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Adamlık

Vardım meclisine adam kalmamış

Maymunlara kalmış artık adamlık

Önden gidenlerin yeri dolmamış

Kimi zift suratlı,kimi yağdanlık.

Enver Özçağlayan
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Ağva' ya

Geldiğimiz şu cennet, Ağva denilen yerdi
Virajı çok olsa da görülmeye değerdi.

Sağda solda tepeler,hepsi cennetten bir iz
Kuzeyden uzanıyor haşmetli Karadeniz.

Kudret iki hat çekmiş,dere inmiş ovaya
Güzelliği bir başka, can katıyor karaya.

Doğayı sevenlerle tüm motorlar doluyor
Kimisi eğlenceye,kimi rızka dalıyor.

Yeşille sırdaş olmuş her dağı, her tepesi
Yeşilden murat almış,yeşil akan deresi.

Derenin tam karşısı ustaların mekânı
Parçalanmış kayıklar kaplamışlar her yanı.

Herbirinin başında ustalar uğraşıyor
Balık mevsimi için zamanla yarışıyor.

Belli ki sandal,taka görüyorlar kalafat
Yaratan'dan dilerim size vurmasın âfat.

Limanına dizilmiş çeşitli boyda takne
Ben diyeyim on onbeş, onunu da sen ekle.

Liman ağzı havadar,geleni üşütüyor
Az zamanda gelen çay,imdada yetişiyor.

Çarşı pazar samimi,tertipli ve de güzel
Belediye hizmeti az daha gayret ister.

Yeni Câmi çarşıya ne de güzel yaraşmış
Gördüm ki iç huzuru,dışındakini aşmış.

Burada tüm ağaçlar bülbüllere dem verir
Gönül huzura erer,kinler nefretler erir.

Bir de var, erenlerin Engin olur destûru
Yalçın olsa da yanı, toprak olmak düstûru.

Enver'im artık yeter, çok söz yok buraya denk
Vedâ et, helallik al, bozulmasın bu ahenk.

(03.06.2007)

Enver Özçağlayan
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Ahkâm

Ne Yasin, ne de Mülk
Satılır mı paraya?
Ahkâm girseydi araya! ..

     Not:'Her kim insanlardan dünyalık elde
etmek için Kur'an okursa; kıyamet gününde
yüzü sırf kemik olarak getirilir.' Hadis
Ahkâm:Hükümler.

Enver Özçağlayan
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Akdeniz

Varsa yoksa tek deniz
Akdeniz.
Mavi deniz gök deniz
Akdeniz.

Rûhum seninle aydınlık
Bahtım seninle açık
Suların bayrağımca temiz
Akdeniz.

Yurdumu sarsın sıcağın
Bensiz olur mu kucağın
Sana uzanan elin
Kollarını kıracağım.

Tarihimden derin iz
Akdeniz,Akdeniz...

(11.04.2004)

Enver Özçağlayan
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Akdeniz Büyüsü

Akdeniz'i Ben çok seviyorum
Akdeniz'de Ben, Akdeniz oluyorum.
O Ben'de sevgili,geleceğe umut
Onunla düne bakıp, yarına yürüyorum.
Bir an hayâle dalsam,Kıbrıs'ı görüyorum;
Açık kalan bir defteri hıncımla dürüyorum.

Oynamak olmaz,bu sularda
ne kavimler yok olmuş,
Bilmeyene bir daha soruyorum...

Bazan güneşin ey Akdeniz,
Cehenneme denk düşer.
Lâkin meltemin var ya,
Cennet oradan eser.

Cenneti bulmak için
Hep sana geliyorum,
Akdeniz'i çok seviyorum...

(17.07.2002)

Enver Özçağlayan
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Aslı'ya

Keremin var ki ezelden, adına Aslı demişler
Bir an görenler yüzünü 'bu kız çok nazlı' demişler
Goncaların güle dönmüş 'tam bahar faslı' demişler
Bir an görenler yüzünü 'bu kız çok nazlı' demişler.

(l9.05.2007)

Enver Özçağlayan
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Bakışın

Senin bir an bakışın hayat verir ömrüme
Her karanlık gecemin nur kaynağı gibisin
Mehtap solsa büsbütün, sen doğarsın gönlüme
Her karanlık gecemin nur kaynağı gibisin.

