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Adın Kalmalı

Bir sen kalmalısın benliğimde
Kaybolmuş bütün duyguların yerine
Damarımda akan kan
Gözlerimde fer
Soluduğum nefes sen olmalısın
Bir sen kalmalısın benliğimde,
Birde
Yangınlar yeri yüreğimde
Alev alev bedenim saran hasret’in

Olsun,
Sen beni hiç var olmadım say
Olsun,
Sen beni hiç ağlamadım bil
Hiç yangınlarda yanmadım
HASRET ine sarılıp uyumadım
Sensiz gecelerimde
BAHAR gözlerini anlatmadı şiirlerim
Saçlarını okşamadı kalemim.
Olsun,
Hayat iksirim,
Yaşam kaynağım öpücüğünü
Unuttuğumu san.

Hiç çıkmadın benliğimden
Yüreğimde fırtınalar,
Çağlayanlar,
Yangınlar yüreğimde,
İnsan seli içinde birde yalnızlığım.
AHHHH..... BU Sevda
Bu sevda
Dağları oynatır yerinden,
Yerin dibine geçerimde ben
Geçmez bu sevdam.

Olsun,
Sen san-ki
Seni sevdiğim zaman
Yağmurlar yağdı
Silip götürdü göz yaşlarımı.
Ayrılık bir kurşun gibi
Saplanmadı yüreğime,
Ellerini çekince ellerimden
Çekilmedi damarlarımdaki kan,
Ardından haykırmadı
Bedenimin her bir hücresi
DUUURR GİTMEEEE
NE OLUR GİTME DİYE.
Arşı aalaya çıktıda feryadım
Bir sen duymadın.

Olsun,
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Yine de bir sen kalmalısın bendenim de
Kaybolmuş bütün duyguların yerine.
Damarım da akan kan
Gözlerim de fer
Soluduğum nefes sen olmalısın
Bir sen kalmalısın bedenimde
Bir de,
Yangınlar yeri yüreğim de
Alev alev bedenimi saran HASRET in.
Bir adın kalsın geriye
Bütün kırılmış yüreklerin gerisinde,
Birde
Yaşam kaynağım sevdan.
Bir adın kalsın geride
Bir de kahreden HASRET
Evet BAHAR gözlüm
Ne olur
Ne olur beni affet
<<Ayrılık için vakit erken
Unutmam için çok geç.>>

14,11,2005

Sedat Özbek
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Adını Sen Koy (BEKLEDİĞİMİ BİLİRSİN)

Geceler boyu beklediğimi bilirsin
Beklediğimi bildiğinide bilirim
Bildiğini bildiğin bilmediğin bir şey var
Hiç bilmediğin bilemeyeceğin kadar
uzaklarda adını anarak yaşamaya çalışan bir yürek var
Uzağı yakın eden bir hasret var
Yıldızları yorgan eden bir yürek var
Bilmediğini sandığın bilmediğin bir ateş var uzaklarda
Cehennem yangınlarından beter
Hiç sönmeyecek bir ateş ebedii yanacak bir beden
ve sen mutlu ol yeter
sen gül yeter
ve sen
sen saklan yeter
olsun be yüreğimdeki yüreksizim
canın sağolsun
Merak etme sen
Güneşten evvel doğarsın günüme yinede
Merak etme sen
Güneşten evvel güneşimsin
Günümü aydınlatırsın

20.06.2006 /23,20

Sedat Özbek
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Ağlama

Ey sevdiğim sana sesleniyorum
Bir gün öldüğümü duyarsan eğer
Ağlama emi
Diyar diyar dolanıp
Divane olursam eğer
Ne olur sevdiğim
Ağlama emi

Senden ayrılmak
Ölümden de zor bana
Hasretin bir cehennem
İnan bana
Hasretine dayanamam
Ölürüm ben inan
Duyarsan öldüğümü
Ağlama sevdiğim emi

Yüce yüce dağlar
Girmiş araya
Kimsem yoktur
Yarim seni araya
Kalmadı yaş gözümde
Ben ağlaya ağlaya
Duyarsan mezarımda
Çiçekler açmış eğer
Ne olur ağlama sevdiğim emi

Felek vurnuş beni
İnsan girmez araya
Tabipler
Derman bulamaz bu yaraya
Yaa rab acı ne olur
Bu bahtı karaya
Duyarsan öldüğümü
Ağlama sevdiğim emi

Sevdiğimden ayrılmak
Ölümden de zor bana
Uzun ince yollar girdi araya
Öldüm yarim
Seni ben araya araya
Duyarsan sevdiğin ölmüş
Ağlama sevdiğim emi

Ey Allahım günahım neydi benim
Kara yazdın yazımı
Bu genç yaşta sen benim
Kavuştur sevenleri
Yalvarırım Allahım
Eğer ayıracaksan
Al canlarını Allahım
Duyarsan sevdiğin ölmüş
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Ağlama sevdiğim emi

25.05.2005

Sedat Özbek
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Aklındamı

BEKLEYEN
Bir zamanlar seviyordun
Aşktır benim derdim derdin
Sonsuz bir aşkla severdin
Aklında mı?
BEKLENEN
Aşktan sevgiden yana
Soru sorma lütfen bana
Belki dün bilirdim ama
Unutmuşum.
BEKLEYEN
Yüreğimde açtın yara
Yaram kanar Yana yana
Yemin edip verdiğim söz
Aklında mı?
BEKLENEN
Yansam yakarım iyi bil,
Bende yaralıyım yüzünden
Unutmak ayıp değil
Unutmuşum.
BEKLEYEN
Hani yalan söylemezdin
Ben seni unutmam derdin
Sormak suç olmasın ama
Aklında mı?
BEKLENEN
Yalan olup olmadığın
Anlayacaksın er geç
Soru sorma cevabım tek
Unutmuşum.
BEKLEYEN
Beni benden almıştın sen
Senden ayrılamam derdin
Böylemi aşkın senin
Aklında mı?
BEKLENEN
Vazgeç artık
Benden sana hayır yok
Yitirmişim aşkını ve seni
Kimsin sen söyle bana
Unuttum seni
BİLENLER DEDİLER Kİ
Aşk ve sevgi yalan imiş
Akıl işi değil bu iş
Dünden bugüne gördük ki
Sevenler hep boşa sevmiş.

                               Garip   13,10,2006

Sedat Özbek
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Anlamsız Gidiş

Bu ne anlamsız gidiş
Beni
Tek başıma,
Çaresiz,
Yalnız bırakış.
Sonsuz maviliklerde
Gölgeli kuytu yollarda
El ele yürüdük
Ayrılığı düşünmeden,
Bilmeden.
Elma ağaçları bizleri selamlıyordu
Yaprakları
Şarkılarımıza,
Sevdamıza şahitlik.
Bizi
Leyla ile mecnun sanırdı
Arkamızdan ağlayan tozlu yollar.
Denizin ortasında
Esas duruşta
Nöbet tutan gemiler
Bizi mutluluklar ülkesine götürmek için
Sabırsızlanırdı.
Ağır geldi yüreğime bu hasret
Be gülom,
çok ağır.
Nasıl dersin beni unut diye
Bidenem.
Hiç tanışmamış
Sevmemiş farzet
Unutma bidenem
Yüreğinde hissetmediğin gün
Beni ölmüş bil
Ayrılamam can gibisin
Ayrılamam her şeyimsin.
Unutma BAHAR gözlüm
Ölüm kurtuluş olmaz senden
Benimle olursun yine
Kefen olur sararsın bedenimi
Yağmur olur
Islatırsın toprağımı
Ve gül olur
Süslersin mezarımı
Ölsem bile kurtulamam ki senden
Bu ne anlamsız gidiş
Duysam sesini
Gel diyen
Bir daha hiç gitmemek üzere
Çalsan kapımı
Beklemek
Beklemek benim için
Olur ya
Bir gün gelirsen

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yüreğimin kapıları
Sonuna kadar açık sana.

garip
12,07,2005
Olur ya
Bir gün gelirsen
Hep açık olacak hep açık

Sedat Özbek
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Aramızdaki Fark

ARAMIZDAKİ FARK

Ben karlı dağların soğuk rüzgârı
Ben tozlu yolların viran durağı
Ben suyu kurumuş bir aşk çeşmesi
Ben sensiz dünyanın mezar taşıyım

:
Sen kara kışlarda doğan bir güneş
Sen tükenen ruha can veren nefes
Sen gönül zirvesinde açan bir çiçek
Sen yaşam kaynağı alın terisin

Ben yıllar yılı kanayan yara
Ben sevda sürüsünü yitiren çoban
Ben hayal peşinde koşan bir deli
Ben elin dilinde GARİP ozanım

Sen gökyüzünde ay,  uykularda düş
Sen yeşil bahar, sen güzel güneş
Sen masmavi denizsin sise bürünmüş
Sen sevda sırrının aşk meleğisin

Ben hurda bir sal aşk DERYA’sında
Ben yağmur damlası sevda izinde
Ben yanıp kül oldum aşkın yüzünden
Ben kara sevdanın dert yoldaşıyım

Sen bütün güzelliklerin canlı örneği
Sen kalp yarasının emin ilacı
Sen benim dileğim hakkın vergisi
Sen yüreğimde yara açan sevgi kurşunu

garip 29,10,2006

Sedat Özbek
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Azad et

AZAD ET

BİLİYORUM YANAN YANGINLARI
DUYUYORUM SUSKUN ÇIĞLIKLARI
GÖRÜYORUM ALEV ALEV YANGINLARI
SUS SUS DİYORSUN MÜHÜRLÜYORSUN DUDAKLARI
MİL ÇEKİYORSUN GÖZLERİNE
YAPMA
YAPMA BE ADI SEVDAM
BIRAK YIKSIN BENDLERİ ÇAĞLAYANLAR
HAYKIRSIN DERYALARA
YAKSIN KAVURSUN DAĞLARI TAŞLARI FERYATLAR
KIR ZİNCİRLERİNİ YÜREĞİNİN
KALDIR PERDESİNİ GÖNÜL GÖZÜNÜN
KURTULSUN ESARETİNDEN SENDENKİ SEN
AZAD ET SEVGİNİN MELEĞİNİ
AZAD ET YAAARRRR

BU YÜREK SENİN
SEN VARSIN
İÇİNDE
SENİ ANLATIR
SENİ KONUŞUR
SENİ AĞLAR
SENİ YAZAR HASRET HASRET
ÖZLEM ÖZLEM
HAZAN AĞLAR BAHARIM DA
BU YÜREK SENİ ÖZLER
SENİ İSTER
SESİNE NEFESİNE
SÖYLEMİNE HASRET YANAR
BİR MUTLULUK ESİNTİSİ FISILDASIN İSTER CAN KULAĞINA
ATSIN KORKULARI KOPARSIN ZİNCİRLERİ
YÜREĞİMDEKİ YÜREKSİZ YÜREĞİN
garip bulut
20,08,2012

Sedat Özbek
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Bahtım Kara

Kara taşıya kurban
Karalar bağlama
Sen HASRETİM sen
Sevgilisen yüzyıllara,
Melûl,mahzun ne akarsan kıvrılırsan
Kelekçilere,Hevsel e can veren diclem
Görmez misen beni
Kara bahtım senden kara
Sel olup akar pınarlarım,
Her yeri yakiii yıkiiii
Yok ki sen gibi yanımda gönlüm sultanı.

Darmış küçelerin,
Bilir misen
Benim yüreğim öyle dar ki onsuz
Beni boğiii
Boğiii boğiiiiiiiii
Biliyem;
Dertlisen kederlisen
Kırklar dağı
Ama yine de huzurlusan
Bağrında suzi'n yatii
Ondan böyle huzurlusan
Ya benim GÜL'üm nerde.

Gelin gibi süslenisen
Yeşil yeşil süzülisen Hevsel'im
Ben karalar bağlaram
Geceler ağlaram
Bahar gözlüm yok yanımda
Neden beni kahredisen
söyle sen heç utanmisan.

On gözünün on'unda
Sevgililer yolunda
Gülme benim halime
Yüreğimde bin göz var
Her gözünde on yara
Bilimisen AMED'im
Güneş doğmayacak eski parlaklığında
Kuşlar kanat çırpmayacak
Gönül bağımda
Geceler ay'sız olacak
Yıldızlar göz kırpmıyor geceleri
Bu son elveda imiş
Son hoşçakal
Al beni de yanına al hadi kırklar dağı
sırdaşım ol....

garip 03,08,2006

Sedat Özbek
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Bahtsız Ömrüm

BAHTSIZ ÖMRÜM

Şarkılardır hayallerimde kalan
Geriye dönülmeyen akşamlarda
Yakamdan tutup ta bırakmayan
Yaşam umutlarıydı yarınlarda
Ben
Hep böyle ızdırap çekecek miyim
Hep böyle kurşun yiyecek miyim
Bitmek tükenmek bilmeyen özlemlerimde
Yanıp küle dönecek miyim
Gün yüzü görmemiş günsüz ömrümde
Boynu bükük gözü açık
Bu dünyadan göçecek miyim

garip   10,10,2006

Sedat Özbek
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Bana Bunu YapmayacaktıN

BANA BUNU YAPMAYACAKTIN

NEDENNNNN NEDEN GİTTİN:
HANİ SÖZÜN
HANİ SÖZ VERMİŞTİN
BENİ SENSİZ BIRAKIP GİTMEYECEKTİN
HANİ HEP KALACAJTIN YANIMDA
NEDEN NEDEN GİTTİN
BANA BUNU YAPMAYACAKTIN
BENİ BÖYLE YARALI
BİR BAŞIMA YAPAYALNIZ BIRAKMAYACAKTIN
BAKIŞINLA AYDINLANAN GÜNÜMÜ
KARATMAYACAKTIN.
BANA BUNU YAPMAYACAKTIN,
GECELERİMİ ÇALMAYACAKTIN BENDEN
GÜNLERİMİ KARATMAYACAKTIN,
GÖZLERİMDEN GÖZLERİNİ ALMAYACAKTIN
NEDEN
NEDEN GİTTİN CAAAN
BANA BUNU YAPMAYACAKTIN
BİR HOŞÇAKAL BİLE DEMEDEN
BENİ SIRTIMDAN VURMAYACAKTIN
ARTIK UMUDA UYANMIYORUM,
ARTIK GÖZLRİMDEN GİTMEYESİN DİYE
GECELERİMDE IŞIĞIMI KAPATMIYORUM,
BANA BUNU YAPMAYACAKTIN,
YÜREĞİMİ KOPARIP ATMAYACAKTIN AYAKLAR ALTINA
BANA BUNU YAPMAYACAKTIN
ŞİMDİ HER ANIM SEN
GÖZ PINARLARIM SUSMUYOR,
HERYERDE SEN
GÖZLERİM GÖZLERİNİ ARIYOR
ŞİMDİ HER SESTE SEİN
KALABALIKLARDA SESİNSİZİM
BANA BUNU YAPMAYACAKTIN
CAN EVİMDEN VURMAYACAKTIN
YOLLARIMI BAĞLAMAYACAKTIN
SENSİZİM
SESİNSİZİM
SENSİZ OLMUYOR CAANNN
SENSİZ OLMUYOR.
DERDİMİ KİMSELERE DİYEMİYORUM
SEVDAN ZULÜM AŞKIN ÖLÜM
SUSMAZ OLDU AĞLAR GÖNLÜM
KAN AĞLIYOR İÇİM DIŞIM
HÜZÜNLÜ GEÇİYOR ARTIK HER GÜNÜM
AĞLARKEN ELİMİ TUTARSIN SANDIM
BANA BUNU YAPMAYACAKTIN
BANA BUNU YAPMAYACAKTIN.
YEMİNİM VAR
SENİN İÇİN
AĞLAYACAĞIM
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BANA BUNU YAPMAYACAKTIN.
CANIMDAN CAN İSTESEN CANIM SENİNDİR,
ÖMRÜMDEN ÖMÜR İSTESEN
ÖMRÜM SENİNDİR
BANA BUNU YAPMAYACAKTIN
CANIMDAN CANIMI
ÖMRÜMDEN ÖMRÜMÜ ALMAYACAKTIN.
BANA BUNU YAPMAYACAKTIN
EYYY YAAARRR
BANA BUNU YAPMAYACAKTIN
BÖYLE BİR BAŞINA YAPAYALNIZ
BIRAKMAYACAKTIN
HANİ SÖZ VERMİŞTİN
GİTMEYECEKTİN
BANA BUNU YAPMAYACAKTIN
BENİ BENSİZ BIRAKMAYACAKTIN.
BANA BUNU YAPMAYACAKTIN
BANA BUNU YAPMAYACAKTIN
BANA
BUNU
YAPMAYACAKTIN
BENİ SESNSİZ BIRAKMAYACAKTIN.

garip bulut
15,04,2013

Sedat Özbek
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Bana Yeter

Gitsen uzaklara bil duman gözlüm
Senden kopa gelen söz bana yeter.
Akıtma göz yaşını sil duman gözlüm
Mutluluk senin olsun
Dert bana yeter.

Yüreğimde bir yangın sönmek bilmiyen
Akar kanlı yaşlarım dinmek bilmeyen
İçimde çıglıklar sana gel diyen
Gelmesen bile
Duy bana yeter.

Sordum esen yellerden,uçan kuşlardan
Üstümde dolaşan güneşten ay dan
Uzayıp giden zalim yollardan
Güller hep senin olsun
Dikenler bana yeter.

Son günün ışığı doğduğu zaman
Azrail yanıma vardığı zaman
Baş ucuma bir taş diktiğin zaman
Acımasan da
Gülümse bana yeter.

garip
19,07,1999
Bidenem << Azrail yanıma vardığı zaman Gülümse bana yeter. >>

Sedat Özbek
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Bayramın Mübarek Olsun

BAYRAMIN MÜBAREK OLSUN

BİR YÜREK YANAR UZAKTA SÖNER SANMA SEN
SUSMUŞ DİLLERİM KONUŞMAZ KÜSMÜŞ SANMA SEN
AĞLARMIŞ ANARMIŞ BOŞ VER TAKMA SEN
BU BAYRAMDA GÖNLÜNCE EĞLEN
UZAKTA BİR GARİP AĞLARMIŞ AMAAANN SANA NE
GÖNLÜNCE EĞELEN BAYRAMIN MÜBAREK OLSUN

BU ARSIZ GÖNLÜME SÖZ DİNLETEMEDİM
KALAS KALIN KAFAMI EZDİREMEDİM
ÖNÜMDE NİCE YOLL VAR BEN GİDEMEDİM
SANA NE BE GÜZELİM BEN ÖLEMEDİM
UZAKTA BİR GARİP AĞLARMIŞ AMAAANN SANA NE
GÖNLÜNCE EĞELEN BAYRAMIN MÜBAREK OLSUN

MUTLULUK HEP SENİN OLSUN DERT BENİ BULSUN
DİVANE YÜREĞİM ÇAĞLAYIP COŞSUN
BU KALIN KAFAM TAŞLARA VURAM
DERT BENİM DERDİM KİME NE DİYEM
UZAKTA BİR GARİP AĞLARMIŞ AMAAANN SANA NE
GÖNLÜNCE EĞELEN BAYRAMIN MÜBAREK OLSUN

DİLİM LAL ETTİN KONUŞMAZ OLDUM
NEREYE DÖNDÜMSE HEP SENİ GÖRDÜM
MAHEŞERE KADAR SÜRER ÖZÜMDE SEVGİM
SEN VAR OL MUTLU OL BUDUR DİLEĞİM
UZAKTA BİR GARİP AĞLARMIŞ AMAAANN SANA NE
GÖNLÜNCE EĞELEN BAYRAMIN MÜBAREK OLSUN

                     garip
                   02.01.2007

Sedat Özbek
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Beceremedim

Dün akşam yine sen vardın bende
Boğazıma tıkandı sensizliğin
Ağlamak istedim
Beceremedim.
Çıkmıyor yüreğimden
Sana özlemim
Kalbim her seferinde
Başka isyanda
Yerinden sökmek
Atmak isterim ayakalarının altına
Çiğnemen için
Elimde değil
Elimde değil seni sevmemek
Ne seni sevmekten vazgeçebildim
Ne kalbimi söküp atabildim
Beceremedim
Kapanmaz yarasın
En derinimde
Durmadan kanarsın
Nasılda boş geçmiş
Sensiz yıllarım
Gönlümde açan
GÜL goncasısın
GÜL olmadan kırıldı
Dalından koparamadım
Beceremedim.
Seni seviyorum demiyorumki
Biliyorum
Seni hakettiğin kadar sevemiyorum
Ağlayan gözlerimi sorma ne olur
Sen bakma onlara yalancıdırlar
Kör olmayı dahi
Beceremedim.
Ölüm mü sensizlik mi korkutur beni
Ölüm sensizlik ise
Sensizlik zaten ölüm
Dün akşam yine
Sen vardın bende
Bedenime sarıldı
Tüm sensizliğin
Sensizliği de
Beceremedim.

                           garip 27,07,2005

SEN OKU GÖNLÜMÜN SESİNİ GÖNÜL YOLDAŞIMMMM
BEKLEYENDEN BEKLETENE
Can Sensizliği de
Beceremedim.

Sedat Özbek
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Bekledim

BEKLEDİM

bekledim
bekledim dünümde,
bekledim
dünümde yarınımı
bekledim bu gün de umudumu
umudum özlemim de
bekledim
özlemim umudum yüreğim de
bekledim kaybetmedim umudumu
bekledim sen geleceksin diye
bekledim seveceksin
göreceksin diye
bekledim
umut can olsun diye cansız bedene
ve can geldi can.
can geldiğinde
sustum
için için kan aktı nurumdan yüreğime
sustum
alev alev yangınlarda yandı yüreğim
sustum
gündüz eyledim uykusuz gecelerimi
sustum
haykırdı yüreğim camlar ardında sonsuzluklara
VE GÜNEŞ DOĞDU BULUTLAR ARASINDAN
dünde kalmış yarınlarıma
yarın bu gun mü?
hayalmi, gerçek mi söyle sevgili
bu hasret  gönlümü sevindir haydi
sana hasret sana vurgun
bu yorgun yüreğimi al avuçlarına
sen de can, sende umut
can ol canıma umut’a CAN
haydi sevgili
tut ellerimden
bırakma,
bırakma ne olur,
sevdansız yaşayamaz umudum
ya sen ol özlemlere,umut’a CAN
ya sen kal cansız bedende umut’a ÖZLEM

                              24,12,2011 garip bulut

Cana CAN veren arkadaşım özleme en derin sevgilerimle
GÖNÜL GÖZÜNÜZ DAİM AÇIK OLSUN

Sedat Özbek
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Bekliyorum

Bekliyorum
Ansızın dönersin diye
Bekliyorum
Ansızın ararsın diye
Geceler boyu sohbet ederdik ya hani
İçimizdeki benlerle,
Özlemlerimize sarılıp uyumayı dilerdik
Biri birimize
Bekliyorum yine dilersin diye.
Aşkı sorardık ya biri birimize
Bazen susmak
Bazen konuşmak
Bazen haykırmak dağlara taşlara
Bazen iki cümle ‘’ Canım yaaa’’
Ne oldu birden
Neden yok oldu güzelim günler.
O kahrolası şüpheler
Ya sonrası, sonrası
İşte resim ortada
Sen olmayan bir ben sofrada
Bekliyorum
Canım yaaaaaa..
Döndürmek isterim geçen zamanı
Durdurmak isterim
Sen bende,ben sende olduğum anı
El ele,göz göze konuştuğumuz yerde
Bir rüya bu
Uyanmak istiyorum
Bekliyorum
Ansızın dönersin diye
Bekliyorum
Ansızın ararsın diye
‘’Canım yaaa’’

garip
11.02.2006
Hep beklenecek hep özleneceksin hep

Sedat Özbek

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ben

Bir kara sevdanın çıkmazlarında
Gezerim sarhoş sarhoş
Bakmayın bana öyle
Bir ben miyim başı boş
Bir hayalin peşinden
Yıllarca koş ha koş
Bilinmez ki,Sevginin
Kurbanı olmuşum ben
Izdıraplarım la yaşarım
Ben bu dünyada
Toplanmış hepsi ben de
Çileler de dertler de
Ey dünya güzelleri
Hepinize elveda
Taşınmaz dertlerin
Hamalı olmuşum ben.
Sonsuza kadar
Yaşamak İsterse yürek
Ölümsüzlük çeşmesinde
Su içmesi gerek
Bekleyeceğim dertlerimle
Sonsuza denk
Çaresiz
Dertlerin çobanı olmuşum ben.
Aşkın kendisi nerde
Gölgesi sarmış bizi
Var mı dünya yüzünde
Sevdaların böylesi
Şimdi ızdırapların
Yuvası olmuşum ben

garip 08,12,2003

Sedat Özbek
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Ben Böyle Değildim

Ben böyle değildim
Sen olmadan önce.
Ben böyle değildim
Seni sevmeden önce:
Ölüler gülermi hiç?
Çektiklerini görür
Duyarmısınız feryatlarını?
Anlatabilirmi,
Konuşa bilirmi sizinle?
Kapalı gözlerinin ardındaki
Karanlığı görebilirmisiniz?
Kilitlenmiş dudaklarını aralayıp
Anlatmak istediklerini
Duyurabilirmisiniz aleme?
Yarıp göğsünü,
Yüreğindeki sızıyı
Hissedebilirmisiniz?
Yüzündeki donukluğun
Anlamını bile bilir misiniz?
Sorarım size
Çözebilirmisiniz onu?
Döndürebilirmisiniz hayata?
İşte öyle bir şey
Hayalet gibi
Uyurgezer gibi dolaşır oldum
Nerdeyim
Neyim
Amaçsız gayesiz kaldım
Tek başıma.
Hayat denen girdapta
Çırpınıp duruyorum
Çaresizim.
Ben beni bende bulamıyorum.

garip 15,10,2005

Sedat Özbek
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Ben Sende Saklıyım

Ne fırtınalar saklı yüreklerde
Yaparak gibi savuran
Adını koymaya cesaret edemediğimiz
Ne yangınlar vardır içerimizde.
Ah o korkular
Ahh o korkular yok mu,
zincirlerini kırıp atabilsek
Haykıra bilsek uzaklara
Gel diye haykırabilsek
Korkuları atabilsek karanlıklara
Bırakabilsek  mutlulukların derinlerine
Korkusuzca

Mavilere karışır göz bebeklerim,
karanlıklara hapsolmuş güneşe uyanırım.
Yıldızlar örter üstümü
sensizliği kucaklarım rüyalarımda
Korkarım açmaya göz kapaklarımı
Silinir diye düşlerim
Ben sende saklıyım,
Sen olan bende.

