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KENAN SAYIN (Tek Sevdam Vatanım)
20/11/1963 ELAZIĞ Doğumlu...

Ya açar Nazm-ı Celil’in bakarız yaprağına
Yahut üfler geçeriz bir ölünün toprağına.
İnmemiştir hele Kur’an bunu hakkıyla bilin
Ne mezarlıkta okunmak, ne de fal bakmak için..!
                                                      (M.Akif ERSOY)

www.as2000emlak.net

'Her Bitiş..! Yeni Başlangıç İçin Sunulan Fırsattır'  (K.SAYIN)

Elinde değildir bir hüzün çöker yüreğine...
Atışlarıyla uzanır gider çok çok ötelere,
Oysa bi haberdir belkide düşünüldüğü yürekten,

Dileklerin en güzeliyle,
Dilerim bi haber yüreğe güzelliklerin en nadidesinden...

Alamadım kendimi bu dileği uzaklardaki yüreğe dilemekten...!
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Acep...!

Sana diyeceğim o kadar manalı ki,
dinleyen anlarmı..
O kadar anlamlı ki,
yüklemeye layık kelime var mı..,
Sevdamı haykırsam acep,
sevilen yürek dayanır mı..,
Yalvarsam mevlama,
sevdamın yüceliği kaderine yansır mı..!

 Kenan SAYIN                                10 AĞISTOS 2005

KENAN SAYIN
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Açım...!

Yorgun bir yaz akşamıydı,
tanıdığımda seni.,
Yine mat ettin,
vahşi vede gizemli halinle beni.,
Beklenmedik anda,
mazideki hasretimdin sanki.,
İşte böyle bir anda,
varlığına esir ettin yine beni..!

Yeni başlayan günde,
düşününce dündeki seni.,
Sanki güneş bile doğarken,
düşündürüyordu seni.,
Düşündükce seni,
yapamadım o gün kahvaltımı inanki.,
Çok istememe rağmen,
almıyordu iştahım kesildi sanki..!

Gün ilerlerken bile,
her anımdaydın sana yeminki.,
Derken öğlen oldu ve hala,
düşünüyordum ben seni.,
Her kesler yerken yemeklerini,
yine düşünyordum seni.,
Çok istememe rağmen,
almıyordu iştahım kesildi sanki..!

Bu günde akşam oldu,
ama sanki daha farklımıydı ne.,
Her zamanki akşamlar,
nazaran artık varsın ya sen.,
Yapamadım yine,
yiyemedim yemeğimi yoksun sen.,
Artık yemek bile yiyemez,
oldum yoksun diye sen..!

Biliyormusun şu an yıldızları,
izliyorum aklımda sen.,
Düşünmekten seni yorgun,
düştüm halimi bir bilsen.,
Yine düşünceler yorar oldu beni,
galiba sebebi sen.,
Düşünmekten bitkinim uyuyamıyorum,
galiba açım ben..!

25 AĞISTOS 2006           Kenan SAYIN

KENAN SAYIN
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Ada..!

Çok istemiştim çok,
kanatlarım bitkinleştiğinde..
Sığınıp dinleneceğim,
nefes alıp dinginleşeceğim..

Adam olmanı,
hatta ısrar derecesinde,
gayret etmiştim..
Hiç bir şeyi hayattan,
istemediğim kadar istemiştim..

Gün düşüncelerimde ki,
seninle biterdi yemin ki..
Öyle ki güneş bile,
güne seninle başlardı sanki..

Zaman seninle başlardı,
seninle biterdi inan ki..
Gecenin yıldızlarına,
anlatırdım bazen seni bil ki..

Ne oldu bilemedim,
umulmadık bir anda..
Gömdün beni,
işte o adasız okyanuslara..

Şimdilerdeyse takıldım,
seninle olan anlara..!

Kenan SAYIN...

KENAN SAYIN
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Adam-ı Zamane..!

Çıkarı söz konusu olduğun da iyiliğe bürünen,
Fırsat eline geçtiğinde kötülüğüyle kükreyen,

Gök kuşağı misali renkten renge bezenen,
Yavşak lığıyla her cemiyet de yer edinen,

Kaypaklığıyla tüm şeytanları bile özendiren,
Görünüşünde insan özün de iblis-i şeytan,

Nokta kadar menfaati için tüm değerlerini satan,
Meşruluğu kendi kitabına göre tanımlayan,

Ahlak dan söz açılınca mangal da kül bırakmayan,
Her devrin iktidarına göre pozisyon alan,

Şan şöhret mevki makam için göt yalayan..!

KENAN SAYIN
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Adam Gibi..!

Yaşayacaksan adam gibi yaşa,
Kaçınılmaz bir gün gelecek ölüm başa,
İster ol konaklarda-saraylarda paşa,
Yada ne bileyim ocaklarda maşa,
Mutlak olan ölüm bir gün gelecek başa,
Her halinle çıkacaksın huzuru dergaha,
Ne malın ne evladın vermeyecek fayda,
Heybe ne koyduysan ameli makbul bir kaç parça,
İşte o zaman ulaşırsın bi'izni ALLAH kamil imana..!

KENAN SAYIN
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Adı ne...!

Ölmüşsen sevilenin yüreğinde,
yaşasan da nafile,
Yüreğinde yaşıyorsa,
bedeni öldürsen anlamı ne,
Değermi eline almaya,
bıçağı keskin olsa bile,
Sevilenin yüreğinde,
ölmüşsen gerisi bence nafile.

Düşüncelerinde ise sevilen,
ve özlüyorsan eğer,
Her anındaysa,
adı olmuş aşk,
yada başka bişey önemi ne,
Düşündükçe iğreniyorsan,
olsa ki adı aşk kıymeti ne,
Yaşadığın anlar da  titriyorsa,
yüreğini istediğin daha ne.

Saçma sapan arayışların,
anlamsız düşünmelerin amacı ne,
Bırak adı aşk olsun,
yada başka bişey söyle kime ne,
Varmış yada yokmuş,
ansiklopedi mi yazacan söylesene,
Nafile arayışlardan vaz geç,
sevmeyi sevilmeyi hissetsene..!

Kenan SAYIN...             30 MART 2007

KENAN SAYIN
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Adını Sen Koy

Kayalıklar üzerinde,
Olmak vardı ya,
Şimdi deniz kenarın da,
Sen bakmalıydın denize,
Ben bakmalıydım gözlerine,
Beni isteyen gözlerine.

Deniz dalgalarıyla,
Gelmeliydi üzerimize,
İrkilmeliydin haliyle,
Tutkuyla tutunmalıydın,
Titreyen ellerime.

Bir ahh çekmeliydik,
Yanlız geçen günlerimize,
Takılmalıydı gözlerin gözlerime,
Hissetmeliydim titreyen,
Yüreğini.!             Yüreğimde.

KENAN SAYIN
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Afet-i Aşk..!

Afet-i derya,
Dar gelir sana bu,
Dünya,

Olmalıydın şimdi sen,
Olmalıydın kadın,
Uzanmalıydık seninle uzayın,
Derinliğine,

Üranus’e merkür’e venüs’e,
Ateş yumağına dönmeliydi,
Gezegenler peşimizde,
Ateşi bir öpücük kondur malıydım,
Terlemiş sinene,
Keşfedilmemiş alfabelerle,
Methiyeler dizmeliydim,
Aşk yumağı yüreğine..!

KENAN SAYIN
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Ahh ah..!

Ahh ah çok hoş seni özlemek,
Nasip olurmu yeniden görmek,
Bu günlerde yapacağım şey tek,
Sensiz geçen her an a sövmek..!

KENAN SAYIN
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Ahmet Muhammed Mustafa..! A.S

Ahmet Muhammed Mustafa..! (A.S)

Anıyor ağlar gibi,
Hak’ka teslim,
Mahzun, yürekler,
Ey yetimler yetimi,
Tesellimiz muhabbetinde,

Muhammet ismin hürmetine,
Ulu.:Rab’bim esirgesin bizi de,
Hak’ka teslim,
Aşk’ı bildik sen de,
Mahzun yürekler,
Muhammet, Aşk’ıyla seni söyler,
Ey garipler garibi;
Düşkünlerin kanadıydın,

Muhtaç bu ümmet,
Uhud’daki şevkine,
Selam olsun ehline,
Tebük seferindeki "Ceysü’l-usre",(1)
ALLAH’ın inayetiyle,
Fazlu keremiyle,
Aşk’u şefaatini esirgeme,

Not.: 1-Sicak, kuraklik, kitlik, uzaklik ve güçlü düsman unsurlari bu seferi "güç ve zor
bir sefer" haline getirmisti. Bu yüzden seferin rastladigi zamana Kur’an-i Kerim’de
"Sâatü’l-usre" (güçlük zamani)

KENAN SAYIN
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Aklımın İpleri

Aklımın İpleri..!

Salmışsın aklının iplerini,
Anladığım kadarıyla,
Bunun şaka olduğuna,
İnanmak istiyorum aslında,

Kızgınlıkla,
Yada bilerek,
Yapacağın hatalara,
Kendinden iğrenerek,
Ağlarsın çok sonra..!

Hadi gel kendine,
Topla aklının iplerini al eline,
Daha sağlam bas,
Ayaklarını yerin zeminine,

Öfkeyle kalkanların,
Asla bir şey geçmemiştir eline,
Sıkı sıkı yapış,
Erdemin faziletin her ne ise..!

Dünya.!
Sükünet ve sabır ile,
Düşünenlere hizmet eder biline...!

Kenan SAYIN...       11-03-2010

KENAN SAYIN

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Aleme Külfet..!

Bakışın da yok ise şefkat,
Yüreğinde yok ise merhamet,
Kelamında yok ise hikmet,
Olursun varlığınla, sen bu aleme külfet,

İstersen gece gündüz zikir et,
Namaz niyaz hac zekat ibadet et,
Etme dikçe sen bir yoksula ülfet,
Olursun varlığınla sen, bu aleme külfet,

Fakire fukaraya zülmet et,
Görünce zengini hürmet et,
Çıkarına hizmet, garibe ihanet et,
Be hey divane sen, olursun bu aleme külfet,

KENAN SAYIN
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Andım Olsun ki..!

Andım ve de Yeminim olsun ki..!

Her hangi bir köyde yada yaylada çoban olmak gibi bir imkanım olsaydı... tereddütsüz
kabul ederdim.. yaylalarda ovalarda koyun kuzu otlatırdım...

Şarıl şarıl akan dere kenarlarında söğüt gölgelerin de dinlenmek...

Dağların yamaçlarında akan su pınarlarında kana kana su içmek heybemde bulunan
ekmeğime taze soğanı katık etmek...

Uçsuz bucaksız ovalarda yem yeşil çayırlara sürümü salmak... uzaktan gelen treni
gözlemek... isterdim... keyifle zevkle...

ve eğer o tren geçtiği anda sende olsaydın bu resimdeki halin ile karşımda...!

Andım olsun ki ben bakmazdım o trene..!

KENAN SAYIN
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Angutlar..!

Angutlar..!

Bişeyler hissettiğim sine ye,
ben teslim ederim yüreğimi,
Kıvırmam dolaştırmam asla ve katta,
sözlerimi kelimelerimi,
Velev ki teslim etmişsem,
o sine ye ben yüreğimi,
Oyalamam dolaştırmam,
söylerim her söyleyeceğimi..!

Anlayan anlar anlamıyanda,
kafasını sallar,
Çok tatsız olur vaktinden önce,
yere düşen armutlar,

Pek ziyadedir,
serseri mayın gibi dolaşan angutlar,
Yazılmış esere verilmiş emeğe,
cahilce düşmandırlar..!

Sevgiye uzaktırlar,
ilme ise öküz misali bakarlar,
Ruhun kemale ermesine,
ise pek uzaktırlar,

Bilgin anlatır kafa patlatır,
anlamış gibi kafa sallarlar,
Ülkemizde haddinden fazladır,
bahsettiğim angutlar..!

Her gün aşımı,
bilene acımasızca saldırırlar...!

Kenan SAYIN...

KENAN SAYIN
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Anlasana...!

Anlasana...!

Hani yüreğini bölümlere ayırırsın yaa...!
Kimi bölümlerde hüzün vardır..,
Kimi bölümlerde sevinç..,
Ve öyle bir bölümde vardırki..!

Orada özlemlerin orada hasretlerin vardır..,
Ve özenle sakladığın özelin vardır...!

Sabırla geleceği anı beklersin..!
Düşünsene o gelmiştir,
ve artık iyi olma zamanıdır..!

İşte sana nedenim anlasana..!

KENAN SAYIN
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Anlatamadım.

Bir selam etseydin bana,
Bin kelam ederdim sana...
Bin derdimi anllatım tüm cihana...
Bir sevincimi anlatamadım ben sana.!

Dert değil ya bundan sonra.

.........efkarsız......

KENAN SAYIN
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Anne...!

Anne.!

Cennet cemalin aksetsin gözlerime,
Mübarek varlığın işlesin yüreğime,
Önce dudaklarım değsin hürmet ile ellerine,
Sonra mübarek ellerin değsin ser’ime,

Söylenecek en güzel en süslü kelime,
Dökülsün yüreğimden dilime, dilimden kalemime,
Önce dudaklarım değsin hürmet ile ellerine,
Sonra mübarek ellerin değsin ser’ime,

Anlatamaz hiç bir söz hiç bir kelime hiç bir cümle,
Meth edilmişsin sen ki, ilahi kelam ile,
Yaratılan her şey, yaratılmış senin şerefine,
Önce dudaklarım değsin hürmet ile ellerine,
Sonra mübarek ellerin değsin ser’ime,

Dedi.; Nebi’yi Muhammed, sabit hadis ile,
Cennetler dahi serildi ayaklarının dibine,
Can’ın ile can eyledin bu fani aleme,
Sana rütbeyi yaradan verdi, "Anne".
Önce dudaklarım değsin hürmet ile ellerine,
Sonra mübarek ellerin değsin ser’ime,

Kenan SAYIN.

KENAN SAYIN
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Arnavut Acısı.

Kendimle barışık,
Arnavut acısına alışık,
Zaman zaman olsa da,
Kafam karışık,

Yok kimseye zararım,
Hayat dediğin sarmaşık,
Bazen aydınlıktan,
Gözler kamaşık,
Bazen karanlıktan,
Yürekte karamsarlık,

Olsa da dost dan,
Vefasızlık,
Ben buna da alışık

KENAN SAYIN
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Arsız Dolunay 2

Uzayın boşluğun da,
Karanlık feza da,
Renk cümbüşü eşliğinde,
Raks eden yıldızların arasın da,
Arsız dolunay misali,
Bakıyorum sensiz dünyama,
Sonsuzluk.!

En haylaz yıldız bile,
Duramaz yerinde,
Muzip ce bakışını düşününce,
Şakulü kayıyor tutunamıyor yerine,
Umutsuzluk.!

İnadına sanki her şey,
Ama her şey geliyor üstüme,
Hele bir de,
Islak bakışların düşünce aklıma,
Burukluk.!

Ahh ah hasretin de işleyince,
Na çar yüreğime,
Muradı yazan kalem bile,
Kırılıyor elimde,
Mutsuzluk.!

Kenan SAYIN

KENAN SAYIN
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Aslan MEHMETLER_2

Kahpeler dağlarda,
Savunucuları ANKARA da.
Kahpe lerin sıktığı kurşunlar,
Aslan MEHMET leri avlar.

MEHMETLERİ dağa yollayanlar,
Zağal köpek gibi havlar,
Kahpelere arka çıkanlar,
ANKARADA findik atar.

Umulur ki bu MİLLET,
Bir gün ayağa kalkar,
Kahpeliğe çanak tutanların,
Soyuna sopuna tıpaç tıkar.