Enver Özçağlayan
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Bing Bang

Zaman,içinde mi zamanın,dışında mı
Ya mekân denilen mutfak?
Milyon kere milyona denk
            beynimde kanayan çatlak...
Gökleri döven balyoz,
            kafama inen tokmak.
Her an infilak üstüne infilâk...

Gitsin ebedi karanlık,
Gelsin aydınlık mutlak.

BİNG BANG,yeniden BİNG BANG
Rabbim, bu ne muhteşem idrak...

(01.06.2005)

Enver Özçağlayan
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Bir Özlem ki Gönlümde

Özlemim sanadır hep sana artık
  Gönlümde tutuşan en son emelsin
  Varlığım seninle dolup taşıyor
  Kimbilir belki de bana ecelsin

  Çok mudur yanayım aşkına bilmem
  Ömrümde hem ebed,hem de ezelsin
  Benliğim özünde seni yaşıyor
  Sevdiğim,herşeyden daha güzelsin.

Enver Özçağlayan
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Bir Zamanlar

Bir zamanlar saçların güller gibi kokardı
Mehtapta yakamozlar gözlerinde çakardı
Sis vurdu,duman çöktü,kış sardı bahçemizi
Esti bir deli rüzgâr ayırdı ikimizi
Elbette her baharın birgün hazânı vardı...

(12.05.2007)

Enver Özçağlayan
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Birgün Anlarsın

Çaresiz yaşamak zor gelir oldu
 Ne senle, ne sensiz yapamıyorum
 Göklere sığmazdı aşkımız bizim
 Şimdi bir kâsede tutamıyorum
 Ne senle,ne sensiz yapamıyorum

 Senden kaçış değil gittiğim yerler
 Seni ilk gördüğüm yerlerde gözüm
 İçimde yaşamak seni tek çözüm
 Bir dağ ki görünmez, aşamıyorum
 Ne senle, ne sensiz yaşamıyorum...

Enver Özçağlayan
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BİZ olalım

Ovamız var,dağımız var
Yediveren bağımız var
Sanmayın hep gün bu gündür
Nice altın çağımız var.

Türklük elbet şerefimiz
Biz İslam'dan alırız hız
İster darıl,istersen küs
Söyleyecek sözümüz var.

Edirne'den Kars'a kadar
Orada kış,burda bahar
Sevmezsen git,seversen kal
Sinemizde közümüz var.

Altaylardan gelir yolum
Cihana dolandı kolum
Anadoluı,sağım solum
Dört bir yanda gözümüz var.

Vatan mâdem hepimizin
Biz bize düşmanlık niçin?
Hainleri iyi seçin
Başedecek gücümüz var.

Siz biz değil,'Biz' olalım
Sevinci 'Biz' de bulalım
Dostumuza el verelim
Geçmişte çok acımız var.

İmansız bizi kırıyor
Duruyor,yine vuruyor
Allah kardeş yazmış bizi
Vuranlara hıncımız var.

Kederimiz, acımız bir
Münâfıka etme meyil
Kardeşim, doğruyu bul
Bağrımızda sancımız var,
Anamız var,bacımız var.

(02.02.2006)

Enver Özçağlayan
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Bulamazsın

Hazânında bülbül olsan, gül bulamazsın
Sevdiğin bahçeye doğru yol bulamazsın.
Hayâlinden neler geçer, nerler istersin;
Gül değil gülzâr bulunsa, hal bulamazsın...

(27.08.2000)

Enver Özçağlayan
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Çürük Zamanlar

Zaman bir gemi,hayat koca yük
Deniz dalgalı,çalkantı büyük.
Yolumuz uzun ışıklar sönük
Çekmez bu yükü gemimiz çürük...

Enver Özçağlayan
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Damlalar

Özün sözün doğru ise adâlet çok çabuk gelir
 Açıksa gönlün âleme asâlet çok çabuk gelir
 Düşme cahilin peşine felâket çok çabuk gelir
 İki günü denk geçirme atâlet çok çabuk gelir
 Gıybete sakın bulaşma adâvet çok çabuk gelir
 Her yolun yolcusu olma musibet çok çabuk gelir
Alçak otur, engin söyle âkibet çok çabuk gelir

Enver Özçağlayan
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Denge

Sevdâ kâşânesi direksiz olmaz
Aşkın dîvânesi yüreksiz olmaz
Rabbim muntazırdır herşeyi görür
Hakkın zuhûratı dileksiz olmaz.

