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Erol Sagun (08.11.1947)
Bendeniz Erol Sagun,08.11.1947 Tarihinde Aydının bir dağ    köyünde,ahşap
bir evde gözlerimi dünyaya açtım,Benden önce ikiz kardeşlerim birer sene
arayla öldüğü için el bebek gülbebek büyütüldüm.Babam ve annem köyün
zengin eşraflarindan olup,ticaretle uğraşan babam,Ileri görüşlü,demokrat
atılğan,zeki bir adamdi.Annem amcasının kızı olmasina ragmen cahil bir
kadındı.ama dedem 25 sene köyün muhtarlığını yaptığı için evde iyi
yetişmiş,oturup kalkmasını,misafir ağırlamasını,konuşmasını  bilen,Tam bir
osmanlı kadınıydı.

        Çok güzel bir çocukluk yaşadım.1950 Senesinde rayomuz,taş
pilak,iğnelyle çalan,o zaman için modern  gramofonumuz bile
vardı.Arkadaşlarıma eve çağırır,onlara plak çalardım,En güzel oyuncaklara
sahiptim.Arkadaşlarım hep gıpdayla bakar,ben gururlanırdım.Bu gururumun
cezasını gençlik yıllarımda çekeceğimi nereden bilirdim.Ilk okulu en büyük
minnet borcum olan tam bir cumhuriyet öğretmeninin elinde okudum.O
devirde.piyeslerde,oynadım tiyatro yaptım,bayramlarda manzumeler
okudum,beş sene sınıf.iki sene okul başkanlığı yaptım.Zeki bir çocuktum.5
inci siniftan biricilikle Mesun olurken,komşu köyün baş öğretmeni de
katılmıştı mezuniyet imtahanlarına.o dediki bu çocuk mutlaka okumalı.büyük
bir adam olmalı.Köy öğetmenim babama ikna etti.

           Okular açılınca babam,köyde nesi varsa satıp,beni okutmak için şehre
göçtü.Iki sene herşey çok güzeldi.Orata iki de iken 27 mayıs ihtilali
oldu.Piyasalar durdu,babamin işleri bozuldu,Iflas ettik.Evde hiç bir şeyimiz
kalmadı.Icra yoluyla satıldı.Üzüntüden annem babam hastalandı.Orta üçte
üzerimdeki takım elbisenin kendi parçasından eser yoktu,şimdi moda olan
yamalıktan.Çok çalışkan olduğunm için nedense arkadaşlarım dışlamazlardı
beni, ama ben tahtaya sözlüye kalktığım zaman,herkes bana baktığı için
utanırdım.

        Bizim için felaket yılları başladı.Lisedeyken bu yoksulluk hat
safhadaydı,Bu Aradada beş kız,bir erkek kardeşim daha olmuşdu..Bu zamana
kadar köyden yakın akrabaların desteğiyle geçimimizi sağladık, gençlik
yıllarım tam bir fiyaskoydu,bu arada da yazları çalışıyordum.Baktım olmuyor
lise ikiden okulu terk ettim.Önce Bir arkadaşımın babasının manifatura
mağazasında; çalışdım.. Oradan askere,gittim.22 ay askerliğimi bitirdikten
sora büyük bir teksitil fabrikada işci olarak çalışmağa başladım.

       şiire olan merakım lise yıllarında başladı askerde de devam etti.Çok
güzel bir şiir defterim vardı.Bir asker arkadaşım bu şiirleri defterine aktarmak
için aldı. Bir daha getirmedi çalındı dedi. Ben gene yazmağa başladım Üç
sene fabrikada fikir işçisi stadüsünde çalıştım 3 mart 1973 de Almanyaya işci
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olarak geldim.Iki sene izine gelemedim, iki sene zarfında Türkiyeye izine
gittiğimde, şiir deterimde sadece iki yaprak kalmıştı.Çok üzülmüstüm,27 sene
hiç yazmadım.2000 senesinin başlarında tekrar yazmağa başladım.
         Bu güne kadar 400 e yakın şiirim var,Şiirimin konularını insan ve
tabiattan alıyorum, Insanlardan çok nankölükler gördüğüm halde insanları
hayvanları ve tabiatı seviyorum.Dünyada insan denen yaratığın dünya
yüzüne axtra Allah tarafından gönderilmiş bir deha olduğuna.eğer isterse
yapamıyacağı hiç birşeyin olmadiğına inanıyorum.Kötü hiç bir insanın
olduğuna inanmııyorum.İnsan ruhuna konulan vijdan denen bir nesnenin,
insan oğluna Allah tarafından extra konulduguna inanıyorum.En kötü bir
insan da dahi,en büyük adaletin kendi içinde olduğuna Insan oğlu yaptığı
kötülükllerin cezası adalete verir kurtulur ama vijdanindan kurtulamıyacağına
inanıyorum.Vijdana verilecek hesabın çok zor olduğuna inanıyorum.

      Şiiri yalnızlığımı paylaştığı için seviyorum.En büyük dert ortağım olduğu
için seviyorum,Duyğu ve düşüncelerimi benimle paylaştığı için
seviyorum.Bunları da en sonunda toplumla paylaşmaya karar verdiğim için
sizlerin beğenisine sundum.Rafta kalsalardı benimle birlikte kaybolup
gideceklerdi.En büyük arzum bu eserler ben öldükten sonra da yaşasın
istiyorum..Daha doğrusu,öldükten sonra yaşamak istiyorum..Sayğılarımla
Erol Sagun..

*YALNIZLIK: Gecelerin
ÜMİT: Bekleyenlerin
HAYAL: Çaresizlerin
YAĞMUR: Sokakların
TEBESSÜM: Dudakların
HÜZÜN: Sevenlerin
SIIR “BENİM:Her seyim.

        Her şiirimin bir konusu,bir hikayesi vardır.Bazı şiirlerimin hikayesi açık
olarak anlatıldığı için hikaye bölümünü boş bıraktım.Aslında şiirlerim yazılış
sıralamasına göre sıralansa benim günlüğüm gibidir.

Eserleri:

400 e yakın her konuda şiirlerim var..Öykülerimi de şiir olarak yazdım
ALMANYA da çıkan AVRUPA nın sayılı büyük küçük devletlerinde dağıtımı
yapılan.TÜRK STAR gazetesinin şiir sayfasında 15.20 şiirim yayınlandı.Köşe
yazarları İZZET AYĞÜN beyefendiye.Arman Mertkanlı hanıma benim için
yazdıkları övğü dolu yazılarından.bana verdikleri cesaretden dolayı teşekkürü
borç biliyorum.
       Birde Kendi çabalarımla ALMAN  müzik stüdiolarında yaptığım.
Demo   14  şiiden oluşan bir CD em var.
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..............................Aşk İşte Böyle Birşey:..................................................

..................................Aşk İşte Böyle Bir
Şey...........................................................

...............     Manalı bir bakış,küçük bir tebessüm,tatlı bir
gülüş,...................................
..............    Koskoca bir ömrü tutsak etmeğe,yeterde artar
bile,.................................
................  Ondan sonrası sana kalmış,bak bakalım yollarına...................................
..................  O meçhul sevğilinin,ömür boyu,unutabilirmisin?
....................................

..........................Fırtınalar kopar gönlünde
dinmeyen................................................
.......................... Volkanlar fışkırır önüne
geçilmeyen,...............................................
........................Beklemekten başka hiç bir çaren
yoktur,..........................................
........................Yollarını gözler durursun.görebilmek
için...........................................
........................................O meçhul
sevğilinin.............................................................

.........................Onunsa senden belki,haberi bile
yoktur............................................
..........................Bir sızı başlar yüreğinde
dayanılmayan,...........................................
.........................................Yıllarca
dinmeyecek,...........................................................
.....................................Nereye gitsen seninle
gelir......................................................
.................................Ne unutabilir,nede
kurtulabilirsin.................................................

.....................................Birde ayrılıklar girer
araya,.......................................................
.................Çareler ararsın kavuşabilmek için,hayeller kurarsın,................................
..........................Çaresizlikler,yalnızlıklar bırakmaz
peşini,..........................................
...........................İstesende,istemesende
kavuşamazsın,...........................................

.......................................İçkiye verirsin
kendini,..........................................................
....................................... Meyhaneler
mekanın............................................................
......................................İçli şarkılar dermanın
olur........................................................
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........................Kadehlerde.şişelerde ararsın, o meçhul sevğiliyi.............................

........................İlahlaştırırsın gönlünde,hiç bir yerlere
koyamazsın..............................
........................Kalbinde büyüdükce büyür,kalbine sığdıramazsın.............................
.....................................Durduğun yerlerde
duramazsın..............................................
.............................En sonunda seni hasretiyle yakar
öldürür,......................................
.....................................Kiminide bir ömür boyu güldürür............!

...........................................Söz Yazarı.Erol
Sagun...........................................................
............................................Tarih.13 Kasım
2006............................................................
.....................................................Saat.12.55.....................................................
...............
........Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)        CD em NOTER tastiklidir.....

..................................................Erol
Sagun.................................................................

Erol Sagun
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.Senden çok uzaklardayım bu çöllerde,

Senden çok uzaklardayım bu çöllerde
Sıla düştü,sen düştün aklıma.bu gurbet ellerde,
Çok özledim seni,burnumda tütüyorsunuz,herhalde.
Zoruma gidiyor şu gurbet,sen aklıma düşünce....

Sevdiklerinden uzak,ben bir çaresizim,
Kolu kanadı kırık bir kuş gibi birçareyim,
Gözümde tütüyorsunuz,sen ve sevdiklerim.
Sizsiz geçmek bilmiyor burada günlerim.

Kanadım olsaydı,size kavuşmak için uçardım,
Bıraksalar dere olur coşar,ırmak olur,çağlardım
Dağları ovaları,vadileri zorda olsa aşardım,
Ey sevdiğim,bilsen senin için neler yapardım.

Sen zaten güzelliğinle,herkesin dilindesin,
Senden uzaklarda olsamda,sen benimlesin.
Gönlümde açan gonca gülüm,nar çiçeğimsin,
Seni benden ayıran şu gurbeti,Allah kahretsin...

Kavuşacağız elbet bu hasret bitecek,
Bu acılar,bu özlem elbet bir gün dinecek
Kader elbet, bizimde yüzümüze gülecek.
Ölünceye kadar,Erol sizi birdaha terketmiyecek.

Söz Yazarı:Erol Sagun
Tarih.180Agustos 2003.
Gün.Pazartesi.
Saat:09.45....

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)  CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun
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.Zamanla Işim Yok.

Ömür çok kısa zamanla işim yok.
Ne zaman nerede öleceğim,
Bilmiyorum,zamanla işim yok,
Eskisi gibi toz pembe değil dünyam,
Yaşamanin,heyecani bile yok....

Düşünüyrumda,o eski erğuvan kokulu akşamları,
O birlikte geçirdigimiz güzel zamanlarıı,
Hele hele rendevu verdiğim başka güzelleri.
Vakti unutdum,bir kol saatim bile yok.

Ne zaman gördüm,ne zaman sevdim,
Ne zaman başladı bu vazgeiilmez tutku,
Kac geceler uyumadım,bilmiyorum,
onun için kaç geceler ağladım,
Hatırlamıyorum,çünkü zamanla işim yok....

Eskisi gibi toz pembe değil dünyam,
Hayallerim,ümitlerim vardı,tek,tek tükendi.
Bir ömür böyle biti,böyle tükendi.
Ölüm yakın zamanla işim yok....

Bir baktım,yaş geçmis ömür bitmiş
Ezrail kapıda,kalk gidelim diyor,
Ne zaman rendevu verdim bilmiyorum,
Ölüm yakin zamanla isim yok...

Söz Yazarı:Erol Sagun.
Tarih:11 Ekim 2000.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)  CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun
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Acaba Ben Nerede Yanlış Yaptım.

Ben insanları ve seni,
Yaradandan ötürü sevdim,
Bundan hiç pişmanda değilim,
Düşünüyorumda acaba?
Ben nerede yanlış yaptım...?

Kimi iyilik yaptımsa,
Kötülük gördüm.
Kimi yardım ettimse,
Nankörlük gördüm.
Taş atana aş götürdüm,
Acaba ben nerede yanlış yaptım....

Iyiyi kötüyü herkesi sevdim.
Hiç kimse için de kötü düşünmedim.
Yoksa ben çokmu iyimserim.
Acaba ben nerede yanlış yaptım...

Anladım ki insanlar,
İyilikten anlaıiyorlar.
Sevmeyi  suç sanıyorlar.
Halbuki yanlış yapıyorlar.
Acaba ben nerede yanlış yaptım...

Söz Yazarı: Erol Sagun.
Tarih:09 Mart 2001:
Saat:00,00

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)   CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun
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Acı Veriyor Bana Aşkın...

Acı veriyor bana aşkın,
Acı veriyor.ayrı yaşamak,
Yalan söyleme bana sakın,
Böyle yaşamaktansa,daha iyi ölmek,

Acı veriyor bana aşkın,
Acı veriyor böyle yaşamak,
Seviyorum deme bana sakın,
Zor geliyor,sana inanmak..

Zarar veriyor bana aşkın,
Senden mutlaka ayrılacağım
Anmayacağım,birdaha adını,
Senden daha güzelini bulacağım...

Acı veriyor bana aşkın,
Seninle artık yapamıyacağım,
Çıkar hançerini kalbimden,
Çok kan kaybediyorum..

Acı veriyor bana aşkın.
Acı veriyor seni sevmek.
Ya sev yada artık terket,
Çokmu zor,seni seviyorum demek..

Söz yazarı.Erol Sagun.
Tarih.29 Ocak2005.
Gün.Cumartesi.
Saat.02.57.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)    CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun
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Ağla Haline O Zaman..

Elbet bir gün biri çıkacak karşına,
Söyleyecek,ne kadar yalan varsa.
Bırakıp gidecek,bakmadan arkasına,
Başını taşlara vur,ağla o zaman..

Yalandan seni seviyorum diyecek,
Birazda mutluluk yeminleri edecek,
Emeline ulaşınca,seni tekedecek.
Oturda haline yana yana,ağla o zaman

Eğer bir gün mutlu olamazsan,
Aradığını onda bulamazsan,
Pişmanlık yaşları olacak akan,
Ne yaptım diye,otur haline ağla o zaman..

Çok yalvarmıştım,dinlememiştin beni,
Söylemiştim,başına bu gelecekleri,
Son pişmanlık fayda etmiyecekdi.
Başını taşlara vur ağla o zaman...

Gün gelecek beni çok sevmişdi diyeceksin.
Geri dönmek istesende,dönemiyeceksin,
Ahla vahla gececek,güzelim senelerin...
Kaybetdiğin yıllara,oturda ağla o zaman...

Söz Yazarı.Erol Sagun.
Tarih.20 OCAK 2004.
Gün. Salı.
Saat.14.45.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)  CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun
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Ağlayacaksın............(MP3Şiir Kendi sesimden)

Şimdi hayatın, toz pembe,
Bir gün umutlarını, kaybetdiğin de,
Tüm mutluluğu nu, yitirdiğin de,
Geçmişine,bakıp,bakıp,ağlayacaksın....

Benim gibi seveni, bulamadığın da.
Her istediğini, alamadığında.
Hatıralarınla, baş başa kaldığın da,
Göz yaşlarını tutamayıp, ağlayacaksın....

Beraber geçirdiğimiz, günleri anacak,
Albumdeki,resimlerimizi bakacak,
Gözlerinden iki damla, yaş akacak,
Ne kadar mutluyduk, diye ağlıyacaksın...

Olmayacak seninde, bir kapını çalan,
Gel gitme denmiştim, sana o zaman,
Saçların beyazlayıp,yüzün kırıştığı an,
Aynalara bakıp,bakıp ağlayacaksın....

Bir gün gelecek,ömrün bitecek,
Ne ayak tutacak, ne göz görecek,
Ezrail kalk, gidiyoruz diyecek,
Hayalim gözlerinin,önüne gelecek,
Son bir defa daha, bana,
Bakıp, bakıp,ağlayacaksın! ! !

Söz Yazarı: Erol Sagun.
Tarih:26 Ocak 2003.
Gün:Pazar.
Saat:18.15.

BU ŞİİR BESTECİSİNİ ARIYOR............................!

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)       CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun
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Aklımdasın............(MP3 şiir Kendi sesimden.)

Kaç seneler oldu sen gideli,
Genede unutmadım seni aklımdasın.
Belki sen unutmuşsundur beni,
Ama ben unutmadım seni,aklımdasın.

Ceylan bakışlı,zümrüt yeşili gözlerini,
Sırım gibi saclarını,o incecik belini,
Dolduramaz hiç kimse,kalbimdeki yerini,
Yıllar geçti ama daha dün gibi,aklımdasın...

Allah seni özenmişde yaratmış,
Melekler kıskanmış,başına taç takmış,
Ay utanmış,yüzünü kapatmış,
Güzelliğini unutmadım,aklımdasın...

Bunca sene senin hayalinle yaşadım,
Ne bir mektup ne bir selam,yolladın,
Kalbimdeki yerini hep boş bıraktım,
Yıllar geçti ama,ben seni hiç unutmadım,aklımdasın...

Yıllar değil asırlar geçsede,
Aşkın ızdırabı,ok olup bağrımı delsede,
Mizan terazi kurulsa mahşerde,
O kadar insanın içinde,
Tanırım seni,unutmadım,aklımdasın...

Senin gibi bir güzel,gelirmi bir daha bu Dünyaya,
Bu kalb senden başkasını, oturturmu gönül tahtına,
Aşkın benimle birlikde,gidecek öbür Dünyaya,
Unutmayacağım seni ölene dek,işte yemin sana,
Daima aklımdasın,aklımdasın,hep aklımdasın...

Söz Yazarı.Erol Sagun.
Tarih.15 Ocak. 2003.
gün.Carşamba.
Saat. 03.05

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)   CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun
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Allahından Bul Hemi

Baska betdua etmem sana,
Tek dilegim Allah ından bul hemi.
Güzel bir gün göstermedin bana,
Tek dileğim,Allah ından bul hemi

Koskoca bir ömrü sana harcadım,
Bazen güldüm,bazende ağladım,
Hayatda hiç bir murat almadım,
Tek dileğim allahından bul hemi.

Ne kadar betdua etsem azdır sana.
Ömrümce kan kusturdun bana,
Ahiretde yapısacağım yakana,
Tek dileğim Allah ından bul hemi.

Nekadar cok sevmiştim seni.
Niçin terkedipde gittin beni
Uykusuz geçirdim çok gecelerimi,
Tek dilegim,Allah ından bul hemi.

Keske görmeseydim,tanimasaydim seni,
Her sey bir baska olurdu belki,
O kadar mutsuz,betbahtimki simdi.
Tek dilegim Allah indan bul hemi....

Söz Yazari:Erol Sagun.
Tarih: 21 Kasim 2005
Gün: Pazartesi.
Saat:17.15
.
Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)   CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun:

Erol Sagun
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Anladın mı Şimdi...?

ANLADIN MI  ŞİMDİ....?

Benim sana olan kırğınlığım,kızğınlığım
Sana olan kinimden, nefretimden değil,,
Ettiğim bir betdua da.bin bir tövbe,
İnan ki,binbir pişmanlık var,

Her gece akşamcı oluşum.
Sabahlara kadar içişim
Siğarayı yeniden başlayıp.
Derin derin nefesimi içime  çekişim,
Kabuslar görüp,aniden kalkıp,
Ecel terleri döküşüm,
Sabahlara kadar uyumayışım,
Kendime olan garezimden değil,
Mutlaka bir sebebi var.

Akşam güneşin doğuşundan,batışına,
Sabah kalktığımda,kahvaltı sofrasında,
Bedenimde,benliğimde,ruhumda,
Nereye gidersem yanımda,
Nereye baksam,orada.
İsmini duyduğum her insanda,
Acaba o mu? diye bir çabam var.

Allah'a her yalvardığımda,
Kıldığım her namaz arkasında,
Ellerimi havaya kaldırıp da,
Ettiğim her dua da,
Sana kavuşma umudum var.

Sana olan öfkemin kırğınlığımın arkasında
Nefretimden, yüzbin defa daha büyük
Küçücük yüreğime sığdıramadığım,
Bu evren kadar aşkın var,sevğin var.
Anladımı şimdi, anladınmı sevğili yar? ? ?

Söz Yazarı:Erol Sagun.
Tarih:31 Mayıs 2007.
Gün:Perşembe.
Saat:01.15

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)  CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun
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Anne

Bir zamanlar dünyaya gelmeye hazırlanan
bir bebek varmış. Bir gün Tanrı'ya sormuş:

-Tanrım, beni yarın dünyaya göndereceğini
söylediler, fakat ben o kadar küçük ve
güçsüzüm ki, orada nasıl yaşayacağım?

-Tüm meleklerin arasından senin için bir
tanesini seçtim. O seni bekliyor olacak
ve seni koruyacak. Meleğin sana hergün
şarkı söyleyecek ve gülümseyecek.
Böylece sen onun sevgisini
hissedecek ve mutlu olacaksın.

-Pekiiiii... İnsanlar bana birşeyler
söylediklerinde, dillerini bilmeden
söylenenleri nasıl anlayacağım?

-Meleğin sana dünyada duyabileceğin en
güzel ve tatlı sözcükleri söyleyecek, sana
konuşmayı dikkatle ve sevgiyle öğretecek.

-Peki Tanrım, ben seninle konuşmak
istersem ne yapacağım?

-Meleğin sana ellerini açarak
bana dua etmeyi de öğretecek.

-Dünyada kötü adamlar olduğunu duydum,
beni kim koruyacak?

-Meleğin seni kendi hayatı pahasına
dahi olsa daima koruyacak.

-Fakat ben, seni bir daha
göremeyeceğim için çok üzgünüm.

-Meleğin sana sürekli benden söz edecek
ve bana gelmenin yollarını sana öğretecek.

O sırada Cennette bir sessizlik olur
ve düyanın sesleri cennete kadar ulaşır.
Bebek gitmek üzere olduğunu anlar
ve son bir soru sorar:

-Tanrım eğer şimdi gitmek üzereysem lütfen
çabuk söyle, benim meleğimin adı ne?

-Meleğinin adının önemi yok yavrum,
sen onu ANNE diye çağıracaksın..

bu bir alıntıdır.Saygılarımla.Erol sagun.

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Tüm şair dostlarımla paylaşmak istedinm.

Erol Sagun
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Anne Hakkı Ödenirmi?

Dokuz ay zahmetle karnında taşıdın,
Anne ödenirmi hic senin hakkın,?
Benim icin ne sancılar, ağrılar çektin,
anne ödenirmi hiç senin hakkın?

Yemedin yedirdin,içmedin içirdin,
Iki sene,göksünden süt emzirdin,
Benim için uykularini terk ettin,
Anne ödenirmi hiç senjn zahmetin?

Yillarca gözümün içine baktın.
Hastalandım,uykusuz kaldın,
Sicacık yatagindan kalktın
Anne ödenirmi hiç senin hakkın?

Çicek gibi okullara gönderdin,
Adam olsun benim oğlum dedin,
Nede güzel öğütler verdin,
anne ödenirmi hiç senin zahmetin?

Büyüttün askere gönderdin,
Tam iki sene,yolumu gözledin,
Yillarca göz yaşını silmedin,
Anne, ödenirmi senin zahmetin?

Askerden gelince hemen everdin.
Torunlarını nede çok severdin,
Hepsine kol kanat gererdin,
Anne, ödenirmi hiç senin zahmetin?

Yılar geçti aradan ihtiyarladın,
Yaptıklarının karşılığını almadın,
Genede kusurumuza bakmadın,
Anne ödenirmi hiç senin hakkın?

Allah köpeklere bile ana yapmasın,
Anasını bakmayan,kusuruma bakmasın,
Iki cihanda cayır cayir yansin,
Anne ödenirmi hiç senin hakkın?

Söz Yazarı: Erol Sagun.
Tarih:11 Mart 2001.
Saat:16.10

Not:Bu siiri yazdığımdan iki gün sonra annemin ödüğü haberini aldım..14.03.2001
Saat:1:2.00 de...

Erol Sagun
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Ararsın Artık...............................!

Seninle çok güzel bir aşk yaşamıştık.
Nazarmı değdi ne? çabuk bitti ne yazık.
Ayrılmayı ben değil, sen,sen istemiştin,
Dilerim kendine, yeter,yetersin artık.

Tamda denğimi.aradım buldum derken,
Şükürler olsun tanrıma diye.dua ederken,
Beni bir yudum sevğiye  mutaç edersen.
Şimdi sende benden, beter,betersin artık.

Bir gün maziye dönüp bakarsan eğer.
Dersin o zaman,çok sevilmişim meğer,
Keşke bende ona, verseydim değer.
Günahım boynuna, çeker,çekersin artık.

Hiç kimse dinlemez seni ne söylesen,
Derdini dağlara,taşlara,dökersin artık.
Beni pek hafife almıştın.almıştın amma,
Eski günlerini,çıra yakıp, ararsın artık...

Bu şiir bestecisini arıyor............................!

GÖNÜL DOSTLARINDAN..! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Gün o gün değil, gel geçmişe bakma
Hasretle bakarak kendini yakma
Su olup gönülden,gönüle akma
Değerimi şimdi anlar,anlarsın artık...Gulnare Leman..

Belasını çekersin, yıllardır hep dilinin
Rengi çoktan solmuştur, aradığın gülünün.
Pişmanlık fayda etmez, son deminde ömrünün
Dizlerini dövüpte yanar yanarsın artık...................Yunus Karaçöp

elinde bir yudum sevda bulunsa
en çaresiz derdime deva da olsa
istemem artık ben senin elinden
adımı vefasız diye anarsın artık --Salim Kanat

Sözlerimi hatırlarsın ardımdan,
Maziye hüznünle bakarsın artık.
Nasıl çaldıysan gençlik yıllarımdan,
Vicdan ateşiyle yanarsın artık -Hasibe Cavaç

Söz yazarı:Erol Sagun.
Tarih:29 Haziran 2007.
Gün:Cuma.
Saat:00.12

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)    CD em NOTER tastiklidir.
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Erol Sagun
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Aşk nedir? Sence.

Sana aşkı tarif et desem,edemezsin,
Sorsam birkaç defa yaşadım dersin.
Ne acılar,ne acılar çektim dersin,
Öyleyse aşk nedir? desem,bilemezsin.

Bir dakika ondan ayrılsan, özlem duyarsın,
Ne zaman kavusacağım diye,hayal kurarsın,
Kavuşunca sevincinden,mutluluktan uçarısın.
Şimdi aşk nedir desem? bilemezsin...

Gözlerinin içine tam içine bakarsın,
Cevap alamazsan saatlerce ağlarsın,
Bir gülüşüne,ömrünü feda edersin,
Öyleyse aşk nedir desem? bilemezsin...

Hayatını ona, ona adarsın,
Kaybedince,yaşamıyorum sanırsın,
Terkedince de alev ale yanarsın,
Şimdi aşk nedir desem? bilemezsin....

Ayrılınca kin nefret duyarsın,
Düşmanınmış gibi öç almağa kalkarsın,
Hiç birşey yapamaz,ömür boyu yanarsın,
Öyleyse aşk nedir desem? bilemezsin.....

Ona güvendin,emek verdin,çok sevdin,
Kendini hiç düsünmedin fedakarlık ettin,
Aşkın tarifini,şiirin içinde,kendin verdin,
Şimdi aşk nedir desem? gene bilemezsin....

Söz Yazarı:Erol Sagun.
Tarih:26 Mart:2001
Gün: Pazartesi.
Saat:15,30

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)    CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun
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Aşkının Bedelini çok ağır ödüyorum...

Bana tatmadığım duyğuları tattırdın,
Bu güne kadar yakmadığım ateşi yaktırdın,
Sımsıcak sardın ruhumu,kalbimi sana kaptırdım,
Şimdi aşkının bedelini çok ağır ödüyorum...

Önce sevdin,mutlulukda uçurdun,
Güzelliğinle aklımı başımdan kaçırdın,
Cilvenle nazınla,beni kaf dağından aşırdın,
Şimdi aşkının bedelini çok pahalı ödüyorum..

Sensiz gecelerim bana zindan oldu,
Gündüzlerim seninle,deva buldu,
Ansızın bırakıp gittin,yaşamak haram oldu,
Şimdi aşkının bedelini çok ağır ödüyorum....

Şimdi gece gündüz hayalinleyim,
Söyle akan gözyaşımı neyle sileyim,
Sana gelen  yollar çok uzak,nasıl geleyim,
Şimdi aşkının bedelini,çok ağır ödüyorum....

Allahdan revamı bır kula bu kadar cefa,
Ağlasam,sızlasam artık ne fayda,
Ömrümde gösterdiğin azıcık sefa,
Şimdi karşılığını,çok ağır ödüyorum....

Keşke tanımasaydım,görmeseydim seni
Önce çok mutlu etdin,sonrada terketdin beni,
Bırakıp da gittiğin o günden beri,
Aşkının bedelini,çok ağır ödüyorum....

Söz Yazarı.Erol Sagun.
Tarih.. Aralık 2002
 Gün.Cuma.
Saat.15.00.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)   CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun
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Bak Neler Oldu O Günden Sonra..

Bir gürültü ile irkildim,ilk önce,
Kapı bir tokat gibi şakladı suratıma,
İçimde bir boşluk, kalbimde bir sızı,
Neye uğradığımı bilemedim o günden sonra...

Park ettiğim yerden nasıl kalktım?
Caddelerde kaç kilomertre hızla gittim,
Son defa bana nasıl baktın bilmiyorum,
Ağzından iki kelime döküldü anlıyamadım.
Hep o iki kelimeyi düşündüm,o günden sonra.

Hemen bir meyhaneye gittim.
Bir şişe rakı içtim kendime gelmek için,
Toparlamağa çalıştım olup biteni,
Bir sebebde bulamadım,o günden sonra...

Önce mesajların,sonra telefonların susdu.
Hiç uyku tutmadı,o günden sonra.
Aklım başımdan gitti,beynim uyuşdu,
Hiç bir şeyin anlamı kalmadı,o günden sonra..

Seni unutmak için ne yaptımsa olmadı,
Gündüz hayalimden gece rüyalarımdan çıkmadın,
Bin sefer kovdum kafamdan,bir türlü gitmedin,
Yüzsüyün biri oldun,o günden sonra...

Attığım her adımda her yerde sen,
Aldığım her nefesde,ruhumda  sen,
Bir çuval gibiyim caddelerde sürüklenen,
Mecnunun biri oldum,o günden sonra.

Önceleri bir yanlış yapsam,gülerdin,
Çünkü birdin,sebebi sendin,
Şimdi yaşamıyorum artık,sevin,
Perişan etdin beni,o günden sonra...

Sanatkar eserini bitirince sevinir,
Karşısına geçer onunla öğünür,
Beni tanıyanlar,halime bakıp üzülür,
Senin eserin oldum,o günden sonra...

Allahdan dilerim,benim gibi olasın.
İsmim dilinden,resmim elinden hiç düşmesin.
Benim gibi sende için için yanasın,
Sende benim eserim ol,bu günden sonra...

Söz Yazarı. Erol sagun.
Tarih.20 Aralık 2000.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)   CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bana Kul Köle Olurdun..

Sana olan duyğularımı bilseydin,
Bana kul köle,köle olurdun.
Eğer aşkıma karşılık verseydin,
Dünyanın en mutlu kadını olurdun...

Sevilmek o kadar kolay değil,
Sana olan aşkım bir günlük  değil,
Seni nasıl sevdiğimi bir bilseydin?
Bana kul köle,köle olurdun...

Yoktur senin gibi şanslı bir kadın.
İyiki deli gibi seven,birine rasladın,
Neler düşündüğümü bir bilseydin?
Bana kul köle,köle olurdun...

Aşk ve sevği iki taraflı olur,
Tek taraflı aşkın sonu hüsrandır,
Benim gibi ölümüne sevseydin?
Bana kul köle,köle olurdun...

Senin bana olan aşkın yalan,
Kendi yalanlarına kendin kan,
Deli gibi sevdiğimi anlasaydın? ,
Bana kul köle,köle olurdun...

Söz Yazarı.Erol Sagun.
Tarih.12 Nisan 2001.
Gün.Perşembeç
Saat.13.30.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)    CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun
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Başı Dumanlı Yüce Dağar.

Başı Dumanlı Yüce Dağlar.

Hiç merak edip,baktınmı yüce dağlara,
Sır dolu,gizem dolu,dumanıda karıda,
Anlatmazlar kimseye dertlerini rüzğarıda,
Yağmuruda,karıda,boranıda,
Dağlar sever onları,ne kadar sert olsalarda..

Rüzğardır,tipidir,kardır onların sevdikleri,
Dağlardan bir şeyler götürselerde,
Severler birbirlerini genede,
Sokmazlar aralarına başka birilerini,
Vermezler kimseye sırlarını detlerini...

Işte ben o dağlarda doğdum, büyüdüm,
Sır dolu, gizem dolu,oralardan geliyorum.
Benim aşkımda,,sevğimde biraz serttir,
Sözümüz,özümüz doğru,kendimiz merttir...

Bilmeyiz sahtekarlığı,yalanı dolanı,
Sevdikmi adam gibi severiz biz kadını,
Kadın kutsaldır bizim için,
Kadın berekettir,kadın anadır evlattır,
Kadın namustur bizim için...

Uğruna türküler söylenir,ağıtlar yakılır,
Şarkılar söylenir,yoluna güller dökülür,
Yeri geldiğinde baştacı edilir,ölünür,
Hatta,onun için mapuslarda bile yatılır...

Biliyormusun ben bunları sana niye,anlattım niye,
Kimi sevdiğini,kimin sevğilisi olduğunu bilesin diye,
Işte güzel kız benim aşkarımda sevdalarımda serttir,
Yüreğimiz yalansız, riyasiz,erkekce ve merttir....

Söz Yazarı:Erol Sagun.
Tarih:31 Ocak 2001

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)    CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun Sevdaruzgaride

(c)      Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.

Bu şiiri Antolojim'e ekleyeceğim
Bu şiiri bir arkadaşıma göndereceğim
E-kart olarak gondereceğim
Şiirin Printer Versiyonu
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Şiire puan vereceğim

puan
-
(0 kişi)

yaz | oku

Şiir Hakkında
Bu şiir ile ilgili düşüncenizi diğer şiirseverler ile paylaşmak ister misiniz?
Bu kutuyu bir daha görmemek için tıklayın

UYARI: Görüş bildirmek için Antoloji Üyesi olmak gerekmektedir ve Gönder butonuna
bastığınızda duruma göre size şifre sorulabilir.

Bu şiirde hata varsa lütfen buraya tıklayarak bize bildiriniz..
  - tiklayin - Bu sayfaya link ver - tiklayin - Bu sayfayı birine gönder Bu
sayfada hata var! 

(c)      Antoloji.Com, 2004. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca
belirtilmediği sürece Antoloji.Com'a aittir. Sitemizde yer alan şiirlerin telif hakları
şairlerin kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı
gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim
amacıyla sunulmaktadır. Yayın Hakkı Notu
   

Ana Sayfa | Şiir | Kitap | Resim | Haberler | Etkinlikler | Şarkı Sözleri |
Forum | Nedir | E-Kart | Antoloji Klübü | Gruplar | SMS Merkezi
Reklam: çiçek - çiçek siparişi - çiçekçi - çiçekçiler - arkadaş arama - sinema - haberler
- Turkish Florists - Haber - Diş Beyazlatma - Diş hekimi - cicekci - Dişhekimi - Toki -
Milliyet Gazetesi - gazeteler - Estetik - araba - Çiçek - Burun Estetiği - TrTube Video
Paylaşım -  tercüme

Araba.Com - Araba İlan Sitesi • Emlak.Net - Emlak İlan Sitesi • NeKadar.Com - Fiyat
Karşılaştırma • Kac-Lira.Com Ürün Arama Motoru
[Buraya reklam verin]

Antoloji.Com.. Hakkında | Künye | Yardım | İletişim

Erol Sagun
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Belki bulamıyacaksın beni,Geri  Döndüğünde..............!

Memlekete gidiyorum.
Yollar tuzaklarla dolu,
Yol uzun,
İnsanın bin bir türlü hali var,
Gidipde dönmemek,
Gelipde görmemek var.
Haydi hakını helal et.
Varmı bir diyeceğin.
Memleketden bir istediğin.
Benim canım hemşerim.................!

Hakkım yerden göğe kadar,
Helal olsun sana.
Yok senden bir isteğim.
Yok hiç bir dileğim,
Güle güle, git,gel,
Allahdan sağ salim,
Dönmeni isterim,hemşerim...............!

Yalnız kapı kuleden gireken,
Memleketimin havasını
Benim için ciğerlerine çek iyice.
Sana hasret bir vatan evladının
Çok selamı var de,
Eğer istersen toprağımı öpü ver,
Benim için üç defa eğil de.............................'