Kenan SAYIN.

KENAN SAYIN
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Aşk'a Öfke..!

Suç ne sende
Ne de bende,
Yaşananlar yaşanıyor,
Kendi seyrinde,

Girse de araya,
Zaman-zaman perde,
Dayanılmaz olsa da,
Hasretin cenderesine,

Aşk ın hala sımsıcak yüreğimde,
Bazen dayanılmaz söylemlerine,
İsyan edesim gelse de,
Nur yüzünü düşündüğümde,
Geçiyor öfkelerim kendi kendine,

KENAN SAYIN
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Aşk'a Sürgün..!

Aşk’a Sürgün..!

Bitimsiz Zaman’lara sürgünüm,
Yok hiç kimseye tahammülüm,
Bir ben var bende,
Benden çok derinde,

Bazen öfkesinden,
Bazen hasretinden,
Bilinmez ki,
Hangi zamanların lanetinden,

Bel ki anlam bile çıkmayacak,
Söyleyeceklerimden,
En çok da dertlendiğim,
Zamansız sürgünlerimden,

Bazen mahkumum alemde ki herkese,
Bazen kırmadığım kafes kalmaz,
Özgürlük hevesimden,
Mahkumluğumu sanma mecnun’luğumdan,

Etmem mihnet Leyla’sına,
Belki de değmez bile rüyasına,
Bazen çadır kurasım gelir sokağına,
Bazen tüküresim gelir çanağına,

En çok da çaresizliğim,
Değince yanağım yanağına,
Hele ki nefesini hissedince tenim de,
Teslim olur benliğim esaretin en güzeline,
Kar etmez hiç bir zincir kükreyen bedenime,
Karşı koyamazsın aşka sussak gözlerine,
Kırk milyon bin şimşek çakar bir an da yüreğime,

KENAN SAYIN
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Aşk'ı Nar..!

Narım da var,
Mevsim son bahar,
Dalında solacaklar,
Yağınca üstüne bir de kar,

Çırıl-çıplak olacak dallar,
Oysa daha dün gibi,
Yem-yeşildi yapraklar,
Birer-birer döküldü,
Mevsim son bahar,
Hele bir de lapa-lapa yağınca kar’lar,
Üşüyecek çırıl-çıplak dallar,
Sabırla beklenecek daha nice baharlar...

KENAN SAYIN
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Aşk'tır bu Aşk..!

Duymaz kulaklar kopuktur,
Ortamdan,

Takılır gözler gider,
Uzaklara,

Ne de yakışır tebessüm,
Dudaklara,

Sözler düğüm olur,
Boğazın da,

Oysa ne fırtınalar kopar,
Yüreğinden,

Kimseler anlamaz ki,
Dilinden,

Anlatmadan hissedilsin ister,
Gözlerinden,

Bakışları kal olur,
Baktığı yerde,

Akmaz diline kelimeler,
Lal olur,

Aşk tır bu aşk sadece,
Anlayanlara.

KENAN SAYIN
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Aşk a Hasret..!

Aşk a Hasret..!

Aşkım la yorgun ruhuna,
Ruhum vurgun yoluna,
Arzu’larım var senden yana,
Senli güneş doğarmı acaba.

Tenine hasret ellerim,
Buram buram kokunu isterim,
Gündüzler sensiz gecelerim,
Dolaşsın teninde ellerim.

Yokluğuma yorgun bedenin,
Varlığımda yeşillensin isterim,
Sensiz geceler daha bir derin,
Hasretinden titrer ellerim,

Varlığımda yorulan bedenin,
Yorgunluğum da dinlensin isterim,
Teninde dolaştıkça ellerim,
Yeniden acıksın isterim.

Aşka susamış hücrelerin,
İhtiraslara gebe gecelerim,
Titremelerine ahlar ederim,
Bir dokunuşa bin dokun isterim.

Kenan SAYIN.

KENAN SAYIN
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Aşk a Nedamet..!

Aşk a Nedamet..!

Anafor misali,
Hayatın girdabında,
Dolaşır dururum,
Bir sağında bir solunda,

Akıp gitmekte,
Su misali zaman,
Dolaşır dilime,
Sen adına yaşanmışlar,
Vermez aman,

Olmak istersin yaşamın,
Hep ortasında,
Baka kalırsın,
Nice zaman sonra,
Iskaladığın anlara,

Geceler azap,
Düşüncelerim senli tuzak,
Sana ulaşacak,
Yollar neden bu kadar,
Acımasız ve uzak.

Karanlıklar tercihindir,
Aydınlıklara,
Son bahar ufukta,
Nedamet (pişmanlık) ,
Artık vermez fayda,

.......................mazim.......................

16 EYLÜL 2008                  Kenan SAYIN...

KENAN SAYIN
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Aşk a Şükür..!

Aşk a Şükür..!

Buna da şükür,!
Oysa birikmiş,
Dimağım da binlerce küfür,

Yosmaların kol gezdiği,
Kimsesizlerin inim inim inlediği,
İSTANBUL sokaklarında,

Duygularımın galeyana geldiği,
Sensizliğin korkuların da,
Üstüne üstlük bin bir küfür dimağım da,

Lanetleri dizdim bir ara,
Tıkandı boğazım da çıkmadı onlar da,
Kahpelik işlemiş belki de şansıma,

Sorsam sen den bir haber,
Uçuşan martılara,
Tepeme sıçar kesin onlar da,

Taşlamak şeytanları ara sıra,
Kesilir takat hem kolum da hem kanadım da,
Umutlarımı yüklen sem sırtıma,
Kim ağlasın bilmem ki günahlarıma,

Sıksam zeytinleri dalın da,
Akıt sam yağlarını toprağa,
Kim haber eder ki senden bana,
Demiştim ya bin bir küfür dimağım da,
Say sen yine de bunları,
İpe sapa gelmez aymazlığıma.!

KENAN SAYIN
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Aşk a Umut..!

Aşk a Umut..!

Gökyüzünden süzülürken,
Yağmur tanesi yere,
Sinesinde taşıdığı yaşamı,
Bilmek demi ki,
Can katacağını hangi bitkiye,

Aldığı emirle belirlenmişti,
Bez'mi alemde,
Süzülecegi güzergah bile vaktiyle,
Hatta yaşam sunacağı,
Bitkinin yeri bile,

İlk teması ile serinlik sunar,
Bekleyen sevgiliye,
Heyecanına tanıktır,
Damlacığı kendisine ulaştıran,
Melekler bile,

Küçümsemek mümkün mü,
Bir damlacık olsa bile,
Nicedir yolu gözlenen sevgili,
Artık hayat vermektedir,
Tüm hücrelerine,

Hasretim nedir ahvalin,
Zuhur ettin düşüncelerime,
Ruhum kuraklıklarda,
Tutunacak yeniden hayata,
Baka kaldım yollarına,

Bedenim muhtaç,
Beni sarıp sarmalayan kollarına,
Küllenmiş di yüreğim,
Kor halden pek uzaktı,
Yaşam sebebi közlerim,

Küller içindeydi yerleri de,
Pek'mi pek derin,
Şefkatinle sevginle,
Usulca üfle din aşkını serin serin,

Maziden kopup geldin,
Geleceğime işledin,
Bakışlarınla araladın,
Titreyiş lerinle yüreğime,
Varlığını nakış eyledin,

Gelmesi beklenende vardır,
Belki bir umut,
Bekleyen de bin umut,
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Sevmek için geç değil,
Her an yeni bir umut,

Zaruret oldun artık,
Kattiyetle hayatıma,
Yağmur tanesi kadar da olsa,
Gel gelebileceğin de yanıma..!

Kenan SAYIN...

KENAN SAYIN
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Aşk Ayıpları..!

Aşk Ayıpları..!

Sen kayıplarda,
Ben senden yana ayıplarda,
Evvelden olsaydı belki derdim.

Neticede sende biliyorsun ki,
Göz görmeyince,
Gönül de kalıyor sapada,
Ölümsüzlük yok be,
İddası bile safsata,

Nihayet bulacak,
Bir gün olsan da paşa,
Lale kokusu hatırlatıyor,
Seni bana.

Ümitlerle yaşanan günler,
Peşi sıra,
Mehtap ta fısıltı na,
Hasret kalacağım galiba,
Evvelden olsaydın,
Belki derdim ama.

Ayıplarımla anıyor oldum,
Her günün sabahında,
Kahret meye ceğim asla,
Sensiz zamanlara,

Ihlamur kokusu hatırlatsın,
Beni sana,
Yakamoz ışıltılı bakışlarına muhtaç,
Olacağım her günün sabahında,

Ruhum titriyor,
Sen aklımda olduğunda,
Sensizlik yaptırır oldu bana,
Nice densizlik,
Umurundamı bilmem amma,
Bir hayli zamandır,
Ayıplarım çıktı ayyuka..!

Kenan SAYIN...

KENAN SAYIN
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Aşk ı Dert..!

Off of akşamları bir dert,
Gündüzleri akşamdan sert,
Yine elde kalan özlenen den hasret,

Bundan öteside vardır elbett.
Bir yudum hasret bir tutam muhabbet,
Varmı daha ötesi varsa ondan bahset.

Kenan SAYIN.

KENAN SAYIN
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Aşk ı Dokudum

Sevdamla büyüttüm seni,
çok toydun,
Benden önce.

İlmek ilmek aşk ı,
dokudum ürkek ve,
Saf yüreğine.

İhtiraslarıma gem vurdum,
dokunamadım,
İpek tenine.

Masumluğun la sevdirdin,
bana kendini ya
En nihayetinde.

Seviyorum seviyorum,
Çığlıkların la gittin,
Benden öte.

Hatıraların la avunur,
oldum düşünsene,
Her yeni günde.

Aklım karma karışık,
beklesem mi seni,
Bıraktığın yerde.

Hasretini büyütüyorum,
dönüşün olacakmı,
Ecelimden önce.

.....Aşk her neyse dokunsun yüreğine.....

Kenan Sayın

KENAN SAYIN
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Aşk ı Kalem..!

Rabbi Teala yarat’dı kalemi,
Ol diye,
Şekil verdi yüz boğum ile,
Emreyledi ki yaz diye,
Geldi kalem dile,
Ya Rabbi.! ne yazayım,

Emreyledi Rabbi Teala,
Lee İleha İlla’ALLAH Muhammedun Resulullah.
Yaz kudretim ile,

Kalem Bi-çare, Rabbi Teala ya âmade,
Rabbi Teala buyurdu kaleme,

Eyy kalem! Onu büyük bir edep ile yaz,
O benim habibimin ismidir ki,
Arş-ı Levh-i, Arş-ı Levh-i, Arş-ı Levh-i,

Eyy kalem seni dahi yarat’dım,
Muhammed-i Nurun dan,

Eğer O olmasaydı,
Rahmetim alem de vücud bulmazdı,!
Deyince Rabbi Teala,

Dayanamadı kalem yarıldı o an da,
Sen ki,! Rahmeti derya,
Sen ki,! Nebi’yi MUHAMMED MUSTAFA.!

Daha bu aciz "kenan",
Hangi kelamı etsin sana,
Muradım seni “methe kadir” olmaktır,
Ya.! Nebi’yi MUHAMMED MUSTAFA.!

Kenan SAYIN

Veciz Söz: Gökte arama aval-aval, olsaydı gökte, olmazdı secde yerde. beyhude olma
kibir atlasına dolanma bir gün gireceksin sende o yere..! (K.SAYIN)

KENAN SAYIN
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Aşk ı Kıyamet..!

Bin bir yerden duyulur,
Ezan sesi,
Ne güzeldir yedi tepesi,
Sanki irem cenneti,

Dünyanın kutsanmış beldesi,
Her bir çakılında,
Şehidimin nişanesi,
Gözümün nuru,
Yüreğimin köşesi,

Cennetin dünyada ki eşi,
Aşıkların şehri,
Şairlerin gözdesi,
Sanki cilveli kadın gibi,

Sadece yaşanası değil,
Uğurunda ölünesi,

Kıyamet kopacakmış,
Değil umurumda,
Sadece İstanbul takılır,
Bir de sen kafama...!

KENAN SAYIN
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Aşk ı Muhabbet.

İçten olmalı muhabbet,
Kalmamalı lafta,
Hayat dediğin değil mi ki,
Üç beş hafta,

Madem böyle,
Nedir bu afra tafra,
Kalmasın samimiyet lafta,
İçtenliği yap yüreğine yafta.

Göreceksin ki,
Her şey daha güzel,
Olacak hayat da.

KENAN SAYIN
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Aşk ı Sivrisinek..!

Huysuz sevgili misali,
Vızıldayıp durma tepemde,
Gecenin saat üçü bee,
Ahh be sivri sinek ahh,
Sokarsın iğneni tenime,
Çekersin kanımı ince-ince,
Yani şimdi helal'mı bu sence,
Sevda acısı gibi oturdun yüreğime,
Oda sevmişti beni aynen böyle,
Bedenim titrerdi tenime değince,
Ne garip bir hadise,
Asıl acısı çıkar sen gidince,
Ne çok benziyor sevgilinin gidişine,
Gözlerden akar yüreğe sinsice,
Sevda deriz aşk deriz kendimizce,
Asıl acısı çıkar terk edilince,
Hani bir kızarıklık olur ya,
Dokunduğun her yerim de,
Birisinin kızarıklığı ten de,
Diğerinin ise görünmeyen yürekte,

KENAN SAYIN
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Aşk ı Toprak..!

Aşk ı Toprak..!

Topraktan geldi toprağa bastı,
Kapıldı kibir’e unuttu aslını,
Saltanat-ı, Dünya’yı kendine sandı,
Malını saydı, Evladını saydı,
Sıkı-sıkı yapıştı an olsun ayrılamadı,
Huzuru dergahı fuzuli saydı,
İlahi feraseti kerametine paydı,
Yapmadığı aymazlık kalmadı,
Vakt-i zaman geçti gençlik geride kaldı,
Bir uyandı ki eldeki hesap şaştı,
Geçte olsa uyandı,
Uyandı lakin dilde ahh kaldı,
Açık iken göremediklerini,
Gözünü yumunca anladı,
Dank etti aklı öyle ya,
Bir "Yadanan’ı" vardı,
Heytah’ki geçti vakit,
"İlahi" akibet toprağa karıştı..!

KENAN SAYIN
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Aşk ı Vatan..!

Aşk ı Vatan..!

Gitmek gerek bazen uzaklara,
Düşmeden sinsi tuzaklara,
Huzur gelsin artık sokaklara,
Kıymadan bu cennet vatana.

Kırım da soydaşlarımız can pazarın da,
Milletim saçma sapan oynaş da,
Bilmem ki neler oldu bu halka,
Her bir kafadan farkı ses çıkmak da,

Gelsin artık gelsin akıllar başa,
Yazık edeceğiz bu cennet vatana,
Huzur gelsin artık sokaklara,
Kıymayalım bu cennet vatana.

Sevelim sevilelim farklılıklarımızla,
Yok başka çıkar yol yok yemin billah,
Sevmeliyiz farklılıklarımızı canla başla,
Gelin kıymayalım bu cennet vatana.

Gitmek gerek bazen uzaklara,
Düşmeden sinsi tuzaklara,
Konu vatan olunca gerisi palavra,
Sevmeliyiz farklılıklarımızı canla başla..!

Kenan SAYIN.

KENAN SAYIN

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Aşk ın Aldanışı..!

Aşk ın Aldanışı..!

Ölümlü bedene mahkum bi çare ruhlar,
Bir başka bedene mahkum ruha koşarlar,
Hasret kaldıkları özgürlüğü orda sanırlar,
Şeytan aldatmacasına kanmış zavallı ruhlar..!