Umma sen kimseden biran inâyet
Hakkı bil, insafa eyle riâyet
Zerreye can veren O'dur unutma
Ölsen de halinden etme şikâyet.

Geçmeden dağları düze çıkılmaz
Baharı görmeden yazdan bıkılmaz
Gönlünle bakarsan iyi görürsün
Allah'tan korkmayan kuldan sıkılmaz.

Hakk'ı tanımaktır kendini bilmek
Halkı anlamaktır özüne dönmek
Sen bu dengelere riayet eyle
Marifet Halik'in gözüne girmek.

Anlayana derstir bu dediklerim
Bildiğimden çoktur bilmediklerim
Tam belle, iyi düşün yabana atma
Hakk'ın diliyledir söylediklerim.

Sözün özü, hep haddini bilmektir
Bir de var ki; yetim yaşı silmektir
Aç açık gözetmek kulluk görevi
Tek mutluluk Hak yolunda ölmektir.

(09.06.2005)

Enver Özçağlayan
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Durum-Vaziyet

'Mertçe' ses ve sözlerin
                                                                        mimarı A.Rahim Balcıoğlu'na

  Ayranımı sorma,südümüz bozuk
  Bu yoğurdun ayranı olur mu azık?
  Maya tutmaz oldu,kesildi zaman
  'Kısrak durdu domuza' hâlimiz yaman...

  13.12.2006

Enver Özçağlayan
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Dünden Özgürüm

Dışımda yoksul,garip,
  içimde hürüm.
Ben Sana bağlanalı
  dünden özgürüm...

Enver Özçağlayan
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Düş kurguları

Seni methettiler,yokmuş emsâlin
Nice düşlerdesin sormaya geldim.
Devâdır dediler nazarı derde
Derdime bir çâre bulmaya geldim.

Güzel denilince titrer yüreğim,
Bir zaman ardınca yol,iz süreyim
Ne gösterir Rabbim sonunda yolun
Bu yolun sonunu görmeye geldim.

Elma yanakların girdi düşüme
Siyah saçın yorgan oldu döşüme
Ceylan gözlüm kızma Allah aşkına
Sinenin közünde yanmaya geldim.

Can dayanmaz, dudakların kirazdır
İnciden dişlerin kardan beyazdır
Boyun selvi desem,billahi azdır
Bahçenden gülleri dermeye geldim.

Kaşların yay imiş hilâl misali
Kirpikler gerilmiş okların hâli
Bakmaya doyamam bin yıl vallahi
Güzelim, vaslına ermeye geldim.

Anladım ki sensin güzelin hası
Tenin misk-ü anber,cennet havası
Rahmeyle sendedir derdin devâsı
Fermânın olursa sarmaya geldim.

Enver'im düş görme, vazgeç hülyâdan
Hayâli süsleyen pembe rüyadan
Kime ne kaldı ki fâni dünyadan
Dilersen canımı vermeye geldim.

(25.02.2006)

Enver Özçağlayan
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Fındıkpınarı Yaylası

Fındıkpınarı diyorlar,gelin kız gibi
Havası üşütür,suyu buz gibi
İnsanları kanlı canlı,besli kaz gibi
Güzel olur genç kızları yaylanın.

Sıcağını yel alır,yağmur yağar sel alır
Yağlısını gelen yer,köylüye yavan kalır
Demi böyle buranın,ne uzar ne kısalır
Nazlı olur genç kızları yaylanın.

Enver Özçağlayan
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Gözler ve Kaşlar

Can Dostum,
            A.Rahim Balcıoğlu'na

Bir 'HÛ' çekince yürekten
Rahman köprüsünden Rahim'e ulaşırdık...

Gözden düştü,Kaş'a takıldı
Şaşırdık...

(0511.1998)

Enver Özçağlayan
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Hazan Düştü Gönlüme

Bugün yine gönle hüzün,gözlere yaş doluyor
Birgün daha ömrümüzde sensiz akşam oluyor
Mehtap kara,ufkumda sis,herşey sessiz soluyor
Birgün daha ömrümüzde sensiz akşam oluyor.

