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Acemi Şair

Bir şarkı dinlersin radyodan
Yada bir gün olur da şiir okursan
Yalın ve benzetmeleri olmayan
Biraz bizden, senden, benden
Acemi bir şairin kaleminden

Mehmet ÜNAL

Mehmet Ünal Mavi
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Ah Be Çocuklar

Bu böyle nasıl bir gidiş? sağır ve dilsiz
Bir şehirden nasıl sessiz bir çekiliş
Nereye kayboldu beklediğiniz duraklar
Dağlar, yollar, kuşlar ve dudaklar

Ah be çocuklar niye kuruttunuz gülleri
Eller mi suladı sandınız yoksa
Elleriniz çocuklar, hala sıcak ve çok kelimeli
Güller,günler,gülüşmeler neredeler?

Gülüşün tekrar çocuklar gözbebeklerinizde
Yetmez mi gözlerinizin yanması,tuzlu sularda
Sağır olmayın binin artık gemilerinize
Ah be çocuklar,gözleriniz....

Çocuklarda olmasa insan çıldıracak sanki
Yoktan yere kaybolmalar,gitmeler bir yerlere
Ben karanlığı duydum,gördüm,yaşadım
Ah be çocuklar yakın ışıkları, yeter artık bu oyun

Mehmet Ünal Mavi
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Anlayacaksın

Hayatı gördükçe beni anlayacaksın,
Hayatı anladıkça beni hatırlayacaksın.

Hatırlayınca yeniden hayatı ve
Hayatını sevince bir başkası,
Hatıralarda kalmış beni
O zaman anlayacaksın.

Hatıralarda kaldığımı hatırladıkça
Anlayacaksın, ağlayacaksın...

Mehmet Ünal Mavi
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Aşktı Be Kardeşim

Geceleri uyuyamasakda, gün doğana kadar
Atamadıysak elimizden kağıt kalemi
Her insan gibi aldandıysak defalarca
İnandıysak aşktan öte her yalana

Kafam karışıksa, kalbim ağrıyorsa
Masamda yarım kalmışlıklar varsa
Ne olmuş be kardeşim...
Bizimde yaşadığımız aşktı Can kardeşim

Mutluluk gördüysek papatyalardan yapılmış,
Taç taşıyan yüreklerin derinliklerinde
Tedirginsem,inanmışsam, aldanmışsam
Bizimde yaşadığımız aşktı be kardeşim

Sabahlara kadar şiirler yazıyorsam
Kitaplar buna başka isimler veriyorsa
Birde yalan yaşanmışlıklar yarım kaldıysa
Bizimde yaşadığımız aşktı be kardeşim
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Ben Öleli Çok Olmuş

Yalanmış bütün yaşanmışlıklar
Yalanmış sevdiğim tüm kadınlar
Dokunduğum sıcak ten hayalmiş
Soluk soluğa yaşıyorum sanarken

Ben öleli çok olmuş...

Mağlubum basit bir sahtekara
Yenildim, işini iyi bilen
Soğuk kanlı bir katile
Oysaki dün nefes alıyordum
Yaşamın güzelliğini anlatıyordum
Gülmüş geçmiştim tüm acılara
Biliyorum inanmayacaklar öldüğüme

Ben öleli çok olmuş çok
Dün akşam teslim ettim ruhumu
Yaşanmışlıklar kemirmeden tabutumu
Bu gün yarın, yakında gömerler beni

Güçlüydü böyle olmamalıydı diyecek babam
Pencere kenarında oğlunu beklemeyecek anam
Bir kızım olmayacak babam diye ağlayan
Dostlarım ağlar belki bir köşe başında

Biliyordum aslında
Ben öleli çok olmuş
Bu gün yarın gömerler beni

Mehmet Ünal Mavi
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bir fotoğraf karesinde gördüm İstanbul'u

usul usul izledim galata köprüsünden Denizi
yorgun ve birazda kırgındı sanırım
bir kaç yolcu gemisi, bir iki tekne
balıkçılar, çocuklar ve bir sigara daha
bir türlü göremedim Martıyı
üşüyormuş, geldiği iklimler hala kışmış
iki yakasında insanlar ama yalnızmış
bir kor saklarken derinliklerinde
Denizde kendince Martıyı beklemiş...