Hak arayışını zahmetsiz batıla yorarlar,
Sonsuz mutluluğu çokta kolay sanırlar,
Kökü kazınası basit riyakar duygular,
Şeytan cazibesine inanmış zavallı ruhlar..!

Hak kın vadettiği özgürlüğü arar dururlar,
Serap misali şeytan cazibesine kanarlar,
Teslimiyetten sabırdan uzaktır o ruhlar,
Vaad edileni emeksiz zahmetsiz sanırlar..!

....................mazim........................

'değer ifade eden hiç bir şey ucuz değildir'

Kenan SAYIN.

KENAN SAYIN
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Aşk ın Arayışı..!

Aşk ın Arayışı..!

Hani rivayettir ya ilk insan ın sahibini araması,
Barındığı mağaradan ürkerek dışarı çıkması,
Gecenin ilk vaktinde yıldızları görüp şaşırması,
İşte buldum budur sahibim diye yıldızlara sarılması..!

İşte aynen öyle ilk karşılaştığımda ki duygu karmaşası,
Isalak bakışlarının gözlerimden yüreğime ulaşması,
Hele birde kalkık kaşın var ki esintinin sanki kasırgası,
Sen adına yaşadıklarım işte bu şaşkınlık karmaşası..!

Derken gecenin ilerleyen vaktinde mehtap belirdi ufukta,
O yanlız o çaresiz ne aradığını bilmeyen insan ise şokta,
Evet bu olmalı sahibim hem daha aydınlık diye haykırmakta,
Ta ki güneş doğana kadar her şey silindi yine boşlukta..!

Her gelişinle zifiri karanlık dünyama güneşler doğardı ufkta,
Elimden yediğin her lokma senden ziyade şifa olurdu ruhuma,
Gidişinle yine kaldım boşlukta ne dersen de değil umurumda,
Eğer mutlulk dediğin buysa istemem yolluyorum hepisini sana..!

Kim bilir daha ne güneş ler doğacak ne yıldızlar yağacak,
Daha ne ilk baharlar olacak her sensiz gün ruhum solacak,
Yazı görmeden sana hasret yüreğime tufanlar karlar yağacak,
Cezan buysa vasiyet ettim fazlasıyla billahi sana ulaşacak..!

...............................karakış..............................

Kenan SAYIN...!

KENAN SAYIN
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Aşk ın Belkisi..!

Aşk ın Belkisi..!

Bin bir sokak ve hatta caddeler gezdim,
Belki de,
Tozlu avuçların tenime değsin isterim,

Sözcükleri hesapsız söyleyen dillerim,
Belki de,
Riyadan arınmış özlü sevgiler dilerim.

KenanSAYIN...

KENAN SAYIN

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Aşk ın Bilmecesi..!

Dünya ya geleli zaman oldu nice,
Meçhuldur geçecek daha kaç gece,
Gelen hiç bir gün olmuyor dünden iyice,
Ne garip sanki her yeni gün ayrı bilmece..!

Mani olmak ne mümkün yer etmiş artık içinde,
Çığ misali büyümekte sen kaçmak istedikçe,
Gün ışıması neyse de hele gece karanlık çökünce,
Meçhülündür onsuz geçecek daha kaç gece..!

Kenan SAYIN...!

KENAN SAYIN
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Aşk ın Bitti..!

Aşk ın Bitti...!

Aniden adam durdu,
O an,
Sanki,
Yaşam da durdu..!

Bakan bir çift göz,
Yüreğini,
En bakir,
Yerden vurdu..!

Dünya dönüyordu,
Ama
Sanki,
Adam ölüyordu..!

Birden hereketlendi,
Teleşla,
Panikle,
Kadın da gitti..!

Adam hala sabitti,
Kalabalık,
İtti,
Kısacık aşk bitti..!

Kenan SAYIN...!

KENAN SAYIN
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Aşk ın Bulutları..!

Masmavi gökyüzünde kara bulutlar,
Her yeni günde yepyeni umutlar,

Ne garip ki hem sever hemde suçlar,
Dilde sevgi yürekte haset kurtlar,

Efkarlı sinede suskunluk başlar,
Gökyüzü misali kararmakta umutlar,

Elde tenceren bulursun kapaklar,
Ayda bir boyanan ayakabı zor parlar,

Arkında suyunu kesmeye gör anında parlar,
Kelamı sevgi doluda olsa yürekleri paralar,

Öfkesi burnundan solur şimşek misali çakar,
Hiç bişey bulamazsa Bardak la elini yaralar..!

...........................karakış.........................

KENAN SAYIN
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Aşk ın Cenneti..!

Başım olsun dizinde dalayım,
Uykunun en güzeline.

Dolaştıkça elin tenimde,
Hissedeyim kendimi,
Aşk ın cennetinde.

KENAN SAYIN
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Aşk ın Çelişkisi...

Aşk ın Çelişkisi...

Feza gibi kat kat yüreğim,
Her bir katın da farklı özelliğim,
Kimi katın da var sevgilerim,
Kimi katın da da var nefretlerim.

Bazen özler bazen de küserim,
An be an farklılaşır benliğim,
Her yeni gün değişir beklentim,
En çok ta sevmeyi severim.

Hayat a değildir çelişkilerim,
Yoktur hiç kimseye sitemlerim,
Hengameden öte değildir bilirim,
Yalan olacağım günü beklerim.

..............................................

Kenan SAYIN...

KENAN SAYIN
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Aşk ın Damlacığı..!

Aşk ın Damlacığı..!

Toprak bağrında nice,
Cevherler gizlidir,
Sabırla yaşam sunacak,
Damlacığı bekler,

Yüreğimde bi haber,
Olduğum varlığın misali,
Gelecektin yaşam sunan,
Damlacık gibi.!

Hangi damlacığın hangi,
Cevhere pay edildiğini,
Ancak yazan bilir kadere,
Ben bilemem ötesini,

İnsafsız kasırgada nefessiz,
Kalmış ciğer misali,
Vurgun yememe ramak,
Kala gelecektin sanki.!

Toprak mutluluktan,
Damlacık vuslatından kutlu,
Anlam kattığın yüreğim,
Her gününden umutlu,

Sensizliği eken zaman,
Nazarımda çok suçlu,
Yağsın artık senli damlacıklar,
Yüreğim burkuldu..!

.......................................

12 - 08 - 2008          Kenan SAYIN...!

KENAN SAYIN
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Aşk ın Darağacı..!

Öylesi bir aşk,
yaşa ki,
Yaşanacaklar adına,
Hissettirsin yaşadıkların,
Kendini dar ağacında,

Acıyı da kat hesabına,
İhaneti de,
olsun kararında,
Hasretin baş sayfa da,
Gecelerin ulaşsın sabaha,

Özlemelerin olsun had safha da,
Ulaşabilme,
düş lerinle var sabaha,
Her kavuşman da,
hisset kendini,
Titremelerinle dar ağacında..!

Dönüşlerin de bin pişmanlıkla,
Kavuşmalarını da bir hatırla,
Zaman durur,
duygular kudurur,
Nefesin nefesine karıştığın da,

Özlemleri vardı,
dağarcığın da,
Bin pişmanlıklarını,
haykırsan da,
Var mısın,
yeniden diye sorsam sana,

Olsa da sonum dar ağacın da,
varım dersin,
her günün sabahın da,
Öylesi bir aşk,
yaşa ki hissedesin,

Acısını da mutluluğunu da,
can damarın da,
Dolu dolu yaşadım,
diyesin hatıraların da..!

KENAN SAYIN
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Aşk ın Dili..!

Aşk ın Dili..!

Zamana yazmak isterim seni,
Su misali akıp giden zamana,
Kaderden sordun ya bana,
Dilim dönmez anlatamam sana.

Aklımın ermediği bir anda,
Belkide tam zamanında,
Öylesine biçare,
Çaresizliğe muhtaçlığımda,

Yaşamın izahsız tuhaflığında,
Karma karışıklığımda
Yazmak isterdim seni,
Saçlarımı beyazlatan zamana.

Ve ben yine müteşekkirim,
Varlığınla dolu zamana,
Sunacaksa sunsun hayat,
Muhtaçlığım senli zamana.

.........Adı Bilinmeyene.........

Kenan SAYIN.

KENAN SAYIN
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Aşk ın Emaneti..!

Aşk ın Emaneti..!

Senden gayrı aşk yalanmş,
Billahi bu yürek sensiz viranmış,
Seccademe sinen hak kokusu,
Yegane korkum sensizlik korkusu..!

Lutfunla affına ümit var  eyle,
Sığındım ilahi sonsuz rahmetine,
Paramparça olmuş biçare gönlüme,
Nur u mağfiret inle nazar eyle..!

Hakikat ölüm gayrısı yalan,
İlahi rızana ulaşamadan
Sonsuz rahmetinle haşrolmadan,
Cemalinden mahrum kalmadan..!

Korkum yok yaşadığım hayattan,
Muzdarip olmam yüreğimdeki acılardan,
Uzak koyma yeterki huzuru dergahından,
Kapına geldim af eyle ilahi Rahman..!

Hayır da senden şer de senden,
Gelmişse baş a dert, dermanı de senden,
Hatamda kusurumda asi nefsimden,
Şüphesiz affı dilerim yalnız senden..!

O sonsuz merhametine erişmeyi,
Adını her anımda zikretmeyi,
Aldığım her nefesi senden bilmeyi,
Kabri sualine cevap vermebilmeyi..!

Çaresizim çare sende diyebilmeyi..
Varlığını yüreğimde hissedebilmeyi..
Huzurunda dilimi döndürebilmeyi,
İhsan eyle ya ilahi lutf eyle ya ilahi..!

...............emaneti iade...................

Kenan SAYIN...

KENAN SAYIN
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Aşk ın Gecesi..!

Duyunca sesini,
Yatıştır mı yorsa stresini,
Bitmiştir aşkın,
Arama ötesini..!

Gözlerindeki ışıltı,
Aydınlat mı yorsa yüreğini,
Yaşıyorsun bil ki,
Aşkın gecesini..!

KENAN SAYIN
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Aşk ın Gecesi...!

Bin bir Kelime uçuşmakta beynimde,
Dile dökülmek istemekte,
Dökemiyorum,
Dökemiyorum işte,kelimelere,
Suskunluğum kendime,

Su damlası misali,
Bir damla ne kadar dayanabilir ki,
Yakıcı güneşe,buharlaşıp yükseldi
Göğün en tepesine,
Suskunluğum kendime,

Bir damlacık suyun buharı,
Kim bilir karıştı,
Hangi bulut kümesine,
Beklenecek yağmur olup,
Yağsın diye,

Gündüzün ötesindeki geceye,
Yemin olsun bilinen her heceye,
Gündüzler dönüşmedikce geceye,
Kalbim nakşedecek her heceye,

KENAN SAYIN
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Aşk ın Gölgesi..!

Aşk ın Gölgesi..!

Özlemekle geçecek,
yaşadığım yıllar,
Kainatın sonsuzluğu kadar,
Diliyorum sana,
mutluluklar,
Şahidimdir saçımdaki,
tel tel aklar..!

Tan ağartısı bile,
güne seninle başlar,
Cansız beden de,
kansız damarlar,

Sensiz geçen,
nice acımasız yıllar,
Şahidimdir sakalım da ki,
tel tel aklar..!

Baktığım bütün aynalar,
Aksedişinde,
sulietini sunar,
Olmadı sensiz sabahlar,
Tanıdığım günden,
bu güne kadar..!

Ruhumu okşuyor,
birlikte baktığımız,
Sakin uysal dalgalar,
Beraber oturduğumuz kayalar,
Şahidimdir tepemizde,
uçuşan martılar..!

Özlem anlayışıma,
anlam katar,
Seninle geçen minicik anlar,
Geçecek daha,
nice sabahlar,
Şahidimdir hasretinle,
donuklaşan bakışlar..!

Ardından ayrılmayan,
gölgen ben,
Aslım bildiğim,
bedenim sanki sen,

Gölgen gibi seni,
hep seyretsem,
Atan nabzın gibi,
her an hissetsem,
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.......mavi......

Kenan SAYIN...    27_06_2008

KENAN SAYIN
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Aşk ın Hayali..!

Bazen tırmalar hayat en acımasız haliyle,
Direnmek gerekir gecesine gündüzüne,
Karamsar olma ulaşacaksın mutlu günlere,
Yeter ki sıkı sıkı yapış gelecekle ilgili hayallerine..!

Dik dur asla ödün verme,
Eşşek gibi çalış tembellik etme,
Hele ki boş vaatlere kulak verme,
Yeise düşme gelecekle ilgili hayallerinde..!

Dil ile değil yürek ile iste,
Fani olandan değil baki olandan iste,
Aşk ile şevk ile yapış hayallerine,
Gündüz uzak değil, gecenin az ötesinde..!

KENAN SAYIN
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Aşk ın Işıltısı..

Olmalıydı şimdi çılgınca yanan,
Soba başında,
Yerde koyun postu,
Duvar da kilim,

Sobanın üzerinde gügüm,
Kaynamaya yüz tutmuş,
Suyun hışırtısı,

Pencereden sızan,
Mehtap ın pırıltısı,
Bana bakan gözlerinde,
Aşk ın ışıltısı,

KENAN SAYIN
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Aşk ın Kabri 2

Aşk ın Kabri_2

Bırakıp giden mi,
Bırakılıp bekleyen mi daha iyi,
Bir an bile olsa görmek seni,
Bana yetecek gibi,

Özlemekle geçen günleri,
Belkide saniyeleri,
Vuslata erene kadar dizeceğim,
Tesbih taneleri gibi,

Yaşarken gömdün,
Beni değil kendini san ki,
Daha önceleri,
Özlediğimi sanmıştım oysa ki,

Özlemek,
Şimdi yaşadıklarım mış meğer ki,
Sensizliğe bir gün daha,
Gözünden akan yaş gibi..!

Özledim bir tanem,
Özledim hem seni hem titremelerini,
Çek beni içine hasretim,
Sigaran da ki son nefes gibi,

Olsun uzak fark etmez,
Severim ben sensiz kabrini,
Armağan edeceğim yaz sıcağın da,
Ihlamur gölgesini..!

Bin ömür yetecek gibi,
Sanırım yaşadım ben seni,
Her geceden sıyrılan gün de,
Tap taze anacağım seni,

Ömrüm son bulacak,
Özlemekle adı bilinmeyen sevileni,
Artık yeni sığınak seçtim kendime,
Sensiz kabrini..!

17- ŞUBAT- 2008             Kenan SAYIN....

KENAN SAYIN
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Aşk ın Kabri..!

Aşk ın Kabri..!

Kalbine göm sevgili,
Seven kalbine beni,
Alamaz hiç bir kabir,
Senle dolu bedenimi,

Yüreğimde taşıdığım,
Eşsiz kutsal sevgini,
Alamaz hiç bir kabir,
Senle dolu bedenimi..!

Sever mi bu yürek,
Başkasını sen gibi,
Unutur mu geride,
Kalan severek gideni,

Göm sen de kalbine,
Senle dolu beni,
Hatırlatacak seni,
Bana her ezan sesi..!

Ey sevgili kutsasın,
Melekler sevgimizi,
Belki o zaman özlemeyiz,
Biz biri birimizi,

Hasretin kapladık ca,
Bedenimi zihnimi,
İşte o zaman ziyaret,
Ederim ben sensiz kabrini.!

14-ŞUBAT-2008 Kenan SAYIN

KENAN SAYIN
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Aşk ın Kraliçesi..!

Aşk ın Kraliçesi..!

Acep ne ektin ki ne biçesin,
Ölümlülükten öte nicesin,
Her gününde ab-ı hayat içesin,
Be gülüm hangi köyde kraliçesin..!