                                          garip bulut
                                     26,06,2006/23.20

Sedat Özbek
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Bendim

Hedefe kilitlendi namlu
Şubatın on altısında
Bir tüfek patladı
O tüfek bendim.
Dalgalarda tutunamayan
Çırpınan yaban ördeğiydim
Ummanlarda kaybolan.
Ölümden beter ayrılıktan habersiz
Bendim avlanan.
Yüreğimden vurdu kurşun
Ümit türkülerimi
Bulutlardan korkar oldum
Bir iki damla kan oldum
Dalgaların tuzunda parıldayan
Zalim avcının koltuğuna sığmayan
Mavilikler de bulut ben.
Bıçak sırtı korkularla
Avcının gözünden saklanan
Yaban güverciniydim
Kurşunla alay eden
Ölümü kovalayan bendim
Şubatın on altısında
Bir tüfek patladı
Öldüren sendin
Ölen ben.

                                   garip bulut
                                   16,02,2006

Sedat Özbek
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Beni Arıyorum

Geri dön diye haber yolladın
Sılamı gurbette yitirdim anam
Takvim yapraklarına verdim ömrümü
Düşümü rüya da yitirdim anam.

Gerçeği bulmak için düştüm yollara
Gerçeği yalanlarda buldum ben anam
Andıkca,hatırladıkca hesap gününü
Dünyamı mahşer de yitirdim anam.

Uzak yakın da,yakın uzakta
Güneşin kızılı bir başka renkte
Keremi ateşte,Mecnun u çöl de
Ferhat’ı dağlar da yitirdim anam.

Kapattım kalbimi cana canana
Açtım ağzımı yalana dolana
Derdimi acımı sorma bir daha
Onları yollarda yitirdim anam.

Sevdayı bilmeyen halden anlamaz
Sevenin derdini sevmeyen bilmez
Yanan yüreğe mey şifa olmaz
Aklımı sevmekle yitirdim anam.

Daldım düşündüm dünü bu günü
Sevgiyi sevmeye verdim ömrümü
BAHAR ım kışa döndü vermez GÜLümü
Ben beni bende yitirdim anam

garip 18,01,2006

Sedat Özbek
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Benİ DuymuyoR

(e)
can diye sevdiğim güven duymuyor
ben can demişim beni duymuyor
anlamıyor beni kıymet vermiyor
çok yakıyor beni neden görmüyor.

cana can demişem geri dönmezem,
uğrunda ölsemde gam eylemezem
uzaklara gitse de terk eylemezem
özüm can sözüm can can yakar beni.

garip bulut
04.01.2013 / 12.45
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Benim Dünyam

Yıllar yılı hep ağlayan
Göze dönmüş
Benim dünyam
Şarkılarda anlatılan
Söze dönmüş
Benim dünyam
Bülbül konmamış dalına
Ne dünün de
Ne bu günde
Bu sevdalar diyarında
Buza dönmüş
Banim Dünyam
Ne tek bir dost
Ne arkadaş
Ne sevgiler sevgililer
Kopuk telle türkü söyler
Saza dönmüş
Benim dünyam
Ne sevgilim diyen bir ses
Ne gülen bir yüz
Ne de heves
Bu dünyadan göçer herkes
Toza dönmüş
Benim dünyam

garip
09,06,2005
Sensiz sensiz sensiz BAHAR GÖZLÜ

Sedat Özbek
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Benim Yabancı Bana

Benim yabancı bana
Benliğim sen olmuşken bende
Bir merhaba bir hoşça kal mı
Sevgili
Ben neyim sen de ?
Ben SEN , sen BEN
Bende, sendeki sen değilsin sen
Sende olmayan bir sen var bende
Başı sen, sonu sen
Dünü sen bu günü sen, yarını sen
Yani ben diyeceğim, sen
Yani sen diyeceğim, ben
Ya sendeki ben kim sevgili
sadece biri mi ?

garip bulut
30.09.2020

Sedat Özbek
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BıraktığıN YerdeyiM

Bıraktığın Yerdeyim

Seninle olmanın en heyecanlı yanı ne biliyormusun?
Aynı şeyleri seninle aynı anda düşünmek,
Birlikte ağlamak birlikte gülmek
Ve buradayken  bile seni çılgınca özlemek.
Seninle olmanın en acı yanı ne biliyormusun?
Seni hiç tanımadığım bir sürü insanlarla paylaşmak.
Seni,
Yanında olan,seninle konuşan herkesi
Delicesine kıskanmak.
Seninle olmanın en mutlu yanı ne biliyormusun?
Tanıdık birileriyle karşılaşma tedirginliği ile
Yollarda yürümek
Yan yana.
Bir ateş düşerde yüreğine
Arasan beni sevdiğim,
Uzaklarda değilim
Yarım kalmış çaresiz sevdaların acısında,
Oynanmış,kırılmış gönüllerin son sancısında
Dökülen göz yaşlarının her damlasında
Yüreğimin tam ortasında
Beni yokluğunla baş başa
Bıraktığın yerdeyim.

garip bulut
04,01,2013

Sedat Özbek
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Biliyorum

Biliyorum
Bir gün gelsemde sana
Bana kapıyı göstereceksin
Bütün hasretliklerime
üzüntülerime
ve mahvolmuşluklarıma
Bir yenisini ekleyeceksin
Bir yenisini ekleyeceksin.
Sigara izmaritlerinde
Boş kadehlerde
Seni yutacağım
Her nefesinde
Kendimi avutacağım.
Bu up uzun
Ayıran yollara
Adını yazacağım
Sevdamı
Silinmemecesine.
Seni çizeceğim
DUMAN GÖZLÜM
Yüreğimin cennet renkleriyle
Seninle beraber olmuşcasına
Hayaller kuracağım
Yalnız karanlık odamda
Çok uzaklarda olacağım belki
Ama sen hep yanımda
çizdiğim cennet renkleriyle
Ve sonra nefretimi kusacağım
Bizi ayıranlara.

İçimden gelen bir sıkıntıyla
Kahrolsun böyle sevda dersem,
Bizi ayıranlardan
Yıldızlarda seni aradığımı
Duyarsan
Yollarımı gözleyip
Özlermisin sen beni?

garip
26,05,2005

Sedat Özbek
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Bir Bilsen

Kap karanlık bu gece
Gönlüm gibi karanlık gök yüzü
Tek bir yıldız bile yok
Canım sıkılıyor düşündükçe
Birşeylere muhtacım,
Bir sıcak kalbe
İki güzel cümleye.
Hasretim bir çift BAHAR göze.
Coştukca coşuyor kalbim
Bağırmak geliyor içimden
Bir türlü bağıramıyorum,
Sesleniyorum sana
Kilometrelerce mesafe var aramızda,
Ahhh
Bir yıldız olsanda
Göz kırpsan bulutlar arasından
Ne kadar mutlu olurdum
Bir bilsen
Bir bilsen.

garip 30,05,2005

Sedat Özbek
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Bir Garip Deli

Her sabah seninle uyanmak,
Sana güler gibi aynalara gülümsemek
Gözlerimde kalmış gözlerini çiziyorum
Aynalara
Ak alnına
Bir günaydın öpücüğü yolluyorum
Sonra
El ele yürüyoruz
Sonsuzluğa doğru
Sanki
Hiç gitmeyecekmişsin gibi
Ve sanki hiç gitmeyecekmişim gibi
Buradayım yanımdasın
Ne dersin SEVDİCEĞİM
Ben delimiyim.
Bir şarkı dilimde
<< Elbet bir gün kavuşacağız>>
Bir görünüp
Bir kayboluyorsun
Oturduğum parkta
Dolaştığım kalabalıkta.
Yaşadığım ömrümün
En güzel günlerinin
Albümünü sayfa sayfa
Çeviriyorum,
Her bir sayfasında
Bir ömür duraklıyorum
Her ömürde farklısın
Daha mutluyum
Ellerin ellerime kenetlenmiş
Her biri hançer parmakların
Parmaklarını
Teker teker açıp
Avuçlarına yüreğimi dolduruyorum
Sonra,
Sonra okyanus dalgası,
GÜL kokusu saçlarını
Elveda derken
Gözlerindeki hüznü alıyorum
Yürüyorum yürüyorum
Ne dersin BAHAR gözlüm
Ben delimiyim.
Titreyen parmaklarla
Kurumuş dudaklarına dokunuyorum
Bir an sanki gülümsedin bana
Bir an sanki dur gitme
Diyecek gibi oldun
Kendimi kollarına bırakıp
Sonsuzluğa kanat açtık
En çok yakışan gülüşünü
Dudaklarına kondurup
Öyle hüzünlü

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ve öyle derin baktın ki bana
Arkamdan el sallarken
Sonra...
Sonrası yok işte
Ben koşa durdum peşin sıra
Sonrası yok işte
Sen yoksun yanımda
Ne dersin BİDENEM
Ben delimiyim.

                        garip 27,07,2005

Sedat Özbek
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Bir Garip Gördüm Düşümde

Bu gece uyuduğumda
Bir GARİP gördüm düşümde
Perişandı,
Bükülmüştü beli.
Ellari cebinde dolaşıyordu
Çaresiz.
Belli ki
Felek onu da almıştı
Kolları arasına
Zalimce çeviriyordu
Acı dolu çarkında.
Bir ara diz çöktü yere
Açtı ellerini göğe doğru,
Başladı Allahına yalvarmaya.
Bu ne içli yakarış,
Bu ne acı yalvarış.
Allah ım
Yetmezmi çektiğim azap,
Yetmezmi
Bunca yıllık acı,keder
Güldür artık
Güldür benide.
Bitsin bu hasret
Bitsin bu dert,bu keder
Belki dahada açılacaktı,
Dahada anlatacaktı
Ama..
Zavallı
Titredi
Titredi bir an
Ve yığıldı kaldı
El diyarında.
Kurtulmuştu GARİP,
Ermişti dualarına
Bitmişti dünyadaki
Dertleri
Kederleri,acıları
Bitmişi uzaklara özlemleri
Bu gece uyuduğumda
Bir GARİP gördüm düşümde.

                           garip 27,05,2005
Ama bir başına tek başına Can'sız bir garip

Sedat Özbek
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Biz Alışmışız

Biz alışmışız hayatım
Umutların yeşerdiği anda bitmesine
Biz alışmışız
Tam kazanırken
 Her şeyimizi kaybetmeye,
Ve lokmaların
Boğazımızda düğümlenmesine.
Biz alışmışız
Suskunluğa
Ve Yalnızlığıa
Biz alışmışız hayatım
Üzerimizdeki sinsi gözlere.
Biz alışmışız
Çaresiz
Ve her şeye suskun kalmaya
Terk edilmeye,
Tükenmeye.
Biz alışmışız
Hayatın kahrını
Çilesini
Çekmeye

Garip Bulut
11,05,2005

Sedat Özbek
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BiZ OlmasaktA

DuymadıN Benİ

Güzeldik;
Sen ve bendik Sende ‘’ BİZ’’ olmasakta
Güzeldik yan yana,
Güzeldik yan yana
Mutluyduk kenetlenmiş ellerimizle,
Ne tez esti
Neden erken çaldı ayrılık çanları.
Kararttın güneşimizi nedensiz
Hasretimsin, Özlemimsin derdik ya hani,
Tüm zaferler senin olsun
Tebrikler gidişine,
Ve teşekkürler
Yüreğime sardığın sevdana
Görmedin
Göremedin görmüyorsun
Avucumda dünyayla gelmiştim sana,
Görmedin
Göremedin ki eyyy sevgili
Kapalıydı gönül gözün,
Kapalıydı can kulağın.
Hiçbir şey vermemek için
Hiç bir şey almadın ki
Çocukluğumu sundum sana,
Yüreğimi serdim yollarına,
Yüzümde bayramların sevinci.
Bir sigara içimlik daha kalmadın ki
Anlamak için beni
Kapalıydı gözlerin uzaklardaydın
Kapalıydı yüreğin yoktum içinde
Arkandı dönüp giderken,
Haykırdım
Eyyy CAAANN NERDESİN
Duymadın beni
Bir başka alemdeydin.

garip bulut
23,12,2012 / 03:45

Sedat Özbek
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Boş Ver Bırak

BOŞ VER BIRAK

Görebilmektir, yüreğin sevdalarda,
Yangınlardaysa…..
Yüreğin çağlayanlarda..
Çarpa çarpa kayalıklara
Akıyorsa yar yoluna, ıslanmasın diye
Ellerini, tutamıyorsa,
Sevdasını haykıramıyorsa…
Haykırsa bile duyuramıyorsa…
BOŞVER BIRAK….
Sen yanarken o yel oluyor ise,
Sen kavrulurken o savuruyor ise,
Sen mutlu olmasan da..
Mutluymuş gibi hisset öyle görün,
O zaten bulmuş şifasını
Beklesin dursun baharını……

YORGUN HAZAN
20.04.2012…..

Sedat Özbek
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Bu Gece Yine Sensizim

BU GECE YİNE SENSİZİM

Bu gece yine sesin sizim
Hayalini aldım karşıma
Senmişsin gibi uzandım dizlerine
Dışarıda sessiz bir fırtına
Karanlık odamda çınlarken kulağımda
Sesinmiş gibi dinledim Güz güllerini
Ama bu gece yine sensizim.

Saatler dursun istedim
Sonra pişman oldum korktum
Sensiz olamaktan.
İstemeyerek kalktım sol yanım ağrıyarak
Sen diye kucakladığım yataktan
Ama ellerini bırakmadım
Baş ucumda
Senisizliği paylaştığım aslan sütünden
İki kadeh daha doldurdum
Ben içtim Sen İçirdin
Gözlerin bir şey diyecekmiş gibi baktı bana
Sonra vazgeçti kayboldu
Gecenin karanlığında
Ilık ılık aktı yanaklarımdan
Çiğ damlaları
Çünkü sen yoktun yanımda
Bu gece yine sensizim.

Yürüdüğün caddeden geçtim
Sen varsın zerrelerinde diye
Derin derin içime çektim havayı
Oturdum
Sokağının köşesindeki dondurmacının
Kuru sandalyesine
Kıyamadım kurulmaya
Köşesine iliştim
Sen oturmuşsundur diye
Bir elim masada
Bir elim dondurma kasesinde
Kıyamadım bırakmaya
Üstünde ellerin gezinmiştir diye
Ama bu gece yine sensizim.

Güçlü ol derdin ya hani
Sen yoksun ki yanımda
Hem lambayı da yakmadım
Merak etme sen
Ben çok güçlüyüm
Hiç bir şey yıkamaz
Senin beni yıktığın kadar
Hiç bir şey ağlatamaz beni
Her gece sen diyerek
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Sarılıp kokladığım
Koynumda sakladığım GÜL’üm kadar
Bu gece yine sensizim
Ellerim sol yanım da
Avuçlarımda GÜL’üm
Merak etme sen
Bu gece yine sensizim

                         garip 15,02,2006
Sensiz de seninleyim

Sedat Özbek
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Bu Şehir Değil Artık Sensiz Güzel

Adını  kitaplardan okuduğum bir şehirdeyim,
Şiirler yazılmış  satır satır
Senmişsin anlatılan hece hece,
Seni anlatırmış  okuduğum her şey
Evvelden ebede seni taşırmış  tramvaylar
Bütün yolcuları sen
Seni bana getiriyordu
Hiçte zor değilmiş tırmanmak sirkeci yokuşunu
Yüreğimde yüreğin
Gözlerimde gözlerin
Bir kuş gibi uçarcasına çıkıyorum.
Her gün önünden geçerdim de
Neden görmezdim bilemiyorum
Hiç bu kadar güzel olmamıştı
Hiç bu kadar durasım gelmemişti
Yanı başında Üsküdar iskelesinin.
O İlk beraber  kaçamak bakışlarla
Göz göze geçirdiğimiz ilk Bayramdı
Son bayram oldu gözlerim yaşlı
Şimdi sen yoksun
Ben Yüreğim kanayarak seyrettim
Bu bayram yanı başımdan geçip gitmeni ardın sıra.
Her günüm sen o iskelede,
Sen dolup taşıyor vapur, Hep sana duruyorum.
Dalga dalga yüzüyor
En mutlu günümü yaşadığım Kadıköy Eminönü vapuru
Martılar uçuşuyor yanı başımda,
Sevgi atıyoruz martılara
Hasret hasret,Cennet cennet gülüşünle
Mavi sensin,
Martılar sana benziyor
Yüreğim onlara gidiyor sana getirsinler diye
Avuçlarımda avuçların.
Çok severim çayı biliyorsun.
Sıcaklığında oturduğumuz dar sokaktaki çay ocağının
Kuru sandalyesinde şimdi karşıma hayalini alıyorum
Gözlerim kapalı  yudum yudum sen içiyorum
Dudaklarımdan istem dışı  CAAAN dökülüyor
Yanaklarımdan ılık ılık süzülen senlere dokunuyorum.
Nasılda her kes sen
Her şey sen
Herkes sen kokuyor
Sen gülüyor
Sen konuşuyor bu koca şehirde.
Beni benden aldığın günden beri
Seni benden aldığın günden beri
Bu koca şehir neden bu kadar sessiz
SESİNSİZİM
Neden güneş doğmuyor
Neden artık her günüm karanlık
CEMALİNE HASRETİM
Üşüyorum, aylardan temmuz
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ve ben üşüyorum
GÜNEŞ GÜNEŞ GÜLÜŞÜN YOK ARTIK.
Hem geceleri yıldızları da yok bu şehrin şimdi
GÖZLERİNİDE ALIP GİTTİN.
Bu nasıl iştir anlayamadım
Ne yana baksam sen
Karşımda sen duruyorsun
Sağıma baksam omuzum da başın
Buram buram kokluyorum saçlarını
Soluma dönüyorum
Tam yüreğimin üstünde bir el
Avuçlarında  kanıyor  ağlıyor  CAAAN diye diye
Karşıma bakıyorum, göz göze geliyorum ışıl ışıl gözlerle
Yürüyorum kalabalıklarda
Herkes sen
Her şey sen
Her ses sen
Ne tuhaf
Herkes  sen ama
Hiç biri sen gibi değil güzel,
Hiç biri sen gibi gülmüyor güzel
Hiç biri sen gibi sevgi dolu bakmıyor
Boğuluyorum kalabalığında
Kulaklarım uğulduyor
Her ses seeennn seeeennnn seeeeenn
Hiç biri CAAAN deyişin kadar tatlı gelmiyor
Hiç kimse CAAANNNN derken
Sen gibi huzur veren DEME DEME demiyor
Bu nasıl iştir
Yüzlerce yüz aynı vapurda
Herkes hepsi sen
Elimde cep telefonum gözlerime gözlerini çekiyorum şimdi
Baharı getiren gülüşünle vapurun  güvertesinde.
Bu şehir güzel değil be CAANNNNN
Bu şehir güzel değil artık sensiz

garip bulut
12,08,2013

Sedat Özbek
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Can Canasız Olurmu

Dağladım yüreğimi sevda koruyla
Evvelden ebede hasretim sendin
Riyaya yalana meyil etmedim
Dost'a can verdim Can istemedim
İçimde yaram yar karşılık beklemedim
Mahşere taşırım korkma sensiz değilim

Demedikmi Can olduk,Can'a baş koyduk
Ezelden ebede Dost'a kul olduk
Razıyız can'a gelen her derde biz ortak olduk
Yalanı yok yüreklerde saklı köz olduk
Allah aşkına söyle Can Canansız olur mu?

                      garip 07,12,2006

Sedat Özbek
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Can’dan CANA SELAM OLSUN

Can’dan CANA SELAM OLSUN

Uzaklarda,
Uzaklar da dağlarım
Uzaklarda hüznüm kederim
Uzaklarda,
Ömrümün son deminde bir ömür beklediğim.
Gözlerinde yaşamışım uzakların,
Gözlerinde var olmuşum.
Sıcaklığında pişmişim
Hasretlerin uzağında.
Uzatırım ellerimi uzanamam
Dilerim umudumu savurur Rüzgarlar
Hayallere dalarım uzakların özleminde
Ne zalim yazılmış sayfası hayat defterimizin
Bir yanı Cehennem Satır satır
Bir yanı umut
Bir yanı hasret.
Yarınımız umut dolu
Belki hayal
Belki gerçek
Ama sen var ya sen
Sen var ya CAAAANNN
Bendeki bensin
Bunu bilecek göreceksin er geeeeç.

garip bulut.
17,01,2011

uzaktaki yakınıma
Ellerin ellerimde yüreğin yüreğimde
Bitmeyen ışıksın kör olan gözlerimde

Sedat Özbek
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CandaN İçerİ

CANDAN İÇERİ

duymazmı uzaklardan esen deli rüzgarları
görmezmi yangınlarda hasret hasret yanan özlemleri
bilmezmi,
cansız can ın cansız, nefessiz kalacağını
sessiz, kimsesiz ve yapayalnız
DUYYYY
DUUYYYY EYYYY CAN
DUY UZAKLARI
DUY bekleyeni BEKLETEN’İM
Kapat, kapat gözlerini düşlerdeki düşlenen
dinle, aç yüreğinin can kulağını
açabiliyorsan eğer
dinle cansız yüreğinin can olduğu yüreğin feryadını
kapama. Aç gönül gözünü
bak gör gönüldeki yerini
bil, bil be dünümün sessizliği
yarınımın güneşi
çektirme canımdaki cana acıların en acısını
düşürme umuduma gölgeyi
cellat ol al eline palayı
kes at kuşkuları yüreğinden
kemirmesin gönül dallarını
bir can
bir de can
ve bir de can da can kalsın candan içeri
uzaklarda
uzaklar kadar yakında özlemlerden öteye özlenen
özlendikçe özlenenim
yüreğinde güller açan
güneşin alevi buz tutar gülüşünde mutluluğun
özlediğim özlemim, özlemini özlediğim
diye haykırsam duyarmı duyulurmu ki,
alıp götürürmü rüzgarlar
canın can kulağına
her gecenin ıssızlığında
yüklesem terkisine sevdaları
olur ya
ya duyarsa can olduğu canın çığlıklarını diye
bil, bil be dünümün sessizliği, yarınımın güneşi
çektirme canımdaki cana acıların en acısını
düşürme umduma gölgeyi
cellat ol al eline palayı
kes at kuşkuları yüreğinden
kemirmesin gönül dallarını
bir can, bir de can
ve bir de can da can kalsın candan içeri

garip bulut / 13.08.2012

Sedat Özbek
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Damla Damla, Damla

DAMLA DAMLA, DAMLA
D aha dün gibi gözlerimde gözlerin
A alev alev güneş kızılı gülüşün
M aviliklere süzülen gözlerinle
L iman olansın deryada kaybolmuş sevgi salına
A LLAH’ım sen koru sen sahip çık güzel kuluna

D dalga dalga sacların bulut misali
A rasan dünyayi bulunmaz eşi
M aşrikten mağribe eser nefesin
L aleler sümbüller boynunu eğer
A dına türküler yazılan sensin

D amla damla damlarsın gönül bağına
A  teş olup yakansın özlem narında
M asmavi denizsin sisler ardında
L utfeyle kerem eyle sesinden cemalinden mahrum bırakma
A rdın sıra garip’i yıkıp ağlatma.

