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Anne.

Uzak bir memleket gibi özlem
gecenin zapt edemediği
Kalbim acıyarak geçiyor gözlerinden.
yağlı urgan oldu
Uykulu bir denizin koynunda
gecenin ağzıyla sevişitiğim acılarım
Son türküsünü söyledim
Günahtan kopardığım payla merhametin
Kar borandır, zemheri`de Kırağılaşmış
Soğuk mevsim,
Tenha bir ölüm sokak  ayak altında
Salma gözlerini annem uzağına
Bir kavuşma çalıp şu sürgünden
Bütün ayrılıklara direnerek,
sarılmaya geleceğim gözyaşlarına.A.ALKIS
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Ay öpsün gözlerinden.

Hel dağının hangi mevsiminde
Ay öpsün gözlerinden
Baba ocağı kanlı geçit
dargın türkülerin
acılı melodisini nasıl tutuştursun
Çoban yıldızının eşkiyalığında

*****
hani zamansız
gidenlerin tarihini
yürekli kaç bahara
yazacaktık
gidenlerimizin
ardında.
*******
Serin yaz gecelerinde
dolun ayda
Geyikler su içerken dere yataklarında
kanlı geçit,veng köprüşü
fırtına veli çeşmesinin
en kuytu yerlerinden bir solukta geçerdik.
*****
Yıldız avuçlardık her akşam
Doruğunda seyit rıza kalesinin
Yağmur değerdi terleyen bedenlerimize
usul usul aşarken ihanet pusularını
Güneşin ilk ışıkları
selamlardı bizi..
******
zirvesinden sultan babanın
tüm sıcaklığıyla sarmalardı
üşüyen tenlerimizi
sert ruzgarlar değer geçerdi
bütün eşkıya aşklarımıza
yeşerirdi umutlarımız gözlerimizin
kocaman seyrinde kımıltısızca.Ali ALKIS
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Bagısla.

hep göçleriyle
yüreğinden havalandı
sürgünlüğüm
Küçük bir çocuğun göz yaşıdır
kurumadan
bağıra çağıra akıyor
çıplaktır çoğu kez geceleri gökyüzü
içimde dışımda yıkım sesleri
gözlerimden akan
dilsiz puşt bir sensizlik
yüreğimin dağlarında
limanlar çoktan uyumuş
aşk delisi bir uzun hava gecesinde
****
velhasıl ay üşür
göğsümün çaprazında
ölü bir reyhanın aşkında
arsız bir fırtına
İnim inim inliyor
koca kente
dağlara çizilmiş saklı sevda
vurur kesik yanlarıyla
hasreti
kanar içi
kentin mülteci gözlerinde
****
bağışla
kalmak bir başına
aramıza serili kış mevsiminin yüzü
gecenin yalnızlık zemherisi
haziran akşamlarının
tütün ağrılı gözlerinde
hesapsız severdik
yiğit bir şehir gerillasını
kenger kokusunu
dağ ateşini
kar suyunu
sırılsıklam gözlerinde susarak
terk ederdik hunharca yalnızlızlıkları....A.Hdr.A
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Bagok cicegim.

Ne zaman gökyüzüne baksam
yalnızlığı dinlesem
dans eden yıldızlar
gökyüzünün
renklerine takılsa yüreğim
bilge
yalnızlığın karşısında titrerim
küçük bedenlerde
boğulan sesimle
utanır ağlarım.
****
Sürgünlüğün
umulmaz sancısı var olsa da;
gün de akşama evirilecek,
dolunay tüm ihtişamıyla
gökyüzünde
yıldızlarla olan
randevusuna gelecek
gördüklerinin ağırlığını
yüreğime yüklese de,
yorgunluklarımı
ve acılarımı güç yaptım
Henüz son affımı istemedim
Bagok çiçeğim.
****
özlemimdi
beni ayakta tutan,
dolunaylı gecelerde
umutlarımı büyüttüğümde
ben sen oldum,
büyüttüm senli sevdamı.
Gözlerindeki isyan ateşine vuruldum
Çünkü
Ben her gülüşünde
Sen oldum… A.ALKIS
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https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bahar gülüslü.

Yüreğini vermeli insan!
Tuttuğu ele,
kucakladığı dosta,
dokunduğu omuza,
baktığı göze,
dinlediği söze,
Birlikte yürüdüğü yoldaş´a

anlat,
bütün renklerdeki
direnç çiçeklerine sevdamızı
Gözlerin düşşün
uçurumun gözlerine
Hele bir yıldız’lar çaksın!
Dersim’in üstüne,
gör nasıl yazarım
gökkuşağına,
seni sevmek Zilan’dır diye.

Herşeye haykırdım,
bir tek sana sustum
erdemlerin şahı ey sabır!
eğmedim dağ başımı
kimsenin önüne
bir sana eğildi başım ey sabır!

Dağın doruğu ile
dağın derini arasındaki
mesafede
Derininde kor tutmuş haller,
Doruğunda `ıssızlık` gülüşü
yüzümde ki çizgilerin
her birinde
bahar gülüşlü bakışların saklı

demem o ki
yokluğunda,
İçime
yıldızlar düşürüyor,
acılara meydan okuyan gülüşün!
bırak ta hep öyle kalsın...A.Hdr.A...2014
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Bak Gözlerime.

Ben munzur`un hırçınlığı
Bagok dağının
esmer gülüşüyüm
bak gözlerime
anla beni
nehirlerin kıyısında
ağıt yıkayıp
dağların aynasında
yıkık,viran
sürgün kılınmışım..

sen benim
yüreğimin devrimi
avuçlarımın kentlerinde
sadece
kasırgalara direnen
öyle tarifi olmayan sancımsın
ihanetlere karşı isyanım
güneşin dudaklarında
gökkuşağı
çocuklarını öpen
ezilmişliğimsin..

ve direnen şiirler adına
kavgalarda
örgütlenmiş baharım
ülkem gibi
vazgeçilmezimsin
öncesi yarını olmayan
zafer çiçekleriyle severken seni
yurtsuz kalmış
tarifsiz militan gülümseyişin
pankartlara düşen yıldızısın
Kapanmaz bir yaranın acısıyla
uzaklara söylediğim türküsün...A.Hdr.A ..2009
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Bakıp gözünün icine karanlıgın.

şimdi,yüreğimin isyanında
öfkeli bir direniş
inip kalkıyor
iki göğüs boşluğumda
bakıp gözünün içine karanlığın
körkütük bir özlem le
yakıyor geceyi.
****
menekşe mavisi düşler
sagnak yağmurun ıslak eteklerinde
Göğsümde mağrur bir şiir
Hüzünlü şarkılardan geciyor
esiyor deli rüzgar gibi
gözleri Çiğdem ,
elleri kekik,
koşuyor esmer yüzlü güneşe
****
Yalvaran bir öfke
Yaşam ve aşk arasında
bağışlanmayan
ırmakların
saç püskülleri arasında
****
acımasız bir rüzgar kopuyor
biriktirdiğimiz türkülerden
Hüzün dolu şiiler e
dansa duruyor
mor kelebekler
güneşin
özlem yüklü kara gözlerinde....Ali ALKIS
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Ben yıldızlar bıraktım.

Ey ağıdım
sus gecesine düştüm
uyandım
şafak ile baktım
uzun munzur`lara
yıldırımlar susunca;
Ben yıldızlar bıraktım
o çıkılmaz uzun tarlada
Bir şiir gibi hazin
siyah beyaz karlı bir kışta
Veda saatlerinde
ağladı göz bebeklerim
ayrılıklardan yana
yalnız bir sokağın çıkmazında..
****
yüreğimin kanı dökülüyor
kıpırtısız her gecede
saydam kaldırımlara
sonbahar içime gömüldükçe
gözlerinde devrim şiiri
Kalbimde sakin bir
yalnızlıkla atıyor
güvercin gözlü esmer hüzünle.
*****
kelime yangınları gibi
içimdeki her duygu
buruk bir gül
tedirgin bir gölge aynada
yüreğime yapışan
aşk lekesi kendi gölgesinde
Esrik hüzünlerin galasında.
****
kaldırımların eşiğine
düşen korkulara yürüdüm
umudun en cesur hamlesini
bir gerçeğe
tutunmuşluk türküsünde söyledim
adım adım öte ledim
en yorgun yalnızlıkları
içinde yaralı
karanfil kokulu dağlarda.
****
Bazen
ardımda üşüyen zemherinin
çatık kaşlarında öfkelendim
yaşadığım şehirlerin saçaklarında
hayal/et çığlıkların
geçtiği cenderede
militan türküler söyledim
gökyüzündeki bütün yıldızlara
kefalete serildi gri bulutlar
mevsimlik yalnızlığın merhabasında..Ali Alkis...2012
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Bendeki sen

Aldırma..!!
Bazen bir türküsün ,
bazen bir şiir,
bazen de bir romansın
sığmadıgın şu koca yürekte..

Sen yine de yüreğine sar beni
Ve vurdu gözlerinin elası
ıskasız
bir serin rûzgara kapıldı yürek
bendek i sen
sen ki,
bir yaz güneşi
bir Temmuz sabahı
umudun ötesi
yazgımın kara çukurunda.
yokluğunun ayak izi..
****
çözülmeyen denklem misali
sevginin bıraktığı g-iz perdesi..
öyle ki,
en derinlerde Cizre`idin
kör kuyuya atılan kurşun gibi..
****
Sen bir ayrılık sürmesi Sur `da
viran bir şehirsin
Talan yüreğimde
Hiç bir mevsim ağlamadı sana
yüreğime vuran ağrı kadar.
****
Bende ki hayat karası değil
Bende ki sen
bir hançer yarası
İçimin soluna saplanmış
sürğünün en ücra köşesinde
bir kıyâmet
Her gece ah eder
içime vuran ayaz yanım
Bende ki sen yârası.
****
Söylesene can ağrım
Hangi mevsimle savrulup,
Hangi kapı eşiğinde yokluğuna
İçime birikmiş Dersim`i dökeyim.
****
Bilmezler
Anlamazlar ki yürek derdimizi
Sorsan söylenmez ,
konuşsam anlamaz
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Öyle bir suskunluk boğar ki beni
Kıyısız bir kentin biletsiz yolcusuyum şimdi...
****
Sen yine de yüreğine sar beni
solumuzda açılan yaranın seyrine birlikte dalalım.
Hangimizin yarası derinse oraya tuz basalım..
varsın sonrası mahşer olsun....A.ALKIS

Alkıs Ali
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Bıraktım acılarımı rüzgarlara.

Yüreğimin kaya çiçeği
İlk açan çiçeği baharın
mercan çiçeğim
Bıraktım acılarımı rüzgarlara
Gidiyorum
Bilinmez hangi dağın ardına
Hangi yaban çiçeği yoldaş olur bana
Elveda gecelerimin ay bakışlısı..

Kimsesiz kentlere bırakıp özlemlerimi
Aşkların vurulmadığı,
Şarkıların susturulmadığı
Limanlara gidiyorum
Ardımda yoksul bir sevda bırakarak.

Gidiyorum,
Geleceğin uçurumlara itilmediği
Ölüm sessizliğinin
Çocuk gülüşlerine sürülmediği
Sınırsız baris akşamlarına
Yüreğimdeki ateşin sıcaklığıyla
Isırgandan öte işlenmiş acılarımda...Ali ALKIS

Alkıs Ali
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Bilge sevdan.

bak tek kişilik bir gecenin
yokluğunda  karşılıyorum sensizliği
ayyaş zaman
siyahlığın avuntusunda
üzeri yıldızlarla örtülü sokaklar.
****
sessizliğimin namlusunda
pencerendeki buğu
seyrediyorum mermi hızında çarpan özlemini
uzatabilsem yanağının ay ışığına
dokunabilsem hasretine
susar vaktin içinde
bir daha konuşmamak üzere Hasretler
****
tutuştururken yüreğimin dinamit fitilini
bilge sevdan
Eylül yapraklarının sararmasında
ihtilaller bağırıyor
köz yıkıntısı kentlerimde
kelebeklerin bir günlük aşkları başlıyor
dumanların ağır vebali havalanıyor
acılarımın ülkesinden..
*****
martı susmalarını yıkarmısın
hala diriliğini kaybetmemiş saklı gülüşüm de
ılık ılık bakarmısın göz ucu şafağından
gözyaşından  yazılan mısralarıma
****
her köşe başına yığılmış
eflatun yüzlü
Eylül  yalnızlıklar
kaldırımlarında yok pahasına öldürülmüş hayaller
ve cinayetler ezberleyen
fuhuş sancılarında ruj lekeli kimliksizler.
****
şimdi ayaklanmış duygularım
her sola çektiğimde
irili ufaklı korkular geçiyor
ıslak cümlelerden dalgaları dövüyor şarap şişesi kırığı
savruluyor heceler
geçiyor harfler
saçlarıma değiyor hissettiğim içtenlikler.
****
omuz dağlarımda
uykuya dalıyor başın
yalnızlığıma
sarılarak  yalnızlığıma  susuyorum
demlenmiş karanlıklarda
gecenin parmak uçlarında
artık
trenler çoktan terketmiş garları
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tutuklanınca gözlerim en çok seni görmeyi özlerken...
                                                              Ali ALKIS
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Biliyormusun.!!