Ne zaman gelmiştin ki gidesin,
Gönlümden öte de nicesin,
Her yeni gününde hasret içesin,
Be gülüm hangi alemde kraliçesin..!

Sabah aşk ekersin akşam biçersin,
Ertesinde ölü toprağı sepersin,
Sigarandan daha çok çekersin,
Be gülüm hangi konakta kraliçesin..!

Yüklediğin hasreti biçemezsin,
Değmediğin dudaktan öpemezsin,
Sen hasret nedir bilemezsin,
Be gülüm hangi ülkede kraliçesin..!

Sadece hisslerinle bilemezsin,
Asla gönlümden gidemezsin,
Yaşanmamış aşk ı silemezsin,
Be gülüm hangi gezegende kraliçesin.!

Sen Aşk ıma kraliçesin...!

.......................mavi..........................

Kenan SAYIN..!

KENAN SAYIN
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Aşk ın Krizi..!

Şu cennet vatan uğruna olunmaz mı ki feda,
Sıksan toprağını şehitler fışkıracak adeta.
Ekonomiden anlayan bir zat-ı muterem gelsin artık da,
Açlıktan müzdarip halkım ın canı çıktı çıkacak adeta..!

Teğet geçecekti sözde Geçmedi deldi geçti özde,
Ne garip ki kimseler düşmedi pirim yaptı gözde,
Ekonomiden anlıyan zat-ı mühterem ler hani nerde
Açlıktan müzdarip halkım umut arar oldu her sözde,

........................Teğet......................

KENAN SAYIN
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Aşk ın Kürsüsü..!

Yine dalgın birazda mahzun anımda,
Kafamda kırk tikli dolaşmakta,
Tam tamına kırk kuyruk var,
Biri birinden kırk fersah uzakta..!

Üfledim mangaldaki köze,
Bülbül deki feryat figan niye,
Anlatamadım derdimi kimseye,
Adam asansörle çıkmış kürsüye..!

Almak istediğimi alamıyorum,
Satmak istediğimi satamıyorum,
Elimde değil düşünmeden yatamıyorum,
Sen benden ben senden kırk fersah uzakta..!

,

KENAN SAYIN
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Aşk ın Kütüğü..!

Aşk ın Kütüğü..!

Kütüğe çakılmış paslı çivi,
Acısı kederi kütükte gizli,

Bakışlar boş solmuş benzi beti,
Sesizliğin de! ne acılar gizli,

Bin defa da kütükten çekilse çivi,
Nafile! işlemiş kütüğe pasın izi,

Görünen sanki dağların özgür kızı,
Çağlar yüreğinde bin bir sızı,

Güneş misali parlardı ilk çakıldığında,
Pası gizliydi mutluluk sağnağın da,

Nefret bohçasına kırk kat sarsan da,
Bir nefeslik bakış, unutturur acıları sana,

Katsan kışları zemheri yağmurları da borana,
Sarılasın gelir, ondan haber sorana,

Her nefeste bin bir hasret yüklenirsin,
Aldığın hasret nefesiyse, verdiğinde tükenirsin.

KENAN SAYIN

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Aşk ın Masalı..!

Aşk ın Masalı..!

Masaldır bu ya nasıl olacaksa,
İğnenin deliğine fil sığacaksa,
İşte aynen öyle,
Bana geleceğin zaman söz konusu olunca..!

Saniyeleri saatlere endeksledim,
Bin zamana sığmayan,
Muhabbetlerimi,
Seninle ben ayaküstü eyledim..!

Ruhun ayrılışında nasıl ki,
Beden çaresiz kalır ya,
İşte ben de öyle çaresiz kalırım,
Benden her ayrılışında.!

Ne yaptın bana bilmiyorum amaa,
Kararsızlık işledi sanki ruhuma,
Bir geçebilsem seni,
Ulaşacağım biliyorum ummana.!

Okuduğum her kitapta,
Hele ki sararmış sayfalarda,
Okuduklarımdan anlayacağım ama,
Gözlerim uykuya teslim olmazsa.!

Gün doğumuna kaç kala,
Bedenim yorgun argın,
Ruhum varlığına baygın,
Bitkin haliyle kalkar zar zor yatakta.!

Bundan ötesi de var,
Evet var biliyorum amaa,
Bir geçebilsem seni,
Ulşacağım billahi sonsuzluğa.!

Pişmanlığım ne sana,
Ne de varlığına,
Saniyeleri saat misali uzatamıyorum ya,
Hele bir de ayak üstü o anlara.!

08-08-2008                 Kenan SAYIN

KENAN SAYIN
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Aşk ın Nefesi.

Nefes-Nefese.

Uzak yerler de,
El ele,
Yürümek seninle,
Benim uzun adımlarıma,
Senin yetişme gayretlerinle,

Yürümek,
Nefes nefese,

Yorgunluktan bitkinleştiğin de,
Islak öpücük kondurmak vardı,
Terlemiş ensene.

Haydi durma olsan da nefes-nefese,
Daha yürünecek çok yol var menzile.

KENAN SAYIN
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Aşk ın Nefreti.

Aşk ın Nefreti.

Yıkılsın tabular,
Çakılsın tabutlar,
Harman olsun aşk lar,
Seven seveni,
Öfkeyle değil,
Sevdayla kucaklar,

Kazılsın mezarlar,
Yakılsın ağıtlar,
Büyük aşk lar,
Nefretle başlar,
Seven seveni,
Öfkeyle değil,
Sevdayla kucaklar,

KENAN SAYIN

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Aşk ın Palavrası..!

Aşk ın Palavrası..!

Hırçın esen fırtına,
düşürür toz zerreciğini,
toprağa,
Sağnak sağnak yağan yağmur,
ulaştırır damlacığı,
okyanusa,
Katma hayat katma,
sende katma beni,
hesaba,
Hissedilmeyen aşk,
düşmüşse kelama bil ki,
palavra..!

Dostlarım gelin hele,
şöyle gelin sağ,
yanıma.
Bileyim hayatta,
neyim var neyim yok,
çıksın ortaya,
Sevmeyenim de çok biliyorum,
onlarda bi geçsin,
karşıma,
Ahh be hayat,
yine karşım dopdolu sağ yanımsa,
palavra..!

Yaslamak istiyorum sırtımı,
yok mu şöyle baba bi,
kaya,
Ne boş bi hayatmış be,
en ummadıklarım bile çıktı,
karşıma,
Katma be hayat katma,
artık sende beni,
hesaba,
Yanmak zamanıdır,
yanarım  yine boş kalan sağ,
yanıma..!

Kenan SAYIN...                        09/07/2008

KENAN SAYIN
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Aşk ın Pazarı..!

Aşk ın Pazarı..!

Bir hasret sildin bin sitem ettin,
Daha gelmemiş günü dün ettin,
Yokluğunla bin canıma yettin,
Bir varlığına bin yokluk ektin.!

Kendin ektin kendin biçtin,
Diyarı pazarlara haber ettin,
Paha biçilmez dedin ucuz ettin,
Kapanmamış yaraya tuz ektin.!

Ucuzluk pazarından mı aldın,
Kim ne dedi yine yan yattın,
Aşk aşk dedin çamuramı battın,
Ah be güzelim ne de ucuza sattın.!

10 - 08 - 2008   Kenan SAYIN..!

KENAN SAYIN
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Aşk ın Sadistliği..!

Kim sever ki cevizi kabuğu kadar,
Olgunlaşana kadar yüreğinde saklar,
Bir gün tepesine çat diye vururlar,
Sadistcesine o sevdayı kıskananlar..!

Ne kadar sert olursa olsun kabuk,
Güç yetiremezsin kıranlar yamuk,
Kaderine boyun eğecektir kabuk,
Ayrılık zamanı gelip çatmıştır artık..!

Kenan SAYIN...

KENAN SAYIN
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Aşk ın Sağnağı..!

Aşk ına Sığındım..!

Biliyorsun değilmi yaprak,
Özlüyor seni,
Üzerine düşeceğin toprak..!

Zaman zaman kavrulursun,
Güneşten,
Teninde oluşur çatlaklar..!

Kurur dimağın solar rengin,
Gözlersin,
Gelsin artık sağnaklar..!

Bil ki çare yok kaderindir,
Yaşananlar,
Dileğim sana mutluluklar..!

Kenan SAYIN...

KENAN SAYIN
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Aşk ın Sonbaharı..!

Aşk ın Sonbaharı..!

Son baharın bezginliğiyle dökülür yapraklar,
Veda ya hasret dudak lar toprak misali çatlar,
Çırıl çıplak ağacın göz yaşıdır yağmurlar,
Güneşli havada bile titrer öpülmemiş dudaklar..!

Biraz ürkek belkide mahcup ama ıslak tır bakışlar,
Dile getirilemez bağrı kabarmış sesiz çığılıklar,
Biraz ürkek belkide titrek davetkardır bakışlar,
Sükünete mahkum olmuş içten haykırışlar..!

Zamansız başa gelen yaşamdaki tuhaflıklar,
İlk baharın gelişine ertelenmiş hissi duygular,
Her gün aşımın da tazelenir hasretli umutlar,
Toprak misali çatlamış öpülmemiş dudaklar..!

Son bahara mahkum da olsa kabarık duygular,
Her sine de saklıdır ilk baharlı nice umutlar,
Kar da da har da da sükünet dekini arzular,
Kavrulmuş toprak misali öpülmemiş dudaklar..!

Kenan SAYIN...

KENAN SAYIN
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Aşk ın suskunluğu..!

Aşk ın suskunluğu..!

Duygularım karmakarışık,
Senden ötesi varmı diye,
Yine hasretin işledi,
Gönlümün taa derinine,

Anlatmaya mecal sizim,
Bu gün seni yine,
Gök yüzü kapkaranlık,
Dünden daha ziyade,

Susuzluktan kavrulan bedenin,
Suda boğulması niye,
Hikmetinden sual.!
Haşa dilim dönmez bile,

Hafzalamın alamayacağı,
Büyüklükte ki alemde,
Tutuklu kalmışım sana ben.!
Sorma neden diye,

Her günün sabahında hasretin işler,
Gönlümün taa derinine,
Senli zamanlarım çok olsun,
Her zamankinden ziyade...!

KENAN SAYIN
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Aşk ın Teni..!

Aşk ın Teni..!

İki yüreğin biri birine,
Kabarmış hali bir yandan...
Beklenmedik an da,
Sağnak sağnak yağmurdan,
İhtirasla galeyana gelmiş,
Derin arzulardan,
Çırpın çırpına bildiğince,
Çıkaramazsın aklından,

Ten tene olma arzusu,
Düşmüş gibi sanki damdan,
Ruhların biri birine,
Karşı konulmaz, isteği öte yandan,
Sanki tüm duygular,
Demir almakta aşk limanından,
Çıkıp gidesi geliyor insanın,
Laf anlamayan bu candan,

Sen istediğini yaşa,
Ayıpları kabahat ları yükle bana,
Haykırası geliyor insanın ya,
Birazda sen anlasana,
Yıkma hasretini,
Yükleme özlemini artık bu cana,
Çığılık larım teninde ten,
Canında can olmak anlasana,

Çıkıp gidesi geliyor insanın,
Laf anlamayan bu candan..!

Kenan SAYIN

KENAN SAYIN

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Aşk ın Titremeleri..!

Aşk ın Titremeleri..!

Zifiri karanlıktan aydınlığa vardığında zaman,
Kırpıştırarak açtığında gözlerini karşında tavan,
Telaşa kapılırsın aniden fırlarsın yatağından,
Peşinden koşa durursun zira su gibi akar zaman.

Dünden sarkan özlemlerin canını yakar pek yaman,
Yükün hasretlerine yoğurulmuştur vermez aman,
Beklentinde dir özlediğinle olsun minicik zaman,
Dört elle sarılırsın ne sebebin varsa onu hatırlatan.

Mahzunlaşan yüreğinle tükenen hayallerin,
Sadece ve sadece kendine dir tüm sitemlerin,
En çok neyini özledim diye içinden geçirirsin,
Sanırım en çok kemençe misali titremelerin.

Kenan SAYIN...

KENAN SAYIN
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Aşk ın Tohumu...!

Aşk ın Tohumu..!

Kaya misali bekliyorum seni,
Gittiğinde bıraktığın sahilde,
Med ceziri yaşıyorum sende,
Dolun ay da döneceksin ümidiyle..!

Tabiatın baharı özlediği gibi,
Varlığın kemiğimi kaplayan et,
Bana döneceğinden bahset,
O zaman gözlerimi seyret..!

Kışın kuruyan ağaç misali,
Duygularım da kurudu sanki,
Soğuk bilinsede kar,
Toprak altındaki tohuma olur har..!

Kar ın tohumu kaplaması değil,
Tohumun karı beklemesi zor,
Üzeri toprak la örtülmüş tohum gibi,
Yolunu gözlüyorum inan ki..!

Kızılcık kuşlarının feryadı tohuma mı,
Yağması beklenen kar a mı,
Yeşermesi beklenen tohumdan,
Kızılcık kuşlarınada düşer pay..!

Senden bana düşen se,
Sensiz günleri geceleri say da say,
Varlığının kapladığı koca alemde,
Bana düşense sensizlikten pay..!

Ekvator daki kar lı günler kadar,
Benimde senli günlerim var,
Mevsiminde yağan yağmur kadar,
Sensizlik üzerime yağar da yağar..!

Kenan SAYIN...

KENAN SAYIN

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Aşk ın Ürperişi...!

Aşk ın Ürperişi..!

Zemherinin ortasında hırçınca esen tipide,
Akşamın gün batımı meltem esintisinde,
Issız çöllerin  kavurucu sam yelinde bile,
Tenim ürpermedi sensizlikte ki ürprişiyle..!

Koca dağları kaldırsam vursam bile sırtıma,
Ağırlığının altında ezilsem dönsem pestile,
Ötelerden gelen kokluları çeksem sineme,
Sensizliğin azabı kadar ağır gelmez zihnime..!

Yine gün batıyor hasretin se, yarına sarkıyor,
Düşünsene ortopedik yatak bedenime batıyor,
Ocakta yanan ateş bile yandığı yeri yakıyor,
Bu nasıl iştir ki sensizlik beni böyle yakıyor..!

Herkes ler, kendi aleminde kahkaha atıyor,
Sanki tüm insanlar bana hep bana bakıyor,
Hasretin volkan misali benden yana akıyor,
Sensizlikte de hayat öyle yada böyle akıyor..!

Güneş yine zamanında doğuyor zamanında batıyor,
Hasretin se bana kaynana sözü gibi batıyor...!

KENAN SAYIN
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Aşk ın Vırlaması..!

O dedi ki,
Ben seni daha ziyade sevdim,
O da dedi ki,
Senin sevgin sönük kalır asıl sevgi benimki,
Onlar vıraya dururken,
Zaman onları da eskitti...!

KENAN SAYIN

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Aşk ın Yaprağı..!

Aşk ın Yaprağı..!

Nasıl başardın be yaprak imreniyorum sana,
Kupkuru dal dan çıkıp karıştın yaşama,
Ne zorluklara katlandın bilmem ammaa,

Bir de ben çıkabilsem yüreğimde ki girdaptan,
İşte o zaman sarılırım yaşama yeni baştan,

Nasıl ki toprak hayat bulur yağan yağmurla,
Yağmurun evveli bilinir tabiki bulutta,
Oysa bulut, bulut olmak için muhtaçtır buhar a,

Har,sız buhar nasıl olacaksa.

Har da başlayan serüven. dönüşür buhara,
Buharsız bulut nasıl ki olmazsa..!
Billahi muhtaç ruhum sen li an lara..!