Şayet köyüme gidersen,
Büyük küçük,genç ihtiyar,
Beni soran herkese,
Kucak dolusu selam,
Götür benden....................................!
.
Yaşlı anama.babama,
Gardaşıma.bacıma,
Ayrıca selam et.
Ne halde olduğumu,
Söyleme sakın ha,
Bir topan ekmeğe
Muhtaç olduğumu................................!

Bahçelerde,parklar da,
Banklar da yattıp kalkdığımı,
Yollar dan izmarit topladığımı.
Tren parmın olmadığını,
Hepsine hasret kaldığımı
Onların hasretiyle yandığımı,
Gece gündüz ağladığımı,
Söyleme sakın anama,
Sakın ha,
Bilmesin hiç bir kimse,
Perişan halde olduğumu................................!
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Bizim kilerden soran olursa ah valimi.
Shhati çok iyi,
Hali vakti,yerinde de,
Söyleme sakın,hasta olduğumu.
Zaman zaman  kan kustuğumu............................!

Görseniz sanki kıral faruk.gibi,,
Hele evi,villa tipi,
Sormayın altındaki mersedesi,
Çok güzel gidiyor işleri.
Son parti malı,
İspanyaya gönderdim mi
Dönecem diyordu yakında............................!

Haydi Güle güle hemşerim sana
Sakın söylediklerimi unutma.
Yolun açık olsun,
Allah sağ salim dönmeni,
Nasip etsin,hayırlı yolculuk sana..........................................!

Dur az kalsın,unutuyordum.
Selam söyle görürsen sevdiğime.
Seneler oldu görmeyeli
Çoluk çocuğa karışmıştır,
Bekide unutmuşdur  beni....
Sorarsa hiç unutmadı seni,
Unutamadı de......................................!

Güle güle hemşerim, güle güle,
Belki bulamıyacaksın,
Beni geri döndüğüinde.......................!

Söz yazarı:Erol Sagun.
Tarih:07 Temmuz 2007.
Gün:Salı.
 Saat.17.30

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)  CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun
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Belkİ O Zaman Anlarsın?

Bir gün birini,bütün kalbinle seversen,
Ruhunu,kalbini,benliğini ona verirsen,
Kör olur ondan başkasını görmezsen,

Sevmenin ne demek olduğunu,
Belki o zaman ANLARSIN--------!

Geceleri uyku tutmazda uyuyamazsan,
Gizli gizli gece gündüz ağlarsan,
Her an beraber olmak ister olamazsan,,

İşte aşkın ne demek olduğunu,
Belki o  zaman ANLARSIN---------!

Eğer aşkına karşılık bulamazsan,
Onun aşkıyla,alev alev yanarsan,
Dönüp bakmaz sana,dilinle kuş tutsan.

Karşılıksız sevmenin ne demek olduğunu,
Belki o zaman ANLARSIN........................!

Ne yapsan kendini sevdiremezsen,
İçin parçalanır,o başkalarıyla gezerken,
Ölmek istersin,öldürmek istersin hemen,

İntikam ateşinin ne demek olduğunu,
Belki o  zaman ANLARSIN........................!

Dilerim bunların hepsini,bir bir yaşarsın,
Benim neler çektiğimi,o zaman ANLARSIN..
Ben senin için yandım,dilerim sende yanarsın,
Seni nasıl sevdiğimi,belki o  zaman ANLARSIN...!

Söz Yazarı: Erol Sagun.
Tarih.19 Mayıs 2003
Gün.Pazartesi.
Saat:15.20.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)          CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun
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Ben Barıs Mancoyu Hiç Sevmezdim.

Biliyormusun? ben Barış Manco yu hiç sevmezdim,
Çünkü uzun saç kadina yakiışır diyordum.
Halbuki o uzun saclaıiyla,bir ulemayı,
Bir gezgini,bir filazofu andırıyordu

Biliyormusun? ben Barış mancoyu hiç sevmezdim,
Upuzun sacları,asağıya bakan bıyığı,sırtındaki kaftanı,
Belindeki işlemeli kemeri,Ayağındaki uzun çizmeleri ile,
Bir erkege yakıtıramıyordum.
Halbuki o: bir cenğiz hanı.Ertuğrul gaziyi,Osman gaziyi hatırlaıtıyordu...

Biliyormusun? ben barış Mancoyu hiç sevmezdim.
Çünkü o kılık kıiyafeti,on parmağındaki,büyük işlemeli taşlı yüzükleri,
Boynundaki,kolundaki işlemeli taşlı takilari.bana ters geliyordu.
Halbuki o; Orta  asaya kültürünü ve sanatını üstünde taşıyor,
Türk milletini nereden geldiğini hatırlatiyor,Özünüze dönün diyordu,...

Biliyormusun? Ben Barış Mançoyu hiç sevmezdim..
Çünkü onun yediden yetmişe,adam olacak çocuk,
Proğramlarinda Türk halkıyla dalğa geçiyor sanırdım.
Halbiki o,küçüklere öğretici dersler veriyor,
Büyüklerinde gönlünü hoş ediyordu,
O mütevazi haliyle,büyükle büyük küçükle küçük oluyordu....

Biliyormusun? ben Barış Mançoyu hiç sevmezdim.
Çünkü o,Dünyayı dolşıiyordu,
Ben de bir macera peres olduğum için onu kıskanıyordum,
Halbuki o,Evliya çelebimiz,barış elçimizdi,
Dünyayı evlerimize getiriyor.Dünya ya,Türkiyeyi tanıtıyorudu,
Bir Japoya,Avra Asya konserlerinde gözlerim dolu dolu olmuştu.

Biliyormusun? Ben Barış Mançoyu hiç sevmezdim.
Çünkü, arkadaşım eşek,domates,biber,patlıcan,Sarı çizmeli mehmet ağa,
Nane limon kabuğu gibi şarkıları bana,çok saçma geliyordu.
Halbuki o; insanlığa vereceği dersleri,
Komik şarkılarla,hem güldürüyor,hem düşündürüyordu..

Biliyormusun? ben Barış Mançoyu hiç sevmezdim.
Bir gün duydum Barış Manço ölmüş.Tarih.01 Subart 1999
O Barış Mançoyu sevmeyen ben,göz yaşlarına boğuldum.
Kendi kendime sordum,
Hani sen barışı hiç sevmezdin,niçin ağlıyorsun?
Cünkü BARIŞ ölmemişti.
Ölen Timurlenkti,Cengiz handı,Osman,ertuğrul gazilerdi,
Ölen Yavuzdu,Fatihti,ölen bir filozof du,Evliya Celebiydi,
Ölen bir öğretmendi,Bir babaydı,bir arkadaşdı,bir dostdu.
Arkasından yalnız ben değil,seven sevmeyen herkes,
Dünya.Türkiye ağlıyordu.

Biliyormusun? Artık ben Barış Mançoyu çok seviyorum.
Bu güne kadar onu,benim gibi anlamayan Türkiye de seviyor.
Barış sen bize çok sey verdin,biz sana hiç bir sey veremedik.
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Hatta sagliginda cok üzdük,saygimizi bile esirgedik.
Bizi affet Barış Manço,bizi bağışla,sen büyüksün.
Cennet mekanın yattığın yer nur olsun! ! ! ! ! Ruhuna Fatiha...

Söz Yazaıi.Erol Sagun.
Tarih:29 Ocak 2002
Gün:Persembe.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)     CD em NOTER tastiklidir.

.

Erol Sagun

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ben Ne yapayım.

Seni görünce,nasıl şaştığımı
Gönlümde gonca güllerin açtığını,
Kalbimin seni görünce,nasıl çaptığını,
Gözlerinin içine,nasıl baktığımı,
Görmüyorsan,ben ne yapayım..?

Beni farketmen için söyle ne yapayım?
Cambaz,hokkabaz,palyaçomu olayım?
Yoksa söyle,ayaklarınamı kapanayım,?
Beni farketmiyorsan,ben ne yapayım..?

Belki sende herşeyin farkındasın,
Belkide,aklınca,naz yapıyorsun,
Belkide bir başkasını seviyorsun,
Aşkın gözü körse,ben neyapayım...?

Ne zamana kadar sürecek bu böyle? ,
Deli,divane edincemi farkedeceksin söyle?
Allah kahretsin,seviyorum seni işte!
Beni öldüğüm  günmü farkedeceksin?

Seni tanıdıktan sonra bir başkayım inan,
Seni görmek seninle olmak istiyorum her an,
Seninle bir su gibi akip gidiyor  zaman,
Sana aşık oldum galiba,ben ne yapayım?

Söz Yazarı:Erol sagun.
Tarih:26 Mayis 2002
Gün:Pazar.
Saat:21.00
Yer: euro Grill.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)    CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun
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Beni Hatırla....

Meyhanelere mesken kurmuş,
Her yerde seni arayıp sormuş,
Aşkından sırılsıklam olmuş,
Bir mecnun görürsen beni hatırla....

Gözlerinin feri sönmüş,
Elden ayakdan düşmüş,
Ezelden kadere küsmüş
Bir adam görürsen,beni hatırla....

Yüzü harita gibi olmuş,
Saçlarına karlar yağmış,
Eline birde asa almış,
Bir ihtiyar görürsen,beni hatırla,,

Sakın sorma nedir bu halin diye,
Tanıyacaktır seneler sonra bile,
Diyecek,senin eserinim işte,
Bir zavallı görürsen beni hatırla...

Benim gibi seveni bulamadıysan,
Eğer onunla mutlu olamadıysan,
Seneler sonra aramağa kalkdıysan,
Taşları yıkılmış,üstü dikenlenmiş,
Bir mezar görürsen,beni hatırla....

Söz Yazarı.Erol Sagun.
Tarih.19 Nisan 2003.
Gün.Cumartesi.
Saat.15.20.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)    CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun
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Beni Üzüyorsun...

Unutmak istiyorum seni anlamıyormusun? ,
Ne olur arayıp sorma artık beni üzüyorsun,
Her arayışında,yeniden kanıyor yaram,
Yeter arayıp durma artık,ne olursun,

Benmi istedim senden ayrılmayı?
Bilmiyorsun neler yaşadığımı?
Cehennemin tam içindeyim,
Yanğınlardayım,yanıyor yüreğim,
Duyuyormusun feryadımı.?
Yeter yeter artık arama sorma,
Bilme,neler çektiğimi,beni üzüyorsun..,

Ben istemiyormuyum sanıyorsun?
Sesini duymak,seni görmek,
Ne haldesin bilmek,ne yapıyorsun,
Hatırlamıyorum kaç kere telefonu elime alıp,
Halini hatırını sormak,
Geceleri seninle birlikte olmak.
Ben özlemiyormuyum sanıyorsun?
Ne demek durup dururken ayrılmak,
Yeter arama artık,İstemiyorum sesini duymak.
En doğrusu,birbirimizi ebediyen  unutmak.

Beni çok sevdiğini sanmıştım,
Meğerse ne kadarda yanılmışım,
Cilvene, nazına,ne kadarda kanmışım,
Menekşe gözlerine,güzelliğine aldanmışım,
Halbuki cennetten bir huri sanmıştım,
Meğer melek kılğında bir şeytanmışsın.

Düşünüyorumda aklım almıyor bir türlü.
Ne istedin benden niçin beni üzüyorsun?

Sevdiğini söyleyen sen.
Ayrılmayı isteyende sen,
Şimdi hala beni arayan gene sen,
Ahhh! Ah! ne yapmaya çalıtığını bir bilsem?

Yıllardır kapalı olan kalbimin,
Anahtarını gittin, buldun getirdin,
Açtın içine girdin, cennete çevirdin,
Sonra,bir bidon benzini döktün,yaktın kül ettin,
Birde yetmiyormuş gibi, benimle alay ettin.
Ben seni artık allaha havale ettim.

Bak son kez söylüyorum,
Bu aşk bitti duyuyormusun..
Dost kalmak istiyorsan,yanılıyorsun,
Bende bu yara kanarken,
Benden nasıl böyle bir şey istiyorsun....?
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Unutmak istiyorum,anlıyormusun?
Her arayışında canımı  acıtıyorsun.
Yeter.arayıp sorma beni çok üzüyorsun
Umarım bundan böyle çok mutlu olursun.....

Söz Yazarı:Erol Sagun.
Tarih:05Haziran 2007.
Gün: Salı.
Saat10.30.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)  CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun
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Benim Için Bir anlamı Var...

Sana olan sevğimin,
Gelecek güzel günlerin,
Aşkınla çarpan kalbimin,
Benim için bir anlamı var...

Seni çok sevmenin.
Bu kadar özlemenin,
O güzel gözlerinin,
Benim için bir anlamı var..

Gittiğimiz her yerin,
Sensiz gecen günlerin,
Çektigimiz bunca hasretin.
Benim için bir anlamı var...

O güzel akşamların,
Mis kokulu çamların,
Saçlarıma yağan karların,
Benim için bir anlamı var...
.
İstasyondan kalkan trenin,
Sallanan beyaz mendilin,
Islanan buğulu gözlerin,
Benim için bir anlamı var...

Gönülden coşan selin,
Sevğiyle uzanan elin,
Sana yazdığım her şiirin,
Benim için bir anlamı var...

Söylenen her şarkının
kalbimdeki aşkının
Iki damla göz yaşının,
Benim için bir anlamı var....

Söylenen her türkünün,
Seninle geçen her günün,
Gönderdiğin kırmızı gülün,
benim için anlamı var...

Söz Yazarı:Erol Sagun.
Tarih:16 nisan 2001
Gün:Pazartesi.
Saat:01.00.

BU ŞİİR BESTECİSİNİ ARIYOR........................!

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)     CD em NOTER tastiklidir.

..

Erol Sagun
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Bil Öyleyse

Senin için ne acılar çektiğimi,
Seni canımdan çok sevdiğimi,
Her an yanında olmak istediğimi,
Seni tertemiz bir aşkla sevdiğimi
Demek bilmiyorsun? Bil öyleyse! ! ...

Senin için nelere katlandığımı,
Kaç geceler uykusuz kaldığımı,
Senin için gece gündüz yandığımı,
Sensiz artık yaşıyamıyacağımı,
Demek bilmiyorsun? Bil öyleyse! ! ...

Havam suyum güneşim olduğunu,
Hayalim,geleceğim,umudum olduğunu,
Sensiz bir hayatın hiç olduğunu,
Ve sana sırıl sıklam aşık olduğumu,
Demek bilmiyorsun? Bil öyleyse! ! !

Bir gülüşüne,bir bakışına nelerimi vereceğimi,
Senin için canımı bile feda edeceğimi,
Seninle bir ömür beraber olabileceğimi,
Ve seni hayatımın kadını seçtiğimi,
Demek bilmiyorsun? Bil öyleyse! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Bil,bil,bil,bil öyleyse,Bil öyleyse! ! ! ! ! ! !

Söz Yazarı:Erol Sagun.
Tarih:15 Mayis 2002
Gün: Carsamba
Saat09.30.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)    CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun
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Biliyormusun Ben Seni Niçin Sevdim

Biliyormusun ben seni niçin sevdim,
Hem güzeldin hem ürkek,hem uslu hem masum.
Hemen tanışmak istedim,adını ve telefonunu sordum.
Bırakıp gitmiştin cevap bile vermemiştin,korkmuştun.

Sonra kader bizi aynı yerde, tekrar karşılaştırdı,
Her gün birbirimize, biraz daha yakınlaştırdı.
Bu güzel aşk,benim doğum günümde başladı.
Biliyormusun ben seni niçin sevdim? bak dinle...

Tüm olumsuzluklara rağmen hep gülerdin.
İyi,kötü,güzel,çirkin demez ne bulsan onu giyerdin.
Bu mütevazı halinle,benim çok hoşuma giderdin.
Anladınmı şimdi ben seni niçin severdim? .

Başkaları  gibi açılıp saçılmazdın.
Oturuşuna kalkışına çok dikkat ederdin.
Nerede ve nasıl davranılacağını bilirdin.
Anladınmı şimdi ben seni niçin severdim?

Kırmızı bir manton vardı hep onu giyerdin.
Upuzun saçlarınla benim çok hoşuma giderdin.
Hele dizine kadardı,eteğin ve çizmelerin.
Anladınmı şimdi ben seni niçin severdim..

Olur olmaz konuşmazdın,dinlemeyi severdin.
Çok mantıklı konuşur,yerine göre susmasınıda bilirdin.
Çok güzel bir fiziğin vardı,hele o gözlerin,
Bu halinle benim çok hoşuma giderdin..

Bazen seni çok uzaktan izlerdim.
Hareketleri yapmacıkmı acaba? derdim.
O kadar sade,okadar tabiiydiki her halin.
Anladınmı şimdi ben seni niçin severdim?

Ne giysen,ne taksan kendine özgüydü her şeyin.
Gezdiğimiz yerlerde,bir leydi gibiydi her hareketin.
Evde çok sadeydin,daha bir başkaydı güzelliğin.
İşte sen benim hayalimdeki kadındın,vazgeçemediğim...

Söz Yazarı.Erol Sagun.
Tarih.15 Ocak 2002.
Gün Salı.
Saat.23.10.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)   CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun
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Biliyormusun Özlettin Kendini..

Akdeniz akşamlarında dolaşırken,
Elele,kol kola, göz göze, bakışırken.
Aşkım barda hergece buluşurken,
Herşey ne güzeldi, özletdin kendini...

Gözlerimiz etrafda, birşeyi görmezdi
Gök mavi,deniz mavi, gözlerin mavi
Ruhumuza meltem rüzğarları eserdi
Herşey ne güzeldi,özletdin kendini.....

Seninle nekadar mutluydum bir bilsen?
Keşke o eski günlere, bir dönebilsem,
Ne olurdu senden,bir haber alabilsem.
Herşey ne güzeldi, özletdin kendini....

Şimdi yokluğun bir ateş,yakıyor kalbimi,
Herşey birden, öylesine tersine döndüki
Bir insanın kaderi,bu kadarda değişirmi?
Hasret oldun,gönlümde özletdin kendini.....

Söz Yazarı:Erol Sagun.
Tarih.07 Mayıs2007.
Gün.Pazartesi.
Saat.15.20.

BU ŞİİR BESTECİSİNİ ARIYOR.............................1

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)    CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun
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Bilmiyeceksin..

Seni tanıdıkdan sonra,
Hayatımda hep sen vardın.
Seninle yattım,seninle kalktım.
Ama sen benim neler hissttiğimi,
Hiç bir zaman bilmiyeceksin..

Hep uzakdan sevdim seni,keremin aslıyı,
Mecnununn leylayı,sevdiği gibi.
Benimde seni onlar gibi,sevdiğimi,
Sen hiç bir zaman bilmiyeceksin.

Halbuki,her gün benimlesin,
Gözlerimin önünde,kukaklarımda sesin,
Sen benim canım her şeyimsin,
Seni ölesiye sevdiğimi sen,
Hiç bir zaman bilmiyeceksin..

Gideceğim buralardan, böyle olmayacak.
Burada kalırsam hayatım alt üst olacak,
Bu kadar çok,ölesiye  severken seni,
Senin bu aşktan hiç habaerin olmayacak..

Yıllar sonra dönerde bulamazsam seni,
Sende çoluk çocuğa karışmış olursun belki,
İşte o zaman bu yaşadığım aşk içimdeki,
Yıllaca tatlı bir anı olarak kalacak inanki...

Olurya dönemezsem,şunu bilmeni isterim.
Seni o kadar çok sevdimki? hiç sorma,derim,
Böyle bir aşkın uğruna,kendimi feda etdim.
Ama sen bunu hiç bir zaman bilmiyeceksin....

Söz Yazarı.Erol Sagun.
Tarih.05 Ocak 2005.
Gün.Perşembe.
Saat.12.30.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)   CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun
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Bir  Defa Yar Diye Sarmadım Seni.

Gönlüme diktiğim, gonca gülümdün.
Kaç bahar geçti de, dermedim seni,
Gönül bağımdaki' öten,bülbülümdün,
Bir günden, bir güne, kırmadım seni.

Senelerce tüttüm, sevdanla yandım,
Bir tatlı söze,bir gülüşe kandım.
Nefsime aldanıp benimsin sandım
Bir defa el diye yermedim seni.

Gündüz hayalimdin,geceler rüyam,
Bağrım da bir ateş,yanıyor şuram.
Bana sabır versin, yaradan mevlam,
Bir defa yar diye, sarmadım seni.

Gözlerimden kanlı,yaşlar akıttın,
Çaresiz derdime, derman arattın.
Kuru yaprak gibi, savurdun attın,
Yinede gönlümden sürmedim seni.

Ah..bir bilsen ne, hayaller kurmuştum,
Yıllar sonra, aradığımı bulmuştum.
Hasretin saçını, kaç kez yolmuştum
Yar diye, koynumda görmedim seni.

Söz Yzarı: Erol Sagun.
Tarih:13 Eylül 07
Gün: Perşembe.
Saat: 14.00

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)                 CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun
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Bir Dene istersen.

Belliki hiç aşık olmamışsın?
Aşık olmayı bir dene,bir dene istersen.
Belliki hiç,hiç sevmemissin
Sevmeyi bir dene, bir dene istersen...

Icçne bir kor bir kor düşerse,
Ateş de bacayı bir sarar,bir sararsa,
Birde iş işten bir geçer,bir geçerse,
Bu alevi söndürmeyi, bir dene,bir dene istersen....

Bir gülüşe.bir tatli söze kanarsın,
Her gün için için cıra gibi yanarsın,
Onu bir gün,görmesen,asırlardır yalnzım sanırsın,
Ondan bir gün ayrılmayı bir dene,bir dene istersen...

Onu herkesten,herkesten kıskanırsın,
Beni ıirakıp gidecek,gidecek sanırsın,
Gözünü ondan bir an bile ayıramazsın,
Bir başkasını baknayı,bir dene,bir dene istersen...

Bakmışsın bir gün terkedilmişsin,
Ne kadar cok sevdiğini o zaman anlarsın,
Dünya basina basina yikildi sanirsin,
Arkasından ağlamayı bir dene bir dene istersen...

Sevdiğin aşkını oyuncak yaparsa,
Seni beş paraya.beş paraya satarsa,
Sana haber vermeden, bir vermeden kaçarsa,
Benim gibi arkasinda,çıra gibi yanmayı.
Bir dene,bir dene istersen........

Söz Yazarı:Erol Sagun.
Tarih:04 Nisan 2001
Gün:Carsamba.
Saat:23,05.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)   CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun
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Bir Gün Gelip Alacağım Seni Oradan.

Bir gün gelip alacağım seni oradan,
Öyle bir yere dikeceğimki,can katacağım canımdan.
Su vereceğim,yıllardır susamış,aşk suyundan,
Ne zamanmı? Beni sevdiğini anladığım zaman...

Her gün,gözüm gibi,canım gibi sana bakacağım,
Eğer istersen Allahtan sonra sana tapacağım,
Ömrümün bundan sonraki zamanını,sana adayacağım.
Ne zamanmı? Beni benim gibi, sevdiğini anladığım zaman.

Ben seni işte böyle sevdim,sense kıymetimi bilmedin,
Ben senin bu yaptıklarının,hiç birini hak, etmedim,
Bir gün gelecek,yalvaracaksın,neolur sen etme ben ettim.
Ne zamanmı,beni sevdiğini anladığım zaman..

İşallah geç kalmayız,bende bu gurur, sende bu inat varken,
Halbuki bunlara ne gerek var,güzel bir hayatı beraber yaşarken,
Sende çok pişman olacaksın,bu bana yaptıklarından,
Ne zamanmı? Luzumsuz  inadını yendiğin zaman....

Gel bu zamanı yalnız,boşa geçirmeyelim,
Ömür kısa birbirimizi,delice sevelim,
Sendeki inadı,bendeki gururu beraber yenelim,
Ne zamanmı? Birbirimizi sevdiğimizi anladığımız zaman....

Biliyorsun ben sensiz yaşıyamam,buna inan.
Biliyorum sende bensiz yürüyemezsin,düşersin hemen.
Bir gün seni gelip alacaığm oradan.
Ne zamanmı? Gel beni al,Seni seviyorum dedigin zaman....

Söz Yazaı:Erol Sagun.
Tarih:24 Aralik 2001
 Gün:Pazartesi.
Saat:09.45.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)    CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun
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Bir Hiç Uğruna.Boşu Boşuna

Ne sen inadını yendin,
Ne ben gururumu kırdım,
Ne sen bana bir adım geldin
Ne ben kaybolan yılları saydım
Böyle güzel bir aşkı yaşıyamadık
Bir hiç uğruna,boşu boşuna...

Ne sen bir sefa sürdün,
Ne ben mutlu oldum,
Ne sen güzel bir gün gördün,
Ne ben,sende vefa buldum,
Koskoca bir ömrü harcadık
Boşu boşuna,bir hiç uğruna..

Hiç yoktan birbirimizi kırdık.
Yollarımızı istemeden ayırdık.
Dönüşü yok,yok istesekde artık,
Boşa geçen yıllara,yıllara yazık,
O güzelim yılları boşa harcadık,
Bir hiç uğruna,boşu boşuna...

Şimdi sen çok uzaklarda,
Bense gurbet ellerde,Almanyada,
İkimizde çook pişmanız,amma,
Koskoca bir ömür geçirdik,
Bir inat uğruna,boşu boşuna.

Söz Yazarı.Erol Sagun.
Tarih.18 Agustos 2005.
Gün.Cumartesi.
Saat.11.55.

BU ŞİİR BESTECİSİNİ ARIYOR............................!

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)     CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun
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Bir Ömür Böyle Geçti

Bir Ömür Böyle Geçti.

Hayatım boyunca hep çalıştım,didindim,
Sen ne yapıyorsun diyen olmadı,
Yemedim yedirdim,içmedim içirdim,
Bir Allah razı olsun, diyen olmadı.

Hep verdim hiç almadim,
Hiç bir iyiliğin altında kalmadım,
Hep sevdim,hiç sevilmedim,
Sen ne ahmaksın diyen olmadı..

Her şey boş,hersey yalan..
Bir kaç güzel söz,arkada kalan.
Ömür bitip öldüğüm zaman,
Ne iyi adamdı diyen olmadı..

Bu yüzden üzğünüm,bu yüzden küskün,
Benim öldüğüm gün. yeniden doğduğum gün,
Işte benim için başlıyacak, o zaman yeni bir gün,
Herkes her şeyi bildi, bir bunu bilen olmadı...

Söz Yazarı; Erol Sagun.
Tariuh:11 Ekim.2000.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)   CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun Sevdaruzgaride

(c)    Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.

Bu şiiri Antolojim'e ekleyeceğim
Bu şiiri bir arkadaşıma göndereceğim
E-kart olarak gondereceğim
Şiirin Printer Versiyonu
Şiire puan vereceğim

puan
-
(0 kişi)

yaz | oku
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Şiir Hakkında
Bu şiir ile ilgili düşüncenizi diğer şiirseverler ile paylaşmak ister misiniz?
Bu kutuyu bir daha görmemek için tıklayın

UYARI: Görüş bildirmek için Antoloji Üyesi olmak gerekmektedir ve Gönder butonuna
bastığınızda duruma göre size şifre sorulabilir.

Bu şiirde hata varsa lütfen buraya tıklayarak bize bildiriniz..
  - tiklayin - Bu sayfaya link ver - tiklayin - Bu sayfayı birine gönder Bu
sayfada hata var! 

(c)    Antoloji.Com, 2004. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca
belirtilmediği sürece Antoloji.Com'a aittir. Sitemizde yer alan şiirlerin telif hakları
şairlerin kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı
gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim
amacıyla sunulmaktadır. Yayın Hakkı Notu
   

Ana Sayfa | Şiir | Kitap | Resim | Haberler | Etkinlikler | Şarkı Sözleri |
Forum | Nedir | E-Kart | Antoloji Klübü | Gruplar | SMS Merkezi
Reklam: çiçek - çiçek siparişi - çiçekçi - çiçekçiler - arkadaş arama - sinema - haberler
- Turkish Florists - Haber - Diş Beyazlatma - Diş hekimi - cicekci - Dişhekimi - Toki -
Milliyet Gazetesi - gazeteler - Estetik - araba - Çiçek - Burun Estetiği - TrTube Video
Paylaşım -  tercüme

Araba.Com - Araba İlan Sitesi • Emlak.Net - Emlak İlan Sitesi • NeKadar.Com - Fiyat
Karşılaştırma • Kac-Lira.Com Ürün Arama Motoru
[Buraya reklam verin]

Antoloji.Com.. Hakkında | Künye | Yardım | İletişim

Erol Sagun
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Bir Yabancı Gibi Gelip Gidiyorsun...

Sanki  seninle hiç bir şey yaşamadık.
Bir yabancı gibi gelip gidiyorsun yanıma,
Sanki birbirimiye deli gibi aşık olmadık,
Bir yabancı gibi gelip gidiyorsun yanıma...

Acıyorum şimdi seninle geçen zamana,
Her gelişinde  bir tebessğm,kuru bir mehaba,
Demek sonunda bunudamı yaşytacaktık? ha!
Şimdi bir yabancı gibi,gelip gidiyorsun yanıma...

Sanki deli gibi seven,sevilen biz değildik?
Kimi zaman güldük,kimigünler ağlardık,
Şimdi birbirimize iki yabancı olduk,
Yazık bir yabancı gibi,geliyorsun yanıma...

Gözlerin bile eskisi gibi gülmüyor,
Senin için ne acılar çektiğimi bilmiyor,
Her an seninleyim,gönlüm seni seviyor,
Sense bir yabancı gibi geliyorsun yanaıma...

İnanıyorum bu acılar bir gün dinecek,
Bu garip aşık bu dünyadan göçecek,
Senmi kaldın arkamdan gözyaşı dökecek?
Gelme artık, bir yabancı gibi mezarıma...

Söy Yazarı. Erol Sagun.
Tarih.20Şubart 2001.
Saat.17,00.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)   CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun
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Bitirirdim Bu Aşkı Elimde Olsa

Bilmiyorum neden? sana bu yalvarış,
Nedir bu kadar çaba,bu çırpınış,
Bıktım artık, hayatı zehir ettin bana,
Hemen bitirirdim bu aşkı, elimde olsa..

Giremedim bir türlü kalbinden içeri,
Çelik zırhlarla örtülü her tarafı sanki,,
Beni o kadar hayatından bezdirdinki,
Elimde olsa  bitirirdim bu aşkı inanki...

Dilenci oldum,dilendirdin beni kapında,
İsteyenin bir yüzü vermeyenin iki yüzü kara,
Bir yudum sevğiyi çok görüyorsun bana,
Hemen bitirirdim bu aşkı,inan elimde olsa...

Gönül fermanda, dinlemiyor biliyorsun?
Bir seviyorum,bir sevmiyorum diyorsun,
Hercainin birisin,daldan dala konuyorsun,
Elimde olsa bitirirdin bu aşkı yemin olsun...

Bu böyle sürüp gidecek sanma,sakın ha,
Sabrımda bir sonu vardır,sınırları zorlama,
Dönüp bakmam,deli gibi seviyor olsamda,
Hemen bitirirdim bu aşkı,inan elimde olsa...

Söz Yazarı.Erol Sagun.
Tarih.26 Ekim 2004.
Gün.Perşembe.
Saat.11.55.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)   CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun
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Bizi Bu Hale Koyanlar  UTANSIN....

Hiç aklıma gelmezdi yıllar sonra Alman vatandaşı olacağım.
Bilseniz vatandaşlığa geçerken nekadar da zorlandım.
Başımdan kaynar sular döküldü.yüreğim yerinden sökülüyor sandım.
Bizi gurbet ellere gönderenler utansın.ben ne yapapayım...

Şimdi ellerin vatanı meskenim oldu.burada yaşıyacağım.
Sevdiklerime.Vatanıma.bayrağıma.ezan sesine hasret kalacağım.
Ölürsem bir Fatiha okuyanım olmyacak,.burada kalacak naaşım.
Bizi bir topan ekmeğe muhtaç edenler utansın.ben ne yapayım.

Yıllar önce geldik cennet vatanın dört bir yerinden.
Neler.neler feda ettik dostlar.yadellere gelirken.
Çalıştırıldık en kötü işlerde.yağmur.kar.soğuk demeden.
Bir topan ekmeğin kölesi olduk.bir TÜRK DÜNYA ya bedelken

Hepimiz heder olduk şu kahrolası yaban ellerde.
Çoğumuz sakat kaldık.şimdi tekerlekli sandalyelerde.
Kimimiz hastalandık.şimdi yatıyor hastahanelerde.
Çoğumuz uyuşturucu kurbanı olduk,.şimdi tımarhanelerde.

Cennet vatanımızdan sevdiklerimizden koparıldığımız yetmedi.
Her başa gelen gurbetcinin bir derdi varmı? demedi.
Avrupaya gelen her bakan.Alman vatandaşı olun dedi.
Bizi başlarından savdılar.vatanımızdan ettiler.onlar utansım..

Her başa geçen düşünseydi.Hakını  devletini.
Bu millet hiçbir zaman Avrupaya boyun eğmezdi.
Her başa geçen soydu soğana çevirdi  hazineyi.
Hırsıza soysuza göz yumanlar utansın.ben ne yapayım.

Nerdesin Osman gazi.nerdesin Yavuz.FATİH.nerdesin ATATÜRKÜM.?
Hani bir Türk Dünyaya bedeldi? neler oldu da bu kadar küçüldüm.
Öğünecek bir vatanım vardı.şimdi ondan da edildim.
Bizi Avrupaya  muhtaç edip.öz değerlerimizi unutturanlar utansın..

Oğlum Erol Sen ne söylesen.ne yapsan hepsi boş.ne gelir elden.?
Otuz sene sonra vatandaşlığınida yitirdin elinden.
Baştakiler akıllanmıyorki.her biri çalıyor hala başka telden.
Bu vatanı bir bekleyen var.ALLAH  razı olsun TüRK MEHMETCİĞİNDEN.

SöZ yazarı:Erol Sagun.
Tarih.1 Kasım 2003.
Gün.Cumartesi.
Saat 12.05.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)    CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun
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Bu  Kadar Zormuydu.

Bunca zaman peşinden koştum,
Geçtiğin yollarda dolaştım durdum,
Gitiğin yerlere meskenler kurdum,
Bana bir merhaba demek,
Bilmem bu kadar zormuydu?

Saatlerce gözlerinin içine baktım,
Sense bir defa olsun,dönüp bakmadın,
Umutla,mutsuzluğu birlikde tatdım,
Tatlı bir tebessüm etmen,
Bilmem bu kadar zormuydu..?

Sana olan sevğimi hep içimde sakladım,
Geceleri,gizli,gizli,hep ağladım,
Bilmiyorum sana niçin gönül bağladım.
Bana biraz umut  vermek,
Bilmem bu kadar zormuydu,,?

Benim için sen ulaşılmazdın,
Belkide sevdiğimi,sende anladın,
Beni sana çeken,o senin umursamazlığın,
Seni seviyorum demen,
Bilmem bu kadar zormuydu..?

Seni hep uzaktan sevdim,
Bana en ufak bir ümit bile vermedin,
Sana yaklaşmağa,cesaret edemedim,
Bana  biraz yakın olmak,
Bilmem bu kadar zormuydu..?

Duydum,bir gün ansızın çekip gitmişsin.
Beğenmiştim onu,o ne cesaretsiz biriymiş demişsin,
Ne bir adres,ne telefonunu da vermişsin,
Giderken bir hoşca kal demek,
Bilmem bu kadar zormuydu..?

Söz Yazarı:Erol Sagun.
Tarih.20 Şubart 2003.
Gün.Perşembe.
Saat14.30.

BU ŞİİR BESTECİSİNİ ARIYOR.............................1

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)    CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun
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Bu  Vatan Bizim..

Kendinize gelin beyler,neler oluyor size.
Bu vatan,ejdadımızdan emanet bize,
Selam olsun vatan için ölen şehitlerimize,
Atalarımız kanlarıyla suladı,teslim ettiler bize,

Kiminiz bizi yaban ellere attınız,
Nice yuvalar yıkıldı,sahip çıkmadınız,
Kiminiz bizi döviz makinası yaptınız,
Kendinize gelin beyler,bizde bu vatanın evlatlarıyız...

Kiminiz otuz yıl havanda su dövdük dedi,
Kiminiz  bu vatanı birilerine peşkeş çekti.
Kiminiz bankalari bosaltti,usulsüz kredi cekti,
Kiminiz bir gecede,devilasyon yaptı.milleti aç bıraktı,
Kendinize gelin beyler,mecliste siz ne yaparsınız?

Çerkez,kürt,türk,abaza,laz,zaza demedi atalarımız,
Cepheye koştu çoluk, çocuk anamız babamız,
Mermi taşıdı,kağnı çekti, seksen yaşındaki,ninemiz,dedemiz,
Kendinize gelin beyler,kolay kazanılmadı bu güzel vatanımız....

Kürt,Türk dediniz,otuzbeş bin insani yediniz,
Kiminiz sağ,sol dediniz,kardeşi kardeşe düşman ettiniz,
Kiminiz bir gecede birilerini milyarder ettiniz,
Kiminiz milyarı vurup,yurt dışına kaçtınız,
Kendinize gelin beyler nedir sizin derdiniz...