Çöker
kimsesiz bir çinarın dibine yüreğim
sensiz şehrin yoksul sokakları
martı çığlıkları
sararmıs ağaçlardan dökülen
veda yaprakları
kış kokulu yağmur bulutları
dökülüyor vakitsiz her gece
zift karası kaldırımlara

****

Faili meçhul bir
son bahar
göğsümü delen son kurşun
Yalnızlığımın ayak sesleri
kentin en ücra köşesinde
Serseri bir ayrılık
Bir garip kimsesizliği
besteler içimde

****

biliyor musun!
hiç dönmeyeceğim bir sürgünüm
Tanımlanmamış acıların
cümleleri gibiyim
bırak sevdayı en sızlayan yerinde
berrak suların ay ışığı içtiği yerde
Belki
Unutur yüreğim...A.Hdr.A .2009

Alkıs Ali
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Bir Ahtı Sevdan.

Hiçliğime düşürdüğüm bir ahtı sevdaydı...

Yalnızlıkla karanlığın kavuşmasında
senı aradım durdum suskunluğun sesinde
Aradım, çok acı çekerek
Bulamadım,
neresinden kırıldığımı hayatın.

Işığın en güçsüz olduğu vakitlerde
Çirkin baktım bazen
Bazen de güzel, gece içmiş gölgeme
Küskün bulutlar kokladım çiçeğin ahından
Yırtık kağıtlar sürdüm hikayeme,
anlatamadım dilsizliğini..

En güzel sözlerini yüreğimin
Zamana bırak dediler, bırakıp kaçtım
uçurum ağızlarına
O kadar çok ağladım ki
Gözlerime inanmayı bıraktım.

Karanlığın sakladığı yanımdan akarken yokluğun
Hiç koşmadığım kadar koştum
İnandığıma,
bir taşın zamana sığmış yosun sevdası gibi,
kah bir dağın yasında
Kah bir nehrin dudağında,
Gözlerine inancımı taşıdım,
yordum gönlümü
Hiçliğime düşürdüğüm bir ahtı sevdandı ...
Şu kahrolası dünyanın en acı sessizliğinde.  Ali ALKIS
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Bir Eylül sancısısın

unutamadım
o direnç ırmağında
uzağımda
seyre dalan gözlerini
hüzün yırtıklarını
çoğul yalnızlıklarımı
kirpiklerinde çocuk gülüşlerini
ayrılığın kahreden rengini
anlatamadım
bir düş sıcağında
dağların buğusuna
****
kentlerin belasında
geceler öldürülürken,
yarası dikilmemiş
güneşin batışında bir eylül sancısısın
içimin sen yanında
merhem sarıyor
bir damlacık cemre
****
ay düşüyor
sonbahar ın dilinden
yağmur yıldızlarıyla
alnıma düşen çizgilere
koyu kahve yanlızlığımdı
karanlık
bir şehrin kızıllığında
her gece harlanmış ateşlerde
sönmeyen
o dağınık
kentlerde
gittiğin uzaklıklara
göğün mavisine ağlayan
****
Aklımı sır eyledin
Şimdi ayrılıktan
topluyorum anılarımızı
nasıl bir acıda demlendiğimi
kaldırmıyor kar bulutları
Her giden bir yaradır yüreğimde
Kanarım susarım
yüreğimin alacağı varsa bile...
veda mevsiminin
zemheri sıtması bu
bağışlıyorum...A.Hdr.A  2014
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Bir gün Gideceksin

umut şarkısıdır
varlığının esmer soluğu
ruhumdaki yanık
Şu uzağımdaki mutluluk
hayatın son demidir
unutulsam da
kalbinin akşam boşluğunda
bastığın yerleri öperek iner derine
umutlarım

*****

Rüzgarın sırtında
kırılmış türküde
hayata sürgün
Dikenini her yalnızlıkta öptüğüm.
zülmun
hikâyesini attım boynuna
Çocuklar dinledi ben büyüdüm
çocukluğumun
sınırlarına umudu bağırdım
kalın harflerle düşlerimin yazıldığı
soğuk duvarlara

*****
her gece Şiirler okuyorum
kalbinde sususlar uyurken
Rüzgar uçsuz bucaksız boşluğa esiyor
Sen susuyorsun
Bir gün gideceksin her şeyinle
dudağında karlı bir türkü ile
Bitecek sonsuz dediğim dilsiz hüzün
Bitecek, her sey destanlasarak....Ali ALKIS
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Bir kopus bıraktın yüregime.

Soylu bir gecenin
gök mavisinde
sevginin yalansız gözlerinde
kayan yıldızlar gördüm
kırık bir gülümseyiştiler.
yalnızlığa kaçan
Lal rengi bir semaya kaydılar.
*****
yürekte parlayan
bir yıldız ışıltısı
yalnızlığa açan her çiçeğin
kar beyazı düşmüş yüzüne
Sevinçlerinden
vedayla sökülen
her gidişin acı vedası gibi
Bir kopuş bıraktın yüreğime.
****
O mevsimin kırıntıları
tül gibi yağdı incecikten
dilsizliğime
İnim inim inliyor
nereye gitsem
yüküm sağır bir sessizlik
bir gerçeğin aşkına
korkulu,
telaşlı hayat
hazin bakıyor
Göz ufkunda hapsolmuş
heybemde diri bir fırtına..A.Hdr.A ..2007
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Bir Temmuz Yangınıydı.

Ani bir rüzgar eseniydi
ayrılıklarımız
Sarmalıyordu yoldas sıcaklığındaki gülüşleri
Bakışlarımızda
bahar çiçeği sevinçleri saklarken
Alıp götürdü duygularımızı
Munzurun berrak aydınlık yüzüne
söylendi bir dersim türküsü gibi hilesiz ve içli
*****
Ya simdi gitmeliydin
kızılkayalardan
Yada sonsuza dek yanımda kalmalıydın
Kaçırmadan saçlarını ayrılık rüzgarlarından
Seher yellerinin esintisinde bir tutam gün ışığı gibi
dolsaydin zifiri karanlıklarıma ne olurdu?
*********
Akşam geçkini gibi düşer buralara hasret
Ve sensizlik daha bir çekilmez olur
Umutlarım deli fırtınalarda kaybolur
Sabahların ilk güneşi yüzümüze gülmez .
*****
Haykırır tüm gün ışıkları
Gitme der pusularda yoldaş sevdalar vurulur
Ağlatır ak saçlı annelerin yürek atışlarını
Hasret birikir sensiz her gece...Ali ALKIS

Alkıs Ali

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bir veda Depremi.

çaresiz bir ateşin son deminde
bir deli rüzgar türküsüydü
Gözümün yaşında yıkanan kor sarsıntılar
Bir veda depremi
Seslenmek istesem de
Lâl sesizliktir  yüreğimin alfabesi
Kalem önce susar, yoklar nabzımı
Sonra anlatamaz ahvalimi
Savrulur poyrazında,
Dize dize olur dökülür
Düş artığı kahrolası iç  çekişler
Zemheri geçit vermez
yazmak isteyipte yazamadıklarına
Şubat yüreğimde ölüm  kesiği sancı
hasretin ufkuna kilitli bakışlarım
vurgun geceler
göz bebeklerime oturur
Ne acı bir bilsen
Sırf mayıs`ı  seviyorum diye
 açan her çiçeğe
çiceksiz bir mezar oldum.
en onmaz acıdan  habersiz
vedasız bir kırılmışlıkla zamanın korkunç akışında..
                                28.02.2018 ... Ali ALKIS
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Bir Yerde.

sanki umut yaşamdan   koparılmış gibi
sen aklıma yelkovanla akrebin
her tıklamasındasın
bir yerde
tutuksuz şehirde özlüyorsun durmadan
lakin biliyorum ki bir
yerlerde bir acı yazılıyor
çözemiyorum hayatı ve seni gözlerimde..
****
düşler  kanıyor ütopya kavgalarımda
dünyanın rahmine vuruyor
alışık olduğum dualar yakıyor etini çocukların
esnek sözcüklere ağlıyorum
sureti düz vagonlar gibi akıyor hayat
bir deniz kenarı gazetesinin hiç okunmayan sayfasında...
****
gözlerin
nede çok ağır hükümler giymiş
dört duvar sevdalım
kanadı kırık yanım
Eylül ce mevsimler kanatırken seni
ben sınırsız bir dünyada
koşabilme hayalini şiirler/dim....
****
çocuklarıyız
hala yıllar öncesinin
tek gecelik küçük oyunlar koşuyor yüreğimizde
farkında olmadığımız yalnızlıkları
yüzünün coğrafyasında adımlıyorum
hiç bilmediğim kentleri;
baharlar sıralanıyor ardıma
ve dönüp her baktığımda
yüzümün yarısına düşen ağır gölge
ve kırık bir dalla dokunuyorum
içime akşam üstü ırmakları toplanırken
yaşanacak acı varsa yaşanacak diyorum...A.ALKIS
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Bir yıldız düsür gözlerime.

izlerimizde gece ,
soluk benzimi yakar işte şimdi
gözlerin bir ıssız tepede
mevsimler dokur
ayaz bir gecenin
yalnızlar köşesinde
ay düşmüş saçlarına
ışıldayan ay ışığı saçlarında
rüzgar rüzgar eser baş ucunda
her gece ay karası
dağ yürek yarası.

*****
eylül yanığını sardım şiirlerime
seni seyrediyorum
Sen yüreğimden sürgünsün
benim Sürgün gözlerim
tuzaklarda yıllardır
içimden geçen bütün yollarda
her gece
terkedilmiş bir kente
Tan yeri kızıllığı
gibisin penceremde.
****
diripak güzelliğine
ağır ağır sızarken gökkuşağı
her akşam su gibi
dökülürüz senle
Karlı dağlardan
yuvarlanan dua kesiği çığlara
gönlümü isyan tutar.
kokun tutar, yalnızlık tutar
unutulmus bir hayalden
gelip geçse de türküm.
****
yaprağını kaybetmiş
bir dal gibiyim
kime ne söylesem dilim lal
umutlarım
karlı bir dağ yamacı
benden umut desenleri çiz bulutlara
senli mevsimlerden
bir ışık bırak baş ucuma
ay karası
gül yürek yarası gözlerinle
bir yıldız düşür gözlerime.
*****
şimdi , yüzünü yüreğime dön
içimdeki özlemlerin yıkıntılarına bak
bir gece vakitsizce
gidişlerini anlat ne olur bana
bu şiirin sonu da henüz yazılmadı
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bir adımlık yokluğunda
yaşamak öyle zor ki...!!!A.Hdr.A...2014
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Bir yıldızın son bakısı var özlemlerimde.

Kurşunların durdurulmayan yankısı
Düşüyor dağlara
esen meltemleri öpercesine
Neylesin,
zirvelerin en soğuğunda
Yüreğimdeki ateşini mesken tutmusum
Kayan bir yıldızın son bakışında.

*****

Gülüşünde uzak düştüğüm
Kirpiklerimden
damlar bütün ırmakların suyu
Öksüz kalır zel,
roj,laşderesi
Harçik çekilir,
xozmerek vurulur sis düşer zağgeye
Yıldızlar küser,boynunu büker ışkınlar
Sevdalara erişmenin kavgasında
*****
Gecelerin uzayan nehirlerinde
Yalnızlığımın ellerinde
Gün gidiyor
sevdayı büyütenlerin doruğuna
İçimdeki dağlar yıkılmasın bir daha
Çığlıklar yükselmesin sevdiklerimin haykırışında

*****
Birazdan başlayacak hasretim
Saçlarının esmer yelinde
Tenimi okşayan rüzgarlar
Uzağa daha uzağa,
götürecek hayallerimi
Kahrolası zamansız ayrılıklar
Kor kor yandığım
incinmiş bakışların
Beni yakıyor gece yaklaştıkça.
sığınmasam
o güzel yüregin sıcaklığına...Ali ALKIS
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Bundan böyle

nefesi barut kokan sevdam
soluğunda öfke saklı
ve ne zaman sen gitsen
kentler yıkılıyor
yanıyor gemiler
ve hüzün kokuyor
şiirler
dönüş yok
zaman gün batımı
gecelerce köz başında
elimde sarılı tütünüm
dumanı karanlık gecelere savrulur
Karda keklik izleri
Geceye top vurulmuş
Sabaha kurşun değer yanı başımda
Nergiz açar ülkemin dağları
Bir geyik tatlı uykusunda
biri parçalanmış
Bitmemiş bir türkünün ortasında
Çalacak kapımızı kara haber
güneşin çocukları
Kızıl, kor bir ışık olacak,
gözlerinde ateşi göreceğiz
Eğer koyduysak adını
Birkez çıktıysa ağzımızdan söz
Bundan böyle
Karanlığın cellatları ağlayacak bu ülkede.
Ülkemin özlemi vurur başıma
Uçup gider elimde kalır dikenlerin yarası
Üşürüm, yavru tavşan bakışında
yüzümde kış rüzgarları
Yalan bilmez şair
Ben vurulmuşum mayısta
Gözünde bir damla yaş o da düşer
Dizlerinin yarasına
Ağlama çiçek ekeceğiz
Bugün, kurşun yarası
Yarın, gül basacağız tepelere
Gulan çiçekleri diyeceğiz adına...Ali ALKIS
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Cekip Gitmeler.