Mehmet Ünal Mavi
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Çay yarım

Çay kalabalığı arıyor ben,ben seni
Çay yalnızlığı sevmiyor, ben çayı
Bensiz sen anlamsız
Sensiz ben yalnız
Hayat yarım
Çay yarım

Mehmet Ünal Mavi
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Dağların Kadını

DAĞLARIN KADINI
Sen...
Dağların kadını
Mevsimlik rüyalara uykulu
Hava ile güneş ile bütün
Soğuk iklimlerin sıcak yalanı
Ben..
Bozkırların adamı
Bir yanı yıllardır nadasta
Fırtınalı denizlerin dalgasında
Hüzünlü martıların gerçek göz yaşında

Ben zorluklara hüzne sevdalı
Sevmeye sevilmeye aşık
Sen doruklara sevdalı
Sen sadece aşka aşık

Mevsimin bile belli değil senin
Bana hep kuzey yamacın dönük
Soğuk ve karanlık yüzün benden yana
Güney yamacın hangi alemlerde...

Senin çiçeklerin kar kaplı doruklarda
Her mevsim farklı yağışlarla beslenmiş
Benim bozkırlarım yıllardır çorak
İnsanlarımın tabanları çatlak

Mutlu eden yalanların varken senin
Fakirlik gibi acı gerçeklerim var benim
Kelimelerim,duygularım fakir...
Kapısında kilit yok gönlüm de fakir

Bir rüzgardın dağlardan gelen
Nadasımı bozan,çocuklarımı ağlatan
İnsanlara olan güvenimi çalan
Estin estin ve geçtin...
Aşka dair biriktirdiğim ne varsa talan ederek

Ve
Yinede
Sen kendine
Hep iyi bak
DAĞLARIN KADINI...
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Daha Ne Kadar

Ne kadar sürecek ne kadar
İçimdeki  mutlu yalnızlık oyunu
Bu saçma incinme, incitme korkusu
Yoksa  bir el mi değecek
En vefalı yarim yalnızlığıma

Uykudan uyandıran kullanılmamış sözler
Ne kadar mahpus yatar içimdeki idamlık düşler
Fokurdayarak kaynayan yalnızlık ateşine
Hangi el değecek olgunlaştıracak beni
Bilmem ki içimdeki sınırlar kime neye
Belki de kimsesizliğime

Ne kadar sürer ne kadar
Yanlışlarla geçen yalnız bir ömrün kıyısında
Tamam doğru insan diye bir şey yok ama
Doğru zamana daha  ne kadar...
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Deniz Gibi

bir kadın sevdim
benden büyük
                                       deniz gibi
bir kadın sevdim
hırçın ve savaşçı
martılara aşk
                                       deniz gibi
bir kadın sevdim
saçları dalga dalga
doğa kadar güzel
gülünce gözleri güneş
mavi kadar özgür
                                         deniz gibi
bir kadın sevdim
göremeyince çıldırdım
görünce kör oldum varamadım
daha yüzmede bilmiyordum
varınca boğuldum
bir kadın sevdim
                                         deniz gibi
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Düş...

Düşümde seni bulunca
İçimdeki uçurumlarda
Sesini son kez duyunca
Anladım ki ben hala
Yaşıyorum dudak uçunda
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Eksik

eğer istersen hiç başlamasın
varsın, en güzel şiirim eksik kalsın

Mehmet Ünal Mavi
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Ellerin

Üşümek bu kadar güzel olmazdı
Dokunmasaydı kalbime
O sımsıcak ellerin

Üşümek bu kadar  kötü  olmazdı
Dokunmasaydı ellerime
Bana el olan ellerin
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Gülüşün Kaldı

Bir gülüşü kaldı odamda
Ömrümü verebileceğim
Güldü diye güldüğüm...
Yüreğimin derinliklerinde
Yankılanan
Tenha kıyıları döven
Uykularımı bölen
Hatırladıkça ısıtan
Şiirler yazdıran
İşte bir tek
Gülüşü kaldı odamda
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İçimden Seviyorum Seni

Sen ve ben
Hayır, hayır!
Yalnızlık
İçimden seviyorum  seni
Beraber yaşayıp
Birlikte uyanmak varken
Mısralarımda yaşlanıyoruz
Kimse bilmeden
Kimselere söylemeden
Tenin dokunabileceğim
Gözlerin kayıp olabileceğim
Mesafede  iken bana
Rengini göremeyecek kadar
Yakın uzaklıklar koyup aramıza
Aldığım nefes kadar
İçimden seviyorum seni
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İyiyim Annem

Rüzgarla kokunu yolla
Burada dağlar, caddeler yemyeşil
Odama güzel kokulu çiçeklerde aldım
Ama buralar cennet kokmuyor ki Annem

Korktuğum yağmurlu ve yalnız gecelerde
 ben hep seninle uyudum
Gökyüzü ile örtün geceleri üstümü
Bilirim ben mutsuz iken uyuyamazdın Annem

Büyüdükçe kirlendim
Yüreğim kirlendi,ellerim kirlendi
Ellerimi yine sen yıkar mısın
Bilirim hala bebeğinim ya Annem

