisizlik mi yakıyor,
Cürüm olmuş gerçekler cüretliğini yaşıyorken,
Bense yanıyorum için için.

Sönsün yangınım,
Fiiliyattımdan eser yok,
Sıkıştı tutuştu ciğerparem,
Az kaldı biliyorum,
Okunacak selası gençliğimin.

Yabana gitti düşlerim,
Süslü ellere emanetim,
Nerdesin çilekeş anneciğim,
Söndür yangınımı yanıyorum.

Her yanım hercai duygularla sarmaş dolaş,
Hizipler beynimi kemiriyor,
Duru duru berraklıktı hayattan istediğim,
Ne istedim ne buldum.
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Yaşam ve ötesi

Yaşam;
Zalimce,
Nihayetinde Kahırdır bildiğim hayat,
Ki hayat öylesine bir anıdır zaten.
Buzullardan düğümlenen hikayedir yaşam,
Kaçmaktan öte bir anlam değildir yaşadığımız an,
Beklenmedik kazalardır,
Şafağını kaybetmiş sabahlardır hatıralarımız.
Yaşlanıyorum,
Birazda boğuluyorum,
Nihayetinde bende biliyorum,
Hayat;
Terk etmektir,
Terk edilmektir,
Kaçıp gitmektir başka bir yere.
Kaçış var bir yerlere.....
O halde yolculuk vardır sonsuzluğa,
Bende gitmeliyim.
Sonsuz bir yolculuğa,
Zaten değil midir aşk da uzaklarda,
Yaşam ötesi diyarlarda.

SARIZ/KAYSERİ 08/04/2009
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Yazsın

Kendimi bırakıyorum düş sokağına,
Dizginimden kurtuluyorum.
Aynasını kırdım gecelerin,
Gülüşmelerimi yazsın kader.

Yan odada konuşuluyor tüm sırlar.
Fıtrattan gelen ne ise gelsin aldırma,
Mazeretin yokluk olamaz,
Varlığını yazsın eller.

İfşasından korkulmuş kederin,
Seher vaktine var daha,
Kapıları yumrukla ellerim,
Cümbüşünü yazacaksın kaderin.

Ey ruhum silkelen,
Cesedini uyandır.
Sararan yapraklar gibi düştüğün yeter,
Baki alem gelmeden,
Sonsuzluğu yazsın emanetin.
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Yeni Hayatlarmış

Üç Oda bir salon.
Kim yazmış bu hayat hikayesini ?
Sokakları , mahalleleri terk etmeyi,
Mahalle bakkalını,
Küçük küçük sedirleri olan;
Duvar dibindeki çaycı Ahmet amcayı bırakmayı.
Dar odalara kapanmayı,
Yeni hayatlar olarak tanımladık.

Her bir yanımız gökdelenler.
Yükseklere tırmanırken aslında düştük çukurlara.
Söz vermeyi bıraktık.
Sözümüzde durmuyoruz.
Namerde muhtacız belki hepimiz.
Kim yazmış bu hayat hikayesini ?
Yeni hayatlarmış .
Hayatı eskittik .
Şehirleri eskittik.
Siyah siyah camlar sardı her bir yanı .
Camlarda takılı kaldı eski fotoğraflar.
Anılar soldu ,
Hatıralar kayboldu.
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Yeniden doğdum ben

Eskiden;
Korku,kargaşa,
Endişe,esaret,
Ve ümitsizlikmiş onca yaşadığım.
Ne çok şey kaybetmişim,
O günlerde yokmuş meğer yarın bende,
Yokluktan öte bir hayıtmışım ben.
Benden öte bir yüzüm varmış meğer.
Meğer ne çok şeyi unutmuşum.
Meğer hiçbir şeyi görmemişim onca zaman.
Yazık olmuş bize,
Yazıklar olsun!
Lanet olsun!
Konuşma duyumuzu yitirmişim.
Kendime güven laf dağların ötesinde bir yerde imiş.
Saygınlık kahramanca bir yermiş benim için,
Değerler altında bir yerde yaşıyormuşum.
Sindirilmişiz meğer yıllar yılı,
Sinmekten öte bir hayatı yaşıyormuşum.
Sanki yerin altında bir şehir kurmuşum.
Şehir altına hapsedilişim meğer.