Sedat Özbek
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DayanYüreğim

DAYAN YÜREĞİM

Kaç kere yemin ettim
Kaç kere söz verdim veda ederken
Kaç kere İçime aktı göz yaşlarım
Kaç kere tutamadım sözümü
Her seferinde yine çıktım karşına
Yenildim her seferinde
Bulutlarda gezen bu arsız
Bu kadersiz,vurgun yemiş yüreğime.
Bu son veda olsun
Dayan,
Dayan yüreğim dayan.

İstediğin oldu işte
Sen yazdın sen oynadın bu senaryoyu
Sen attın beni karanlıkların kucağına
Mutlu ol sevdiğim
Artık hiç dönmeyeceğim
Sen galipsin bu sevda savaşında
Demiştim öncesinden
Ben alıştım
Hayatın kahrını çilesini çekmeye
Ben alıştım
Terk edilmeye tükenmeye

Yağmayın güz yağmurları gibi
Akmayın yanaklarımdan
Coşmayın çağlayanları sustururcasına
Gücünüz yetmez volkanları söndürmeye
Bedenimi eriten lavları durdurmaya
Yağmayın göz yaşlarım.
Sevin zaferine BAHAR gözlüm
Yarattığın sensiz sen le övünebilirsin
Sevinin zaferinize karanlıklar prensi
Bekleyin geliyorum
Kalmadı anlamı yaşamanın
Hadi gel yüreğim
Tut ellerinden yalnızlıkların
Bırak mutlu olsun,içinde kalsın ebedi
Bitmesin,bitmeyecek aşkın

                                            garip 16,11,2005/00,3
Bitmeyecek asla bitmeyecek HASRETİM aslaa

Sedat Özbek
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Deli Gönül

Sen kendini ne sanırsın
Beni böyle ağlatırsın
Taştan taşlara vurusun
Uslan artık deli gönül.

Yeter hep çile çektirdin
Saçıma aklar düşürdün
Artık hayata küstürdün,
Uslan artık deli gönül.

Bilmem benden ne istersin
Gözümden yaşlar dökersin
Her gün bin bir ah çekersin
Uslan artık deli gönül

Elbet bunlar gelip geçer,
Herkes ektiğini biçer
Fani dünya bir gün biter
Uslan artık deli gönül.

Ömür böyle gelir geçmez
Sevgi bağı viran olmaz
Eden ettiğiyle kalmaz
Uslan artık deli gönül.

Ferhat,Kerem; mecnun musun
Sen çilekeş eyup musun
Söyle benden ne istersin
Uslan artık deli gönül

Dinsin çağlayıp coştuğun
Bütün dertlerle dostluğun
Hep kederle yoğrulduğun
Uslan artık deli gönül.

Bunca derdi çekemezsin
Bir gün göçüp gideceksin
Beyaz güller giyeceksin
Uslan artık deli gönül

garip
20,05,2005

Sedat Özbek
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Demedimmİ GönüL SanA

Demedim mi gönül sana
Her çiçekten bal alınmaz
Düşme aşkın tuzağına
Sana göre yar bulunmaz

Yanarsın bir vefasıza
Ağlarsın hep için sızlar
Gözlerinden yaş kan akar
O zalimin umru olmaz

Giyme dedim gönül sana
Sevda kordur gömleğini
Bakma görme can yüzünü
Cana can eder özünü

Yanarsın bir vefasıza
Ağlarsın hep için sızlar
Gözlerinden yaş kan akar
O zalimin umru olmaz

Tıka duyma sözlerini
Sağır eder bülbül dili
Mil çek kör eyle gözünü
Onsuz dünyan bom boş olur

Kanma güzel gülüşüne
Sana canım deyişine
Sırtın dönüp gidişine
Ölsen bile dönüp bakmaz.

Küsersin dosta yoldaşa
Derdin demezsin sırdaşa
Başın çalsan Taştan taşa
O zalimden çare olmaz

garip bulut
12,06,2013

Sedat Özbek
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Dinle

Bu gece
Katran karası bu gece,
Yıldızlar Vurgununda yalnızlıkların
Mavisi katran karası ayrılıkların.
Dinle,
Son kez dinle sevdiğim
Sözlerim bitince
Yüreğine akmasın lavlar
Kapat gözlerini sevdiğim
Ayrı ayrı yollara düşsün,
Gözlerimiz aksın uzaklara
Kulağını göğsüme dayayıp
Yüreğimin sesini dinle.
Yalnız gecenin karanlığı fısıldasın yangınımı
Sonsuzluğun tükenmezine
Acı hatıraların kollarında
Sen mutlu
Ben çaresiz.
Güller açardı gecelerimde
Cennet gülleri,
Benim derdim uykusuz gecelerle değildi
Değildi sevdiğim
Benim derdim senle,
Gecelerimi aldın,
Ne olur koparma dedim,
Koparma
Ve Kopardın güllerimi
Yüreğime sardın dikenlerini
Rüzgarlar getirmeyecek sesimi sana
Dur,
Gitme demeyeceğim sana
Biliyorum
Bu aşktan umut kalmadı artık
Yüreğinde
Yüreğinde …..
Dilim dönmezki söylemeye
Ben Gözlerine vurgun,
Yüzüne hasret
Çok sevdim olmadı,Kaçtım olmadı
Yoluna can verdim…
Kapat,
Kapat gözlerini sevdiğim
Ve dinle,
Gecenin karanlığını.
Kopardın güllerimi
Bırakma akmasın yanaklarına yüreğim
Hoşça kal sevdiğim
Gözlerinde yaş,benim gönlümde yas
Sonsuzluğun tükenmezine
Acı hatıraların kollarında
Sen mutlu
Ben çaresiz.
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 garip 10,09,2006

Sedat Özbek
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Dinmez Bu Kanlı Yaşlar

O nazlı yari yanımda görmeyince
Dinmez gönlümde bu kanlı yaşlar
Ben ağlarım,
Gönlüm ağlar,
Dert ağlar
Onlar gülmeyince
Dinmez bu kanlı yaşlar
Derdi çoktur yüreğimin gönlümün
Acısı çok bağrı yanık kendimin
Nazlı yarden ayrılmakmış kaderim
Göremezsem nazlı yari
Dinmez
Bu kanlı yaşlar
Ayırmışlar bizleri yollar girmiş araya
Tanrım acı ne olur bu bahtı karaya
Aşılmaz engeller girmiş araya
Kalkmayınca bu engeller
Dinmez bu kanlı yaşlar
Yüreğimde bin bir türlü dert vardır
Beni bu hale salan o nazlı yardır
Yüce tanrım benim günahım nedir
Kadir mevlam sen görmezsen
Dinmez bu kanlı yaşlar
Nazlı yarden ayırdılar bizleri
Kadir mevlam güldürmeye sizleri
Eyy..Allahım neden yarattın beni
Bu dünyada göçmedikçe
Dinmez bu kanlı yaşlar.

garip 16,01,1987

Sedat Özbek
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Doğum günüm Bana Geldiğin Gündü

DOĞUM GÜNÜM BANA GELDİĞİN GÜNDÜ

Seni  O İLK GÖRDÜĞÜM DURAKTAYIM bu gün
Gözlerimde yaş  gönlümde hüzün
Senmişsin gibi bakıyorum
Karşımda hayalin
Bekliyorum
Belki gelirsin diye.
Gözlerinde doğdum,
Ellerini tuttuğum o gün
Can buldu cansız bedenim.
Seninle baş başa oturduğumuz
O İLK YERDEYİM BU GÜN,
Her  zerresinde nefesin
Nefesin nefesimde
BEKLİYORUM
Bekliyorum belki yine gelirsin diye.
DUA da dilim
Çalsın diye telefonum,
Can geliyorum
geliyorum desin diye
BEKLİYORUM
Bekliyorum belki gelirsin diye.
Şimdi gülmüyorum artık
Doğum günüm bana geldiğin gündü
Bu gün dünümdeyim
Cansız
Canansız
SENSİZ
SESİNSİZ.
Karşıma resmini aldım,
Haykırıyor her bir zerrem
CAAANNN ben ağlıyorum
SEN GÜLÜYORMUSUN?
Ben öldüm
SEN
SEN DOĞDUN MU?
Seni  O İLK GÖRDÜĞÜM YERDEYİM CAAN
CAANN Hıçkırıklar boğazımda haykırıyorum
Duyuyormusun?
Ben damla damla tükeniyorum
SEN MUTLUMUSUN.
Gözlerim yollarında
Bekliyorum belki gelirsin diye
GELİYORMUSUN?
Bu gün benim sensiz günüm
Yüreğimde yangının
Gözlerimde kızgın lavlar
SÖYLE EYYYY CAAANNN DUYUYORMUSUN
Seni o ilk gördüğüm duraktayım
Ben damla damla eriyorum
SEN DOĞUYORMUSUN bu gün
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BEKLİYORUM
Belki gelirsin diye

GELİYORMUSUN

garip bulut
20,05,2013

Sedat Özbek
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Dost

Dünyalar benim olsa
Hepside neşe dolsa
Hiç birini istemem
Beni bilen dost olmazsa

Güzellerle kaynaşsa
Altın elmas koysalar
El sürmem birisine
Beni bilen dost olmazsa

Kışlarım bahar olsa
Yazlarım neşe dolsa
Büyük bir kişi olsam
Neylerim
Beni bilen dost olmazsa

Arkadasim F ye :))

                                garip bulut
                              09.03.1977

Sedat Özbek
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Dost Nerede

Karanlık sıkıntılı bir yerdeyim
Dost nerede
En acı,en kederli günlerdeyim
Dost nerede

Halimi hiç sormayan
Bekletip te gelmeyen
Ben yüzüme gülmeyen
Kaderleyim
Dost nere de

Üstüm de gökler sonsuz
Altımda Toprak dipsiz
Ben bir sonu belirsiz
Seferdeyim
Dost nerede

Nerden geldim
Ben neyim
Onsuz eksik her şeyim
Günler var ki dertteyim
Kederdeyim
Dost nerede

Uzak yıldızlar kadar
Yakın bana CAN kadar
Aramızda yolar var
Aramızda dağlar var
Ben nerdeyim
Dost nerede

garip bulut
18,10,2004

Sedat Özbek
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Dua (*)

Senin ak alnından
O BAHAR gözlerinden
Önce dallar
Sonra Yapraklar Öpsün
Eğilsin yıldızlar
Tutsun elinden
Gecelerden sonra
Şafaklar öpsün.
Aşk diyorlar
Bu
En mukaddes yola
Sende düşesin
Bu dertli hale
Baldan dudakların
Olsun birer ay
Ğüller
Dallar
Sonra
Yapraklar öpsün.
Çimenler okşasın
Ayaklarını
Çiçekler öpsün
Dudaklarını
Ben öpmeden önce
Yanaklarını
Bırak
Tüller
Duvaklar öpsün.
Ayrılık ateşi
Bir beladır içimde
Bölünmesin bu rüya
En tatlı yerde
Seni
Canlı kullar öpmesinler de
Sarılsın kefenler
Topraklar öpsün.

                        garip bulut (*)
                        06,08,2005

Sedat Özbek
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Durşuma Var

DURUŞMA VAR

- sensizim diyar diyar
- sensin, benim kaderim
- sensizim vaz geçemem benimsin
- sensizim istersen ölüm gelsin diyar diyar
Nedir bu feryat figan neden durulmaz uslanmaz bu deli?
ne güzel demiş şair var mı böyle sevgiler?
kim istemez böylesine sevilmeyi sevmeyi?
- sensizim,ya görülmüyor bilinmiyor duyulmuyorsa
özlemin olsa, görülür bilinir duyulmazmıydı?
- sensizim, sensiz  keşke görülse
- keşke  duyulsa
- sensizim keşke bir bile bilsen
özlemin bu kadar olsa muhakkak bilinirdi değil mi?
- sensizim keşke gönül gözleri gerçek açılsa
bu kadar sevmek için ne gerekir?
zamanmı ?
sevilecek sevgilimi?
- sevdanın zamanı yok ki
- ansızın gelir çalmadan kapıyı dalar içeri
bir an yeterlimi?
- evet an
nedir sevdiren?
- yüreğinin sesi
neyi sever ?
yüzümü sözümü?
- yüreği
- yüreği hisseder
- yüreği duyar
- yüreği görür
- ve alır
- damla damla
- kana kana
- yudum yudum
- bir yürekte kaç sevgi olur
- sensizim sevgi tektir
- sensizim aşk sonsuzdur
- sensizim sevgi geldiğinde aşk biter
sevilen nasıl anlar?
- sevda çaldığında kapıyı
- papatyalar açar
- yüreği sızlar
- gözleri dolar
- tir tir titrer yüreği
nasıl hisettirir?
- düşlerindedir
- rüyalarında
- kalabalıklarda tek ses onundur kulaklarında
görmediyse?
- gönül gözüne çizilir
- beşer gözlerinde yanar
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- bir melektir
- bir ruhtur
gördümü ki?
- gördüğü beşeri değildir
yüreğidir
- bunu ister ondan mı acep
- aşkta istemişti
- ararken istemişti
- umut etmiştir
- beklemiştir
- dilemiştir
sonra?
- sonra gelmiştir
kim gelmiş?
- UMUT CAN OLUR
- sevda olur
- yakar alev alev
- özlem özlem kavurur
- hasret hasret savurur
- ama ya sevgili
- ahhh sevgiliii ahhhh
sevgili?
- sensizim sevgili
kimdir sevgili?
- bahardır sevglii
baharın tez gelsin
sevenmi sevilenmi?
 ya sevgili görmüyorsa?
ya duymuyorsa?
duymak istemiyor?
görmek istemiyor bilmek istemiyorsa?
- belki de inanmıyordur
- ne acıdır
belkide
sadece şakadır, rüyadır diyordur?
- belki de bakıp bakıp gülüyordur
- belki de oyundur onun için
gülünecek ne var ki  inanması zor bir durum?
- belki çok uzaktır sevdaya
kesinlikleeee
- bazen soğukta donacak
YA KIYAMIYORSA ÜZEMİYORSA
KIRMAK ÜZMEK İSTEMİYORSA
seviyorsa kırmaz üzmez zaten
SEVİYORUM DERKEN KIRMAKTAN KORKUYORSA
KIRILMASINDAN KORKUYORSA
sevgiden kırılırmıki?

KIRILMAZMI
GÜCENMEZ DARILMAZMI
BİLSEM ZATEN SORMAZDIM Kİ
BU DERT BENİ ERİM ERİM ERİDİRRRRR
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ne seni nede başkalarını eritsin?
- varsın eritsin
razımı eriyen?
- RAZI HEMDE ÖLESİYE RAZI
Nedennnn?
-  ÖLÜM SENSİZLİK SE SENSİZLİK ZATEN ÖLÜM
bunu kazanmak için ne yaptı ki?
-  yüreğime gelmesi yetmezmi
- GÖNÜL GÖZÜMÜ AÇMASI YETMEZMİ
ne yaptı da geldi?
-  YÜREĞİN AÇTI
- BURDAYIM DEDİ UÇTU KONDU
- MELEKLER GİBİ MELEKLERLE GELDİ
- KARANLILARI AYDINLATTI
- GİRDİĞİ YERDE KALIR EBEDİYYEN
uçup giderse?
-  BEŞERDE GİDER YA ÖZDE
- YA CANDA
- kime bakarsa nerden bakarsa aynı yıldızları görüyor
- aynı havayı belki de
karar: bırakın deliyi yazılmaz ferman
yüreğin de idam kaç kere ölür insan

garip bulut
01,09,2012
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Dünüme Atma Beni

Hiç böyle tat almamıştım hayattan
Sen olmayan dünümde
Sevinmemiştim,
Hüznüm sensin diye
Akarken göz pınarlarım
Mahzun bakışlar set çekmemişti,
Yaralı bir kuş gibi
Çırpınırken delicesine kafesinde yüreğim
Sarılıp, saranı
Yoktu merhem olanı.
Güneşin sıcaklığını hissetmezdim
Bedenimi alevler sarmadan
Üşürdüm uzun soğuk kış gecelerinde
Terlemezdim, yanmazdım böyle.
Darılmazdım çiçeksiz baharlara
Hissetmezdim yapraksız dalların acılarını
GÜL’ ü seviyorum şimdi
Kopmasın istiyorum dallından yaprak
Ağlamazdım ayrılanlara
Biten sevdalara yıkılmazdım
Benmişim gibi acımazdım kalanlara
Uykusuz sabahlarım olmazdı,
Sarhoş olmazdım,
Nedensiz dolaştığım meyhanelerde
Hele ölümü
Aklıma bile getirmezdim
Sensizlik nedir bilmeden önce             
Çek silahını vur göğsümün sol tarafından
Dünüme atma beni

garip 18.02.2006
Olurmu can Olurmu

Sedat Özbek
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Dünümün Hasreti

Dünümün hasreti
Bu günümün özlemi
Yarınımın umudu eeyy yaaarrr
Susmuşluğum sevdamadır
Sessizliğim Yüreğimin yangınına.
Ne cahilim ne  cühela
Silip atamıyorum bir kenara
Devası yok biliyorum
Götürecek beni kabre bu yara
Olsun
Olsun be ÖMRÜÜÜMMM
Son deminde GÜNEŞ olup ısıttın ya
Buza dönmüş DÜNYAM ' ı
Sen sağ ol, sen var ol.
Bulutlanmasın kömür gözlerin
Gölgelenmesin ay yüzün
Solmasın GÜNEŞ GÜNEŞ gülüşün
Seni sana bırakıp
Alıp gidiyorum yüreğimdeki seni
İster sakla kendini kendinden
İster ara bul sen olan
SEN ÖLEN
bu garip ' i kabrinde

garip bulut
27.10.2020

Sedat Özbek

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Dünya Neyime

Azrailden selam gelmiş
Başım Üstüne
O yar sana küsmüş derler
Yaşam neyime
Nazlı yar unutmuş beni
Dünya neyime.

Sedat Özbek
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Ellerin Ellerimde

Bütün gün öksüz kaldım bu şehirde ben
Gözüm kapıda,kulağım zilde
Hep gelirsin diye bekledim.
Boştu kaldırımlar,dar sokaklar
Yağmurla yarıştı gözlerim sessizce
Yağmuru kıskandırdılar
Bekledim
Sessizce
Ellerin ellerimde..

Tükettim yarınlarımı hasret hasret
Satır satır ödeyerek dünlerimde
Solmaya yüz tuttu umutlarım
Suya hasret yaprak gibi
Prangalar vurdum yüreğimin pençelerine
Dudaklarını mühürledim
Bend çektim çağlayanlarına.
Bir gecelerime,
Bir kalabalıklardaki yalnızlığıma
Söz geçirtemedim.

Belki
Belki bir gün yeniden yeşeriverir diye
Baharda aşılanmış dal gibi
Umuda aşılandı her seferinde
Avuçlarımda DEMET DEMET
BEYAZ ÇİÇEK'ler

Bekledim
ELLERİN ELLERİMDE.

Sedat Özbek
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ElleriN İtiyoR Benİ

Tutunmaya çalıştıkça
Can veren nefesine,
Can vermeye hazır iken,
Canına bu can
Ellerin itiyor beni.
Yine kendi içimle,
Ve sözlerimle baş başa kalıyorum.
Karanlık bir ışıkla
Dehşet verir yalnızlığım yalnızlığına,
Çünkü yalnız  kalamazsın
Gölgen gelir Yanına.
Bazen susmak gerekiyormuş,
Bazen bomboş bakamk gerekiyormuş
Hayatın yalanlarına,
Anlatmaya çalışma
Anlamadan  yaşamak  gerekiyormuş anladım,
Bunu öğrettin bana
Bak mutluyum artık,
Yüreğim ağlıyor şimdi
Söyle
Söyle mutlumusun sevgili

garip bulut
23,12,2012 / 03:30

Sedat Özbek
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EvveliM SensiN

EvveliM

Çocuksu bir heves sanma sevdamı,
Bendeki bu yürek değil sendeki,
Bir ben gibi seven anlar
Bir Tanrı beni
Sanma ki sussa da bu yürek
Unutur seni.
Evvelim,ebedim ahirim sensin,
Firkatim,nefesim takatim sensin
Sevincim,kederim göz yaşım sensin,
Ummanda kaybolmuşum limanım sensin
Naarında yandığım sevda şarabım.
Uzattım yüreğimi serdim yoluna,
Nasıl dilersen  Yaaarrr al öyle sakla.

garip bulut
03,01,2013

Sedat Özbek
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Eyy Hayat

EYY HAYATT

Sana hasret
Sana isyan
Sana inat
Eyyyyy hayat
Varsa cesaretin
Gel al beni haydi
Ne bu kahpece vuruş
sırtımdan Hançer hançer

garip bulut / 09.02.2013

Sedat Özbek
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EzanlaR BeniM İçiN

EZANLAR BENİM İÇİN

Ezanlar benim için
Okunuyor duyarsan
Mezarıma akmasın
Göz yaşların sevdiğim

Aldığın Günden beri
Cana can veren beni
Yaşamıyorum artık
Bu şehirde sevgili.

Ezanlar benim için
Okunuyor duyarsan
Mezarıma akmasın
Göz yaşların sevdiğim

Hani biz bir can idik
Tükenmez sevda idik
Ne oldu bize böyle
Çektin elini benden

 Ezanlar benim için
Okunuyor duyarsan
Mezarıma akmasın
Göz yaşların sevdiğim

Hani biz bir can idik
Şarkılarda söz idik
Şiirlerde buluşan
Bitmeyen sevda idik

Ezanlar benim için
Okunuyor duyarsan
Mezarıma akmasın
Göz yaşların sevdiğim

Aldığın Günden beri
Cana can veren beni
Yaşamıyorum artık
Bu şehirde sevgili.

garip bulut
20,05,2013

Sedat Özbek
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Garibin Türküsü

Yar yanında yarsız kaldım
Gönlüm garip kalbim garip
Sılam bana gurbet olmuş
Yolum garip ilim garip.