Kenan SAYIN

KENAN SAYIN
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Aşk ına Sığındım..!

Aşk ına Sığındım..!

Sığınırım sana ben RABBİM heleki nazardan,
Koru bizleri ilahi MEVLA her türlü kazadan,
Şüphe yok ki rahmetin büyük dahi fezadan,
Akibet ilahi azat eyle bizi mahşerde cezadan..!

Kenan SAYIN..!

KENAN SAYIN
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Aşk kokan...!

Aşk kokan gök rengi gözlerin
Sanki,
Etkisinde kaldığım değil gözlerin,
Bakışların inan ki,

Fani görünsen de,
Gökten inmiş melek misali,
Manalı değil bakışların,
Delip geçen ok sanki..!

Hissediyorum benden yana,
Endişeli sin gibi,
Olamam sana rağmen,
Şüphesiz inanki,

Yatağına isyan eden,
Çıldırmış nehir misali,
Bakışlarınla akıyorsun,
Yüreğime çağlayan gibi..!

05 OCAK 2007
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Aşk Olsun Toprak..!

Ne toprakmışsın be verdiğinden,
Ziyadesini alırsın,
Gıdım gıdım verir,
Kömçe-kömçe alırsın.
Beni de aldığında,
Umarım doyarsın,
Ortak noktamız da var senle toprak,
Sen hayatlara doymadın ben sevdalara,
Bir fark var ki ortada sen aldığını eritir sin,
Ben yaşadığım la tükenir eririm,
Senin bağrın kapanmaz yeni hayatlara,
Benim gönlüm arlanmaz uslanmaz,
Yeni sevdalara..!

Kapansın artık bu yara ey toprak,
Al beni de doymak bilmeyen bağrına,
Gönlüm doydu nankör sevdalara,

Tüm özelliklerin sirayet etmiş yaratılanlara,
Vermek için almak gerekmiş anladım amma,
Bir hayli vakit geçti vardım yolun sonuna,
Diyeceğim o ki toprak aşk olsun sana..!
Aşk olsun aşk olsun,
Aç koynunu bu kenan da dolsun.!
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Aşk Oyunu..!

Bazısı özler,
Bazısı hasret dizer,
Kimisi de hayal eder,
Altı üstü hep aynı sözler,
Aşk yaşayana mutluluk,
Yaşamayana umuttur,
Çoğunlukla sonu hüsranı sukut dur,
Hayal den öte bitmeyen umut dur,
Ama çoğunlukla,
İçimizde ki büyümeyen çocuk dur,
Hep aynı yaş da,
Bazen dağlar da
Bazen kırlar da
Ama hep oynaş da,
Geçse de yıllar,
Ve hat’da asırlar,
Değişmeyen tek şey var,
Serzenişler sitemler,
Ve hep aynı sözler,
Kimisi özler,
Kimisi hayal eder,
Özlenene methiyeler dizer,
Bazen kıskançlıklar,
Bazen hırçınlıklar,
Ama değişmeyen,
Sonucunda ayrılıklar,
Belki de aşk o an başlar,
Diledim sana,
Güzel oynaşlar..!
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Aşk sa..!

Varlığını bilmek elini,
Tutmak sa,
Hadi tut elimi hiç,
Bırakma,

Yüreğe düşen kıvılcım,
Sevgin se,
Üfle üfle ki ateş lensin,
Nefesin le,

Hasretini büyütmek uzağın da,
Kalmak sa,
Gelme gelme hiç gelme,
Yakınıma,

Her an da seni anmak,
Aşk sa,
Anı sende yaşıyorum istersen,
İnanma,
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Aşk ta Esaret..!

Aşk ta Esaret..!

Dar zamanlarda geniş düşüncelerim,
Uyanık ken gerçeğim,
Uykulu anlarımda, bilinçli bilincsiz,
Düşlediğim,
Vakitli vakitsiz özlediğim,

Kah resmiyle yetindiğim,
Kah sesiyle bittiğim,
Hissedebildiğimce hissettiğim,
Varlığın adına her ne varsa işte öyle bişey..!

Hüznüyle hüzünlendiğim düşündükce özlediğim,
Nefesiyle şenlendiğim gülüşüne özendiğim,
Gelişine sevindiğim gitsin istemediğim,
Varlığın adına her ne varsa işte öyle bişey..!

İçtenliğine esaret, esaretinde hararet,
Varlığında nedir? var olan keramet,
Biliyorsan aşk-ı ilahi için, banada arzet,
Gelişine sevindiğim gitsin istemediğim..!

Hangi sebeple geldin yüreğime,
Bile biliyorsan hikmetini söylesene,
Kilit vurdun sanki dilime,
Gelişine sevindiğim gitsin istemediğim..!

Ötesi ne biliyorsan lütfen söylesene..!

Kenan SAYIN....

KENAN SAYIN
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AşK TasTamam...!

Dramatik AşK...!

Ciğerime sinmiş nefesin,
Uzak değil bir adım ötesin,
Dramatik olmasın ama bilesin,
Gündüz geceye vardıkca özleneceksin..!

Daha nice gündüzler nice geceler,
Ah bu dil ismin daha çok heceler,
Ömrü törpüler sensiz geçen günler,
Dilim ismin andıkca hep özleneceksin..!

Hayaldin eksik bir hayal düşlerdeki,
Beklenmeyen bir anda gelecektin belki,
Eksik olanı tas tamam edip gideceksin sanki,
Hayalimdeki varlığına kandıkca özleneceksin..!

Kenan SAYIN...
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Aşk Tütecek..!

Aşk Tütecek..!

Yüz bin yıl geçsede tütecek özlemin içimde,
Bağlamış gibisin sevdanı kelebek ömrüne,
Sen çek hasretimi kendince her yeni gününde,
Bende tütütürüm hasretimi sensiz her gecede..!

Bilirmisin kargaların ömrünü tam yüz kırk sene,
Peki neden bağladın sevdanı kelebek ömrüne,
Tan ağarmasıyla geldi bir günlük sanki yer yüzüne,
Daha batmadan güneş çekildi kendi alemine..!

Ben yaydım hasretini günlere haftalara aylara,
Sen yakıştıra dur beni kendince nice ayıplara,
Bağlamak varken sevdanı daha nice yaratıklara,
Gömdün durdun kim bilir beni daha ne ayıplara..!

Kenan SAYIN...

KENAN SAYIN
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Aşk Ülkesi...

Tüm dümyam, incir çekirdeğidir
Sığındığım tek yer, aşk ülkesidir
Varlığımı yok etmeye çalışırken
Sen de ikilenmek bana cezadır

Aldatan kendiyle savaşır
Şeytan meleklerin şahıdır
Vuslata gönül ererken
Dil lâl olsa ödüle şayandır...
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Aşk var hala.

Doğuyorsa güneş hala,
ve dönüyorsa dünya,

Ay da gökte parlıyorsa,
ve yıldızlar gülümsüyorsa

Aşk var hala.
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Aşk..!

Aşk,
Görünüşü güzeldir,
Benzer eşşek dikenine,
Dokunamazsın,
Batar dikenleri ellerine,

Eşşekten gayrisi yiyemez,
Yemeye yeltenenler,
Olmuştur elbet de,
Dayanabilmişse damağına,
Batan dikenlere.
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Aşka Sitem 2..!

Varlığının süresince,
O kadar çok söyledim ki kendimce,
Düşündüm de,;
Kalmamış,;
Söylenmemiş sitemim bile,

Balya-balya hüzün gündüzlerin de,
Katmer-katmer hasret gecelerin de,
Öncelerinde hasretin yüklenirdi yüreğime,
Mutluluk nöbetlerine tutulurdum,
Dokunduğum da tenine,

Bitimsiz di,;
Fındık kabuğunu doldurmayan muhabbetler,
Bitimsiz di,;
Gün aşırı ipe sapa gelmez hayaller,
Dizilirdi peşi sıra paylaşılmayan,
Gündüzler geceler,
Bir tutam mutluluk silerdi,
Balya-balya kederleri,
Daha yaşanacak kim bilir,
Nice buhranlar,
Belki de adanacak kesilmemiş kurbanlar,
Hasret yüklenmiş yürekler,
Gıyaben dizecek methiyeler,
Okutulacak belki de daha mevlütler,
Kalmayacak belki de sığınılacak mazeretler,
Elbet de ki bilinmez kalan ömür,
Belki de aşk denilen budur,
Sırtımıza yüklenmiş kambur,

Zaman-zaman sızlayacak yürekler,
Kuşkusuz yine de özleyecekler,
Anne den yoksun bebekler,
Vuslatın umuduyla büyüyecekler..!

KENAN SAYIN

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Aşka Sitem..!

Aşka Sitem..!

Sev hadi sev sen de beni sev,
Hani bir kedi yavrusunu sever ya diliyle,
Hani bir anne okşar ya bebesini eliyle,
Hani bir bebek sever ya annesini gözüyle,
Sen de beni sev işte aynen öyle,

Özle hadi özle beni sen de,
Yuvasında annesini bekleyen serçe gibi,
Yavrusunu kış uykusuna yatıran ayı gibi,
Yakıcı ayazın bitmesini bekleyen kumru gibi,
Özle sen de beni özle işte aynen öyle,

Toprağa düşen tohumun kaplandığı gibi,
Seher vaktinde öten horozun mutluluğu gibi,
Ser’in de sakladığın aklındaki aklın gibi,
Sen bağrına bas varlığında ki varlığın gibi,
Tan yerinin kızıllığında ki aydınlık gibi..

Gündüze çöken gece gibi sen de çök zihnime,
Karanlığa kanat çırpan yarasa gibi,
Kanat çırparak sen de gel yüreğime,
Kahrolmuş aşığın duası içtenliğiyle,
Gözleri kamaştıran güneş gibi doğ sen de yüreğime...
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Aşkı kat Hesaba..!

Aşkı kat Hesaba..!

Beş yüz bin milyar ışık yılı,
Mesafeyi al hesaba,
Diz iskambil kağıtlarını,
Üst üste kaba saba.!

Çek bir tanesini aradan,
Ama tam ortadan,
Elde edeceğin arayı da,
Kat hesaba.!

İşte o kadar aradan,
Ulaştı zül celalin nazarı,
Cümle ruhlara,
O kadarcık zamanı kat hesaba.!

Özlemi duyulan aşk ondandır,
Yüreğe düşen ateş ondandır,
Ondan ötesi varsa o da ondandır,
Bunu da kat hesaba.!

Kenan SAYIN.
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Aşkım Kaldı..!

Aşkım Kaldı..!

Bodrum arkam da kaldı,
Aklım bodrum da kaldı,
Bodrum aşklara,
Ben bodruma sevdalı..!

Bindiğimiz kütükten bir saldı,
Anılarım denizde,
Deniz bodrum da kaldı,
Sensiz gönlüm yine hüzünlere daldı,

Sadece aklım mı tabi ki değil,
Bir de aşkım sende kaldı..!

Kenan SAYIN
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Aşkından Ölürsem..!

Ölürsem kabrime gelme,
İstemem,
Sonra canım seni çeker,
Cennete giremem.
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Ateşin kıskançlığı..!

Kıskanç Ateş..!

Olmalıydı özlediğim,
Olmalıydı şimdi,
Gürül gürül yanan,
Şömine başında,

Yayılmalıydık öylesine,
Yan yana,
Başın göğsümde,
Saçlarını tel tel ayıklamalıydım,
Titrek ellerimle,

Ateş kıskanmalıydı,
Alevlerini saçarak,
Ben sarhoş olmalıydım,
Gözlerine bakarak,

Bakışlarımız hinlik etmeliydi,
Tüm şeytanların eşliğinde,
Gün doğumunun ilk ışıklarında,
Kirlenmiş çarşaflar yanmalıydı,
Kıskanç ateşin alevinde.
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Ay Güzeli..!

Bekliyorum burada bekliyorum seni.,
Ne olur getir bana getir bendeki seni.,
Sesiz gidişinle tarumar ettin zaten beni.,
Ne olur getir bana getir bendeki seni..!

Nedir tereddütün nedir endişen ay güzeli.,
Ummadığım anda çıkageldin fethettin beni.,
Gündüzümde mesut gecemde mahzunum.,
Seni özlüyorum geleceğin anı bekliyorum..!

24 TEMMUZ 2006                                                  K.SAYIN...
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Bahar Yüzlü..!

Evet uzaksın,
Belki hiç olmayacaksın yakın,
Endişe etme sakın,
Eyy bahar yüzlü kadın,

Bana varlığınla baharı yaşattın.

Unutulurmu bilmem adın,
Acep nede vardır tadın,
Bağrında dolunay mı sakladın,
Varmıdır fanilikten farkın,

Bana varlığınla baharı yaşattın,
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Banane..!

Bana ne..!

İçime nüfuz eden bakışını özledim
Ruhumu okşayan bakışını,!

Gözlerinin güzel oluşundan bahsederler
Ben neden görmedim,!

Göz güzel olsaki neye yarar
Bakış benim için değilse.!

Söz güzel olsaki neyleyeyim
Bana söylenmemişse.!

Yar güzel olmuş dile destanmış'bana ne'
Teni tenime değmemişse.!

07-Nisan-2006                      Kenan SAYIN
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Batı Medeniyeti.!

Kan la beslenen medeni "batı"
Kan deryasında boğuşan "doğu"
Haykırmakta her-kes kendisince "doğru"
Mazlum halkların beyninde binlerce "soru"
Her bir cepheden saldırır binlerce "oruspu çocuğu"
Ahh ah bir bulabilsem şu doğruya giden "yolu"

KENAN SAYIN

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Baykuş Külesi...

Yazıktır günahsız bi çareye
Canımı kurban edeli çoook oldu biline
Gönül sarayı açıktır sevgi değeri bilene
İyi kızlar cennete kötü kızlar nerede...

Ab-ı hayat sunar dudak kadehe
Aşktır en değerli hazine
Gönül zaten hizmetkâr hizmetçi neyine
Gözlerden akar sevgi gönül nerede...

Yıllarca nöbetçi oldum baykuş kulelerine
İnledi gönül, zalimlerin elinde
Yaşam tükendi vefasızların dilinde
Akıl merkeze delilik nerede...
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Bebeğim...!

Bebeğim...!

Beni benden alan etkisinde kaldığım yüreğin bebeğim..,
Şu an ne haldesin düşünmeden edemeyeceğim bebeğim..,
En büyük arzum şu dünya gözüyle bir daha görebilecekmiyim..,
Beni benden alan etkisinde kaldığım yüreğin bebeğim...!

Seni tanımak seni bilmektir en büyük dileğim bebeğim..,
Yeterki gel sen bana kapısı açık bekliyor seni yüreğim..,
En büyük arzum şu dünya gözüyle bir daha görebilecekmiyim..,
Beni benden alan etkisinde kaldığım yüreğin Bebeğim..!

Kenan SAYIN                                             23 MART 2006
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Ben Sensizim...!

Gözlerim gözler olacak,
Yolun bir gün düşsün diye,
Kalabalık lar dolu istanbul da,
Olsam da sensizim işte,

Sadece istanbul değil,
Birde ben sensizim anla sende,
Olacak gözlerim yollarda,
Bir gün gelirsin diye..!

Takılıp kalıyorum  senli an lara,
Nedir hikmeti çözemedim,
Sen söyle bari arya,
Olacak gözlerim yollarda,
Bir gün gelirsin diye..!
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Beyaz gül..!

Beyaz Gül..!

Doğan güneşe bakınca hatırlamak seni.,
Yüreğimdesin saksıdaki beyaz gül gibi.,
Gül ne olur artık gül bana her zamanki gibi.,
Halin ahvalin haber edermisin eskisi gibi..!