(06.06.2007)

Enver Özçağlayan
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Hiç Yanmayın Bana Dostlar

Birgün 'öldü' diyecekler,
Dostla düşman duyacaklar,
Soğuk suyla yuyacaklar,
Hiç yanmayın bana dostlar.

Salâlarım verilecek,
Kefenciğim dürülecek,
Son namâzım kılınacak,
Hiç yanmayın bana dostlar.

Aydınlığı soyacaklar,
Teni kabre koyacaklar,
Bana benden soracaklar,
Hiç yanmayın bana dostlar.

Kimse kalmadı bu handa,
Ne sarayda, ne eyvanda
Yola koyulduk meydanda,
Hiç yanmayın bana dostlar.

Sözden önce biter ömür,
Böyle hüküm koymuş âmir
Yerine gelince emir,
Hiç yanmayın bana dostlar.

(26.05.1998)

Enver Özçağlayan
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İçime Kazıdım Seni

İçime kazıdım seni bilesin
Tanrı'nın yazdığı yazısın bana
Gözünde yaş mıyım hemen silesin
Çözülmez bağlarla bağlıyım sana

Belki de ezelde yanyana geldik
Kaderin oyunu bize oynanan
Sevgide birleşip zamanı deldik
Zaman mekân bilmez bu aşka kanan

Rüyamın görünmez yüzünde her an
Sensizliğinde ben seni yaşadım
Gönlüme tıklayıp girdiğin zaman
Seninle başlayıp bitti murâdım.

(03.06.2007)

Enver Özçağlayan
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İnancım Var

Sevmem sürünen yaprakları
  Hazanları sevmem.
  Taş binada,
  Akıl başta gerektir.
  Çelenk çelenk güllerime kıymayın
  Çiçekler dalında gerçektir.

  Gemiyi karaya bağlayan kadere hıncım var
  Kesmez içimdeki sancıyı
  Kınında paslanan kılıçlar.

  Manda yuva yapmasın artık
  Söğüt dalına
  Sevgiler yüreklerde kalmasın
  Salınsın tüm insanlara
  Asırlarca acım var...

  O insanlar ki köşe bucak
  Dolaşırken mumlar ellerinde
  Olanlar olacak,
  Aranan bulunacak
  İnancım var...

Enver Özçağlayan
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İnsan Görünür

Nice dar pencerelerden erkân görünür
Bazan ufuklar daralır ekran görünür
Ne ararsan düşte değil,kendinde ara
Âlem aynasında ancak insan görünür.

(13.10.1994)
Not:Ey insan! Sen kendinin küçük bir cisim
olduğunu sanırsın.Oysa en büyük âlem
senin içinde saklıdır...Hz.Ali

Enver Özçağlayan
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Kal Diyorum Anlamıyorsun

Mümkün değil Sen'den ayrı yaşamak
Her an gözlerime Sen doluyorsun
Son mutluluk aşkı Sen'de paylaşmak
Gitme kal,diyorum anlamıyorsun...

Enver Özçağlayan
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Karamsar

Hamal yok mu, yok mu hamal
 Yükümüz var taşınacak
 Deme bana, deme kal kal
 Hal mi kaldı yaşanacak...

Enver Özçağlayan

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Leylâ ile Mecnûn

Dün gece Leylâyı sarayım derken,
Sardı Leylâ beni karanlıklara
Aşkımız böyle yazılmış ezelden
Rûhumuz yüceldi aydınlıklara

Ben karardıkça Leylâ pürnûr oldu
Mehtâp gibi parladı,aynûr oldu
Kuşattı gökkuşağı çevremizi
Sevdâmız âlemlere gurur oldu..

(28.01.2006)

Enver Özçağlayan
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Melankoli

Karardı mehtâbım,güneşim,ayım
   Şimdi baştanbaşa karasevdâyım
   Kafeste çırpınan kuşlar misali
   Çıkmaz sokaklarda dolaşmaktayım

   Yokluğun içinde bir yalnız adam
   Benim boşlukları sessiz tarayan
   Kaldırdığım her bir taşın altından
   Hergün başka derde bulaşmaktayım

   İfritler rûhumu tutsak ettiler
   Cismimi bir karanlığa ittiler
   Şimdi ne varlıkta, ne yokluktayım
   Bilmem ki nereye yanaşmaktayım

   Yıllar akıp gitti,zaman tükendi
   Efendi mi köle,köle mi efendi
   Aynadaki yüzü hiç çizemedim
   Perişan aklımla dalaşmaktayım.