Düğün diye girsem söze
Düşman olur dostlar bize
Kattım gecemi gündüze
Uykum garip düşüm garip

Temmuzda üşür gezerim
Sanki canımdan bezerim
Ben her zaman ahh ederim
Yazım garip kışım garip

Garip diyer sevdalandım
Gözlerimden yaşlar döktüm
Gün gelince bende öldüm
Mezar garip taşı garip

garip
19,06,2005
Sensizlik ne zor şey bilemezsin ki Ezelden ebede çok zor sensizlik

Sedat Özbek
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Gecemde Gündüzm Erir

Yüreğimle saklambaç oynadım
Yine bu gece.
Gemini salıvermiş taylar gibiyim
Terkisinde bir avuç sevda.
İçimde,
Nedenini bilmediğim bir sıkıntı
Gözlerimi kapıyorum
Gökyüzünde,
Yıldızlarda özlemim
Sabah ezanı okunuyor hayallerime
Göz kapaklarım da sen.
Çekilmiyor bu akşamlar
Düşlerim
Limansız Derya’ların dalgaların da
Sen yoktun yanım da
Yokluğun Cehennem yangını
Gecem de Gündüzüm eriyor.

                                garip bulut
                            15,12,2006

Sedat Özbek
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Geceyi Kendime Sakladım

Parçalara böldüm günümü
Zaten üç parça değil mi gün
Sabah,Öğlen akşam
Haa tabii birde gecesi var diyorsun
Yaaa,evet evet halksın
Ama unuttum sanma geceyi,
Geceyi kendime sakladım,
Sabahımda sen varsın
Öğlen paydosunda sen çalarsın yüreğimde
Akşam mesai çıkışı sen alırsın beni benden
Sen süslersin oturduğum masayı,
Aldığım her yudum sen,
Ciğerlerimi paralayan her nefeste sen,
Yüreğime sığmayan,
Nurumdan akan her damla kan sen,
Geceleri kendime sakladım
Sensiz geçen her zamandan
Geceleri kendime sakladım
Gecelerimde sen varsın seeeennnn,
Ben seni sevmiyorum ki
SENİNLE SENSİZLİĞİ SEVİYORUM..
Sabahın uykusuzluğunda
Resmini çiziyorum gözlerime
Aynalara seninle bakıyorum
Gözlerimdeki kanla
Ben seni hiç düşünmedim
Seni anmadı ki her atışta yüreğim
Ben sana hiç yenilmedim.
Dolaştığım her sokakta sen,
Konuştuğum konuşanlar da  sen,
Yüreğimin açık kalmadı ki kapısı
Girersin diye içeri
İçinde sen.
Geceyi kendime sakladım,
Sensiz geçen her zamandan
Geceleri kendime sakladım
Gecelerimde sen varsın seeeennnn,
Ben seni sevmiyorum ki
SENİNLE SENSİZLİĞİ SEVİYORUM..

                                             garip 11,09,2006

Sedat Özbek
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Gel Artık

Gel dedin de gelmedim mi
Yollarına ölmedim mi
Gül olan gül kokunu özlemedim mi
Çağırdın da BAHAR GÖZLÜM ben gelmedim mi

Sensiz geçen günlerde
Yaşar mı sandın
Sesini duymadan güler mi sandın
Bu yürek seni atar mı sandın
Sen varsın BAHAR GÖZLÜM ondan yaşarım

Ateşin yakar kavurur beni
Geceler hayalin kucaklar beni
Gündüzüm karanlık görmez gözlerim
Gel artık BAHAR GÖZLÜM özledim seni

Özledim bidenem seni özledim
Açtım ellerimi mevlaya seni diledim
Bir canım var HASRETİM İste vereyim
Tut artık elimi senle öleyim

garip
30,06,2006

Sedat Özbek
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GeL SevdaM

GEL SEVDAM

Dayanamam yokluğuna,
Dayanamam sensizliğe
Ölürüm senin yoluna
Bakma gözümün yaşına
Sen mutlu ol yeter bana.
Umudum vardı mevladan
Şükrettim senin sevdana
Ölsemde zor gelmez bana
Yüreğimde sen varsın ya
üzülme sen bu halime
Mutlu isen bana yeter
Dayanamam görmemene,
Arkanı dönüp gitmene
Ölürüm ölürüm senin uğruna
Benim sevdam bana yeter.
Adı sevdam kendi sevdam
Can sevdam
Bu yüreğe hayat veren sen SEVDAM
Garip bulut sana vurgun bil SEVDAM
Gecem sensin gündüzüm sen
Düşüm sen
Neşem sensin
Kederim sen Hüzünüm sen
Sana vurgun
Sana hasret bu yürek
Ayrılık zor
Özlemin kor
Gel SEVDAAAAM

garip bulut
08.11.2012

Sedat Özbek
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Giderken Gitme Olurmu Can

GİDERKEN GİTME OLURMU CAN

Bizim İçin şiir seçiyordum
Ama bizi Anlatan yok be Sevadam.
İçim o kadar acıyor ki
Bizi Anlatan sözler bile yok ki Sevdam
Sonsuzluk ta asılı sevdamız
Seni ben de sakladım
Sesini,yüzünü
Kor ateş bakışlarını Yüreğimde gizledim
Bir şiir bile bulamadım bizim için
Biz anlatan tek bir satır bile yazılamıyor
Bunlar derinden gelen sözler
Duyuyormusun şu anki çığlıkları
Hı hıı der gibisin hissediyorum
Evet
Yok ki
Yok ki be adı sevdam
Sevdamın adı olmaz değil mi
Yürek yaram dedik
Hasretim dedik
Aşkım dedik
Olsaydı her yerde anlatılacak bir söz
Bizim sevdamız olmazdı adı
Sen hep burada sın
Yüreğimde.Bendeki bende
Bir mumun zerafeti misali
Loş odamı aydınlatırsın her akşam
Ne olur dur gitme kal hep yanımda
GİDERSEN DAYANAMAM
Mum erir
Söner korkarım karanlıktan
Korkarım sana yazamam diye adsız şiirlerimi
Gözlerini göremem diye korkarım
Biliyorum burada sın
Odamdasın
Yüreğimin derinliğinde
Gitme bu gece dur
Korkarım karanlıktan
Mumda sönerse ne yaparım gözlerin siz
Karanlıkta bana ışık olan gözlerinde olmazsa
korkarım bir ceylan gibi
Gitme bu gece ne olur
Kal yanımda.
Ne bu gece
Ne de başka gecelerde gitme
Gitme ne olur kal yanımda
Biliyorum çok egoistim hep kal istiyorum
Ama Biliyorum ki sende istiyorsun
Sende haykırıyorsun
Yollama beni diye
Ne olur gitme

https://www.antoloji.com
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İtme beni ve sevdamı Karanlıkların kollarına
Yalvarırım gitme kal Benimle
Aylar Önce sana geldim Hatırlarmısın
Bir papatya buketini sundum sana
Hayatına girdim bir papatyayla
Ve seni sevdiğimi haykırdım gökteki yıldızlara
Papatyayı sevdim
Papatya da sevdi tüm beyazlığıyla
sana beyazlığın saflığını
Sarısıyla  Güneşini verdi.
Sen Su oldun
Hava oldun
Kolların toprak oldu sardı kökünü
Nefesin CAN oldu yapraklarına
Dudakların yağmur oldu
Alev alev yanarken yaşattı onu
Ellerin sardı dalını güven verdi tam düşerken
Mutluluk verdi
Huzur verdi
Çünkü
Papatya Hayatında ilk Yaşamayı sevdi
Sevdanın varlığını anladı
Umudun olduğunu gördü
Sen
Sen Papatyanın Dünyası oldun
O papatya Sensiz Bir Ölü olur
DUR GİTME
SAKIN UNUTMA

                   garip bulut
                  01,01,2009

Sedat Özbek
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Gözler Yalan Söylermi

Gözler gördüm,
Gece siyahı
Kömür karası,
Ağlarlardı bazı bazı
Dönüp gülerlerdi bazen
Kimisi hançer yarası acı
Yürekten bir ahh
Kimsi hayat dolu neşe
Kimi yalnızlık
Kimisi eyvah
Gözler gördüm
Ara sıra bulutlu
Ara sıra gök gürültüsü
Sağanak yağışlı
Kimisi göze göz
Kimisi başa bela
Kimisi günaydın,selam
Kimi,sanki ölüme sela
Kimi
Sanki hoşça kal
Elveda
Gözler gördüm
Camlar ardında
Resimlerde.
Gözler gördüm
Alev alev
Yanan,
kavuran
Gözler gördüm
Bir okyanus
Bir sonsuzluk
Susma konuş
Derdi bazsısı
Bazısı sağır ve dilsiz
Gözler gördüm
Bahçelerde,bağlarda
Ve gözler gördüm
Caddelerde sokaklarda
Kimi açık
Kimi koyu kahve idiler
Gözler gördüm
Maviydiler elaydılar
Kimisi güzel
kimisi biçimliydiler
Gözler gördüm
Kitaplar gibi
Şiirler gibi
Gözler gördüm
Yalancı ve sahte
Pek azı samimi idiler
Ve göz gördüm
İlla da BAHAR gözlüm

https://www.antoloji.com
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Girdim hayatın akışına

           garip 11,06,2005
Gözlerdir yaşatan hava değil
Gözlerdir Güldüren sözler değil
Gözlerdir öldüren Hançer değil
Gözlerdir bir belki?
 umut değil

Sedat Özbek
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GözlerimdE SeN

kapadım göz bebeklerimi,
gözlerimde sen
sesim çarpar sensizliklere
döner gelir bana sesinsizliklerim de
sesim de sen
akıtamam gözlerimden lavları
kıyamam
sen yanarsın diye
razıyım
razıyım azrail gelsin selamıyla üstüme
al beni derim
ağlarım
alsa da canı içinde  sen
can da sen
kokunu rüzgarlara savurur
mutluluk hayallerim
yıldızlara asarım
silerim ellerinin izlerini ellerimden
arınırım senlerim den
göz yaşlarımla yıkar giderim

14,01,2013

Sedat Özbek
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Günlerim Karanlık

Günlerim karanlık
Eski parlaklığında değil güneş
Yıldızlar çıkmıyor artık geceleri
Göz kırpmıyor mutluluklar
Bir başıma yapayalnız karanlığımdayım
İnce bir sancı sol tarafımda
Uykular kucaklamıyor artık beni
Almıyor kollarına
Göz kapaklarım
İnadına inadına direniyor

Günlerim karanlık
Hançer saplanırcasına sızlar sabahım
İçimde durmaksızın büyüyen bir korku
Yüreğimde delicesine çırpınan özlem
Derinlerde,en derinimde hasret ateşi
Biliyorum
sonsuz karanlıklara doğru Yelken açmakta
çaresiz sürükleniyor bedenim
Nafile çırpınışlarım
Ruhumsa paramparça.

Günlerim karanlık
Avuçlarım sıcaklığının yangınında ellerinin
Göz yaşlarım esaretinde BAHAR gözlerin
Akmaya kıyamaz yanaklarımdan.
Kalabalıklar yalnızlığımı haykırır bana
Sensizliğin sokaklarında kaybolurum
Düşlerim korkular denizinde suskun.

Günlerim karanlık
Gövdesi kurumuş,kökü toprağa gömülü
Çürümüş dal gibidir bedenim
Vurdukça ayrılık rüzgarı
Savrulur yerlere darmadağın
Yürekte sessiz dalgalar sensizlik denizinde
Umut rüzgârlarını ardımda bırakarak,
Sonsuzluk şehrine doğru yolculuktur
Artık yaşamak.

                                        garip 21.11.2005
Sonsuzluk şehri ne kadar yakın sensiz
Bir o kadar uzak sen varsan BİDENEM

Sedat Özbek
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Günsüzüm

Bu gün günlerden ne
Dün günlerden neydi
Ya önceki gün
Bu kaçıncı SENi sensizliğin
SEN günü doğmuşum
Yürüdüğüm gün günlerden SEN miş
SEN günü konuşmuşum
Ağladığım gün SEN'siz günü imiş
Sonra
Sonra Eshab-ı Kehf misali
SENsizliklerce yok olmuşum
yaşarken ölmüşüm, ölümüyüm dirimi bilmeden.
SEN günü uyanmışım SENsizlikler sonrası
SEN günü nefes almaya başladım
yeniden.
Kaç SEN geçti yine sensiz
Bu gün yine günlerden adsız
Kaç sensiz  SEN  geçti
Eeeyy GÜNEŞ
Yarın günlerden
SEN olurmu ?

garip bulut
15.11.2020

Sedat Özbek
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Haber Varmı

Uzaklardan esip gelen rüzgarlar
Bana
BAHAR gözlümden bir haber var mı?
Bu GARİP gönlümü yakan rüzgarlar
BAHAR gözlümden bana
Bir haber var mı?

Evvelden bilmezdim aşkı sevdayı
Yaktın bu gönlümü Allahın kulu
Etrafın bağlı bahçeli
Amber kokulum
Bana
BAHAR gözlümden bir haber var mı?

Gök yüzünde
Bulut kara güneş kapalı
Ayırmak mümkün değil
Beyaz ı alı
Yüreğim dertli Başım sevdalı
BAHAR gözlümden bana
Bir haber var mı?

Dertli GARİP der
Yeter gitme uzağa
Uçar bülbülümüz
Konar başka bir dala
Sordum esen yellerden
Uçan kuşlardan
Bana
BAHAR gözlümden bir haber var mı?

          garip bulut
                                                                 06,08,2005

Sedat Özbek
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Hakkın Yolu

Yürek coşar kalem yazar
El sanır ki GARİP azar
Mevlam yazarsa kim bozar
Bilmeyen ne bilsin bizi
SEVDAMIZ hakkın yazgısı
Yolumuz hakkın yoludur.

Yalan yoktur riya yoktur
Bu yola baş koyan çoktur
Elimizdemidir yazgı
Kalem yoktur silgi yoktur
Bilmeyen ne bilsin bizi
SEVDAMIZ Hakkın yazgısı
Yolumuz Hakkın yoludur.

Korkma tut SEVDA elini
Avuç aç yalvar mevlaya
SEVDALAN candan sevdaya
Bilmeyen ne bilsin bizi
SEVDAMIZ Hakkın yazgısı
Yolumuz Hakkın yoludur.

Dinlemeyiz el sözünü
Bırakmam GÜNEŞ GÖZLÜMÜ
Dünya dursun ÖMÜR bitsin
Haydi korkma ver elini
Bilmeyen ne bilsin bizi
SEVDAMIZ Hakkın yazgısı
Yolumuz Hakkın yoludur.

Yürek coşar kalem yazar
El sanır ki GARİP azar
Mevlam yazarsa kim bozar
Bilmeyen ne bilsin bizi
SEVDAMIZ hakkın yazgısı
Yolumuz hakkın yoludur.

garip bulut
30.02.2021

Sedat Özbek
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Hasret Türküsü

Nazlı yarim sendan ayrı düşeli
Saatim gün günlerim uzar yıl gibi
Ellar güler oynar herkes neşeli
Daha dertli varmı acab men gibi

Gelemiyem sevdiğim aramız ırağ
Gurbette bitermi dert ile merağ
Kavuşmamız için dilerem adağ
Akar göz yaşlarım akar sel gibi

Men bu derdi çeker çeker ağlaram
Bülbül konmaz viran olur bağlarım
Okur mektubunu gönül eğlerem
Unutup da men ı gezme el gibi

Dertlerle bulanığ sular çağlasın
Sevdiğimden ayrılanlar her gün ağlasın
GARİP gibi kimse dertli olmasın
Gül benzim sararıp soldu gül dibi

garip 01,11,2006

Sedat Özbek
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Hasretim

Hasret’im sana,hasret im
Sıcak gülüşüne tatlı bakışına
Hasret’im sana,hasret im
Hasret’im sana yavrum deyişine
Hasret im sana,hasret im anam

Hasret’im sana,hasret im
Kara kaşlarına ela gözüne
Hasret’im sana,hasret im abi deyişine
Hasret‘im sana,hasret im kardaş

Hasret’im sana,hasret im
Peltek yürüyüşüne o minnacık eline
Hasret’im sana can gülüşüne
Hasret im sana,hasret im yavrum

Hasret’im sana,hasret im
Tozlu yollarına güzel suyuna
Gelin gibi süzülen Dicle suyuna
Hasret’im sana can yoldaşlara
Hasret’im sana,hasretim güzel Bismil im

                                                 garip  bulut
                                                  31,07,1982

Sedat Özbek

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Hasretimde Saklısın

Şimdi uzaklarda kalan sevgili
Sana hasretimi tüketircesine
Kucaklıyorum hayalini
Çok uzaktasın.
Bir yudum sevgin
Deryalara bedel
Neden bu kadar zor
Seni sevmek
Seni severken bulamamak
Neden bu kadar zor
Seninleyken sensiz olmak
Uzaklardasın
Uzatıyorum elimi
Dokunmak istedikçe uzaklardasın
Düşündükçe
Neden bu kadar zor
Seni görememek
İçimdesin
Seninleyken sensizim
Gecelere sığmıyor yalnızlığım
Çaresizim allahım
Kaybolmuşken BAHAR gözlerinde
Gözlerini görememek,
Saatler sensizliğin durağında
Geceler sessiz,
Çaresiz,
sensiz.
Bir yağmur damlası konar
Dudaklarıma
Kor ateş,
Sesimi duyuramam
Çok uzaktasın.
Hasretin yakıyor bedenimi
Bir ben kalmışım
Gecelerin tenhasında
Uzaklardan yolladığım
HASRETİMDİR
Yanağına değen
Sıcak rüzgarlar
Gecelerimde hep sen varsın
Sanmaki bidenem
Rüzgarlar sustuğunda biter hasretim
Denizleri sırtlayıp
Gök yüzüne taşırım
Bırakırım dolu dolu
Gül dudağına
Yine düşerim.

garip
12,07,2005
Bitmez bitmeyecek HASRET  bitmeyecek
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Sedat Özbek
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Hasta Yarim

Bahar ım gelmiş dalım çiçek açmıyor
Güllerim açmış bülbül ötmüyor
O nazlı yarim bana gülmüyor
Rengi sararmış
Gül benzi solmuş.

Dili tutulmuş gel diyemiyor
Gözleri kararmış halim görmüyor
Bu günüm zından dünyam dönmüyor
Mecnunum leylam bana gülmüyor.

Sararmış renginden güneş soluyor
Nazlı yar hastalanmış saat duryor
Dünyam karardı gözüm görmüyor
Yarim derdinden bağrım yanıyor.

                                garip  bulut
                                 22,04,2006

Sedat Özbek
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Havar Havar

Geceleri Yar düşümde
Aklaştı saç on beşimde
Acı keder hep peşimde
Havaar Havaar
Bu derde ilaç nerde var

Gurbet oldu yurt vatanım
Bulunmaz derdim ortağı
Mevlam yazmış bu fermanı
Havaar Havaar
Bu derde derman nerde var

Hasret kaldım ben gülmeye
Bu ızdırap son vermeye
Anam beni nas etmeye
Havaar havaar
Bu derde ilaç nerde var

Halimden yoktur anlayan
Diyar diyar dolandıran
Gecem gündüzüm yandıran
Havaar Havaar
Bu derde derman nerde var

Kara yazılmış yazımız
Mevlam güldürmez bazımız
Genç yaşta öldük kimimiz
Havaar Havaar
Bu derde ilaç nerde var

Mutluluk beni görmedi
Acı keder terk etmedi
Doğru sözüm dinlenmedi
Havaar Havaar
Bu derde derman nerde var

Garip demişler adımı
Deli olmuş lakabımız
Yaa rab toprak et cismimi
Havaar Havaar
Bu derde ilaç nerde var

     garip bulut
31,03,1981

Sedat Özbek
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Hayalimsin

Hayaller kurdum
Yine bu gün
Burası sevdamın diyarı
Burası da kaldığı sokak
Nefes nefes
Seni seviyorum
Diyerek yürüdüğü
Caddede yürüdüm
İçim icime sığmaz
17 Mayıs gelir aklıma
Sen gelirsin
Kanat çırpar
Bedenimin her zerresinde
sevdalarımın minik kuşu
Ağular ağusu hıçkırıklar
Tıkanır kalır boğazıma
Gündüzleri utanırım
Ağlayamam
Geceler sığınırım
Tenhalaşır sen kalırsın gönlümde
Yokluğun
Bir hançer gibi iner
Döşüme
Göz yaşlarımı istesem de tutamam
Çoğu göz yaşlarım
Burada akar yüreğime
Çağlayanlar yüklü
Irmakların delisi
Çoğu mısralar
Burada daha başka
Dudaktan kalbe akan
Kutsal bir nefes gibi.
Burası
Sevdamın şehridir
Burası da
koşarak koşarak
uzaklara geldiği cadde
Geçiyorum bu caddeden
İçim içime sığmaz
17 Mayıs gelir aklıma
Sen gelirsin
Ayların özlemiyle
Dolacak şimdi kadeh sesleri
Çınlar kulaklarımda
İlk kez
Seni seviyorum deyişin
Karanlık geceler içinde
Islak göz yaşların
İlişir gözlerime
Başım döner
Yokluğun
Bir çığ gibi çöker üstüme
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Göz yaşlarımı
İstesem de tutamam
Dön artık
Dön çarem

garip 05,07,2005 / 02.45

Sedat Özbek
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HayaT

HAYAATT
Dur bekle beni,
Dizlerimde derman kalmadı artık,
Ardından koşacak.
AAAŞŞKK
Her geçen gün öldürme yüreğimi
Bir canım daha kalmadı verecek.
MUTLULUUUKKK
Kaçma benden artık,her defasın da
Bu sefer değerini bileceğim senin.
ACIIIIIII
EYYY ACIIIIII
Uzak dur benden
Hiç sevmedim ben seni
HÜZÜN
Esir etme artık beni
Ben zamanıyla çok büyüttüm seni
VEEEE
SEENN
Sen yüreğim
Daha fazla yorma beni
Al
Al bu canı zaten senin
Bensiz mutlu olacaksan.

garip bulut
23,12,2012 /01:15

Sedat Özbek
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Hazan Yorgunu (

Y oruldum eylenem yamacında,
O lmaz olsun yalan dünya,
R azı olmak var kadere
Günün güzel olsun
Umutların hep olsun
N asıl arzularsan her şey öyle olsun.
H azanım hiç bitmedi, yorgunum her mevsimde
A dım adım yaklaşıyor sonsuzluğum, dallarım çıplak
Z incir vurdum yüreğime haykıramaz, Lal değil
A dını sayıklar dünden yarınlara. Bu, hal değil
N e olur duy duyyy  eyy  yaar, sensiz de, sonsuz da feryatlarım.

Y arınlarımı düşünmeden,
O yollara düştüm can dost,
R ahat eder miydi yüreğim?
G ündüzlere geceyi katıp,
Umutlarımı hayallerimi..
N erede bıraktım bilmeden...
H asret hasret kokladım gecede gündüzümü
A dına CAN dedi CAN olsun istedim
Z aman dursun,dursun yüreğim
A l sende kalsın umutlarım
N e olur gecemde gündüzüm ol

13,04,2012 garip bulut
18,04,2012

Sedat Özbek
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Her Şey Eskisi Gibi

Unuttum Sanma
Her şey eskisi gib sen den yana
Uykusuz gecelerimin
sensin yoldaşı
İçtiğim her yudum haala sen
Geceleri uyku tutmaz gözlerim
Göz bebeklerime düşersin düşlerim de
Yeter,
Yeter artık
Güç kalmadı dizim de
Kaybetmişim ben kendimi özün de
Yeter
Yeter artık
Bitsin bu çile
Beni kül etmeye kararın mı var
Söyle
Öldürmeye yemininmi var
Adını sayıklar
Adımı unutan dilim
Gezdiğim sokaklarda
Seni getirir bana
Gördüğüm her bir siima
Tuttuğum her el sen
Baktığım her göz
Boğar beni gözlerin de
Unuttum sanma
Her şey eskisi gibi senden yana
Sen bu sevdaya yalan mı dersin
Perişan halime talan mı dersin
Gözümde dünya yok
Olan tek sensin
Yeter
Yeter artık
Bitsin bu çile
Beni kül etmeye kararın mı var
Söyle
Öldürmeye yeminin mi var.