Erol derki:Daha söyleyecek çok sözüm var! !
Özümde Türklük,soyumda oğuz kanı var,
Sizler sahip çıkmazsanız bu vatanın sahibi var.
Onlar; Yurdun dört bir yanında destan yazdılar! ! ! ! ,

Söz yazarı:Erol sagun:
Tarih:25,haziran 2001
Gün:Pazartesi.
Saat:13,15.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)     CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun
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Bu Defa Sen Yoltun Karşımda.............(MP3 Şiir Kendi Sesimden.)

Dün senden sonra ilk defa gittim,
Her zaman gittiğimiz o restorana,
Oturdum. oturdığumuz aynı masaya.
Ama bu defa sen yoktun karşımda....

Deniz hep aynı,alabildiğine uzanıyordu,
Ama bu defa biraz dalğalı,hava da soğuktu..
Yakomazlar,renğarek bana göz kırpıyordu...
Müşteriler ayrı,patron ve garsonlar aynı,
Yalnız sen yoktun, başka değişiklikde yoktu..

Oturdum,beraber oturdugumuz aynı masaya,
Ama bu defa sen yoktun karşımda.
Bizi tanıyan herkes seni sordu,
Ayrıldınızmı yoksa, hani o nerede? ona ne oldu?
Birden dona kaldım,gözlerim yaş doldu..

Ne çok gelirdik buraya.otururduk  aynı masaya..
Garson bilirdi ne içeceğimizi,
Hemen iki kadehle,bir şişe kırmızı şarap getirirdi...

Konuşacak ne kadarda çok şeyimiz olurdu
Bazen hiç konuşmazdık,sustuğumuzda olurdu,
Konuşmazdık satlerce,o zaman sanki zaman dururdu.
Sen bana bakardın,bende sana.
O zaman yalnız,gözlerimiz konuşurdu.
Ama şimdi,sen yoksun karşımda..
Şimdi yapayalnızım,sensiz oturuyorum masamda...

Bakışlarım soluk,umutlarım sönük,gelecekten umutsuzum.
Beklentilerim yok, çok mutsuzum.
Nasıl ve niçin geldim buraya? onuda bilmiyorum,
Sensiz,ordan oraya savrulan gazal gibiyim,
Sen de,sana olan özlemimden,
Ben diyeyim,sana olan hasretimden.
Genede bilmiyorum,niçin buradayım,neden?
Ama bu defa sen yoksun karşımda oturan...

Her zamanki kırmızı şarabdan içiyorum,
Aynı yemekleri söyledim,
Tadı yok ne şarabın,ne yemeklerin.
Hepsi bogazımda kalıyor yutkunamıyorum.
Bir noktada kilitlendi gözlerim
Bir an,seni görür gibi oluyorum,
Bir anda,yaş doldu gözlerim.

Öyle ne kadar kaldım bilmiyorum.
Garsonun kapatıyoruz abi demesiyle irkildim.
Bir baktım sen yoksun karşımda,
Galiba hayalindi benim gördüğüm,
Zor kalktım masamdan,arabama doğru yürüdüm.
Gideceğim artık,bu şehirden,
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Çünkü nereye baksam,senigörüyorum,
Biraz daha kalırsam,yoksa delireceğim.

Söz yazarı.Erol Sagun.
Tarih.02 Ocak 2002.
Gün.Carşamba.
Saat.22.15.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)    CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun
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Bu Fitili Bir Ateşleyen Var...

Hiç bir insan,bu kadar duyğu yüklü olamaz,
Böyle bir duyğuyu,bu kadar yoğun yaşıyamaz,
Duygu yüklü bu kadar güzel şiirler yazamaz,
Arkadaş,bu fitili bir ateşleyen,ateşleyen var....

Arkadaş kusura bakma,sana cin çarpmış,
Hem öyle bir çarpmişki? feleğin şaşmış,
Çok acılar çekmiş,hem yazmış hem ağlamış
Belliki bu fitili bir ateşleyen,ateşleyen var...

Kıvılcım olmazsa,ateş,ateş yanmaz,
Ateş olmayan yerden,duman duman çıkmaz,
Hiç bir kimse,benim gibi gönülden sevmez.
Tabiiiki bu fitili bir ateşleyen,ateşleyen var....

Arkadaş sen iflah olmaz,artık olmazsın,
Bu ateşle ömür boyu yanar,yanarsın,
Daha onun için çoook şiirler yazarsın
Belliki bu fitili,bir ateşleyen,ateşleyen var....

Erol derki:

Küçücük bir kıvılcımdı,oldu bir volkan,
Bir sevdaki içimde,alev alev yanan,
Iflah olmasın her kimse bu ateşi yakan,
Tabii ki bu fitili,bir ateşleyen,ateşleyen var...

Söz Yazarı:Erol Sagun.
Tarih:10 Nisan 2001
Gün: Salı.
Saat:16,40.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)   CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun
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Bu Gün Gönlüm Hiç Hoş Değil....!

Dokunmayın dostlar bu gün bana,
İnanın gönlüm bu gün hiç hoş değil.!
Gurbet çok zor  geliyor artık bana,
Efkarlıyım gönlüm hiç de hoş değil..!

Otuz beş yıl oldu gurbert ele çıkalı,
Hasret içimde bir ok,geldim geleli,
Yıllar oldu nazlı yarden ayrı kalalı,
Bu gün gönlüm hiç de hoş değil...!

Sıla hasret olmuş burnumda tütüyor..
Sevdiklerim ateş gibi ciğerim yakıyor.
Radyoda gurbet treni.şarkısı çalıyor,
Dinliyemem, bu gün gönlüm hoş değil..!

Hasta düştüm ciğerlerim sızlıyor,
Derdim dermanını kimse bilmiyor,
Nazlı yarden,hiç haber gelmiyor,
Dokunmayın gönlüm hiç hoş değil..!

Bu hasret birgün beni öldürecek.
Mezarımı, nazlı yar nerden  bilecek?
Sevdiklerim,bana hasret gidecek,
Dokunmayın gönlüm hiç hoş değil...!

Vatan için her gün ne canlar ölüyor,
Analar babalar bacılar kan ağlıyor.
Yavrular babaya hasret büyüyor.
Dostlar bu gün gönlüm hiç hoş değil...!

BU ŞİİR BESTECİSİNİ ARIYOR.............................1

GÖNÜL DOSTLARINDAN! ! ! ! ! ! ! ! !

Kalbimden sabrımı bin bela alar
Sevinç de yolunu uzaktan salar
Bulut tek gözlerim dolar,boşalar
Dokunmayın gönlüm bu gün hoş değil... Yazan: Gulnare Leman

Söz Yazarı:Erol Sagun.
Tarih:10.haziran 2007.
Gün: Pazar.
Saat:13.40.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)   CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bu Kadar da Olmazki Canım.

Nerden geldin girdin kalbime,bir türlü çıkmıyorsun,
Benimle yatıp kalkıyor,benimle nefes alıyorsun.
Seni kim aldı içeri söyle bana, orada ne arıyorsun?
Ne yüzsüz seysin sen,kovuyorumda gitmiyorsun..

Rahar dursan kızmıyacağım,rahatda durmuyorsun,
Hercainin birisin,bana huzurrda vermiyorsun,
Beni seviyormusun? diyorum,omuz silkiyorsun,
Bu kadara olmazki,kovuyorumda gitmiyorsun...

Sana kalbimin en yüce tahtına oturtdum.
Önünde elpençe,karşında divan durdum,
Ne desen,ne istesen yapıyorum,biliyorsun,
Senin yerinde olsam biraz rahat dururdum...

Senden birşeymi istedim,yeterki bana huzur ver.
Gönüll bahçemde gez dolaş,otur oturabildiğin kadar.
Huzur vermiyeceksen git,sırada çok bekleyen var
Bu kadar da olmazki canım,yüysüzlüğün ne alemi var...

Ben seni sevdim,Gönlümün sultanı yaptım.
Ben seni sevmedim,Haşıha Allahtan sonra taptım.
Buna karşılık söyle,Allah aşkına,sen ne yaptın?
Sabrım tükendi,şansını zorlama yosa kovacağım...

Söz Yazarı.Erol Sagun
Tarih.28 Eylül 2001.
Gün.Cumartesi.
Saat.12.00.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)   CD em NOTER tastiklidir.
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Bugün Bir Şişe Rakıyı Susuz Içesim Var.

Sormayın çok efkarlıyım, buğün abiler,
Sizde dertlerime ortak olursanız eğer,
Kuralım bir çilinğir sofrası,bu her şeye değer,
Bir şişe rakıyı, bugün susuz içesim var....

Fazla bir mezem yok leblebiden başka,
Bir şişede raıi,bakmayın kusuruma.
Vatan hasreti,birde yar hasreti varsa
Bir şişe rakıyı, bugün susuz içesim var..

Bir yudum rakı, birkaç tane leblebi,
Unutturuyor işte,biraz olsun dertlerimi,
Birde baktımmı cebimdeki soluk resmi
Bir şişe rakı,susuz nede gider değilmi..?

Efkarlıyım bugün,sarhoş olmak istiyorum,
Bir an bile seni,aklımdan çıkaramıyorum,
Elimde değil Vatanımı ve seni,çok özlüyorum,
Bir şişe rakıyı susuz içtim, sarhoş olamıyorum....

Söz Yazarı:Erol Sagun.
Tarih:09 Ekim,2001
Gün: Salı.
Saat:03,00

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)    CD em NOTER tastiklidir.
.

Erol Sagun
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Cayır cayır yandığın gündür arkadaş.

Bir gün hayalindeki kadın karşına çıkarsa,
Gönlün o güzel gözlere,o tatlı sözlere kanarsa,
Birde sevdiğini söyliyemez,kalbini aşk ateşi sarasa,
İşte o zaman cehenneme düştüğün gündür,çıkarım sanma..

Hele birde yaşın ilerlemiş,kemale ermişse,
Söyliyemezsin derdini,ne ona,ne hiç kimseye.
Eğer sevdiğinde açılmamış gonca bir gülse,
İçin için çıra gibi,yandığın gündür be arkadaş.

Gönül bu,ne yaşlı dinler,ne zenğin ne fukara.
Ne yapsan söz geçiremezsin,sevmişsin bir kere.
Neder sonra el gün,konum komşu,hısım akraba.
Bu yaştan sonra bu derdi,çek çekebilirsen arkadaş.

Velhasıl değneğin neresinden tutarsan tut,kötü.
Gel beni dinle, davul bile denği denğine çalıyor çünkü.
Kalmış şurada,ömründen birkaç güzel güz günü.
Gel vazğeç onuda ahla vahla,geçirme be arkadaş..

Erol derki. Boş ver be arkadaş,vazgeç bu sevdadan,
Biliyorum son goncadır bu,ikinci baharında açan,
Bir gün seni terkedip,başka biriyle gittiği zaman,
Cayır cayır yandığın gündür,sönerim sanma arkadaş...

Söz Yazarı.Erol Sagun.
Tarih.27 Şubart 2004.
Gün.Cumartesi.
Saat.08.30.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)   CD em NOTER tastiklidir.
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Cehennemde Yan.

Bu dünyada beni nasıl ciğerimden yaktıysan
Sende öbür dünyada cehennemlerde yan.
Seni nasıl sevdiğimi hala anlamadıysan,
Sende öbür dünyada cehennemlerde yan...

Her türlü kaprisine katlandım,
Hem canım,hemde cananımdın,
Aşkınla yıllarca çıra gibi yandım.
Dilerim öbür dünyada sende
Cennet yüzü görme,cehennemde yan..

Gündüzlerimi zehir ettin,gecelerimi zindan,
Hayatımı karattın,gönlümse şimdi viran,
Seni sevdiğime,sevmişime ettin bin pişman,
Sende öbür dünyada cehennemlerde yan...

Yıllarca yoluna,kul köle oldum,
Başıma taç ettim,gönlüme sultan.
Bir çivt sözünle,yandım kül oldum inan,
Sende mahşerde,cehennemlerde yan....

Bu dünyada bir gün bile yüzün gülmesin.
Sen bu kadar sevilmeğe layık değilmişsin.
Vücudunu delik deşik etsin,yılan çiyan,
Sende öbür dünyada, cehennemlerde yan...

Söz Yazarı.Erol Sagun.
Tarih.18 Aralık 2006.
Saat.22.30.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)   CD em NOTER tastiklidir..

Erol Sagun
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Cesaretim Yok.::::::::::::::..(MP3  Kendi Sesimden..)

Erkek ayrıldığı sevdiği kadına  Bütün cesaretini toplıyarak,telefon eder. Telefonun zili iki
defa çaldıkdan sonra telefon açılır.
Kadın.İki defa alo! alo! der cevap gelmez karşı tarafdan
Kadın.Mademki cesaretin yok bir Alo! demege,beni niçin arıyorsun der.Telefonu adamın
suratına kapatır.

Erkek şöyle der.

Şimdi cesaretim yok sana bir alo!  demeğe,
Eskiden öylemiydik ya! Uydururdumbin bir bahane,
Duramazdık birbirimizi görmeden,bir gün bile
O tatlı sesini duyunca,sanki güneş doğardı içime...

Şimdi cesaretim yok bir alo! demeğe,
İçimde bir korku var hep,avizeyi yüzüme kapatırsın diye....

Ne oldu bize? neler oldu? sevğili yar,
Neden girdi aramıza durup dururken ayrılıklar,
Eskiden kavuşmamıza ne dağlar mani olurdu,ne düşmanlar,
Utansın,utansın bizi birbirimizden ayıranlar..
.
Şimdi cesaretim yok bir alo!  demeğe, İ
çimde bir korku var hep,avizeyi yüzüme kapatırsın diye...

Sana kırdıysam ne olur beni affet,
Darğınlığa tahammülüm yok,ya barış, yada terket,
Sevda dediğin,ateşten bir gömlek,
Elimde olmadan giydim,ne olur gel merhamet et...

Şimdi cesaretim yok bir alo! demeğe,
İçimde birkorku var hep,avizeyi yüzüme kapatırsın diye...

Bu kadar naz etme,yeter gel barışalım,
Biliyorsun sende pişmansın,gel kavuşalım,
O eski güzel günlere tekrar kavuştur bizi Allahım,
Biliyorum suçluyum,seni elimde olmadan kırdım...

Şimdi cesaretim yok,bir alo! demeğe,
İçimde bir korku var avizeyi yüzüme kapatırsın diye....

Söz Yazarı.
Erol Sagun.
Trih.20 mayıs 2003.
Gün.Salı.
Saat.13.00.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)    CD em NOTER tastiklidir.

Not.Bu şiiri  kendi sesimden dinlemek istiyorsaniz,(.sevda-ruzgari.de)     Geoogle
arama motoruna  yazip tıklaya bilirsiniz..
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Çalı Kuşu...

Yanıma bir geliyor bir gelmiyorsun,
Sözünde bir druyor,bir durmuyorsun,
Sen beni hiçmi özlemiyorsun?
Söyle sen buna aşkmı diyorsun?

Bir doğru,bir yalan söylüyorsun,
Bir güldürüyor,bir üzüyorsun,
Bir seviyor,bir sevmiyorsun,
Çalı kuşu  sen buna aşkmı diyorsun?

Çalı kuşu bile yapmadı,senin yaptığını,
Haykırarak söyledi kamurana sevdiğini,
O senden daha cesurdu,gururunu yendi,
Sen bizimkine,Allahaşkına aşkmı diyorsun?

Hem sensiz hayat çekilmiyor diyorsun,
Gelir gelmez hemen gidiyorsun,
Sonrada beni deli divane ediyorsun,
Yoksa sen başka bir aşkmı yaşıyorsun?

Derlerki.fazla naz aşık usandırır,
Yalancı sevdiğini bir yere kadar kandırır,
Aşk ve sevği biter,en iyi ilaç zamandır,
Çalıkuşu sen buna  aşkmı diyorsun?

Sabrım tükendi bu gönül uçtu,uçacak,
Yoksa başka bir gönülde deva bulacak,
O zaman ben değil,sensin yanacak,
Gönül kuşum,sen buna aşkmı diyorsun?

Söz Yazarı.Erol Sagun.
Tarih.27 Şubart 2001.
Saat.13.00.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)    CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun
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Dargınım Sana....................!

Seni bu kadar,candan severken,
Göz yaşlarım, sel olup akarken,
Bir dakika bile ayrı kalmazken,
Bırakıp da gittin,dargınım sana........!

Aşk şarabını içirdin, kana kana,
Ne kadar sarsam,doyamam sana,
Sensiz yaşamak,haramdır bana,
Bırakıp da gittin,dargınım sana.........!

Kaç yıl oldu gideli, hiç saymadım,
Gönderdiğim mektupları almadım.
Sensiz yıllarca, inan ki yaşamadım.
Biliyormusun? artık dargınım sana....!

Seven insan, sevdiğini unuturmu?
Nerede yazıyor,bu aşkın kanunu?
Senin ki aşk mı,insanlık mı,  bu?
Biliyormusun? artık,dargınım sana.!

Bu şiir bestecisini arıyor...!

GÖNÜL DOSTLARINDAN.......................! ! ! ! ! ! ! !

Yordun beni, ardın sıra, olur mu bu?
Vurdun beni, tuzak kurup, olur mu bu?
Bir göründün,bir kayboldun,doğru mu bu?
Bırakıp gittin beni, dargınım sana..........! .......SALİM KANAT.

Dilim utanıyor.bedenim yorgun,
Hayalimde hep.yediğim vurgun
Aklına gelipte, senede birgün
Arayıp sormadın, darıldım sana -DOĞAN DOĞAN.

Bu muydu yeminin bu muydu sözün,
Hani başkasını görmezdi gözün,
Daha buralarda dururken közün,
Gelmedin ya artık dargınım sana... Ersin  KAYIŞLI.

Yadıma düşende zirvenin karı
Hasretle bakaram dağlara sarı
Belki bu yollardan dönersin bari
Gelmezsin bir ömür darğınım sana...Gulnare Leman

Söz Yazarı:Erol sagun.
Tarih.25 ağutos 2004.
Gün:Carşamba.
Saat16.20

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)    CD em NOTER tastiklidir.
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Değer Ver Sevdiklerine..

Hiçmi iyi bir günün geçmedi?
Niçin konuşmuyorsun onunla?
Bir gün gelir anlarsın kıymetini,
Çok pişman olursun sonunda...

Yeni tanıştığınız günlerde,
Sığdıramıyordun yere göğe.
Ne oldu size,birden bire,
Değer ver sevdiklerine,
Pişman olursun sonunda...

Hatasız kul olmaz bu Dünyada,
Mutlaka sende de vardır bir hata,
Çıkmıyormuşsun telefonlarına?
Sevdiklerine değer ver,
Pişman olma sonunda...

Ömür çok kısa,saniyesini bile,boş geçirme,
Değer ver sevdiklerine,üzme onu boş yere.
Hekes hata yapıyor, neolur af etsen bir kere?
Deger ver seni sevenlere,
Pişman olma sonunda...

Bir bakmışsın,günler geçip gitmiş,
Koskoca bir ömür,çarçabuk bitmiş.
Yapılan küçük bir hata,
Koskoca bir ömrü zehir etmiş.
Değer ver sevdiklerine,
Çok pişman olursun sonunda...

Söz Yazarı.Erol Sagun.
Tarih.14 Mayıs 2003.
Gün.Çarşamba.
Saat.17.00.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)   CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun
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Derlerse.

Bir gün doslarına benden bahsederken,
Hadi anlat,o nasıl biriydi? derlerse,
Sevildiğini sanan apdalın biriydi dersin.
Yakışıklımıydı bari? derlerse,
Yakışıklıydı ama,tipim değildi dersin.
Senin için neler yaptı? derlerse,
Babamın bana yapamadıklarını dersin,
Sen onun için ne yaptın? derlerse,
Dalğa geçtim,duyğularıyla oynadım dersin.
Nasıl katlandı buna? derlerse,
Çok seviyordu,bana aşıktı dersin.
Nasıl yapabildin,böyle bir şeyi? derlerse,
O çok iyi biriydi,bense nankörün biriydim dersin.
Pekı sen onu hiç sevmedinmi? derlerse,
Nesini seveyim,çok fazla dürüstdü dersin.
Ondan sana bir gül getirdik,
Senin sevğililer gününü kutluyor derlerse,
O hiç bir zaman benim sevğilim olmadıki,
O öyle sanıyordu dersin.
Peki bu gülü gerimi götürelim? derlerse,
Kusura bakmayın alamam deyip,
İstersen geri gönderebilirsin.
Şimdi o ne yapıyor,biliyormusun? derlerse,
Son telefonumda,beyninden vurulmuştu dersin.
Biliyormusun? o şimdi yaşamıyor,
Onu nasıl bilirdin? derlerse,
Eğer istersen iyi bir insandı,
Benide çok sevmişti,
Allah rahmet eylesin dersin.
Böyle birini niçin sevmedin? derlerse,
BEN ONUN SEVĞİSİNE LAYIK DEĞİLDİM  DERSİN...

Söz Yazarı.Erol Sagun.
Tarih.25 Ocak 2003
Gün.Cumartesi
Saat12.20.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)   CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun
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Dil____

Bülbül ne çektiyse dilinden çekermiş,
Güzel sesi olmasa,kırlarda gezermiş,
Lakin dili onu, kafese mahkum etmiş.
O gün bugün,sevdiğine figan edermiş....

Dünyada en tatlı şey.dildir dostlarım.
Yerinde ve güzel konuşanları kutlarım,
İnsanlığa sayğısı olmayanıda dışlarım,
Dil bazen benim,en büyük düşmanım....

Söz Yazarı:Erol Sagun
Tarih:26 Haziran 2007.
Gün:Salı.
Saat:00.15..

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)   CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun
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Doğum Günü

Doğum Günü

On yedi sindeyim dedi kızım.
Baba benim bu gün doğum günüm,
Içmi kapladı bir hüzün,kızım o kadar oldunmu?
Doğmuştun daha dün....

Ne kadarda çabuk geçiyor seneler? ,
Annem,babam,kardeşlerim neredeler,?
Yillar geçmis,hey gidi seneler?
Nerede büyüklerim,hani neredeler.? .

Türkiyeden almanyaya uzuun bir yol,
Çocukluğum,gençliğim,ve şimdiki ben,
Şakaklar kırarmış,gözlerim kırışmış
Nedir gözlerimin etrafındaki morluklar.

Altın yıllarımı yaşadım çocukluğumda,
Yoksulluk sefillik içinde geçti gençliğim.
Ümitsizlik içinde,geçecek geleceğim,
Ve ben bir gün,bu dünyadan göçeceğim....

Söz Yazarı:Erol Sagun,
Tarih: 31 Mart 1998.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)   CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun Sevdaruzgaride

(c)    Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.

Bu şiiri Antolojim'e ekleyeceğim
Bu şiiri bir arkadaşıma göndereceğim
E-kart olarak gondereceğim
Şiirin Printer Versiyonu
Şiire puan vereceğim
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-
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Şiir Hakkında
Bu şiir ile ilgili düşüncenizi diğer şiirseverler ile paylaşmak ister misiniz?
Bu kutuyu bir daha görmemek için tıklayın

UYARI: Görüş bildirmek için Antoloji Üyesi olmak gerekmektedir ve Gönder butonuna
bastığınızda duruma göre size şifre sorulabilir.

Bu şiirde hata varsa lütfen buraya tıklayarak bize bildiriniz..
  - tiklayin - Bu sayfaya link ver - tiklayin - Bu sayfayı birine gönder Bu
sayfada hata var! 

(c)    Antoloji.Com, 2004. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca
belirtilmediği sürece Antoloji.Com'a aittir. Sitemizde yer alan şiirlerin telif hakları
şairlerin kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı
gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim
amacıyla sunulmaktadır. Yayın Hakkı Notu
   

Ana Sayfa | Şiir | Kitap | Resim | Haberler | Etkinlikler | Şarkı Sözleri |
Forum | Nedir | E-Kart | Antoloji Klübü | Gruplar | SMS Merkezi
Reklam: çiçek - çiçek siparişi - çiçekçi - çiçekçiler - arkadaş arama - sinema - haberler
- Turkish Florists - Haber - Diş Beyazlatma - Diş hekimi - cicekci - Dişhekimi - Toki -
Milliyet Gazetesi - gazeteler - Estetik - araba - Çiçek - Burun Estetiği - TrTube Video
Paylaşım -  tercüme

Araba.Com - Araba İlan Sitesi • Emlak.Net - Emlak İlan Sitesi • NeKadar.Com - Fiyat
Karşılaştırma • Kac-Lira.Com Ürün Arama Motoru
[Buraya reklam verin]

Antoloji.Com.. Hakkında | Künye | Yardım | İletişim

Erol Sagun
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Dostda Nasihat.

Asıl dostlukları ölçmek istersen,
Ayaktda dururken,yıkılmaya gör.
Sahteleri bir bir gider yanından,
Parça parça olup dökülmeye gör..

Ararsın dostluğu bulamazsın,
Kısmet ağlamaksa gülemezsin,
Zorlukları,çırpınsanda yenemezsin.
Feleğin kancasına takılmaya gör...

Dost sanıp gelme kimsenin oynuna,
Dardaysan aramazlar gelmezler yanına,
Bütün yükler biner senin boynuna,
Yeterki eğilip,eğilip bükülmeye gör.

Erol Derki.
Selam dostum,kucak dolusu selam sana.
Sakın namerdi dost diye alma koynuna,
En son tekmeyi o vurur,bakmaz göz yaşına,
Günün birinde tepe taklak düşmeye gör...

Söz Yazarı.Erol Sagun.
Tarih.29 Temmuz 2004.
Saat.0.25.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)   CD em NOTER tastiklidir.
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Düğün.

Dayanılmaz acılarla doğurursun,
Her türlü kötülüklerden korursun,
Bin bir türlü zorlukla büyütürsün,
Bir bakmışsın,yuvadan uçuyor,
Kurulmuştur düğün...

Gözünün nuru gibi bakarsın,
Hiç büyümez gözünde,hep küçücük sanırsın.
Elin oğu birgün alır gider,ardından bakakalırsın,
Ciğerinden birşeyler kopar,dayanamazsın,
Ama unutma sende anasını elden almıştın,
Kurulmuşdur düğün bir bakmışsın...

Kızının büyüdüğünü el senden iyi bilir.
Bakmışsın bir gün çat kapı,misafir gelir,
Allahın emri,peyğamberin kavli der,elinder alır,
Bir bakmışsın kurulmustur düğün....

Bazı evlat ne zorluklarla büyüdüğünü bilmez,
Büyüyünce anasını,babasını tanımaz,
Evden kaçar onları çok üzer,söz de dinlemez.
Işte ozaman bütün umutların söner,
Özlemin olur,o zaman düğün....

Yeni evliler,sizin için çok güzel bir gün bu gün,
Ikinizde yuvanızda mesut ve bahtiyar olun,
Düğün sahibi oğlunla,gelininle öğün,
Allah cümlemize nasip etsin böyle bir düğün...

Erol derki:Misafirler hepiniz hoş geldiniz..
Ayaklarınıza sağlık,düğün sahibine,memnun ettiniz,
Hepiniz sağ olun,sonsuz teşekkür ederiz.
Genç evlilere,ömür boyu mutluluklar dileriz.....

Söz Yazarı: Erol sagun.
Tarih:22 Aralik 2001.
Gün Cumartesi.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)   CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun
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Elveda Sensiz Geçen Yıllara..

Eğer mutsuz olurda bir gün,
Beni hatırlarsan,
Biri vardı,beni çok sevmişti,diyeceksin.
Pişmanlaık göz yaşları olacak,
Gözlerinden akan,
Ne kadar ağlasan,geçen yılları,
Geri getiremiyeceksin.

Çok yalvarmıştım,sana o zaman,
Gel ne olur,bırakıp da,gitme diye.
Bak nasılda çabuk geçiyor zaman?
Pişman olacağını,düşünmemiştin bile.

Ben hep buradayım,
Seviyorum seni hala,
Bekliyorum seni,bıkmadan,
Usanmadan,yorulmadan daha.
Meydan okuyorum,
Beni senden çalan yıllara.
Seni benden çaldılar amma,
Sevğini alamıyacaklar asla.

Ne vardı sanki beni bırakıpda gidecek?
İkimizi de perişan,mutsuz edecek.?
Söylemiştim sana ben,
Son pişmanlık fayda etmeyecek.
Bırak bu inadı demiştim.
Yılların bensiz ve mutsuz geçecek.

Şimdi yıllar geçti,gençlik gitti elden.
Ölecekmişiz meğer,bir gün olsun gülmeden,
Yazık ettik koskoca bir ömrü,
Bir gün olsun mutlu olmadan.
Yıllar hiç bir şey götüremedi,eski sevğinden.
Sensiz geçen her yıl,daha da çok sevdim seni,
Dahada derinden.

Sen ne yaptın haa.? sen ne yaptın?
Benmiydim seni terkedip giden?
Şüphen mi vardı,sana olan sevğimden?
Sen beni yaktın,
Sende yanacaksın bir gün,
Ciğerinin ta orta yerinden.
İşte o zaman,bakışların gözlerimi arıyacak.
Bulamayınca, soracaksın beni,
Uçan kuştan,esen yelden.
Lakin son pişmanlık fayda etmeyecek,
Mutsuz geçen  yıllar, geri gelmiyecek.
Ne gelir elden.ne gelir elden....!

SÖZ YAZARI:Erol Sagun.
TARİH:29 haziran.2002.
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GÜN: Cumartesi.
SAAT:13.00

NOT:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)        CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun
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Eski Bir Akışkanlık.............MP3 Şiir Kendi Sesimden.)

Bir gün aniden telofonun çalarsa,
Arayan benim,kusura bakma.
Sakın sesimi duyunca avizeyi yüzüme kapama,
Bu eski bir alışkanlık,kusura bakma.

O titrek sesimle bir merhaba dersem,
Deme ne istiyor hala,bu sersem.
Eğerki,bir daha sesini duymak istersem,
Buda eski bir alışkanalık,kusura bakma.

Mesela bazı alışkanlıklar bıraktın bende,
Sakın gelme rendevuma,her ne kadar üstelesemde,
İnanma sakın,seni çok özlüyorum desemde,
Alışkanklıklarım bitmiyor bir türlü,kusura bakma...

Unutamadım seni bir türlü her ne de ettiysem,
Konuşurken arada bir canım  dersem,
Kızma ne olur,seni seviyorumda desem,
Bu da eski bir alışkanlık,kusura bakma..

Boğazım düğümlenirde konuşamazsam
Hıçkırıklara boğulur da, eğer ağlarsam,
Her ne kadar da seni unuttumda desem,
İnanma sakın, seni unutmak kolay değil,.
Kusura bakma....

Gece gündüz seni düşünüyorsam,
Senin için göz yaşı döküyorsam,
Hasretinden çıra gibi yanıyorsam,
Bu sana olan hasretimdendir,
Kusura bakma....

Ben sensiz yaşıyamıyacağım galiba,
Bende bir eksiklik var, sen gittikten sonra.
Elimde resmin,mesajların hala telefonumda,
Hatırladıkca resmine bakıyorum,
Mesajlarını okuyorum,kusura bakma...

Bir günlük iki günlük aşk değildi bu,
Öyle bir sevdaki, sürecek ömür boyu,
Bendeki aşk değil,ondan da öte,bir tutku.
Hala ben seni seviyorum galiba,kusura bakma..

İkide bir telofonumu, elime alıyorum,
Sana mesajlar çekmek,seninle konuşmak istiyorum.
Zaman zaman, senden ayrıldığımı da unutuyorum,
Bu da eski bir alışkanlık,kusura bakma..

Çok güzel günler geçirdik seninle,
Hangi birine unutacağız bari sen söyle,
Sende çok mutluydun benimle.
Bende sende alışkanklık yaptım galiba,
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Kusura bakma...

Söz Yazarı.Erol Sagun.
Tarih.27 Aralık 2001.
Gün. Carşamba.
Saat.01.30.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)    CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun
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Eskici

Eskici

Gideceğim artık buralardan,
hiç kimselere haber vermeden,
Saıiyorum her seyimi eskici,
Kurtulacağım bu eşyalardan.

Ne tarafa baksam ondan bir şeyler var,
Çıldırtıyor beni onlarla yaşamak,
Eskiye ait neyim varsa al götür,
Ne olur kurtar beni bu hatıralardan.

Eşten, dostan,bütün arkadaşlardan,
Yıllarımı verdiğim bu mahalleden,
Ona ait ne varsa,evet herşeyden,
Satıyorum eskici,gidiyorum bu şehirden.

O gittikten sonra kalmadı hiç bir şeyin tadı,
Yaşamamınsa kalmadı hiç anlamı,
Satıyorum her şeyimi,alırmısın bunları.
Bundan böyle başka diyarlarda,
Sürdüreceğim hayatimi.

Söz Yazarı:Erol Sagun.
Tarih:27 Kasım2005
Gün:Pazar.
Saat:12.30.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)   CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun Sevdaruzgaride

(c)    Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.

Bu şiiri Antolojim'e ekleyeceğim
Bu şiiri bir arkadaşıma göndereceğim
E-kart olarak gondereceğim
Şiirin Printer Versiyonu
Şiire puan vereceğim

puan
-
(0 kişi)

yaz | oku
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Şiir Hakkında
Bu şiir ile ilgili düşüncenizi diğer şiirseverler ile paylaşmak ister misiniz?
Bu kutuyu bir daha görmemek için tıklayın

UYARI: Görüş bildirmek için Antoloji Üyesi olmak gerekmektedir ve Gönder butonuna
bastığınızda duruma göre size şifre sorulabilir.

Bu şiirde hata varsa lütfen buraya tıklayarak bize bildiriniz..
  - tiklayin - Bu sayfaya link ver - tiklayin - Bu sayfayı birine gönder Bu
sayfada hata var! 

(c)    Antoloji.Com, 2004. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca
belirtilmediği sürece Antoloji.Com'a aittir. Sitemizde yer alan şiirlerin telif hakları
şairlerin kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı
gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim
amacıyla sunulmaktadır. Yayın Hakkı Notu
   

Ana Sayfa | Şiir | Kitap | Resim | Haberler | Etkinlikler | Şarkı Sözleri |
Forum | Nedir | E-Kart | Antoloji Klübü | Gruplar | SMS Merkezi
Reklam: çiçek - çiçek siparişi - çiçekçi - çiçekçiler - arkadaş arama - sinema - haberler
- Turkish Florists - Haber - Diş Beyazlatma - Diş hekimi - cicekci - Dişhekimi - Toki -
Milliyet Gazetesi - gazeteler - Estetik - araba - Çiçek - Burun Estetiği - TrTube Video
Paylaşım -  tercüme

Araba.Com - Araba İlan Sitesi • Emlak.Net - Emlak İlan Sitesi • NeKadar.Com - Fiyat
Karşılaştırma • Kac-Lira.Com Ürün Arama Motoru
[Buraya reklam verin]

Antoloji.Com.. Hakkında | Künye | Yardım | İletişim

Erol Sagun
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Eskitemez Seni GeçsedeYıllar...

Hayata iki elle sarılmışsan,
Acıları sabırla yoğurmuşsan,
İnsanlara mutluluk dağıtmışsan,
Eskitemez seni genede yıllar..

Eğer geçmişi unutmuşsan,
Hep ileriye güvenle bakmışsan,
Yalnız bu günü yaşamışsan,
Eskitemez seni geçsede yıllar...

Kimsenin kalbini kırmamışsan,
Hiç bir canlıya kıymamışsan,
Birde ilmini cihana yaymışsan,
Eskitemez seni geçsede yıllar...

Evinde bir garibi yatırmışsan,
Bir yosulu,öksüzü doyurmuşsan,
Birde haklıyı haksızı ayırmışsan,
Eskitemez seni geçsede yıllar...

İnsan dogar yaşar ölür,
Eger boşa geçmemişse ömür,
Sen ölsen,eserlerin baki kalır,
Unutturamaz geçsede yıllar..

Eğer doğru yolu bulmuşsan,
Allahütalaya tevekkül kılmışsan,
Doğdun,öleceğinide bilmişsen,
Eskitemez seni,geçsede yıllar...

Söz Yazarı.Erol Sagun.
Tarih21 Mart 2003.
Gün.Perşembe.
Saat.08.55.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)     CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun
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Gel Birde Bana sor.

Sensiz cayır cayır yanıyor yüreğim,
Nasıl yandığımı gel, birde bana sor,
Kimsesizim,bir çareyim,divaneyim,
Akan göz yaşımı gel birde bana sor,

Yepyeni bir yılı sensiz kutluyorum.
Herkes güler eğlenirken,ben ağlıyorum,
Yıllarım hep sensiz geçecek biliyorum,
Sensiz geçen yılları gel,birde bana sor...

Bu aşk değil; sevda değil, ondanda öte,
unuturum sanma,benimle birlikte gidecek ölüme,
Güneş görmüş kar gibi, eriyorum günden güne,
Sensiz ne acılar çektiğimi, gel birde bana sor....