Ve şimdi;
Yeniden doğdum ben.
Yaşamayı yeniden öğreniyorum,
Hayat bu değilmiş kesinlikle.
Meğer bahar şenliği de varmış hayatımda.
Ben baharımı buldum.
Yeniden nefes almak ne güzelmiş meğer,
Gülmek ne hoş bir duyguymuş,
Gülmeyi öğrendim tekrar.
Özgürlüğü haykırmak ne güzel.
Özgürlüğümü ilan ettim ben.
Yeniden doğdum ben.

SARIZ/KAYSERİ
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Yenik düştüm

İflas etmiş tüccar gibi,
Yorgun düşmüş ruhla,
Dalıyorum hayatın ortasına.
Düşlemeden,
Firak içinde,
Amansız şekilde,
Bağlanmaya çalışıyorum hayata.

Kim bilir ki?
Yaşam uzak bir yerde,
Hayatı düşünürken,
Düşlerim kimin elinde?
Duygularım....
Hapisim işte!
Karanlığın esiri oldum.
Vuslatsa uzak ilde.

İflas etmiş tüccar gibi;
Hayata boş gözlerle bakıyorum.
Dünü,
Ya da;
Yarını...
Düşünmek mi burada?
Köprü kuramıyorum ki düşlere.

Zaman tüneli yolculuk mu?
Bir şeyler eksik burada.
Bir an yok,
Koyboldu sevincim.
Zamanın boşluğuna yenik düştüm.
Kırkikindi yağmurları değil;
Sonbahar damlaları,
Boş zeminlere.
Çamura battım.
Yığınlar, yığınaklar üzerime geliyor.

Yenik düştüm sanırım
Parkeler gözlerimde;
Dalga dalga büyüdü.
Kim gelmiş,
Kim gitmiş önemli mi ki?
Farklılık bir şey ifade etmiyor;
Lakin zaman dondu burada.
Kırk gün, kırk yıl oldu.
Yaşlanan yüreğim,
Şakaklarımda görünüyor.
Beyazı gördüm,
Beyaz yaşantımda,
Karanlığa gömüldüm.
Heyhat!
Gençliğim kayboluyor,
Gençliğim aynalardan uzaklaşıyor.
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İflas etmiş tüccar gibiyim;
Hayata boş gözlerle dalıyorum.

07/12/2009 Mamak Ankara
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Yer Yüzü Aynası

Yer yüzü aynası gör beni,
İfşa ettim ruhumu,
Mahcubiyetim ifşamdan değil,
Aslında bedenim de satılık değil.

Yer yüzü aynasında görünecek her şey.
Güzün sonu günün sonu gibi.
Karardı gün ve mevsimler.
Haramiliğe soyunmuş görgüsüzler.

Gün ağardı.
Gönül karardı.
Çıkarmışlar ruhumu satılığa.
Gör beni karanlığın sonundaki ışık.
Göster beni yer yüzü aynası.
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Yolculuğum

Anlatmak zordur benim yolcuğumu.
Yolumu bulmak zordur lakin.

Yol ve seyahat, özlemdi,
Yol ve seyahat, yaşamı bulmaktı.
Yol ve seyahat yaşamın kendisiydi.
Yol ve seyahat anılarda yol almaktı.

Hergün seyahat,
Hergün yoldur benim için.
Gün şafak vaktidir,
Yolculuk saat yediyle başlamaktır benim için.
Saat yedi,
Ya da on yedi,
Hepsi benim için aynı.
Yollara düşme vaktidir benim için.
Yollara düştüm.
Beyazla yoldaş oldum.
Hayat ritmi,
Hayat mavisi yolculuktur benim için.

Değişti sanki yeninin eskisi.
Yol;
Ve yolcular hep aynı.
Ses ve karanlık...
Ayrılık gerçek.
Ayrılığım yoldur benim için.
Maviyi göremiyorum.
Karanlık saatlerde yolculuk yapıyorum.
Yoruluyorum,
Asfalt yollara duygularımı anlatamıyorum.

19/02/2010 Saat: 22:12 Kayseri cuma
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Yollar

Yola çıkım.
Nereye gidiyorum?
Güvendiğim zaman elimden kayıyor.
Yollara çıktım,
Yollardan çıkış arıyorum.
Güvendiğim zamana sesleniyorum yollardan.
Bir yerden bir ses duymak istiyorum.
Lakin sessizlik kaplıyor yollarımı.
Görmek işte!
Uzaklardan görüyorum gerçeği.
Çığlık,
Sessizlik,
Ve yalnızlıktır yollarda yaşadığım.