                                  garip bulut
                                 11.03.2007

Sedat Özbek
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Herkes Gider

Sevgiliden sevgiliye hediye
Yürek gider hasret gider dert gider
Sevenin gönlü yüce den yüce
Sevgi gider hayat gider can gider

Tel tel zülüflerin salar yüzüne
Bağlarsın kendini her bir teline
Ey erenler bir ben değil bu yolda giden
Herkes gitmiş ben giderim yar gider

İster deli divane,ister fakir fukara
Hepside sever ezelden güzeli
Hey kardeşim bu yolda ademden beri
Güzel gider çirkin gider ben giderim

Sarılsan boynuna öpsen yüzünden
Seven ayrılamaz BAHAR gözlüden
Ey aşıklar neylersin bu aşk yolunda
Herkes gitmiş ben giderim yar gider

Dertli GARİP düşmüş gönül derdine
Can kurbandır güzellerin gözüne
Sevda denen mutluluk ülkesine
Padişahlar tahtı tacı kor gider

                                                       garip bulut
        22.10.2005

Sedat Özbek
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Hüzün ummanı

Göz yaşım sel gibi akıyor ayrılığında,
Mutluluk kanatlarım ıslanır göz yaşlarımdan,
Bir bulut gelir üstüme,
Ha yağdı ha yağacak,
Üzgün bakışlarım
Seni düşünür sessiz sessiz.
Gün boyunca üzgün
Ve HÜZÜN ummanlarında
Aklı,hayali seninle dolaşan bir kimsesiz,
Bir kere sevmişim
Çılgınca seviyorum.
Seni,
Seni hiçbir zaman kaybetmek istemem ki.
Sensiz
Kendimi görüyorum
Meyhane kapılarında,
Bu sokaklarda
Göz yaşlarımla her nefeste
Seni anarken.
Güneşin doğuşundan
Gün batımına,
Meyhane Köşelerine
Mahvolmuşluğumu
ve yalnızlığımı ilan edeceğim,
HÜZÜN Ummanların da boğularak.

                                              garip bulut
                                              22,05,2005

Sedat Özbek
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İkimizin Yerine

Bu sevda yolun da dertler var ise
Ben çekerim ikimizin yerine
Eğer tek korktuğun ecelin ise
Ben ölürüm ikimizin yerine

Mutluluk doldursun gönül tasını
Mecnun ben de görsün kul sevdasını
Bilmesin BAHAR GÖZLER ağlamasını
Ben ağlarım ikimizin yerine

Çevir gözlerini,bak yaşlı gözlerime
Tut elimi sevgiyle kilitle ellerine
Perçinle kalbini getir aşk dolu yüreğime
Ben severim ikimizin terine

Mutluluk doldursun gönül tasını
Mecnun ben de görsün kul sevdasını
Bilmesin BAHAR GÖZLER ağlamasını
Ben ağlarım ikimizin yerine

                                                garip bulut
                                                18,11,2005

Sedat Özbek
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İstemiyorum Gelme

Yine ağarmaya başladın
Gözlerimin içine baka baka
Ağır ağır,
Nazlı ve mağruru
Yepyeni umutlarla geliyorum
Beni bekle mi diyorsun,
Sus
Sus duymuyor kulaklarım,
Kapadım gözlerimi
Yalancı aydınlığına,
İnanmıyorum artık sana.
Sen,
Sen tattırdın acıları,
Sen tıkadın yollarımı
Ve sen söndürdün umutlarımı.
Bak,
Bir canavar yarattın,
Saçları ap ak
Bastırıyor parlaklığını.
Kan kan olmuş gözlerle
Seni bekliyor senden önce.
İstemiyorum,
Gelme
Taşımıyor omuzlarım seni artık
Bırak yakamı,
Çökme üstüme bir kaabus gibi,
Benim için Öldün,
Mutlu bir gün daha
Değilsin artık.

garip
12,04,1997
Evet sensiz hiç bir gün mutlu bir değil

Sedat Özbek
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İstersen Sevdam

İstersen sevdam
Bu dünyayı zehir et bana
Ben bu zehri çoktan içmişem
İstersen alevide kül et bana
Ben zaten gönlümü çoktan yakmışam
İstersen sevdam
Bir kadeh Şerbet’i haram et bana
Ben o kadehi çoktan atmışam
İstersen
Sevdiklerimi de al elimden
Ben zaten hep yalanız kalmışam
İstersen sevdam
Şiirlerimi de al elimden
Ben onları önceden
Yüreğime yazmışam
İstersen sevdam
Dua et ölmem için
Ben zaten kendi mezarımı
Çoktan kazmışam.

garip 07,06,2005

Sedat Özbek
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İsyan

Şarkılar
Başımı döndürüyor
Bir isyan var
Gecelerimde
Umutlarım kapılarımı
Tıkayan
Karanlıkları düşündükçe
Başım dönüyor.
Gör yüreğimdeki isyanı.
Gök yüzünün mavisi
Denizin çırpınışları
İnsafsızca,
Oralara sürüklüyorlar beni
Bilmiyorlar
İç çekişleri,
Gizli şarkılarımdaki
İsyanı.
Unutmasınlar
Beni koparamayacaklar
Senden
Atamayacaklar
Uzaklara
Bir isyan ki
Büyüdükçe büyüyor
Unutmasınlar.

garip
10,08,1989
:(((((((((((((((((((((

Sedat Özbek
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KaderiM

(e)
Sormadı bu KADER sormadı hiç isteğimi
acı doldu içime hiç gülemedim
ağlarım gözümden yaşlar dökülür
dostlarımız bilmezler  KADER'im derim

doğar iken ağlattılar, bu hayatı ben istemedim
göz yaşıyla yuğdular, derde gama boğdular
hatır gönül dediler,hep durmadan vurdular
tek suçum sevmek idi, yarınımı istemek
tükettiler ya beni sonra pişman olanlar
derde gama bırakıp çekip gittiler,KADER dedler.

(e)
hayat böyle imiş,acıyla dolu
içimde yangınlar, gözler hep dolu
yüreğim kan ağlıyor kalbimde koru
KADER'im sevdiğim özlemek oldu.

on beşimde idim boynum büktüler
yüreğim kan ağlr iken sen sus dediler
yarınım benim idi can özlemimdi
aldılar elimden KADER dediler

(e)
sanıyorşlar beni çok mutlu biri
bilmiyorlar içimi ağlayan biri
yeterki sevdiğim tut ellerimi
ölüm gelsin ne yazar KADER desinler.

elemim yaar kederim yaar hüznüm yar
temmuzda üşürüm ciğerim yanar
bakamam yüzüne gözlerim dolar
görmezki sevdiğim nasıl ağlarım
aşılmazmış engeller KADER dediler.

garip bulut
02.01.2013 /01.00

Sedat Özbek
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Kal Geldi Bana

Çok şaşkınım ben gün ne oldu bilmiyorum
İçimde bir heyecan anlam veremiyorum
Öyle dolu ki içim patladı patlayacak
Çok değişik duygu bu ben konuşamıyorum

Sırlarım vardı benim gizli saklı durudu
Anlatırdım rahatça o da mutlu olurdu
Güler geçerdi bana dert ortağım olurdu
Kal geldi yine bana ben konuşamıyorum.

Yanlış yaptım bilmeden üzgünüm susuyorum
Suçlamıyorum onu suç benim biliyorum
Karşı koyamadım ya kendime kızıyorum
Kal geldi yine bana ben konuşamıyorum

Gözlerine bakınca derine dalıyorum
Omzunda neden se huzurla doluyorum
Hata bu biliyorum ona güveniyorum
Kal geldi yine bana ben konuşamıyorum.

Elleri ellerim de bir fırtına kopuyor
Gözleri gözlerimde beni benden alıyor
Yanlış mı oldu bilmem içime atıyorum
Kal geldi yine bana ben konuşamıyorum.

Anlatmak istediğim o kadar çok şey varki
Dert üstüne dert geldi yaşayan anlar sanki
Neler oluyor bana oofff düşünemiyorum
Kal geldi yine bana ben konuşamıyorum.

ESENGÜL – 06,10,2012

Sedat Özbek
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Kal orada

Seni bulmaktan geldim
Dağınık saçlarının altında kaybolmuş
Güneş Güneş parlayan Kömür gözler
Yıldızlara değen dimdik başınla
Kirpiklerinin ucuna asılı çiğlerle
Dünündesin haala
Gördüm seni
Kal orada

Seni bulmaktan geldim
Anıların girdabında saklanmış
Alev alev yüreğin
Sevda türkülerinin yanıklığında.
Çağlayan yüreğinin çılgın seline
Bırakmıştın asıl seni
Gördüm seni
Kal orada

Bir sevda urbası
İşte tam sana göre.
Güneşin aydınlığında,
Yırt,at
Yalnızlıkların
Süslü karanlıklarını
Alma yüzünü yalnızlığın iki arasına
Seni bulmaktan geldim
Seni gördüm
Ya gel
Ya da kal orada

                             garip 22.03,2005

Sedat Özbek
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Karanlıkta Bekliyorum

Gözlerini kapatıp karanlığında yürümek istedim,
<< GÜN AYDINLIKTI AMA GÖZLERİN KAPALI. >>
Her şeyden vazgeçip
Sonsuzunda kalmak isterdim karanlığının
Günün  aydınlattığı her şeyden vazgeçip
Dudaklarında CAN bulacak umutla  sevdim seni.
Derininden gelecek umuda hasret sevdim seni.
Düşlerimde  sevdim seni
Hayallerim de  sevdim.
Sığmadın düşlerime,
Sığmadın hayallerime
Yanı başımdasın işte
Nasıl yandı  içim
Nasıl üşüdüm bir bilsen.
Çağır beni,
Tut ellerimden
Çağır da
Son bulsun içimdeki yalnızlıklarım
Büyüsün Seninle  dünümü tüketen hasretlerim
Yakınlaştıkça büyür yalnızlık
Yakındaki uzağım
Dur! Ne olur gitme!
Buradayım bak
Karanlığının
Yalnızlığının tam ortasında.
Ne olur artık gitme.
Gözlerinin hasretinde yüregim
Sessizliğinde  sesini arıyor sensizliğim
Yankılansa sesin  odama
ve gözlerin geceme yıldız misali düşse
yeter bana..
Bos duvarlara ismini söylüyorum
seni yıldızlara soruyorum
Uğraşma Yüreğimle,
Sevmek sana göre değilse
Ben severim İkimizin yerine
Dünya döne dursun
Bırak olduğu yeri yaksın umudum
Gülümse Sevdiğim,
Sadece Gülümse,
İstediğim
Karanlıkları atmaktı gözlerimden
yazgının
kara yazılarını silmekti.
Olmadı...
şimdi kimseye anlatamam derdimi,
kendime de geçmez oldu sözüm.
Geceyi Gündüz eyledi Güneşten evvel
Kucak açtı şafaklara Hasreti kucakladı
BEKLETENİ bekledi  Yürek
En derininde.
Tez gelir diye

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Gün doğmuş,
Kızıl alevlerle yakıyormuş güneş
Hani nerde neden gelmez
KARANLIKTA BEKLETEN

                                            Garip bulut / Sedat ÖZBEK
                                                        26,09,2007

Sedat Özbek
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Kılavuza Gerek Yok

Kılavuza ihtiyaç yok artık
Yolun  sonu nasıl olsa
Kapımı ne zaman,
Kimin çalacağı belli olmaz
Bir açarım
Bahar ı müjdeler beklerken
Duman duman gözleri,
Ve dudaklarından dökülen
Sonsuzluğa sürükleyen bir aşk melodisini
Tanrı misafirinin,
Habersiz ce  çalı verdi yalnızlık.
Fırtınalar yıldırmaz
Tek başıma yelken açmışken yalnızlıklara
Hiç beklenmedik bir anda çıkıp ortaya
Tutup elimi sıcacık alev alev
Yaslanıp göğsüme
Dindirmesini beklerken çırpınışları
Şimdi
Kızıllığın yapraklara karıştığı,
Güneşin ferinin söndüğü zamanlardayım
Yanardağdan fışkıran lavlar gibi
Nedir beni kavuran,
Kuru bir yaprak gibi
Nedir savuran beni boşluklara.
Nedir içimdeki bu korku.
Çok şey mi istedim senden
Batan güneşi birlikte seyredip,
Sonra birlikte yummak gözlerimizi.
Kılavuza gerek yok artık,
Farz etki bir rüzgardım
Esip geçtim hayatından,
Kaybolup giden bir rüya
Gecelerinde.
Dizlerinde uyudum gecelerimde
Göğsünde ağladığım yalnızlığımda.
Saçlarını kokladım GÜL yerine
Soğuk kış gecelerinde
Ve BAHAR ı yaşadım
Duman duman Gözlerinde
Sisli şafaklarımda.
Duyuramadım yüreğimdeki çığlıkları
Kılavuza gerek yok
Yolun sonu nasıl olsa
Durulacak liman göründü işte.
Dönüşü olmayacak bu varışın
Mutluluklar senin olsun

                                  garip  05,03,2006
Mutluluklar senin olsun sevdiceğim mutluluklar senin olsun
Dönüşü olmayacak bu yolun

Sedat Özbek
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KıskanırsıN

KıskanırsıN

Bir bilsen seni ne çok özlediğimi
İçimdeki hasreti kıskanırsın,
Bir bilsen seni sakladığım yeri,
Senin için ağlayan yüreğimi  kıskanırsın
Bilsen ismini her andığımda
Durduramadığım gözyaşlarımı
Islanan yanaklarımın  pınarını kıskanırsın
Ve bilsen yüreğimdeki yangını SEVDİĞİM,
İçimdeki sevdanı kıskanırsın.,

garip bulut
30,11,2012

Sedat Özbek
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KurbaN OlduğuM

KURBAN OLDUĞUM

Can derdim de deme derdin
Duyardım sesin titrerdi
Sussaydım sen Eyyy can derdin
Sesine kurban olduğum

Görmeden mah cemalini
Aldın benden yüreğimi
Cemaline can verdiğim
Can verirdi CAN gülüşün
Gülüşüne CAN verdiğim

Sensiz geçmezdi günümüz
Kenetliydi Hep elimiz
Tenine kurban olduğum
Can la başlardı sözümüz
Diline kurban olduğum

Hani can da biz can idik
Sen ben değil, biz, BİZ idik
Özüne kurban olduğum
Ölüm korku bilmez idik
Yoluna canım verdiğim

Söyle lalmı oldu dilin
Yalanmıydı bütün sözün
Aşkına kurban olduğum
Bak dinmiyor gözde yaşım
Gözüne kurban olduğum

garip bulut
 14,04,2013

Sedat Özbek
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Kurşunun Baş Üstüne

Sen cansın bağrıma canan
Sen alev sin ben ise yanan
Sen bir gül,ben se dalına konan
Dikenin zehir edip alma canımı

SEN BİR HAYAL BEN KÖR BİR DELİ
RUHUMA GİRDİN ÇIKMAZ EBEDİ
KALBİMDEN VURUDUN EYLEDİN DELİ
KURŞUNUN BAŞÜSTE TEZ ALSIN BENİ

NEYANA DÖNSEM KARŞIMDA SENSİN
SARIYOR BEDENİMİ ILIK NEFESİN
GİTMİYOR KULAKLARIMDAN ADIM DEYİŞİN
UNUTSANDA UNUTAMAM BENDE HERŞEYİN
ALAMAZSIN NE ETSENDE BENDEKİ BENİ

UNUTURUM SANMA UNUTULMAZ Kİ BEN
NE SANIRSIN KENDİNİ BEN OLDUN SEN SEN
İSTER SİL DEFTERİNDEN ÖLDÜ BİL YOK ET
MAHŞERDE SORARIM SEVDAMI SENDEN BİLESİN

                                  garip
                                02.01.2007

Sedat Özbek
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Kurudu

Kurudu artık gönlümün pınarları
Kızılı soldu gönül GÜL lerimin,
Çorak kaldı toprakları yüreğimin
SANA HASRET,SANA AÇ SANA SUSUZ.
Gürlemiyor gök artık
Sağanak sağanak akmıyor gönlüme sevdan
Şimdi ben bende mahsur
Ben bende çaresiz bir başıma tufanımda.
Ansızın çıkıvermiştin karşıma
YILLARCA BENLİĞİMDE SAKLANMIŞ
SENSİZLİĞİ bitiriverdin ansızın,
Susuz kalmış HÜZÜN’üme,
GÜL lerime hayat oldun aniden..
Bilemedim serapmış,
Isısızlığında kaldığım,
Alevinde yandığım sevdaların.
Sarıldım umuduma
Süründüm serabıma,
Ve gülerek baktı bana HÜZÜN’üm
Arkasını dönüp giderken.
Ben çaresiz
Ben bir başıma
Ben umutsuz umuduma ağladım,
Yağsa da yağmurlar artık
Toplamayacağım umutları
Biliyorum
GÜL’lerim açmayacak
Ne umudum bir serap
Ne güllerimi sulayacak Yağmurlar
Tükendiii,
Son gücümü tükettim,
Yorgunum,
Gücüm yok artık
Zamanım kalmadı.
Benimle gelsin
Gözlerimde nedensiz ayrılığın
Nedeni yorgunluğu,
Yüreğimde dünümün hasreti
Yarınımın sonsuzluğu

                 garip
             01.05.2007

Sedat Özbek
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Küllerimden Yarat Beni

Yangınlar yandı yüreğimde yine bugün
Küllerim savruldu uzaklara
Seni haykırıyorum
Beni savuran fırtınalara
Seni yazıyorum, seni çiziyorum
Düştüğün topraklara.
Duy!
Duy beni.
Duy feryatları.
Parça parça böldün beni
Tek günahım sevmektir seni
Hak etmedim
Hak etmedim bu zulmü yaşamayı.
Taştan mı zırhladın yüreğini
Uzat ellerini düşüyorum
Uçurumun kenarındayım
Zaman dursun istiyorum
Boşluğa doğru adım adım yaklaşıyorum
Soğuk rüzgârları hissediyorum bedenimde
Senden önce yaşadım mı, bilmiyorum
Hayatım geçiyor gözümün önünden
Seninle başlamış yaşam,
Seninle bitecek
Uzat ellerini
Tut çek beni sonsuz karanlıklardan
Yangınlar yandı yüreğimde yine bugün
Yağmur ol, dolu dolu yağ üstüme
Al küllerimi
Yeniden yarat beni,
Anka kuşu misâli.
Yeniden
             Yarat…

                              garip  19,02,2006
Olurmu bidenem olurmu
Yeniden yarat beni olurmu

Sedat Özbek
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Mevlam Kerimdir

Karadır bu bahtım
Evvelden kara
Ağlama sevdiğim
Mevlam kerimdir
Bu kara günler
Elbet bitecek
Ağlama sevdiğim
Mevlam kerimdir.

Sensiz geçen her günüm
Bana zından dır
Kanlı göz yaşlarım
Bana yalandır
Ayrılık uzun sürmez
Ölümlere bedeldir
Ağlama sevdiğim
Mevlam kerimdir.

Ellerin sözüne
Uyupta gitme
Yalana dolana
Kanıp terk etme
Bu derli GARİP i
Bırakıp gitme
Ağlama sevdiğim
Mevlam kerimdir.

Geceleri
Uyku girmez gözüme
Yalvarırım uyma
Korku sözüne
Aşk ve sevgi
Sınanmakla seçilmez
Ağlama sevdiğim
Mevlam kerimdir.

Çektirdiğin acının
Sonu yakındır
Seni sevmek
Bana gerçek ağudur
Çektiğim bu acılar
Bir cehennem ağıdır
Ağlama sevdiğim
Mevlam kerimdir.

                           garip bulut
                           24,06,2005

Sedat Özbek
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Mı Acaba?

MI ACABA? mı

CANDAN CANA SELAM OLSUNNN
 Yanan Savrulan kül olsam
 Dağ başında diken olsam
 Güle konmaz bülbül olsam
 dönüp Bakar MI ACABA?

CANDAN CANA SELAM OLSUNNN
 Çağlayan gözüm Kurusa
 Gül benzim sararıp solsa
 Onulmaz yaralar olsa
 Merhem Olur MI ACABA?

CANDAN CANA SELAM OLSUNNN
 İçin İçin Yansa Özüm
 Sönse ateş bitse Közüm
 Kalmadı diyecek sözüm
 Yele savurur <<MI ACABA>>

CANDAN CANA SELAM OLSUNNN
 Kıştan farksız Olsa yazım
 Kör olsa Uzağa Gözüm
 Lal olsa İnciten Sözüm
 Gönül Gözü Görür <<MI ACABA>>

 CANDAN CANA SELAM OLSUNNN
 Eyledi beni Derbeder
 Beni delimi Zanneder
 Ya içimde ki Gam Keder
 Merhem Olup sarar <<MI ACABA>>

 CANDAN CANA SELAM OLSUNNN
 Gitmez Gözümde Hayali
 Tanrı bilir bende seni
 Be aklı zayi Yarim
 Elim den tutar <<MI ACABA>>

CANDAN CANA SELAM OLSUNNN
 İnan yoktur ben de yalan
 Yürekte Kalacak sevdan
 Olsada her şeyim talan
 Baş ucumda ağlar <<MI ACABA>>

CANDAN CANA SELAM OLSUNNN
 Yeter ey yar Çektirdiğin
 Bana Sana ettirdiğin
 Bize bu reva gördüğün
 Haka makbul <<MI ACABA>>

CANDAN CANA SELAM OLSUNNN
 Bilmem nasıl anlatayım
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 Daha nasıl yalavarayım
 Aç yüreğin  gör Halim
 Bu feryatlar seni bir gün
 Sızlatmaz <<MI ACABA>>

Garip Bulut 07.09.2011 / 21.40
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Mutlu Günlerim

Yazı geçtik
Bak bulduk son baharı,
Unutma emi
Beraber gezdiğimiz
Mutlu günleri
Bu aşk rüyasının
Tatlı maceraları
Bırakmaz
Sağımda solumda benim.
Her yolun bir başı
Bir sonu vardır.
Bilirim,
Güzelin sevdası
Bir nazı vardır
Şairin gönlünde
Hep sızı vardır
Onunla canlanır
Aşkı,sevdası.
GARİP ler
Hep dertten derde bürünür
Kızıl grup gözünde
Ateşlereden süzülür
Bazan kanat açar
Bazan sürünür
Kandırır
Avutur
Bir çift
GÖZ onu

garip  20,10,2005

Sedat Özbek
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Namert Olayım

Sen bu yürekte açan bir GÜL sün
Dalımda şakıyan dertli bülbülsün
Anmazsam adını bir gün bilirsin
Çıkarırsam bu yürekten namert olayım

Mazimi bu gün yaşar dururum
Anmasam adını biran ölürüm
Sevdana yanmayı nazmı bilirim
Çıkarırsam aklım dan namert olayım

Ağlamadan geçmez saatim günüm
Vefasızın birine geçmedi sözüm
Pınarları kurumaz kör olsa gözüm
Görmeden ölmeyi istersem namert olayım

Yeminim sensin tövbe kar etmez
Canımda can var kimseye vermem
Baş koydum bu yola geriye dönmem
Sen bilmesende,unutursam namert olayim

Buram buram hasret sen ol içimde
Kullenmez bu ateş sen ne desnede
El deyip arkanı dönüp gitsende
Kapında ölmezsem namert olayim.