Kaderde ayrılık varsa,elimizden birsey gelmez,
Çırpınnsak,dövünsek,ağlasak,bile fayda etmez,
Sana giden yollardan,kuş uçmaz kervan geçmez,
Hasretinle yanan gölüme, gel birde bana sor...

Erol deki:Bu dert iflah etmez beni öldürür,
Içimdeki yanğını yardan başka,kim söndürür?
Yüce mevlam belki beni bir gün olur güldürür,
Sensiz bir ömür nasıl geçti,gel birde bana sor...

Söz Yazarı:ERol Sagun.
Tarin:2 Ocak 2003.
Gün: Persembe.
Saat:14.45.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)    CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun
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Gelde Içme Gelde Efkarlanma Elindeyse.

Bana niçin  dertlisin.niye bu kadar  içiyorsun diyorlar,
Sanki zevkten içiyorum,ne derdin var  hiç sormuyorlar...?
Efkarlanıp içmekh,hiç bir problemi,çözmez diyorlar,
Ne dertlerim var bir bilseler,Onlar içki değil,zehir içerler...

Avrat evde yüzüne gülmez,gülmezse,
Arzularına isteklerine karşılıkk vermezse,
Evlatlar söz dinlemez.babaya küserse,
Gelde içme,gelde efkarlanma elindeyse..

Hele hele birde işlerin düzğün gitmezse,
Alacaklılar kapıda bekler,birde gitmezse,
Hem haysiyetin,birde gururun elden giderse,
Çoluk çocuk birde kıymetini bilmezse,
Gelde içme gelde efkarlanma elindeyse....

Bütün ömrünü sevdiklerine harcarsan,
Onlar için hayatını bile hiçe sayarsan,
Birde onlardan,nankörlük,hainlikk görürsen,
Sen olsan benim yerime,içki değil zehir içersin...
.
Onlar için geceni gündüzünü birbirine katarsın,
Çalışır çabalar her birine istikbal sağlarsın,
Herşeyin en iyisini,en güzelini alırsın,
Kiymetini bilmezler,en sonunda yapa yalniz kalırsın,
Sen olsan benim yerime, icki degil zehir icersin....

Sen olsan bu kadar derdi katlanabilimisin?
Içmeden bu kadar haksızlığı,katlanabilimisin?
Birde üstüne,çeşit çeşit hastalıkla uğraşabilimisin?
Sen olsan benim yerime,içki değil zehir içersin....

Erol derki
Arkadaş senin işin zor.Allah sana sabır versin
Sen insanın hasi,adamında kıralı,hemde kıralisın.
Bırak onlar kıymetini bilmezse bilmesin,
Sen genede vazifeni yap kul bilmezse,Allah bilsin! ! ! !

Söz Yazarı: Erol Sagun,
Tarih:20 Mayis  2001.
Gün: Pazartesi.
Saat:12.40.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)   CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Gıcık Oluyorum Şu Çocuğa..

Tüylerim diken diken oluyor,onu gördüğüm zaman,
Gıcık oluyorum şu çocuğa,gözlerimin içine bakıyor utanmadan,
Ne zaman karşılaşsak,ayırmıyor gözlerini üzerimden,
Belkide hoşlanıyor benden,bense nefret ediyorum ondan.

Aşkını yaşıyor,kendince kendi içinde benimle,biraz yüz verdik diye.
Hemde hiç umudu yokken,demek böyle oluyor insan sevince.
Allahım nasıl bir insanım ben,gıcık oluyorum bu çocuğa görünce.
Ne istiyorum ondan bimiyorum,halbuki beni deli gibi seviyor işte.

Faydas var zararı yokken bana,niçin bağırıyorum ona her gördüğümde.
Beni iten bir şey var onda bilmiyorum,neden belki kabahat bende.
Çokda yakışıklı üstelik,kırıyorum onu istemeden her gördüğümde.
Neden gıcık oluyorum bu çocuğa bilmiyorum? yapıyor herne istesemde.

Ben biraz apdalım galiba,kıskanıyorum onu birazda,
Çünkü başkalalarında olmayan çok güzel meziyetler var onda.
Çokda değer veriyor bana,bulamam onun gibisini bir daha.
Peki niçin? gıcık oluyorum bu çocuga,bende bir eksiklik var galiba.

Erol derki.Çocuk pırlanta gibi, kızım sen ne istediğini bilmiyorsun.
O hem sana değer veriyor.hemde çok seviyor daha ne istiyorsun.
Bu devirde böyle temiz,dürüst,birini biraz zor bulursun.
Anladımki sen daha yoğurdu,yumruğunla yiyorsun...

Söz Yazarı.Erol Sağun.
Tarih.04 Mart 2004.
Gün.Perşembe.
Saat.12.20.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)   CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun
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Gidiyorum Artık,Allhaısmarladık.

Herşey buraya kadar,belliki yürümeyecek,
Benim sana olan aşkım,
Seninse isteklerin bitmeyecek,
Gidiyorum artık,allahaısmarladık.

Öyle ya,senin hiç bir şeyden haberin yok,
Bu kararı seninle birlikte almadık.
Böyle giderse,senin benden ayrılacağın yok.
Gidiyorum artık,allahaısmarladık..

Hatırlarsan sana bahçemden dört sarı gül vemiştim,
Sarı gülün ayrılık getireceğini nerden bilirdim,
Sende sarı gülleri,sevinerk kabul etmiştin.
Sen,ben,bir kız,bir oglan,iki çocuğumuz demiştin.
Sende ayrılıyorum artık,Allahaısmarladık...

Biliyorsun sondefa bir kafetaryada oturduk,
İkimiz ayrı ayrı hayeller kurduk,
Sen başka ben başka dünyalardaydık,
Gidiyorum artık.Allahaısmarladık...

Arkamdan bir damla göz yaşı bile dökmeyeceksin,
Bekide benden kurtulduğuna sevineceksin,
Biliyorum sonradan pişman olup üzüleceksin,
Genede gidiyorum artık,Allahaısmarladık.

Bakma sen gözlerimden akan yaşlara,
Üzüntümden değil,Acıyorum seninle,
Boşa geçirdiğim,yıllara,
Ayrılıyoruz artık,Allahaısmarladık...

Ne olur ayrılırken veda etmeyelim,
Tekrara görüşecekmişiz gibi,gidelim.
Ben zaten bu aşkı kafamdan çoktan silmiştim,
Gidiyorum artık,Allahaısmarladık...

Sşöz Yazarı.Erol Sagun.
Tarih.15Mart 2001.
Saat.09.00.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)   CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun
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Gidiyorum,Gidiyorum,Sevdiceğim.

Sana olan aşkım,yıllar geçse de bitmiyecek,
Hani sana beni seviyor musun diye sormuştum ya.?
Üç defa “evet evet evet” deyişin, hiç aklımdan gitmiyecek.
Ben seni değil,senin içindeki çocuğu senden aldım.
Onunla birlikte çıkıyorum bu yolculuğa,

Son durak neresi bilmiyorum,artık senden uzaklar da,
Oralardan sert bir rüzgar eser de, ulaşırsa sana,
Bil ki sana olan özlemim artmıştır.
Bu bir selamdır, uzaklardan sana,
Şimşekler çakar da,yağmurlar yağarsa,
O zaman,coşmuştur,.boşalmıştır yüreğim.
Gözlerimdeki yağmur bulutları bırakmıştır yer yüzüne,
Ne kadar suyu varsa.hayat vermek için aşkımıza.
Bırak aksın, akan senin hasretindir,
Sakın sen üzülme.
Akan sana olan özlemimdir.

Bir daha nasıl ve nerede karşılaşırız,
Ne zaman, nasıl kesişir yollarımız.?
Bilmiyorum.
Hiç karşılaşmayız belki de.
Ne o, ağlıyor musun.?
Sakın, sakın ha!
Nemlenmesin o zümrüt yeşili gözlerin.
Sen,sen ağlama, dayanmaz yoksa yüreğim.
Gözünün bir damla yaşına,
Canımı bile veririm,sevdiceğim.

Hoşçakal demiyorum sana,
Veda da etmiyorum.
Hiç ayrılmamışız gibi,
Hani ertesi gün dönecekmişim gibi,
Gidiyorum,gidiyorum,sevdiceğim.

SöZ Yazarı: Erol Sagun.
Tarih:31 Temmuz 2007.
Gün: Salı.
Saat:13.30

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)  CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun
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Git Bul Getir...

Hüzün sardı dost,dört bir yanımı,
Dindiremiyor kimseler efkarımı,
Gönlümün okunmayan femanını,
Yazan kalemi,ne olur git bul getir.

Deli gönül ateş olmuş yanarsın,
Gonca güle niye gönül bağlarsın,
Bülbül olmuş fiğan edip ağlarsın,
Nazlı yarimi ne olur,git bul getir.....

Seyyah oldum ben o yari ararım,
Geçilmez dağları,ovaları aşarım,
Bir bulsam zülfünün telin tararım,
Gonca gülümü,ne olur git bul getir.....

Bir ateş düştü gönlüme yanıyor,
Karlı sular içtim hiç kar etmiyor,
O gözler hiç aklımdan gitmiyor,
Şu ateşi yakanı neolur git bul getir..

Sevda kervanı yükünü almış gidiyor
Nazlı yarin derdi bana zaten yetiyor.
Verem oldum ciğerimden kan gidiyor,
Derdimin dermanını ne olur git bul getir....

Söz Yazarı:Erol Sagun.
Tarih:21 Mayıs 2007.
Gün:Pazartesi.
Saat:02.00.

Bu türkü bazındaki şiir bestekarını arıyor.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)  CD em NOTER tastiklidir. Erol Sagun...

Erol Sagun
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Git Gideceksen

Git Gideceksen

Zaten sevmiyorsun artık beni,
Sana enğel olmam git gideceksen.
Dönemezsin artık bir daha geri,
Yolun açık olsun git gideceksen

Söyle benmi? istedim ayrılığı
Boşamı harcadık bunca yılı,
Bir ömür geçirdik acı ve tatlı,
Eğer çok istiyorsan git gideceksen.

Seni ne kadar çok sevmişim meğer,
N e bana ne aşkıma vermedin değer.
Beni bırakipda gideceksen eğer,
Sana enğel olmam git gideceksen.

Arkandan dökmem bir damla göz yaşı,
Ne yalvarırım,nede derim bana acı,
Artik etsende bana istemem baş tacı
Yolun açık olsun, git gideceksen.

Genede hakkını helal et,bu son görüşmemiz,
Arkandan betdua etmem,git gideceksen
Yeni bir sayfa açacağım hemde tertemiz
Yolun açık olsun,güle güle,git gideceksen.

SÖZ YAZARI:Erol Sagun
TARIH:21 EKIM 2004
GÜN:Persembe
SAAT:14,00.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)   CD em NOTER tastiklidir.
-

Erol Sagun Sevdaruzgaride

(c)     Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.

Bu şiiri Antolojim'e ekleyeceğim
Bu şiiri bir arkadaşıma göndereceğim
E-kart olarak gondereceğim
Şiirin Printer Versiyonu
Şiire puan vereceğim

puan
-
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(0 kişi)

yaz | oku

Şiir Hakkında
Bu şiir ile ilgili düşüncenizi diğer şiirseverler ile paylaşmak ister misiniz?
Bu kutuyu bir daha görmemek için tıklayın

UYARI: Görüş bildirmek için Antoloji Üyesi olmak gerekmektedir ve Gönder butonuna
bastığınızda duruma göre size şifre sorulabilir.

Bu şiirde hata varsa lütfen buraya tıklayarak bize bildiriniz..
  - tiklayin - Bu sayfaya link ver - tiklayin - Bu sayfayı birine gönder Bu
sayfada hata var! 

(c)     Antoloji.Com, 2004. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca
belirtilmediği sürece Antoloji.Com'a aittir. Sitemizde yer alan şiirlerin telif hakları
şairlerin kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı
gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim
amacıyla sunulmaktadır. Yayın Hakkı Notu
   

Ana Sayfa | Şiir | Kitap | Resim | Haberler | Etkinlikler | Şarkı Sözleri |
Forum | Nedir | E-Kart | Antoloji Klübü | Gruplar | SMS Merkezi
Reklam: çiçek - çiçek siparişi - çiçekçi - çiçekçiler - arkadaş arama - sinema - haberler
- Turkish Florists - Haber - Diş Beyazlatma - Diş hekimi - cicekci - Dişhekimi - Toki -
Milliyet Gazetesi - gazeteler - Estetik - araba - Çiçek - Burun Estetiği - TrTube Video
Paylaşım -  tercüme

Araba.Com - Araba İlan Sitesi • Emlak.Net - Emlak İlan Sitesi • NeKadar.Com - Fiyat
Karşılaştırma • Kac-Lira.Com Ürün Arama Motoru
[Buraya reklam verin]

Antoloji.Com.. Hakkında | Künye | Yardım | İletişim

Erol Sagun
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Gönül..

Gönül bir güzeli,deliler gibi  sevdin,
Yaz kış demedin, peşinde gezdin,
Ferhat oldun,dağları deldin,
Ne yaptınsa,bilinmedi kıymetin..

Zaman zaman leyla oldun,
Çölde gezen mecnun oldun,
Hanği vucutda deva buldun,
Gönül neydi derdin zorun...

Gül olrmu hiç dikensiz?
Bülbül ötermi hiç gülsüz?
Ben sensiz,sen bensiz?
Gönül yaşarmı sevğisiz...?

Sevğidir herşeyin başı,
Sevği başarır her türlü işi
Bunu bilmeyen cahil kişi,
Kötüdür bu dünyada işi..

Gönül sen ne acılar çektin?
Zindanlarda yattın,cefa çektin.
Sevğiden başka yoktu,istediğin.
Kimse bilmedi,senin kıymetin...

Bülbül fiğan eder güle,
Bülbül aşıktır ezelden güle,
Bir yol gider,gönülden,gönüle,
Aşktır adı,kimse görmese de...

Erol derki.yıkma gönül tahtını,
Yıktınmı yapamazsın aynısını,
Gönülün,gönüle olan katkısını,
Engelleme sevğidir onun adı...

Sözzz Yazarı.Erol Sagun
Tarih.16 Ocak 2002.
Gün.Carşamba.
Saat.01.30.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)   CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun
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Gözlerimde Canlandı Bir Bir Haıralar

Gözlerimde Canlandı Bir Bir Hatıralar

Gecen gün yapayalnız seninle gezdigimiz yerlere gittim,
Gözlerimde bir bir canlandı hatıralar.
Iki damla yaş süzüldü yanaklarımdan,
Bilsen ne kadar hüzünlelendim.
Gözlerimde bir bir canlandı hatıralar.

Iste bu sahillerde el ele yürümüştük.
Buralarda beraber ağlayıp,beraber gülmüştük,
Şu kanepede oturup saatlerce öpüşmüştük,
Gözlerimde bir bir canlandı tüm hatıralar...

Bu bir rüyamıydı serapmıydı neydi? ,
Her şey nekarda güzel,ne kadarda iyiydi,
Yapayalnız geziyorum, buralarda şimdi,
Hatıralarınla yaşıyorum,göz yaşlarım sicim gibi.

İçimden derin bir aahh! çekiyorum,
Keşke şimdi yanımda olsaydın diyorum,
Kim bilir nerededir şimdi? Ne yapıyordur diyorum?
Sen olmasanda canım,hatıralarınla yaşıyorum....

Ben buralarda ağlıyor,ağlıyor ağlıyorum,
Hiç bir şey seni geri getiremiyecek bunu biliyorum,
Mektuplarınla resimlerinle teselli buluyorum,
Çok özledim seni,hala çok ama çok seviyorum...

Sensiz yaşamak haram oldu diyorum,
Dinmiyecek bu göz yaşarı,ölene kadar biliyorum,
Buluşmamız mahşere kaldı bunu da biliyorum,
Sana yeni hayatnda canım,saadetler dikiyorum....

Söz Yazarı:Erol Sagun,
Tarih:23 Agostos 2002
Gün; Persembe,
Saat:10,20.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)    CD em NOTER tastiklidir.
..

Erol Sagun Sevdaruzgaride

(c)      Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.

Bu şiiri Antolojim'e ekleyeceğim
Bu şiiri bir arkadaşıma göndereceğim
E-kart olarak gondereceğim
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Şiirin Printer Versiyonu
Şiire puan vereceğim

puan
-
(0 kişi)

yaz | oku

Şiir Hakkında
Bu şiir ile ilgili düşüncenizi diğer şiirseverler ile paylaşmak ister misiniz?
Bu kutuyu bir daha görmemek için tıklayın

UYARI: Görüş bildirmek için Antoloji Üyesi olmak gerekmektedir ve Gönder butonuna
bastığınızda duruma göre size şifre sorulabilir.

Bu şiirde hata varsa lütfen buraya tıklayarak bize bildiriniz..
  - tiklayin - Bu sayfaya link ver - tiklayin - Bu sayfayı birine gönder Bu
sayfada hata var! 

(c)      Antoloji.Com, 2004. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca
belirtilmediği sürece Antoloji.Com'a aittir. Sitemizde yer alan şiirlerin telif hakları
şairlerin kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı
gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim
amacıyla sunulmaktadır. Yayın Hakkı Notu
   

Ana Sayfa | Şiir | Kitap | Resim | Haberler | Etkinlikler | Şarkı Sözleri |
Forum | Nedir | E-Kart | Antoloji Klübü | Gruplar | SMS Merkezi
Reklam: çiçek - çiçek siparişi - çiçekçi - çiçekçiler - arkadaş arama - sinema - haberler
- Turkish Florists - Haber - Diş Beyazlatma - Diş hekimi - cicekci - Dişhekimi - Toki -
Milliyet Gazetesi - gazeteler - Estetik - araba - Çiçek - Burun Estetiği - TrTube Video
Paylaşım -  tercüme

Araba.Com - Araba İlan Sitesi • Emlak.Net - Emlak İlan Sitesi • NeKadar.Com - Fiyat
Karşılaştırma • Kac-Lira.Com Ürün Arama Motoru
[Buraya reklam verin]

Antoloji.Com.. Hakkında | Künye | Yardım | İletişim

Erol Sagun
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Gözlerimden İki Damla  Yaş Süzülür..

Ne zaman sen, aklıma düşsen,
Gözlerimden, iki damla yaş süzülür.
Hasretin ok olup, bağrımı delse,
Gözlerimden, iki damla yaş süzülür.

Keşke hiç, gitmeseydin gurbet ele,
Burada yeterdik, elbet birbirimize,
Ya,oralar da dile, düşürürlerse diye,
Gözlerimden iki, damla yaş süzülür.

Öyle sevmiştimki seni candan ölesiye,
Bu canı yolunda feda edercesine,
Acep,bu sevdaya nazar değermi diye,
Gözlerimden iki damla yaş süzülür.

Bülbül aşıktır, Taa..! ezelden güle,
Gül dalında yanar, tutuşur bülbüle,
Sende beni acaba, unuturmusun diye?
Gözlerimden,iki damla yaş süzülür.

Gülüm,gurbete gidipde, gelmemek var,
Dönüp de bıraktığın gibi, bulmamak var,
Ya hiç, kavuşamazsak diye, nazlı yar,
Gözlerimden, iki damla kanlı yaş süzülür.....!

Söz Yazarı:Erol Sagun.
Tarih:04 Aralik 2005
Gün:Pazar.
Saat::22.40.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve (MP3)         CD em, NOTER TASTİKLİDİR.

BU ŞİİR BESTECİSİNİ ARIYOR.

Erol Sagun
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Gurbet Geceleri..

Gurbette, bir başka olur geceler.
Uzar gider, bir aaaaahh! gibi.
Hanği yana baksam, alacakaranlık.
O anda, bir korku sarar içimi.
Odam soğuk, duvarlar desen, buz gibi
.
İster istemez, ürperirim.
Sanki, koskoca dünyada, kimsesizim.
Yalnızlıklar, çaresizlikler, bırakmaz peşimi.
Sanki okyanusta,
Fırtınaya tutulmuş, bir gemiyim.

Bir ara,masamdaki mum ışığına takılır gözlerim.
Sen gelirsin aklıma,
Şimdi, keşke yanımda olsaydı derdim.
Elimdeki, silik soluk resmine, bakar kalır,
Sana hasret, ıslak ve buğulu gözlerim.

Elimin tersiyle, silerim yaşları,
Daha net, görebilmek için seni.
Bir ara, gülüp kaçarsın,
Haydi yakala beni, der gibi.
Gözlerim peşine düşer.
Tıpkı,o eski günlerde, olduğu gibi.

Bir anda kaybolursun,
Alcakaranlıkta,bulamam seni.
Dalar gider gözlerim,
Eski o güzel günlerede, olduğu gibi.

Bazen sorarım, kendi kendime.
Neden, ve nasıl dağıldık?
Ayrı ayrı yerlere.
Nazar mı değdi sevğimize,
Nasıl düştük biz bu hale...
Kader deyip geçelim, mahkumuz artık,
 Bu gurbet gecelerine.
Gurbet gecelerine, gurbet gecelerine...!

Söz YAzarı: Erol Sagun.
TArih10 Aralik2004
Gün:Cuma.
Saat:02.10

.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)         CD em NOTER tastiklidir

Erol Sagun
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Gurbetde Buruk Geçer Bayramlar.

Özlüyorum Türkiyedeki,
O güzel bayramları,
Lakin gurbetde,
Buruk geçiyor bayramlar.
Bir hüzün çöküyor üzerime,
Bayram sabahları,
Bilmem neden buruk geçiyor,
Gurbetde bayramlar.

Eskiden iple çekerdim,
Çocukluğumda bayramları,
Akşamdan baş ucuma koyardım,
Bayramlıklarımı,ayakkabılarımı
Annem giydirirdi elbiselerimi,
O bağlardı kıravatımı.
Babam camiye giderdi,
Bayram sabahları...

Bir hafta önceden başlardı,
Bayram hazırlıkları,
Önce evler temizlenir,
Sonra taban halılları,
Sonra çarşı pazar,
Bayram alışverişi,bayram tatlıları,
Lakin gurbette hüzünlü oluyor,
Bayram sabahları.

Önce büyükler ziyaret edilir,
Sonra dost akraba,
Çocuklar el öper,
Büyükler verirler onlara para,
Koşarlar meydanlarda,
Kurulan oyuncaklara,
Özlüyorum memleketteki,
O güzel bayramları hala....

Saymadım kaç bayramı,
Burada buruk yaşadım.
Her bayram sabahı dinmez,
Akar göz yaslarım,
Bir yanda gurbet,
Bir yanda hasret,çıldıracağım,
Gurbettre her sene,
Hüzünlü geçiyor bayramlarım....

Dili ayrı,dini ayrı,ırkı ayrı Almanın,
Ne dilinden anlar,ne dininden,
Nede bilir bayramın,
Mümkünü yok bu işi,
Hiç bir zaman hayra yormanın,
Gurbette derin derin aahhh! ! ! çekerek,
Geçer bayramın.
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Erol derki:Bayram sabahları,
Bedenim işe gider,ruhum sıla da.
Gözümde tüter yakınlarım,
Bu bayramda kaldım bura da,
Kutlu olsun bayramınız,kutlu olsun ora da,
Selam sılam,selam sana da,
Selam buradan eşe dost da,
Selam gözü yaşlı anama.
Hiç bir bayramı,
Doya doya yaşamadım bura da....

Söz Yazarı:Erol Sagun.
Tarih:04 Aralik 2002
Gün Carsamba. Arife günü,Ramazan Bayramı
Saat:01.10.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)        CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun
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Gurur.

Hic yoktan seninle,kavğa ettikten sonra,
Bugün seni gördüm,karşı kaldırımda,
Luzumsuz  gururum yüzünden,
Bir merhaba bile diyemedim,başımı kaldırıpda...

Hemde seni deli gibi severken,
Üstelik de suç. bende iken,
Bir özür bile diliyemedim senden,
şu lüzumsuz gururum yüzünden....

Elim bir kaç defa avizeye,gitti geldi,
Içimden bir ses,gurur yapma ara onu dedi,
Bir insan bu kadar cesaretsiz olabilirmi?
Luzumsuz gururum,bırak, o arasın seni dedi....

Aldım kalemi elime,bari mektup yazayım dedim,
Yaktım sigarayı,derin derin birkaç nefes çektim,
Gayem senden, özür diliyecektim,
Şu gururum yüzünden,yazdıklarımı yaktım...

Karar verdim seninle yüz yüze konuşacaktım,
Sabaha kadar,bilmiyorum kaç kez prova yaptım,
Ben sordum, sen cevapladın,sen sordun ben cevapladım,
O gece inanırmısın sabahı zor yaptım.....

Uykusuz geçen gecenin sabahı,artık konuşacaktım,
Topladım bütün cesaretimi
Öyle çarpıyorduki kalbim,
Yerinden sanki fııtrlıyacak sandım,..
Seni görünce gözlerime inanamadım,

Kolkola onunla yürüyerek karşımdan çıktın,
Pekde memnundun halinden, çıldıracaktım,
Şu luzumsuz gururum yüzünden,
Allah kahretsin,seni ömür boyu kaybettim....

Erol derki:dostlar nasihatim olsun size,
Sakın hiç üzmeyin sevdiklerinize,
Aşkta katiyyen gurur olmaz,
Tavsiyem olsun size...

Söz Yazarı: Erol Sagun.
Tarh: 10 Kasim 2001
 Gün:Cumartesi.
Saat:01.30.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)   CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun
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Güle    güle......

Öyle manalı, garip bakıyorki gözlerin,
İstesende,İstemesende gideceksin,
Beliki,benden ayrılmakda istemiyorsun?
Güle güle git,mademki gideceksin...

Halbuki nede çok sevmiştik,birbirimizi,
Belki bir daha,göremiyeceğim seni,
Arkana bakmadfan git,ne olur üzme beni,
Güle,güle,sana,göz yaşlarım,sicim gibi,

Mektup yaz oralardan,bir haber yolla,
Ne olur beni unutupda merakda koyma,
Dönene kadar bekliyeceğim,gözlerim yolda,
Güle güle sana,kalmasın gözün arkada....

Yemin sana bu sevda burda bitmiyecek
Biz ölsek,inan sevdamız ölmeyecek.
Nereden çıktı bu,şimdi beni terkedip gitmek,
Güle güle git,mademki farz oldu gitmek....

Ettiğim yemini olurya tutamazsam,
Başka biriyle evlenmişde olsam,
Yıllar sonra dönerde olurya bulamazsan,
Mahşerde buluşuruz ölmüşde olsam...

Söz Yazarı.Erol Sagun.
Tarih.29 Nisan 2003
Gün.Salı.
Saat.15.00.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)   CD em NOTER tastiklidir.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)    CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun
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Halkın Gözü Kulağıdır Ozan...

Her ülkenin dertlerini
Hüzününü sevincini,
Dile getirir her şeyini,
Halkın gözü kulağıdır ozan.
..
Sakınmazlar sözlerini,
Konuşturur sazının tellini,
Halkının ne istediğini,
Korkmadan dile getirir ozan....

Isterlerse bir devir açarlar,
Halkın görmeyen gözünü açarlar,
Mürsit,ilim irfan saçarlar,
Halkın gözü kulağıdır ozan...

Konuşturur sazını ozan,
Dürüsmüdür doğruyu kızan?
Doğrudur yalanı bozan,
Halkın gözü kulağıdır ozan....

Erol derki; dinmiyor sızım,
Yanlışı görürse,susmaz ağzım,
Isterseniz dilimi kesin,
Konuşur bu defa da sazım...

Söz Yazarı:Erol Sagun.
Tarih:5 Aralik 2001
Gün:Carşamba.
Saat:00,50.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)   CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun
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Hasret..

Biliyormusun?
Sen gideli kaç seneler oldu?
Hani? o diktiğimiz ağaç var ya?
Meyva ile doldu.
Hasretin bağrımı deldi
Kapanmaz bir yara oldu.

Bu gönül hasretini çekmekten
Ne bıktı ne usandı,
Yillar saçlarımı ağarttı,belimi büktü
Bırakıpta gittiğin o gün var,ya hani o gün?
Hayatımın dönüm noktası oldu.
O gün bu gün her yerde
Gözlerim seni aradı durdu.

Hani kırmızı bir manton vardı,
Ben seni onunla çok sevmiştim.
Beline kadardı saçların,
Atkuyruğu ederdin.
Çok güzeldi gözlerin,
Kahkahyla gülerdin.
Bunca senelere rağmen,
Gözlerimin önünden,
Hiç gitmedi hayalin.

Sen nasılsın?
Bunca sene bir kerecik
Arayıp sormadın beni.
Özlemedinmi hiç?
Unuttunmu yoksa? Sıhhattemisin bari?
Kaç kere mektup yazdım,
Hepsi bir bir geri geldi.
Trene binerken,neolur unutma,
Ara beni demiştin hani?

Benden sorup sual edecek olursan,
Hiç evlenmedim senden sonra.
Bir mecnun misali dolalaştım durdum,
Cadelerde,sokaklarda orda burda.
Ne bir baltaya sap olabildim,
Ne haldeyim hiç sorma?
Beyhude geçti ömrüm,
Vefasız,umutsuz bir aşkın uğruna,
Bir aşkın,bir aşkın uğruna,bir aşkın uğruna.......!

Söz yazarı:Erol Sagun.
Tarih:14 Ocak 2006
Gün: Cuma.
Saat; 11.25.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)   CD em NOTER tastiklidir.
.
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Erol Sagun
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Hatıralar...

Dün akşam seni düşündüm,buz gibi odamda
Ne kadar da hüzünlendim.yattığım yatağımda
Yanaklarımdan iki damla yaş süzüldü.yastığıma.

Canlandı gözümde bütün hatıralar,
Seni düşündüm dün akşam sabaha kadar.,

Seni ilk gördüğüm günü hatıladım birden,
Nede çok sevmiştim seniçok hoşlanmıştım senden,
Ürkek bir ceylan gibiydin,bir huriydin sanki cennetden.
Sessiz,sakin,uysal biriydin,çokda yalnızdın,belliydi halinden.

Canlandı gözümde  bütüm hatıralar,
Sinama şeridi gibi,geçti gözümün önünden.

Sonra ilk beraber çıktığımız gün geldi aklıma.
Karlı bir kış günüydü.çok soğuk vardı dışarda,
Usulca öyle samimi,candan girmiştimki koluma,
Hiç unutamam o günü inan ömrüm boyunca.

Arkasından günler haftaları,aylar yılları kovaladı,
Ne güzeldi o günler,arada birde kavga ederdik hatırladınmı?
Birgün ansızın gidiyorum deyişin nasılda yıkmıştı,

Canlandı gözümde bütün hatıralar,
Ağlamıştık  yol boyuca terminale kadar.

Yapayalnızım odamda,hayalimde sen varsın,birde hatıraların.
Bekle yakında dönerim demiştin,niçin sözünde durmadın,
Seni nasıl sevdiğimi,nasıl özlediğimi neden hatırlamadın,?

Canlandı gözümde bütün hatıralarım,
Bu gece ırmak oldu aktı göz yaşlarım....

Söz Yazarı: Erol Sagun.
Tarih.05 Mayıs 2003
Gün.Pazartesi.
Saat.10.50.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)   CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun
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Hatırlamaz olurmuyum Hiç...

Saçların bembeyaz,yüzün kırışsa,gözün görmese
Elinde birde asa olsa,belin iki büklümse.
Yıllar değil,asırlarda geçse,hatta mahşerde bile,
O gül yüzünü,hatırlamaz olurmuyum hiç devran değişse...

O güzel gözlerin,upuzun sacların,incecikti belin,
O nadide yüzün.kadife gibiydi tenin,
İtinayla saklıyorum,bende kalan tek resmin,
Yıllardır hayalimden hiç bir zaman silinmedin....

Girme zaman tüneline,bırak hepsi mazide kalsın.
O resme baktığımızda,hatıralar bir bir canlansın,
Nasıl olsa beraber olamadık,bari hatıralar yaşasın
Seni deliler gibi seven bu gönül, nasıl hatırlamasın?

Söz Yazarı:Erol Sagun.
Tarih.14 Agustos 2003.
Gün.Perşembe.
Saat08.30.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)   CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun
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Hayat Harcadı Beni.

Sormayın dostlar,ne acılar çektim,
Belki kader böyle istedi,cekecektim,
Artık bu candan,candan vaz geçtim,
Bilmem neden hayat,harcadı beni....

Bir gün olsun felek yüzüme gülmedi.
Sevdiklerim hep birer birer terketti,
Hayatta sıcak bir yuvam hiç olmadı,
Nedense hayat,hayat harcadı beni.....

Her ne iş tuttumsa basarilı olamadım,
Hayat da hiç bir baltaya sap olmadım.
En sonunda hayatta yapayalnız kaldım.
Suçum ne bilmiyorum,hayat harcadı beni...

Bir gün bir güzele gönlümü kaptırdım,
Gönül ferman dinlemiyorki,ben ne yapayım,
Onuda yüzüme gözüme bulaştırdım,
Bilmem neden hayat,hayat harcadi beni...

Işte ben,ben her zaman böyleyim,
Gerisini ne siz sorun,ne ben söyleyim,
Belki tanrı böyle istiyor,nerden bileyim.
Suçum ne bilmiyorum,hayat harcadı beni...

Söz Yazarı:Erol Sagun.
Tarih:23 temmuz 2001
Gün:Pazartesi.
Saat14.00.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)   CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun
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Hazin Bir Aşk Hikayesi.       .....ÖYKÜ....

Kim derdiki;
Yillar sonra onunla karşılaşacaklar,
Delice birbirlerine aşık olacaklar
Çok ateşli dolu dizgin bir aşk yaşıyacaklar,
Sonrada istemeden ayrılacaklar...

Kader bu ya,yavaş yavaş ağlarını ördü.
Bambaşka bir ortamda onlar birbirlerini gördü,
Sanki birbirilerini kırk yıldır tanıyorlardı,
Kız ona,oda kızı deli gibi aşık oldu.......

Ikiside seviyordu birbirlerini,gelecekten umutlu,
Bir gün ayrılacaklarını ikiside bilmiyordu,
Seneler sonra kader sillesini,iksinede vurdu.
Kuvetli bir rüzgar,onları ayrı ayrı yerler savurdu....

Halbuki,ne hayeller,ne hayeller kurmuslardı.
Hayatdan yoktu fazla birbeklentileri,ikiside mutlu.
Bir küçücük yuva,olsundu, iki tanede yavruları,
Bir gün kızın ani bir kararıyla,söndü hayelleri...

Erkek götürdü onu terminale,
Terminale kadar yalvardı gitme diye
Halbuki kızın vizesi bitmişti,mecburdu gitmeğe,
Yoksa ayrılırlarmıydı,seviyorlardı  delicesine.

Ikisinide görecektiniz onları o gün ayrılırken,
Yürekleri kopuyordu sanki,içlerinden,
Sarılmışlardı.ayrılamıyorlardı,birbirlerinden,
Kan çanağına döndü gözleri ağlamaktan.....

Çare yoktu gidecekti kız,valizleri bağaja verdi.
Şöför:Yolcular yerlerinizi alın,kalkıyoruz dedi.
Son bir defa daha sarıldılar,
Kemikleri sanki birbirlerinin içine geçti,

Kız otobüse binerken,son bir defa daha baktı,
Ve ekledi; mektup yaz,telefon et,unutma haa! ! dedi.
Bir görecektiniz,ayrılmak istemeyen ellerini,
Şöförü bile etkilemişti,onların bu ayrımak istemiyen halleri....

Çünkü,gidipde dönmemek,dönüpde görmemek vardı.
Şöför dayanamadı onların bu hallerini,süratle bir kalkış yaptı.
Ikisinin de o ayrılmayan elleri,  havada kaldı,
Bu ne acımasız zalim bir kaderdi.erkek oracıkta yığılıp kaldı.

Bir zaman birbirleri için alev alev yandılar,
Kah telefonlaşıp,kah mektuplaştılar,
Kavuşacakları günü sabırla bekliyorlar.
Bunun pek kolay olmayacağını onlarda biliyorlar.

Uzun bir zaman sonra haber aldım,erkek hastahaneye düşmüş.
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Ziyaretine gittim,bir baktım saçları dökülmüş.
Kupkuru,o doksan kiloluk adam,sanki küçülmüş.
Yüzü sapsarı,elleri takatsiz,gözlerinin feri sönmüş.

Çok sevindi beni görünce,dedi son bir arzum var getirirmisin yerine.
Dedim başım gözüm üstüne,
Yastığının altından,bir mektup çıkardı, tutuşturdu elime.
Dedi; Bu mektubu günderebilirmisin? sevdiğime.
.
Dedim; Varmı başka bir arzun,bir diyeceğin,bir istediğin,
Hepsi bu mektupda yazılı dedi,yalnız öleceğimi söyleme ona.
Vedalassip ayrıldım,Dedim,lanet olsun böyle zalim acımsız kadere,

Sonradan duydum,iki hafta sonra adam ölmüş,
Ölmeden önce,gözü hep kapılardaymış,
Ölürken bile son bir defa daha kapıya bakmış
Sonrada,yüzü taa! öyle kapıya dönük,gözleride açık kalmış..
Lanet olsun dedim böle zalim kadere,bu ne acımasız bir kadermiş.......