Ah!üzerime kahrını yağdıran
uzayıp giden
karanlığın gölgesi
çekip gitmeler
İçimin soluna saplanmış
sürğünün en ücra köşesinde
boğar beni
bu suskunluk
talan etmiş yüreğimi
konuşsam anlayamazsın

ayrılık sürmesi
ayaz donması
her gece içime vuran
hiç bir (dert)şiirini
yazmadımki sana
sen olmadan
hiç bir mevsimin
Kıyısız bir kentine düşmedi yolum

üzerime kahrını yağdıran
çekip gitmeler
bende ki
kavga yarası değil ki
bende ki
kabuk tutmaz
vakitsiz açılan
senden kalma yoldaş yarası .

bu sürgünde
Şubatın zemheri ayazında
yitik bir anı gizlerim
her tenha köşeye.
geriye sadece gözlerimde kalanlar
gözlerime en son değen
gökyüzü olsun istiyorum..A.Hdr.A..2016
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Dagların karlı hasret türküleri.

Gözlerine çöreklenmiş türküde
Hükmünü kıramadım vedaların,
Sarsıldım,
Kirpiğinde düştüm
Sesim sesinde kanadıkça
Çökmeye yüz tutmuş
ertelenmiş akşam, düşlerinde
Duruldum
kör bir fırtınanın tırnak izlerinde
*****
Kısırdı öfkem, nasırlıydı dilim
büyüdü uçurumlar
Yüreğimin kırık ucunda
emzirdi korkularımı yitik düşlerim
türkülerin yalnızlığını
astım en onmaz yarama
suskunluğumda açan her çiçeğe
Unutulmuş bir mezar oldum.
*****
Kanatıyorum;
gözlerimde demlenmiş özlemleri
ağlamaktan utanmanın vakti değil
Gözyaşlarını silecek kimsen yoksa
De ki rüzgara ben de kimsesizim,
dağlarımın karlı hasret türküleri.
*****
yasını tutuyorum
Kalbimin kuytusunda
Yankılanıyorum
çaresiz bir ateşin son deminde
Ruhumda esen
bir deli rüzgar türküsünde
Bata çıka yürüyorum
Yokuşlar düşüyor dibine mecalimin
Seni karanlığın koynunda
ölümsüz bir can saklarcasına sevsemde..Ali ALKIS
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Dillerden Düsmez oldu.

Bilir misin
bir inat ki dost
şafaklı dağların öfkesidir
buz kokulu rüzgarların estiği
gün görmez pusuların tetiği
gece soğuğunun saçlardaki kokusudur
yaban gülü yüreklerin
en güzeline
en yiğidine
sevdalanmamız
Yıldızlara bakınca gözlerimiz
hiç kamaşmazdı
yıldız akardı durmadan
her akşam  dolu baba  doruğundan  yıldız avuçlardık
açtık ışığa,
durmadan ışık toplardık
munzur `ları bir solukta geçerdik
dağların en kuytu yeri soluğumuz gibi kokardı
ve bir nergis kokusuna
serin sabahlara
ateş alazına tutulacak kadar aşıktık
soğuk ve katı olmayı bilecek kadar insandık
Dört mevsim yorulurdu yüzümüze
selamının buğusuyla
fırtınalardan, kendimizden geçecek kadar
toyduk o kadar olgun..
Gözlerimizde ay ışığı gibi
 muhtaç bir pırıltı vardı
gözlerimiz coşkun nehir yataklarıydı....

Bir hançer gibi saplanan,
Çığlıklar hafifletmezdi yaralarımızı
Çaresizliğin okyanusunda,
Gizemle boğuşurduk.
Onları ararcasına,
Ay ışığı örterdi
Karanlıklarımızın üzerine
Işığın etrafında Semaha durmuş
yedi renk Kelebekler
Zifiri karanlıklarında
kanat çırparak yandılar.
özgürlük ateşlerimizin etrafında...

Dillerden düşmez oldu
Mırıldanan özgürlük türkülerimiz
Tutkuyla sarılmıştık umuda
Tanık olmuştuk
Bütün kahramanlıklara
Tarih sayfalarından çıkmaz olmuştu
Kahramanların kanıyla yoğrulan anılar.......... Ali ALKIS
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Dilsiz yanlızlıgım.

Kimse inanmıyor gerçeğine acının
İçerimde körkütük bir yangın
isyana gömülü
tetiğin ucunda Özlemlerim
Pusu kurmuş patikalardan geçiyor

kurutmadı
kardelen gözyaşlarını
Kaç mendil düştü yapraklarindan
Büyüdü gözleri,
sığmadı ufkun kızılına
gözlerinde sakladıkları
Tarihi sorguladı çocuklar,
Şarkılar yürüdü yıldızlar üstüne
yüreklerinde sakladıkları inançla
ağladılar yıkımına acının
Ve yıldızlar söndü ansızın
Vurulmuş
küçük bir bedenin büyük yalnızlığında
Yandıkça gece,
ağladı Özgürlüğün beyaz şiiri

Türkü yarası gönlümde
Büyüyor ölüm,
Küçülüyor hayat,
Ertelenmiş;
sancılardan geçiyor kalbim
öykülerimi yazacak
ellerim Yorgun düştü
Yaşam ve aşk arasında
bağışlanmayan her şey gibi
gülümseyen bir resimde boğulur
Kurşun gibi sıcak
Soğuk ve dilsiz yalnızlığım!...Ali ALKIS ///  1013
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Döküldü buram buram.

İlmik ilmik sökülüyorsun içimden
Mevsimler gibisin artık
Gittin benden,
Döküldü buram buram
Bir sonbahar masalı
Gece senin gözlerinde kalsın
Yeter artık gözlerinde uyuduğum.
Ve yüreğimdeki bütün ışıkları yaktım
İçimden çıkarıp attım artık seni
Uyandım...
Ay doğuyor şimdi;
sessizliğinin inkârını anlatıyor
rüzgarı kandırıp ateşi telaşa vermiyor
eskiyen efkârlarım
gözlerime en son değen
gökyüzü olsun istiyorum
Sensizliğimin ilk gününde..A.ALKIS
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Duyuyormusun.

yalnızlığım çoban ateşi
göğsümün taş duvarında
gölgelenir alev alev
karıştım;
uzak kentlerin kalabalık düşlerine
kirlenmiş suların ay ışığı içtiği yerde.
****
Gözlerine yazdığım
şiilerin sessizliğine dalardım
Ansızın  gelen yağmurun
 ıslak sesiyle ürperirdi toprak
sonra kokardı
çökerdi üzerime gece
içimden  geçerdi turna göçleri
ağlardım sensizliğime..
****
dallarından düşen rüzgarla
merhem sürerdim kabuğuna
konakladığım
yaralı patikaların gölgesine
çökerdi   dibine yüreğim
uçurumun koyuna düşmüş
acıyla kavrulmuş
umudun saklı ezgisi..
****
konuşamıyorum
sus ve dinle diyorum
dinliyorum
yüreğimin enkazıyla sesleniyorum
duyuyormusun ...?
yüreğimin anlatacakları
gözlerimin fermanıyla yasak
acı acı boğuyorum üç harfi
göğün mavisine dokunamıyor
saklı çığlığım....
****
bu kadar acıttım şiirleri
asıyorum susların dağınık sessizliğine
lal ağrılarıyla
susuyor mısralar
ben susuyorum
sen gözlerime düştüğün vakit
içimdeki bütün sesleri
bir yanı fırat
bir yanı dağ zirvesinde  yine bağıracağım
göreceksin..
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Emsalsiz.

dağ delisi yüreklerin
bütün gidişleri
masmavi bir gülüşle
Emsalsiz,
destansı bir kahramanlık…
 yaşam ölümü kucakladığında
yıldızları toplarlar avuçlarında
ak kelebeklerin ateş dansında...
****
ölüme sevdalanmamız
çelikleştirdi iradeyi
böyle büyüttü kavgayı sevdayı
ölüm`ü yar sandığımızdan değil
yiğitlik tutkularımız
yaşama umutlu olduğumuzdan
umuttur tuttuğumuz
yanarız kıyametler içinde
param parça bedenlerimiz...
****
Bağışlayın, bağışlayın !
Ilık bütün rüzgarlar
Bütün zirveler
Bütün güzel şiirler
Sızlayan gözlerinizi
Görkemliğini anlatmaya  yetmez..
****
En sıcak yoldaşlıklarınız
coşkulu
Aşk tadında
bir  şiir `dir  şimdi.
Sımsıkı dudaklarımda
Yarasını saracaktım
sonra;
Vurulup düşenlerı türküsünü
sonsuza kadar söyleyecektim.
****
Sakın ha!
Kır çiçeklerini ellerine al,
Geleceğine sakla tohumlarını
"hayallerimi unutayım" deme
Özlemlerin ateşine munzur`lar döktük
çırılçıplak bir çığlıkla
Aşksız kalmasın hayat
Susmasın içimizde ki çığlık
Alevlensin
Göğsümüzdeki o yangın
yüzümüzün sol yanında...Ali ALKIS
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Gece yorgun.

Gece yorgun,
gecedeki yıldızlar sönük
Telaş içinde patikalar
akıyor yürek burkan anılar
emziriyor yıldızları
yangın yeri içim
zamanın en sıkılgan kollarında
****
Sarmala
gecelerin bahar rüzgârlarını
çığlığı yankılansın asi ruhların,
sokaklardan
dağ doruklarına doğru.
ömrüne sığdırdığın
koskoca ve dolu bir sevdayla
gülümse şafaklara
mavi olmayan
bir gökyüzü karışılarsa seni
Susmaların gölgesinde kalma
Bırak tüm saklı
gülmelerini seher yeline
****
günlerin solgun suretinde
sürgün hasretlikler
Titrek, ıslak ve biraz da serin
sıkıştırıyorum anı defterime
su gibi akan her türküde
sol yanıma nakşettiğim
mağrur bakışlı, duru soluklu
sade yüreklerin vakur bakışlarını.Ali ALKIS
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Gecenin kör gözünde.

dili lâl,
bir sevdanın sürgünü olmuşum
çok sesli yanılmışlığımın ortasında
buruk bir yorgunluk
ağırlaştırılmış müebbet
susmalarım
can çekişiyor sol yanımda.
****
uzak bir kentin eteğinde
susturamadım
tutsak prangaların nefessiz
akan çığlığını
alacakaranlık bir matemde
sensizliğin şiirini
hapsettim
ağlamaklı
yüreğimin en mahremine.
****
sessizliğe gömülü şimdi
iç kanamalı her gece merhametsiz
buruk bir yorgunluk var
gecenin kör gözünde
can çekişiyor sol yanım..
****
körelmiş bir düğüm ismin
senelerdir nefesimde
yüreğimde mesken tutmus
karanlığı geçmek bilmiyor
kaldır başını bensizlikten yâr
bilinmezliğe sürüklüyor
tıpkı kasırga
sensizlik kokan namussuz geceler..A.Hdr.A
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Geride kalanlara.

Deştiler göğün göğsünü
Kesip attılar etten tırnağı
Bıçakladılar gözlerimizi
Kızıl düşler görür olduk
Kör bir bıçakla kör eylediler sevdalarımızı.

****

Biz;
tenimizin her karesinde
yitik birer aşk bıraktık acının coğrafyasında
sığmazdık belki şiire sõze
düşlerimize ihanet sıçramasaydı eger.

****

Kaç beyhude çabanın söküğüdür bu acı
içimin sızısı dõnerken yürek kıvrımlarımda
şimdi
üşüten zemheri`de
yağmur yorgunu öksüzüm ben..Ali ALKIS
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Gider ayak.

Gider ayak
aklımda kalan pasın tek çivisi
Kirli bir çığlık
Bir yaprak daha düşüyor
Sayısız acıların,bağrından
Tutanaksız bir zaman diliminde
kaybolup gidiyorum
Tutanaksız sürgünlerin girdabında
hummalı sözcüklerin gizemiyle
onarmak isterken kırıkları
bin parçaya bölündüm
Tarif i kolay değil
köksüz bir ağacın dal budak salması.
iyiyi kötüden
güzeli çirkinden
ayrı tutmak zor.
bazen konuşmaz kelimeler,
üşür harfler.
şimdi sırla kaplı aynayım gözlerinde
uykunu kaçıran rüya
zirveler uzunboylu bir ağıt
vadiler tenha
yalnızlık işte,
rüzgara kaptıracak diye titreyip duruyor
ahraz çığlıkların güz sancısı
yapraklar da öldü
gömün beni
gömün.
velhasıl
-söylemeyin kimseye göçtüğümü- 01.05.2019
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Gitme desem.

Gitme desem gideceksin
Çok sevdiğin munzurlardan
Ansız ve zamansız;
yaralı eylül gülüşlerinde
ardında destansı bir ömürü
Nefes ,nefes işleyerek içime.
acımasız ayrılıkları
Fırat gibi,
dicle gibi akıtarak firarı yüreğime.