Garip 02,07,2006

Sedat Özbek
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Nazlıcan

Sen kendini görürsün
Baksan gözlerime
Nazlı can.
Çığlıklar,
Fırtınalar,
Yangınlar yüreğinde,
Kapamışsın can kulağını
Duymazsın,
Duyamazsın
Nazlı can.
Seni gördüm,
Yürüdüğüm cennet bahçelerinde.
Dalgaları duruldu,
Suları çekildi
Hayat deryalarımın
Ve çölde yapayalnız kalıverdim,
Sen görmedin,
Göremedin nazlı can.
Kendinde kendini
Göremeyen sen,
Bir çocuk gibisin,
Her şey sana boş
Sendin
Kendini kendinde terk eden,
Vuran sen,
Vurulanda sen
Nazlı can.

                garip 13,03,2005
Vuran sensin bidenem
Vurulan da sen
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NedeN

NedeN

Nasıl kıydın sen bu aşka
Zehir kattın ekmek aşa
Yetmedimi bu yüreğim
ömrümü vermiştim sana.

Neden diye soruyordum,
Allah şahidim diyordun,
Hadi sana ben bir hiç tim,
Yokmu allah korkun senin.

Demek bakışına kandın,
Bir çift tatalı söze yandın
Sende ne yürek var zalim
Ben sana ömrümü verdim

Desen canım vermezmiydim
Yaar uğruna ölmezmiydim,
Nasıl vicdan var ki sende
Gülerek sırtımdan vurdum.

Ellerimdeydi ellerin
Yüreğimdeydi yüreğin
Bana canım derken sesin
Başkasındaymış ellerin.

Gözlerime baka baka
yalan söylüyorsun  bana
Gönlüm yanar gözüm kanar
Rabbim razı gelir sanma

Hani sevdam derdin bana
Nasıl kıydın can sen bana.
oldun şimdi yalan riya
Ne tez düştü masken senin.

Söyle neden oyun ettin,
Bu garibin boynun büktün
Sana vurgun bu yüreği
Gittin sen bir pula sattın.

Niçin neden kıydın bize
Razı gelmez allah bile
Söyle şimdi mutlumusun
Garibi öldürdün işte.

Emanetim sen de kalsın
Ahh ettikçe için yansın
Sana sözüm yok vefasız
Rabbim mutlu kılsın seni.
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Ben hakkımı helal ettim,
Sevdamı kalbime gömdüm,
Allah şahit ey sevgili
Emanetim sende kalsın

          Yüreğin her sıkıştığında, gözlerin her derinlere daldığında, uzaklara uzaklara
baktığında,
Görmediğin, bir kalemde sildiğin, can verdiğin can seslenmektedir yüreğinin en yangın
çığlıklarıyla, Göz yaşları içinde haykırmaktadır her an adını.

          Bir gün yüreğin sızlar için titrerse, Gözlerin sebepsiz dalar göz yaşların istem dışı
göz pınarlarından süzülürse, BİL Kİ,  BİL Kİ  EEEEYYYYYYY ZAAALİİİMM unuttuğun
unutmadı, yüreğinde götürdü kara toprağa sevdasını.((((((
garip bulut
08,01,2013 / 02:45

Sedat Özbek
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Nefesine Hasret im:

NEFESİNE HASRETİM

 bir şiir istedin CANdan
 onu da yazayım
 Son musun sen de
 Bitecek misin bu yürekte
 Son hatıra mısın
 Dökülecek bu kalemden
 Bu defterden o deftere

yoruldum yalanlardan riyalardan,
yoruldum sahte gülen gözlerden
yoruldum
yoruldum yanımdan ki uzaklardan
yoruldum yuregimle oynayanlardan
Yalnızım sensiz kalabalığımda
Umudum CAN dır

 Son musun sen de
 Diyecek misin güle güle
 Son gözyaşı mısın
 Dökülecek bu yürekten
 Bu gözlerden o gözlere

yoruldum yalanlardan riyalardan,
yoruldum sahte gülen gözlerden
yoruldum
yoruldum yanımdan ki uzaklardan
yoruldum yuregimle oynayanlardan
Yalnızım sensiz kalabalığımda
Umudum CAN dır

 Son musun sen de
 Bitecek misin bu gecede
 Son savaş mısın
 Dökülecek bu bedenden
 Bu tenden o tene

yoruldum yalanlardan riyalardan,
yoruldum sahte gülen gözlerden
yoruldum
yoruldum yanımdan ki uzaklardan
yoruldum yuregimle oynayanlardan
Yalnızım sensiz kalabalığımda
Umudum CAN dır

Son musun sen de
Diyebilecek misin bir elveda bile
Son dakika mısın
Bitecek tamamen
Bu kalpten o kalbe.
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yoruldum yalanlardan riyalardan,
yoruldum sahte gülen gözlerden
yoruldum
yoruldum yanımdan ki uzaklardan
yoruldum yuregimle oynayanlardan
Yalnızım sensiz kalabalığımda
Umudum CAN dır.

                    29.01.2012 garip bulut
                    19.02.2012
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Olmazmıydı

OLMAZMIYDI

Bezdim şu yalan dünyadan
Ne murat aldım ne güldüm
Baharım hep kışa döner
Dalıma baykuşlar tüner
Göz yaşlarım sele döner
Gül deseydin olmazmıydı ?

El uzatsam hangi dala
Dal kırılır atar yere
Umudum kapılır sele
Gam yağdırdın yüreğime
Yetmedi mi bunca çile
Dur deseydin olmazmıydı?

Yunusum deryaya daldım
Eyüp muyum derde sardın
Mecnun kerem Ferhat ettin
Sevda serabında gezdim
Kül  edip dağlara saldın
Ol deseydin olmazmıydı?

Garip Bulut Kul değil mi
Gülmek ona hak değil mi
Yaz bahar da gülüm solar
Ömür geçer miad dolar
Yazdığın kara yazgıya
Son deseydin olmazmıydı?

garip bulut
25,04,2012

Sedat Özbek
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Ö z Le M i M

Sana seni anlatabilmek sema ya yazı yazmak kadar imkansız
Seni bana anlatabilmek Güneşin kızılın da yanmak gibi bir şey
Seni sensiz yaşamak Sabahı olmayan gecede tutsak olmak
Ben-i sensiz  yaşamak,
Cehennem azabı dedikleri bu olsa gerek
Sen uzaklarda ulaşılmaz bir yıldız
Yıldızlara ulaşmak ne kadar zor
Bulutların göz yaşları vururken penceremden içeri
Hayalini alıp yüreğime düşlere dalarken
Sonsuzluklara umudumu haykırıyorum
YALNIZLIK paylaşıyor sensizligimi
Sensizliğim seni anlatıyor
ÜMİT yarınım olacak mı?
Yarınım seni ümit ederken
HAYAL’im çaresiz, yorgunum
YAĞMURun lavları vururken  gönül penceresine
Dudaklarımdan bir TEBESSÜM benliğimi kavuran
HÜZÜNüm de ÖZLEMlerim beklediğim BAHARım
SEN benim bir ömür beklediğim
Dönüp giderken arkanı ben yokmuş gibi
Seni sana anlatıyorum
yorgun bedenim
yorgun yüreğim
yorgun yarınım
Ben yorgun ölüyorum &#61516;

garip bulut
19,03,2012
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Ölesim Gelir

BAHAR gözlerini sevdiğim güzel
Seni görmeyeli göresim geldi
Siyah saçlarını,kaytan kaşını
O ak alnın öpesim geldi.

Yetti artık ayrılık etme bu nazı
Yüreğime bastın ateşi közü
Kıskandırır gülüşün gülü nergizi
Yüzümü yüzüne süresim gelir.

Nice koç yiğitler düşmüş gönül derdine
Can kurbandır güzellerin gözüne
Ne dağları delmişler yarin bir tek sözüne
Aşıp deryaları yare uçasım gelir

BAHAR dır gözlerin kalemdir kaşın
Dolandım her yeri bulmadım eşin
Gözümün akından yakındır gözün
Bakıpta içinde ölesim gelir.

Dertli GARİP düşmüş gönül derdine
Oturup ağlarım kendi halime
Bir kağıt bir kalem aldım elime
Yazdım arzu halim nazlı yarime

                               garip  bulut
                               21.10.2005

Sedat Özbek
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Ötesi yok

ÖTESİ YOK

Aşk için bu dünya da
Hasretten ötesi yok
En uzun gecelere
Şafaktan ötesi yok
Tanrıya ulaşanlar
O gerçek aşıklardır
Nehirlere denize
Varmaktan ötesi yok

Taş bir duvardır
Her gün
Karşımıza dikilen
En ulu ağaçlara
Yapraktan ötesi yok
Yeter bunca acı keder
Bitsin artık ayrılık
Tutuşmuş bir kalp içinde
Sevgiden ötesi yok

Ne çıkar
Bu kor alev
İsterse hiç sönmesin
Yürekten seven için
Ölümden ötesi yok
Elbette ömür biter
Can gider ey sevgili
Aşkı sende bulanda
Topraktan ötesi yok.

                garip 16,06,2005
Ömür bitsede can gitsede sevdalar bitmez can bitmez

Sedat Özbek
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Öyle Susma Ne Olur

Vakit gece yarısını çoktan geçti
Kimsesiz kimimle boş kaldırımlardayım
Bir bir sönerken ışıkları bu koca şehrin
Ben sensizliğin kalabalığındayım
Böyle susma ne olur
Ya yokluğunu bitir,
Ya yokluğunda yok oluşumu.
Kaçıncı günü sensizliğinin
Bu akşamda sen bendesin
Üşüyorum yamaçlarında gözlerinin
Sen günahsız günahıma  inat
Ben müebbet sevdama mahkum
Sabahı olmuyor gecemin
Bir çığ gibi sensizlikten yana çığlıklarım
Bir gonca GÜL’e haykırıyorum sevmişliğimi
Merhabasız bir güneş doğuyor üstüme,
Param Parça.
Ben yine sensizim
Ben yine sana açım
Kimsesiz kimimle boş hücremdeyim
Öyle susma ne olur
Ya yokluğunu bitir
Ya yokluğunda yok oluşumu
Ben yalnız adamım
Sensizlikte ölüyorum.

garip
15.10.2006

Sedat Özbek
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Özlediğim Hayalim

Gah kırık kadehlerde,
Sonsuz maviliklerde yaşadım mutluluğu,
En güzel anlarımı
Doyumsuz yalnızlığımda.
Uçsuz bucaksız çöllerde
Sana susamışlığım,
Kartal yuvasındasın
Uzanamam biliyorum
Yıldızlar kadar uzaktasın
Oysa bilmediğin bir şey var
Sen bendesin
Dudaklarımda senin adın
Gözlerimde gözlerin
İçimde sen varsın
Hep seninleyim
Tüm yalnızlıklar
Benimdi bir zamanlar
Kırık dökük yalnızlıklar ülkesiydim
Hayallerin arkadaşıydım
Param parça mutluluklar kucaklardı
Yalnız gecelerimi
Şişelerde dolaşırdım
Yarı ayık
Yarı sarhoş
Sigaramın dumanında
Mutluluğu nakşederdim
Yüreğimin gözbebeklerine
Yanık ezgilere
Güzel gülüşlere hasretim
Cennetin meyve bahçelerinde
Kuru dallara uzanan el gibiyim
Gah
HÜZÜN'lü şarkılarda yok olurdum
Gah susamışlığımı
Saklı sevdalarda giderirdim
Bana geldin
Üşüdüğüm YAZ gecesinde
Dur
Gitme
Yalnızlığımın kalabalığı
Dur
Gitme
Özlediğim hayalim.

        garip
    15.04,2007

Bekleyenden BEKLETENE
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Sedat Özbek
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Özlem Dinamitleri

ÖZLEM DİNAMİTLERİ

Göz yaşlarım sicim sicim
Güz yağmurları gibi yağıyor
Boz bulanık akıyor.
Umut bahçelerimde.
HÜZÜN şarkıları ezgileniyor
Yürek odalarımda.
Kördüğüm olmuş düşüncelerim
Sensizlik rüzgarları esiyor.
Gönül sokaklarımda,
Feryatlarım can çekiyor
Yalnızlığın dev kollarında
Yüreğimde acımasız patlıyor
ÖZLEM DİNAMİTLERİ

garip 13,10,2005

Sedat Özbek
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Özlemine Özlemim

ÖZLEMİNE  ÖZLEMİM
Sensizliğinde Özlerim özlemini özlemle
Sevincini yaşarım Suskunluğun da   sevdanın
Adı sen Soluğu sen nefesi sen eyyy hasret
Can yoktu sen yoktun,Can oldun can da
Yarınımda seni aradım, hayalimde düşümde hep sen
Günleri boş geçmiş yıllarımın
Saatler geçmez oldu şimdilerde, can gelsin diye
Uzaklara dalarım,özlerim tez gelsin diye ellerim dua da
Bedenimde bir sen varsın,damarımda kan
Korkarım geceleri açmaya gözümü
Sen düşersin diye göz bebeklerimden
Çekerim derin derin nefesimi sen varsın diye
Her zerresinde
Bırakamam boşalırsan boğulurum,nefessiz kalırım diye
Sana öyle hasretim ki,
Sana öyle muhtacım ki
Güneş gibi hava gibi su gibi
Sesin kulaklarımda gezdiğim kalabalıklarda
Bir tek beni
Bir tek seni duyuyorum
Bendeki beni dinliyorum sessiz kalabalığımda bu insan selinde
Hasretim be caan
Hasretim
Gül yüzünü görmeye,Güneş güneş gülüşünde yanmaya
Anlatamam  diyemem
Korkarım söyleyemem kopar diye dalından Özlemin
Hasretinde yanarım beklerim derininden dökülür diye bir gün
Bitirir yangınları umut ederim

garip bulut
08,05,2012

Sedat Özbek
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Özür Dilerim

ÖZÜR DİLERİM

Özür dilerim
seni kalbimin en derin yerine hapsettiğim için,
Özür dilerim,
göz bebeklerimden düşmeyesin diye,
göz yaşlarımı yangın yangın yüreğime akıttığım için
Özür dilerim,
hayalini karşıma alıp,
hasret hasret sarılıp kokladığımı için.
özür dilerim,
sesinden mahrum kaldığım her saniyemde
telefonumdaki senle konuştuğum,
ne çok sevdiğimi milyonkereler tekrarldığım için.
Özür dilerim,
özür dilerim CAANNN
cevapsız mesajlarıma
cevapları sen yazmış gibi okuduğum için
Özür dilerim,
açmadığın her telefonumda,
meşgul olan her anınında rahatsız edip,
seni haykırdığım için.
Özür dilerim,
gelmeyeceğini bile bile
yollarını gözlediğim için.
aldığın her nefesi ruhuma almak,
yürüdüğün yollarda,bastığın kaldırımlarda
seni anarak geclerce yürüdüğüm için.
Özür dilerim,
sendeki ben alıp gidyiorum işte,
seni sende bırakıp.
istediğin olsun
Yüreğimdesin HABERİN OLSUN.
Özür dilerim,
Belki yarına hatırlar da beni,
gözlerinden iki damla inci
dökülüp yanağından yanarmı diye
ben olan seni düşünüp ağladığım için.
Özür dilerim,
Cana can veren seni
kıyamette de hep seveceğim
HABERİN OLSUN.

garip bulut /29.12.2012

Sedat Özbek

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Resim

Seni en son uzak resmin de gördüm
Göz bebeklerinde hüzün
Yüzünde maskeli gülümseyiş
Kendini gizliyordun kendinden,
Seni en son uzak resmin de gördüm
Ne çok resim di
Gülerken,ağlarken
Özlerken
Acırken
Ve
Ararken çekilmiş resimlerde.
Ama sen yokmuşsun resimlerde
Hayalmiydi,
Yoksa düşümüydü
Özlemini çektiğim,
Dostlukların susamışlığında,
Kaybolduğum çöller de
Koştuğum serap mıydı

garip 23,03,2005

Sedat Özbek
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Rüyaa Olsaydın

Ne çok isterdim
Ah keşke rüya olsaydın,
Uyanamadığım bir tatlı hayal.
Biliyorum
Hiç değmeyecek ellerim
Bir daha ellerine
Gözlerim bakmayacak gözlerine
Sen istedin
Sen diledin.
Ne yaşama hevesi var şimdi bende
Ne gülmek arzusu
Tükettin,
Kuruttun be zalim
Hayat pınarlarımı,
Ne çok isterdim
Ah keşke rüya olsaydın
Ne seni kaybetmek korkusu olurdu
Ne de sensizlik acısı
Üstüme çökmezdi çığ gibi geceler
Gündüzleri ağlamazdım gizli gizli
Çaresizliğime
Ne çok isterdim
Ah keşke rüya olsaydın
Hiç uyanmamak üzere
Kollarında uyumayı
Ne çok isterdim.

                                  garip 28.11.2005
Ah keşke rüya olsaydın
Hiç uyanmamak üzere
Kollarında uyumayı
Ne çok isterdim.

Sedat Özbek

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

SanA  İnaT

Sana İnat.

Ben seni uzaklarda  sevdim,
Mesafelere inat.
Ben seni baharda sevdim
Kış ayazına inat.
Ben seni senden habersiz sevdim
Beni sevmeme ihtimaline inat.
Ben seni çığlık çığlığa sevdim
İçime sığdıramadığımı saatlere inat
Ben seni kendi yüreğimde sevdim
Yüreğimdeki yüreksiz yüreğine  inat.
Ben seni ben de
Ölümüne seveceğim sevgili
Sana inat.

garip bulut
04,01,2013

Sedat Özbek
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Sana Geliyorum Her Şeyimle

Sana geliyorum
Sadece sana
Yüreğimde
Kervan yüklü sevdalarla
Çöl sıcaklığını yakan yangınlarla
Sana geliyorum.
Sana geliyorum,
Yıllardır yüreğimde sakladığım
Fitili tutuşmuş
Patlamaya hazır
Sevda dinamitleriyle.
Sana geliyorum,
Uykusuz geçen bütün geceleri
Üşüdüğüm yaz sabahlarını
Kadehlere sığmadığım tüm akşamlarda
Üstüme çöke sensiz karanlıkları
Tolayıp geliyorum.
Gel
Hadii,
Gel sende
Sarıl bana,
Son bulsun
Çığlıklar ortasındaki
Yalanızlığım.
Gel ve ağla
Bunca yıl çektiğim acılara,
Susamışlığına sevdalara.
Kurtulmam için
Sarıl ve ağla.
Göz yaşlarınla birlikte
Akıp gitsin yalnızlığım
Kurumuş göz pınarlarım
Seninle birlikte
Yeniden coşar belki.
Bende sıyrılırım
Yüreğimi yakan yalnızlıktan.
Bir tek sana Kalırım
Bir tek sen kalırsın sen olan bende.
Geeeelllll
Sadece bana gel
Sonsuza kadar tüketmeden sevgini,
Sana geliyorum,
Sadece sana geliyorum,
Sonsuza dek tükenmeyecek sevgimle.

                                        garip bulut
                                       17,05,2005

Sedat Özbek
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Sebep

Bir günü
Bir anı
Bir de canı severim
Bir gülü
Bir dalı
Bir dikeni severim
Gün bir anın
Can olmanın
Gül bir dalın
Dal dikenin
Sen de benim sebebimsim

                            garip bulut
                            26,07,2005

Sedat Özbek
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Selam Olsun

Selam olsun
İnancı yanardağ gibi olanlara.
Selam olsun,
Kavgası kavgam,
Sevdası sevdam.
Ne güzelsin,
Ne dost sun.
Çıngıraklı yılanlar,
Hain geceler
Ürpertir mi sanır
Sevgiyle,
İnançla
Emekle zırhlanmış yüreklerimizi.
Ne yaman aldanır bilemez ki,
Alın terimle yoğurdum
Ekmeğimi aşı mı,
Çok,Çok iyi tanırım
Dostumu düşmanımı,
Dost
Dost isterem,
Kavgası kavgam
Sevdası sevdam.

                    garip  bulut
                   12,05,1994

Sedat Özbek
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Sen Bir Meleksin

Sana hor baka gözler
Görmez olalar
Seni güldürmeyenler
Gülmez olalar
Sana dokunan eller
Tutmaz olalar
Sen bir meleksin
İnan SEVDİĞİM
Kara kaşların
Ak sürmeyi ne yapsın
Siyah zülfün
Kara geceyi silsin süpürsün
Fidan boyun selvileri hor görsün
Sen bir melek sin inan BİRTANEM
Geceyi aydınlatır cemalin
Lamba ne yapsın
Kül eder SEVDAN  insanı
Ateş ne yapsın
Kör eder gözlerin gözü
Miller ne yapsın
Sen bir CANANSIN
İnan SEVDİĞİM

garip bulut
09.03.2007

Sedat Özbek
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Sen Geldin Sandım

SEN GELDİN SANDIM

Karanlıktı dünlerim,
Yarınlara umutla uyanırdım.
Soğuktu,
şubatlardaydı temmuzlarım
Hep üşürüdüm,
Bakarken gözlerim anlamsız siimalara
Gözbebeklerime düşerdi hayali sevdanın
Ve güneşe uyandım
Sen geldin sandım
Şubatlardayım
Alev alev yüreğim  şimdi,
Sen geldin sandım.
Görebiliyorum
Yaşamanın ne kadar güzel olduğunu
Nefesinle can bulurken
Sen geldin sandım caaann
sen geldin sandım.
Hoş geldin sefa geldin
Cana can veren
Sen geldin sandım güneşi görünce,
Aydınlatınca ruhumu
İliklerime kadar ısındım
Sen geldin sandım  ey yaarrrr
Umutlarım dag gibi yükseldi önümde,
Gözlerimdeki ışıltıyı görünce
Duraksamadan emin oldum
Kulaklarım çınlarken
Sen geldin sandım ey yarrr....

garip bulut
23,12,2012

Sedat Özbek
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Sen Olmayınca

Dünyanın nefesi içime dolsa
Güzeller toplanıp karşımda dursa
Gördüğüm şu dağlar un ufak olsa
Hiç birinde gözüm olmaz
Sen olmayınca

Kurtlar kuşlar hepsi dile gelseler
Benim ne çektiğimi sana deseler
Koca dünyayı bana verseler
Dönüp te bakmam
Sen olmayınca

Bu deli gönlüm çağlayıp dursa
Nehirler misali ovalardan taşsa
Altından ağaç olsa zümrüt yapraklı
Dönüp te bakmam
Sen olmayınca.

                                                   garip bulut
                                                  15,05,2005

Sedat Özbek
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Sen Varken

SEN VARKEN

S en varken üşümezdim titremezdim temmuz sıcağında
E rimezdim en soğuk kış gecelerinde
N edir beni titreten nedir eriten.
H er defasında yenildim yüreğimin fırtınalarına
E stim sarp kayalıklarında terkedilmişliklerin
R üyalarımda kabuslar yaşamazdım.
Ş imdi nerdesin diye sorma bana
E lemler yumağı sardı bedenimi
Y ıktın koca dağları,altında kaldı umutlar karanlıkların
S en koydun araya korkuları sen koydun ayrılıkları
İ çimde durmadan büyüyen sensizlik alevleri
N asıl olsa gidecektin biliyorum.
B ilmediğin bir şey var,gözlerinde yaşayacağım
A lışığım vefasızlıklara terkedilmişliklere
H üzünlü bulutlarla kaplı gök yüzüm
A ğlayan bir çift göz,paramparça bir yürek bıraktın
R ahat ol BİDENEM sana kimse haber getirmeyecek
G örünmez bildik bir sızı sol tarafımda
Ö lümün soğuk nefesi sensizliğimin gölgesi
Z amana karşı yarışım,az kaldı tükenişim
L a la la la evet evet seninle haala
Ü stüme üstüme çökse de sonsuz karanlıklar
M abedimde ruhum inan ebedi hep seni anacak.