Söz Yazarı:Erol Sagun.
Tarih:120Kasim 2001.
Gün: Pazartesi.
Saat:13.00.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)    CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun
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Hesabını ALLAHA Ver....

Benimle işin çoktan bitti
Şimdi hesabını Allaha ver,
Canım dedim,canım gitti,
Şimdi hesabını Allaha ver.

Günlerce peşimden koştun.
Ne yaptın bir  yolunu buldun,
Girip gönül sarayıma oturdun,
Şimdi hesabını git Allaha ver...

Binbir nazla kalbimi çaldın,
Bazen güldün,bazen  ağladın,
Bazen oldu,kalbimi dağladın,
Şimdi hesabını git Allaha ver..

Bana kendine sıkıca bağladın,...
Duygularımla niçin  oynadın?
Neden, niye başkasını bulmadın?
Şimdi hesabını vicdanına ver...

Her şeyi dobra dobra  konuştum.
Araya Allahı Peygamberi koydum,
Üstelik birde dini nikahlım oldun,
Şimdi hesabını git Allaha ver,,,,

Kalbim sızlıyor biliyormusun?
Geceleri rahat uyuyormusun?
Ettigim betdua dilerim tutsun,
Şimdi hesabını git Allaha ver.

,Söz Yazarı:Erol Sağun.
Tarih:27 Mayıs 2007.
Gün Pazar.
Saat:04.05

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)      CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun
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Hiç Düşünmedin mi?

Can alıcı gözlerinle,bana bakarken,
O güzel gülüşünle,tebessüm ederken.
Saçlarını bana, göz süzerek tararken,

Bu,nun gönlü, bana kayar diye,
Hiç düşünmedin mi?

Bülbül güller arasında şakırken,
Bülbül güle, deli gibi aşıkken,
Nağmelerin,kalbimi delerken,

Bu,nun gönlü, bana kayar diye,
Hiç düşünmedin mi?

Güneş ufuktan, tam batarken
Ay gecenin koynunda yatarken,
Güneş tan yerinden doğarken,

Bu daha  uyumamıştır diye,
Hiç,düşünmedin mi?

Nehirler denizlere,çağlarken,
Bülbül güle fiğan edip ağlarken,
Gözlerin ciğerimi dağlarken,

Bu da,gönlüme çağlar diye,
Hiç dünşünmedin mi?
Hiç düşünmedin mi?

Ferhat şirin için,dağları delerken,
Mecnun leyla için,çöllerde gezerken,
Gönül seyyah olmuş,seni ararken,

Bu da benim için,dağlara düşer diye,
Hiç düşünmedin mi,hiç düşünmedin mi?

Söz yazarı:Erol Sagun
Tarih:31 Ocak 2005
Gün: Pazartesi
Saat:23.36.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)        CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun
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Hiç İnandırıcı Değil....

Sakın bana sevdiğini söyleme,
Sözlerin hiç de inandırıcı değil,
Deme senin için ölüyorum diye,
Aşkın sevğin hiç inandırıcı değil...

Yazık yeminler etme boş yere,
Dillerin hiçde inandırıcı değil.
Deme her yerde sevdim diye,
Duyğuların,hiç inandırıcı değil...

Manalı bakma öyle gözlerime,
Bakışların hiç inandırıcı değil,
Boşuna akıtma göz yaşlarını,
Ağlayışın  hiç inandırıcı değil....

Maksadın başından belliydi
Menfaatin aşkında öndeydi,
Seni tanıdığım  günden beri
Aşkın hiç de inandırıcı değil...

Bana sorarsan sevdim seni,
Mecnunun leylayı sevdiği gibi,
Seninde aşkın öbürleri gibi,
Sahte hiç  de inandırıcı değil...

Gülücükler atma,sevda şiirleride okuma,
Yüzündeki tebessüm,gözlerindeki mana,
İsterdim seninle,bir ömür sürmeyi amma,
Senin bana olan aşkın,hiç inandırıcı değil...

Söz Yazarı: Erol Sagun.
Tarih.05 Eylül 2003.
Gğn. Cumartesi.
Saat. 10.55.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)   CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun
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Hoşca Kal

Ne olur fazla soru sorma bana,
Gitmek zorundayım,hoşca kal!
Ne bir el.ne mendil sallama,
Gitmek zorundayım hoşca kal...

Aramızda geçenleri de unut,
Bir rüya gördük,şimdi uyandık,
Arkamdan ağlayıp üzülme artık,
Gidiyorum,allahaısmarladık...

Seninle hayatımın en güzel günlerini yaşadım,
Bilmiyorum bundan sora,nasıl geçecek hayatım,
Şimdi dönüşü olmayan, karanlık bir yoldayım,
Beni zor durumda bırakma,gitmem lazım,hoşca kal...

Sakın kal deme,kendimi zor tutuyorum,dayanamam,
Gitmek zorundayım,bilmiyorsun,kalamam,
Seni burada bırakmak,biliyorum en büyük hatam,
Fazla birşey sorma,gitmem lazım,hoşca kal....

Biliyorum,kolay değil bunca zaman sonra ayrılmak,
Bunca güzeliklerden,ve senden ayrı kalmak.
Özliyeceğim seni,kolay olmayacak,unutmak,
Her şeye rağmen gitmem lazım,hoşca kal..

Hakkını da helal et,Betdua etme arkamdan,
Bu ayrılık hesapda yoktu,Ansızın çıktı,sonradan,
Sebebinide sorma hiç,şimdi anlatamam,
Belki birgün dönerim,şimdi gidiyorum,hoşca kal....

Söz Yazarı.Erol Sagun.
Tarih.21 Şubart 2003
Gün.Cuma.
Saat:15.15.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)   CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun
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Içindeyim:

Nerdesin? Nerdesin? diye sorup durma bana,
Ben gecelerin zifiri karanlığında,senin yanında,
Başına her yastığa koyduğunda yanıbaşında,
Yastığına dökülen iki damla göz yaşındayım.

Ben gökyüzünün derin maviliklerinde,
Benimle yaşadığın,tüm güzeliklerde,
Gezdigimiz cadelerde o güzelim sahillerde,
Hayalindeyim,hatırandayım senin taa! içinde

Gözlerimizin birbirine kilitlendiği yerde
Tenimin sıcaklığını her hissettiğinde,
Beraber söyledigimiz sevda türkülerinde,
Ruhundayım,nefesindeyim,kalbinin bir köşesinde.

Yazıpda gönderemediğin mektuplarda,
Kağıda döktüğün duyğu yüklü mısralarda,
Yalnızlığında yanıbaşında,sen değilsin farkında,
Kalbinin derinliklerinde,çektiğin aahh larda,senden uzaklarda.

Arzularındayım umutlarındayım,hasretindeyim,
Benim içn ağarttığın saçının telindeyim.
Yüzünün kırışıklıklarında,gece gündüz dilindeyim,
Velhasıl gonca gülüm,bensiz geçen ömrünün içindeyim...

Söz Yazarı: Erol Sagun.
Tarih:12 Agostos 2004
Gün: Persembe.
Saat: 09.45.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)     CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun
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Isterdim.

Kız sen ne güzelsin? güneşmisin aymısın?
Pembemi,pembesin,şekermisin balmısın?
Yoksa söyle güzel kız başka dünyalımısın?
Seninle tanışıp,konuşmak isterdim....

Bu kadarda kusursuz olurmu bir insan?
Bir görüşte aşık oldum,kız sana inan,
Ölüyorum seni göremediğim zaman,
Hep seninle beraber olmak isterdim...

Her yerde beraber gezip dolaşmak,
Acıyı,talıyıiseninle.beraber paylaşmak,
Seni ömür boyu öpüp.koklayıp,okşamak,
O zümrüt yeşili gözlerinin içinde,
Kaybolmak isterdim.....

O uzun saçlarını,tarayıp,okşamak,
Dizlerinin üstünde yatıp uyumak,
Gözlerimi,gözlerinden ayırmamak,
Ölünceye kadar o güzel yüzünü,
Seyretmek isterdim...

Hayat yolunda el ele,beraber  yürümek,
Beraber ağlayıp,beraber,gülmek,
Ekmeğimi seninle ikiye bölmek,
Bir yastık da ömür boyu,kocamak isterdim...

Seninle olunca hiç kocarmı insan?
Bin sene beraber yaşasam,bıkmazdım inan,
Ezrailin seni benden almak istediği an,
Ezraile bile meydan okumak isterdim....

Söz Yazarı:Erol Sagun.
Tarih:01 Ekim 2002
Gün:Sali.
Saat:10.40.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)     CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun
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İkinci Bahar..

Bilmiyordum yılların beni bu kadar acımasızca yorduğunu.
Gençliğim geçti derken,mutluluğun yakınımda olduğunu.
Birden farketdim içimde, bir fırtınanın koptuğunu.
Bir gonca gülle karşılaştım,anlıyamadım  ne olduğunu.

Yıllar önce unuttuğum duyğular,canlandı birden.
İki göz arasında şimşekler çaktı,yıldırım düştü aniden.
O neydi öyle içimi ısıtdı,kalbime huzur verdi birden,
Hatırlamıştım bu duyğuyu,taa! yıllar öncesinden...

Kendi kendime utandım,bir korku,bir heyecan,
Yüzüm kızardı,titredim,,ateşler çıktı vucudumdan.
Fırtınalar koptu,gök gürledi,oynadı yer yerinden.
Birşeyler oldu bana,o gonca gülü gördüğüm an...

Nedir bu heyecen? ne olduğunu bilmediğim korku?
Bu muydu Allahım yıllardır, özlemini çektiğim duyğu.
Birden gitti üzerimde,taşııyamadığım yılların yorğunluğu.
Hasretmişim meğer,gençliğimde yaşadığım bu duyğuyu.

Yıllar sonra buldum,yılardır hasretini çektiğim o kadını.
Kırk yıldır tanıyordum sanki,sormadım bile ne dye adını.
Sımsıkı bağlandık birbirimize.,galiba ten uyumu işte buyudu.
Çıkaracağım bundan böyle,mutsuz geçen yılların yorğunluğunu....

Söz Yazarı.Erol Sagun.
Tarih.27 Mart 2003.
Gün.Perşembe.
Saat. 14.40.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)      CD em NOTER tastiklidir.
...

Erol Sagun
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İsyankar...

Yüreğimde fırtınalar kopmazdı,
Seni bu kadar çok sevmeseydim.
Sözlerin yüreğimi dağlamazdı,
Bakmasaydı,bu kadar manalı gözlerin...

Keşke senden başkasını sevebilseydim,
Bu kadar sene özlemini çekmezdim.
Şu zavallı gönlüme söz geçirebilseydim,
Bu kadar kaderime isyan etmezdim...

Sana bu kadar kin beslemezdim,
Seni onun kolunda görmeseydim,
Uğrunda canımı bile verirdim,
Bir an bile teretdüt etmezdim.

Yazıklar olsunsana hani çok sevmiştin?
Hiç ayrılmayalım ömür boyu demiştin,
Vijdansızın nankörün biriymişsin,
Hiç bir şeye değmezmişsin,Allah kahretsin...

Söz Yazarı.Erol Sagun.
Tarih.24 Kasım 2004.
Gün.Çarşamba.
Saat.16.40.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)   CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun
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Kader Rıhtımında..

Bir dost arıyorum,zaman zaman,
Yalnızlığımın karanlığında.
Dertler bölük bölük dizilmişler,
Alay ediyorlar karşımda.
Okadar zayıf,güçsüz ve çaresizimki?
Bir umut,bir ışık arıyorum
Kader rıhtımında.

Her kimi sevdiysem,kendi canım gibi,
Seven biri çıkmadı karşıma.
Herkes çıkarcı,nankör şu yalan Dünyada.
Umutsuz,çaresiz,bekliyorum seni,
Yalnızlığıma inat,kader rıhtımında.

Sşz Yazarı.Erol Sagun.
Tarih.11 Aralık 2003
Gğn.Perşembe.
Saat.11.25.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)    CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kadere Bak.         ........ÖYKÜ......

Yıllar önce bırakıpda gitmiştim seni sebebsiz yere,
Pişman olup geri döndüm,senin yaşadığın güzel şehre.
Koşarak gittim,o sizin pembe panjurlu küçük eve.
Seni sordum,kapıyı açan o nur yüzlü  ihtiyar teyzeye.
Onlar artık oturmuyor dedi,bu evde,gözü yaşlı,başı yerde.

En iyi arkadaşına rasladım sonra,mahalle bakkalında.
Beni görünce şaşırdı,şok oldu adeta.
Dedi niçin geldin,ne işin var burada?
Belliki darğındı,kırğındı bana.
Seni sordum sonra,başını çevirdi hızla.cevap bile vermedi bana.

Seninle kol kola gezdiğimiz sahile gittim sonra.
Seni sordum,palmiyelere,teknelere,martılara,
Hani her zaman rasladığımız bir çivt kugu vardıya?
Onlar bile görünmüyordu artık,ortalıkda.

Balıkcı kulübesinden bir adam çıktı sonra,
Hemen tanıdı beni,hafifce başını öne eğdi,
Sen gittikden sonra,bu sahillere gelmedi,o hiç bir daha.

Birden,beraber buluştugumuz,o ağacın altı geldi aklıma.
Yollarda beni tanıyan insanların hiç biri,selam bile vermediler bana.
Anladımki,hiç bir şey eskisi gibi olmayacak,herkes darğındı bana.
O güzelim ağaç yapraklarını dökmüş,dalları kurumuş,yasdaydı adeta.

Her kime sordumsa seni,ağzını bıçak açmıyordu.
Bir baktım,uzaktan elinde  asa,perişan bir adam bana doğru koşuyordu.
Avazı çıktığı kadar da benim ismimi  devamlı tekrarlıyordu.
Bana yaklaştıkca tanımıştım onu.evet,evet aradığım oydu.

Oracıkda yığılıp kalmışım.
Kendime geldiğimde o hala,başucumda,boğuk bir sesle ismimi sayıklıyordu.
Oyuncağını bulmuş bir çocuk gibi,
Asasını ayaklarını yere vuruyor,hemde hopluyordu.
Saçları dağınık,Üstü başı yıtık pırtık,Hem seviniyor hemde ağlıyordu..
Ömür boyu kendimi hiç affetmedim.
ÇÜNKÜ O BENİM İÇİN DELİ OLMUŞDU....

Söz Yayarı.Erol Sagun.
Tarih.25 Şubart 2003.
Gün.Salı.
Saat 08.40.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)   CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun
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Karanlığı Sarıyorum.

Ben senin hasretinle alev alev yanıyorum,
Geceleri senin yerine karanlığı sarıyorum.
Her güneşin batışında,senin için ağlıyorum,
Geceleri ben seni değil,karanlığı sarıyorum.

Hayatımın bu en güzel çağında,
Baykuşlar öter gönül bağımda,
Her akşam yatağıma yattığımda,
Senin yerine,yastığıma sarıyorum..

Sensiz yaşamak o kadar zorki,
Sen özlemiyormusun hiç sanki?
İBeni bırkıpda  gitiğin günden beri,
Senin yerine,karanlığı sarıyorum...

Akşam olur herkes, evlerine çekilir,
Neşe muhapbet,kim bilir ne badeler içilir.
Ruhlar bedenler birleşir,kendinden geçilir,
Bense senin yerine, karanlığı sarıyorum..

Söz Yazarı.Erol Sagun.
Tarih.03 Mayıs 2003.
Gün.Cumartesi
Saat.14.15.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)   CD em NOTER tastiklidir.
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Karlarmı Yağdı Güvendiğin O Dağlara........(.MP3 Şiir Kendi sesimden..)

Yıllar sonra bir mektup yazmışsın,
İçindende bir resim çıktı bu senmisin?
Gözlerime inanamadım,ne kadarda yaşlanmışsın?
Ne oldu böyle sana,karlarmı yağdı,o güzelim saçlarına..

Alnında çizğiler,gözlerinde morluklar,
Ne çabukda harcamış,seni bu zalim yıllar,
Altında buluştuğumuz ağaç bile,yaşlanmadı senin kadar,
Ne oldu böyle sana,karlarmı yağdı,o güzelim saçlarına...

Belliki benden sonra çok acılar çekmişsin.
Her acıyı hatıra olarak yüzüne çizmişsin,
Keşke ayrılmasaydım senden,belki mutlu olurduk demişsin,
Ne oldu böyle sana,karlarmı yağdı,güvendiğin o dağlara...

Sen nasılsın? mutlumusun? diye soruyorsun birde bana,
Nasıl olayım yaşamadımki sen gittikden sonra,
Seninle yaşadıklarım,hatıraların yetiyor bana,
Hiç kimseleri sevemedim,evlenmedimde senden sonra,
Sana ne oldu böyle,karlarmı yağdı,güvendiğin o dağlara...

Mektubunda kız şöyle devam ediyor.

Sen ve hatıraların olmasa,yaşıyamazdım bu zamana kadar,
Biliyorum hiç kiseyi üzmedim,seni üzdüğüm kadar,
Belliki arkamdan çok betdua etmişsin,hepsi tutu birer birer,
Onunla mutlu olacağımı sanmıştım,şimdi yağdı,güvendiğim dağlara kar...

Çok sağol seninle yaşadıklarımı,o bir gün bile yaşatmadı bana.
Beraber yaşadığımız o güzel günler,mazimde tatlı birer hatıra,
Şimdi o güzel günleri yat ediyorum,gözü yaşlı bakarak ufuklara,
Onunla mutlu olacağımı sanmıştım,karlar yağdı şimdi,güvendiğim o dağlara...

Senin anlıyacağın,seninle geçen zamanı saymazsak,hiç yaşamadım,
İki sene öncede,beni dünyayı zehir eden o adam öldü,şimdi yapayalnızım,
Ne olur beni affet,hakkınıda helal et,bu mektubu bunun için yazıyorum,
Biliyorum bu ceza az bile bana,karlar yağdı şimdi,güvendiğim o dağlara...

Söz Yazarı.Erol Sagun.
Tarih.20 Ocak 2003.
Gün.Pazartesi.
saat.09.50.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)    CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Karşı Koyulmuyor Kadere..

Kader diye bir şey var,bilmem sen inanırmısın?
Yıllar sonra sen benim karşıma çıktın,
Kader ağlarını örmeğe başladımı birkere,
Ne yapsan karşı koyamazsın...

Sen benim bir parçam oldun,acınla tatlınla,
Sevdim seni bir kere,başımı yaran taş olsanda,
Ben memnunum halimden,kapında kul köle olsamda,
Kaderin önüne geçilmiyor bir türlü,ne kadar karşı koysanda...

Ben hep acı çekeceğim bunu biliyorum,
Bile bile de seni canımdan çok seviyorum,
Küçük bir tebessümünle bile mutlu oluyorum,
Kaderin önüne geçilmiyor bir türlü,
Galiba bu benim alın yazım...

Yıllarımı seni mutlu edebilmek için harcadım,
Bense bir gün olsun,mutlu ve mesut olmadım,
Versende artık istemem,ne tahtın ne tacın,ne sarayın,
Kaderin önüne geçilmiyor bir türlü,
Galiba ben yolun sonundayım...

Sevmiştim seni bir kere,canımdan daha da çok,
Bütün hayellerimi yıktın,şok ettin sen beni şok,
Her defasında çok sey götürdün benden çok,
Kaderin önüne geçilmiyor bir türlü,,
Galiba kaderden bir türlü kaçış yok,..

Ömrüm boyunca,,güzel bir gün göstermedin,
Ahla vahla geçirtdin ömrümü çok acılar çektim,
En sonunda bana,seni sevdiğime pişman ettin,
Kaderin önüne geçilmiyor bir türlü,
Galiba ömrüm btti,Allah seni mutlu etsin

Söz Yazarı.Erol Sagun.
Tarih.05Temmuy 2002.
Gün.Cuma.
Saat.13.50.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)   CD em NOTER tastiklidir.
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Katil

Katil

Bendeki seni ödürdüm,dün gece,
sandığın gibi pek kolay olmadı,
Akıttığım her damla göz yaiı,kurşunum oldu,
Bir başın sağ olsun diyen olmadı.

Kac damla göz yaşı döktüm
Kac kursun sıktım olmadı,
Bir an içimde bir boşluk,öldüğünü sandım,
bir başın sağolsun, diyen olmadı.

Meğer nekadar zormuş seni öldürmek,
Gönülden silmek,hiç düşünmemek,
Matemini tuttum,günlerce,aylarca,yıllarca,
Bir başın sağ olsun diyen olmadı.

Meğerse, ben seni değil,
Sendeki beni öldürmüşüm,
O günden sonra,ne sevinmşim,ne gülmüşüm,
Oysaki sen yaşıyordun, ben ölmüştüm,
Arkamdan bir rahmet okuyan olmadı.

Söz Yazarı: Erol Sagun
Tarih:11 Ekim 2000.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)   CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun Sevdaruzgaride

(c)    Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.

Bu şiiri Antolojim'e ekleyeceğim
Bu şiiri bir arkadaşıma göndereceğim
E-kart olarak gondereceğim
Şiirin Printer Versiyonu
Şiire puan vereceğim
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Şiir Hakkında
Bu şiir ile ilgili düşüncenizi diğer şiirseverler ile paylaşmak ister misiniz?
Bu kutuyu bir daha görmemek için tıklayın

UYARI: Görüş bildirmek için Antoloji Üyesi olmak gerekmektedir ve Gönder butonuna
bastığınızda duruma göre size şifre sorulabilir.

Bu şiirde hata varsa lütfen buraya tıklayarak bize bildiriniz..
  - tiklayin - Bu sayfaya link ver - tiklayin - Bu sayfayı birine gönder Bu
sayfada hata var! 

(c)    Antoloji.Com, 2004. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca
belirtilmediği sürece Antoloji.Com'a aittir. Sitemizde yer alan şiirlerin telif hakları
şairlerin kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı
gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim
amacıyla sunulmaktadır. Yayın Hakkı Notu
   

Ana Sayfa | Şiir | Kitap | Resim | Haberler | Etkinlikler | Şarkı Sözleri |
Forum | Nedir | E-Kart | Antoloji Klübü | Gruplar | SMS Merkezi
Reklam: çiçek - çiç

Erol Sagun
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Kendine İyi Bak...

KENDİNE İYİ BAK

O kadar çok sevmiştimki seni tarif edemem,
Upuzun saçların menekşe gözlerin,
Hele o gül yüzün.sen gülerken gülen gözlerin,
Mademki gidiyorsun kal diyemem.bir tanem
Ne olur kendine iyi bak......................................! .

Çok kısa zamanda çok şey yaşattın bana,
Çok güzel şeyler paylaştık,minnetarım sana
Bundan böyle ben olmayacağım hayatında,
Mutlaka gitmek istiyorsan git,kal diyemem,
Yalnız kendine iyi bak..................................!

O kadar çok,çok bağlanmıştımki sana,
Sensiz yaşamak,biliyorum  ölüm bana,
Mutlaka gideceksin,gitme kal desemde,
Herşeye rağmen,genede aklım sende,
Ne olur, kendine iyi bak..........................!

Eğer pişman olurda,bir gün dönersen
Sakın üzülme, beni bulamazsan,,
Kalbim seninle,benden uzaklarda bile olsan,
Sana kıyamam,gülüm,canım,bir tanem,
Kendine iyi bak..........................................

Kendin geldin,gitmeyi de sen istedin,
Bu kadar sevileceğini tahmin etmedin,
Benim gibi sevmeyi cesaret edemedin,
Aşk yürek ister, mademki gideceksin.
Herşey gönlünce olsun,güle güle sevdiğim,
Ne olur kendine iyi bak...................................!

Hani son defa elveda dedinya giderken,
Kalbim sökülüyor sandım yerinden,
İki damla yaş süzüldü gözlerimden
Gitme kal diyemedim boğazımdaki düğümden.
Sadece kendine iyi bak diyebildim içimden.....!

SözYazarı:Erol Sagun.
Tarih:24 Mayıs 2007.
Gün: Perşembe.
Saat:03.40

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)     CD em NOTER tastiklidir.
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Keşke Demeseydin?

Senden kesmiştim artık  bütün umudumu,
Keşke doğum günün kutlu olsun demeseydin?
Yeniden  açtın,yitirdiğim sana olan Ümudumu,
Keşke doğum günün kutlu olsun demeseydin.

Sakın haaa! bakma öyle söylediğime,
Bekliyordum telefonunu,hemde dört gözle,
Unutamadım seni, nekadar istesemde,
Keşke doğum günün, kutlu olsun demeseydin...

Özlemiştim o tatlı gülüşünü,sıcacık sesini,
Küllenmişti,yeniden yaktın aşk ateşini,
Çok aradım,bulamadım senin gibisini
Iyiki aradin çoook da mutlu ettin beni...

Mert  kızmışsın,unutmamışsın verdiğin sözü,
Söz vermiştik birbirimize,ayılsak,olsakda kötü.
Arıyacaktık ikimizde,her sene doğum günü,
Çook mutlu ettin.kutladın da doğum günümü...

Pişman değilim şimdi artık,seni sevdiğime,
Gene seni severdim,tekrar dünyaya gelsemde,
Gurur duydum,daha da yüceldin gönlümde.
Çok mutlu ettin,doğum günümü kutladında..

Söz Yazarı. Erol Sagun.
Tarihç16 Kasım 2002.
Gün.Pazartesi.
Saat.13.00.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)   CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kırıldım Sana,Kırıldım Bir Tanem.

Karşılıksız bir aşkla, sevdim seni
Esirğedin benden,bir tek resmini.
Hiç ummazdım, bunu senden,
Kırıldım sana, kırıldım bir tanem......!

Sen istesen canımı bile verirdim,
Ferhat olur dağları bile delerdim,
Neyi mi sakındım,neyi mi senden?
Kırıldım sana,kırıldım bir tanem.,,,,,,,,!

İnsan sevince dünyayı görmez,
Cennet olur dünya,kötülük düşünmez.
Seven canını esirğer mi, sevdiğinden?
Kırıldım sana,kırıldım bir tanem.............! .

Kırılan kalp, tamir olur mu bilmem,
Acep nereye gitsem yarin elinden,
Beni benden ettin, ne gelir elden,
Kırıldım sana,kırıldım bir tanem.............!

Söz yazarı: Erol Sagun.
Tarih: 03 Agustos 2007.
Gün: Cuma.
 Saat:12.30

BU TÜRK SANAT MÜZİĞİ SÖZLERİ BESTECİSİNİ ARIYOR..........!

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)  CD em NOTER tastiklidir.
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Kıskanıyorum............................!

Yem yeşil gözlerini,
İncecik.nazik belini,
Sırma saçının  telini,

Kıskanıyorum,Kıskanıyorum,
Nazlı yar seni,kıskanıyorum.
Seni senden, kıskanıyorum.................!

Yazman da ki nakışını,
Arkana dönüp bakışını,
Durup birde göz atışını,

Kıskanıyorum.kıskanıyorum.
Nazlı yar seni,kıskanıyorum,
gözümden bile,kıskanıyorum....................!

Salına salına gidişini.
Ağzındaki İnci  dişini,
Çemberindeki el işini

Kıskanıyorum,kıskanıyorum.
Nazlı yar seni,kıskanıyorum.
Seni Senden, kıskanıyorum.....................!

Dünyada yoktur eşin,
Ölüyorum  senin  için,
Gerdan kırıp gidişin,

Kıskanıyorum.kıskanıyorum.
Nazlı yar seni,kıskanıyorum.
Herkeslerden, kıskanıyorum.....................!

Kahkahayla gülüşünü,
Saçını arkaya örüşünü,
Zülfün yağına döküşünü

Kıskanıyorum,kıskanıyorum.
Nazlı yar seni,kıskanıyorum.
Seni senden, kıskanıyorum.....................!

Ara sıra  naz edişini,
Bazen omuz çekişini,
Ben senin her şeyini,

Kıskanıyorum,kıskanıyorum,
Kız ben seni, kıskanıyorum.
Kendimden bile, kıskanıyorum................!

Söz Yazarı: Erol Sagun.
Tarih:14 Temmuz 2007.
Gün:Cumartesi.
Saat:02,30.
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BU ŞİİR BESTECİSİNİ ARIYOR...............!

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)   CD em NOTER tastiklidir.
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Kızım Sen Treni kaçırdın-

Bekleme o istasyonda,yokum gelen trende,
Kusura bakma kızım sen treni kaçırdın.
Yalvarsan yakarsan beni affet desende
Kusura bakma kızım,sen treni kaçırdın.

Ben sana çok yalvarmıştım,gel gitme diye,
Hıç düşünmemıştin,beni dınlememiştin bile,
Mektup yazmışsın,beni bekle geliyorum diye,
Kusura bakma kızım,sen treni kaçırdın...

Hiç boşuna uğraşma,boşuna da gelme,
Benden sana hayır yok.tekrar bana dönsende,
Sen aşkını öldürdün,gömülüsün gönlümde,
Kusura bakma kızım,sen treni kaçırdın...

Ben o aşkı yaşatmak için,neler yaptım,
Gururumu bile çiğnedim, ayallar altına aldım,
Söyle sen bu aşkın yaşaması için ne zaptın,
Kusura bakma kızım,sen treni kaçırdın....

Sana ne diller döktüm,Sayfalar dolusu,şiirler yazdım,
Sana olan aşkımı herkes anladı,bir sen anlamadın,
Sana söyliyecek ne sözüm kaldı,ne dayanacak takadım,
Kusura bakma kızım,sen treni çoktan kaçırdın....

Bekleme artık o istasyonda,başkada tren gelmeyecek,
O giden son trendi,benide götürdü,geri dönmiyecek.
Boşuna ümitleme o aşk öldü,bir daha yeşermiyecek.
Kusura bakma kızım,sen trenı,çoktan kaçırdın,
O trendeki  adam,bir başka istasyonda inecek....

Söz Yazarı.Erol Sagun.
Tarih.23 Aralık 2002.
Gün. Pazartesi.
Saat. 16.15.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)   CD em NOTER tastiklidir.
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Kime Hesap Sorayım

Tesadüf gödüm tanıdım düştüm aşka sevgiye
Deli gibi aşık olup sevdim seni ne  diye
Kalbimi sundum benden sana  en büyük hediye
Şimdi söyle sende can yar kime hesap sorayım

Sende beni görüp sevdin hemde delicesine
Neden aşkıma karşılık verdin severcesine
Beni zamansız  terk edip gittin ezercesine
Şimdi söyle sende can yar kime hesap sorayım

Ne olduysa oldu geçti çok hasretiz ayrıldık
Sevdalar ateşiyle kavrulduk yandıkca yandık
Sen ellerdesin ben yabandayım hasrete daldık
Şimdi söyle sende can yar kime hesap sorayım

Bütün bu olana kadermi talihmi diyelim
Yeterki unutma acıda olsa yad edelim
Senede bir kezde olsa bir araya gelelim
Şimdi söyle sende can yar kime hesap sorayım

Kader örmüş ağlarını elden ele savurdu
Sensizlik acısı  can yar yüregimi kavurdu
Kos koca dev bir  çınardım  aşkın beni devirdi
Şimdi söyle sende can yar kime hesap sorayım

Erol derki hasretinle cayır cayır yanmışım
Her günümde  adını bin defa mutlak anmışım
Unutmak mümkünmü canım ben mecnuna  dönmüşüm
Şimdi söyle sende can yar kime hesap sorayım

Söz Yazarı:Erol Sagun.
Tarih:06 kasım 2007.
Gün:salı.
Saat:05,38
Bu şiirin düzenlenmesisinde çok emeği olan ozan yaşari ye çok teşekkür ederim,

Erol Sagun
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Kimsin Sen?

Bir görüşte beni,yıldırım gibi çarpan,
Allah aşkına söyle,kimsin,kimsin sen?
Bir anda cin gibi carpan,feleğimi şaşırtan,
Söyle güzel söyle kimsin,kimsin sen?

Beni yemeden içmeden kesen,
Bir saniye aklımdan çıkmayan,
Gece,gündüz aklımı meşğul eden,
Allah aşkına kimsin? kimsin sen?

Gördüğüm günden beri aklım şaştı,
İçime bambaşka duyğular sardı,
Geceleri uykularım,uykularım kaçtı,
Söyle güzel söyle,kimsin sen?

İnmisin cinmisin yoksa hurimi,perimi?
Yoksa gökten bir melek yermi indi?
Gözlerin desen deldi geçti,kalbimi,
Allah aşkına söyle güzel,kimsin sen?

Ben ömrümde böyle güzel görmedim,
Elime battı dikeni,koklayayım dedim,
Cennettenmi kaçtın,hurimisin güzelim?
Söyle güzel söyle,Söyle kimsin sen?

Söz Yazarı.Erol Sagun.
Tarih.29 Temmuz 2004.
Gün.Perşembe.
Saat.09.49.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)   CD em NOTER tastiklidir.
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Koskoca Bir Ömrü Boşa Harcadım.

Gezdim seyreledim,Şu koskoca alemi,
Genede uzun bir ömrü boşa harcadım.
Ömrümce,mutlu görmedim kendimi,
Yazık koskoca bir ömrü,boşa harcadım...

Hani nerde sevenler? hani nerde sevdiklerim?
Hani nerede ailem,hani nerede çocuklarım,?
Boşa harcadığım, bunca emeklere yanarım.
Yazık koskoca bir ömrü, boşa harcadım...

Çok dostlar edindim,hiç vefa görmedim,
Bazılarını çok sevdim,bazılarını canım dedim.
Her birinden ayrı ayrı,ne  darbeler yedim,
Yazık koskoca bir ömrü boşa harcadım...

Ne çabukda harcanıyor,dostluklar,sevğiler.
Hiç yaşanmamış gibi,yitiriliyor birer birer,
Hayat koca bir yalanmış,bir hiçmiş meğer.
Yazık upuzun bir ömrü boşa harcadım...

Bunca seneler nasıl geçti? anlıyamadım.
Dönüp baktım,bir arpa boyu yol almamışım,
Şu yalan dünyada,bir gün mutlu olmadım.
Vel hasıl dostlar,koca bir ömrü boşa harcadım

SÖz Yazarı.Erol Sagun.
Tarih.29 Nisan2004.
Gün.Perşembe.
Saat.08.50.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)   CD em NOTER tastiklidir.
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Kusura Bakma Tanıyamadım..............(MP3 Şiir Kendi Sesimden..)

Kusura Bakma Tanıyamadım.

Erol....................................Erol

Aman allahım! ! ! ! .........Bu onun Sesi!
Hayır.........Hayır...Olamaz! ::::::::::::::::
,Eroool:.................Eroooool!
Adam dönüp Dikkatlice bakar,
şöyle der

:
Bir görüşte deli gibi aşık olduğum,
Yoluna her ieyi göze aldığım.
Kaç geceler uykusuz kaldığım,
Yoksa o güzel kiz senmisin?

Gel dediğimde gelen,öl dediğimde ölen,
Benimle ağlayıp benimle gülen,
Beni deliler gibi seven,kusura bakma,
Tanıyamadim,o güzel kiz senmisin?

Yürüdüğü zaman sülün gibi süzülen,
Güldüğü zaman gözlerinin içi gülen,
Beşyüz kişinin içinden fark edilen,
Yoksa o güzel kız senmisin?

Duydumki,Bir vefasıza kapılmışsın,
Onun iıin her şeyi yaypmışsın,
Esrardan sonra erohine başlamışsın,
Sigara bile içmeyen,o güzel kız senmisin?

Bu olacakları ben sana söylemiştim
Gel ondan vaz geç beraber mutlu olalım demiştim,
Kendinide benide perişan ettin,
Bir zamanlar sensiz yaşıyamam diyen,
Kusura bakma tanıyamadım,
Yoksa o güzel kız senmisin?

Görüyorumki şimdi saçlarin tarumar,
Gözlerin nemli,
Üstün başın yırtık pırtık,
Bir elinde yarım bir şişe,
Bir elinde izmarit
Seni böyle görmek istemiyorum,
Ne olur ne olur artık git,

Bir zamanlar markalı çoraplar giyen,
Markalı iaraplar içen
Markalı elbiseler giyen
Markalı rujlar süren,o güzel kız,
Tanıyamadım yoksa senmisin?

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bana haber vermeden bırakıpda gitmistin,
Ben sana mutluluk,sen hep acı ivermiştin,
Arkandan bu kadarda betdua etmemiştim,
Inan iimdim çok üzüldüm
Keşke seni bu halde görmeseydim...

Söz Yazarı:Erol Sagun.
Tarih:17 Ocak 2001.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)    CD em NOTER tastiklidir..

Erol Sagun Sevdaruzgaride

(c)     Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.

Bu şiiri Antolojim'e ekleyeceğim
Bu şiiri bir arkadaşıma göndereceğim
E-kart olarak gondereceğim
Şiirin Printer Versiyonu
Şiire puan vereceğim

puan
-
(0 kişi)

yaz | oku

Şiir Hakkında
Bu şiir ile ilgili düşüncenizi diğer şiirseverler ile paylaşmak ister misiniz?
Bu kutuyu bir daha görmemek için tıklayın

UYARI: Görüş bildirmek için Antoloji Üyesi olmak gerekmektedir ve Gönder butonuna
bastığınızda duruma göre size şifre sorulabilir.