Güneşe hasrettir yollarım.
Dağlarımda sis var hep.
Geçit yollara kalmış.
Yollarım, yorgun benim gibi.
Yollarda asfaltın sesine takılıyorum.
Benimkisi sessizliğin çığlığı ya!
Seslerden çığlığımı duyuramıyorum dünyaya.
Labirentlerden örülmüş yollarda  boğuluyorum.

2010 Kayseri
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Yorgunum

Yorgunum,
Başım ağrıyor
Hüznüm çok bugün,
Yarım kaldı her şey,
Dalgaların ardında bir yerde kaldı aşk,
Ne güzeldi o anlar,
Yaşanılası dakikalar,
Anlatılası heyecanlar...

Yorgunum,
Kanatlarım kırık,
Duygularım yitik bu akşam,
Zaman durdu,
Çığlık gibi yükseliyor yalnızlığım,
Sessizlik sade ve derinden
İstanbul gibi ses vermiyor buralar,
İstanbullular gibi hayat dağlar,
İstanbul’da kaldı her şey.
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Zaman Sarkacı

Ufukta baki bir zaman,
Gözlerimin altında karartı,
Çukur çukur olmuş yollar,
Ürkütüyor tenimi esen rüzgarlar.

Zamanın sarkacı alıyor beni,
Birgün geliyor birgün gidiyor sevgili,
Saniyesine takıldım aldatıldım.
Hangi an gelmiş zaman,

Gözlerimi kapatıyorum.
Belirsizlik...
Düşler dünden daha öte,
Geçti güzel günler,
Bilemiyorum, zamansa öyle geçiyor.

Ruhum firarda,
Meyhane meyhane mi geziniyor,
Üç dil üç zaman,
Üçyüz yıl öncesinde mi an.

Zaman demek beklemek demek,
Saymak da gerçekmiş günleri,
Gerçekle yüzleşmek nasibim,
Beklemekle geçiyor zamanım.

Yaşanacak yeni güzellikler arıyorum.
Tutunsun dalıma yeni yolculuklar,
Aynası kırılsın karanlıkların,
Prangasından kurtulsun yarınlarım.

Sevmek sevilmek ne güzel,
Sevişse zaman günlerimle,
Gittim de gelmedim devri alemde,
Yaşlanacak günleri bekledim.
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Zaman tüneli

Yağmurun içinde kaldım.
Islanıyorum,
Tenim değil, yüreğim üşüyor.
Kahrımdan kaldırımları parçalıyorum.

Hayat bana dokunuyor.
 Dokunduğum İstanbul;
Yüreğimin bir yerinde yaşıyor.
Zaman tüneli,
Hayatımın hikayesi:
Gözlerimi açtığımda,
Dünya büyük ev,
Minik ellerim,
Göremediğim ayaklarım,
Dokunduğum,
Ya da ayaklarımda hissettiğim;
Anneannemin ellerinden şekillenmiş,
Yünden örme patik
Hayat evrenim.
Ruhum bedenime göz kırparken,
Gözlerimden ayaklarıma geçen hayat,
Benim heyecanımdır.
Ruhum işte,
Tıpkı bedenim gibi cocuk.
Yüreğimi koşturdu dünyaya,
Aslında dünyayı koşturttu yüreğime,
Dedim ya:
Zaman tüneli hayatımın hikayesi,
Cocukluk işte;
Topaçtan evler kurdum köyümün en nadide köşesine,
Elli metre ilerde mustafayı gördüm;
Göndermiş olduğum çelikin menzilinde,
Ahh koşmak,
Rüzgarla yarışmak,
Hatta çoşmak unutulmaz!
Anılarım ve hikayelerim;
Zaman Tüneli sevincim.