                                                        garip  15,11,2005/00.3

Sedat Özbek
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Sene

... (sene)

Kalp susarsa can böyle acır işte,
Ne bir nefes cana can veren,
Ne bir yudum gülüş yürek yangınımı söndürecek
Varlığının dolu günleri
Şimdiler de yokluğunun sancılarıyle kavrulmakta.
Sana dair öyle çok birikmişliklerim var ki
Uzaklarda vurdun sırtımdan
Ne dokunabildim
Ne de sana ellerimi uzatabildim,
Sen yanmadın mı
Bir ses beklemek senden
Soluk beklemek,
Suskunluğun en acımasız olduğu zamanlardayım
Hiç bu kadar uzun susmadık sevgili
Hiç bu kadar uzun gitmedin benden bilmediğim yerlere.
Gözlerimi götürmeden yanında.

Düğümlendi: söyleyememeler başladı,
Körlendik: Görmemeler başladı
Uzaklardayız: dokunmamalar başladı el ele iken
Hayra değil bu alametler
Yine uykusuz gecelerin çığlıklarındayım
Haykıramıyorum: ya duyarsan, cevapsız
Yazamıyorum: Ya  okumadan silersen,
Bakamıyorum: ya anlarsan ağladığımı
için için yanarsan,
Söyleyemiyorum;
Söyleyemiyorum: Ya kırarsan Rahatsız etme diye.

Bir ses beklemek senden
Soluk beklemek
Suskunluğun en acımasız olduğu zamanlardayım,
Hiç bu kadar uzun susmadık sevgili
Hiç bu kadar uzun gitmedin bilmediğim yerlere.
Gözlerimi götürmeden yanında.
Salgın bir hastalık gibi taşıyorum
seni sol göğsüm de
Şimdi sevmeye çalıştığım herkese sen bulaştırıyorum
Sensizlik dalgalarında hıçkırıklarım
Boğuluyorum
Kıyına vurdum işte
Alıp çeksene
Ölüyorum azar azar
beni görsene.

Son defa hissedip nefesini
Son defa sarılıp bana
uğurla (sana)
Hadi
Sev (sene)   beni
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gidiyorum artık
Git (me)   desene
ve bu rüya
Hadi bit  (sene)

garip bulut
13,01,2013
(A)

Sedat Özbek
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Senede Bir Gün

Sarılsam boynuna,
Okşasam simsiyah saçlarını
Koklasam buram buram tenini
Tutsam ellerini,sevsem
Senede bir gün.
Baksam doya doya kalem kaşına
Yaslasam başımı sıcak göğsüne
Seyretsem ay yüzünü
Tatlı tatlı gülümsesen bana
Senede bir gün.
Başımı koysam dizlerine,
Okşasan tatlı tatlı saçlarımı
Akıtsan göz yaşlarını yanaklarıma
Ağlasan derin derin
Garip halime
Senede bir gün.
Gülsem,
Seninle sevinsem,
Ağlasan ağladığımda
Silsen göz yaşlarımı,
Sevgiyle sarılsan boynuma
SEVİYORUM SEVGİLİM
SEVİYORUM SENİ
Bir diyebilsen
Bir diyebilsen
Hasret dolu gönlümü sevindirsen
SENEDE BİR GÜN.

garip 17,4,2005

Sedat Özbek
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Seni Dünüm de Sevdim

SENİ DÜNÜMDE SEVDİM

Seni dünüm de sevdim
Beklediğim,dilediğim duam senmişsin.
Seni düşümde sevdim
özlemlerinde uyuduğum cennet yüzlüm
Şarkılarda sevdim seni
Nağme nağme seni getiren
Seni sen de sevdim eyyy sevgili
Ben olansın hakkın verdiği.
Sevda sensin
Hayat sensin
Caaan sensin.
Seni mavilerde sevdim
Karanlık gecelerde odamı aydınlatan
Umudum da,
Kalabalıklardaki sessizliğim de  sevdim seni.
Karanlık dünümde
Gözbebeklerimin nurunda sevdim.
Seni can da sevdim eyyy beklenen.
Cana hoş geldin canda can olan
Sefalar getirdin.
Bu can sensin
Sen cansın.
Arkanı döneceksen
Al bu canı senin zaten.

garip bulut
12,12,2012

Sedat Özbek
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Seni Düşündüm

Bu darmadağın dünyamda
Kırık dökük hayallerin için de
Dolaşırken başı boş
Divane bir biçimde
Kendimden geçtim bir an
SENİ DÜŞÜNDÜM.
Ağlaşırken bulutlarla,
Keder dolu,
Dertleşirken gökyüzündeki yıldızlarla
Kaybetmişken tüm umutlarımı
SARARMIŞ YAPRAK gibi
Koparken dalımdan
Tam düşerken ayaklar altına
SENİ DÜŞÜNDÜM.
Sonsuz okyanuslarda
Kaybolan gemi misali
Kaybetmişken kendimi
Sevdanın yollarında
Yaşam denen
Çıkışı olmayan labirent te
Yolumu bulmaya çalışırken
SENİ DÜŞÜNDÜM.
Seni düşüneceğim
Dönüşü olmayan yolculuğa çıkarken
Üstüme,Sensiz bir gün doğduğu zaman
Baş ucuma bir taş diktiğin,
Toprağıma bir damla yaş aktığı zaman
SENİ DÜŞÜNECEĞİM.

garip16,05,2005

Sedat Özbek
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Seni Düşünürken

Bilirmisin
Dökülen bu gözyaşları,
Yazılan şiirler
Seni unutmayışım
Göz yaşı değil,
Senin unutulmaz sevgin
Senin adın
Senin tadın.
Bu göz
Senin güzelliğinden
Ve mah cemalinden başka
Görmez oldular,
Eller yazmaz
Diller dömez oldular
Ayaklar yürümez oldu
Sen olmazsan.
Kaç kez andık
Ayıran bu up uzun
Yolları,
Kaç kez buluştuk
Ortasında uzaklıkların.
İşte
Şuracıkta oturup
Gözlerimizle konuştuk
Saatlerce
Ne dersin
Kaç kez daha
Yakına hasret
Ağlayacak umutlar
Düşlerde mi yaşayacak
Mutluluklar
Aynı gülüş
Aynı göz
Aynı sevgi
Sevgilim

garip
03,07,2005
Düşlerde kalmasın sevdalar
Hasretler bitsin

Sedat Özbek
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Seni Sevdiğimi Söyleyemedim

SENİ  S…….. SÖYLEYEMEDİM
Bir gün yüreğin titrediğinde,
Aniden uzaklara uzaklara daldığında
Gözlerini sebepsiz bulutlar sardığında
Umudun terk ettiği bir yıldız kaymıştır gök yüzünden.
Karanlık sokaklarda güneşe inat titreşen ışıklar
Issız köşelerde hasretini haykıran ayrılık
Yarına umutlu,sahili döven dalgalar
Sevda nağmeleri fısıldayan yapraklar
Bir bir sustuğunda mutlu ol sende
Uzaklarda ağlayan bir yürek yoktur artık
Ebedi hasrete mahkum olmuştur biçare
Ve bir gün,işte o gün
Bulutlarından düşen iki damla
Yeşertir toprağımda
Diyemediğim,
Diyemediğin ………? S… S… S… S… S… S…
Hadi söyle fısılda Bulutlara
Alıp bohçasına boşalsın toprağıma
Dün geri gelmez
Bu gün Umuda gebe
Yarınsa çok geçtir

garip bulut  12,09,2006

Hüzünüm sen ol
Geleceksen Gel Sevincim sen ol
Yarınım sen
uzaktaki yakınım
çöpcü...

Sedat Özbek
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Senin İçin

SENİN İÇİN

Bu sevdamı sanma yalan
Yoktur ben de yalan dolan
Yazılsada bana ferman
Öleceğim senin için.

Yüreğimde bin bir yara
En güzeli senin sevdan
Buyur  dese yüce mevlam
Vereceğim senin için

Duysun dağlar duysun taşlar
Sussun kuşlar bitsin düşler
Esse yeller soğuk kışlar
Donacağım senin için

garip bulut
31.12.2012
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Seninle Sensiz Olmak

Gidiyorum ben
Umutsuzca kuruyarak
BAHAR gözlerinde
Suya hasret Çiçekler gibi
Hasretin vurur beni
Yüreğimden
Taa...
En derininden
Hançer acısı.
Sanmaki korkum ölümden
Ölüme değil isyanım
Korkum sensizliğe
Sensizlik ne demek bilirmisin?
Hani titrer ya beden
Sığmaz ya göğüs kafesine yüreğin
Hani nefes alırsın ya
Yaşıyorum dersin
Hissedersin ya
Ciğerlerinde
Soluduğun havayı
Ne güzeldir
Seni seviyorum diyebilmek
Ellerin haala ellerimde
Gözlerinde kaybolmak
Korkum ölümden değil
Sen bendeyken
Sensizliği yaşamak

garip 12,07,2005
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Sensiz olmuyor

SENSİZ OLMUYOR

Gözlerim uzakta seni arıyor
Dilim dua gibi adın anıyor
Deryam BUZ olmuş içim yanıyor
Olmuyor BİDENEM sensiz olmuyor

Günlerim karanlık geceler uzun
İsyanda yüreğim geçmiyor sözüm
Kalmadı takatim tükendi gücüm
Olmuyor SEVDİĞİM sensiz olmuyor

Karanlık geceme ay gibi doğdun
Dert saldın gönlüme kanıma doldun
Ateşe atıp ta elin mi oldun
Olmuyor BİDENEM sensiz olmuyor

Görseydim bir daha o BAHAR gözü
Mevlam nasip etse koklamak GÜL ü
Azrail o anda alsın bu canı
Olmuyor be GÜLom sensiz olmuyor

Dağ uyur taş uyur uyumaz gözüm
Sana vurgun yürek geçmiyor sözüm
İnsaf et gör beni yeter bu zulüm
Olmuyor bu hayat sensiz olmuyor.

garip
26,03,2007

Garip Bulut /Sedat Özbek
çöpçü.....
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Sensizim

Bir gün daha bitti gönlümde
Bir güneş daha battı
Sensiz
Kapkaranlık bir gece daha başladı
Uzatamam ellerimi
Çok uzaklardasın
Bir hüzün doldu gönlüme
Ağlamak geliyor içimden.
Kederlerin esiri oldum
Sensiz geçen gecelerde
Ansam adını
Korkarım
Hasretim artar diye
Ne yapsam çaresiz
Unutamam seni
Bir buruk gönlüm
Hüzün dolu gecede.
Bir bahar bitti ömrümde
Sensiz bir mevsim daha geçti
Koklayamam daha seni
Belki
Belki ebediyen bir daha
Dalları çıplak kaldı
Gönül ağaçlarımın
Ağlamak istiyorum
Çok acı göz yaşlarım

garip 12,10,2005
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Sesim Kısılır

SESİM KISILIR
Özlemime  anlatamam SENSİZLİĞİNİ.
Üzüntümü  sevincimi  SUSKUNLUĞUMU.
Özlemimle  YAŞAR oldum Özlemini tanıdığım günden beri.
Umudum,Yarınım  beklediğim  CAN oldun.
 Geceleri  bekler oldum rüyamda  hep kal diye
 Gözlerimde gözlerin düşlerim de YÜREĞİN.
Sarar benliğimi ÖZLEMİN kor gibi.
Sesinsiz gecelerimi yakar oldum UYKULARIMDA.
Sen varsın her yanımda bir CAN, bir nefes gibi.
Duyamasam da sesini Sesinsizliğim de sen varsın
Damla damla  alev alev damarlarıma can veriyor.
Sana öyle HASRETİM Kİ SEVDALIM.
Suya hasret papatyayım hasretim gülüşüne.
Hasretim gün yüzünü  görmeye.
Bir de yanımda olsan artik ÖZLEDİM
ÖZLEDİM SENİ.
Anlatamam derdimi hasretimi  ÖZLEMİMİ
Konuşamam  sesim kısılır.

garip bulut
08,06,2012
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SevdiğiM

SevdiğiM

Dünyayı yakarım uğruna senin,
Solmasın yeter ki sevdiğim yüzün
Razıyım çekmeye ben hasretini
Bilirim gönlünde saklıdır gönlüm
Ağlamasın eyyy caan kömür gözlerin
Razıyım yanmaya odunla senin.
Bitsin ey can gitsin senden
Bu dert keder
Ellerimde ellerin
yüreğimde,inan sevdan pek derin.
El ne dersin desin sen bir tanemsin
Değişmem  dünyayı tek teline ben senin.
Ne olur yüzün gülsün artık sevdiğim

garip bulut
26,12,2012

Sedat Özbek
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Sevgilİ

AĞLIYORUM BEN
Sevgili
 Sevmeyide beceremiyorum değil mi?
 Anladımki sözle olmuyor
 Aşkı ağlayışınla bileceksin,
 gülmesini de sevmesini de.

 Ben ağlıyorum sevgili.
 Şimdi açsam yüreğimi koysam önüne,
 gözyaşlarımın anlatamadığını anlatır sana Sessizce.
 Ya da kaçsam,uzaklaşsam çaresizce,
 Sona erermi yüreğimdeki yangın,dinermi çığlıkları.
 Sevgili;
 Aşk, uğruna olmek değil,yaşamak
ve uğruna her gün yanmak.özlemek, adını anmaktır.
 Her gözde gözlerini, her seste sesini duymak
 soluduğu havada nefesini çekmektir.
 Sevgili;
 Varmı sende bu yürek,
 sevdin mi sevebilirmisin ben gibi.
 Söyle,sor yüreğine
Nerdesin EYYYY SEVGİLİİİİ
 Haykırıyor tüm sessizliğim sensizliğimi
 dinle YARRRR
 dinle sana AĞLIYOR BU YÜREK.
 garip bulut
 26,11,2012
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Son Duraktaki Sevgili

Senden öncesini yok saydım
Senden sonrası sen yoksan
Hiç olmayacak
İlksin
Teksin
Yüreğimin sızısı.
Her gün
Her gün bin bir yalanla
Avuttum yüreğimi
Dönecek,
Dönecek dedim
Gelecek dedim
Sen arkanı dönüp giderken
Beni
En yorgun anımda
Dinlenmek için durdurduğun
Son duraktaki sevgili.
Sen giderken
Sen giderken
Dur dedi yüreğim
Gitme dedi feryatlar
Duymadın
Duymadın CAAAAAAN
Arkandan koşarken
ve sen yok oldun
Bir rüya gibi
Güneşin kızılında
Karanlıklarda.
Gidişin ölüm acısı
Sen gitmeden
Ölüm meleğinin kanatları
Gölgelesin isterdim
Gölgesinde ağladığım
Ağaç yerine
Yok saydığım yıllarım
Alışmayı öğretti bana
<<Hayatın kahrını çilesini çekmeyi
En mutlu anımda umutlarımı kaybetmeyi>>
Ama sensizliğe alışmayı
Sensizliğe alışmayı atlamış
Bir tek sana sensizliğe
Alışmaya alışamadım.
Kıyamam
Dayanamam
Gözündeki bir damla yaşa
Ne senliliğin verdiği mutluluğa
Ne sensizliğin verdiği acıya
Alışamadım.
                           garip 27,07,2005
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Sonsuz Güneşim

Maviliklere kanatlanır umutlarım
Amedin kara daşı kadar eskidir
Yüreğimin yangını.
Dicle kadar deli, coşkulu
Hevsel gibi yeniden doğar
her kış her bahar,
Bismil ovası gibi kucak kucak  sevgi dolu.
Çocuksu düşler gibi
sonsuzluğa sevdalı
Mutluluğum, batmayan
GÜNEŞİM
SONSUZUM
Sana koşar umudum.

garip bulut
17.11.2020
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Sonsuzluğum Simsiyah

Yüreğimde simsiyah  bir sonsuzluk
Ellerim özlemlerim ıslaklığında,
Soluğun soluğumda,
Gözlerim esaretinde hala gözlerinin.
Hıçkırıklar boğar beni,
Seni örttüğüm uykulardan uyanırım
Düşlerimde kabusları sensizliğin.
Sorsalar seni bana
HASRET derim adına
ELLERİM yangınında ellerinin,
ELLERİN  suskunluğunda HASRETlerimin
Yüreğim suskun yüreksiz yüreğinde
Gözlerin güneş yangını gözlerimde
Fetvası var,
Katli vacip yüreğimin
Al götür sonsuzluklara
Helal olsun sana bu can.
Bu sevda.
Bir yanım cehennem yangını sensizliğin
Bir yanım tufan  özlemlerinin
Yorgunum,
Yitip gidiyorum sensizliğinde
Sevdamı fısıldıyor sinsi geceler,
Göz kapaklarım taşımıyor uykularımı
Yokluğun kurşun yarası sağ tarafımda,
Sızlar kanayarak.
Benliğimde şifasız elem,
Kaybolurum sensiz sürgünümde.

                                  garip     08,09,2006
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Söz Veriyorum

SÖZ VERİYORUM

Korkma,
Saklama bakışlarını yangınlarımdan
Gözlerine değmeyecek gözlerim artık
Üzülme,
Zorlama sözlerini
Tıkadım kulaklarımı
Duymayacağım gizli fısıltılarını.
Asma,
Bulutlara saklama yüzünü
Yağabilirsin yamacına
Olmayacağım topraklarında
Söz veriyorum
Gözlerim gözlerinde görecek
Söz veriyorum
Düşüm de hayalim de
Gülüşünle ısınacağım
Söz veriyorum
Gecelerimi bendeki sen aydınlatacak
Söz veriyorum sevgili
Dinlediğim şarkılarda
Kuşların cıvıltılarında
Şehrin kalabalığında
Her seste sesin olacak
CAAANNNN
Can kulağım da.
Söz veriyorum sevgili
Damla damla sen ölüyorum
Toprağımı özlemin ıslatacak
Hesabım sen olacaksın
Sen bunu anlamadın,
Anlamazsın
Anladığın gün
Çok geçtir
Ağlayacaksın
Ben yine sen yanacağım.

Garip bulut  / 04 – 02 - 2013
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Söz Vermiştin

SÖZ VERMİŞTİN

hani söz vermiştin
yüreğinde kalacaktı resmim
hani söz vermiştin
kulağım da kalacaktı sesin
hani söz vermiştin
... onbeşimde ağarttın saçlarımı
on beş günde dağladın yüreğimi
on beş günde bağladın yollarımı
on beş asır geçti
nasıl dayanır bu yürek
sensizlik nedir bilirmisin
nerde
nerde verdiğin sözler
nerde söyle ey zalim
her sözün yalanmıy dı dünden kalan
yarınları tüketen
korkuyorum sormaya
mutlumusun BENSİZ demeye
gözlerimde hayalin
bensiz gülen gözlerin
nerdesin
nerde verdiğin sözler
yüreğindemi
AZRAİLDEN SELAM GELMİŞ
BAŞIM ÜSTÜNE
NAZLI YAR BENİ UNUTMUŞ
DÜNYA NEYİME
O YAR BENİ ÇOKTAN SİLMİŞ
HAYAT NEYİME.

garip bulut 06.03.2013
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SuskuN

SUSKUN

G özlerinde içtim ay ışığını
Ü zerimde yılların yorgunluğu
L al olmuş dilim diyemez yokluğunu
Ş afağa inat öndesin her sabah
E y güzel dost ey güzel insan
N edendir konuşmaz susar yüreğin

B ırak coşsun taşsın cağlasın
E n güzel yerindesin sevgilerin
L imanına demirlesin özleminin
K aç yıl kaç asır  oldu saymadım
I ssız odam da sensiz senimle
S en yoksun

Y alnız gecelerde ağladı bu yürek
A dını anmaya korktum azalır diye hasret
L al olur ağzımda dilim anmazsam adın
Ç aresizim  ne yapsam bilmiyorum
I zdırap yoldaşım hasret sırdaşım
N asıl derim nasıl çek git arkadaşım

garip bulut
02,07,2012
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Susukunluğundayım

suskunluğundayım
Nedenlerimin,ne içinlerimin.
Yaşanmamışlıklarımın
Sonsuzluğunuda süzülürken
Düşlerimde umutlarımın,
Sensizliğin sessizliğine
düğümlenirdi hıçkırıklarım.
Sana düşmeyi dilemişim
Çocuksu korkularımda.
Her rüya bir özlem imiş
Kavuşmayı dilediğim
Yarınlarımda

garip bulut

Sedat Özbek
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Şiirimsin

ŞİİRİMSİN

sevdadır şiir sevgiliye
aşktır
hayattır şiir can verir candan cana
YARİNİM SENDİN:
özlemdir buram buram uzaklardan getirir
hasrettir baharı bekleyen
umuttur yarınları kovalayan
şiir sen sen şiirsin
konusurken bile duygu yuklu
her kelimesinde mana saklı
YARİNİM SENDİN:
yetmiyorki kelimeler
yazmıyorki harfler
anlatamıyorki sevdayı hasreti
umudu, yarını
her cümlesi hasret
her kelimesi sevda her satırında bir hayat gizliiiii
umutlar dokülür kalemin ucundan
hem okuyana hem dinleyene
YARİNİM SENDİN:
umuda yolculuktur,
sevdaya haykırış, sevgiliye arzuhal
hayata isyandır, dune sitem
yarına
yarına belki?

20.04.2012
garip bulut
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Temmuz da Ölmek İsterim

TEMMUZDA ÖLMEK İSTERİM

Bu gün sensizliğimin kaçıncı günü
Sensizlik fırtınalarında savruluyorum
Paramparça yüreğim özlem kayalıklarında
Ne tutunacak bir el
Ne uzaklardan bakan bir çift BAHAR göz
Sonsuz sensizliklerin derinlerindeyim
Yüreğimde,taa derinimde amansız yaralar
İçimde cehennem yangıları
Sen,Bir sen uzaklardasın
Uzatsan elini çekip alırdın.
Her gün bin defa ölüyorum.
Razıydım Kapasaydım gözlerimi göğsünde.
Olsun,
Razıydım mazinde bir arkadaş olarak kalmaya
Ellerin ellerimde,
Gözlerin gözlerimde
Sıcaklığını hissederek nefesini
Her gün bin defa ölmeden
Meleklerin kanadında gitmeye.
Temmuzda ölmeyi isterdim,
Ağaçlar meyvelerini verirken
Hasat mevsiminde,
Umutların en doruğunda.
Dalları çıplak kalmasın istiyorum
Bir sonraki mevsimde,
Son baharda.
Dalından düşmesin meyveler
Yağmurlar süpürmesin dökülen taneleri
Ölüm anlamlı olmalı
Yeniden doğmalı ölürken
Hem ölüm denmezki ona
Sonsuzluklarda doğmaktır.
Üzülme sakın sende
Sen hep bende kalacaksın
seninle gideceğim yaa
Seninle olacağım yaa
Bilmeyeceğim yaa unuttuğunu
BenTemmuzda ölmek isterim
Ellerin ellerimde
Gözlerin gözlerimde.

garip
09.11.2005
Ne güzeldir  evet temmuzda ölmek  isterim  TEMMUZDA
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Türkü (Olurmu)

BAHAR dır gözlerin doyum olmuyor
Yalandır sözlerin inan olmuyor
Ne sevdiğin belli ne sevmediğin
Öldürdün beni sen inan sevdiğim
Olur mu olur mu böyle olur mu
Şu giden güzel de benim olur mu

Yar etme yeterdir bu kadar cilve
Ölürüm kurtulmam inan bu dertten
Kirpiğin ok olmuş yaralar beni
Kaşlarım kalemdir fermanım benim
Olur mu olur mu böyle olur mu
Şu giden güzel de benim olur mu

Tatlı dil güler yüz avutur beni
Sevmedin meğerse yıllardan beri
Mecnunum gezerim seni her yerde
Ölürüm kurtulmam inan bu dert ten
Olur mu olur mu böyle olur mu
Şu giden vefasız benim olur mu

garip
13.03.1978
Olurmuu? ?
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Umut Çınarı

Maskeli umutlar
Riyakar mahluklar
Sahte düşler
Işık hızıyla geçen zaman
Yıllara göğüs geren koca çınarları
Kökünden söküp yaprak gibi savuran
Fırtına misali umut.
Kaç zaman daha dayanır bilen varmı
Umuda çınarın ?

garip bulut
05.10.2020

Sedat Özbek
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Umut Tarlası

Umutlar tarlasına
Köstebekler dadanmış.Masmavi hayaller
Dost kurşun
Ve şarapanel parçaları.
Uzaklardan bir ses,
Tüyler ürpetiyor,
Duyarsızız.
Toprağa dönük yüzümüz
Direniyor yaşama karşı tomurcuk,
Dünyayı
Lunaparklar gibi süslemektir umudu
Heyecanlı bereket
Okşayacak saçlarını
Öksüz kalmış duyguların
Sormayın.
neden,niçin
Nasıl,ne zaman.
Senmi,benmi
Toprağa ne ektik
Düşün ne geçti elimize
Kinin’e nefretine
Öfkene ağlıyorsun şimdi
Zamanı geri alabilirmisin.