Bu şiirde hata varsa lütfen buraya tıklayarak bize bildiriniz..
  - tiklayin - Bu sayfaya link ver - tiklayin - Bu sayfayı birine gönder Bu
sayfada hata var! 

(c)     Antoloji.Com, 2004. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca
belirtilmediği sürece Antoloji.Com'a aittir. Sitemizde yer alan şiirlerin telif hakları
şairlerin kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı
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gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim
amacıyla sunulmaktadır. Yayın Hakkı Notu
   

Ana Sayfa | Şiir | Kitap | Resim | Haberler | Etkinlikler | Şarkı Sözleri |
Forum | Nedir | E-Kart | Antoloji Klübü | Gruplar | SMS Merkezi
Reklam: çiçek - çiçek siparişi - çiçekçi - çiçekçiler - arkadaş arama - sinema - haberler
- Turkish Florists - Haber - Diş Beyazlatma - Diş hekimi - cicekci - Dişhekimi - Toki -
Milliyet Gazetesi - gazeteler - Estetik - araba - Çiçek - Burun Estetiği - TrTube Video
Paylaşım -  tercüme

Araba.Com - Araba İlan Sitesi • Emlak.Net - Emlak İlan Sitesi • NeKadar.Com - Fiyat
Karşılaştırma • Kac-Lira.Com Ürün Arama Motoru
[Buraya reklam verin]

Antoloji.Com.. Hakkında | Künye | Yardım | İletişim

Erol Sagun
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Lanet Olsun Böyle karşılıksız Sevğiye.

Bir huriyi sevdim,o beni hiç sevmedi.
Ona kalbimi verdim,tenezül edip almadı.
Ne yaptımsa kiymetimi değerimi bilmedi
Lanet olsun böyle tek taraflı sevğiye...

Bir güneş gibi içime doğdun,
Sana deliler gibi aşık oldum,
Senin için ne hayaller kurdum.
Allah kahretsin böyle karşılıksıiz sevğiye....

Senin için nelere katlandım,bir bilsen,
Yangınlardayım,ateşlerdeyim,desem,
Ne olur sanki,bir defacık, seviyorum desen,
Allah kahretsn böyle tek taraflı sevğiye..

Sanki aşkıma karşılık versen öürmüydün?
O zaman  neler yapabileceşimi görürdün,
Belkide dünyanin en mutlu kadını,olurdun,
Lanet olsun böyle karşılıksız sevğiye....

Son defa sana elimi,elimi uzatıyorum,
Genede gelmiyeceksin bunu biliyorum,
Gelmesende ben seni yinede seviyorum..
Lanet olsun böyle tek taraflı sevğiye...

Söz yazarı: Erol sagun.
Tarih:14 Ocak2002.
gün: Cuma.
Saat:01.30.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)   CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun
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Meyhaneye Davet

Ahmet derki:
                      Bu gece efkarııyım,iceceğim be arkadaş,
                      Gelirmisin benimle,olurmusun bana yoldaş.?
                      Anlatmak istiyorum dertlerimi,olursan yoldaş,
                      Gel şerefine içelim,Içelim be arkadaş.........

Mehmet derki:
                      Nedir derdin anlat,neden bukadar çok içiyorsun?
                      Bu ikinci şişe bir türlü sarhoş da olamıyorsun?
                      Zaman zaman dalıp gidiyor,kendinden de geçiyorsun.
                      Haydi serefine içelim,içelim be arkadaş....

.Ahmet derki:
                      Nereden başlıyacağımı bir türlü bilemiyorum.
                      Vefasızın birine kapıldı gönlüm,vaz geçemiyorum,
                      Can evimden vurdu beni,onu çok seviyorum.
                      Haydi onun şerefine içelim,içelim be arkadaş...

Mehmet derki:
                     Yazık etme kendine,bir gün gelir buda geçer,
                     Üzülme bu kadar,senide bir gün seven çikar,
                     Diner elbet bir gün bütün,diner bu acıar.:
                     Haydi güzel günlere içelim,içelim be arkadaş....

Ahmet derki:
                    Geçer demesi kolay,geçerde delerde geçer,
                    Kalbime saplanan,koskoca bir hançer.
                    Boş ver sen bana,bu kalp daha cok acilar ceker,
                    Haydi onun şerefine içelim,içelim be arkadaş..

Mehmet derki:
                    Yeter bee! ..yalnız senmisin aşık olan,
                    Birde bana bak,kim beni bu hale koyan?
                    Yıllardır çekiyorum bu acıyı,yok bir halimi soran?
                    İçmek çaremi? i,kurtuluşmu? Söyle,söyle be ulan! ! ! !

Ahmet derki:
                    Azarlama be arkadaş,benim derdim zaten bana yeter,
                    Belliki senin derdin,benim derdimden daha da beter,
                    Dayanamıyorum,bu derdi benden başka kim çeker.
                    Haydi seninkinin şerefine içelim,içelim be arkadaş....

Mehmet derki:
                   Toparla kendini,haydi kalk,kalk gidiyoruz,
                    Bundan böyle bir daha,kimsenin şerefine içmiyoruz,
                    Bir daha bu rakıyı kimsenin dertlerine meze yapmıyoruz,
Meyhaneci! !
                   Hoşca kal,son kadehi de,senin şerefine içiyoruz....
,
Söz Yazarı:Erol sagun.
Tarih:23 Nisan.
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Gün:Pazartesi.
Saat:12,30.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)     CD em NOTER tastiklidir.

,

Erol Sagun
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Mum Gibi Eriyorsun Gözlerimde.

Mum Gibi Eriyorsun Gözlerimde.

Bir zamanlar değer verdiğim sen.
Şimdi mum gibi eriyorsun gözlerimde,
Kalbimde koyacak yer bulamadığım sen,
Her gün biraz daha eriyorsun gözlerimde.

Çesit çeşit yalanlar söyledikce,
Verdiğin sözleri tutmadıkca.
Sana olan itimadım kalmadıkca,
Her gün biraz daha eriyorsun gözlerimde...

Gözlerine baktığımda utanıyorsun,
Ben baktıkca sağa sola kaçırıyorsun,
Her geçen gün biraz daha kirleniyorsun,
Şimdi mum gibi eriyorsun gözlerimde...

Gönlümde yücelttiğim sen,
her gün küçülüyorsun,
Kalbimden yavas yavas siliniyorsun
Gün gelecek yok olacaksın,
Şimdi mum gibi eriyorsun gözlerimde....

SözYazarı:Erol Sagun
Tarih:21 Aralik 2000.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)   CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun Sevdaruzgaride

(c)    Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.

Bu şiiri Antolojim'e ekleyeceğim
Bu şiiri bir arkadaşıma göndereceğim
E-kart olarak gondereceğim
Şiirin Printer Versiyonu
Şiire puan vereceğim

puan
-
(0 kişi)

yaz | oku
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Şiir Hakkında
Bu şiir ile ilgili düşüncenizi diğer şiirseverler ile paylaşmak ister misiniz?
Bu kutuyu bir daha görmemek için tıklayın

UYARI: Görüş bildirmek için Antoloji Üyesi olmak gerekmektedir ve Gönder butonuna
bastığınızda duruma göre size şifre sorulabilir.

Bu şiirde hata varsa lütfen buraya tıklayarak bize bildiriniz..
- tiklayin - Bu sayfaya link ver - tiklayin - Bu sayfayı birine gönder Bu sayfada hata var!

(c)    Antoloji.Com, 2004. Bu sayfada yer alan bilgilerin her h

Erol Sagun

(c)    Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.

Bu şiiri Antolojim'e ekleyeceğim
Bu şiiri bir arkadaşıma göndereceğim
E-kart olarak gondereceğim
Şiirin Printer Versiyonu
Şiire puan vereceğim

puan
-
(0 kişi)

yaz | oku

Şiir Hakkında
Bu şiir ile ilgili düşüncenizi diğer şiirseverler ile paylaşmak ister misiniz?
Bu kutuyu bir daha görmemek için tıklayın

UYARI: Görüş bildirmek için Antoloji Üyesi olmak gerekmektedir ve Gönder butonuna
bastığınızda duruma göre size şifre sorulabilir.

Bu şiirde hata varsa lütfen buraya tıklayarak bize bildiriniz..
  - tiklayin - Bu sayfaya link ver - tiklayin - Bu sayfayı birine gönder Bu
sayfada hata var! 
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(c)    Antoloji.Com, 2004. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca
belirtilmediği sürece Antoloji.Com'a aittir. Sitemizde yer alan şiirlerin telif hakları
şairlerin kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı
gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim
amacıyla sunulmaktadır. Yayın Hakkı Notu
   

Ana Sayfa | Şiir | Kitap | Resim | Haberler | Etkinlikler | Şarkı Sözleri |
Forum | Nedir | E-Kart | Antoloji Klübü | Gruplar | SMS Merkezi
Reklam: çiçek - çiçek siparişi - çiçekçi - çiçekçiler - arkadaş arama - sinema - haberler
- Turkish Florists - Haber - Diş Beyazlatma - Diş hekimi - cicekci - Dişhekimi - Toki -
Milliyet Gazetesi - gazeteler - Estetik - araba - Çiçek - Burun Estetiği - TrTube Video
Paylaşım -  tercüme

Araba.Com - Araba İlan Sitesi • Emlak.Net - Emlak İlan Sitesi • NeKadar.Com - Fiyat
Karşılaştırma • Kac-Lira.Com Ürün Arama Motoru
[Buraya reklam verin]

Antoloji.Com.. Hakkında | Künye | Yardım | İletişim

Erol Sagun
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Muradına Erdinmi Şimdi...?

Akıttın içime içindeki bütün zehrini,
Söyle muradına erdinmi şimdi?
Zindan ettin gündüzümü gecemi,
Söyle muradına erdinmi şimdi?

Kim sevdi seni benim kadar,
Seni sevdiğime pişman ettin yar.
Gün gelir insan yüz yüze bakar.
Söyle başın göge erdimi şimdi?

Sana çok sevsem şımarırmısın dedim?
Hayır,ben başkalarına benzemem dedin,
Sana canım dedim, canımdan çok sevdim.
Söyle mutlumusun? muradın erdinmi şimdi...?

Kalp kırmak kolay,yapmak zor,
Suyu dökünce,nasıl sönerse kor.
İşte öyle söndürdün hayellerimi,
Söyle muradına erdinmi şimdi?

Ne acılar gördüm.bunada dayanırım ben,
Sevdiğini,bu kadar kırarmı hiç insan?
Kendi düşen ağlamaz,uzak dur artık benden.
Muradına erdinmi şimdi? düşdünde gözümden.....

Söy Yazarı.Erol Sagun.
Tarih.24 Haziran 2006.
Gün.Cuma.
Saat.08.3

Erol Sagun
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Mutlumusun Şimdi? ..

Önce tutkulu bir aşk yaşamışsın belli
Geri dönecektin,benim sucum neydi?
Ondan intikam almakmış  maksadın,
Beni alet ettinde mutlumusun şimdi.? ..

Yeminler etmiştin dönmem bitti diye,
Seni seviyorum,canım birtanem diye,
Neden niçin nasıl döndün ona  geriye,?
Mutlumusun şimdi,beni perişan ettinde?

Yazıklar olsun,hiç ummazdım senden,
Şok oldum,beynim durdu şaşırdım birden,
Nasıl bir anda döner insan sözünden,?
Döneklik yakıştımı? mutlumusun şimdi?

Hatırlamak bile istemiyorum,asla seni,
Bir bilseydin seni nekadar  sevdiğimi?
İnanmıştım sana sende sevmiştin beni.,
Sana  güvenim biti,mutlumusun şimdi?

Bir rüya idi gördüğüm, çabuk uyandım..
Bu güne kadar,hiç böyle  mutlu olmadım.
Ömür boyu hep böyle sürecek sandım.,
Hayellerimi yıktında,mutlumusun şimdi?

Söz Yazarı:Erol Sagun.
Tarih:30 Mayıs 2007.
Gün:Çarşamba.
Saat:14.20

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)  CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun
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Nasihat.

Niçin taptın dünya malına,
Bir gün ezrail kapını çalmıyacakmı?
Gidenlerden dönen varmı geriye,
Vucudun bir gün toprak olmayacakmı?

Koskoca bir ömrü boşa geçirmissin,
Bu gün yarın derken,ibadeti terk etmişsin,
Ahirete giderken eli boş gitmişsin,
Sorğu meleği hani amelin derse ne cevap vereceksin?

Herkese çektirdin,acı,zulum,keder,
Işlememişsen zerre kadar hayır eğer,
Dünyaya sahip olmuşsun neye yarar,
Nasiı olsa bir gün vucudun toprak olmayacakmı?

Erol derki:
Nasihatım olsun dostum sana,
Bu söylediklerimi atma yabana,
Atan kazandıklarını götürdümü mezara?
Ölüm ergeç senin kapını çalmayacakmı?

Söz Yazarı:Erol Sagun,
Tarih:9 Eylül 2004
Gün: Persembe.
Saat: 10.45.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)   CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun
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Ne Haldeyim Bilmiyorsun?

Beni terk ettikden sonra.
Ne haldeyim bilmiyorsun?
Ayrılık eteşini yaktıkdan sonra,
Ne haldeyim,bilmiyorsun?

Böyle kötü kadere?
Razı olmak bilmem niye?
Eriyorum,günden güne,
Ne haldeyim,Bilmiyorsun?

Ne gecem belli,ne gündüzüm,
Hasretim sana iki gözüm,
Ağlayan gözüm değil,özüm,
Ne haldeyim bilmiyorsun?

Bu hasret beni öldürecek,
Ne vardı sanki terkedecek,
bu aşık seni,nasıl görecek,
Ne hakdeyim,bilmiyorsun?

Rüyalarımda bile,senile,
Olamazmızmıydık birlikte,
Nerelerdesin? kibilir kiminle?
Ne haldeyim,bilmiyorsun?

Söz Yazarı:Erol Sagun.
Tarih:21 Kasim 2001,
Gün:Carsamba.
Saat:23.15.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)   CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun
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Ne Kiymeti var....

Aşkıma karşılık vermedikten sonra.
Beni şimdi sevmişsin ne kıymeti var.
Beni terkedip gittikten sonra,
şimdi geri dönmüssün ne kiymeti var.

Bunca acılari çektirdikten sonra,
Hayatımı alt üst ettikden sonra
Beni canımdan bezdirdikten sonra.
şimdi gelmişsin,ne kıymeti var...

Sen gittikten sonra yaşamadımki.
Hatırlamıyorum,kaç sene oldu gideli.
Saçlarım beyazladı.yüzüm kırıştı,
Ihtiyarladıkdan sonra gelmissin,
Beni arayıp bulmuşsun ne kıymeti var....

Beli halinden hayatın sillesini sende yemişsin,
Eski halinden hiç eser yok,sende bitmissin,
O zamanlar çok söyledim,dinlememiştin,
Seneler sonra gelmişsin,ne kıymeti var...

Yıllarca unutmadım.hayalinle yaşadım,
Kimseleri sevemedim senin için yandım,
Ölüyorum şimdi,kalmadı dermanım,
Öldükten sonra gelmişsin,ne kıymeti var..

Birkac hayır severle beni defnetmişler,
Çok sevmişti garip,hiç sevilmedi demişler,
Hiç aramadı sevdiği,vefasızın biriymiş demişler,
Arkamdan ağlamışsın,mezarıma gelmişsin,
Ne gereği var,ne kiymeti var,ne luzumu var! ! ! ! !

Söz Yazarı:Erol Sagun.
Tarih:3 Nisan 2001
Gün:Sali.
Saat:10,30.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)   CD em NOTER tastiklidir.
,

Erol Sagun
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Ne Olurdu Sanki?

Bir bakışın dağladı kalbimi,
Bir gülüşün su serpdi içimi,
Kız sen melekmisin hurimi?
Beni sevseydin ne olurdu sanki?

Okadar güzelsinki,sanki nazik bir .çicek,
Dokunsam koklasam,sanki hemen solacak,
Kimbilir seni hanği hoyrat kollar saracak?
Ben sarsaydım seni,ne olurdu sanki?

Doyamazdım seni ömür boyu bakmaya,
Kıyamazdım seni,solarsın diye kokmaya
Kul köle olurdum,ömür boyu yoluna,
Ben koklasaydım seni,ne olurdu sanki?

Nerde bende o şans,o talih,
Herkese güldü felek, bana kör salih,
Zümrütü ankam olsaydın,bende olurdum bir Fatih,
Benim olsaydın,ben sarsaydım seni ne olurdu sanki?

Bakışların hancer,kirpiklerin ok olsa,
Gülüşün melhem olsa,azan yaramı deva olsa
Umutlarım tabib olsa,kanayan yaramı sarsa,
Hayellerim gercek olsa,ne olurdu sanki....?

SözYazarı: Erol Sagun.
Tarih:24 Haziran.2002
Gün:Pazartesi.
Saat: 15,30.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)    CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun
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Neredesin Sen,Şimdi Nerede?

Gündüzleri, gün ışığımdın,
Geceleri ay ışığım,yıldızımdın,
Yaşamımda, havamdın,
Suyum,ekmeğim,.aşımdın.
Neredesin sen,şimdi nerde?

Uykularımda, düşümdün,
Sevincimdin,üzüntümdün,
Gecemdin,güdüzümdün,
Başımı yasladığım döşümdün.
Neredesin sen? şimdi nerde?

Bolluk damısın,dar da mısın?
Kıymet bilecek, yar da mısın?
Yoksa benim, gibi ağlar mısın?
Neredesin sen,şimdi nerde?

Hala şuramda sızlıyorsun,
Seni seviyordum, biliyorsun.
Bekliyorum,gelmiyorsun,
Neredesin sen,şimdi nerde....

GÖNÜL DOSTKARINDAN! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Gözlerim hergünü yollarda kaldı
Sevdan esir etti gönlümü çaldı
Bakışların aklım başımdan aldı
Neredesin söyle şimdi nerede.....Ozan EROL

halimi nasıl anlatayım sana
kokun sinemde her dem tüter hala
beter oldum ben görmüyorsun daha
bu ayrılığı bitir dön gel bana
Neredesin sen,şimdi nerde.... Ayşe  KARAPINAR.

Söz Yazarı: Erol Sagun.
Tarih:19 Haziran 2007.
Gün: Salı.
Saat:19.05

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)     CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun
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Neyin Hesabını Sorayım?

Seni tesadüfen görüp,tanıdım tanıdım diye,
Deli gibi aşık olup sevdim,seni bimem ki niye,
Kalbimi sormadan çaldın,vijdansız bile bile
Senden şimdi söyle neyin,hesabını sorayım?

Sende beni görüp sevdin,hemde delicesine.
Aşkıma karşılık verdin.neden severcesine?
Beni aniden bırakıp,bırakıp gitmek niye?
Senden şimdi söyle,neyin, hesabını sorayım?

Koskoca bir çınar idik,yar severken ayrıldık.
Aşk hasretiyle ikimiz, läv ateşinde yandık.
Yıllarca birbirimizi,hiç, hiç de unutmadık
Senden şimdi söyle neyin,hesabını sorayım.?

Bütün bunlar kadermi, söyle can ne diyelim?
Sensizlik bana ölüm.,gülüm,ben ne diyeyim.?
Belki bir gün kavuşuruz sabredip bekleyelim
Kader işte söyle neyin hesabını sorayım?

Kader,ördü ağlarını,yad ellere savurdu,
Hangi kitapda yazıyor,böyle aşkın kanunu?
Aşkının ateşi benim,ciğerimi kavurdu.?
Kader işte söyle neyin,hesabını sorayım?

Erol derki ateşinle,cayır cayır yanarım,
Gelenden geçenden senin,hatırını sorarım.
Nedir benim bu çektiğim,yetmedi mi Allahım?
Kader işte söyle neyin, hesabını sorayım?

Söz Yazarı:Erol Sagun.
Tarih:06 kasım 2007.
Gün:Salı.
Saat:05.38

Erol Sagun
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Niye Bu Kadar Karamsarım Bu Gün.

Karanlık geceler dostum,
Hüzünlü şarkıar ilacım,
Her geçen gün artıyor acım.
Çok karamsarım bu gün...

Bu hayatın tadı kalmadiı
Su garibi bir seven olmadı,
insanın insana sayğısı kalmadı.
Çok karamsarım bu gün...

Tüm kötülükler parsdellenmiş,
Iyilikten eser kalmamış,
Insanlar sevğiden,
Sayğıdan nasip almamış.
Niye bu kadar karamsarım bu gün....

Insanlar birbirinizi sevin,
Bütün kötülüklri terkedin,
Hepiniz el ele verin,
Niye bu kadar mutluyum bu gün....

Kendi kaderinizi kendiniz çizin,
Bazen acı bazen tatlı yiyin,
Hepiniz halinize şükredin,
Ben aranızdan ayrılıyorum bu gün...

Söz Yazarı: Erol Sagun.
Tarih:10 Mart 2001
Gün:Cumartesi.
Saat:03.30.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)   CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun
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O Deli Benim Işte...

Belki anandan doğalı böle sevği görmedin,
Seni böylesine seven o deli benim işte,
Belki sen beni benim kadar sevmedin?
Seni böyle ölesiye seven,o deli benim işte...

Sen bana büyümü yaptın yoksa ne?
Bir insan böyle severmi? delicesine,
Senin yolunda,ölüme gidercesine.
Seni böylesine seven o deli benim işte...

Seni benden başka kimse böyle sevmedi,
Söyle kardeşinmi? babanmı? yoksa ananmı?
Dünyada hiç bir kimse sevemez benim gibi,,
Seni taparcasına seven,o deli benim işte

Sensiz geçen her günüm,bana haram,
Senden vaz geçiremez beni ne anam,ne babam,
Beş parasız,hayatda, kimsesiz de kalsam,
Seni dünyalara degişmeyen, o deli benim iste...

Yok bunun başka, hiç bir çaresi,
Seviyorum işte, varmı daha ötesi?
Sen benim,bense sevdalımın delisi..
Seni ölesiye seven,o deli benim işte...

Ben böyle değildim,sen böyle yaptın,
Güzelliğinle başımı döndürdün,cin gibi carptın,
Sonra diyorsun ki ben,ben ne yaptım,?
Seni mecnun gibi seven,o deli benim işte...

Söz Yazarı:Erol Sagun.
Tarih:18 Agustos 2001.
Gün:Cumartesi.
Saat:13.50.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)    CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun
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O Kavak yelleri...........(MP3 Şiir Kendi Sesimden..)

Rüyamda bir gün, bir huri gördüm,
Bilmiyorum etrafinda kac defa döndüm,
Derken etrafinda pervane,pervane oldum,
Basimda deli deli esiverdi,o kavak yelleri....

Kollarini acti,kosarak bana geldi,
Beni benden caldi,aklimi basimdan aldi,
O bir insan degil, sanki bir melekti,
Basimda deli deli esiverdi,o sevda yelleri...

O agaclar,o yollar,o caddeler,
Ucusan martilar,o tekneler o sahiller,
Askimiza sahitti hepsi birer birer,
Basimda deli deli esiverdi o kavak yelleri...

Delikanlilikmi? yoksa genclikmi? desem,
Cok deli esti,o sevda rüzgari,etti beni sersem,
Kendime gelebilirmiyim bilmem ne etsem,
Basimda deli deli esiverdi,o kavak yelleri...

Geldigi gibi gitti,uctu gitti elimden,
Hic bir eser kalmadi o güzel günlerden,
Savrulan bir gazal gibiyim simdi ben,
Beni coook perisan etti,o sevda yelleri...

Ne kadar mutluyduk,ne güzeldi o günler,
Simdi o günlerden kalmadi hic bir eser,
Uyandim rüyadan,hepsi gercekmis  meger,
Basimda deli deli esiverdi,o kavak yelleri...

Beni böyle perisan ettinde eline ne gecti?
Seninki askmi? sevdami? insanlikmi sankl?
Sen beni hic sevmemissin? ,benim gibidemekki?
Senide perisan edecek bir gün,o sevda yelleri...

Söz Yazari:Erol Sagun.
Tarih:21 Eylül 2001
Gün:Cuma.
Saat:11,35.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)    CD em NOTER tastiklidir.

Not Bu Siirimi canli dinlemek icin;  Geoogle.ye    sevda-ruzgari.de  yazip tiklyayiniz
lütfen,saygilarimla..

,

Erol Sagun
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O Resim...::::::::.......................(MP3 Şİİr Kendi Sesimden..) .

Torunu ihtiyar adamin yanina kosarak gelir.
Dede:Kim o resmdeki güzel kadin?
NIcin agliyorsun? der.
Dedenin agzindan Su misralar dökülür....

                 O Resim....

Gecen gün albümlere,tek tek bakarken,
Bir resim gecti elime,onlarin icinden,
Bu resmi verdigin,günü hatirladim birden,
O resm beni eskilere götürdü,gecirdi kendimden...

Uzun uzun baktim, o güzel yüzüne,
Parmaklarimi gezdirdim,resminin üstünde,
Oksadim,öpdüm.kokladim,seni cektim icime,
O güzel günlere götürdü, o resimin beni yine,

Yasanmamis ne kalmisti ki seninle,
her seyi yasamistik,hemde doyasiya,
Sigdirmistik her seyi okisacik zamana,
O resim bana,o güzel günlerden bir hatira...

Bütün hatiralarim canlandi birden,
Sinama seridi gibi gecti gözlerimin önünden,
Bogazim dügümlendi,yas geldi gözlerimden,
O resim beni cok uzaklara ötürdü birden...

Hickiriklara boguldum,ne kadar agladim bilmiyorum,
Tek bildigim demekki,seni hala cok seviyorum,
Sende beni unutmamissindir belki,bunu hissediyorum,
O resmi her elime alisimda,heeep böyle oluyorum...

Sen gittikten sonra neler neler cektim.
Yasamaktan biktim,kendimi ölüme terkettim,
Belki bir gün kavusurum diye, bu günlere geldim,
Hala sönmedi bu umut,ölünceye kadarda bekliyecegim..

Simdi nerdesin? ne yapiyorsun? bilmiyorum.
Böylesine güzel bir sevda, herkes nasip olsun diyorum,
Seni bir an bile unutmadim,Hatiralarinla yasiyorum,
O resmi her elime alisimda,O güzel günlere gidiyorum....

Söz Yazari:Erol Sagun.
Tarih:21 Eylül 2001.
Gün:Carsamba.
Saat:10.00.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)    CD em NOTER tastiklidir.

Bu siirimi sesli olarak dinlemek isterseniz,  Geoogle  ye  sevda-ruzgari.de  yazip tiklayin
lütfen...Saygilarimla...
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Erol Sagun

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Palyaco    .....ÖYKÜ....

Evimizin önünde büyük bir meydan vardı,
Bir gün oraya büyük bir sirk geldi.
Bazen çıt cıkmaz,bazen o çadır kahkahalarla inlerdi.
Merak ederdim hep.bu insanları bu kadar güldüren neydi.

Bir gün dedeme,ne olur bizde bu sirke gidelim dedim.
Dedem tamam evlat dedi,hazırlan haydi gidelim,
O gün en guzel urbalaımıi giydim,
Sevinçle dedemin koluna girdim.
Bu insanları bu kadar güldüren neydi görecektim.

Içeri girdiğimizde,herkes sessiz ve sakindi,
Önce hayvanlar,akrobotlar,sihirbazlar,cambazlar,
hepsi birer bire hünerlerini gösterdi.
Derken arkadan,düşe kalka bir palyoco geldi.
Herkesten,bir çığlık,ıslık sesi yükseldi.
Neler yapmadı neler,neler anlatmadı ki?
O gece karınlarım ağrıdı,gülmekten gözlerimden yaş geldi.

Kendi kendime dedim,ne neşeli bir adam,
Bütün stresimi giderdi.içime bir huzur geldi.
Hehalde yoktur bu adamın, hiç bir gamı kederi.
Yoktur hiç bir derdi.

Bir gün parkta dolaşırken,
masaların birinde yalnız oturan bir adama gözüm ilişti.
Tek başına oturmus,hem kağıda bir şeyler yazıyor,
Hemde için için ağlıyordu besbelli,
Yaklastm adama amca masana oturbilirmiyim dedim?
Ağladığını belli etmemek için,
Gözünün yaşını elinin tersiyle silerek
Tabii otur be evlat dedi.

Kağıda bir göz attım,kağıdın başındada bir yüz rakamı,
Yazdığıda şiire benziyordu,
Anladım ki yüzüncü şiirini yazı yordu.
Hemde için için ağlıyordu..
Kağıdın üzerinde bir ka. damla göz yaşı düşmüş, kağıt ıslalkdı.

Amca dedim,nedir derdin? nedir seni böylesine üzen, ağlatan,
Derdim çok be evlat dedi,daha küçüksün.
Anlamazsın ki anlatsam.
Hem hangi birini anlatayım,bilmemki nereden basşasam,

Acımıştım adama,Belliki çok,çok derdi vardı.
Belkide ömğr boyu hiç gülmemişti.
Aklıma bizim sirkteki palyaço geldi.
Amca dedim,bizim şu parkda bir palyaço var
O her aksam,milleti gülmekten kırıp geçiriyor.
Insanda ne gam,ne kasavet bırakıyor,
Sende bir gün ona git belki unutursun dertlerini.
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Başımı okşuyarak,alçak buğulu sesiyle,
Gözleri nemli,işte o palya.ço benim evlat dedi.
Ve devam etti,oğlum sen benim gibi olma.
Ya göründügün gibi ol,ya oldugun gibi görün dedi,
Dona kaldim,hiç bir şey demeden oradan uzaklaştım.
Şiimdi elli beş yaşımdayım,
Birdaha hiç bir sirke gitmedim,

Dip:not:Iste o çocukda,parkda şiir yazan adam da,
sirkteki palyaço da, benim.
Bu güne kadar insanları mutlu etmekten
kendimi mutlu etmeğe fırsat bulamadım,

Söz Yazarı:Erol sagun.
Tarih:27 Agostos 2001 Gün Pazartesi.
Saat:10,35.

,

Erol Sagun

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Pişman Olmayasın Beni Sevdiğine?

Hep tatlı başlar ilk aşklar.
Övgüler,güzel sözler iltifatlar.
Çok kısa sürer cicim aylar.
Pişman olmayasın beni sevdiğine
Arkasından bakmışsın ayrılıklar,

Sevdiğine mi yanarsın,sevildiğine mi?
Benimle geçirdiğin.senelerine mi?
Yenilirsin öfkene,kurban edersin birlikteliğine.
İyi düşündünmü? pişman olmayasın beni sevdiğine?

Ağlasan sızlasanda, fayda etmez.,
Yapılan hatalardan.geri dönülmez.
Effetmek  büyüklüktür,ama işine gelmez,
İyi düşündünmü? ,Son pişmanlık para etmez.
Yazık edersin o güzelim senelerine
Sonra pişman olmayasın beni sevdiğine?

Gün gelir soğursun benden,
Dilinde eser kalmaz,eski söylediklerinden,
Üstelik hakaretler edersin hiç çekinmeden.
Gel vazgeç,sonra pişman olmayasın beni sevdiğinden.

Söz yazarı.Erol Sagun.
Tarih:16 Haziran 2007.
Gün:Cumartesi.
Saat:14.30

Erol Sagun
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Sana Verdiğim Herseyi Geri istiyorum.

Benden aldığın ne varsa,
Hepsini geri istiyorum geri,
Sakın inkära da kalkma,
Hepsini,hemen şimdi,
Geri istiyorum geri..

Önce binbir yalanla, çaldığın kalbimi.
Seninle geçirdiğim günlerimi.
Bana sevğiyle bakan gözlerimi,
Sende neyim varsa, hepsini,
Hemen şimdi,geri istiyorum,geri...

Benimle geçirdiğin gecelerimi,
Elele gezdiğimiz,o günlerimi,
Ne çabukda unuttun?
hiç ayrılmayalım dediğini?
Ne oldu da ayrıldık şimdi,
Sana verdiklerimin hepsini,
Evet hemen şimdi,geri istiyorum geri...

Döneceğim deyip,bırakıp gittiğin o günü,
Beraberinde götürdğgün,gönlümü,
Senin için boşa harcadığım ömrümü,
Geri istiyorum,hemen şimdi hepsini,
Sana verdiğim ne varsa,geri istiyorum geri...

Hiçde adetim değil,verdiklerimi geri almak,
Allahtan revamı,yalanla dolanla,
Birinin kalbini çalmak,
Çekeceksin bir gün cezanı,
Cehennemde cayır cayır yanarak,
Benden çaldığın ne varsa geri istiyorum geri,
Bu dünyada allamazsam,alacağım mahşerde dahi....!

Söz Yazarı.Erol Sagun.
Tarih.27 Kasım 2003.
Gün.Perşembe.
Saat.13.20.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)   CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun
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Sanma Sakın..

Ne olur seni canımdan çok seviyorum,
Ellerin sözüne bakıp da kırılma sakın,
Biliyorsun seni,herkesden kıskanıyorum,
Dayanamam,başkaları ile dolaşma sakın...

Benim için uzaklar bile yakın olur,
Ben sana gelirim,sen yorulma sakın,
Yaban ellerde,iftira söz çok olur,
Başkasıyla eşe dosda görünme sakın.

Seviyorum seni,sanmaki unutdum,
Her güzeli sanmaki,seninle bir tutdum,
Senden gelmese bir haber,kalmasa hiç umudum,
Sende beni bir tanem,ne olur unutma sakın...

Gurbetin yolları, engebeli taşlı,
Bazen kar, buran,bazen kara kışlı,
Bekliyorum yolunu gözlerim yaşlı,
Kara gün kararıp kalır,sanma sakın....

Bir gün gelip alacağım seni oradan.
Kaldıracağm,bütün engelleri aradan,
Kavuşturacak bizi bir gün yüce yaradan,
Bu hasret bitmeyecek,sanma sakın...

Erol derki,yollar uzak,hemen gelemem,
Göğsündeki gonca gülleri,şimdi deremem,
İkimizide Hz. eyyüp sabrı versin mevlam,
Ben gelmeden kara topraklara,girme sakın...

Söz Yazarı.Erol Sagun.
Tarih.23 Kasım 2002.
Gün.Cumartesi.
Saat.10.40.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)   CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun
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Sen Ağlalma.

Bırak karaları,başkaları bağlasın,
Senin yerine başkaları ağlasın,
Bitmesin tükenmesin umutların,
Bırak senin yerine başkaları ağlasın..

Üzme tatlı canını,
Akıtma göz yasını,
Ağrımayan başını,
Bırak ağrıtma,
Başkaları ağrıtsın...

Sevmiyorsa ağlama arkasından,
Bırak gitsin,koşma peşinden
Gelen daha iyidir eskisinden,
Bırak senin yerine başkaları ağlasın,

Yakışmıyor o güzel yüzüne hüzün,
Asma suratını o gül yüzün gülsün,
Sana matem değil,yakışıyor düğün,
Bırak senin yerine başkaları ağlasın....

Söz Yazarı: Erol Sagun.
Tarih:22 Kasım 2001.
Gün:Persembe.
Saat:23.45.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)    CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun
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Sen Ask Nedir Bilirmisin?

Sen aşk nedir bilirmisin?
Tattınmı hiç o duyğuyu?
Geceleri hiç ukusuz kaldınmı?
Bilirmisin kaç geceler agladığımı?

Sen aşk nedir bilirmisin?
Onun nelere kadir olduğunu?
Seveni alev alev yaktiğını?
Bilirmisin ferhatın şirin için yaptığını?

Sen aşk nedir bilirmisin?
Tattınmı hiç o mutluluğu?
Seni seviyorum demenin,
Bilirmisin ne demek olduğunu?

Sen aşk nedir bilirmisin?
Bilirmisin o türküyü,
Aşan bilir karlı dagın,ardını'
Ve bilirmisin benim sana,
Sırılsıklam aşık olduğumu?

Sen aşk nedir bilirmisin?
Tattınmı  hiç ayrılığı?
Söndümü hiç umutların?
Yaşadınmı hiç alaca karanlığı?

Sen aşk nedir bilirmisin?
Bilemezsin,sen hiç sevmedinki,
Çünkü sen kalpsizin birisin,
Bilirdin,benin gibi sevseydin,
Aşkın ne demek olduğunu....

Söz Yazarı:Erol sagun.
Tarih:5 Ocak 2001.
Gün:Cumartesi.
saat:09.45.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)   CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun
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Sen Beni Anlıyamazsın?

Bizim oralarda,yalan nedir bilmezler,
Sahtekarı,ückağıtcıyı hiç sevmezler,
Sevdikleri insanıda,adam gibi severler
Armızdaki fark bu beni anlıyamazsın...

Sen üç günlük aşklardan istiyorsun,
Bıktımmı çeker  giderim diyorsun,
Aşktan sevğiden anlamam diyorsun,
Aramızdaki fark bu,beni anlıyamazsın....