Yağmurun altında kaldım temmuz sıcağında,
Tenim değil;
Yüreğim üşüyor.
Yalnızlık,
Ve tek adamlık oyun,
Kaderimdir de kaderim.
Zaman tüneli hayat hikayem,
Geçmişle gelecek arası kurduğum köprüler,
Sevgiyle büyüttüğüm tohumlar.
Demirden yaptığım evler, zaman tünelinde.
Aslındaı ev değilmiş demirden yaptığım,
Parmaklıklar ardına gönderilmiş hayatımmış yaşantım.
Gözlerimde büyüttüğüm dünya korumuyor beni.
Meğer dünya, gözlerimden küçükmüş,
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Lakin;
Gözlerim kadar masum değilmiş.
Dünyalara sığamadık,
Bir de;
Elmastan evler yapıyorlar gökdelenler içine.
Gökdelenler içinde evlerin işi ne?
Gökdelenler de şaşkın!
Gökle yarışıyor gökdelenler,
Semaya yetişmek mümkün mü?
Galaksi değiştirmek hayalleri süslüyor.
Galaksi değiştirmenin anlamını öğrenmek istiyorum.
Oysa dünya yetmez mi herkese?
Midelerimiz küçük iken,
Neden gözlerimiz doyumsuz?
Ve ben,
Hala Zaman tünelinde,
Dokunmak istiyorum patika yolların tozlarına.
Gökdelenlerden inmek istiyorum,
Hani bir ev yapmıştım ya!
Tam yedi yaşında,
İşte oraya inmek istiyorum gökdelenlerden,
İşte ben hala oradayım,
Zaman tünelinin başında işte,
Akranlarımın aksine ben büyümedim,
Köyümdeki  eski evimde,
Tahta  penceresinden;
Hani şu mavi renkli camdan;
Dokunuyorum yağmurun altında;
Dedemin büyütmüş olduğu,
İhtiyarlamış elma ağacındaki kırmızıya.

SARIZ/KAYSERİ

Serkan Bol

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Zarflarda Kaldı Sevdalarımız

Hangi yaban ellere düştü sevdam?
Aşkın havası değişti.
Zarflarda kaldı sevdalarımız.
Bir uzun hava çeksem şimdi.
Gönüller titrer mi?