                           garip  bulut
                           05,07,2004
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UmutlarımI KırmA

UMUTLARIMI KIRMA

Hasretim sözlerine
Muhtacım gözlerine
Bıraktım yüreğimi
Bak işte ellerinde
Umutlarımı kırma
Hayallerimi yıkma

Ömrümce beklediğim
Bir gün gelir dediğim
Mevladan dilediğim
Beni sensiz bırakma

Hasretim sözlerine
Muhtacım gözlerine
Bıraktım yüreğimi
Bak işte ellerinde
Umutlarımı kırma
Hayallerimi yıkma

Özledim ellerini
Can diyen dillerini
Gönlümdeki yerini
Gözyaşımla ıslatma

Haretim sözlerine
Muhtacım gözlerine
Bıraktım yüreğimi
Bak işte ellerinde
Umutlarımı kırma
Hayallerimi yıkma

garip bulut
04,06,2013
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Uzat - ma

Uzat - ma
Uzat - ma ellerini tertemiz ellerime
Benim limanlarıma demir atmasın gözlerin
Özlemli bakışlarını mıhlama hiç üzerime
Hayat dolu bahçemin ürünlerini çürüttün
Yaklaşma,
Yürüme öyle namludan çıkan kurşun misali
Mutlulukla dopdolu kervanlarımı vurdun
Değmesin akkor bakışların bulut dolu gözlerime
Deryada ümit dolu gemilerimi batırdın
Yalvarırım,
Yalvarırım hep öyle kaçma uzaklara
Özlemin yaktı kavurdu beni
Dertlerin yuvası dediler bana
Görmezmisin
Sevdanla yanan
Bir garip deliyim ben

                                         garip bulut
                                        09,10,2006
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ümitler Tükenmesin

Bir günü bekledim
Doğacaka diye
Zaman durdu
Güneş battı
Gün bitti
Bir nazlı canan
Alacam diye
Ömür gitti
Sevgi yitti
Aşk bitti
Dolaşsam
Dağ taş
Yeşil ovayı
Sorsam yıldızlardan
Mecnunu
Leylayı
Ulu dağları
Irmağı
Çayı
BAHAR ım geçti
Kışlara erdim
Ferhat şirin için
Deldi kayayı
Mecnun
Leylasına benzetti ay ı
Çekenler bilir
Aşkı
Sevdayı
Sevgi bitti
Sevan gitti
Can yitti.

29,06,2005
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Varmısınız

VARMISINIZ

BİR GÜN DAHA BİTTİ
BİR GÜNEŞ DAHA BATTI
SONUNU BİLMEDİĞİM
ÇIKMAZLARLA DOLU
HAYAT DENEN MEÇHUL YOLDA.
KORKU ORMANLARINDA GEÇTİ BAZEN,
BAZEN
CIVIL CIVIL MUTLULUK SERAPLARINDAN
YOLUM.
YORULDUM,
ÇOK YORULDUM BAZEN
VURGUN YEDİM YÜREĞİMDEN
YİNEDE SEVDİM BU YOLLARI
YÜRÜDÜM YÜRÜDÜM
SONU BİLİNMEZ SONSUZLUKLARDA.
YÜRÜYORUM YÜRÜYECEĞİM,
UMUT EKMEĞİMİZ AŞIMIZDIR
İNANÇ TAKATİMİZ GÜCÜMÜZ
YILMAYACAĞIM YIKILMAYACAĞIM
BULANA DEK YALANSIZ,RİYASIZ
DOSTLUKLARI
ACIMASIZ YOLLARDA.
YOK DEMEYİN,
VAR BİLİYORUM BİR YERLERDE
ÇOK YAKINIZ,UZAKLAR KADAR
SEN SON BİTENE DEK EY GÜN
SEN SON BATANA DEK EY GÜNEŞ
BEN YILMAYACAĞIM
YIKILMAYACAĞIM
YÜRÜYECEĞİM
YA SİZ.......

                             garip
                        14,03,2005
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Veda

Ellerim titriyor,
Kalemimin göz yaşları
Geceler karanlığı
Karanlık sular gibi çağlıyor
Hatta
Hatta bende ağlıyorum galiba
Biliyorum
Biliyorum belki sende üzüleceksin.
İki damla yaş
Süzülüverir gül yanaklarına belki
Böyle iki satır yazıyla
Ayrılmak istemezdim senden
BAHAR gözlerine son defa bakıp
Allahaısmarladık,
SENİ HİÇ UNUTMAYACAĞIM demeliydim.
Anlamalısın beni
Karşına çıksam yine ayrılamayacaktım.
Oysa
Oysa ayrılmalıydık.
Hem unutma
İlk sen demiştin
İlk sen çakmıştın alev alev yakacak
Ayrılık kıvılcımını.
Bunu sende biliyorsun.
Sonu yoktu beraberliğimizin.
KORKMA
Sana benden kimse haber getirmeyecek.
Uzak diyarlarda
Acılarımı
Avuçlarının sıcaklığı
uykusuz gecelerime
Yastık yaptığım saçların paylaşacak
Belki beni unutacaksın
Hem
Hem istemese de insan
Unutturur ayrılık
Bırak
Göz yaşlarım içime aksın ılık ılık
Gözlerinden öperim
ALLAHA ISMARLADIK.

garip 14,10,2005
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Vedam Bu

Biliyorum
Taa öncesinden
Görmüştüm ayrılığı
Senden beklerdim hep
Veda mektubunu
Satır satır hançerleri senden
Bu
En karası imiş
Yazgıların en acısı
Benim parmaklarım
Benim kalemim vurdu
Teker teker
Kalplerinden anıları
Umutlarım soldu
Mutluluklarım son buldu
Belki bizi düşünüyordur şimdi
CAMLARIN sisli ötesi
Bizden söz ediyordur
UZAYIN sonsuzlukları
Yollarda gözlerim
Sensiz
Sensiz her şeyim
Sensiz hayatım,
Sensin ölesiye sevdiğim
Taptığım
Sensin
Uğruna ölümlere gideceğim
Sensin
Unutamadığım.
Yıkılır senden uzak yaşayan sevgim
Çöker uykusuz gözlerime ölüm
Hasretlik şarkılarıma
Yıkılır evrenimin sessizliği
Sana hasret çürüyor.

                               garip
                          30.04.2007

Sensiz Çöker uykusuz gözlerime ölüm
Hasretlik şarkılarıma
Yıkılır evrenimin sessizliği
Sana hasret çürüyor. beni sensiz bırakma bahargözlüm
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Vurgun Yedim

Dünyam karanlık artık
Dünlerimin umudu yok
Yarınlarım öksüz
Yüreğim yaralı
Gönlüm yorgun
Bedenim yorgun
Benliğim yorgun
Vurgun yedim
Hasretimin özlemimin umudundan
Yaşasam ne yaşamasam ne
İhanetlerin girdabında
Çepe çevre sarmışken etrafımı
Yalanların gölgesi
Gidiyorum işte
Hoşça kal yüreğim
Gözünüz aydın yalan gönüller
Sahte sevdalar hoşça kalın
Bir sala verin ne de garip ' ti diye
Yalanda olsa ağlayın emi

garip bulut
25.09.2020
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Ya Gelmeseydin

YA GELMESEYDİN?

SENİ UZAKLARDA SEVDİM GÖZÜMÜN NURU
Göz gözü kıskanır mı hiç
Kıskanıyor işte bak ta gör
Görmeseler de biri birilerini
Gördüklerini kıskanırlar her biri
Gönül gözüyle baktıklarını.
SENİ UZAKLARDA SEVDİM GÖZÜMÜN NURU
Aç bak yüreğimi
Kaç göz var
Her nurunda SEN yanar
Uyku nedir unuttu göz bebeklerim
Dalar gider uzaklara uzaklara
Uyur sanır el alem
SENİ UZAKLARDA SEVDİM GÖZÜMÜN NURU
Yakınımdasın yanı başımda
Yakınımdasın en yakınımda
Bizim hayatımızda hep bulutlar oldu
Varsın olsun
Bulutlar sevda yüklü
Bulutlar umut yüklü
Bulutlar yarınlara gebe
Yağan her yağmur damlasını bir melek taşır bilirmisin
Melekler tane tane döksün yureğimize kor alevleri
Sönmüş görünse de o alev her defasın da getirir melekler yine
Dalga dalga
Bırak yansın bu yürek
Yansin sevde korunda
Bırak savrulsun her bir yana
Dağılsın sevda diyarına
Ucuşsun uğur böcekleri
Diyar diyar dolansın
melekler tane tane eker  yüreğimize
ÖZLEM tohumlarını
Olsam da BELKIS’ın sarayında sultan
HAZAN’ım bitmez
Ağlama,GÜL – ŞEN HALİME
Kıskansın gözlerim seni senden,
Savrulsun külleri yüreğimin
SENİ UZAKLARDA SEVDİM GÖZÜMÜN NURU

garip bulut
24,04,2012
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YaaaR

YAAARRR:
İşte SENSİZLİKTE SENİ BEKLEDİĞİM ADRESİM.
Mutlu oldun mu şimdi gönderdiğin sürgünüme:((
Gönderirsen bir gün rüzgarlara yükleyip
Yüreksiz Yüreğindeki yüreğimi
Bulabilir mi dersin  gönderdiğin sürgünümdeki

KİMSESİZ MAHALLESİ
MECHUL SOKAK
YORGUN CADDESİ
YARINSIZ APARTIMANI
KAT: TÜKENDİ
NO: YOK ARTIK

İLÇESİ: CANIN SAĞOLSUN
İLİ: SEVGİLİ

 AD RE Sİ Nİ &#61516;

garip bulut
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Yabancı

YABANCI

Sen değil miydin
Kimseye güvenme diyen
Özünü kimse bilmesin diyen
Ürkekliğim bundan
Kaçmam bundan
Her şeyden, sevdadan, aşktan
Sen değil miydin
Yabancı, sen?
Bu korkağı yollara düşüren
Yüreğindeki yangınları büyüten
Gecelerine lanet ettiren
Yalnızlığına daha çektiren
Aşka tövbe dedirten
Sen değil miydin yabancı
Ama ben anlatamadım ki
Kendimi sana duyuramadım ki
Yüreğim ki hep seni duyuyor
Ve her seferinde ağlıyor
Göz pınarımdaki kuruyan yaşlar
Yüreğimden akıyor
Sen değil miydin?
-
Oysa ben sadece seni düşünmüştüm
Masum dokunuşunu büyütmüşüm
Bilmiyorum ki nerdeydi aklım
Nerelerdeydi yürek, hissiyatım
Sadece sana zarar vermek istememiştim
Bağlanma demiştim
Korktuğum için
Biraz olsun hissettiğim için
İkimizi de yakmamak için
Varsın olsun ben yüreksiz olayım
Sadece seviştiğin beden olayım
Ve utancımla
Yalnızlığımla
Başbaşa kalayım
Neyse yaa
Mühim değil gerçekten
Yeter bu kadar acı
Şeytana da meleğe de
Kavuşamadım, bilmem kaçıncı
Yeter artık yeter
Gerçekten...
YÜREKSİZ ARTIK BU BEDEN
KALPSİZ RUH BU İNLEYEN
...
BİTTİ
28,10,2011 / 02.45
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Yabancıyım Ben

YABANCIYIM BEN

 yakın ettin uzağı sen
 yeter artık geleceksen gel
 lal olmuş yüreğim kurudu beden
 inan sevdiceğim inan
 sebebi sendendir senden.

 uzak diyarda yabancıyım ben
 kalabalıklarda bir tek ben varım
 bu insan selinde yalan alemde
 görmediğim bilmediğim kalmadı
 dediğim doğrudur yalanı bilmem.

 akar yüreğim den lavlar
 engeli görmem
 isterim bu canda bir can bulayım
 cana candan  zarar gelsin istemem
 doğruyu bilir doğru söylerim.

 bu hayal alemde neler görürüm
 dilerim beklerim umud ederim
ademi cenneten kovdu bilirsin havva
 ne yaparsan yap bir gün gelirsin tava
 beşeri görürsün de bilmezssin hava.

gönül gözü görsün beşer istemem
 aç gönül gözünü açta öyle gel
 bilesin eyyy yar sana yalan yok
 yalan yok ama ben de beşerim
 öyle kancık öyle maskeli yüzler gördümkü
bilemezssin nasıl nasıl ağlarım.

 bahara hasret bu yürek ağlar
 yanar alev alev mahşere saklar
 bir yürek bir beden sevdayı bekler
 o zaman görürsün anlarsın elbet

 kaçıncıdır gecemdir kaçıncı günüm,
 uyku tanımam
 maksadım bedenim değil
 şehvet tanımam
 olsun ne çıkar günahsa benim
 yaradan bu günahla yüreğim sevdi.

 aç gönlünü al gönlümü sar dedim
 yaradandan budur inan son dileğim
 bir o yüreksiz o arsız gönül
 çağlarsa ağlarsa ben gibide yanarsa
 bilsin bu can bu beden fedadır ona

Garip bulut
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Yalnız Bırakın

Beni benimle yalnız bırakın
Ben kederi kendime mey eylemişem
Beni benimle yalnız bırakın
Ben ağlamayı kendime zevk eylemişem

Beni benimle yalnız bırakın
Eylenmeyi gülmeyi neşelenmeyi
Ben kendi kendime yasak etmişem
Acıyı ızdırab’ı kendime şiir etmişem

Beni benimle yalnız bırakın
Ben kendime hayatı zehir etmişem
Beni benimle yalnız bırakın
Ben beni özümde yok eylemişem

garip 13,05,2005
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Yare Arzuhal

BAHAR gözlerini sevdiğim güzel
Seni görmeyeli göresim geldi
Siyah saçlarını,kaytan kaşını
O ak alnın öpesim geldi.

Yetti artık ayrılık etme bu nazı
Yüreğime bastın ateşi közü
Kıskandırır gülüşün gülü nergizi
Yüzümü yüzüne süresim gelir.

Nice koç yiğitler düşmüş gönül derdine
Can kurbandır güzellerin gözüne
Ne dağları delmişler yarin bir tek sözüne
Aşıp deryaları yare uçasım gelir

BAHARDIR gözlerin kalemdir kaşın
Dolandım her yeri bulmadım eşin
Gözümün akından yakındır gözün
Bakıp da içinde ölesim gelir.

Dertli GARİP düşmüş gönül derdine
Oturup ağlarım kendi halime
Bir kağıt bir kalem aldım elime
Yazdım arzu halim nazlı yarime

garip 21.10.2006

Sedat Özbek

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yar'ın Gelsin

YARIN GELSİN

Biliyorsun ki bazen istediklerin ulaşılmazdır,
Yada öyle görürsün.. Öyle düşünürsün.
Uzatmak istersin ellerini ama,
Kıyamazsın korkarsın
Beklersin umut edersin dilersin,
Gelirse Cana CAN
İstemesen de gülersin…
Mümkünmüdür yarın olmasını dilemek
Artık bugün olsun dersin
Hep bu günde kalınsın
Dilersin YARIN tez gelsin…..

Yorgun Hazan
20.04.2012
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Yeni Yılda

Yeni Yılda

Karanlıktaki günümüz,
Kan ağlayan yüreğimiz
Kara yazılan bahtımız,
Açık olsun yeni yılda.

Kader deyip çektiğimiz,
Ahuu figan ettiğimiz
Kara yazılan yazımız,
Ak'a dönsün yeni yılda

Gün yüzü görmeyen yüzün,
Hep ağlayan kara gözün
Bilmezlere acı sözün,
Mutlu olsun yeni yılda.

Sevadaya vurgun yürekte,
Canda alınan nefeste
Durdukça yürek kafeste,
Seni ansın yeni yılda.

Semaya açılan elin,
Dualardaki bal dilin
Arşıı aalada dileğin
Kabul olsun yeni yılda.

garip bulut
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Yıllarım

Yaşarken gönlümde
Hep baharları
Şimdi karlı kışlara
Varan yıllarım
Sevgiden pay almamış
Yalan aşk gibi
Bana sevgili görünen
Yalan yıllarım.
Sevgin ile dolaştım
Dağ taş
Ben deli deli
Bir ömür boyu
Yaşayan ölü
Diyar diyar dolaştım
Hasretim seni
Sevgimi elimden
Alan yıllarım.
Hayalimde yaşıyor
Haala tüm güzellikler
Sevdalar,sevgiler
hep mutluluklar
Şu yalan dünyada
Dolanıp gezer
Benden gençliğimi çalan
Yalan yıllarım.

garip
22,06,2005
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Yine Özlerdim

YİNE ÖZLERDİM

Görmediğimden değil,
Yanımda olsan yine özlerdim
Bilesin ki sevdiğim bu kadar sevmem
Senden değil,
Gitsen ben den
Ben gidişini bile severim
Özlemin yaksın diye.
Aramızda hep aynı fark;
Sen gitmeyi bilirsin
Ben sevmesini
Sen saklanmayı,
Ben apaçık haykırmayı
Sen akıllı rolünde,
Gözlerinde giz dolu
Ben ise gözlerimde gözlerin,
Aptalı oynamayı sevdam uğruna.
Vaz  geçti,
Vaz geçtim sus yüreğim
Sevdamı aldım terkime
Gidiyorum işte senden.
Saklanma artık
Sana benden kimse haber getirmeyecek
Şimdi mutlu ol artık.

garip bulut
24,12,2012 / 02,45

Sedat Özbek

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yitirdim

MUTLULUK ŞARKILARI ÇINLARDI KULAKLARIMDA
SEN HER ŞEYİMSİN...
SENİ GETİRMİŞ SANIRDIMDA
KUCAKLARDIM
YEŞİL YEŞİL AÇARDI
İLİKLERİMDE ÖZLEM,
COŞARDI YÜZÜMDE TARİFSİZ
SEVİNÇ.
SAATLER ONBEŞ İ VURDU
VE O SES
ANSIZIN YOKLUĞUN OTURDU
YÜREĞİME
AKTI GİTTİ GÖZBEBEKLERİM
GÜNEŞ YANDI KARA ALEVLERLE
ÇEKİLDİ DAMARLARIMDAKİ KAN
ATMAYAN NABZIMDA
DURDU ZAMAN
SAATLER ÖLDÜ
SENSİZ BOMBOŞ,
KAPKARA
BİR GÜNE BÜRÜNDÜ MUTLULUK
BİR MUM GİBİ ERİDİ
YİTİRDİM
BENDEKİ BENİ
YİTİRDİM SENİ
VE
SONRA GÖLGELERİ

garip 12,05,2005
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YokluğundA

Yokluğunda.....yok olmayı diledim sadece.
Yokluğunda.....yok olmaya hasrettim belkide...
Yoktun.....sol yanımda eksikliğinle
Yoktun.....geceler boyu üşümek yazıldı kadere.
Yoktun.....idam etmek geldi içimden içimi..
Yoktun.....Artık olmayacaktın beklide
Ben kendime neler çektirdim sen gidince..
Yasaklasam da düşünceni düşlerime
gecelerde adını sayıkladım..Adın diLimde..
Ne taçlar taktın bana hayat..Nelerle ödüllendirdin..
Sevgimin bedelini YAVAŞ YAVAŞ ÖDETTİN
DAMLA DAMLA ERİTİN
Ne yaptım sana da BENİ SON ANLARA GETİRDİN..
Önce ben
sonra sen
sonra BİZDİK BİTEN..
Tam da başlamaya hazırken..:((((((((
                                      (ALINTI)
<<Yordun,yoruldum,yorgunum hayat senin yüzünden
ya vermeseydin Yüreğimi bir zalime
Ya zalimi Sarmasaydın yüreğime.
yordun,yoruldum,yorgunum hayat taşımıyor artık dizlerim bedenimi
taşımıyor artık bedenim yüreğimi
taşımıyor artık yüreğim sahte gülüşleri can yakışları,
GÜLMÜYOR GÖZLERİM YALANCI GÜLÜŞLERE,
CAN ALDI CAN DERKEN BAŞKA CANLARDA

Sana hasret
Sana isyan
Sana inat
Eyyyyy hayat
Varsa cesaretin
Gel al beni haydi
Ne bu kahpece vuruş
sırtımdan Hançer hançer

garip bulut 13.02.2013
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Yüreğimin Kan İzleri

Dinleee
Dinleeee
Kulak ver izini sürüyorsan sevdanın.
Çığlıkları,
Yırtarcasına kulak zarlarını
Duyarsız kulaklarının,
Duyacaksın feryatlarını
Sevdana sürüklenmiş
Yüreğimden damlayan
Yüreğinin kanayan izlerini.
Ruhumun derininde
Hasretine hasret HASRETim gizli
Karanlık sokaklarından geçiyorum
Bir başıma yalnızlığının
İçime akıyor göz yaşlarım
Sözüm var sevdama
Titremeyecek sesim hıçkırıklarımda
Baharlar açmayacak yapraklarımda
Dalları çıplak ebedi yolculuğumda
Saçları bağlayacak cennetin bağlarına.

                                              garip   08,09,2006
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ZamansızıM

Mahkumdur insan yaşamaya,
Her şeyin ilacı zamandır derler ya,
Benim hiç zamanım olmadı ki aslında,
Zamansız tanıdım,
Zamansız sevdim,
Zamansız terk edildim,
Zamansız ağladım.
Zaman hep sorunum oldu hayatımda.
Senin için şiirler yazdım karanlık odamda
Yine zamanın yoktu aslında
Uykumdan çaldığım zamanlarda
Sen döküldün dilimden,
Sen yandın göz bebeklerimde o anda.
Yine zamansız olacak ya,
Duymak istediğin
O iki kelimeyi söyleyeceğim sana
SENİ SEVİYORUM CAAN
SE Nİ   SEVİYORUM.
Zamansız olsa da
Can kulağın duymasa da
Zamansız öldürüyorsun CAANN
Yüreğim sen de
HABERİN OLSUN.

garip bulut
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Zifiri Karanlık

ZİFİRİ KARANLIK

Uyku nedir unuttum
Hasretin bağrımda
Hançer yarası
İçimdeki sızı dinmiyor.
GÜL kokan tenin
GÜL yanakların
BAHAR GÖZLERindir
Benim hayat bağlarım
Ellerinmiş
Beni bu sevdalara salan
Siyah saçlarında bağlamışsın beni
Güneşin kızılında
Karanlıklara.
Beni
Hayalinle yaşamaktan
Mahrum bırakma.
Ne günler
Ne sabahlar
Ne günler geçti sensiz
Yüreğime öyle yerleşmisin ki
Söküp atamıyorum.
Sen,ben olmuşsun
Sen yoksan bende yokum
ANLIYORMUSUN.
Biliyorum
Bu sensizliğin sonu
Belki de hiç gelmeyecek
İşte buna zifiri karanlık derler
Karanlıklardayım
Beni
Hayalinle yaşamaktan
Mahrum bırakma.
Güneşin altında yayılan
BAHAR günlerim
Çok çabuk geçti
Zifiri karanlıktayım.
Uyku nedir unuttum
Bak
Her gün ağlıyorum
Gülmeyi yasakladın
Ne günler
Ne geceler
Ne sabahlar geçti sensiz
Seni sonsuza dek
Benliğimde yaşatacağım
Beni
Hayalinle yaşamaktan
Mahrum bırakma.

garip 31,07,2005
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