Bana yine masal anlat
Senden sonra çok masallar dinledim
Bilerek İnandım bir kısmına onların
Ama seninkilere ihtiyacım var Annem

Hayal kuralım yine senle tertemiz
Başkalarıyla da kurdum ama yine
Onlardı kurduklarımızı yıkanlar
Bana hayal kurmayı yeniden öğret Annem

Bana ilk şiirimi yazdıran
Cennet kokulu kadın
Yorgunum,küskünüm,kırgınım da fazlaca
Yaralarım kanıyor ara ara
Kırıyorlar acımadan kalbimi
Anlayacağın fazlaca yordu bu hayat beni
Yandım,yanıldım,yanlışlarda yaptım
Ama sen varsın ya
İYİYİM ANNEM
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Kaçtığına koşuyor yorgun yüreğim

Uzun geceler,kara kışlar bitti
Ellerim üşümüyor eskisi gibi
Mevsimler insanlar gibi geldi geçti
Ağzı burnu yamuk dağ ceylanı

Yeni heycanlar var sokaklarda
Yuvasını kuruyor usulca saksağan
Evin karşısındaki çınarın dallarında
Kargalar oluyor sabah beni uyandıran

Sabahları iğde kokuyor bizim sokak
Diğer bütün sokaklar ıhlamur...
Ben ise kaçarken ısrarla bir şeylerden
Yorgun yüreğim sanki  kaçtığına  koşuyor

Mehmet Ünal Mavi
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Masal

Kaçmıştım yalanlarla dolu  İstanbul'dan sana
İstanbul yapmıştın bu uzak diyarları bana
Usulca sığınmıştım  o sımsıcak koynuna

Ne para ne  arzu yoktu hiç bir beklentim
Bir bebek kadar masumdu sevgim
Anlatacak bir hikayem yoktu benim

Bir varım dedi
Birde baktım yok olmuş...
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Ne Çok İstemişim

Sevebildiğim kadar sevilmeyi
Güzel baktığım bir gözde kaybolmayı
Yasak olanı sevmişim,
Sevmesini istemişim.
Geceleri yakacak,
Karanlığı aydınlatacak
Samimi bir ses istemişim
Kara kargalarla birlikte,
Yaşarken bir çöplükte;
Denizi,martıyı,İstanbul'u
İstemişim...
İçimdeki çocuğu yaşatmayı
İki yalnızlığı paylaşmayı
Kokusunu getirecek rüzgarı
Islanacağımız yağmuru
Geceleri sesi ile uyuyup
Sabaha gülüşüyle uyanmayı
Aslında zor olanı değil,
İmkansız olanı istemişim
Sahi ne çok şey
İstemişim mesela
Şiir yazamayacak kadar
Gerçek bir aşkı...
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Olacaklar

bende
kimse sen olmayacak
sen herkes olacaksın
sende
herkes ben olacağım
beni kimsede bulamayacaksın

Mehmet Ünal Mavi
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Rüzgar

Bambaşka bir rüzgardın sen
Mavilerden mutluluk müjdeleyen
Sıcak ve uzun haziran geceleri
Tenime huzur serinliği sunan

Bir rüzgardın işte sen
Masamda dağınık kalmış şiirleri
Darma duman eden...

Başka bir rüzgar sanmıştım ben
Mevsimlik esenlerden olmayan
Yalanlarda kaybolmayan
Güzel kokular getirip aldatmayan

Bir rüzgardın sende
Esip geçen,belkide en mutlu eden
Aşka ve insana dair biriktirdiğim
Ne varsa talan edip giden...

Mehmet Ünal Mavi
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Sende

En çok sende sustum...
Düğüm düğüm oldu söyleyemediklerim
Yutkundum,yuttum
Sustum...
En çok sende yangındım
Sen hep bana yalandın
Ben hep sende yanıldım

Mehmet Ünal Mavi
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Seni Kendimde Tanıdım

Yalnızlığımda tanıdım seni
Soğuk bir kış günü
Donuk bakışlarında
Isırıp durduğun dudaklarında
Yanağındaki kırık kirpiklerinde
Kendimde tanıdım seni

Ellerinden tanıdım seni
Tedirgin,terli ve titrek
Kar yağıyordu bu şehre
Anılar buz tutarken
Sıcak bakışlarında...
Kendimde tanıdım seni

Kederli duran bakışlarının
Altındaki gamzede tanıdım seni
Sonra sen bana mı gülümsedin
Ben mi üstüme alındım
Şimdi hatırlamıyorum bile
Bir yalanmıydı, alaymıydı yoksa
Tanıdığım dudak uçlarında
Yabancı bir gülümseme
Cesur ve biraz deliydin
Benziyorduk birbirimize
Tanıyorduk birbirimizi
SENİ KENDİMDE TANIDIM
KENDİMİ SENDE

