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Bahtiyarlık

Eğer bir gün ölürsem, işitemeden sesini,
Türküler söyle benim için elbet duyarım seni.
Bir seda ile sesin yankılanirsa kulağımda,
Sonsuz kez bahtiyar olurum Tanrı durağında.

Ve ölürsem bir gün dokunamadan sana,
Şefkatli ellerinle bir çocuğun başını okşa.
Hissedince merhametli tenini yalnız ruhumda,
Sonsuz kez bahtiyar olurum Tanrı durağında.

Kavuşmadan ayırırsa da bizi zamansız ecel,
Olmasın hayallerine kara bahtımız engel.
Yılda bir de olsa gelsen mezarıma,
Sonsuz kez bahtiyar olurum Tanrı durağında.

Olursa bir gün, gözleri Tanrı parçası bir kızın;
Çepeçevre sarar ruhumu, mutluluk adlı tılsım.
İşte o zaman, yansamda cehennem nârında;
Sonsuz kez bahtiyar olurum Tanrı durağında.
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Güzelleme

Artık gitmez oldu gönül kervanı;
Bulunca yüreğinde ebedi bir hanı.
Evim, yurdum sensin, senin yanın sılam;
Gerekmez bana ne saray ne bir cihan.

Gelse sonbahar, dökse de gönlüm yapraklarını;
Yine senin çiçeğin açar, getirirsin baharı.
Ellerim titrese, zemheri ayazında gecenin;
Gerekmez kor ateş, yeter bana nefesin.

Yaslayıp da başımı o cennet dizlerine,
Baka kalsam huriden güzel yüzüne
Etsen sözlerin ile beni mest,
Uğuramaz gönlüme ne gam ne bir dert

Yağmurlu bir günde tutsam ellerini
Ve yağmur ıslaklığında öpsem gözlerini
Ben olurum dünyada en bahtiyar,
Elindeyken elim ve gözlerini öperken ey yar

Saçların bağlasa gönlümü kendine,
Kul olsam kapına tüm benliğimle.
Beklerim bir ömür açılmasını kapının,
Girebilmek için gönlüne apansızın .
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Kinname

Boydan boya yanıyor yurdum,
Ateş ekmişler cennet Vatana.
Su veren de yoktur bir yudum,
Ateş ekmişler cennet Vatana.

Kurusun soysuz eller, kahrolsun
Bu topraklar haine dar olsun.
Yangını harlayanlar yansın kül olsun,
Ateş ekmişler cennet Vatana

Emanetin bekçisiyiz ölüme dek,
Bu yangınlar ki, Cehennem narına denk
Kahpe, yiğitçe meydanda eder mi cenk?
Ateş ekmişler Cennet Vatana

Yanıyor ağaçlar, dağlar taşlar,
Gözlerimizden dökeriz kanlı yaşlar.
Hakkını helal etmiyor kurtlar kuşlar,
Ateş ekmişler Cennet Vatana

Elbet bu hal böyle gitmez,
Yangın söner de bağrımız sönmez,
Haini alnından vurmak yetmez,
Ateş ekmişler cennet Vatana

Asırlardır bize düşman olanlar,
Zamanı kollayıp pusuda yatanlar.
İflah olmasın vatanını satanlar.
Ateş ekmişler Cennet Vatana

Gün gelip devran dönecek,
Soysuz olanlar hesap verecek,
Kör olacak gözleri, gün görmeyecek
Ateş ekmişler Cennet Vatana
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Sensizlik - 1

Gidiyorsun, ayak izlerini bırakarak yüreğimde
Ve ben, ayaklarının altında bir dal gibi kırılıyorum.
Hatırlıyorum öptüğüm günleri, uzanırken gözlerinin serinliğinde
Beni sarıyor yokluğun, kederli bir hüzne dalıyorum.

Bilmediğim diyarlarda yalnız geziyorum şimdi,
Nereye baksam yabancı geliyor bin yıllık yurdum.
Deryalar içre geziyorum, bulamıyorum serinliğini.
Dermanı yok kollarımın, bitip tükenmiştir umudum.

Saçlarında bir başka güzel duruyor beyazlık,
Uçlarına kar serpilmiş hissi veriyor bakanlara.
Ve beni bilmediğim diyarlara götürürken yalnızlık,
Ağlamaklı ve kederli bakıyorum geride kalanlara.

biri bana "gençliğinin baharındasın" diyor
Oysa gönül bahçem, hazanınla döküyor yapraklarını.
Tadını alamıyorum içtiğim çayın, en sevdiğim yemek zehir oluyor.
Ölüyorum, gözlerim dayanmıyor gözlerken yollarını.

Bahar gelmiş, dağlara serpilmiş mor çiçekler,
Koyunlar, bir tepe yamacınca otluyor bahtiyarlıkla.
Uzaktan gelen kuşlar, birazdan buradan geçecekler.
Belki sana gelecekler uzun bir yolun sonunda.

Seni görecekler diye kıskandım kuşları,
Kim bilir ne güzel bakacaksın onlara.
Bense bağrıma basarak kara taşları,
Yanıp kavrulacağım yüreğime bıraktığın odla.

Ve şimdi sen, uzanmışsın bir yabancının omuzlarına;
En sevdiğin türküyü dinliyorsun.
Elleri geziyor omuzlarına dökülmüş saçlarında,
Hücrelerine işlemiş mutluluk, gülümsüyorsun.
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Sensizlik - II

Yar yaşmağın kimden aldın,
Yaktın sinemi közler saldın.
Sende mi muradını aldın ?
Ben bu dert ile nere gidem ?

Kapanmış artık görünmez zülfün,
Bir sır oldu, gizlendi yüzün.
Viran oldu yüreğim, kapladı hüzün
Ben bu dert ile nere gidem ?

Her gam çeken olur mu şair?
Yazdığım her şey aşkına dair
Karardı sokaklar, ıssız kaldı şehir
Ben bu dert ile nere gidem ?

Faniyiz, elbet gidecek bu can;
Vurunca ömrümüze son hazan.
Dinleyen yok derdimi, bulunmaz yazan.
Ben bu dert ile nere gidem?

Ola ki anılırsak bir gün dillerde
Desinler, "yakalanmıştı amansız derde"
Izdırabım diner  belki yattığım yerde
Ben bu dert ile nere gidem?

Avazım Çıkmaz, duyuramam sesimi
Yoluna feda ettim garip serimi
Mesken eyledim şu yaban ilini
Ben bu dert ile nere gidem?

Bu garibin son sözüdür bunlar sana,
Analar bile böyle feryad etmez yavrusuna,
Dalma vakti gelmiştir ölüm deryasına
Ben bu dert ile nere gidem?
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Sevgiliye Serenad

Yoktur cihanda, böyle efsunkâr bir nigâh
Gözlerin ab-ı hayattır bana, yeter ki bir bak
Baktığın yerler yeşerir, baharı doğurur gözlerin
En güzel notaları kıskandırıyor, senin tatlı sözlerin

Nefesinle hayat bulur binbir renkli çiçek
Kimse bilmez sendeki sırrı, kimse bilmeyecek
Yüzündür senin, güneşi böyle ışıtan
Güneş bir gün görmese seni ölür kahrından

Şaire derman gerekmez, şair çeker çileyi
Sendeki bu güzellik aratmaz meleği
Bu cihanda hep gül, benim olsun derdin
Beni böyle şair eden, bilesin ki sensin

Tanrı katmış en güzel parçasını sana;
Artık bulunmaz, seni doğuracak bir ana
En ücra köşesinde ruhumun, ince bir sızısın
Ruhumca sen, Çağ'ın en güzel kızısın
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