Bizim oralarda,namus,şeref diye bişey var,
Sizde,yalancılıkk,sahtekarlık,istemediğin kadar,
Haytınız,menfaat üzerine kurulu,insanlık yok zerre kadar,
Aramızdaki fark bu,bizde vijdan diye birsey var...

Bizim parfümümüz ter,pudramız tozdur,
Davulumuz,zurnamız,sazımız,tulumumuz,diskomuzdur,
Şarkılarımıız,türkülerimiz,şiirlerimiz,sevdalarımızdır.
Aramızdaki fark bu,güzel kız biz beraber olamayız...

Sizin oralarda,önünde eğilen çoook erkekler var,
Oysa benim dik bir vücudum,eğilmez bir başım var,
Yürek desen manğal gibi,gurur yüce dağlar kadar,
Böyle seveceksen,gel benimle mahşere kadar...

Söz yazarı:Erol Sagun.
Tarih:21 Ocak 2002.
Gün:Persembe.
Saat:17.00.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)    CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun
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Sen Beni,Benim Gibi,Hiç Sevmedinki..........

SEN BENİ BENİM GİBİ HİÇ SEVMEDİNKİ

Bir gülüşün,bir bakışın,gönlümü çeldi,
Nereye gitsem,hayalin hep benimleydi.
Bu gönül seni hayal de olsan çok sevdi,
Sen beni,benim gibi hiç sevmedin ki...!

Sen uzaklar da,gonca gülleri ararken,
Çiğneyip de geçtin beni hiç görmeden.
Bu gönül senin için,alev alev yanarken,
Sen beni benim gibi hiç sevmedin ki...!

Ne aradığını buldun,nede mutlu oldun,
Zalim yıllara oyuncak,oyuncak oldun.
Zavallı gönlüme,çok darbeler vurdun,
Sen beni benim gibi hiç sevmedin ki...! .

Sen gönülüme yağmur olup,yağmadın ki
Sevda bahçemde ki gülleri dermedin ki,
Seni canımdan da çok sevmişdim ama,
Sen beni benim gibi hiç sevmedin ki.....!

Benim için gülüşün,bin ömre bedeldi,
Bir damla göz yaşın,gönlümü delerdi,
Sensiz hayat,cehennemden de beterdi,
Sen beni,benim gibi,hiç sevmedin ki.....!

GÖNÜL DOSTLARINDAN......................!

Gülen gamzelerindi, beni benden alan,
Gülüşün bir umutdu, aşkınsa hep yalan.
Nede çok hatıran var, yüreğimde kalan,
Sen beni, benim gibi, hiç sevmedin ki..........Yunus Karaçöp.

Hani neresindeyim söyle yüreğinin,
Adım geçti mi içinde bir dileğinin,
Sözü oldu sadece çok sevdiğinin,
Sen beni benim gibi hiç sevmedin ki......Ersin Kayışlı.

   Susuz bir yaz gibiyim şimdi sensiz,
Çöle döndüm kavruldum,hiç hissetmedin ki,
Senin aşkınla yandı kül oldu şu gönlüm ama,
Sen beni,benim gibi hiç sevmedin ki.........Mefküre Çakırlar.

Yüreğim gözlerindeki ışıkla hayat buldu,
Bir bakışın inan bana yetiyordu...
Sensizliği yaşayan gönlüm şimdi kül oldu
Sen beni,benim gibi hiç sevmedin ki.........Pınar Önalan.

Yıllarımı verdim,gönlümü verdim,
Bu sevda uğruna, ömrümü verdim.
Bulmadım bir huzur,görmedim vefa,
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Beyhude çekmişim bunca yıl cefa.
Sen beni,benim gibi,hiçsevmedinki..........Hamit Körken.

Yıllarca bekledim, seversin diye.
Hatanı anlayıp, dönersin diye.
sende benim gibi, yanarsın diye.
Gittiğin yollarda, ararsın diye.
Sen beni, benim gibi, hiç sevmedinki..........Azime Gürlek.

Acıdı yüreğim yandı bak heder oldu
Umutlar içimde bir gül misali soldu
Eriyip sevdanın ummanlarına doldu
Sen beni, benim gibi, hiç sevmedin ki.........Dilek Uluocak.

Söz Yazarı:Erol Sagun.
Tarih:7 Temmuy 2007.
Gün:Cumartesi.
Saat:17.00

BU ŞİİR BESTEKARINI ARIYOR.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)     CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun
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Sen Benim İçin öldün Biliyormusun?

Sana verdiğim değerleri bir bir yitirdin,
Sen benim için öldün biliyormusun?
Bana hasret verdin,acı verdin,bitirdin,
Sen benim için öldün,bunu biliyormusun?

Sana kalbimde en yüksek yere oturtdum,
Her   buluşmamızda,heyecan duyardım,
Seni her gördüğümde,yeniden doğardım,
Şimdi hiçbirşey hissetmiyorum,biliyormusun?

Seninle buluşmak için,bahane uydururdum.
Seni mutlu edebilmek için,çırpınır dururdum,
Şimdi  sadece acıyor,senden  iğreniyorum,
Kadınlardan da nefret ettirdin,biliyormusun?

Sen sevmeğe,sevilmeğe,değmezmişsin,
İnsanlıktan da uzak,hemde riyakarmışsın,
Hem sahtekar,yalancı,düzenbazmışsın,
Sen benim için öldün artık biliyormusun?

Sen beni kendinden nefret ettirdin artık,
Kalbimin kapısı bütün kadınlara örtük,
İçimdeki seni değil,benide öldürdün artık,
Adi vijdansızın biriymişsın,biliyormusun?

Söz yazarı.Erol Sagun.
Tarih.22 Aralık 2000.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)   CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun
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Sen Gelirsin,Gözlerin Gelir Aklıma....!

Ne zaman, nerde bir el sallansa,
Sen gelirsin, gözlerin gelir aklıma,
Son sirenin ötüşüyle buğulanan,
Yağmurunu bıraktı bırakacak........!
Deniz mavisi gözlerin..
Ayrılık hüzünü sarar içimi,
Sensiz geçecek günlerin.

Öyle zor, öyle zor ki senden ayrılmak.
Sanki kalbim yerinden çıktı çıkacak,
Son kucaklaşmalar,.öpülen son dudak,
Kim bilir bir daha, ne zaman buluşacak.

Arka arkaya çalan, birkaç acı siren,
İşte kalktı gidiyor, seni benden alan,kara tren.
Son el, son mendildir sallanan.
Son damlalardır bu gözlerden akan,
Ayrılıktan sonra, arkada kalan..

Ne zaman bir el sallansa,
İlk aklıma sen gelirsin, sen.
İki damla yaş gelir aklıma,
Deniz mavisi gözlerinden süzülen.
Bir de dudağıma bıraktığın,
Unutamadığım, o son busen................!

Söz Yazarı: Erol Sagun.
Tarih: 06 Agustos 2007.
Gün: Pazartesi.
Saat.17.05.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)    CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun
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Sen Gelmiyorsun

Bir gittin sanki pir gittin,
Kendini bana hasret ettin.
Üç ay sonra döneceğim dedin,
Yıllar oldu gideli, gelmiyorsun...

Nasıl geçiyor günlerim,biliyormusun,?
Hasretim sana gülüm,sen özlemiyormusun?
Hani seni çok seviyorum diyordun?
Yillar oldu gideli,sen gelmiyorsun....

Cayır,cayır yanıyor yüreğim,
Ben sensiz nerelere gideyim,
Aşkınla deli oldum, divaneyim,
Yillar oldu gideli. gelmiyorsun..?

Ne zamana kadar, sürecek bu böyle,
Sönmeyecek mi bu yangın,ne olur söyle?
Bekliyorun,gelmiyeceğini bile bile.
Yillar oldu gideli,gelmiyorsun?

Yanğınlardayım yanıyor, yüreğim,
Bir mektup yaz,ne haldesin bileyim,
Ölmeden seni son defa göreyim,
Yillar oldu gideli,gelmiyorsun..

Ne olur feryadımı duy artık,
Sensiz bu gönül viran oldu artık,
Yıllardır evimizin kapısı örtük,
Yillardır bekliyorum,gelmiyorsun....

Söz Yazarı: Erol Sagun.
Tarih:170Nisan 2002.
Gün:Carsamba.
Saat:12.50.

BU ŞİİR BETECİSİNİ ARIYOR...............................!

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)       CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun
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Sen Gidince.

Sen gittikten sonra bütün umutlarım bir bir tükendi,
Bomboş bir dünya kurdum sensiz kendi icimde.
Gönül bahcem yandi kül oldu,kaldim alevler icinde,
Bir dünya kurdum sensiz,kendi icimde acilar içimde,

Buna yaşamak denmez,yaşıyorum işte.
Hayat denen çark dönüyor biz istesekde istemesekde,
Günlerim hep ahla,vahla geçiyor,senin hasretinle,
Bir dünya kurdum sensiz,kendi içimde sen gidince,

Düşünüyorumda bir zamanlar ne kadar mutluydum diye,
Neden ayrıldık bir türlü aklım almıyor,nasıl geldik bu hale,
Lanet olsun böyle acımasız,zalim kadere,
Sensiz bir dünya kurdum,hasret dolu,kendi içimde...

Nekadar çok seviyormuşum seni,anladım sen gidince.
Ağladım,sızladım,yemedim,içmedim,rüyalarıma girdin her gece
Alışamadım yokluğuna,her günüm ayrı bir izdırap,işkence,
Şimdi sensiz bir dünya kurdum,kendi içimde sen gidince...

Biliyorum dönmiyeceksin,dönemezsin istesende,
Bu bize kaderin bir oyunu,kavuşamayız istesekte,
Yanacağız ömür boyu alev alev,aynı ateşler içinde.
Ayrı ayrı dünyalar kurduk,kendi içimizde istemesekde...

Söz Yazarı:Erol Sagun.
Tarih:12 Mart 2004.
Gün:Cuma.
Saat:09,20.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)    CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun
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Sen Gittikden Sonra.

Güneş bile eskisi gibi doğmuyor,
Gönül bahcemde bülbüller ötmüyor,
Çagğayan dere eskisi gibi akmıyor,
Biliyormusun? sen gittikden sonra..

O sahiller eskisi gibi şen değil,
Içimdeki ben artık ben değil,
Karşımda duran sen,sen değil,
Biliyormusun? sen gittikden sonra...

Ayıinlıklar benim için karanlık oldu,
Seninle gelen güzellikler,kayboldu.
Sensiz her seyin tadı,yok oldu,
Biliyormusun? sen gittikden sonra...

Yüce dağlara duman bürüdü,
Senile gelen bahar,güze döndü,
Ağaçlar yapraklarını,bir bir dökdü,
Biliyormusun? sen gittikden sonra...

Sensiz gönlümün kışındayım,
Sanki görsen doksan yaşındayım,
Şimdi hatıralarınla,bas başbaşayım.
Biliyormusun? sen gitikden sonra..

Söz Yazarı:Erol Sagun.
Tarih:2 Kasim 2001.
Gün:Persembe.
Saat.13.30.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)    CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun
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Sen Üşüyorsun.

Çook uzaklara bakıp,dalıp dalıp gidiyorsun,
Kafanda besbelli,birini hayal ediyorsun,
Çok sevmişti beni,keşke terk etmeseydim,diyorsun,
Ağutos sıcağında bile,bak sen üşüyor,üşüyorsun...

Belliki ona yapptıklarından çok pişmansın,
Oysa şimdi ne sen rahatsın,nede vijdanın,
kollarınla vucudunu sımsıkı sarmış,tir tir titriyorsun,
Belliki suçlusun,sen üşüyor,üşüyorsun.....

İçinden gelen ürperti,biliyormusun? Vijdanının sesi,
O seni çok sevmiş,sen ona ihanet etmissin besbelli,
Çok pişmansın ama dönemiyorsun da geri.
Temmuz sıcağında bile bak,sen üşüyor,üşüyorsun....

Onu çok üzmüşsün,dönmiyecek geri,bunuda biliyorsun,
Nasıl ve niçin yaptım diye,kendini de yiyip bitiriyorsun,
Seni kahredende bu zaten,bak tir tirde titriyorsun,
Cehennem sıcağında bile bak,üşüyor,üşüyorsun...

Ömrün boyunca çekeceksin,bu dayanılmaz ızdırabı..
Lakin bu yetmiyecek,arayacaksın onu, mahşerde dahi,
Rahat bırakmıyacak hiç bir zaman bu vijdan azabı,
Cehennem sıcağında dahi, bak sen,üşüyor,üşüyorsun....

Söz Yazarı:Erol Sagun.
Tarih:18 Ocak 2003.
Gün:Cumartesi.
Saat:11.45.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)   CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sen Yoksun..

Sesini duymasamda,yüzünü görmesemde,
Büyük şans aynı mahallede oturmark bile,
Sanki zaman durdu,sen gideli bu şehirde,
Neden biliyormusun? çünkü sen yoksun..

Yaşama sevincim, her şeyim, senmişsin meğer.
Sen yoksan,benim için yaşamanın ne önemi var.
Seninle birlikte,bütün güzellikler de gitti birer birer.
Neden biliyormusun? çünkü sen yoksun.sen yoksun.

Yokluğun İçimde bir kor,yakıyor yüreğimi
Ciğerimi yakan bu yanğın,hiç sönmiyecekmi?
Gece gümdüz içiyorum,bu yaşamakmı sanki.?
Neden biliyormusun? Çünkü sen yoksun,yoksun..

Seviyorum seni,kim ne derse desin.
Ayrılık ateşten bir gömlek,giysende giymesende.
Geceleri rüyalarımda,gündüz  yaşıyorsun hayalimde..
Neden biliyormusun? çünkü sen yoksun.sen yoksun...

Söz Yazarı.Erol Sagun.
Tarih.16 Mart 2004.
Gün. Salı.
Saat.12.20.

BU ŞİİİR BETEKARINI ARIYOR................................................!

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)    CD em NOTER tastiklidir.

.

Erol Sagun

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sende Elmişsin Meğer...

Bu güne kadar ne insanlar,ne doslar gördüm.
Kimi nankör,kimi vijdansız,kimi sahtekar,
Hepsini terkettim,zamanla birer birer,
Seni gerçek dost bilmiştim,sende elmişsin meğer.

Sen ilk değilsin,beni arkamdan vuran,
Sonda olmıyacaksın,beni üzen ağlatan,
Bir dost bulamadım gezdim diyar diyar,
Seni gerçek dost sanmıştım,sende elmişsin meğer...

Seni kendim gibi bildim çok değer verdim,
Sana kıymet verdikce daha fazlasını istedin,
Kalbimdeki yerini değerini hiçmi hiç bilmedin,
Seni gerçek dost bilmiştim,sende elmişsin meğer....

Sana seni çok sevsem şımarırmısın dedim,
Hayır ben başkalarına benzemem dedin,
Gerçek yüzünü ne çabukda gösterdin,
Seni hakiki dost bilmiştim,sende elmişsin meğer.

Çok güzel bir yüzün vardı,çok güzeldi gözlerin,
İnsana güven veriyordu,anlamlıydı sözlerin,
Ne yazık,bendeki güvenini artık yitirdin,
Seni gerçek dost sanmıştım,meğer sende elmisin...

Allahım nedir bu benim başıma gelen,nedir kaderim,
Karşılıksız seven insanı bir dostu nerde bulabilirim,
Gözlerim açık gıdedecek bir dost buladan ölürsem eğer,
Sana hakiki bir dost sanmıştım,sende elmişsin meğer...

Söz Yazarı:Erol Sagun.
Tarih.25 Eylül 2004.
Gün.Perşembe.
Saat.15.55.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)   CD em NOTER tastiklidir.

,

Erol Sagun
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Seni Hemen Unutmak Kolay Değil.

Çok güzel bir aşk yaşadık seninle,
Hemen seni unutmak,pek kolay değil.
Çok derin bir yara aldım.kalbimden.
Hemen seni unutmak,pek kolay değil...

Zaman zaman bu yara çok fena kanıyor,
Dayanamıyorum acısına,çok fena sızlıyor.
Sıkıyorum dişlerimi genede çok fena acıyor.
Onun içiçn seni,hemen unutmak pek kolay değil...

İster istemez gözlerimden,iki damla yaş akıyor,
Görenler sen böyle değildin, sana ne oldu diyor,
Elbet bir gün sönecek bu ateş, zamanını bekliyor
Onun için seni hemen unutmak,pek olay değil..

Bazen beni ağlarken,gelip görüyorsun,
Bu yaşların senin için döküldüğünü biliyorsun,
Seni çok sevdiğimi,unutamadığımıda biliyorsun,
Onun,için seni,hemen unutmak pek kolay değil...

Seninle gittiğimiz o yerlere,artık gidemiyorum,
Seninle yaşadığım,hiç bir şeyi,unutamıyorum,
Bazen böyle bir aşkı,keşke hiç yaşamasaydım diyorum.
Onun için seni unutmak,pek kolay değil...

Ayıp değil ağlamak,çünkü sen beni benim gibi sevmedin,
Menfaat üzerineydi,senin bana olan aşkın ve sevğin,
Benden beter olurdun,eğer benim gibi sevseydin.
Onun için seni,hemen unutmak pek kolay değil...

Sevinme bu kadar,bu kara gün kararıp kalmayacak,
Şimdi daha yeni,bu ateş,sönüp küllenecek..
O zaman bu yaşadıklarım,bir hatıra olarak kalacak..
Onun için seni hemen unutmak,pek kolay değil...

Söz Yazarı:Erol Sağun.
Tarih.31 Mart 2001
Gün.Cumartesi.
Saat.11.20.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)   CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun
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Seni Seven Gönlüm Benim...

Kendini dünya güzeli sanma.
Seni seven gönlüm benim,
Güzelim diye,çalım satma,
Seni güzel bulan gönlüm benim.

O gözler yalnız bende var deme,
Otatlı tebessüm sanma, sende,
O gülüşler,deme yalnız bende,
Seni güzel bulan gönlüm benim..

Huyun suyun beş para etmez,
Güzel çirkin benim için farketmez,
Önce insan ol,güzellik para etmez,
Seni insan gören gönlüm benim...

Seni ben değil gönlüm sevdi,
Bana kalsa seni kim severdi,
Sendeki güzellik hekesde vardı,
Seni güzel bulan,gönlüm benim...

Seni güzelsin deyince şımardın,
Kendini kıral faruğun kızı sandın,
Beni hafife aldın,hiçe saydın,
Seni yücelten,gönlüm benim...

Sen kendini ne zanenetin?
Seni gönlüm sevmese hiçsin,
Seni benim kadar,kim sevsin?
Seni değer veren,gönlüm benim...

Bana kalsa yüzüne bile bakmam,
Senden güzellerine bile takmam,
Birde bunları gönlüme anlatsam,
İşte ozaman,cayar gönlüm benim..

Erol derki.Yeter gönlüme eziyet ettiğin.
Gönlüm yalvardıkca kendini naza çektin,
İyi oldu uzaklara habersiz çekip gittiğin,
En sonunda senden vaz geçti gönlüm...

Söy Yazarı.Erol Sagun
Tarih.27 Aralık 2001.
Gün.Cuma.
Saat. 23.35.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)     CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun
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Senin Beni Sevdiğin Yalan.

Ben seven kadının,gözlerinden tanırım.
Senin beni sevdiğin,sevmelerin yalan.
Ben çok vefasız sahte insanlar tanıdım.
Senin beni sevdiğin, yeminlerin yalan....!

Bal dudakdan,dökülen tatlı sözler,
O yemyeşil bakan, anlamlı gözler,
Tebessümle gülen güzelim yüzler,
Senin her şeyin,yalan,billahi yalan........!

Benim için sabahlara, kadar ağladığın,
Eller güler oynariken, karalar bağladığın
Benim aşkımla, cayır, cayır yandığın,
Senin beni sevdiğin,sevmelerin yalan.

İnsan sevdiğine söyle,böylemi yapar,
Gerekirse onu, sevmez, haşiha tapar.
Yerine göre yüz sene, zindanlarda yatar,
Senin sözlerin yalan,sevmelerin yalan....! .

Sevseydin gözlerimin,içine bakardın.
Ben ne söylesem,hemen  yapardın.
Benimle birlikde,yerlerde yatardın,
Senin gülüşün.sözlerin,her şeyin yalan....!

Allahım  nedir benim, bu başıma gelen?
Bitsin artık bu keder,bitsin artık bu elem.
Bir gün herkes gibi ne olur bende gülem?
Senin gözlerinden süzülen, yaşların yalan...!

Söz Yazar:Erol Sagun.
Tarih:22 Agostos 2007.
Gün:Carşamba.
Saat:00.30.

BU şiir bir şarkı sözüdür.Bestecisini arıyor.Altdaki dizeler her mısra arsında nakarat
bölümüdür.

Bal dudakdan,dökülen tatlı sözler,
O yemyeşil bakan, anlamlı gözler,
Tebessümle gülen güzelim yüzler,
Senin her şeyin,yalan,billahi yalan...

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)    CD em NOTER tastiklidir.

Haşiaha.ALLAH ımın affına sığınırım anlamındadır.

Erol Sagun
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Seninle Tanışmak,Bir Hataydı ya..!

Nereden tanıdım,bilmem ki seni,
Beni benden ettin,bitirdin beni.
Halbu ki sevmiştim, ne de çok seni,
Seninle tanışmak,bir hataydı ya..

Hayaller kurdum,ikimiz için,
Düşlerime girdin,ayartmak için,
Yitirdin sevğini,söyle niçin?
Seninle görüşmek bir hataydı ya..!

Yeşil di gözlerin,zümrüt misali,
Yay gibiydi kaşların, kemandı sanki,
Ay gibiydi yüzün,gonca gül gibi,
Seninle bakışmak bir hataydı ya..!

Günlerce konuştuk,hoşlandım senden,
Seviyorum dedin,ayrılman neden?
Deliye dönerdin, bir gün görmesen,
Seninle konuşmak,bir hataydı ya..!

Mutlumusun şimdi,bir başkasıyla?
Sensiz yaşamak,ölümdür bana.
Hiç düşünmedin mi,beni acaba?
Seninle tanışmak,bir hataydı ya..!

SÖZ YAZARI:EROL.SAGUN.
TARİH:25 EKİM 2007.
GÜN:PERŞEMBE.
SAAT:23,39.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)   CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun
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Sensiz Cekilmiyor bu gurbet Elleri....

Ya bu aski yasamiyacaktik
Ya da beraber olmayacaktik,
Simdi severek,istemiyerek ayrildik,
Sensiz cekilmiyor bu gurbet elleri

Uzadikca uzuyor gurbetde geceler,
sanki bir asir gibi gündüzler,
Cok acimasiz,cok zalim gurbet eller,
Sensiz cekilmiyor gurbet elleri...

Sen varken her sey,her yer cok güzeldi,
Bir günüm nasil da cabuk gecerdi,
Beni yasatan senin bana olan sevgindi,
Simdi sensiz cekilmiyor gurbet elleri...

Dönecegin günü dört gözle bekliyorum,
Ayni hasreti sende cekiyorsun biliyorum,
Elini biraz cabuk tut,senin icin ölüyorum,
Sensiz bana zindan gurbet elleri...

sensizligi sen gidince daha iyi anladim,
Gece gündüz her aklima gelisinde agladim.
Anladimki ben sensiz artik yasiyamiyacagim,
sensiz bana zulum,bu gurbet elleri...

Söz Yazari: Erol Sagun.
Tarih: 24 Eylül 2001
Gün:Pazartesi.
Saat:10.00,

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)    CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun
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Sensizde Yaşanıyormus Meğer........(MP3 Şİİr Kendi Sesimden..)

İki sevğili istasyondadır,ayrılacaklardır.Tren ayrılk düdüğünü acı acı çalar.Kız trene
biner pencereden Mendilini çıkarır sallar.Sakın unutma,ara beni mektup yaz,telofon et
der.Erkekde.Gidipde dönmemek var.Gelipde görmemek var.Sensiz nasıl yaşarım
bilmiyorum,güle güle sevdiğim güle güle  ben sensiz yaşıyamam ölürüm der... Fakat
tren kalkmıştır kız bunları duymaz..O günden sonra erkek kızın aşkından bu haller
düşer.

SENSİZDE YAŞANIYORMUŞ MEĞER..

Ben sensiz yaşıyamam,ölürüm artık diyordum.
Senden ayrılınca,dünyanın sonu,geldi diyordum.
Alkol nedir bilmezdim,sayende alkolik oldum,
Sensizde yaşanıyormuş,ben,yaşanmaz diyordum....

Bütün meyhaneleri,her gün dolaşıyorum,
Şişelerde kadehlerde,seni hep seni arıyorum.
Ne kadar içsem,sarhoş,sarhoşda olamıyorum,
Sensiz de yaşanıyormuş,ben yaşanmaz diyordum...

Her gün sabahlara kadar içiyor,içiyorum,
Zaman zaman yorgun,bitkin,halsizde düşüyorum,
Bana bakanlara,acıyanlara da hiç aldırmıyorum,
Sensizde yaşanıyormuş,meğer ben yaşanmaz diyordum....

Şimdi evim,barkım,hiç bir şeyim yok,
Yapayalnızım sokaklarda,bir arayan,soranım bile yok,
Pek de aldırmıyorum zaten,sendende hiç bir haber yok,
Sensizde  yaşaıiyormuş,ben yaşanmaz sanıyordum...

Elimde bir şişe birde siğaram,
Ceplerim bomboş,yok,yok beş param,
Çalıp çarpsam,biliyorum onuda yapamam,
Parasızda yaşanıyormuş demek,
Ben yaşanmaz sanıyordum...

Akşamları bazen bir kuytu da,bazende bir park da,
Yatıyorum orda burda,bazen banklar da
Farketmiyor benim için,kar yağmurda yağsa,
Evsizde yaşanıyormuş meğer,ben yaşanmaz diyordum....

Eee! sen nasılsın? ne var ne yok,senden ne haber?
Halimi anlattım sana,olurmu bir insan bundan daha beter,
Harika bir insandan,yarattın şimdi,bir derbeder,
Eğer bu yaşamaksa,sensizde yaşaniyormuş meğer....

Bir dostum yok ucuza içilen şarapdan,siğaradan başka,
Bütün beni sevenler soruyor,nasıl düştün böyle bir aşka,
Olan oldu bir kere,yok,yok hiç bir çaresi, yok başka,
Sensizde yaşanıyormuş meğer,eğer bu yaşamaksa....
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Söz Yazarı: Erol Sagun.
Tarih:08 Mayıs 2001
Gün: Salı.
Saat:02.00,

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)      CD em NOTER tastiklidir.

Not:Bu şiirimi sesli dinlemek istiyorsanız,Google   arama motorunun içine
sevda_ruzgari.de yazıp tıklayın lütfen...

Erol Sagun
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Sevdalandım Bir yörük Kızına...

Şu yaylanın yeşil cemenine,
Vuruldum bir yörük güzeline,
Üç eteğinin işlemeli tellerine,
Vuruldum bir yörük güzeline...

Beline kadardı saçları,
Yay gibiydi  o kaşları,
Hele o ceylan bakışları,
Aşık oldum gözlerine,

Görür görmez vuruldum,
Çadırının önünde durdum,
Adın nedir diye sordum?
Tutuldum bir yörük kızına....

Adımı sorarsan  ceylan,
Derdin nedir be oğlan,?
Görmesin dedi babam,
Cezalandırır seni obam...

Dedim,herşeye razıyım,
Dedi,bende bey kızıyım,
Dedim neyse töre razıyım,
Yoksa kız seni alır kaçarım...

Sşz Yazarı:ERol Sagun.
Tarih.05 Aralık 2001.
Gün.Carşamba.
Saat.00.20.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)     CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun
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Sevgililer Günü

Bu gün sevğililer günü diye
Bir demet kırmızı gül aldım elime
Seni bekledim buluştuğumuz,o sahilde
Budefa beeelki gelirsin diye......

Kaç gemiler yanaştı bu rıhtıma,
Kaç yocu indi bindi,akşama kadar,
Gözlerim hep seni aradı,yolcular arasında,
Bekledim son yolcu,gemiden inene kadar.

Bütün umutlarım tükendi,ayrıldım limandan.
Kara bulutlar gibi çöktu içime yokluğun,
Yürüyemiyorum ayağımdaki pranğalardan,
Gözlerim limanda,güller solğun, ben yorğun

Yillar oldu gideli,özlemedinmi hiç beni?
Söz vermiştin üç ay sonra dönecektin hani?
Bu kaçıncı sevğililer günü,aradan kaç seneler geçti?
Bitsin artık bu hasret,yalvarırım dön geri.
Dön dön  dön  ne olur dön geri! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Söz yazarı:Erol Sagun
Tarih:15 Subart 2005
Gün:Sali
saat:10.40.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)    CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun
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Sevmekten Yoruldum Artik,Sevilmek istiyorum.

Benim gibi bir seveni daha hiç raslamadım,
Sevmekten yoruldum artık,sevilmek istiyorum.
Kalmadı sabrım,dayanacak gücüm,takadım,
Sevmekten yoruldum artık,sevilmek istiyorum...

Mutluluklar vardır,yıldızlar gibi erişilmeyen,
Sevğiler vardır,bir ömür boyu sürüp giden,
Olmadı beni hiç,böyle bir seven,
Sevmekten yoruldum,sevilmek istiyorum....

Buda kaderimin bana bir cilvesi,
Sevmekmi güzel? yoksa sevilmekmi?
Değistir yarap,değistir artık kaderimi,
Sevmekten yoruldum,sevilmek istiyorum..

Bütün sevdiklerimden çok yaralar aldım,
Hep ben sevdim,olmadı beni,benim gibi,bir sevenim,
Benide bir seven olsun ne olur yaradanim,
Sevmekten yoruldum artık,sevilmek istiyorum....

Olursa bir gün beni,ben olduğum için seven,
Şana,şöhrete,paraya önem vermeyen,
Insanliğa hizmet eden,insanları seven,
Yoluna kul,köle olurum,uğruna ölürüm inan...

Güldüğüme bakip da,mutluluktan ucuyor sanmayın,
Sevdiklerime mutlu edebilmek icin gülüyorum inanın,
Bin kisinin icinde dahi,yapayalnizim,
Artik sevmiyeceğim,sevilmek istiyorum...

Erol Derki;
Her kimi cok seversen inanki şımarır,
Dünyanin en mükemmel insanıymıs gibi tavır takınır,
Ne seni nede başkaşını,tanır,Kendini kaf dağindaymış sanır,
Bu insanin doğasinda vardır,
Hayvanlar sevildikce,sevenine daha çok bağlanır....

Söz Yazarı:Erol Sagun.
Tarih:02 kasim 2002.
Gün:Carsamba.
Saat:23.20.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)    CD em NOTER tastiklidir.
....

Erol Sagun
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Sevmiyorum Seni Artık...

Biliyormusun? seni artık sevmiyorum.
Eskisi gibi, her gittiğim yere de götürmüyorum.
Geceleri, rüyalarıma da girmiyorsun.
Sabah uyandığımda aklımda da yoksun.
İçimdeki ne olduğunu bilmediğim,
Sıkıntı da gitti,şükürler olsun.
Artık çok huzurluyum,senden kurtuldum...

Neydi o be, sabahlara kadar seni düşün.
Nerededir, neyapıyordur? diye merak et.
İçinde bir sıkıntı,her gün,her daim mutsuzsun
Kurtuldum artık,kurtuldum,
Senden bunu biliyormusun..? .

Dünya varmış,eski günlerime tekrar kavuştum.
Şimdi aklıma geldikce sadece gülüyorum.
Sahi şimdilerde sen,
Sen ne yapıyorsun?
Eski sevğilinle barıştınmı, mutlumusun?
Hani onu kıskandırmak için, beni bulmuştun.
Dilerim çok,çok mutlu olursun..
Sevmiyorum seni artık,bunu biliyormusun?

Söz Yazarı:Erol Sagun.
Tarih:12 Haziran 2007.
Gün Salı.
Saat:13.45.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)  CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun
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Sevsende hoş Sevmesende...

Artık ben  benden  geçtim
Aşk şarabın elinden içtim,
Seni değil hüznü seçtim,
Sevsende hoş,sevmesende...

Kalbime gömdüm aşkını,
Anmıyacağım artık adını,
Bundan sonra da hatırımı,
Sorsanda hoş,sormasanda.

Gönül bahçemin gülleri,
Ötmüyor artık bülbülleri,
Sensiz geçen günlerimi,
Saysanda hoş,saymasanda..

Sırtımdan vurdun sen bana,
Söyle,ne yaptım ben sana,
Çok geç artık,bundan sonra,
Gelsende hoş,gelmesende...

Her geçen gün soluyorum,
Gelmiyeceksin biliyorum,
Seni niçin çok  seviyorum,
Bilsende hoş,bilmesende...

Bu dünya kalmaz sanada,
İhtiyacın yok artik banada,
Öldükten sonra mezarıma,
Gelsende hoş,gelmesende...

Söz Yazarı. Erol Sagun.
Tarih.05 Aralık 2001.
Gün.Carşamba.
Saat.01.30

BU ŞİİR BESTECİSİNİ ARIYOR........................!

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)      CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun
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Sırasımıydı Şimdi?

Henüz yeni girmiş,on beş yaşına,
Bir köylü güzeli,çeşme başında.
Büyük dertler açtın, garip başıma,
Gülüp de geçmenin, sırasımıydı (şimdi?)

Gülünce gül açtı,günül bağımda,
Sanki vurğun yedim,bu genç yaşımda
Bir sızı hissettim,tam sol yanımda
Aşık olmanın tam, sırasımıydı (şimdi?

Bir ateş düşürdün,gençlik çağıma,
Yaktın kül eyledin,gönül  bağıma.
Hasretin büyüdü,,döndü yanğına
Ateşi yakmanın, sırasımıydı (şimdi?)

Her gün biraz daha,büyüyor sevdam,
Yanıyor yüreğim.,kanıyor yaram.
Bu dert beni yaktı,.kül etti anam,
Bu aşkı ekmenin, sırasımıydı (şimdi?)

Bir tatlı gülüşün,kurbanı oldum,
Ben o nazlı yarin,hayranı oldum.
Dikenler için de,bülbülün oldum.
Bırakıp da gitmenin,sırasımıydı (şimdi?)

SÖZ YAZARI:Erol Sagun.
TARİH:24 Eylül 07
GÜN:Salı.
Saat:01.4.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)              CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun
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Son bahar.            MP3 (Kendi Sesimden.)

Dalından bir yaprak daha düştü,
Yine hazan mevsimi,
Gönlüm de mevsim, hep sonbahar,
Sen gitdin gideli,
Gözlerim,çaresiz,bomboş,
Hep ufuklar da arar seni,
Ruhumsa,okyanus  da bir geminin
Fırtınadan önceki,son sesizliği.

Ne oldu bize gülüm?
Ne oldu böyle?
Nazarmı değdi aşkımıza?
Sen orada ben burada,
Her yer de hatıralarınla baş başa,
Yeminler etmiştik,mahşere kadar,
Hiç ayrılmıyacaktık bir daha,
Gittiğin gün ki gibi, mevsim sonbahar,
Düştü dalından, bir yaprak daha...

Söyle bu sensiz, kaçıncı kış?
Kaçıncı ilk bahar?
Gülüm bu kaçıncı yaz,?
Kaçıncı son bahar?
Ayrılığımızın üstünden,
Kaç mevsim geçti?
İnsan bir arar,bir sorar?
Dalından bir yaprak daha düştü,
Mevsim gene son bahar...

Gene yağmurlar yağacak,
Rüzğarlar esecek,
Karlar yağacak,
Mevsimler bir bir, gelip geçecek,
Gönlümdeki bu son bahar,
Hiç değişmiyecek,
Sen gelinceye kadar da
Bu ömür böyle gelip geçecek...

Ben o sokaklar da
Sarı sarı yapraklar arasın da,
Yürürken,sensiz ve üzğün,
Tüm umutlarımı yitirdim,
Son yaprağın, dalından,cansız,
Yere düştüğü ğün.
Ne sağnak yağan yağmurlara,
Nede bağrıma sert esen,
Son bahar rüzğarlarına,
Hiç de aldırmıyorum.

Bir son bahar sabahı,
Yine sensiz ve sessiz,
Bir kaç kişinin omzun da,
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Son yolculuğuma çıkıyorum,
Son yoculuğuma çıkıyorum,

Söz Yazarı.Erol Sagun.
Tarih.09 Nisan 2003.
Gün.Carşamba.
Saat.10.20.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)   CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun
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Sor Beni

Sen gitikten sonra ne haldeyim,
Gezdigimiz daglara,taslara sor beni,
Sensiz viran oldu gönül bagim,
Kolkola dolastigimiz yollara sor beni..

Her birinin dili olsada bir bir konussa,
Sensiz ne acilar cektigimi anlatsa,
Hepsi sahit,gözlerimden akan yaslara,
El ele yürüdügümüz sahillere sor beni....

Sensiz cok yalnizim yaniyor yüregim,
Ne acilar cektigimi,ne sen sor,ne ben söyleyim,
Geceler uzun sensiz gecmiyor günlerim,
Sensiz yattigim,yastiklara yataklara sor beni..