Dağlara düşlerimi sürdüğümden bu yana
Öldürmekten daha kuvvetlidir ölebilmek
Vurulan gülüşlerimdi
mitralyözün sıcaklığında
Bakışlarımda biriken gerçeklerdi
Hain gecelerin zifiri karanlığında...

Bulutlar haykırdı isyanımı
Yüreğinden öptüğüm dorukların seherinde
Durmuyor yüzümü kavuran kasırga
Susmuyor her adımda inleyen hasret

Düşerken hasretimin
ortasına gecenin ayazı
Sevda dehlizlerinin çalgısız türküleri efkarlanır
Vampir karanlıkların tütsü yalnızlıklarında

mirik mezrasının suskunluğu
kayboldukça gözlerimin harmanında
Munzur da gün batımlarının kızıllığı
Alıcı kuşların keskin bakışlarında
Laç vadisinin kavgacılığı
çöker serime
Fısıltılar tedirgin eder yolumu
Belki düşlerim vurulur
iki adım ötede
Meçhullere düşer geri dönüşüm
Selamlarımı söyleyin sevdiğim kertlere...A.ALKIS

Alkıs Ali
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Gülüsünü alıp gitmis.

Mevsimlerden Hazan,
Aylardan eylül
cüzzamlı bir yalnızlık içinde.
Şehirler suskun,
Kütlesi ağırlaşıyor karanlığın,
Saydam bir sessizlikle
kıyı kıyı yüreğime çarpar munzur
****
Geceyi terk edip gitme zamanıdır artık
Yaramın kabuğunun altında
neyi ararsa arasın yokluğun
yaşamak zor işte
Kırılmış bir ömrün çaresizliğiyle
Kim dokunduysa saçlarına
gülüşünü alıp gitmiş
Sevdiğim Huysuz bir kadın
Sevdayı kuşanmıs,
Dudakları yağmur kokuyor,
*****
Bir çığlıktır
özlemin duru şafağında,
Esrik bir orman yeşerir usumda,
Düş kapısı aralanır,
gamzeleri konar tutsağın yüreğine
örtüsü yırtılır karanlığın.
hazin bir yaşamın özet inde
Sırtında üşümüşlüğünden kalan bir dost acısı
Biraz da yenik ve masum,
özlediği her şey
maviye boğulurcasına karanlık...A.ALKIS

Alkıs Ali
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Gün Hüzün.

Hey sen!
Yemin diye üzerine el bastığım çocuk
Toprak diye içime çektiğim
Adını üzerime örttüğüm çocuk
Yol diye ardına düştüğüm
Bu kıyamet bir ayrılık edemez ki
Ve biz
Beterin de beterine eyvallah edenler
Sensizliğin sınavını veremez ki ...!
Gün ağır,
Gün kurşun dökümü,
Gün barut yuvarı,
Gün hüzün,
Gün ifrit bir intikam arzusu,
Dağlar yokluğunuzdan matem içinde,
Gün yaşamaya değmez, gidenlerin ardından.....

                                              A.ALKIS

Alkıs Ali
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Haberin varmı.!

Haberin var mı senin!
Her şiir’in
sana çıktığı saatlerdeyim
susuyorum
artık sesizce
ve sessizce soluyorum
üzerine çiğ taneleri düşmüş
bir masal çiçeğini..

biliyorum uzaklarda şimdi
kimbilir,
Oralar da soğuktur
belki, üşümüştür
bir hazan yaprağı gibi hasretim
oysa ne çok isterdim,
tüm bedeninden söküp almayı yalnızlığını..

bir şiir kaç hasretle yazılır
haberin var mı senin!
kibrit çaksan
fitil fitil tutuşur,
saçı başı dağınık en illagal sırlarım...

yüreğim denen cehennemi
kaç cennet tuzla buz edebilir ki
saçının dağlı bakışından başka...!
Binlerce düşten
oluşan bir ruh tanesiydim
bir ruh halimle bir düşe yetemedim
eksik geldim sürüldüm her düşten...A.Hdr.A...2014

Alkıs Ali
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Hasret büker boynunu.

şimdi yoksun,
hasret büker boynunu
yüreğimin kıvrımlarında
ne yana baksam gözlerin
gelincikleri okşuyor
gülüşün yitik bir mevsimin kıyısında
bir dağ başında
ıssızda bağrını döven bir rüzgar  gibi
doyasıya ağlamalıydık
hasreti içimizin yangınına gömmerek
kapılar kapanınca karanlığa
sular aydınlanınca çekip gitmeliydik
bilinmeyen patikalarda
şiirler okumalıydık doruklarda
gözleri  munzur işlemeli kızlara..A.A

Alkıs Ali
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Hasreti cıkmazlara teslim ettim.

Bitmekle bilediğim
yalnızlığın bana ayırdığı
yokluğun düşüyor yakama,
bitmez bu mültecilikte
hasreti
çıkmazlara teslim ettim
Sızısı öldürür akşam rüzgarını
lâl olurum gidişine
taşıyamaz Küllerimi fırtınalar
Susarım gidişine
yorgun bedenimin kelamsız sabahlarında
yüreğindeki köle ruhları
sessizliğin sokağında
bir kağıda sarıp yaktım.
****
bir deli rüzgar türküsü,
söylenir
tükenen,
çaresiz bir ateşin son deminde
savurlur soluksuz rüzgarlara
devrimsel aydınlıklar topla
bir kavganın ilk kurşunuyla
topla gülüşlerini serp
çekip giden sessiz gecede
tenha bir ateşin kıvılcımına
yoksa dönmek şafak gibi zor olacak
****
Şimdi gözlerim,
kayıp zamanların
alaca karanlığında
tutulduğum anlam fırtınasında
savrulup duruyor
Yüreğimin kırık ucunda.
*****
Suskunluğum
Böyle düşmemeli
Baş ucumdaki gözlerine
bir yağmur damlası gülüşün
yaşamanın dingin fırtınası
neresinden tutsam acıtıyor
uzaklar düşüyor dibine mecalimin
Yankılanıyorum
karanlığın koynunda
uçurumlarımın bütün asi isyanları
Göğsümde kırık
çiçeklerin durulmaz acısı oluyor..Ali ALKIS

Alkıs Ali
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Hasretim.

kır göğsümü sızını saklayan en sert yerinden
ruhumuzun bağları kopunca ne kalır geriye
ne kalır anlat bana.
hangi ağıtın boşluğusun
hangi hasrettin uzaklığısın
söylesene
bu kacış  boşluğu neden dolanır durur
mayınlarla döşenmiş o yalnızlık çizgimize
nasıl söyleyeyim ki
hep göz korkumuz tetikte
hasretler uzayıp dururken karanlıklarda
ağladı kara gecede seher yeli
ellerimizde  anılardan kalan çiçeklere
hep aynı ihanete eğmişken  başını
çokça hırpaladı kelimeleri  yazdığım şiir
bir hançer gibi  keser yüreğimi
üstüme sürgülediğin kalelerin türküsü..........Ali ALKIS

Alkıs Ali
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Hosca Kal.

söyle ve usulca öp gözlerimden..
Hey tükenmez acı....
Acı nasıl anlatılırdı ki..!
Anlatamadım.
Kanım çekildi, nutkum tutuldu sanki
siyah gece bir namluda taşır mı
kokusundaki özlemleri
sen bir eşkıya
bir daha kaldırımlarda yürümeyecek
bir daha alnındaki ağır tütün kokusunda soluklanmayacak
bir daha aşık olmayacak
bir daha yani bir daha yaşamayacaksın..
****
uzak bir hayalin yolculuğunda
dört bir yanımla kanasa da
yaşam dediğin ütopya
katık olarak bir tutam ay ışığı
bir çift yürekli aşığın tutuşan yanlarıdır
dönülmez yalnızlıklarda düştüğun toprak patikalara
sağanaklar çoğu kez ağlatsada
bir parça gökyüzü gibi
Umut tur yüreği sonsuz mavilikler.
****
Dağların beyaz örtüsünde bırakıyor ayak izlerini
eşkıya
artık düşler yiğit bir beste gibi renksiz cümlelerde
üşümeler
sığıntı bakışlı dolunay
kaybedecek bir şeyi olmayan insan
bir kirli sakal uzamasında
koynunda bulutlar
ve yüreğinde yarın büyüyen
bir geceyle ;
düşüyorum sessizliğe.
ben hep yıldızlar besledim sana
nilüferler düşerken sulara
hoşça kal .....Ali ALKIS

Alkıs Ali
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Kalbime dökülüyorsun.

Bir an kendime benzettim seni
Yüreğimin sızısı
yüreğinden daha derin
Daha çaresiz.!
boynu bükük
hallerime aldırış etmeden
tüm kelimeler anlamını yitirmişken
kırgın cümlelerin arasına
yazdım seni
kirpiklerim alışkındır yüreğimin yasına
yokluğunun kışı gibi,
habersiz büyüyor mevsimler
yokluğuna sustukça
çığlık çığlık yanan
bir ateşin nârı gibi,
k’anıyor kimsesizlikler
artık
kalbime dökülüyorsun gece yarıları
ay ışığı da yetmiyor
sıçrayarak uyanmalara
hâla uyutmuyor gözlerimi suretin.

*********

Heybetli bir karanlık
sararken her yanı
teslmiyete inat
düşlerimi sana atfettim
zamanları sana birktirdim
usul usul kaybolan ömrûmden.
****
avuçlarıma bıraktığın
yaşamın yanık izlerini
hangi mevsim saklar ki
yolcu edemediğim
Nisan`nın hasretinde,
sol yanımın boyunu aşan lisânını,
hangi şiire sığdırmalı şimdi
adı özgürlük sayılan
kurşun gözlü sözleri
bin parçaya bölünsem de
biliyorum dönüşü yok
toprağa sarılı bu gidişin ....Ali ALKIS

Alkıs Ali
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Kaldır basını.

Bedenimde;
dipdiri ayakta kalan
bir tek sana duyduğum özlemdir
gök yüzü küsmeden
çığlık düşmeden bulutlara
sürmeler çek kendine
tenimizde kalsın rüzgarlar
ben her gece
bakışlarının derinliğinde
bıkmadan usanmadan
Tüm hasretimle;
yüzünün sarnıcına dökülüyorum...

Zemheri zamanlardan geçiyorum
kaldır başını
yüreğimin;
derinliklerinde dem tutuyor
coşkun kavgaları haykıranlar
maviliklerde;
halaya duran sevdalar gibi..

kızılca kıyamet bir gün batımında
geride kalanların
bütün hüzünlerini
koynuma alarak gitmeliyim
Dağlı esintilere
özlemlerimi bırakarak
geride kalanlara.

Asi ruzgarların estiği gecelerde
en koyu yanlızlıklar
ırmakların söndüremediği yangın yeri
sabahlara dek
sürgün yanlızlıklarım
taaki güneş koynuma düşünce.

Ben sensizliğin
ortasında yapayanlızım
göz kapaklarımı dövüyor
özlemlerin yürek fırtınası
Askı benden sanma
kirpiklerinin;
arasında yıkılmasın kentlerim..Ali ALKIS

Alkıs Ali
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Kalles zamanlarda.

Bir bilsen nasıl zemheri Ocak yüreğimde
vedasız gidişine yanıyorum
Devrimci gülüşlerini,
kavgalarını,
yoldaşlığını,özlüyorum.
Hasretinin acısına
Bir sima bulursam
Derya olan kalbinde
Kıyıya vurup doyasıya seyre dalabilirim
Boylu boyunca Munzur’larda...
****
İçimdeki o Direnç gülü
Bir bilsen nasıl çığlık çığlığa
göğsüne Kalleşlik düşen Paris`te
bedenimde
İniltilerle uyanan vurgunum
derinliklerinde inkarın
Ah ne desem kan revandır
Tekmil mechuller.
****
Bir bilsen nasıl tırmalıyor yüzünü zaman
Devriliyor zalim tanrılar
Bir bilsen;
nasıl hafızasını kazıyıp duruyor
nasıl bir zılgıta kesti
Bu cihan..
zılgıta kesen tarihin rüzgarında
Bir damlaydın
Mor anılar bahçesinde
Kıyılarında sonsuz bir gerçeğin...
****
O ihtişamlı bakışlarda
Gecede yıldızlar bile secdeye ederken
Tarihin yapraklarını
kıskandıracak kadar yoldaşlığın
silinmez yüreklerde
Gözlerim kaç zamandır şafağın seyrinde
Yıldızlarla birlikteyim,
İsyana Durmuş
Gökyüzü
İnadına tutunuyor
Yaban sarmaşığı umutlarım
inkârcı, acımasız
kalleş zamanlarda
tutunuyor bulduğu her dala...Ali ALKIS

Alkıs Ali
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Kim bilir.