Benim için güneş doğmuyor gittiğinden beri.,
Sabahı olmayan gecelerde arıyorum suletini.,
Andım yine senli günleri her zamanki gibi.,
Halin ahvalin haber edermisin eskisi gibi..!

13 Tammuz 2006              Kenan SAYIN
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Bilirmisin...!

Bilirmisin sen hiç nefesinin kesilmesini..,
Bilirmisin sen hiç kavuşamamanın endişesini..,

Çığ gibi büyür içinde boğar seni an be an..,
Düşünürsün sevgilim dediğini minicik bir an..,
Tükendimi sabrın mecalin onsuz kaldığın an..,
Huzur bulursun sevileni düşündüğün  an..,

Onsuz kaldığında kokusunu hissedebildinmi..,
Sevileni koklayamamanın azabını düşünebildinmi..,
Varlığında'ki yokluğu hissedebildinmi..,
Düşündükce hasretinden ölebildinmi...!

Tüm özlemlerini sevilenin dudağına bağladınmı hiç..,
Ve bu hasretle varlığındaki yoklukta yok oldunmu hiç..,
Aşk'ın varlığını sevilenin insafında buldunmu hiç..,
Varlığın yokluğunda kendini aradınmı hiç...!

09/ MAYIS 2001                      Kenan SAYIN
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Bir gün...!

Olurda bir gün sana aşık olursam suçu bana yükleme.,
Yüreğindeki içtenligi kalbindeki güzelliği kelimlere yükleme.,
Hadi yükledin be gülüm mıh gibi zihnime yüreğime işleme.,
Olurda bir gün sana aşık olursam suçu bana yükleme..!
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Bir SeN Ararım..!

Yaprakların terk ettiği dallar,
Çırıl-çıplak kaldılar,
Bir önceki bahar buraya kadar,
Zemheri de üşüyen dallar,
Tıpkı sensizlik de üşür yüreğim kadar,
İşte son bahar da burada başlar,

Ufukta kara kışlar,
Dondum "ALLAH'ım" dondum,
Gelsin artık yeni baharlar,
Filizlensin tap-taze yapraklar,
Şakısın dallarda yeşilliğe hasret kuşlar,

Bazen umutsuzlukla sessiz-sessiz ağlarım,
Var benim de başı bulutlara değen dağlarım,
Dibi görünmez hasret denizine nefessiz dalarım,
Her gördüğüm yüzde bir "sen" ararım,
Bilemediğin sensizlikte,; bir bilsen ne yanarım,

KENAN SAYIN

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bitimsiz Hasret..!

Kalp buruk bakışlar donuk,
Dünden kalan uykusuzluk,
Uyanırsın gecenin en derin yerinde,

Düşersin zihnime bitimsiz hasretinle,
Koşar durursun en yaramaz halinle,
Hasretinden bi-zar yüreğimde,
Düşündükçe seni,
Kükrer bedenim delice,

İpe sapa gelmez nefsimle yine başım dertde,
Sebebi sen desem de,
Alınma mutluyum seninle,
Sen mi hükm edersin şeytanlara,
Şeytanlar mı dolaşır hep yanın da,

Ahh ah sevgili düştün yine zihnime,
Gecenin en derin yerinde,
Kükredi bedenim en deli haliyle,
Hükmedemez oldum sen-sen diyen hücrelerime,
Girdin yine tüm şeytanların eşliğinde,

Laa helve çeken yüreğime desemde,
Ben dünden hazır idim gelişine,
Hoş geldin eyy sevgili hadi gel gir zihnime,
Muhtacım sevmelerine her şeyinle,
Hadi gel hadi gel en çılgın halinle...!

KENAN SAYIN
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Biz ne yaptık...!

Biz ne yaptık...!

Her sabah güneşi beklerken bir sen birde ben..,
Muhabbet fışkırırdı bana bakarken gözlerinden..,

Hissederdim sevdanı dokunduğumda ellerinden..,
Seni seviyorum deyişini okurdum tebessümünden..,

Seni anlayamaz oldum son günlerdeki şikayetlerinden..,
Bıktım usandım zaman ayırmıyorsun söylemlerinden..,

İlk günlerdeki anlayış ne sende ne bende yok artık..,
Dillere destan aşk'ımızın içine birlikte yaptık..,

Bu son gitmenin zeminini birlikte hazırladık..,
Var git gideceğin yerde bir ben'de yok artık..,

Oysa biz ne büyük zorluklara birlikte katlandık..,
Şimdi dillerine dolayanların keyiflerine keyif kattık..,

Her an'ı sende yaşayan yüreğim yok artık..,
Dillere destan aşk'ımızın içine birlikte yaptık..!

17-AĞISTOS-2005             Kenan SAYIN

KENAN SAYIN
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Buruk...!

İçim sanki buruk buruk,
Her yeni günde yeni bir umut,
Özlemektir bildiğim tek somut,
Varmı senden bana az da olsa umut,

Güzeller güzeli içim senden yana buruk buruk,
Hasretin artık yetti canıma nedir derdin söyle bana,
Küstünmü yoksa haberim olmadan bana,
Nedir derdin güzeller güzeli lütfen söyle bana..!

26 EKİM 2006                          Kenan SAYIN..

KENAN SAYIN
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Can Gibi..

Gün geceyi özlemiş gibi,
Ne çabuk bitti gün an gibi,
Yine düşüncem desin kan gibi,
Varlığın varlığım da can gibi.

KENAN SAYIN
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Cıscıbıldak..!

CısCıbıldak..!

Şiir yazmak için benim illede hüzünlenmemi gerek,
İnsanca yaşamak için söze kelama ne gerek,
Gençlere sevgi yaşlılara saygı hürmet gerek,
Dün geçti bu gün gaileli artık yarına bakmak gerek..!

İnsanlığı insan ca yaşamak için mala mülke ne gerek,
Tatlı söz içten gülüş için eğitime diplomaya varmı gerek,
Kaderde yazılmış olan yaşanır elbette zorlamaya ne gerek,
Garip gönlünü fethetmek varken zalimliğe ne gerek..!

Geldin dünyaya cıscıbıldak bundan öte nasihat ne gerek,
Yaşayacağın günler meçhül hesap a kitap a ne gerek,

Kenan SAYIN...

KENAN SAYIN
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Ciğer parem

Ciğer parem..!

Uzaklardasın bana,
Koklayamıyacağım kadar nefesini,
Bir nefes değil bin ömür dahi,
Alamayacağım hevesimi,

Sensizliğin acısıyla yanıyorken,
Anlatamıyorum hasretimi,
Nasıl üzülmem söyler misin,
İşte yaşıyorum ben sensizliği..!

Uzaklara düştüm,
Hemde çok uzaklara,
Gurbet derler adına,
Atamıyorum bir an bile düşünsene,
Hep geliyorsun aklıma,

Kimse anlamıyor halimi,
Sen için atan kalbim,
Adanmıştır sana,
Nasıl üzülmem söyler misin,
Ben varlığımı adamışım yanlız sana..!

Baktığım her yüzde,
Gittiğim her yönde,
Bulamadım hiç bir yerde,
Yüreğimin yangınları ne garip,

En çokta seni koyduğum yerde,

Bir damla olsun su verenim olmadı,
Yüreğimdeki yangın sönsün diye,
Nasıl üzülmem söyler misin,
Ben kendimi bulmuşum yanlızca sende..!

Gücüm kalmadı muhtacım,
O güzel gözlerine tutunacağım ellerine,
Yangınlarda yüreğim,
Umutla seni beklemekteyim hisset sene,

Nihayet bulmadı gecelerim,

Hasret kaldım güneş olan gülüşüne.,
Nasıl üzülmem söyler misin,
Olmuşum ben sensizlikten deli divane,
Varlığında yokluğu yaşatıyorsun ey ciğer parem..!

29 Ağıstos 2006 Kenan Sayın..!

KENAN SAYIN
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Çanakkale Beld-i Mukaddes..!

Öte de çok öte de var bir belde,
Küffarın önüne setler çekilir,
İslam uğuruna can’lar verilir,
İman’daki teslimiyet arz ediilir,
Allhu ekber nidalarıyla,
Çanakkale geçilmez denilir,!

Şehitlik payesine erişilir,
Bedire uhuda selam verilir,
Ashabı güzine tebessüm edilir,
Allahu ekber nidalarıyla,
Çanakkale geçilmez denilir,!

Her bir nefeste "hak" zikredilir,
Taşı toprağı ağacı yaprağı,
Her bir zerresi kan’la renklenir,
Kutsallıkta "mekke’ye" özenir,
Kuffarın dize getirildiği yerdir "çanakkale",!

Hizmet eder "mekkenin" istiklaline,
Hizmet eder "medinenin" selametine,
İşte böylesine mukaddes bir belde,
İman’daki sadakatini arz eder Rab’bine,
Şehitlerin tasnif edildiği yerdir "Çanakkale"..!

KENAN SAYIN
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ÇANAKKALE de Aslan MEHMETLER..!

Mehmetler..!

Gencecik körpecik fidan gibiydiler,
Aynı amaç uğuruna koşarak gittiler,
Asla dönmeyeceklerini bile bile gittiler,
Binlerce yürek aynı sinede iman gibiydiler..!

Bir parça toprak kalmamış düşmansız,
Sarmış vatanı her yandan alayı kitapsız,
Tüm beşeriyet tanık oldu bu güruhlar imansız,
Kalleşçe saldırıyorlar vatana hepsi insafsız..!

Artık geceler sabahsız sabahlar akşam sız,
Mehmetler cephede aşsız silahsız postalsız,
Dua'lar hep aynı milletim kalmasın vatansız,
Koş evladım sinendeki imanla olsan da postalsız..!

Mehmetler, Hasanlar, Aliler Hüseyinler, Seyyidler,
Her biri ayrı bir yerden ama sanki memleketliler,
Asla dönemeyeceklerini de bile bile gittiler,
Binlerce yürek aynı sinede ki iman gibiydiler..!

Dökülen kanlarıyla toprağı vatan ettiler,
Şimdi hak'kın vâad ettiği makamda şehitler,
Peygambere tekmil vermeye gittiler,
Binlerce yürek aynı sinede ki iman gibiydiler..!

Çanakkale de Galiç yada Ana far talar da,
ALLAH'hu Ekber nidaları vatanın her yanında,
Topraktaki vatan gönderdeki bayrak uğuruna,
Başları dik vardılar imanlarıyla hak divanına..!

30 HAZİRAN 2006 Kenan SAYIN...

KENAN SAYIN
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Çay da ki Misafir..!

Sabah çayım mis gibi bardağımda,
Tüten buharında kokusu ulaşıyor burnuma,
Çay bu ya çay mis gibi valla,
Kokusu bir yana rengi de tavşan kanı billa.

Aaa o da ne çayımda misafir var valla,
Yüzeyinde yüzüyor hemide billa,
Eee şimdi bu misafir kadın mı erkek mi,
Anlamak lazım da.

Hani öyle derler ya,
Eğer yumuşak sa kadın sertse erkek,
Anlamak için ne etmek gerek,
Şimdi ayıp olur anlamadan ölmek,

Kaşığımla aldım misafiri usulca,
Götürdüm dudaklarımın arasından ağzıma,
Aldım misafiri dilimle,
Isırdım usulca dişlerimle,
Vallahi bir şey anlamadım,
Yoksa talihim gibi ibne mi bana gelen

KENAN SAYIN
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Çocuk Gelin..!

Bağrında hissetti kötü kokulu nefes,
İşte o an tarumar oldu,
Hayallerinde büyüttüğü bin bir heves,..:
Hırpalanan bedeninle eriştin sabaha,
Oysa hayal etmiştin ulaşmayı baharlara,
Hangi vicdanla mahkum edildin kışlara,

Kendisi daha çocuk,
Elinden tuttuğu çocuk,
Gözleri boncuk-boncuk,
Bakışları hala çocuk,

Nasıl kıydılar sana çocuk,
Hangi sofrada oldun çokluk,
Kabarmamış daha memesi,
Nasıl emzirecek bilmem ki,
Çocukken doğurduğu bebeyi,

Yüreğinde hüzün gözünde nem,
Seyreder sokağı pencereden,
Oynayan çocukları seyreden,
Daha çocukken "anne" edilen çocuk,
Hangi vicdan ile kıydılar sana çocuk,

KENAN SAYIN
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Damla Damla..!

Damla Damla..!

İstanbul çok güzel, çok özel am’ma,
Bir sen yok bura da,
Ne mutlu olduğun mekana,
Varlığın.:
Cennet kokusu saçar ortama..
Yazdıklarım bir anlam ifade etmeyebilir,
Belki de sana,
Am’ma.:
Yüreğimden dökülenlerdir,
Damla damla...

KENAN SAYIN
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Damlalar..!

Geceler uzun sevdan sonsuz olsun..
Bana bakışın muhabbet'le dolsun..
Seni düşünmek sadece fikrim olsun..
Varlığın yüreğimin mabedi olsun..!

Her vedam kavuşmama ram olsun..
Senden başkasına bu yürek haram olsun..
Seni tanımak seni yaşamak ahdım olsun..
Batsada güne gönlüme varlığın doğsun..!

Siirinden ilhamla yüreğimden döküldü..
Yüreğimde bir çok şey yerinden söküldü..
Eğer seni getirecekse zaman dilerim senden aman..
Bilirimki o güzel yüreğin sever çok yaman..!

27 MAYIS 2006 Saat 22.29.

KENAN SAYIN
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Dans..!

Dans..!

Can Simidim Gözlerin se,
Çekinmem Girerim ben her denize,

Yiğitler Çıkmış Meydane,
Her Birinin elinde Ayrı Merdane,
Hamurmu yoğuracağız Söylesene,

Dans Edeceğim sen, sen,
Ayağına Basmam Bilesen,

Gözlerinde ki Mahmurluk niye,
Uykusuz geceden mi çıktın Güne,

Kalk gidelim seninle,
Şıh bağına gazele,
Meyletme uzaktaki güzele,

Doyum olmaz alınan nefese,
Heleki memlekette ki güzele,

Binersen merkep e  tersine,
Hep bakarsın gerisin geriye..!

Kenan SAYIN...!

KENAN SAYIN
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Dar geliyor...!

Bedenim dar geliyor yetmiyor kalbime,
Sevdim  seni ne geçti ki elime,
Toplam konuştuğumuz belki de üç beş kelime,
Yaktın yakılacak yerimden ne geçti ki eline,

Olduramıyorum varlığını beynime,
Huzur vermez oldun düşüncelerime,
Çoğu çoğu ettiğin iki kelime,
Nasıl sevdirdim ki seni kendime,

Hamam böceklerini bilirmisin,
Onlar dahi güler oldu halime,
Sülietin sanki yapıştı gözlerime,
Mutlumusun söyle ne geçti eline,

Gelmemiştin ki yanayım gidişine,
Senden kalan çoğu çoğu iki kelime,
Bi haber de olsan üzül sen haline,
Yetinsin kalbim kalan hayalinle,

18 OCAK 2007          Kenan SAYIN....

KENAN SAYIN
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Daralıyorum..!

Daralıyorum..!

Geniş gecelerin darlığında daraldıkca daralıyorum,
Varlığını düşündükce az da olsa ferahlıyorum,
Aramıza giren uçurumları düşündükce bunalıyorum,
Yinede varlığınla zerre de olsa ferahlıyorum..!

Her şeyin var olduğunu ama yetmeyişini şimdi anlıyorum,
Gelene gidene bakıyorum çoğunlukla öylesine kalıyorum,
Aramıza giren uçurumları düşündükce bunalıyorum,
Kanat çırpmaktan bitap kumru misali soluyorum,

Çığ gibi büyüyen hasretime mani olamıyorum,
Yürek feryadımı yedi düvele haykırıyorum,
Gariptirki ne senle nede sensiz olamıyorum,
Doğan güneşi batan güneşe ekliyorum da ekliyorum..!