   15.02.2006

Enver Özçağlayan
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Mersin'de Akşam

Mor dalgalar kumsallarda eriyor
Bugün de Mersin'in akşam vaktidir
Kıbrıs el uzatmış selam veriyor
Bugün de Mersin'in akşam vaktidir

Güneş batadursun karşı tepede
Ummâna inmekte bir kara perde
Işığın saltanat sürdüğü yerde
Bugün de Mersin'in akşam vaktidir

Nasıl ki sessizlik çığlığı boğar
Öyle susar akşam vakti dalgalar
Bilsen ne hülyalı âleme dalar
Bugün de Mersin'in akşam vaktidir

Artık Akdeniz'de şehrâyin başlar
Seyreylesin tepelerden bakışlar
Sanki elmas olmuş sahilde taşlar
Bugün de Mersin'in akşam vaktidir

Gündüz sıcağına tül çeker bir el
Mersin'de akşam, Mersin kadar güzel
İster şarkı söyle,ister çek gazel
Bugün de Mersin'in akşam vaktidir

Mersin'den ayrılmak güç geliyor güç
Artık bize kaldı çekilecek suç
Enver'im uzatma kalkacak bu göç
Bugün de Mersin'in akşam vaktidir.

(Temmuz 1997-Mersin)

Enver Özçağlayan
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Ne Sazım Kaldı Elimde

Ne sazım kaldı elimde,ne de gönlümde heves

Karardı günbegün ömrüm,kalmadı bende nefes

Deli rüzgâr bundan böyle ne yönden esersen es

Karardı günbegün ömrüm,kalmadı bende nefes.

Enver Özçağlayan
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Nerde Arayayım (Münacaat)

Rüyada mı,hayâlde mi,düşte mi,
Gönülde mi,gözümdeki yaşta mı,
Dağlarda mı,toprakta mı,taşta mı,
Nerde arayayım sevdiğim Sen'i?

Güneşte arasam gözüm kamaşır
Göklere uzansam aklım karışır
Kalbimdeki yerin Sana yaraşır
Nerde arayayım sevdiğim Sen'i?

Gülşene baktıkça Sen görünürsün,
En güzel kokuyu Sen sürünürsün,
Sevdiğim herşeye Sen bürünürsün
Nerde arayayım sevdiğim Sen'i?

Dışıma kapanıp baksam içime,
Ürperirim,aklar düşer saçıma
Bulamazsam devâ yoktur sancıma,
Nerde arayayım sevdiğim Sen'i?

Işık olsam kâinatı dolaşsam,
Ay'a sorup,Jüpiter'e ulaşsam,
Gök ehliyle defalarca buluşsam,
Nerde arayayım sevdiğim Sen'i?

Ben eksiğim, miracıma yardım et,
Seninle arama nolur çekme set,
Yücelerden yüce Rabbim merhamet,
Kendimde bulayım sevdiğim Sen'i.

(18.01.2001)

Enver Özçağlayan
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Ömr-ü Hazin

Ötelerden öte nice yol gittik
Aşınmadı yollar bizi bitirdi
Eldeki metaı yok paha sattık
Aşınmadı yıllar bizi bitirdi.

Kalan kaldı,giden gitti yollarda
Ne umutlar soldu geçen yıllarda
Sata sata mal kalmadı ellerde
Aşınmadı yollar bizi bitirdi.

Bazan elif sattık, bazan be sattık
Bazan cim karnından noktayı attık
Ne bala ulaştık,ne kaymak tattık
Aşınmadı yıllar bizi bitirdi.

Kala kala tozu kaldı yolların
Benliğimde izi kaldı yılların
Suları çekildi çamlıbellerin
Aşınmadı yollar bizi bitirdi.

Enver Özçağlayan

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Peynir Gemisi

Biz 'yürür' dedikçe
Onlar 'yürümez' dediler:
'Lafla peynir gemisi yürümez! '

De,
Dedi,
Dediler...
En doğru yalanı yine onlar söylediler.