Gözlerinin dokunduğu her yer
hasretim oldu  şimdi.
kaçırma bakışlarını uzamasın sürgünlüğüm.
Rüzgar durmadan yapraklarla sevişirken
Kekik kokusu
Dağlar
Gökyüzü hep mavi, deniz hep ucsuz bucaksızdı.
****
Kim bilir
Belki de birlikte soluduk yaşamın acılarını
Aynı kavgadan geçtik
Aynı denizi taşladık hınçla.
Belki de kalabalıklar içinde
değdi gözlerin gözlerime
Bir Eylül gününde...
****
İki yabancıydık yürüdüğümüz patikalarda
kavga verdik
direnişlerde omuz omuza
Aynı küfrü ettik zulme.
haykırdığımız
marş yankılanır kulaklarımda
Kim demiş senin efkarın  bana uzak diye
Hasreti yakın eden bir sen varsın yüreğimde...
****
çoğul yalnızlığıydım
Avutulmayı bekleyen çocukluğumla
Kahramanını yitirmiş masallarda
Bildiklerimi avuçlarımda sıktım
Fırtınalar yutmuş kalbimle..
****
yüreğimdeki ustura yarasını
aykırı rüzgarlar sıvazlıyor
basıyor  karanlığın koynuna
taa kanadından kırılmış
bir vaktin, iç çekişi..
pazarlıksız kavgaların ortasında..
****
bir tek sanadır
yokluğunun yankısında
sürüklenip gidiyor.
yüzsüz bir rüzgarın ardında
 acıların tutsağı
koşar adım uzaklaşan bir çığlıktır
gözyaşımın üşümesi.... Ali ALKIS

Alkıs Ali
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Kim.!

Gittin ya gözüm
şimdi kim dokunacak
şelpe vuran pirlerin ellerine
kim baş kaldıracak esarete
küllenmiş dağ ateşine kim türküler söyleyecek.

kim.!
korkuyla kucaklaşmanın cesaretini kutsayacak
hüzün soluyor veng köprüsü
Seyit rıza kalesi
dökülüyor yıldızlar
munzur un yorgun akıntılarına

özlemin karşılığı gözlerinden öpüyorum
yokluğunun boşluğudur akşam türküsü
söylüyorum uykuma
zaman devrik düşmüş ölüme
hüzün durur mezar çiçekleri
süzülüp gider Dağın uykusunda
Her kelam sözün karanlığında acır..A.ALKIS

Alkıs Ali
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Kirli zamanlar.

Kimliksiz bir sürgün`e teslim ettim şiir`lerimi
Elinde tütünüyle uğurladı beni
Dokunmadı
Okumadı
Baktı sadece bakışlarının kıyısından
Oysa
Cıvıl cıvıldı ellerimde çiçekler
Bir sarılmak
Başımı basıp göğsüne
Bir koklamak varken
Şimdi
yorgun, bir güvercin çığlığında gülüşlerim
yitirdi cümlelerini
Vazgeçtim
Yoruldum
İçim dolu
Dilim dolu
Uzun mesafe koşmaktan yoruldum artık
Yaşlandı dizlerim
Kirli zamanlar
yetim sevinçler
kuşlar kaçtı şehrin yanaklarından
Seni düşünürken günbatımlarında
Hasret rüzgarları okşadı yüzümü
Kıyısından geçerken anılarımın.
Bir çığlık katıla katıla ağlıyordu....A.ALKIS

Alkıs Ali
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Kor Özlem

Bu gece bütün sevda’lar
kor özlem
zemheriden bir mevsim
parmaklıkların,
akıntılarına düşmüş
sonsuzluğa bırakıyor
yüreğimi
ayışığı gibi gözlerinde...
****
her tanesine ihanet düşmüş
saçlarını,
savurma karşımda,
anlayabilsen,
şu şiirlerin dilini
her bir harfine asardın kendini...
****
Herkes,
bir kimsesizliği yaşıyor bu şehirde
Herkes
olmadiğı kişiliği oynuyor bu şehirde
bilmiyorum nefret etmeyi
ya da Çekip gitmeyi...
****
zor özlemin suskun diliyim
Şimdi,
ağırlaşan gözlerime
rüzgarın sözü sinmiş
unuturum,
sanma sakın
sızım sızım sızlatan
Çekip gitmeleri....A.Hdr.A

Alkıs Ali
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Lakin.

Kaç iyi geceler tuttun aklında
kaçı nasırlaştı dilinde
kaç uyku
kaç dua heba ettin onun için
israfın hükmü ağır
düşünmedinmi !

Gel gör ki mevsim yürek mevsimi
lakin
sensiz bahar gelmez buralara
çiçekler òksüze vurmuş boynunu
toprak olmasa
taş saklarmı suyu ...

Yorumsuz,tükenmiş, acılarımdan
yazıyorum sana
gõğe bakan bir kamburum var ki
biraz õfkeli
biraz kederli
gõren dağ sanıyor çilemi
Mevzu yanmak değil’di
Mevzu ateşi sevmekti...

Şimdi neyin varsa al git hayat
bana sadece
kimsenin duyamayacağı bir off bırak
yeter;
içimde sönmeyen özlemin hatırına .A.Hdr.A

2015 Mayıs

Alkıs Ali
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Merak etme.

Şiir gibi insanlar vardır.
Şiir gibi okursunuz
içinizi yakalayan sözlerini
yüreğinizi tutan isyanlarını,
hiç tanımasanız dahi
uzaklardan
sarmalayan kollarını hissedersiniz
hiç tanışmamış olsanız da
sırtınızı yaslarsanız sırtlarına,
hiç tanışmamış olsanız da
tereddüt etmez açarsınız içinizin gizlerini.

Anılar…
Anılar taarruz ediyor,
bildiğim,  her şeyin,
Hayallere yolculuklar öncesindeki
alkışların çınlaması,
Analarımız,
yarlarımız,
gözyaşlarımız tutuşmuş yanıyor.
Bu yangın sönmez
ve varsın sönmesin,
sönerse kalbim kurusun…

Bahar olmaz
artık hiçbir zafer bana…
Balçığın,
yalanların,
ihanetin ve ateşin hükmüne rağmen
yüreğini söküp de pay etmediysen
serüvencilerin dost meclisine.

Merak etme
Dost meclisinden gayrısına
göstermeden kabuk tutmaz yaramız
cem olacağız serüvende,
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bulutlarda gürlemeye hazır olacağız…
Gülmeler toplayacağız
ve şimşek gibi kahkahalar çakacağız yeryüzüne…
       2010.  A.Hdr.A

Alkıs Ali
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Munzur cicegi.

umudu kırık öykümün ah’ıyla
harf harf hep sussam sana
ne olur`ki!
Güneş gitmiş
çiçekler küsmüş
kuşlar susmuş...
tenimde soğuk nisan yağmurları
hasretinin dağlarında geziniyorum
çırılçıplak
kimsesiz bir çocuk gibi
gözlerime inen bulutlar konuşuyor yalnızca.

sıkıyorum avucumda incitmeden
sana biriktirdiğim şiirleri
kızıyorum
haykırıyorum
isyan ediyorum
her biri büküyor boynunu
avucumda sıktığım acılar konuşuyor
sen duymuyorsun.
İşte bu yüzden yorgun hikayem..A.ALKIS

Alkıs Ali
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Munzurun etekleri.

Ahh!Yar
Hasret diyorsun ya
koyu siyah duygular yüklü
Pulsuz mektuplar
döküldu lüle lüle saçlarından
Kekik kokan
gecenin ateşli yüzüne
Yeşil puşili
mor fistanlı munzurun etekleri
akşama dönürken yüzlerini
el değmedik hüzünleri
gecenin esmer dilsiz gözlerinde büyüdü.
*****
Gönlünde güneşler açan dostum
özlemi,hasreti
yakıştıran biz değil miydik kendimize
uzun kanatlı turnaların sırtında
Bu aşk ki gülüşümüzdü,
Boyun eğmek yok ondan gayrısına
Sevdalar,
gülmek için değil miydi yoldaşım
Ateşin alevleri
dans ederken doruklarinda rojun,
Anamın soykırım türkülerini
sallayacaktık beşiğinde rüzgarın
Artık kararmasın,
incinmesin gökyüzü
En okkalı gün ışıkları
artık kuşlar
azalmasın mavisinde göğün.
*****
Koşar adım bu küf kokulu
acılardan uzaklaşıp
süt mavisi çocukların gülüşünde
ölmek isterim
Günaydın`sız
bir sabahı karşılayacağım
Sisli bir sokağın kalbinde
yokluğunun ışığını
anlatacağım
Yaşamın ağır yanlarına
bitip tükenmeyen
bir yolun Günahsız türküsünü
ahh ! Yar
yaşamak şimdi çoktan gece yarısı
boşluklar açıyor hüzün
korku duvarlarına dokunsan biliyormusun...Ali ALKIS

Alkıs Ali
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Nemli bir kentte.

Bahara özeniyor
Eylül ün günlüğüne
yazılan sıcak cümleler
nemli bir kentte
saçlarından kopardığım
kurumuş
gündelik sevda artıkları.

****

yalnızlığımın ayak sesleri
Soğuk bir kentin
en ücra köşesinde
Uğradığım her sokak
Bir garip kimsesizlik
devrilir üzerime mecalsiz
her zemheri vaktinde
sana çıkar,
bütün hüzünler...

****

yine sen doluyum
tepeden tırnağa
bildiğin hangi gök gürültüsü
Ya da hangi sağanak saracak yaramızı
hangi enkazdan kaldıracaklar
kavlimizi
bil ki
hiç dönmeyeceğim bir sürgünüm

*****

umutlarım ardın sıra
yüreğimde
buzdan bir duvar şimdi
senden geliyor cürümüm acısı
sarılsa da kabuk tutmaz ki
Söylesene yâr?
hangi sözün dirilişine şifasısın şimdi
Çeliği gözyaşında eriten
Şu devasız çıkmazda
hangi
kuytu türküde söyleyeyim
Saçlarında uyuttuğun okşayışları ..A.Hdr.A

Alkıs Ali
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Neylersin.

Neylersin..!
Göğsümde yatağını kaybetmiş
Yarası derin
Kanayan bir ömür
Aymaz bir suskunluktur dilimdeki ısırgan
Gecesi tütün girdabı,
Bu sızı bu sancı işte, böyle yapayalnız
Ne yana dönsem,
İçimde, bir iğdenin Deniz`e  hevesinden kıpırtılar
bir gerçeğe direnir
Demirde dövülmüşçesine
anlamsız kelimeler yüklü soluğum
 Çok yorgunum, dargınım, kırılmışım
Çıldırmışım, yarı ziyan
Sakallarımda bir  ağıt  ağarmış
Ah desem ne fayda,
bir ovanın uzaklığında ,dağ başında
Kavrulmuş bir özlemin  sızmasında
uçurumlarında vuruşabilirim bir sabahın ilk ışığında..25.01.2018 ....A.LKIS

Alkıs Ali
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Özgürlügü arayan.

Milyonları taşıyorum yüreğimde
yüreğindeyim milyonların
uyanıktır hislerim
duyarım erkenden acıları
gözlerim yaşananlarda
anlam yüklüyüm gerçeğe ..
bazen maxmurda ağlayan çocuk olurum
bazen dağlarda ter döken savaşçı
bazen güneşte umutlarını arayan hayal olurum
bazende orta doğuda
özgürlüğünü arayan sevdalı kürt olurum,
Bazen Dersimde semaha durmuş Alevi olurum.
dedim ya milyonları haykırıyorum yüreğimde
haykırışlarındayım milyonların
anlatırım mavilikleri söylerim ezgileri..
yüzlere tebessüm
gözlere parıltı doğarım
ben karartılmam güneş misali...
ve yüreğim denizdir şimdilerde....Ali ALKIS

Alkıs Ali
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Özlemin sen kokan hali.

Hiç koşmadığım kadar koştum
yordum gönlümü
İnandığıma,
kah bir dağın yasında
Kah bir nehrin dudağında,
Gözlerine inancımı taşıdım,
yordum gönlümü
Hiçliğime düşürdüğüm bir ahtı sevdan.

Seni yazıyorum
Seni anlatacak cümleler koruyorum.
Satır,satır,
Kimin umurunda
Yokluğun kaç ölüm eder
kaç çürümüş beden
çekilmiş kaç ruh
aģlayanım olmalıydın oysa
öyle sessiz
öyle kimsesiz
en son damarlarımdan çekilen.

Kendimden gidesim var
gidenlerin peşinden
ne çok gidenim var oysa
ama benim
hazan olup gövdemden düşesim
özlemin sen kokan haline ölesim var.