Serkan Bol

https://www.antoloji.com

	Icindekiler
	KAPAK
	96 Pazar sabahi.
	Ac kapini
	Agit
	Aldirma Dostum
	Ankara
	Ankara Saklanan Gercek
	Ankara Sakli Kent
	Anlat
	Anlat iste.
	Anlatamiyorum
	Anne
	Anne Ozlemi
	Anne.
	Annesine Ozlem Duyan Cocuklar Var
	Ask iste
	Askin Adi
	Avuntu
	Aynalar
	Ayrilik
	Bahane
	Bakir Duygularim Agliyor
	Baska Cografya
	Beklenen an.
	Belki de Bir imtihan
	Ben Bu Topraklarin Emzirdigi Cocuguyum
	Ben Yalniz Adam
	Benim dunyam guzel
	Beraber Gonul Kuralim
	Birakmak istiyorum
	Bilmiyorsun Sen Benim Ne Cektigimi
	Bilmiyorum
	Bir Anlik Visale Kalmasin Kelimeler
	Bir Cocuk Varmis Bes Yasinda
	Bir Deli Fisek Araniyor
	Bir Hayalim Var
	Bir Melek Tebessum Etsin Yalnizligima
	Bir Sur uflensin yer yuzunden
	Birgun Sergilenecegiz Hepimiz
	Biz Bilemedik Belki Dostlugu
	Bosluktayim
	Boztepeden
	Borekci
	Bu sehrin geceleri karanlik.
	Bugun cok farkli
	Bugun Senin Dogum Gunun Canim.
	Bugun Sevinc Gunun olsun
	Bulamiyorum
	Caresizlik
	Caresizlik
	Ciglik
	Cilginligini Bul
	Cirpin
	Cile Cekmektir Dostlugun Kendisi
	Cocukluk Yillarim
	Daglar sariyo bedenimi
	Degme Bana
	Dert icimde bir yerde
	Dostluk
	Dostluk Bitmis
	Duam Olsun
	Duygular Kayip Gitti
	Duyuyorum derinlerden bir ses
	Enstrumanlarimin Sesi Cikmiyor.
	Erkenci
	Erkenden Gozlerini Yumdu Hayat
	Eskiden Hersey Ne Kadar Guzeldi.
	Ey Omrumun Gittigi Yer
	Eylul
	Faniyim
	Farket
	Farki bilmek
	Fecr-i Zamanda Bekliyor Yarinlar
	Geceler
	Gecelerin bagrinda koptu yuregimdeki yangin
	Gecen Yillar
	Gecmisim Oldu Tekrar Edemem
	Gecti Omur
	Gelecege Merhaba
	Gelecegi Goremiyorum
	Gelmeyecegini bilerek bekliyorum seni
	Gibiydi
	Gitme
	Gitmek Gerek Anne
	Gonlum
	Gonlumun Saklisi
	Gonlumun Tutsakligi Ates Gibi
	Gonul Katresi
	Gonul Koyma Golgemize
	Gonul Telim Kuskundur Herkese
	Gonul Ver
	Gorebiliyorum
	Goruyorum
	Guller Gulumsesin Bize
	Gun aksam oldu
	Gunaydin
	Gunese hasret sehir gibiyim
	Hangisi benim
	Hastayim Hekimim Nerede
	Hatirlayacagim
	Hayat Bicimim
	Hayat Geciyor iste
	Hayat Neydi Anne
	Her Bahar Acan Cicekler Bitti
	Hoscakal demek gerek
	Hukmun adi geceydi
	Huzun Gunleri
	Huzun Musikisi
	icimde Oldu Yasayanlar
	icindeki Cocuksu Dusleri Birakma
	iki damla goz yasi
	ikramin Nefesin Olsun Bana
	insaa Ediyor
	istanbul
	istanbul Ozlemi
	istanbuldan haber var
	istemiyorum
	Kacalim
	Kacis ve Umut
	Kaldir Basini
	Kalmak Zor
	Kaosum
	Karanligin icine gomdum kendimi
	Kayboldu karanlikta yalnizken gece
	Kayikci Sandigi
	Kelebek Etkisi Gecti Eskilerin
	Kelimelerim Kesik
	Keske
	Kir Gonlunun Huznunu
	Kizim icin Bereket olsun Yarinlar
	Kimse Halimden Bilmez
	Kimseye Soyleyemedigim Sozcuklerim Var
	Kirlendik
	Konus Bakalim
	Kursun Benim Gonlum
	Leke
	Mahrumiyetimi Sorgulasin Aynalar
	Mavi Gozler Cennet Yolcusu
	Menekse
	Merhabadir Yasam
	Mevsimsiz Ruzgarlar
	Mevsimsiz Yillar
	Mimoza
	Mucizenin Adi
	Mutlaka
	Mutluluk Damlalari
	Mutsuz Kentlerin insanlari
	Ne Buyuk Sevdaydin Sen
	Ne getirecekse zaman getirsin
	Ne Guzel
	Okyanuslar Otesinde Hayallerim Var
	Oynamadim
	Olu Gonuller Dolasiyor Zihnimde
	Omrume Omur Katarak Geldin Bana
	Omrumuzu Sayiyor Takvimler
	Otsun Kirlangic Kuslari
	Oyle
	Ozgurluk
	Ozlemim Olsun Goz Gormeyen Topraklar
	Ritmini Tuttur anin
	Ruh Tedirginligi
	Ruzgar Benim icin Es
	Sahnelenen
	Saklayamiyorum Yukumu
	Sana Armagan Olsun
	Sarsildi Muradim
	Selam Verdim Gelecege
	Sende Yaslandin Unutma
	Seni Anlatiyorum Sana
	Seni cok seviyorum
	Seni dusundum dusuneli
	Seni sonsuz hasretle sevdim
	Sensiz
	Ses Ver bana Sevgilim
	Sevdim seni
	Sevgili
	Sevgili
	Sevgili Annecigim
	Sevgilim
	Sevgilimm
	Sevgilisiz
	Sevgimiz
	Siyah
	Son Kelime Son Hece
	Son kez
	Sonbahar gibi
	Sonbahar ruzgari
	Sonbahari Yasiyorum
	Sonbaharin tutkusu
	Sonsuz Askla Sevdim Seni
	Sonsuz Hasretle Sevdim Seni
	Sonsuzlugu Bekleyen
	Sonsuzluk Zamani
	Sozlerim
	Sarkilari Calinsin Cocuklarin
	Saskinlik Hayatin Kendisidir
	Sey
	Tarzi Degismis Hayatin
	Tayfa
	Tenimde Aci
	Terane
	Tukettim Ey Omur Seni
	Uc Beyaz Marti Uc
	Ucus ancak kartallarin hakki
	Umutlarimiz icimizde Yeserecek
	Umutsuzluk
	Uyandirin Beni
	Uyanin
	Uyuyan mutlulugumu uyandiracagim
	Umidin Meyvesi
	Vakit Gelmis
	Var
	Veda
	Yabanciyiz
	Yagmur tanelerinden ogrendim hayati
	Yagmurlu Bir Gece
	Yalnizligimin Sesi
	Yalnizligin hikayesi
	Yangin
	Yasam ve otesi
	Yazsin
	Yeni Hayatlarmis
	Yeniden dogdum ben
	Yenik dustum
	Yer Yuzu Aynasi
	Yolculugum
	Yollar
	Yorgunum
	Zaman Sarkaci
	Zaman tuneli
	Zarflarda Kaldi Sevdalarimiz