Mehmet Ünal Mavi
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Silmeliyim

Saat gece yarısını geçmeden,yeni güne girmeden
Güneş doğmadan dağlar bu gün sen olmadan
Korkarak bakarken,bakarken gözlerinden düşerken
Düş bile olamayacak kadar uzak iken
Simeliyim...
Ben yine örttüm üstünü anıların,
Parlement dumanı kirletirken geceyi
Çok şey götürdün bu şehirden
Çok şey aldın bu şiirden
Bir nasılsını bile çok gördüğüm
Selamımı bağışlayamayacak kadar hiçim
Hep yazmaz ki şiir, siler bazen
Dalga dalga silinecek bir denizsin
Göletlerini balıklar kirletecek
Son damlasını martılar içecek
Saçlarından başlamalıyım silmeye
Gözlerin   gözlerin sona kalsın...
Kokunu parlamentle
Tenini alkolle siliyorum
Kirli ellerimizi de sileceğim
Ben bu şehirdeyken ve bu şiirdeyken
Gözlerimdeki anıları, gözlerinide siliyorum
Sende herkes gibi olacaksın son mısrada

Artık sende eski bir şiirsin bende
Hatırladıkça unuttuğum
Bu gün günlerden neydi
Sahi adın neydi bak
Yine unuttum...
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Sonrası Sonsuzluk

Eee sonra dedim
Sessizliğimizi bozarak
''Sonrası sen'' dedi
Sonsuzluğu yaşadım
Gözbebeklerimizde
Susarken dudaklarımız
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Sözlerin ve Gözlerin

Tüm çiçeklerimden güzel yüzün,senle geçen gecem gündüzüm
Sözünü ve bestesini bilmediğin bir şarkıya uymak zor be gülüm
İstanbul da denizin ortasında kız kulesi gibi uzak ve hoş gülüşlerin
Peki bütün bu yaşanalar kadar gerçek mi  sözlerin ve gözlerin...
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Tehlikeli Aşk Mikropu

Benimle aynı nefesi paylaştın
Yavaş yavaş kanıma karıştın
Şimdi hasta şair ruhumdan
Tehlikeli aşk mikrobu kaptın
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Uçtun mu?

çok sevdin sonraları heralde
uçmayı öğrenmiştin benimle
söyle uçabildin mi? Herkezle
dokuna bildin mi? bulutlara
titrerken kısılan o gözlerle
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Uçurum

Düşümde seni bulunca
İçimindeki uçurumlarda
Sesini son kez duyunca
Anladım ki ben hala
Yaşıyorum dudak ucunda
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Ya Helal Edemediklerim

Sahura kadar radyo dinleyip
Mutlu umutlu kapanırdı gözlerimiz
Açlık ve susuzluk Allah'ın emriydi
Mutluluk yere düşmeyen yağmur damlası
Umut ise onun oynadığı bir oyun
Soruyorum şimdi yaşadıklarımız
Senin sözlerin,benim hissettiklerim
Hadi onlarıda geçtimde
Ya!  helal edemediklerim
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Yaz Yağmuru

böyle güzel yağma yaz yağmuru
benim yağmura karşı zaafım var
aşıklar gibi sırılsıklam olup
çocuklar gibi bağırasım var

yağma işte bu kadar güzel
benim bulutlara gizlediğim
sağanak göz yaşlarım var

hem bu şehir hak etmiyor seni
toprak kokusu bile gelmiyor
böyle güzel yağıp da
bana yalanlarda kaybolmuş
İstanbul'u hatırlatma
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Yediden Sekize

Düşlerine giremediğim, düşlerimde olmadığın
İçimin yangınıyla uyandığım bir gecede
Denizdeki mavi gözlü  martıya sordum aşkı
Dedi  ‘’GEÇ ‘’
Yedi tepeli şehirden geçtim
Yedi gün yedi gece geçti
Yediverenlerimden geçtim
Yapamadım…

Sol yanı kırık, korkak bir çocuk bulmuştum
Kapanmış yaralarımdaki kurumuş kanda
Sol elini sana verdiğinden beri
Sağ elini hiç aramış çocuk
Unutulmuş bir dikiş buldum en sol yanım
Dedi  ‘’GEÇ ‘’          
Dikişi sök, aşkı geç, sekiz çok geç

Yedi tepeli şehirden geçtim
Yedi gün yedi gece geçti
Yediverenlerimden geçtim
Yapamadım… 
Mehmet ÜNAL
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