Seni hangi türkü ağlatıyorsa
hangi söz vuruyorsa yûreğinden
orada dır işte o
iyi bak ona
aldırma olur olmaz soğuyan baharlara...A.Hdr.A

Alkıs Ali
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Pust geceler.

sevdanın
hazin şiirini yazarken
Uçsuz bucaksız bir ömür değil ki
sürsün sonsuza dek özlem
düştüm
suların derin sessizliğine
bir çiğ tanesi kırılganlığında
sürgünlüğüm
bakışlarının en ücra köşesinde kaldı.
*****
Soğuk ve dilsiz
acının acımasızlığı
gülümseyen
bir resimde boğuldu
kan ter içinde kaldı çaresizliğim
kurşun gibi sıcak
ağlamanın hikayesi
günaydınsız bir sabahla
günahsız
bir türküyle anlatamadım
karanlık bir sokağın çıkışına
yokluğunun özlemini.
****
Solgun bir akşamın güneş vedası
sakin bir denizin
gri vaktine sürdü hasretini
kuruttu yağmurun güleç yüzünü
gözlerinde aka aka
yüreğinde bağdaş kurdu
güneşin ardında,
boğazına batan yutkunuş çiçekleri
*****
Kendisine tutunmuş
özlediği her şeyin yansıması
Biraz da yenik ve masum
Ve maviye boğulurcasına
üşümüşlüğünden
kalan bir dost acısı
gönlünü isyanına terk edip
bozuk aşklar pazarında
ardına düştüğün ne varsa
yaşamın özetidir
çirkin kahkahaların dokunduğu pust geceler...Ali ALKIS

Alkıs Ali
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Ruzgarın solugunda.

cemreler düşeli çok oldu
ama kırılgandır baharlar
rüzgarın soluğunda
güneşin dokunuşunda
gecenin renginde
unutkan bakışlar var

Sen yıkılan kentlerim
sen acıların perdelediği munzur
sen munzurun akışında en dokunaklı türkü
sen çaresiz roboski
kahkahalara gebe göz yaşım

hüzünlü,solgun,
kalabalıklar içinde
bakarkan titrek gök yüzüne
yaşadıkları
yaşamak istedikleriyle bütünleşen
gülüşleri
özgürlük ve umutla yüklü
çocuk özlemleriyle
yazıldın yüreğime.

bir bilgenin
derin ve vakur yanlızlığında
yangın uğultularıyla geçirken
götür beni
gülüşüne asıldığım yaşam
gözlerinin derininde
sınırlarını zorladığım Dersime...Ali ALKIS

Alkıs Ali
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Rüzgara gülümsüyor.

dağın yalnızlığı düşer
ayın gözlerine
sen düşme gecenin karanlık izlerine
zemheri ağlar
pusuların sürgüleri çekilir
göğün karnına dağılır kirli siyahlık
****
içimde kopan bir kasırga
durgun bakar
gözlerine ağıt yakan bir anne
kent kıyamet sessizlik
dört dağ dört kuşatma
susmuş çığlıklar düşer bakışlarına
hasretin bir bir öldürüldüğü zamanlarda
****
tüm hüzünlerim
bir yıldızın
delikanlı gözlerinde
en beceriksiz tanığıyım
hızla geçen zamanın
mevsimler kırılgan sol yanımda
hasret yürekte yara
rüzgar zılgıt esiyor
puşt ayazlarda
****
maviyi
çiziyor gökyüzüne
yurtsuz kalmış zafer çiçekleri
kalleş
bir yaranın acısıdır
göğsümün penceresinde
rüzgara gülümsüyor
her dalında
militan sevdalar
ayrı bir umut türküsü ile...A.Hdr.A..2012

Alkıs Ali
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Sadece bir gülüs.

Sadece bir gülüş
Koca dağları yıkan
ve koca dağları oluşturan
Anla ki sadece bir gülüş
Yürekten bir yoldaş gülüşüdür
Yüreğimi yüreğine katan

Köklerimden,
geliyor ince bir sızı.
kendini ele vermesin diye
kesiyor beni paslı bir bıçak.
Her şey geçer diyorum

geçemiyorum./senden.
her şeyin geçtiği yerden beliriyor yüzün
Hasretimin tarihine kadar iniyor gözlerin
umutlarıma
sürüyorum seni
zamanın en arsız yanına..!Ali ALKIS

Alkıs Ali
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Sahipsiz sözcükler.

sahipsiz sözcükler,
adressiz düşler,
sığıntı duygular,
vurur kıyısına yüreğimin
hudutsuz kavimler
kırılgan hüzünler,
kaçakların uykusuz susmaları
sımsıkı sıkılan dişlerin kırılmasında
patlayan şarapnel sevdalar
ıssız kalmış kentlerde.
Nasıl
Anlatabilirim ki seni...
Kaç satıra sığar özlemin..
Aldanma sakın .!
Böyle sustuğuma
Yokluğun kıyamettir Bana....
****
 özümsenmeyen kimlikler
yasak lisanlar
paramparça cesetler,
en sualsiz cinayetler,
defalarca dövülen çığlıklar
isyankar zamanlara  asi şiirler
vurulup vurulup kaybediliyorsa
kırmızı bir şafak kopabilir
göğsünden aşk adına yaşam adına...
****
umut yaşamdan   koparılmışken
sen aklımda yelkovanla akrebin
her tıklamasındasın
tutuksuz şehirde özlüyorsun durmadan
lakin biliyorum ki bir
yerlerde bir acı yazılıyor
gözlerimde çözemediğim hayatı ve seni .
****
düşler  kanıyor ütopya kavgalarımda
dünyanın rahmine vuruyor
alışık olduğum dualar yakıyor etini çocukların
esnek sözcüklere ağlıyorum
sureti düz vagonlar gibi akıyor hayat
bir dert kenarı gazetesinin hiç okunmayan sayfasında...
****
gözlerin
nede çok ağır hükümler giymiş
dört duvar sevdalım
kanadı kırık yanım
Eylül ce mevsimler kanatırken seni
ben sınırsız bir dünyada
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koşabilme hayalini şiir`liyorum.
****
çocuklarıyız
hala yıllar öncesinin
tek gecelik küçük saklambaçlar koşuyor yüreğimizde
farkında olmadığımız yalnızlıkları
hiç bilmediğim kentleri
yüzünün coğrafyasında adımlıyorum
baharlar sıralanıyor ardıma
ve dönüp her baktığımda
yüzümün yarısına düşen ağır gölge
kırık bir dal
içime akşam üstü gün batımları toplanırken
yaşanacak acı varsa yaşanacak diyorum...Ali ALKIS

Alkıs Ali
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Sayki.

gülüşündeki özgür günler
Umut inancının göğünde yoğrulurken,
ruhuma dokunuyor.
bedeninde yanan ateşin kıvılcımları
Karanlık dağılıyor,
şafak sökmek üzere
kardelenlerin yüzüne
hayallerimizi dokumaya az kaldı.
say ki
hayallerinden sürgün edildin
sökerken ay ışığı sisli bir tan vaktinde
puslu bir resim çizdin
güneşin doğduğu yere
geceden düşen yıldız gibi
hayale uzak hayale yasak
döküldün kendinden ağır aksak
mağrur bir efkăr gibi
munzur`un eteklerine
satırlarına dokunduğun her şiir
gözlerdeki bütün bakışlara ağladı
döküldü gamzelerinden
Laş vadisinin yamaçlarına
yol arayan dereler
anı defterine boş bir sayfa açarak
dudaklarından dökülen iki kelimeyi not ettin.
Dışında delice bir yağmur,
hasret gözlerini adımlıyor
gök yırtılıp, ay saklanıyor
ve
yüzüne,
yüzümden gölgeler doğuyor
kapanıyor kirpiklerin mağrur mağrur
tutkunun soğuk rüzgarlarında
---sevmiştim seni----A.A

Alkıs Ali
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Sehir yanlızlıgı.

her gidişin vedası
yara kesiği renginde
vakitsizce bir iç çekiş
dil i geçmiş
Ekim artığı lirik bir gecede.
****
bir zamanlar
yalansızdı gözleri
Hani o bitmeyecek sandığımız
Aşklarıyla aldanıp yandığımız
kahkahalar
vakitsizce
hüzün yüklenmiş bir gecede
şimdi darmadağın.
****
söyle yüreğine
hangi rüzgardı bu
bu tarifsiz gidişe
giydirdi üşüyen vedaları
yüzünü yüreğime dön
dünyam gözlerinde
boş bir şehir yalnızlığı.
*****
kırık umutlar,
Kırık bir gülümseyiş
içimdeki mülteci şehrin yıkıntıları
gözlerini sür geceye
son söz gibi
ah ! içinde sen olan
bari tut ellerini
geciktir bu tarifsiz gidişleri
ayın şavkı
paramparça gökyüzünde.
****
hayal edilecek
ne kaldı ki şimdi
aydınlığı yaşamadığım gülüşün gibi
başka bir eylüle bırak hikayemizi
rüzgârdan
bir ıslık gibi geçen
çiçeğin vedası olsun...!A.ALKIS 05.07.2017

Alkıs Ali
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Senın Gözlerinde Ölmeliydim.

Ben senin yüreğin olmalıydım
Senin gözlerinde ölmeliydim
Gülüşlerini içseydim güneşin avuçlarında
Gövdemi siper etmeliydim gövdene
Büyütmeliydim kimliksiz
Sevdalarını satır aralarında

İnadına bahar gibi sancılı
Mayıslarda kaldı umutlarım
Gecenin bilinmez bir yerinde
Çalan siren seslerinde

Vadilerini bildiğim noktalara baka kaldım
Yaşlı ninelere sordum xozmerekte
Geleceksin diye umutlandım
Hep sensiz geçti
silahdaşların eski hızında

Bir tek hasret
ıslanmadı gözümde
Eşlik ederken yol türkülerine
Sana saklamıştım
bekleyişlerimin öyküsünü
Gelmene odaklanmıştı yüreğimde
Delice akan şelalelerde.

Anlatamadım;
avaşin kadar berrak
Gönlümde akmayan nehirleri
Hırçın dalgalar gibi
hırçın nehirlerle boğuştum
Dört döndü leş kargaları
Göğsümün çeperinde..

Ne çok aradım kertlerde yokluğunu
Birlikte yaslanmak bir kayanın boşluğuna
Bırakarak kedimizi tüm anılarımızla
Bitmek tükenmek bilmeyen
Patika yolculuklarımıza.

Her kuşluk vakti yalnızlığıma tutundum
Her gecemde yıldızlar
Birer birer düştü dağlara
Ay bulutlara gömüldü her gecemde
Her sabah dikip gözlerimi aydınlığa
Senin gelmeni bekledim.Ali ALKIS
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Seni tüm güzellikler adına sevdim.

Sen Aşk,
sen sevda,
sen özgürlük
yüreğimde yaralar açan.!
dingin bir nehir gibi aktın
kalbimden yalnızlığa;
derin bir şiir söktü
yüzünün çizgileri gülüşümden
ayrılığının kör ettiği
bir gecenin sabahın da

sana açtım gözlerimi;
İhaneti nereye koyarsan koy
hangi şehir koşmuşsa sana
Çıkmazı olmuş
yokluğunun sis içinde lambaları

Belli ki;
Kapıların ardındaki
vedalarda hüzünlenen
Sözün yarasıyım
Paylaşımsız bir acıdan yola çıkan
Zincirin paslı, tutsaklığında

Ve ben seni özgür kılmak
Için;
aşkın ufuk çizgisinde
İnsanlığa kucak açmış
İki parmağımın arasında
düşünü kurmuştum .
Hoyratça esen sınırsız
Dağ doruklarında
Seni tüm güzellikler adına sevmistim.

Sen hiç bir mekana sığmayan
yaşam gerekçem
Sen gidersen
susuz bir nehir olurum
Yitip gider inancım
günah olurum
Dost dergahından kovulurum...A.Hdr.A

Alkıs Ali
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Seninle her sey.

Umut geri döndü
zalimlerden önce
Mavi mavi çoğaldı
şehirlerde çocuklar
Büyüdü gözleri,
sığmadı ufkun kızılına.

Yandıkça gece,
Toprağa dayandı yarası bulutların
Hezeyan bu iklimler,
Öç düşsün yaprağına gülün,
Aldatılmışlığın;
oltasına geldikçe direnç..

belki;
bir sokağın çıkmazında
belki
bir çiçeğin dirilişinde
yağmurlar
şehre soyunuyor
yüreğimin kuyusuna düşüyor
sırık sıklam
bir kavgadan gelen gözlerinde

Bak bu deli
hayat tarzı ne de güzel
Seninle her şey
ne kadar da güzel
Maviyi eskitip
ıslak ve ünlemsiz bir gülüşle
Gözlerime mezarlar kazma
Ah tenime sevdalı
düş kırığı yaram
Saçlarını ömrüme bağışla
imtiyaz bilmez yara sancısı
Mutluluğun hazin şiiri gibi...! Ali ALKIS

Alkıs Ali
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Sıgınmıstın gögsümün sıcaklıgına.

Sığınmıştın Göğsümün Sıcaklığına
İçim buruk
Gözlerim dalardı anlının aklığında
Saçlarına, gözlerine, titrerdim
Bir papatyanın kocaman
Beyazlığında.
*****
Ey oğul
bakışını unuturken gözlerimde
Kavuşmak demiştin
Sığınmıştın göğsümün sıcaklığına
Hasrete inat
Şimdi süretinin üstünde yolunu
Bulamaz oldu gözlerim.
Sen o bahar güldüğün gibi
Gülmeyeceksin
O bahara hiç dönmeyeceksin
Yüzünün sıcaklığı yaksada,
Şimdi içimi
Kırılan sevinçlerinde
Çocuksu susuşlarında ağlıyorum
****
Ah oğul ah
birikmiş tüm acılarımı
haziran/temmuz/eylüllerde
bir yıldızın saçlarına astım
mezar çiçeği kokan avuçlarımda
Hangi vadiye söyliyeyim ağıdımı
Hangi dağ kabul eder sesimi
Hangi kaval özlemlerime ses
Hangi saz özlemlerime yürek
Hangi keman özlemlerime haykırış
Olmak ister
****
Ah oğul ah
Sığınıp kalayım uçsuz bucaksız
O içime gömdüğüm özleme
Açılmış avuçlarımla
Hasretini durduramıyor içimin ırmakları
Hangi seherde,
hangi yele sorayım seni
Yüreğimde
hep sakladığım kardelen çiçeğim...Ali ALKIS

Alkıs Ali
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Son Bakıs.