Gemiyi bırakıp,
Peyniri yürüttüler...

Enver Özçağlayan
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Saklambaç

Kara bir gün gibi çöktü içime
Seneler geçse de dinmez hasreti
Ayrılığı ak düşürdü saçıma
İçimde yaşattı bana gurbeti.

Gurbet ki,hasretin keskin çizgisi
Dağları düşürdü benim bağrıma
Soluk soluk ecel kokan nefesi
Devâsız bir acı kattı ağrıma.

Hangi bağın bülbülüydü bilmedim
Şakıyarak geçip gitti yanımdan
Hangi dağın maralıydı sormadım
Bir an durup bakakaldım ardından.

Susuz çölde serap mıydı gördüğüm
Kovaladıkça kaçmaya doymuyor
Düğümler üstüne attı kördüğüm
Kimler gönlümle saklanbaç oynuyor!

(03.03.2007)

Enver Özçağlayan
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Sap Olamadım

Bir ömür yılmadan okudum yazdım
Dağları dolaştım,şehirler gezdim
Mevsimi gelmeden neleri sezdim
Yine bir baltaya sap olamadım

Nerde bir marifet,oraya koştum
Karanlık ruhlara hep ışık saçtım
Cehlin batağıyla bunca savaştım
Yine bir baltaya sap olamadım

Dört yoldan,dört kola bakmadım sanma
Ses verdi gönlüme 'ara' usanma
Zamanla her yolu denedim amma
Yine bir baltaya sap olamadım

Sonunda bir ulu ormana vardım
Baltama uyacak saplar aradım
Rüyamda ormanı yanarken gördüm
Yine bir baltaya sap olamadım.

(20.06.2007)

Enver Özçağlayan
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Sen Solma

Çiçeklerin hep soldu,sonbahar gelmiş sana
Goncaların yok oldu,hazan erişmiş sana
İlkbahar,yaz bekledim bir gül verirsin diye,
Goncaların yok oldu,ecel el vermiş sana.

Nasıl geçmiş zamanı o gurur bahçesinin,
Kış daveti yok sanma sonbahar elçisinin
Zaman içinden geçer zaman,zamanda erir
Birden mecâli biter güzellik bekçisinin.

Aç gönlünü âleme,yeniden bul hayâtı
Tevâzu kabından iç,yakala kemalâtı
Çiçeklerin yeşersin,gülün hep gonca versin,
Her nefeste gezersin böylece kâinatı...

(26.09.2004)

Enver Özçağlayan
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Sen ve Ben

Bir an sevdân olayım
  yüreğine ek beni
  Yağmur olayım bir gün
  çorağına dök beni
  Güneş olayım sende
  ölesiye yak beni
  Bazan çiçek olayım
  hep göğsüne tak beni
  Sen Ben kalmasın ayrım
  yar içine sok beni

Enver Özçağlayan
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Seni Yaşamak

Bana yaptığını duydunsa eğer
Dön de bak hâlime mutlu ol güzel
Leylâ da Mecnûn'a böyle yaparmış
Sevdâ denen meçhul bu imiş meğer
Hep seni yaşamak bir ömre bedel...

Enver Özçağlayan
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Sevgi Pınarına Çığ Düştü

Dağ başını duman almış,kar almış
Sevgi pınarına çığ düştü bugün
Açmadan goncayı yine har almış
Enginlere yelken açtı gönlümüz
Kaderine ancak sığ düştü bugün

(03.10.2004)

Enver Özçağlayan
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Sevme Gönlüm

Sevme gönlüm sevme,pişman olursun
Sonra bu demde perişan olursun
Minneti çoktur kakarlar başına
Gün gelir âleme düşman olursun

Her yaşın başkadır çağrısı başka
Başkadır son demin ağrısı başka
İtseler de seni günbegün aşka
Sevme gönlüm sevme pişman olursun

Doluştu başına çaresiz aklar
Sıklaştı yollarda sessiz duraklar
Zamansız azanı teneşir paklar
Sevme gönlüm sevme pişman olursun.