Kenan SAYIN...

KENAN SAYIN
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De bana

De bana.

Unutuyorum kendimi,
sağ da sol da.
En çokta,
aklım da sen olduğun da.
Çaresi var mı,
kime sorsam de bana.
Sahi ben,
ne anlatıyordum sana.

KENAN SAYIN

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Dedim ki..!

Dedim ki..:
Bir bomba patlatacağım sonunda,
Dedi ki nedir o bomba de bana da,
Dedim ki.: demem onu sana,
Büyüsü bozulur sonra,

Düşersin en olmadık zamanlar da,
Senle dolu aklıma,
Unutuyorum ağzıma gelmiş lafı bile o an da,
Düşünüp duruyorum sonra,
Neydi ya ne diyecektim ben şimdi "alla-alla",

Zaten iki gram aklım,
Uyduramıyorum zamana,
Zaman mı yaman ben mi yaman,
Anlayamadım ya onuda,
Velhaslıl unuttum yine bak laf çıkmadı ağzımda,
En çokta sen olduğun da,
Unutuyorum lafımı o anda,

Dedim ki.:
Aklıma, neler oluyor sana,
Nedir bu yaptığın bana,
Dedi ki, suçlu arama git bak aynaya,
Göreceğin o adam var ya,
Dinlerim ben söyleneni,
Gittim baktım aynaya tanıdık geldi san ki bana,
Düşündüm nereden tanıyorum bu adamı "alla-alla",
Yine gelmedi bak aklıma,

Zihnime çöreklenmiş zifiri bulutlar,
Bir kasırga bir fırtına lazım aslında,
Sahi ben ne anlatıyorum,
Bir bilen dese bana...!

KENAN SAYIN
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Defne...!

Defne...!

Seni seyretmek..!
Sanki maziden özlenen miş gibi,
Seni seyretmek..!
Sanki gelecekten habermiş gibi,

Velhasılı,
Seni seyretmek huzurlu bir nefes gibi,
Bir nefes alışı, ve bir nefes verişi,;
Kadarda olsa seni seyretmek,

Benzetemiyorum seni, hiç bir şeye,
Güzelliğini yüreğime resmetmek gibi,
Varlığınla hem dem olup,
Sen de kendimi görmek gibi,

Defne yaprakları bile seni,
Kıskanırdı eminim ki..
Yoktur riyası yoktur yalanı inan ki.

Defne yaprakları dahi,
Kıskanırdı seni, görseydi halimi,

Ahh ah içimden geçenleri yazamaz,
Bu kalemler neden bilmem ki,
Seni sarmak değil, billahi değil,
Seni yaşamaktır muradım inan ki,

Isız gecelerimde yıldızlara değil,
Esen melteme sorarım "seni"...

Kenan SAYIN...

KENAN SAYIN
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Deh Be Hayat..!

Deh Be Hayat..!

Deh dediğinde giden at,
Buyurduğun işi yapan evlat,
Kapıyı çalmadan geldiğini hisseden avrat,
Bundan öte yoktur saltanatlı hayat..!

Büyüğün konuştuğu söz küçüğündür,
Testideki su susuzluk çekenindir,
Alim konuşur cahil dinler,
Emretmiştir tüm semavi dinler..!

Bereket yağmur ile gökten iner,
Yaşama kast eden kuraklık diner,
Alim konuşur cahil sükut eder,
Güzellikler bilgiyle raks eder..!

...........inciler.............

KENAN SAYIN
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Deli..!

Deli...!

Bendeki etkisini nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum...
Öyle içten öyle etkiliki kaleminden çıkan kelimelerin...
Taa uzaklarda bile etkiliyor beni nadide yüreğin..
Sanki elindeki içi boş çerçevene resim arıyor gibisin..!

Hassasın narinsin sevilmeye muhtaç gibisin.,
Üzülme ey deli sen en güzel sevilmeyi hakedensin.,
Beyhüde harap etme kendini at o boş çerçeveyi.,
Mutlaka bir gün gelecek içindeki resimle çerçevesi..!

Ey deli kulak ver bana hakeden bulsun seni.,
Kaypak yüreklere sakın verme eşsiz sevgini.,
Derbeder eder dünyadada mahşerdede bilki seni.,
Mutlaka bir gün gelecek içindeki resimle çerçevesi..!

08/Temmuz/2006                Kenan SAYIN....

KENAN SAYIN
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Deprem de Nere de ve Nasıl Durmalı.

Depremde nerede durmalı
Adım Doug Copp.
Dünyanın en tecrübeli kurtarma birimi Amerikan Uluslar arası Kurtarma Ekibinin
Kurtarma şefi ve afet olayları müdürüyüm. Bu makaledeki bilgiler bir deprem anında
hayat kurtaracaktır.
875 yıkılmış binaya sürünerek girdim, 60 ülkeden kurtarma ekipleriyle çalıştım, birçok
ülkede kurtarma ekipleri oluşturdum, ve çok sayıda ülkede birçok kurtarma ekibinin
üyesiyim. 2 Yıl boyunca birleşmiş milletler felaket azaltma uzmanıydım. 1985ten beri
aynı anda gerçekleşenler hariç dünyadaki bütün büyük felaketlerde çalıştım.
1996da benim hayatta kalma metodumun geçerliliğini ortaya koyan bir film yaptık.
Türk hükümeti, İstanbul belediyesi, İstanbul Üniversitesi, Case yapımcılık, ve ARTI bu
pratik ve bilimsel testin filme alınmasında işbirliği yaptılar.
İçinde 20 maket (mannequis)  olan bir okulu ve evi yıktık. On maket çömel ve korun
metodunu uygularken, 10 maket hayat üçgeni metodumu uyguladı. Tasarlanmış
yıkımdan sonra görüntüleri filme almak ve sonuçları belgelemek için enkazı geçip
binaya girdik.
Bina yıkımlarında oluşabilecek şartlar dahilinde direk olarak gözlemlenebilen ve bilimsel
şartlar altında hayatta kalma tekniklerimi uyguladığım film çömelip korunan/saklanan
kişiler için hayatta kalma şansının sıfır olduğunu ortaya koydu.
Hayat üçgeni metodumu kullananlar için hayatta kalabilme şansı yaklaşık olarak % 100
oldu. Bu film Türkiyede ve Avrupanın geri kalan kısmında milyonlarca izleyici tarafından
izlendi. Bu film ABD, Kanada ve Güney Amerikada RealTV programında izlendi.
Enkazına girdiğim ilk bina 1985 Mexico City depreminde bir okuldu. Bütün çocuklar
sıralarının altındaydı. Her bir çocuk kemiklerinin kalınlığına kadar ezilmişlerdi.
Sıralarının yanındaki koridorlara uzanmış olsalardı hayatta kalmış olabilirlerdi. Bu ayıptı,
gereksizdi ve çocukların neden koridorlarda (sıraların arasında)  olmadığını merak
ettim. O an, çocuklara bir şeyin/eşyanın altına saklanmalarının söylendiğini
bilmiyordum.
Basitçe ifade edilirse, binalar yıkılırken, objelerin üzerine düşen tavan ağırlığı veya
içerideki mobilyalar bu nesnelere çarparken yanlarında bir yer, boşluk bırakırlar. Bu
boşluk benim hayat üçgeni dediğim alandır. Nesne ne kadar büyük ve ne kadar
dayanıklı olursa daha az ezilecektir.
Nesneler ne kadar az ezilirse boşluk ve bu boşluğu kullanan kişinin yaralanmama
olasılığı o kadar artar. Bir dahaki sefere televizyonda yıkılan bina izlerken gördüğün
üçgenleri say. Heryerdeler.
Yıkılan bir binada göreceğiniz en yaygın biçimdir.
Deprem anında hayatta kalma, ailelerine bakma ve başkalarını kurtarma hakkında 750
bin nüfuslu Trujillo kentinin İtfaiye bölümünü eğittim. Trujillo İtfaiye Departmanının
kurtarma şefi Üniversitede profesördür. Bana her yerde eşlik etti. Kişisel ifadeleridir:
Adım Roberto Rosales. Trujillo kurtarma ekibi şefiyim. 11 yaşındayken çöken bir binada
mahsur kaldım. Mahsur kalışım 1972 yılında 70.000 kişini öldüğü depremde oldu. Erkek
Kardeşimin motosikletinin yanında oluşan hayat üçgeni içinde hayatta kaldım.
Yataklarının veya sıraların, masaların altına giren arkadaşlarım ezilerek öldüler (isim,
adres vb detayları anlatıyor) . Ben hayat üçgeninin yaşayan örneğiyim. Ölen
arkadaşlarım çömel ve korun örnekleridir.
DOUG COPPUN ÖNERİLERİ
1)  Binalar çökerken basitçe çömelen ve korunan kişiler istisnasız her defasında ezilerek
ölüyorlar. Masa, araba gibi nesnelerin altına giren kişiler her zaman ezilirler.
2)  Kediler, köpekler ve bebeklerin hepsi doğal bir şekilde dizlerini ana rahmindeki gibi
karınlarına doğru çekerek kıvrılırlar. Deprem anında sizde bu şekilde kıvrılmalısınız. Bu
doğal bir güvenlik ve hayatta kalma içgüdüsüdür. Daha küçük bir boşlukta hayatta
kalabilirsiniz. Hafifçe ezilecek ama yanında boşluk yaratacak bir kanepe, geniş büyük
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bir eşyanın yanında durun.
3)  Ahşap evler deprem anındaki en güvenli yapılardır. Sebebi basittir; ahşap esnektir
ve depremin zorlamasıyla hareket eder. Eğer ahşap bina çökerse geniş yaşam
boşlukları oluşur. Ayrıca, ahşap binalar daha az yoğunlukta yıkılış ağırlığına sahiptir.
Tuğla binalar ayrı tuğla parçalarına ayrılacaklardır. Tuğlalar bir çok yaralanmalara
sebep olacaktır, ama (beton)  bloklardan daha az ezilmiş vücutlar yaratırlar.
4)  Eğer gece yataktayken deprem olursa, basitçe yuvarlanarak yataktan düşün.
Yatağın çevresinde güvenli bir boşluk oluşacaktır. Oteller müşterilerine deprem anında
yatakların yanında yere uzanmalarını salık veren bir uyarı notunu odalarda her kapının
arkasına asarlarsa depremlerde çok büyük hayatta kalma oranlarını sağlayabilirler.
5)  Televizyon izlerken deprem olursa ve kolayca kapıdan veya pencereden dışarı
kaçmak mümkün değilse, kanepe veya büyük bir koltuğun/sandalyenin yanında cenin
pozisyonunda kıvrılarak yere uzanın..
6)  Bina çökerken Kapı kirişlerinin altına geçen herkes ölür...Nasıl mı? Eğer kapı
kirişlerinin altına geçerseniz ve kapı kirişi öne veya arkaya doğru düşürse inen tavanın
altında ezilirsiniz. Eğer kapı kirişi yana doğru yıkılırsa ikiye bölünürsünüz. Her iki
durumda da ölürsünüz!
7)  Hiçbir zaman merdivenlere gitmeyin/yönelmeyin. Merdivenler (ana binadan)  farklı
bir frekans aralığına sahiptir; ana binadan bağımsız/ayrı olarak sarsılırlar. Merdivenler
ve binanın geri kalanı devamlı olarak birbirlerine çarparlar, ta ki merdivenlerin yıkılışı
gerçekleşene kadar. Merdivenlere ulaşan insanlar basamaklar yüzünden yaralanırlar.
Korkunç şekilde sakatlanırlar. Bina yıkılmasa dahi, merdivenlerden uzak durun.
Merdivenler binanın hasar görmesi en muhtemel kısmıdır.. Depremde yıkılmamış olsa
dahi, merdivenler bağırarak kaçmaya çalışan insanların aşırı yüklenmesi ile çökebilir.
Merdivenler binanın geri kalan kısmı zarar görmemiş olsa dahi her zaman güvenlik
açısından kontrolden geçirilmelidir.
8)  Binanın dış duvarlarına yakın yerlerde durun, mümkünse dışına çıkın. Binanın iç
kısımlarındansa dış kısımlarına yakın yerlerde olmak çok daha iyidir. Binanın dış
çevresinden ne kadar içeride olursanız, çıkış yolunuzun kapanma ihtimali o kadar
artacaktır.
9)  Aynen Nimitz yolundaki katlar arasındaki (yıkılan)  blokların meydana getirdiği gibi,
deprem anında üst yolun yıkılmasıyla ezilen araçların içinde bulunan insanlar ezilirler.
San Francisco depreminin kurbanlarının hepsi araçlarının içindeydiler. Hepsi öldü.
Araçlarının dışına çıkıp,aracın yanına uzanıp veya oturarak kolaylıkla hayatta
kalabilirlerdi. Ölen herkes eğer araçlarından çıkıp, araçlarının yanına oturabilseler veya
uzanabilselerdi yaşıyor olabilirdi. Ezilen bütün araçların yanında-kolonların direkt olarak
üzerine düştüğü araçlar hariç- 3 feet yükseklikte boşluklar oluşmuştu.
10)  Enkaz halindeki gazete ofislerini ve çok miktarda kağıdın olduğu ofisleri dolaşırken
kağıdın sıkışmadığını /ezilmediğini keşfettim. Kağıt yığınlarının/kümelerinin etrafında
geniş boşluklar bulunur/oluşur.
Bu mesajı mümkün olduğu kadar çok kişiye iletmeniz önemle rica olunur...
Saygılarımla.... Kenan SAYIN.
(alıntıdır)

KENAN SAYIN
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Derin Gece..!

Bir ışık hüzmesi gibi,
Süzülürsün zihnime,
Her nereye baksam,
Bir sen akseder gözüme,
Benimde bir yıldızım var,
Bilirim bir yerlerde,
Bilmem ki,
Hangi gezegenin hangi köşesinde,
En çok da düşersin zihnime,
Gecenin en derin yerinde,
Bir yıldız misali kayarsın zihnimden yüreğime,
İşte o zaman en derin sessizlik çöker üzerime.
Koku duyusunu kaybetmiş kuzgun misali,
Koşarım bir öteye bir beriye,

KENAN SAYIN
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Devlet Memurluğu..!

Devlet Memurluğu..!
Devlet dairesinde (bünyesinde)  Devleti temsilen görev yapmak her kul'a nasip olacak
bir ayrıcalık değildir,
Devlet kutsal bir müessedir zira VATAN sathında hayatını idame ettiren İnsan'ından
Hayvanın'dan Otun'dan Böceğinden mesuldür ve sorumludur...
Hal böyleyken Devlet i temsilen, Devlet dairesinde hizmet'de bulunanda bu şuur da
olmalıdır.. bulunduğu kurumun ayrıcalığı olduğu nisbetde'de sorumluluğu ağır ve
kutsaldır.
Teşbih de hata olmazsa Dünyada iken Sırat üzerinde olmanın hali de denilebilir..
Yaptığı vazifenin kütsiyetinden bi haber olup görevini süistimal eder ise ki ALLAH
muhafaza... hem dünyası hem de Ahireti berbat olur...! ama mutlaka ve mutlaka
olur...!
Ahiret deki hali ne olur elbet de ki bilemem ve bilemeyiz.. ancak yoktan var edenin
malumudur..
Ancak Dünyada iken ne olacağı hakkında az çok bilgim ve fikrim var...
Hizmetine talip olduğu Devlet e Hainlik edenin gün gelir devası mümkün olmayan
dertlere "düçar" olması kaçınılmazdır..
Bir gün ama bir gün mutlaka başına gelir sonu berbat olur. yokluk sefalet ve rezillik
içinde kuduz köpek gibi debelene debelene inleye inleye GEBERİR..!
Devlet yine yerindedir, Millet yine keyfindedir, Ağaçlar yine yeşerir,
Anneler yine bebeklerini emzirir...
ve en nihayet "Pislikler" GEBERMİŞTİR...
Kenan SAYIN.