Ah göğsüne sığındığım
Benim illegal bakışlım
Ne vakit kuşandın
Sevda’ları
serin mor dağların utangaçlığında
****
yüzüne uzun uzun baktım
yıldız çiçeklerinin gölgelerinde
esen deli rüzgar gibi
sığmıyordu
öptüğüm gizli bakışların

****
yanlızlığıma dönüyorum
öpemediğim
utangaçlığıma dönüyorum
bu son bakış olsun
gözlerine bakmaya
utandığım ayrılıkta
sıcacık bir gök yüzü
maviliğinde bulusmak üzere..Ali ALKIS

Alkıs Ali
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Son sözlerim.

Bütün kelimelerim
Dudağımda
Yorgun dağın fırtınası
Kalbimde kırılmış bir isyanın
son sözleri
Şimdi yalın bir cümle uçurumudur
akşam türküsünün son yalnızlığı
Dağın uykusunda süzülüp giderken
toprağımın utangaç çiçekleri
ölümün sabahını soldum
Alnımda günahsız bir yürek atıp dururken
uzun uzun ardından baktım
Yokluğunun yaşlandırdığı şehre
geçmişin yarası,
dilimde kanayıp  durdu.
Yüreğinden habersiz
her yaprakta  vedasız bir kırılmışlık
karıştı puşt esen  rüzgarın huysuzluğuna
yıkılmış duvar sessizliği şimdi
kırgın hikayelerle dolu
yorgun Kasım akşamları..!

Alkıs Ali
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Söyleyin.

söyleyin,
üşüşmesin üzerime gecenin kızıla bürülü yüzü
geç kalınmış bir devrimin
şafaksız yeliydik seninle Eylül de
zamansızlığın soğuk rüzgarı değildi yüzümüze değen,
sessizliği örtünen nefeslerimiz gülümsüyordu
güzden dökülen yapraklarda.

Alkıs Ali
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Susmalarım.

dili lâl, bir sevdanın sürgünü olmuşum
çok sesli yanılmışlığımın ortasında
buruk bir yorgunluk
ağırlaştırılmış müebbet
susmalarım
can çekişiyor sol yanımda
uzak bir kentin eteğinde
susturamadım
tutsak prangaların nefessiz
akan çığlığını...
****
alacakaranlık bir matemde
sensizliğin şiirini
hapsettim
ağlamaklı yüreğimin en mahremine
sessizliğe gömülü şimdi
iç kanamalı her gece merhametsiz
buruk bir yorgunluk var
gecenin kör gözünde
can çekişiyor sol yanım..
****
körelmiş bir düğüm ismin
senelerdir nefesimde
yüreğimde mesken tutmus
karanlığı geçmek bilmiyor
kaldır başını bensizlikten yâr
bilinmezliğe sürüklüyor
tıpkı kasırga
sensizlik kokan namussuz geceler...Ali ALKIS
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Sürgün sevmelerim.

Bir ince sızıdır sürgün deki sevmelerim
Ne kavuşabildim ne  vazgeçebildim.
Yüzümde Ellerinin sıcaklığı
Körpe yüreğimde
özgürce kanıyor yaralarım.

Ne zincir vurabildim
ne tutsak edebildim.
Şimdi gözlerindir benim türküm
Sükunetini delince hırçın bir dalga
Denizdir, yutar kıyıları
Zulmün hörsünde yedi başlı çekiç
Biler öfkesini aç çocukların
Ve yağmurlanır sevdiğimin elleri.

Acının kasvetli rengi
Sinem içinde baş edilmez bir sancı
Gözlerinde umarsız hain bir düşünce
Neyleyim yüreğin inkârda!
Bu son vedadır;
Tırnaktan saça sevdamsın
Acımsın
Sızımsın..A.ALKIS

Alkıs Ali
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Sürgün.

sürgün
hasret
özlem
tütün
gece
ve
arta kalan ne varsa
yüreğimin sürgün utangaçlığında
hüzün çağırıyor şiirler
çağırıyor kent
çağırıyor yüreğinin  yangın yeri..
****
kapının dışı Eylül  soluyan sokaklar
içerisi yalnızlık zemherisi
ve
uzak
çok uzak bir çift gözün
gözlerimde susarak demlenmesi
ve gerisi dağınık resimlerle
çocukça bir dertleşme..
****
perdeye dökülüyor özlemin gölgeleri
gece martıları alçak uçuyor kente
vapurun ardında mülteci şehir
şuursuz dalgalara vurgun
hiç durmadan acıyor solum
dur
dur biraz
dur !
****
dokunma kabuğumun yarasına
dokunma dur
kör sevda zulam
sağır hasret
dilsiz bir sensizlik
gözlerimden akan...
****
pencereme
Eylül yağmuru düşer
acı yemiş türküler dağılır duvarlarıma
kirpiklerimde  ıslak bir ağırlık
yalnızlığın sürgünlüğünde
sıralanmış mısralar
yazılmıs anılar basar yarama
kentin usul usul  Eylül  nemiyle
sırtıma vuran rüzgar
içimde hazan bir yalnızlık büyütür...Ali ALKIS
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Süzülüp gidecekler kapkara geceden.

Sorma kelimeler anlamsız
Orada ay yildiz efsaneleriyle
büyür çocuklar
ay tutulmasıyla yükselirken
bütün okyanuslar.

sen beton kentte,
beton yüreğinle anlayamasın
sorma boşuna
az sonra geçecekler aldatıcı geceden
kurumuş dağ çicekleri,

sararmıs eski yoldaş resimleri
bütün hatıralarını ve düşlerini
bırakarak
vurdum duymazlığın utangaçlığını geçerek
süzülüp gidecekler kapkara geceden
Sevginin ve öfkenin uğultusunu
bağrına vura vura..

karşılık gözetmiyor
o gencecik insanlar
geride yaşanmamıs çocukluklara
kavuşulmayan ayrılıklara
ve
sevdalarına selamlar bırakırken,
bir kez olsun
dönüpte ardlarına bakmadılar.
Gözlerini ufuk çizgisine dikip,
bakışlarının keskinliğini bilediler...Ali ALKIS
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Tutsak sabahlarda.

yüreğimin içinde esiyor
ömrümün şafak rüzgarı
Mevsimsiz bir zemheriden beter
çığlık çığlığa   gidiyor telaşsız bir ala şafakta...
****
Karanlığın gerdanında
gecenin içinde
Uğuldayan bir sessizlik
Yalnızlığımı
koca bir düğüm  gibi
Utancını suskunluğuna gömer,
siper olmak ister gözleriyle
Bedenlere çalan çıplak kurşunlara.
****
Eylül de anladı beni artık,
Başka pencereden seyretmeliyim,
Eylülün toparlanıp gidişini,
Bu güz varken başımda,
saklayamam.
Sensiz
karanlıklarda seni
ne korkunç bu dünya.
Yaşamak,
çekilmez olan bir SEVDA
oysa!...
****
yüzünün yansıyan şavkı,
bütün ışıkları bastırırken
dumansız bir ateştin dokunamadım.
Bir yangına bakar gibi yandı gözlerim,
****
kuytuda bir menekşe ,
rüzgarda titreyen  bir yaprak
ama yinede dimdik,
fırtınaya tutulmuş
tutsak sabahlarda,
sancılı bir güzelliğe gülümseyendin.
****
acıtan bir sorguda.
soluk soluğa bir ışık tufanında ,
eğilmeyen başınla,
çırılçıplak kalan.
Sesinde yaşamın,
sesinde kavganın,
sesinde aşkın ,
Türkülerde destanlaşan yankısıydın.
Yüreğimin sesinde asılı kalan...Ali ALKIS
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Unutma.

Dinmeyen fırtınaların
Uğultusu çarpar sakaklarıma
Güz yaprakları gibi savruluyorum
Yaralı bir hüznün kıskacında
her gece saçlarının kıvrımlarından
Bıkmadan usanmadan
Yüzünün sarnıcına
dökülüyorum bütün hasretimle
******
yüreğin yaşanacak bütün
sevdaların anlatımıdır
Sınırsız özgürlüğün hesapsız bedelidir
unutma;
Başı bulutlu dağlarda
Bazen ölümlerde alçaklaşır
Kendi karanlığına verir rengini
*****
Bütün sabahlara
Unuttuğun günlerin çığlığıyla
Ne yazsam içim ferahlamıyor
Her şey nasıl da yalanmış
Nasıl da sahte
Çiçek tozlarından oluşan yalancı sevgiler
Nasıl da karanlıklara gömülüp kayboldu
Yasımı tutarken bütün siyahlar...Ali ALKIS
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Uzaklarda bir yerde

Dağınık gençliğimin
yeminlerini hatırlıyorum
yaşamın mavi ucunda.
Gecenin düşler üşüten bir vaktinde,
tüm şehir uyurken,
gönlüm ateşinde
tutunmuşluğum yok halbuki
Bıraksam da gitse
*****
Vaktinde;
yeşermeyi unutmuş topraktanım
Gönlüm ateşi suya kırıyor külünü
Ağlamak düşüyor yakama,
Bir devinim asıyorum türküme,
*****
Yalnızlık bu ya
neresinden tutsam acıyor yaram
Delikanlı bir şiir yazıp
yokluğuna hibe etsem
Baş ucumdaki gözlerine
sızsam sessiz usulca
Sesine sarılıp bu yalnızlığı terk etsem
Uzaklarda bir yerde
hayal kurmak ne de güzel olurdu.
*****
Ne olurdu;
ömürün bu esir rüzgarına
çatlağından ayrılığın türküleri sızarken
Bitmez bir vuslatın tedirginliğini çizsem.
****
Göğsümde kırık çiçeklerin ayrılığı
ateşini sırtlamış
günahlarımın kırık çarkında
Kağıdın ve yalnızlığın
bana ayırdığı dilsiz boşluğa
Keşkelere boğulmuş cümleleri yazsam...Ali ALKIS
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Uzaklarda.

Sabahın gözlerinde
kahır Kentlerinde
menekşe kokan
Bir gelinciğin koynuna sakladım öpüslerimi
Kalbinin üzerine koyduğum yıldızlara
Bir kez daha boyun eğdim.
dinmeyen yürek fırtınalarımı
Özlem deryasına salarak

Esintilerini kaybetmiş fırtınaya
Sevgilerimi verdim,
getirsin  beni uzaklara
Saçlarına kırağı düşmüş
mor Dağlara
derin vadilerde yolunu yitirmiş sulara

Gözlerinki bakışlarım
suskunluklarda
isyan gibi sevdalanırdı,
geceler boyu göğün ayaz yıldızlarında
Gök yüzünün en karanlık gecesinde
Sancıyan sızılarımı ağıtlastırırdı
Her gidişin terkisinde.

Uzaklarda
özlemlerime ağlayan bir kentteyim
Senin için,
en güzel sevdaları biriktiriyorum
Yerini yurdunu yitirmesin bakışların
En güzel türkülerini sonsuzluğumun
Dağlarında biriktir.
Neyleyeyim artık yel taşımasada sesimi?..Ali ALKIS
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Yanlızlıgım.

Yalnızlığıma yaralı
çığlıkların yankısı sürülmüş
Suskunluğuma
acımasızlığın kurşunları
Gömülmüş ölüm uykusuna
korku dağ kapıda
Boğuluyorum
Tanrıların duyarsızlaştığı,
Kara basan gecelerin
Hain pusularında
****
Savruluyorum soluk soluğa.
Sen bakma bana
Sensiz diyarlarda her bağdaş kurduğumda
Deli bir zamana tutuluyorum
Tepeden tırnağa SARA NIN destanında.
*****
Bu meymenetsiz kentlerde
Yalnız paramparça
Bir avuç umudu
Koynumda saklarcasına yaşıyorum.
Kaybolmuş umutsuzluğun
Umudunu yaşarcasına...Ali ALKIS
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Yarım kalan bir sevdadır

Dilsiz sözlerin
sessiz yalnızlığı çöker akşamlara
Sokakların sisli varoşlarında
paslı olur sabahları
Gün ağarmaz
Uluyan;
çakal seslerinin ellerinde zaman
sararmış mevsimlerde
Zaman şakağıma vuruyor
yanım sıra düsen çocuk yüzlerinde

Öyle baskınki çığlıklar
insanlığın aşkı,
yaşamın kutsallığı
Soğuk rüzgarların uçurum şafaklarında
Mayın tuzaklarında,
sürgün sevdalarında
Bir lotus çiçeği gibi
kirlenmeyecek kadar soyludur.
Yarım kalan bir sevdadır
Mavzer yatağında kurumaz acılar
Karanlığı yarıp gelir
Bir derin nefeste
Buz susuzluğunda
Öfkeyi bileyen çığlıkla....Ali ALKIS
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Yıldızları ciziyorum gökyüzüne.