Sensiz hayatimin tadi kalmadi,
Icimde bir bosluk bense bir zavalli,
Derdimi hic kimseler anlamadi,
Hasretinle yanan su kalbime sor beni...

Seni unutmak icin gece gündüz iciyorum,
Zaman zaman kendimden de geciyorum,
Bir bilsen ne acilar cekiyorum
Siselerden,kadehlerden sor beni.

Nedir benim sucum,günahim,
Yarattigin bir kulu sevmekmiAllahim?
Hic kimseler benim gibi yanmasin,
Bu yaziyi yazan kaderden sor beni...

SÖZ Yazari:Erol Sagun.
Tarih:20 Haziran 2002
Gün: Persembe.
Saat: 12,00.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)    CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun
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Sorma.

Çok özlüyorum seni,
Sende arıyormusun beni?
Bırakıp gittiğin günden beri,
Ne haldeyim sorma?
Sorma,hiiiç sorma?

Kaderime razııyım,
Dinmiyor gönül sızım,
Sensiz inan çok yalnızım
Ne haldeyim,sorma,
Sorma,hiiiç sorma.?

Seni bir daha göremezsem,
Koynundaki gülleri deremezsem,
Eğer seni kavuşmadan ölürsem,
Ne yaparım bilmiyorum? Sorma?
Sorma,sorma,hiiiç sorma?

Sensin bu yaranın merhemi,
Geleceksen bekletme gel hadi,
Sensiz geçirdiğim,günlerimi,
Sorma ne haldeyim,sorma,
Soma,hiiiç sorma?

Söz Yazarı:Erol Sagun.
Tarih:21 Kasim 2001.
Gün:Carsamba.
Saat:23.45.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)       CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun
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Sormadın Bile Bir Gün..........(Mp3 Şiir Kendi Sesimden...)

Seni ne kadar çok sevdiğimi
Sensiz geçirdiğim gecelerimi,
Senin için neler yapabilecegimi,
Senden vazgeçebilirmiyim diye,
Sormadın bile bir gün.

Her şeye rağmen seni çok sevdim,
Bir saniye bile çıkmadın aklımdan,hep benimleydin,
Sana ruhumu,benliğimi her şeyimi verdim,
Sense,sensiz yapabilirmiyim diye,
Sormadın bile bir gün.

Binbir naz yaptın,kendine aşık ettin,
En güzel duyğuları tattırdın,beni mutlu ettin,
Bir gün geldi,beni terkedip,uzaklara gittin,
Hasretime dayanabilirmisin diye,
Sormadın bile bir gün..

Canımdan can kopdu sen giderken,
Hiç bir zaman çıkmadın hayalimden,
Kaç mektup yazdım,cevap gelmedi senden,
Bu günlere nasıl geldiğimi,
Sormadın bile birgün.

Sensiz artık yaşıyamam sandım,
İçkiye verdim kendimi,meyhaneler oldu mekanım,
Sokakdaki serseriler bile gülüyor,şimdi bu halim,
Sense bu haller nasıl düştün diye,
Sormadın bile bir gün..

Bir mektubu bile,çok gördün bana,
Böylemiydi kavlimiz, uğurlarken seni sılana,
Ne olur mektup yaz,telefon et,unutma diyordun bana,
Bu günlere nasıl geldiğimi,
Sormadın bile bir gün..

Erol derki. Kara gün böyle kararıp kalmaz,
Bana yaptıklarını çekeceksin,ama çok,ama az.
Hiç kimsenin ettiği unutmaki,kimsenin yanına kalmaz.
Sensiz ne acılar çektiğimi,sormadın bile bir gün...

Söz Yazarı. Erol Sagun.
Tarih. 13 Ocak 2003.
Gün.Pazartesi.
Saat.0925.

Erol Sagun
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Söyle Ne?

Tüm ısrarlarıma rağmen,mademki gidiyorsun,
Yanaklarından süzülen yaş değilse,söyle ne?
Belliki zola tebessüm ediyor,ağlamıyorum diyorsun,
Öyleyse yanaklarından süzülen yaş değilse,söyle ne?

Giderken dönüp dönüp arkana bakıyorsun,
Belliki benden ayrılmakda istemiyorsun,
Hani seni hiç sevmedim,hepsi yalandı diyordun?
Öyleyse yanaklarından süzülen,yaş değilde,söyle ne?

Belliki ayakların geri,geri gidiyor,
Yüzünde sahte bir tebessüm,için kan ağlıyor,
Gözlerin gözlerimden hiç ayrılmıyor,
Mademki ağlamıyorsun? Yanaklarından süzülen ne?

Giderken,geri dönemiyeceğini sende biliyordun,
Bana üzülme,hermen döneceğim bekle diyordun.
Otobüsten,buğulu gözlerle bana el sallıyordun,
Öyleyse yanaklarından süzülen,yaş değilse söyle ne?

Beni üzmemek için,yalandan tebessüm ediyordun,
Neolur sakin unutma,unutma  ha! beni diyordun,
Belliki sende beniçok,hemde çok seviyordun,
Mademki ağlamıyorsun,yanaklarından süzülen ne?

Bu ayrılık bir gün senide bitirecek,benide,
Söyle bana aramızdaki,aşk değilse ne?
Her ne kadar sen bana,hiç sevmedim seni desende,
Gözlerinden yağmur gibi boşalan,yaş değilse,söyle ne?

Söz Yazarı. Erol Sagun.
Tarih.19 Aralık 2002.
Gğn.Perşembe.
Saat.00.40.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)    CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun
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Söz Geçiremedim.......!

Senin gibi bir güzele,
Neden se söz geçiremedim.
Aşık oldum,bir görüşde,
Gönlüme söz, geçiremedim...!

O gülüşün, çok güzeldi,
Bakışın bir oktu,sanki.
Yaktığın o aşk ateşini,
Ne yaptımsa, söndüremedim...!

Ansızın, bırakıp da gittin,
Hayatımı, alt üst ettin,
Ne olur kal, demiştim.
Sana söz,geçiremedim.

Her gün, karalar bağladım.
Gece, gündüz, ağladım.
Sel oldu, göz yaşlarım,
Gözlerime söz, geçiremedim..!

Bakmıyacaktım, senden yana,
Çok cefa, çektirdin bana.
Geri dönmiyecektim, amma,
Ayaklarıma, söz geçiremedim..!

Senin gibi, vefasıza,
Sevmek zaten,bir hata.
Seni terkedecektim, amma,
Kalbime söz, geçiremedim..!

Söz yazarı:Erol Sagun.
Tarih:22 ocak 2002.
Gün Salı.
Saat:00.35.

Erol Sagun
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Suçmu İşedi.

Gözlerim Güzelliğini gördüyse,
Gönlüm seni bir görüşte sevdiyse,
Kalbim işte yıllardır aradm dediyse,
Gönlüm gönlüne aktıysa,suçmu işledi?

Suç sendemi yoksa seni sevendemi?
O güzel annende,yoksa babandamı?
Bu güzelliği veren yüce yaradandamı?
Gönlüm gönlüne aktıysa,suçmu işledi?

Ne kadar cilve, naz yapsan azdır,
Seni sevmek,hem sevap hem farzdır,
Bu dünyada senin gibi güzel çok azdır,
Gönlüm gönlüne aktıkya suçmu işledi?

Seni sevmek suçsa söyle bana
Çekmeye hazırım ömür boyu cezama,
Çekinmeden gelirim seninle mezara..
Gönlüm gönlüne aktıysa suçmu işledi?

Seni çok ama, çok seviyorum inan,
Seninle mutlu olmazda,kiminle olur insan?
Bir huri kadar güzelsin inan,
Gönlüm gönlüne aktıysa suçmu işledi?

Söz Yazarı:Erol Sagun,
Tari:10 Nisan 2001
Gün: Salı
Saat:10.00..

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)    CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun
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Tamda Seni Unuttum,Unuttum Derken...

Seneler sonra karşıma çıktın aniden.
Canlandı gözümde hatıralar yeniden,.
Eski güzel günlere götürdün, yine sen.
Tamda unuttum,unuttum seni derken...

Bırakıpda gitmiştin beni,hiç düşünmeden,
Dönüp bakmamıştın bile,arkana giderken.
Niçin niçin çıktın karşıma,şimdi yeniden,
Tamda  unuttum,unuttum seni derken...

Yıllarca arkandan,ağladım durdum,
Bir gün dönersin diye hayaller kurdum,
Seneler sonra,seni tekrar karşımda buldum,
Tamda  unuttum,unuttum seni derken...

Dualar ettim ayaklarıma kapansın diye,
Af etmiyecektim seni,yalvarsan yakarsan bile,
Küllenen ateşi yeniden yaktın,geri dönüşünle,
Tamda  unuttum,unuttum seni derken...

Söz Yazarı.Erol Sagun.
Tarih.13 Ocak.2004
Gün.Salı.
Saat.15.05.

Bu şiir bestecisini arıyor..

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)     CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun
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Tövbeliyim Ben aşka.

Aslıma bakarsanız,ben aşk adamıyım.
Aşksız yaşıyamam yaşanmaz sanırdım.
Pişman ettiler, sevdiğime, yaşadığıma,
Kızmayın dostlar,tövbeliyim ben aşka...

Ne sevdalar yaşadım acı ve tatlı,
Her birinde ayrı,ayrı  tatlar vardı,
En sonuncu öyle bir ders verdiki bana.
Dostlar,tövbe ettim artık ben aşka.

Demir ağlarla ördürdüm ben kalbimi,
Anahtrıda yok,kapısı çelik killitle kilitli,
Aşk olsun anahtarını arayıp bulana,
Dostlar tövbe ettim ben artık aşka,

Zaman değişti,çok ucuzlamış aşklar,
İki üç günde,harcanıyor arkadaşlıklar,
Hele seni seviyorum demek moda,
Dostlar,tövbe ettim ben artık aşka...

Aşkın kanunu yazarsam yeniden
Kimse vazgeçmiyecek,sevdiğiden
Herkes sahip çıkacak kendi aşkına,
Mutlu bir dünya olacak kendiliğinden....

SÖZ Yazarı: Erol Sagun.
Tarih:17 Haziran 2007.
Gün:Pazar.
Saat:11.45

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)  CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun
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Umut.

Bir zamanlar,
Hayeller kurardım.
Onu tanıyana kadar.
Hayellerim toz pembe,
Kışım yaz,güzüm bahardı,
Sonsuza kadar.
Bir gün, ummadığım bir yerde,
Ummadığım bir zamanda,
O çıktı karşıma.
Işte demiştim,
Yıllardır aradığım.
Umudum, hayalim alın yazım,
Her şeyim
Tek sevdiğim,baharım..

Bir gün onu,
Başkaşıyla gördüm,
Hayellerim,umutlarım,
Bir anda söndü.
Baharım güze,
Yazım kışa döndü.
Dünyam yıkıldı,hayellerim,
Bir anda söndü.
Neye uğradığımı bilemedim,
Deliye döndüm.

Şimdi ben yaşamıyorum,
O ise ellerin oldu,
Bense, savrulan bir,
Gazel gibiyim,

Ne olur, benimde aşklarım,
Mutlukukla son bulsun,
Bir seferde, şu feleğin çarkı,
Benden tarafa dönsün,

Yetsin artık,bu çektiklerim,
Bir seferde,
Bu garip mutlu olsun,
Erol, hep umut la yaşadı,
Bırakın hayatı,
Umut la son bulsun...

Söz Yazarı:Erol Sagun.
Tarih:29 nisan 1996.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)         CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun
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Umutsuz Aşk...

Aşkın gün geçtikce büyüyor içimde
Bir taşarsa her yeri,sel su  alacak,
Hasrein fırtına gibi büyüyor içimde,
Korkuyorum,bu gemi bir gün batacak

Sen gidince belki unuturum sanmıştım,
Anladımki,bu fırtına sensiz dinmeyecek,
Birgün gelecek yer yerinden oynayacak,
Deprem olacak,taş taş üstünde kalmayacak....

İşte ozaman,ben pişman,gönlüm viran,
İnan hiç bir şey,eskisi gibi olmayacak.
Eğer sen hayatımda,hiç olmayacaksan,
Benimde yaşamamın, anlamı kalmayacak...

İşte ben seni böyle bir aşkla sevdim,
Sen,beni ne sevebildin,nede terkettin,
Lakin dineceğimi bilsem,bu hasretin,
Seni ömrümün sonuna kadar beklerdim.

Söz Yazarı.Erol Sagun.
Tarih.26 Şubart 2004.
Gün.Perşembe,
Saat.09.28

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)    CD em NOTER tastiklidir..

Erol Sagun
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Unut Onu Arkadaş

Görüyorumki hep hüzünlüsün,
Ogünden beri gülmüyor yüzün,
Ne yiyor,ne içiyor,ne geziyorsun,
Ondan sana hayır yok,Unut onu arkadaş!

Biliyorum hemen unutmak,kolay değil,
Bana kalırsa onu,aklından ve gönlünden sil,
Bu güne kadar kamadı ona dökmediğin dil,
Ondan sana hayır yok,unut onu arkadaş!

Onu her şeyden çok sevdin,
Her şeyini onunla pay ettin,
O hiç bilmedi,senin kıymetin,
Ondan sana hayır yok,unut onu arkadaş!

Yakışmıyor sana,arkasından ağlamak,
İstemiyorsa bırak gitsin,dalğana bak,
Dönüp bakma arkana,daima ileriye bak,
Ondan sana hayır yok,unut onu arkadaş!

Bu dünya işte böyledir arkadaş,
Herkes menfeati için,yoldaş,sırdaş,
Yok artık gerçek sevği,gerçek aşk,
Herkes paraya kul olmuş,unut onu arkadaş! ! !

Söz Yazarı:Erol Sagun.
Tarih:29 Ekim 2002
Gün: Salı
Saat:10.02

Erol Sagun
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Unutamadım.

Kaç seneler oldu, senden ayrı kalalı,
O gül yüzünü hiç, ama hiç, unutmadım,
O tatlı gülüşünü,sımsıcak bakışını.
Inan ki seni hiç, ama hiç,
Unutmadım,unutamadım..

Kaç seneler geçti aradan,
İnanki saymadım,
Bildigim tek şey,senin hasretinle,
Sensiz,senelerce yaşadığım,
Dolduramadı,hiç kimseler  yerini,
Sensizliğe alışamadım,
Saçlarıma düşen aklara rağmen,
İnan ki seni hiç unutmadım, unutamadım.

Şimdiki halimi bir görsen,gülersin,
O eski ben,ben değilim,artık.
Nerede o güzelim saçlarım,
O incecik vücudum,pürüzsüz yüzüm,
Yüzümdeki kırışıklıklara,
Gözlerimin altındaki, mor halkalara rağmen,
Ben seni hiç ama hiç,
Unutmadım,unutamadım.

Daha dün gibi aklımda,
Beline kadar sap sarı saçların,
O kusursuz yüzün,
incecik yay gibi kaşların,
Deniz mavisi gözlerin,
Seni,çok seviyorum diyen sözlerin,
Bunca acımasız geçen, senelere rağmen,
Ben seni hiç,ama hiç,
Unutmadım,unutamadım.

Sende değişmişsindir belki,
Kaç seneler oldu görüşmeyeli.
Aşağı yukarı,bir otuz beş,kırk sene oldu gibi,
Bu ne acımasız bir kader, koydu bizi bunca yıl ayrı.
Ölünceye kadar da unutmayacağım seni,
Sende bunu böylece bil gayri.!

Sende beni unutmamışsın,
Dün eski bir dostan,
Güzel bir mektup aldım.
Ondan beni, sorup sual etmişsin.?
Çok memnun kaldım.
Hala, çok güzelmişsin.
Pek  de değişmemişsin,
İki çocuğun olmuş.birinin ismini,
Adımı vermişsin.
Çok Sevindim..
Sen mazideki kanayan bir yarasın,
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Seni hiç, ama hiç,
Unutamadım.
Ölünceye kadar da unutmayacağım..

Söz Yazarı:Erol Sagun.
Tarih:8 Haziran.2001
Gün:Cuma.
Saat:17.30.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)            CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun
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Unutamazsın...............(Mp3 Şiir Kendi Sesimden..)

Belliki beni unutmak istiyorsun,
Telefonda artık arama beni diyorsun.
Beni her ne kadar unutmak istesende,
Unutamazsın bir tanem,
Sen beni UNUTAMAZSIN...

Her albümlere baktığında,
Resimlerimi tek tek yaktığında,
Alevlere öfkeyle baktığında,
Hep ben geleceğim aklına,
Sen beni UNUTAMAZSIN...

Ne zaman bir deniz kenarına gitsen,
Nerede bir balıkcı lokantası görsen,
O sahillerde başka biriyle kol kolada gezsen,
Unutamazsın bir tanem
Sen beni UNUTAMAZSIN...

Nerede bir otobüs terminali görsen,
Unut bakalım,5 ağustosu unutabilitsen,
Kafandaki tüm anılarıda silsen,
Unutamazsın bir tanem,
Sen o günü UNUTAMAZSIN...

Tüm umutlarını yitirdiğinde,
Postcı mektubumu getirdiğinde,
Bu anlamsız öfkeni ömür boyu sürdürsende,
Unutamazsın gülüm,
Sen beni UNUTAMAZSIN...

Ben adımı senin kalbine yazmadım,kazıdım.
Sen benim canımsın,kaderimsin,alınyazımsın.
Sen beni unutmak istesende,istemesende,
Unutamazsın bir tanem,sen beni UNUTAMAZSIN...

Ben seni tertemiz bir aşkla sevdim,
Senden hiç bir menfaatde beklemedim.
Ben sana sevgi ve sayğı gösterdim.
Onun için bir tanem,sen beni UNUTAMAZSIN..

Hastalansan yataklara düşsen,
Ecel şerbetini elimdende içsen,
Bu dünyadan öbür dünyayada göçsen,
Sen beni mahşerde dahi,UNUTAMAZSIN..

Söz YazarıçErol Sagun.
Tarih.10 Temmuz 2003.
Gün.Perşembe.
Saat.09.45.
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Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)     CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Üsteğmen Mehmedin Annesine Son Mektubu

Üsteğmen Mehmedin Annesine Son Mektubu.

Bu mektubu Hakkarinin Şemdinli sinden yaziyorum.
Bu gece bir ihbar aldım,anne ben baskına gidiyorum.
Ben oğlun üstteğmen Mehmet, on da arkadaşim.
Anne bu benim en kısa,ve galiba son mektubum.

Yagmur gibi kurşun yağıyor üstümüze anne,
Baskına giderken,bizmi basıldık yoksa ne?
Birden sol göğsümün üstünde bir sıcaklık o da ne?
Kalbimde hafif bir sızı, vuruldummu yoksa ben anne!

Kalkamıyorum yerimden hafif bir ter bastı yüzüme,
Bazen kendimden geçiyorum,bazende geliyorum kendime.
Hayeller geçiyor gözümün önünden,sinama şeridi gibi anne!
Çocukluğum,beni ilk okula gönderişin,orta ve askeri lise.

Hele hele,askeri lise den mezun oluşum,ilk kıtam.
Bu güne kadar başarılı geçen bunca zaman,
Dişlerimi sıkıyorum genede,çok sızlıyor yaram,
Sen olsan yanımda bu kadar acımazdı be anam! .

İçimden birşeyler çekiliyor,kendimden geçiyorum,
Nağahanla ilk tanişmamiz,ordu evindeki nikahım,
Bembeyaz gelinliklerle,o bana koşuyor,ben ona koşuyorum,
On yaşimdayken ölen babam,beni istiyor,
Anne galiba ben serap görüyorum.

Silah sesleri azaldımı ne? Yoksa benmi duyamıyorum?
Arkadaslarima ne oldu? enne ben yerimdende  kalkamiyorum,
Bütün vucudum ıslandı anne,çok çok üşüyorum,
Birkaç nasihatım var, onları tutun,galiba ben, ben ölüyorum.

Şehit anası olacaksin ağlama  öyle,söyle karıma oda ağlamasın,
Oğlum hasan okusun,o da asker, kahraman bir asker olsun.
Şehit analarına şehit babalarına, herkese benden selam olsun,
Deki anam, başım dik,göğsüm ileride,oğlum şehit,Vatan sağ olsun!
.........................................................................................................-

Antoloji Mail
Not:Bu şiirde adı geçen isimlerin olaylarla şiirle uzaktan yakından hiç bir alakası
yoktur.şiir tamamıyle bir kurgu ürünüdür. Saygilarimla.

SÖZ YAZARI: Erol Sagun
TARIH:20HAZIRAN 2001
GÜN: carsamba
SAAT08,15

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)   CD em NOTER tastiklidir.
.
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-
Tarih - Saat: 13.02.2007 10:27:43
-

Antoloji Mail

Erol Sagun Sevdaruzgaride

Erol Sagun
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Vatan Hasreti...

Vatan Hasreti...

Vatan hasreti nedir bilmezdim,
Gurbet ele düşmeden önce
Benzemezmiş hiç bir hasrete.
Bir elin yağda,bir elin balda olsa bile,
Vatanımı,köyümü çok özledim...

Çocukluğumun geçtiği yoksul köyümü,
Patika yollarını,bağındaki üzümü,
Kırlardaki,nerğizi,laleyi sümbülü
Ben vatanımı çok özledim...

yağmurdan sonra mis gibi kokan toprağını,
Sevdalı çobanların yanık kavalının sesini
Ağılda süt sağarken türkü söyleyen kızlarını,
Bakraştaki köy yoğurdunu,köyümü özledim,

Beraber büyüdüğüm arkadaşlarımı,
Kağınların gıcırtısını,köyümün türkülerini,
Hasan amcamın küçücük bakkalını,
çeşmede su dolduran kizlarını özledim.

Gurbetten dönenler topragı öperlerdi,
Içimden derdim,yoksa bunlar delimi?
Şimdi anladım vatan hasretini
Vatan için ölen mehmetciği özledim.

Erol derki:siıa özlemi bitmez,
Gurbetin kahrını çekmeyen bilmez,
Içimdeki hasret ne etsem dinmez,
Minarelerden yükselen ezan sesini özledim...

Söz Yazari:Erol Sagun.
Tarih:11 Mart 2001
Gün: Pazar.
Saat:16.30.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)      CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun Sevdaruzgaride

(c)     Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.

Bu şiiri Antolojim'e ekleyeceğim
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Bu şiiri bir arkadaşıma göndereceğim
E-kart olarak gondereceğim
Şiirin Printer Versiyonu
Şiire puan vereceğim

puan
-
(0 kişi)

yaz | oku

Şiir Hakkında
Bu şiir ile ilgili düşüncenizi diğer şiirseverler ile paylaşmak ister misiniz?
Bu kutuyu bir daha görmemek için tıklayın

UYARI: Görüş bildirmek için Antoloji Üyesi olmak gerekmektedir ve Gönder butonuna
bastığınızda duruma göre size şifre sorulabilir.

Bu şiirde hata

Erol Sagun
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Yalan...

Sen, beni tanımam,bilmem desende
Beraber yaşadığımız aşkı inkar etsende,
Aşkımıza ay şahit.sen ne dersen de
Göz göze, diz dize,geldiğimizde mi YALAN?

Yalan yalan, söyle hangisi yalan?
Söyle ey nankör kadın,hangisi yalan?

O  güzel sözlerinle aklımı aldığınmı?
Zeytin karası gözlerinle,kalbimi çaldığınmı? ?
Ne olur bırakma diye yalvardığınmı?
Yoluna güller dökdüğümde mi YALAN?

Yalan,yalan,söyle hanğisi yalan?
Söyle ey zalim kadın hanğisi yalan?

Mehtaplı gecelerde buluşmadıkmı?
Leylaklar altında sevişmedikmi?
Akdeniz sahillerinde dolaşmadıkmı?
Telefonumdaki mesajlarında mı YALAN?

Yalan,yalan.söyle hanğisi yalan?
Söyle be hain kadın hangisi yalan?

Birbirimizi deliler gibi,sevmedik mi?
Hiç ayrılmayalım diye,yeminler etmedik mi?
Bir veda bile etmeden çekip gitmedin mi?
O gün dünyamı kararttığında mı YALAN?

Yalan,yalan,söyle hanğisi yalan?
Söyle be kalpsiz kadın hangisi yalan?

Sensiz geçen gecelerimde ağlatmadınmı?
Dünyamı karartıp,başıma karalar bağlatmadınmı?
Hasretinle çıra gibi,Arkandan yakmadınmı?
Beni mektupsuz,selamsız,bıraktığındamı YALAN?

Yalan,yalan,söyle hanğisi yalan?
Söyle ey güzel vefasız kadın,hanğisi Yalan?

Söz yazarı.Erol Sagun.
Tarih.21 Kasım 2005.
Gün.Pazartesi.
Saat.17.15.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)     CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun
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Yalnızlık.............................(..MP3 Şiir Kendi Sesimden..)

Dogar dogmaz tanıştın,arkadaş, dost oldun benimle,
Ömrümce yalnız bırakmadın,beni sen yalnızlık..
O gündür bu gündür,hiç ayrılkmadık seninle,
Ne vefalı,ne cefakar,bir arkadaşsın,sen yalnızlık...

Gençliğimde sevdiklerim,sevğililerim oldu,
Arkadaşlarım,dostlarım,karım,çocuklarım oldu
Kiminin beni hor gördüğü,üzdüğü,ağlattığı,terk ettiği oldu,
Sen hep yanımda oldun,beni terk etmedin yalnızlık..

Bir ara senden bıktım,kaçtım,seni terk ettim,
Kalabalık mekanlara,sinamalara,gazinolara gittim,
Oturak alemlerinde bulundum,seyahatler ettim,
Kıskançllığından kudurdun,beni oralardada buldun yalnızlık...

Iyi günümde kötü günümde,hep yanımda oldun,
Bütün sevdiklerim terk etti,sen hep benimle oldun,
Sana kızdım,bağırdım,çağırdım,sana küfürler ettim,
Sen genede beni bırakmadın,hep yanımdaydın yalnızlık..

Yaşlandım benimle dahada  sıkı fıkı bir dost oldun,
Sırlarıma sırdaş,dertlerime ortak,acılarıma,derman oldun,
Hastalandım,kimsecikler arayıp sormadı,sen hep yanımda oldun,
Şimdi ölüyorum artık,seni yanımda götürmek istemiyorum,
Senin gibi vefalı bir dostu,başka bir yalnıza.emanet ediyorum,
Allaha  ısmarladık,hosca kal,hakkınıda helal et aziz dostum
YALNIZLIK.YALNIZLIK; YALNIZLIK; YALNIZLIK,YALNIZLIK......

Söz Yazarı:Erol Sagun.
Tarih:10 Aralik 2001
Gün:Pazartesi.
Saa:10.30.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)          CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun(sevda-ruzgari.de)

(c)          Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.

Bu şiiri Antolojim'e ekleyeceğim
Bu şiiri bir arkadaşıma göndereceğim
E-kart olarak gondereceğim
Şiirin Printer Versiyonu
Şiire puan vereceğim

puan
10,0
(1 kişi)
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yaz | oku

Şiir Hakkında
Bu şiir ile ilgili düşüncenizi diğer şiirseverler ile paylaşmak ister misiniz?
Bu kutuyu bir daha görmemek için tıklayın

UYARI: Görüş bildirmek için Antoloji Üyesi olmak gerekmektedir ve Gönder butonuna
bastığınızda duruma göre size şifre sorulabilir.

Bu şiirde hata varsa lütfen buraya tıklayarak bize bildiriniz..
  - tiklayin - Bu sayfaya link ver

Erol Sagun
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Yasak Aşk.....

Sen beni çok sevdin,bende seni,
Beraber olmamız, mümküm değil ne yazıkki,
Sen başkasıyla,ben bir başkasıyla,
Kader kapıyı çaldı,böyle bir ömür geçermi?

Sen bensiz yapamıyorsun. bende sensiz,
Güzel bir sahilde küçük bir restoran buluşma yerimiz,
Hep o sahilde birleşiyor,gözlerimiz ve ellerimiz,
Kader kapıyı çaldı,uzun sürmeyecek,bu aşkımız...

Ben bir hancıyım sende bir yolcusun,
Içte geldin,kaldın şimdide gidiyorsun,
Kalbimde en derinyarayı açan,ilk yolcusun,
Kader kapıyı çaldı.yolun ve bahtın açık olsun,...

Giderken ne olur arkana,arkana bakma,
Zaten dayanamıyorum,ağlama sakın,sakın ha! !
Sen benim gözlerimden akan yaşlara bakma,
Kader kapıyı çaldı ayırıyor bizi kader bir daha...

Sanıyorum sen, son yolcum olacaksın,
Senden sonra kapatacağım bu hanı,
Birdaha hiç kimseyi  sokmayacağım,
Seneler sonra yolun düşerde dönersen,
Beni  bulamıyacaksın,

Kapıda,

Kimler geldi,kimler geçti,
Son yolcusunu çok sevdi,
Ömrü onu beklemekle geçti,
Lakin ömrü yetmedi,
Bu Dünyayı terk etti...

Bu mısranın altında ikimizin ismini bulacaksın,
Kader kapıyı çaldı,bu defada sen hancı olacaksın...

Söz Yazarı:Erol Sagun.
Tarih:30Temmuz 2001
Gün:Pazartesi.
Saat14.15.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)    CD em NOTER tastiklidir.

 Not. Yukardaki küçük dörtlük,Istanbulda şairler va yazarlar kahvesini duvarında
yazılıdır Yazan her kimse tesekkürler, afına sığınarak,bu şiirime uyduğu için buraya
sığdırdım.

Erol Sagun
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Yaşamanın Ne Önemi Var.

Karın seni sevmiyorsa,
Çocukların saymıyorsa,
Dost arayıp sormuyorsa,
Yaşamanın ne önemi var..?

Savaşlara dur denmiyorsa,
Suçsuz insanlar ölüyorsa,
Tabiat her gün talan oluyorsa,
Yaşamanın ne önemi var?

Televizyonlara bakamıyorsan
Gazetelere okuyamıyorsan,
Çoğalmış paraya pula kul olan,
Yaşamanın ne önemi var..

Sevği diye bir şey kalmamışsa,
Aşklar desen ucuzlamışsa,
Allaha inaç desen azalmışsa,
Yaşamanın ne anlamı var...

Erol derki.benden buraya kadar.
Son durağa geldim,inecek var.
Herkese benden elveda dostlar.
Böyle yaşamanın ne önemi var....

Söz Yazarı. Erol Sagun.
Tarih.20 Nisan 2005.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)      CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun
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Yıllar sonra

Yıllar sonra, sana rasladım, sahil yolunda,
Başımdan bir kazan, kaynar su döküldü adeta,
Kollarını açıp hasretle, bana koşmanı beklerken,
Soğuk bir merhaba, diyerek,devam ettin yoluna.

Baka kaldım arkandan, dönüp bakarmı diye,
Başını bile çevirmedin,çoktan unutmussun bile,
Sanki sen değildin,bir zamanlar benim için,dönen deliye,
Yalanmış sözlerin,pişmanım şimdi seni sevdiğime.

Yıllar ne kadar da değiştirmiş seni,
Ne çabuk da unutmuşsun,o güzel günlerimizi
Geçip gittin yanımdan,sanki bir yabancı gibi,
Bunu senden hiç ummazdım,
Başımdan kaynar sular döküldü sanki.

Neler oldu sana,sen böyle değildin?
Bir gün beni görmesen, çıldırır delliye dönerdin.
Öyle güzel, öyle manalı, bakardı ki gözlerin.
Yıllar sonra bu gün,sadece,
Soğuk bir merhaba diyerek, yoluna devam ettin....

Keşke hiç görmeseydim,karşılaşmasaydık seninle,
Beni deliler gibi seven,o güzel kız olarak kalsaydın mazimde.
O gün bir sünğer çektim,yaşadığımz o güzel günlerin üstüne.
Başımdan kaynar sular döküldü,görmeseydim seni keşke.
Seni keşke,,görmeseydim seni keşke,keşke,keşke....! ! ! ! ! ! ! ! !

Söz Yazarı:Erol Sagun.
Tarih:12 Kasim2004
Gün:Cuma.
Saat:0.10.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)   CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun
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Yillardır Neredeydin?

Uykusuz geçen gecelerimde,
Göz yaşlarımı,gizlediğimde,
Beni kaderime terketdiğinde
En kötü günlerimde neredeydin? Haaa!
Neredeydin? Söyle neredeydin?

Kendi kendime hesaplastığım,da
Yapayalnız caddelerde dolştığımda,
Dualar edip Allaha yalvardığımda,
En kötü günlerimde,neredeydin? Haa! !
Neredeydin? söyle neredeydin?

Acılar içinde kıvrandığımda,
Hasretinle alev alev yandığımda,
Uçan kuştan medet,umduğumda,
En kötü günlerimde neredeydin? Haa! !
Neredeydin? söyle neredeydin?

Her gün sen vardın dualarımda,
Sen vardın her gece rüyalarımda,
Eline ne geçti,beni bıraktında,
En kötü günlerimde neredeydin? Haa! !
Neredeydin? Söyle neredeydin?

O zaman benimle dalğa geçiyordun,
Ben ağlarken sen gülüyordun,
Pişman olacağını bilmiyormuydun?
Bu zamana kadar,neredeydin? Haa! !
Neredeydin? Söyle neredeydin?

Karşıma geçmiş birde seviyorum diyorsun,
Kabahatin özüründen büyük,biliyorsun,
Af edeceğimimi sanyorsan yanılıryorsun,
Bu zamana kadar neredeydin? Haa! !
Neredeydin! Söyle neredeydin?

İş işten geçti artık,sevsende sevmesende,
Beni rahat bırak ne olur dertlerimle,
Rahat öleyim bari,son nefesimde,
Yataklara düşmeden önce,neredeydin? Haa! !
Neredeydin? Söyle neredeydin?

Son nefesimde iyiki geldin,
Eserini yataklarda gördün,
Aşkından verem oldum,sevin! !
Daha önceleri neredeydin? Haa! !
Nerdeydin? Söyle neredeydin?

Söz Yazarı:Erol Sagun.
Tarih:21Temmuz 2002
Gün:Pazartesi.
Saat:08.30.
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Yitirdin

Eskiden gözümün taa icine bakardın.
Üzülntümü,sevincimi gözümden anlardın.
Biraz üzülsem saatlerce ağlardın,
Şimdi bana olan duyğularını yitirdin....

En küçük arzum,senin için emir olurdu,
Bir sey söylesem,akan sular durudu,
Biraz üzülsem,gözlerin dolu dolu olurdu,
Şimdi ise bana olan,sevğini yitirdin....

Acaba birşeymi istiyor diye,pervane olurdun,
Bir sat eve geç gelsem,deli divane olurdun,
Yanlış bir söz söylesen,bin pişman olurdun,
Şimdi ise,bana olan sayğını yitirdin,

Şimdi eski halinden hiç eser yok,
Yanında zere kakar kıymetim yok,
Bana sorarsan,seviyorum eskisinden çok,
Şimdi ise, sana olan güvenimi yitirdin..

En büyük arzum,seni mutlu etmekdi,
Beraberce bir ömür,ömür sürmekti.
Ne yazık  arzularımın hiç biri olmadi,
Şimdi ise sana olan umutlarımı yitirdim....

Bana sorarsan ben hep aynıyım,
Hiç eksilmedi sana olan sevğim,
Senden karşılıkda beklemedim,
Şimdi  sana olan güvenimi yitirdin...

Olsun,belki buda benim kaderim,
Çekilecekse,mecburum,çekeceğim,
Dünyaya tek geldim,yalniz gideceğim,
Bu dünyada benimle yaşamayı yitirdin....

Söz Yazarı: Erol Sagun,
Tarih:3 Eylül 2001.
Gün:Pazartesi.
Saat:11.05.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)      CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun
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Yorğun Kaptan

Yıllarım okyanuslarla,açık denizlerle boğuşarak,geçti.
Azğın dalğalar,Fırtınalar,köpek balıkları,kaderimdi.
Beni yok etmek,teknemi batırmak için yarışıyorlardı,
Gemim kırık dökük,Tayfalarım yok,yorğunum şimdi.

Yoruldum,yoruldum artık,okyanuslarda dolaşmakdan,
Acımasız dev dalğalarla,fırtınalarla boğuşmakdan,
Ne tayfalarda hal kaldı,nede bende derman,
Sığınacak bir liman arıyorum,bıktım okyanuslardan..

Her halde yanlış bir meslek sectim,yada yanlış zaman,
Ne okyanuslar sevdi beni,ne ben hoşlandım onlardan,
Şimdi hiç umudum yok,zevk almıyorum kaptanlıkdan,
Bu hallere düşecek adammıydın,hey gidi,yorğun kaptan...

Söz Yazarı. Erol Sagun.
Tarih.15 Ocak 2004.
Gün.Perşembe.
Saat.12.55.

Not:ANTOLJİ.COM da kayıtlı Şiirlerim ve(MP3)    CD em NOTER tastiklidir.

Erol Sagun
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