Enver Özçağlayan
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Sitem

Mavinin yeşille kaynaştığı yerde
  gözlerini görürüm
  Sevgi tomurcukları açar içimde
  Ben seninle yaşarım,
  senin için ölürüm.
  Gün gelir kıymetimiz bilinir bir biçimde.

  Varsın uzasın yollar,kesişsin kavşaklar
  Dağ dağ olsun dalgalar bağrıma vursun
  Gönül bahçemde seninle sulanır
  bereketli başaklar
  Sen de birşeyler söyle ne olur,
  ne olursun...

  (06.06.1997)

Enver Özçağlayan
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Söylenmedik Kalmışsa

Söylenmedik kalmışsa birkaç sözcük zamanla
     Hep dilimin aczidir,sevgim tükendi sanma
     Bazan çok şey anlatır gözden akan bir damla
     Gözlerime bakıp seni sevdiğimi anla...

     06.06.2007

Enver Özçağlayan
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Söyletme Beni

Şiirde Pîrim A.Rahim Balcıoğlu'na

Yeniden toprağa taşa takıldın
Dökülen kirpiğe Kaş'a takıldın
Dostlar meclisinden çekip ayağı
Kuruyu bıraktın yaşa takıldın.

Ambar ambar göbek,kıyma tonlarca
Pişerken güneşte boylu boyunca
Bir tutam sünbül mü bağladı Sen'i
Kulağı bıraktın,başa takıldın?

Mor yeşil uykuda pembe rüyalar
İşveli kalçalar,sonsuz hülyâlar
Dururken önünde Meyis gibi yâr
Gerçeği unuttun,düşe takıldın.

Çoğu insan demez kendi hâlini
Bilmez akıllı mı, yoksa deli mi
Ruhunu daraltan zaman seninle
Beyhude dolaşıp,boşa takıldın.

(03.09.2005)

Enver Özçağlayan
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Şablonlar

Kartondan kuleler diktiler başımıza
 Ruhsuz şablonlara bizi tutsak ettiler
 Kin doğradılar ah pişmedik aşımıza
 Yıllar yılı bu millete yazık ettiler
 Bozdular tüm saatleri,çekip gittiler...

Enver Özçağlayan
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Tarsus Şelâlesi

Her ânının değeri ömre bedel Şelâle
Tarsus'ta erişmişsin cânân ile visale
Seni nasıl anlatsam,sığmıyorsun misale
Tarsus'ta erişmişsin cânân ile visale

Yeşillikler içinden düşüyorken suların
Kuğuları andırır köpüren dalgaların
Nice renk katıyorsun düşümdeki hayâle
Tarsus'ta erişmişsin cânân ile visale

Serinleten dalgalar billurdan daha parlak
Mutlu burada herşey; duygular şen,dil şakrak
Gönüllerdeki hüznü ömrünce sile sile
Tarsus'ta erişmişsin cânân ile visale

Kumruların 'Hû'suna ses veriyor böcekler
Doğayı selamlıyor gülümseyen çiçekler
Yürüyelim seninle sonsuzadek elele
Tarsus'ta erişmişsin cânân ile visale

Duyduğun sesi sanma sadece bir su sesi
Tene ürperti veren Yaradan'ın nefesi
Kayalarla suların söyleşirken dil dile
Tarsus'ta erişmişsin cânân ile visale

Limonlar,portakallar suyundan lezzet taşır
Bağrı yanık ovaya Berdan Çayı yaraşır
Sana laf yetmiyor ki,ne söylesem bu hâle
Tarsus'ta erişmişsin cânân ile visale.

(28.07.2002)

Enver Özçağlayan
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Tüketici

Suyun ekmeğin katığın
İki dirhem enerji...
Sayılı tiktaklarla
Zamanı ögütürsün.
'T ü k e t i c i' diyorlar
Garip insana;
Tüketmek ne demekmiş,
Bakanlar seni görsün...

(13.07.2001)

Enver Özçağlayan
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Vasiyet

Koymayın mezarıma ne bir çelenk, ne de çiçek
Yazılsın baştaşıma sâde ve tek yalın gerçek
'Hu vel bâki', gerisi nasılsa birgün ölecek...