İnadına geceyi süsleyen
Yıldızları çiziyorum gökyüzüne
hayatı yoruyor
hayatı zehirliyor karanlık nefesiyle
gözlerimizde
oynaşan ışık bulutları
Penceremden bir parça ateş,
bir tutam tütün kutsuyorum güneşin gözlerine.
*****
Bir şiir dökülür,
kızılımsı ateşin közüne
Meşe odunun arsız közünde
Kışın ortasında
zemherinin keskin ayazında
sessiz ve ürkek elleriyle
birbirine geçmiş hayatların aydınlık rüyasını
fısıldar yüreğime
dolar muhteşem ırmaklarıyla
yüreğimde düşlenen sonsuzluk deryası.
****
Gözlerimde örtülü bakışlar,
aceleci, anlamsız, katı
Ellerimiz birbirine kenetlenir,
sevdamız Munzurlarda
Semaha durup,
türküler dillendirecektir yeryüzüne
Su gibi akan,
rüzgar gibi savrulan zamanda
iliklerimde hissederken,kayıp giden anıları.
*****
sonsuzun sesidir
bütün derinleri dinleyip, devindiren
tükenmez özlemidir
aşka taşıdığı ahenk
yolumuza şavkını vurur
Karanlığa inat kızıl yıldızlar
bilincimizde devrim ateşi
Yürekte hasretliğin gölgelenmiş sureti
bilmem ki bu türküler şafağa nasıl sunulur..Ali ALKIS
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Yine gelecegiz.

Bir şiir yaz
derinlerinden kopararak
beni anlatan
bana beni yaz
yüreğinde geçirdiklerinle
özlemlerin düşlerinle

sevmelerinin en sancılı anında
bir an düşündün mü
koparıp atmayı şu yaralı yüreğini.
Düşündün mü bir an olsun
mutluluğu yazmayı?
Hala özlemleri yüklüyormusun özlemlerine?

Hala aşk tadında
ülke tadındamı sevdaların.
Yaşamını anlatmaya yeten
sevdalarının en ıssız anında
acılarımı yazıyorsun hala
hüzün yağmurlarına

Hala zirveler demi gömülü yüreğin
ve gülüşlerimizi hiç öptünmü?
Ömründe kaç kez gördün
genç kızları,çocukları
baharlara serpilen uğur böceklerini
uçururken avuç sıcaklığında

sabahları sökün eylerken
şafak güneşinin sıcaklığını iyi sakla
yine geleceğiz
geciken baharları yine bekleyeceğiz...
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Yüregim dilsizdir.

çoktan döktü yıldızlarını
gamzelerine
mağrur bir yağmur
sustum,
yalnızlığıma
bir şeyler anlatıyor son yapraklar.
*****
gelecek olursan eğer
aydınlığı da al yanına
erken çöker karanlık
ay dibe vurmuş
düş kırığı
uçurtmaların kanadığı yerde
yıldızlar
vedaya hazırlanıyor.
******
gerçekler
üç maymunu oynuyor
zor kahrını çekmek
bu kör yokuşların
karanlığa diz çökmüş günahlar.
******
Saçlarında uyuttuğun
kalbimde gizli bagok çiçeği
Seni sevmekle başlayan
her şiiri İncitip durma hoyratça
Yüreğim dilsizdir
çekip gitmenin
kuytu yarasıdır
sesine tutunduğum
Şu devasız çıkmazlarda.
******
Beni affet
dağın kalbinden
Uzaklığın cürümünden geliyorum
ne deniz rüyası
Ne başka hayatların acısı,
gökkuşağının yedi rengindenim
bir çığlığım
ağladım yıkımına acının
gök yarıldı,
toprak koktu
sevdaya tutunmuş gözlerim üşüyor,
dinsiz bir boşluk ta
piç bir kurşuna devrilirken yaşam...A.Hdr.A  2016
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Yüregimde Akmasa munzur.

Sana göçmüştüm içimde
Anlını omzuma yasladığında
Kristal yıldızıydın
Sevda iklimleriydi gözlerin
Dünyanın döngüsüne dokunduğumda
Dokunaklı türküler düşüyordün
yürek sicakligima

Belki ayrılığın denizine bırakırım
Islak göz pınarlarını
Gitsin Dönüşü olmayan uzak nehirlere
Yüreğimde akmasa Dıcle
Isınmaz yüreğimde firar eden mevsimler

Gel yoldaş ol yıldızsız gecelerime
Acılarımızı harmanlayalım
Gecenin kör karanlığında
Dorukların essiz görkemliliğine bırakalım
Gecmis zamanlarımızın sırdaşlığını

Gülüşü olalım zağrosların
Saçlarımızda sabahlasın upuzun geceler
Kaygısızca kucaklayalım
Aşklarımızın eşkıyalığını
Özgürlüğün alevleri dalga dalga
Sarsın bedenlerimizi

bana ayrılıkları bağışlama
tedirgin bir akşam uğultusunda
İçimin dehlizlerinde
Göçüp giderken sevdiklerim
Geceler boyu göğün ayaz yıldızlarıyla
Her gidişin terkisinde
Sancıyan sızılarımı çoğaltma
Sabahın gözlerinde...Ali ALKIS
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Yüregimi götürdü.

sensizliğimın can acıtan esintisi
hasretine faili meçhul
dilimde asılı çaresiz

görmeyecekse
gözlerimin iniltisi
şimdi
sensizliğimi hiçe sayan geçmişimi
vedaya boyuyorum
ne anlamı var
bir tutam g’izin nefesinde ölmenin

dilinin lâl ahları
dayandı gözlerime
arıttım yasakların
tüm kirini avuçlarımdan
artık hükümsüzdür

yıldızların peşimden sürüklendiği
hangi mevsimin sancısıydı
yüreğimi götürdü
kıpırtısız bir gecede
yokluğunun fırtınasına

her adımda kaçan gözlerin
ayazı ayyuka çıkmış bir fırtına
yalnızlığım giriyor koynuma
kıvranıyor sessizliğinde
ağlamaklı yüreğimin en mahremi
buz tutmuş örtmüyor üstümü..A.Hdr.A...2008
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Yüregin olmalıydım.

Ben senin yüreğin olmalıydım
Senin gözlerinde ölmeliydim
Gülüşlerini içseydim güneşin avuçlarında
Gövdemi siper etmeliydim gövdene
Büyütmeliydim kimliksiz
Sevdalarını satır aralarında

İnadına bahar gibi sancılı
Mayıslarda kaldı umutlarım
Gecenin bilinmez bir yerinde
Çalan siren seslerinde

Vadilerini bildiğim noktalara baka kaldım
Yaşlı ninelere sordum xozmerekte
Geleceksin diye umutlandım
Hep sensiz geçti
silahdaşların eski hızında

Bir tek hasret
ıslanmadı gözümde
Eşlik ederken yol türkülerine
Sana saklamıştım
bekleyişlerimin öyküsünü
Gelmene odaklanmıştı yüreğimde
Delice akan şelalelerde.

Anlatamadım;
avaşin kadar berrak
Gönlümde akmayan nehirleri
Hırçın dalgalar gibi
hırçın nehirlerle boğuştum
Dört döndü leş kargaları
Göğsümün çeperinde..

Ne çok aradım kertlerde yokluğunu
Birlikte yaslanmak bir kayanın boşluğuna
Bırakarak kedimizi tüm anılarımızla
Bitmek tükenmek bilmeyen
Patika yolculuklarımıza.

Her kuşluk vakti yalnızlığıma tutundum
Her gecemde yıldızlar
Birer birer düştü dağlara
Ay bulutlara gömüldü her gecemde
Her sabah dikip gözlerimi aydınlığa
Senin gelmeni bekledim...!Ali ALKIS
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Yüreginde saklı kalsın.

Sessizdir haykırışım
göz yaşlarım yoktur
Gecelerim soğuk ve ıssızdır
Gezinme başımda
Tatlı bahar yeli gibi
Sarmaz bu duygular beni
Yüreğim yüreğinde saklı kalsın.

Takılıp kalsa zaman
düşlerimde özlemin
her zaman mahsun ve buruk
sevda yüklü damlacıklar
gezinmese damarlarımda
yokluğunla avutmam
yüreğimde yoğrulmuş hasretimi

Bir tanem
Hangi yanına dokunsam
Sana dayanacak mecalim yok
Fırtınasıyım
uzak dağbaşlarının
Zifirilerinde üşüyen kar çiçeğiyim
Sıcaklığını kat
Gönlümün kuytuluklarına
Akşam kızılı gün batımlarında.

Sevinçlerim
ılık esintiler tınısında
Damıtmak istiyorum yüreğine
Öpmek istiyorum
militanlaşan gözlerinden
Gün ışığı ekmek istiyorum
Katran karası gecede
Saçlarımı okşayan soluğuna.Ali ALKIS
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Zamansız.

Hel dağının hangi mevsiminde
Ay öpsün gözlerinden
Baba ocağı kanlı geçit
dargın türkülerin
acılı melodisini nasıl tutuştursun
Çoban yıldızının eşkiyalığında

*****
hani zamansız
gidenlerin tarihini
yürekli kaç bahara
yazacaktık
gidenlerimizin
ardında.
*******
Serin yaz gecelerinde
dolun ayda
Geyikler su içerken dere yataklarında
kanlı geçit,veng köprüşü
fırtına veli çeşmesinin
en kuytu yerlerinden bir solukta geçerdik.
*****
Yıldız avuçlardık her akşam
Doruğunda seyit rıza kalesinin
Yağmur değerdi terleyen bedenlerimize
usul usul aşarken ihanet pusularını
Güneşin ilk ışıkları
selamlardı bizi..
******
zirvesinden sultan babanın
tüm sıcaklığıyla sarmalardı
üşüyen tenlerimizi
sert ruzgarlar değer geçerdi
bütün eşkıya aşklarımıza
yeşerirdi umutlarımız gözlerimizin
kocaman seyrinde kımıltısızca.Ali ALKIS

Alkıs Ali

https://www.antoloji.com

	Icindekiler
	KAPAK
	Biyografisi
	Anne.
	Ay opsun gozlerinden.
	Bagisla.
	Bagok cicegim.
	Bahar guluslu.
	Bak Gozlerime.
	Bakip gozunun icine karanligin.
	Ben yildizlar biraktim.
	Bendeki sen
	Biraktim acilarimi ruzgarlara.
	Bilge sevdan.
	Biliyormusun.!!
	Bir Ahti Sevdan.
	Bir Eylul sancisisin
	Bir gun Gideceksin
	Bir kopus biraktin yuregime.
	Bir Temmuz Yanginiydi.
	Bir veda Depremi.
	Bir Yerde.
	Bir yildiz dusur gozlerime.
	Bir yildizin son bakisi var ozlemlerimde.
	Bundan boyle
	Cekip Gitmeler.
	Daglarin karli hasret turkuleri.
	Dillerden Dusmez oldu.
	Dilsiz yanlizligim.
	Dokuldu buram buram.
	Duyuyormusun.
	Emsalsiz.
	Gece yorgun.
	Gecenin kor gozunde.
	Geride kalanlara.
	Gider ayak.
	Gitme desem.
	Gulusunu alip gitmis.
	Gun Huzun.
	Haberin varmi.!
	Hasret buker boynunu.
	Hasreti cikmazlara teslim ettim.
	Hasretim.
	Hosca Kal.
	Kalbime dokuluyorsun.
	Kaldir basini.
	Kalles zamanlarda.
	Kim bilir.
	Kim.!
	Kirli zamanlar.
	Kor Ozlem
	Lakin.
	Merak etme.
	Munzur cicegi.
	Munzurun etekleri.
	Nemli bir kentte.
	Neylersin.
	Ozgurlugu arayan.
	Ozlemin sen kokan hali.
	Pust geceler.
	Ruzgarin solugunda.
	Ruzgara gulumsuyor.
	Sadece bir gulus.
	Sahipsiz sozcukler.
	Sayki.
	Sehir yanlizligi.
	Senin Gozlerinde Olmeliydim.
	Seni tum guzellikler adina sevdim.
	Seninle her sey.
	Siginmistin gogsumun sicakligina.
	Son Bakis.
	Son sozlerim.
	Soyleyin.
	Susmalarim.
	Surgun sevmelerim.
	Surgun.
	Suzulup gidecekler kapkara geceden.
	Tutsak sabahlarda.
	Unutma.
	Uzaklarda bir yerde
	Uzaklarda.
	Yanlizligim.
	Yarim kalan bir sevdadir
	Yildizlari ciziyorum gokyuzune.
	Yine gelecegiz.
	Yuregim dilsizdir.
	Yuregimde Akmasa munzur.
	Yuregimi goturdu.
	Yuregin olmaliydim.
	Yureginde sakli kalsin.
	Zamansiz.