(15.09.2007)

Enver Özçağlayan
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Yaşayan Görür

Bir inat uğruna yıkma gönlümü
  Gönül yıkan iflah olmaz sevdiğim
  Kin tutan yoluna serse ömrünü
  Bin hacda günahı yunmaz sevdiğim

  Gönül durağımız Hakk'ın yeridir
  O mekânda herşey sütten arıdır
  Korktuğun yılları bir bir arıtır
  Yıldan öte yıllar gördük sevdiğim

  Nice sultan vardır sultandan öte
  Ne insanlar gördük sultana yete
  Kul odur ki lâyık olur hürmete
  Kuldan öte kullar gördük sevdiğim

  Arif olan hikmetle kanatlanır
  Âşık olan her cefaya katlanır
  Yoldan yola sanma çabuk atlanır
  Yoldan öte yollar gördük sevdiğim

  Selvi boylu,al yazmalı gelinler
  Nice koç yiğitler,ünlü erenler
  Nerde yeryüzüne nizam verenler
  Halden öte haller gördük sevdiğim

  Sakin ol, söz etme el ahvâlinden
  Önce kendin anla kendi hâlinden
  Kime ne kaldı ki Dünya malından
  Maldan öte mallar gördük sevdiğim

  Sakın ola düşmeyesin gaflete
  Bencil olan girmesin hiç zahmete
  Cânana can veren erer vuslata
  Candan öte canlar gördük sevdiğim

  Enver'im söyleme dinlenmez sözün
  Hak bilir, ne kadar doğrudur özün
  Dik oldun, düşmedi yerlere yüzün
  Yerden öte yüzler gördük sevdiğim
  Ne yokuşlar,düzler gördük sevdiğim.

  (27.05.2006)

Enver Özçağlayan

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yol Hâli

Şu Dünya'ya geleli ne öğrendik,ne bildik
Nice bir allâmeyi dört kollu tahtta gördük
Oya gibi işlemiş Rabbim kaderimizi
Bir vakit oyalandık,bilinmeze yürüdük.

(30.07.2002)

Enver Özçağlayan
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Yol Kavşağı

Bir kuytuda oturmuş öylece bakıyorum
Yakamoz ışıyan camgöbeği gözlerine
Üstüme üstüme geliyor dev dalgaların
Sen yıllara sığmazken,Ben Sende akıyorum.

Akşam yine düşüyor mavilerin üstüne
Ürpertiyor sessizlik sıkışan yüreğimi
Gök yangını eriyor,akıyor yavaş yavaş
Gün akşamla başlıyor her Akdeniz dostuna.

Mavinin coştuğu yer ufukları aşıyor
Yaprak yaprak yeşiller,sarıya eren dallar
Moda soyunan kızlar,al yazmalı güzeller
Toros'u delen yollar Kıbrıs'a ulaşıyor...

(21.02.2005)

Enver Özçağlayan
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Zaman Basamakları

Bir bahar bombası düştü içime
Zamanı aşırdı,zemini deldi
Aynada beliren yeni biçime
Bakıp da geçmişe dönesim geldi

Zaman basamağında yürüdüm bir bir
Anılar meclisinde günü düşündüm
Çatladı kabuk,çıktı içimdeki sır
Yarınlara hamile dünü düşündüm

Ağarırken gecem,gündüz karardı
Düşümde belirdi gönlümdeki yüz
Ufuk tutuşmakta,herşey sarardı
Yeniden doğdu o özlediğim kız

Ah o kız,biriciğim,gecikmiş sevdâm
Zamanın burguladığı ruhumdan çık
Ben ve Sen'i çoktan aştı artık davam
Rûhum tüm zamanlara daha çok açık.

(26.04.2003)

Enver Özçağlayan
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Zor

Mavi, yeşil, bazan mor
 Dalgalar ardarda yuvarlanıyor
 Akdeniz'i geçmek zor dostum zor
 Akdeniz'i sen Erdemli'den sor

 Erdemli sancağı maviliklerin
 Erdemli'nin sancısı maviden derin
 Doğumu yaklaşıyor yüceliklerin
 Erdemli'yi sen Akdeniz'den sor

 Zor dostum zor davaya yanmak
 Geleceğin ışığında güne inanmak
 İstiyorsan Kızılelma'ya varmak
 Erdemli muştusunu Toroslar'dan sor
 Erdemli Erdemli'm, müjde veriyor...

 (27.07.1994)

Enver Özçağlayan
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