KENAN SAYIN
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Devr-i Lanet..!

Tarih ile övündük gelecek ile avunduk,
Son yetmiş yıla ipotek koymuş liderlere kandık,
Kandırıldık ta kandırıldık,
Din adına sömürenlere inandık.

Vergi vermeyi namus borcu bildik,
Ödedik te ödedik,
Vergisi ödenmiş ten de vergi ödedik,
Ödedik te Ödedik.

Vatanı üç kuruşa satanlarıda gördük,
Sistemin zaafiyeti sandık,
Milletin meclisine bel bağladık,
Adam sandık ANKARA ya yolladık,

Asla bir daha yanına yöresine yaklaşamadık,
Yuh be ne ANKARA ymış semizleştide semizleşti,
Sanki deyyuslarla sözleşti,
Milletin ırzına geçti de geçti.

Devlet zenginleşti Millet fakirleşti,
İlim irfan hak getire caniler baş üstünde,
Namus kavramı pasifleştirilmekte,
Haram helala can çekiştirmekte,

Pezevenklik terfi etti bey efendiliğe,
Fahişelik atandı halkla ilişkilere,
Sen namusluluğunla bin otübüse,
Caniler fink atsın son mödel jeep lerle.

Şeytan derki öldür öldürdüğün kadar,
Gir devletin misafirhanesine,
Yan gel yat keyfin yerinde,
Bir gün çıkarsın gazetelerin manşetine.

Lanet edesin gelir yaşadığın bu devire,

KENAN SAYIN
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Dileğim...!

Yüreğimin aynası desemde az kalır...
Ne kadar içtensin ifade edebilmem az kalır...
Tanımaktan öte yaşamak ister yüreğim...
Yaşayamazsam mevsimim güz kalır...

Seni tanımak seni yaşamak ister yüreğim..,
İşte budur senden yegane dileğim..,
Esirgersen sevgini benden bildiğim bileceğim..,
Seni yaşayamamaktan tarumar olur yüreğim..!

21 Mart 2006                             Kenan SAYIN...

KENAN SAYIN

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Dilek Taşından..!

Az yada çok gönlümüz şen gelişinle,
Yarın da gün doğar mı bilmem ki üzerimize,

Dilerim ömrün uzun olsun benden ziyade,
Tatmadığım güzellikler sana varsın bir an önce.

KENAN SAYIN
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Dilekçe...!

Dilekçe..!

Faniliğimde ki seni baki kıl bende,
Lütfunla bir sen kalasın bu bedende,
Billahi muhtaç ruhum nur u nefesine,
Öyle üfleki körüklensin varlığın yüreğimde...!

Soyutlansın tüm benliğim bedenimde,
Senden Gayrısını istemem bende ki bende,
Billahi muhtaç ruhum nur u nefesine,
Öyle üfle ki körüklensin varlığın yüreğimde...!

Kabul olsun istiyorum dileğim sende,
Baki kalacak varlığındır nihayetinde,
Billahi muhtaç ruhum nur u nefesine,
Öyle üfle ki körüklensin varlığın yüreğimde...!

Nazarın la ebedi kıl hakikatı kalbimde,
Kuvvet bulsun ayaklarım bastığı yerde,
Billahi muhtaç ruhum nur u nefesine,
Öyle üfle ki körüklensin varlığın yüreğimde...!

Arzedeyim kuvvet ver kudretinle dilime,
Yüceltsin bende ki seni her an her yerde,
Billahi muhtaç ruhum nur u nefesine,
Öyle üfle ki körüklensin varlığın yüreğimde...!

19- OCAK 2007                    Kenan SAYIN....

KENAN SAYIN
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Dipsiz Zamanlara..!

Duyma ihtimalinin olmadığı,
Nice Zamanlarda.
Sessizliğimin çığlığıyla haykırdım,
Seni seviyorum diye,
Dipsiz zamanlara..!

Kaç defa kulakların çınladı,
Bilmem ama.
Öyle yaman ki bu düşünce,
Dile gelmezse bile.
Seni seviyorum diye haykırdım,
Dipsiz zamanlara..!

Yüreğimi  inletir düşüncemde,
Dilime gelmeyen.
Hissetmeyen yüreğine söylenecek çok,
Şey olsa bile.
Gem vuruyorum dönmeyen dilime,
Seni seviyorum.

KENAN SAYIN
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Doğan şiir..!

Doğan şiir..!

Yoktur şiir de olgunlaşma,
Katılmıyorum bu noktada sana,
Bebek misali geleceği varsa gelir dünya ya,
Artısı eksisi ile tutunur yaşama,
Anlayan anlar anlamayan sa zaten kazma..!

Kenan SAYIN...

KENAN SAYIN
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Doğum Günü...!

Ne yol bir kaç adım ne ışık ne su...,
Yaşayan içindir mutlak ölüm korkusu..,
Özgür yüreği mahkum eder gönül tutkusu..,
Seven yüreğin kaybetmektir tek korkusu..!

Tarih on yedi haziran günlerden cuma..,
Dileklerin en güzeliyle mutluluklar sana..,
Müteesir olma ey Naz'ım.! otuzüç yakışır sana..,
Daha nice yıllar dileyecek bu yürek sana..!

Varlığın hediye billahi hediye tillahi hediye bana..,
Bu yürek sensizliğine değil varlığına yana..,
Dilerim bir gün muhabbet'ine Aşk ile kana..,
Daha nice yıllar dileyecek bu yürek sana...!

İşte bu yürekten yüreğine döküldü kendince..,
Sesini duymak seni görmek doğum gününde..,
Varlığını bilecek özleyecek her yeni gününde..,
On yedi haziran mutlu kılsın Naz'ı her geldiğinde..!

Hani bir can'ın var birde cancan'ın var ya..,
Farkındamısın bilmiyorum birde sen varsın her an'ımda..,
Deli divane bir baktım sağ yanıma bi sol yanıma..,
Daha nice yıllar dileyecek bu Kenan sana...!

17/HAZİRAN/2002

KENAN SAYIN
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Dokunma dokunur sana..!

Günahlarımla Mutluyum..!

Be hey dalında değmemiş armudum,
Derdi senimi aldı be hey angudum,
Ben günahlarımla da mutluyum,

Sana göre akibetim cehennemmiş,
Cennetin tapusu elinemi geçmiş,
İleri geri laf edersin cahil derviş,

Hak bilir yürekleri yürekten öte kalpleri,
Caihil cömbelek anırması kaile alınsa idi,
Bozca ada da nice alimler türer idi,

Sen sen ol günahkarın günahına dalaşma,
O günahlar döner dolaşır yapışır sana,
Var ise günahkarın günahı bırak onu hak sora,

Elinden geliyorsa bir katrede olsa iyilik,
Durma geri o sana verecek ebediyet de beylik,
Hangi yürekte yatar bilemezsin nice yiğitlik.

Kelamım söylemiştir hakıyla ortaya,
İşine gelen alsın düşeni payına,
Sen sen ol hak tan öte hak yol arama,

Saltanatın varacak bir gün yolun sonuna,
Yaptıkların gelecek elbette seninde önüne,
Bilemezsin kim sokar değneği kimin gözüne,

Yürekleride kalpleride bilen vardır hakkıyla,
Hak için yaptıklarını sakla sen sandıklara,
Bundan anlamıyana da sivrisinek davul çala..!

KENAN SAYIN
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Dokunuşlar..!

Kırdım kalemi yazmayacağım halimi,
Boğazdan gördüğüm süzülen en son gemi,
Dokunuşlarıyla okşayan yüreğimi,
Bir andı tıpkı boğazdaki meltem gibi..!

Yaşamdaki son nefes gibi,
Ciğerime can veren oksijen gibi,
Dokunuşunla sevdin ya sen beni,
Sanırım hissettiğim o an ki ürperti..!

Gemiler bile döner gittği yerden,
Oysa ben bi haber kaldım yine senden,
Hissettirdin bana ılık nefesinden,
Susamışlığı yaşadım en derininden..!

Aşk ını özlemek le geçecek gibi zaman,
Boğaz değildi sanki yaşanacaklara harman,
Dayanamazdım görmeye durdu zaman,
Vermiyor sensizlik yüreğime aman..!

Göz yaşlarım feryat ta sensiz akmam,
Artık boğaza bile o an ki gibi bakmam,
Sen kokmayan omuzu asla koklamam,
Varlığın olmayan beynimle gecelere yatmam..!

25 OCAK 2007                     Kenan SAYIN...

KENAN SAYIN
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Dolunay...!

Diledim seni dilek dilenen yerden,
Dileklerin kabul edildiği Dolunay lı geceden..!

Yaprak düşümü de olsa yüzünü görmeden,
Gitmeyeceğim kahrolası bu yalancı alemden..!

Yaprak düşümüde olsa yüzünü göremeden,
Gideceğim galiba bu kahrolası yalancı alemden..!

KENAN SAYIN
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Dostluk.... Dünya Klasiklerinden...1

KEFİL...!

Meroz mantosunun altına bir hançer saklayarak, Siraguza kıralı Denis in yanına
sokuldu. Muhafızlar derhal onu yakalayıp zencire vurdular. Kıral hiddetle sordu:

                  -Bu hançerle ne yapacaktın.?
                 -Şehri bir zalimden kurtaracaktım!
                -Bu arzunun cevabını darağacı üzerinde göreceksin...
                -Ölüme hazırım. Hiç bir zaman af ve aman dilemiyorum. Yanlız küçük bişey
istiyorum. Kız kardeşimle nışanlısının evlenme törenlerini yapmak üzere üç gün izin...
Arkadaşım benim yuerime kalacak ve eğer sözümde durmazsam öcünü ondan
alabileceksin.

               Kıral gülmeye başladı ve biraz düşündükten sonra alaycı cevabını verdi.:
             -Sana üç gün izin veriyorum.Fakat bilmiş ol ki bu zaman biter bitmez
görünmezsen arkadaşın senin yerini tutacak ve ben seninle ödeşmiş olacağım.

             Meroz arkadaşına koştu.:

        -Kıral benim giriştiğim iş için darağacında cezalandırılmasını istiyor. Bununla
beraber kızkardeşimin nişanında bulunabilmem için üç gün izin verdi yanlız ben
dönünceye kadar sen onun yanında kalacaksın.!

        Arkadaşı hiç sesini çıkarmadan onu kucakladı; Meroz uzaklaşmaya başladığı
zaman o da kendini kırala teslim etti.

        Meroz üçüncü gün kardeşiyle nişanlısını evlendirmiş uğursuz zamanı geçirmemek
için acele geri dönüyordu. Fakat sürekli bir yağmur çabuk yürüyüşüne engel olmuştu.
Geçtiği tepelerde kaynaklar sel gibi olmuştu dereler nehir şekline dönmüştü.
        Meroz sopasına dayana dayana bir ırmağın kenarına gelince. Kabaran suların iki
kıyıyı biri birine bağlayan köprüyü alıp götürmüş olduğunu ve kemerlerin yıkılmış
olduğunu gördü. Bu hal karşısında üzüntüsünden çırpınmağa ve sabırsız bakışlarla
uzakları süzmeğe başladı.

       Onu karşıya geçirmek için canını tehlikeye sokacak hiç bir kayık bu yana yaklaşan
hiç bir sal görünmüyordu sularda gittikce denizler gibi kabarıp coşuyordu. Ümitsiz kalan
yolcu ellerini semaya açmış ağlıyordu.:

        -Oh Tanrım.! bu azan suları durdur.... Zaman geçiyor Güneş tam tepemize
geliyor. Eğer ufka biraz daha yaklaşırsa arkadaşımı kurtarmak için çok geç kalacağım.

        Dalgalar çılgınlığını artırmaktan başka bişey yapmadılar. Sular suları saatler
saatleri kovalıyordu. Meroz daha fazla düşünemedi... Coşkun suların ortasına atıldı.
Çetin bir uğraştan sonra suları yendi.
Karşı kıyıya geçince yürüyüşünü hızlandırmaya başladı. Yakıcı bir güneş tesirinde.
Meroz dizlerinin yorgunluktan bittiğini hissediyordu.

     -Ne işitiyorum bu güzel sesi bir serin deremi çıkarıyor?
Durup dinledi: Yanındaki Taşlardan neşeli bir kaynak fışkırıyordu Sevinçle eğildi; Yanan
anlını serinletti.

      Güneş bakışlarını yapraklar arasından uzatarak yol boyunca deli gibi gölgeler
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çiziyordu...

       İki yolcu geçti Meroz onlardan derhal uzaklaştı.Fakat aralarında bir şey
konuştuklarını işitmişti.:
         - Şu anda onu darağacına çekiyorlar....

     Yetişememek korkusu. Meroza kanat verdi mertlik duygusu kamçıladı. Ah işte
uzaktan batan güneş altında. Siraküze şehrinin kulaleri göründü. Çok geçmeden evinin
bekçisine rastladı. Onu tanıyınca bir titreme geçirdi bekçi:

        - Kaç! artık ardakadışı kurtarmanın zamanı geçti. Hiç olmazsa kendi hayatını
kurtar! o şu dakika can veriyor. Son saate kadar hiç ümidini kaybetmeden seni
bekliyordu. Kıralın soğuk şakaları bile sana karşı olan inancını bozmadı...

         - Peki mademki onu kurtaramıyacağım: Hiç olmazsa onun acısını paylaşmalıyım.!
O kanlı Kıralda: <<Bir Meroz dostuna fenalık etti alçaklık etti..! ...>> diyemesin. Bir
yerine iki kişiyi öldürterek sevinsin....

         Meroz şehrin kapılarına vardığ zaman. Güneş batıyordu
         Darağacını ve seyirci halkı gördü. Arkadaşını asmak için bir ip boğazına takmışlar
henüz kaldırıyorlardı.

       -Dur cellat, ben işte geldim...

     İki arkadaş yarı sevinç içinde kucaklaştılar....

    Bu manzara karşısında hiç kimse duygusuz kalamazdı. Kıral bile, bu haberi
heyacanla öğrendi... ikisini de... huzuruna getirtti.... uzun uzun hayretle seyrettikten
sonra:

   -Hareketinizi çok beğendim dedi.. Demek <<İyikil>> ve  <<Namus>> boş kelimeler
değilmiş. Şimdi benim de sizden bir dileğim var. Benide aranısa alın üçümüzün kalbi
bundan sonra Tek KALP olsun...! ! !

KENAN SAYIN
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Dönsün dünya...!

Eti Puf Alayım. :)))

Şaka tabiki... ama söz çıktı bi defa ağızdan elbette ki borcum ödeneceği zaman a
kadar.. öderiz bir gün elbett dimi.. :)

Üzülmek.. üzülmek nedir..? öncelikle bunu biraz düşünelim olurmu... biz neden
üzülürüz... olur olmaza...

Bu duygumuzu tetikleyen dürtü nedir...! Çoğunkla Kaybetme korkusundan gelir
başımıza... sonra olmasını istediğimiz bir şeyin yada bir davranışın isteklerimize mualif
olmasından gelir başımıza...
Sevinme diye Şartlandığımızın aksine olan durumlarda da ifade edemediğimiz duyguları
tarifte gelir aklımıza..! iyi de bunun bize ne yararı var işin bir de bu boyutu var dimi...
yani üzülenin elde ettiğ kazanım ne..!
elden kaçırdığı fırsat ne..!
şimdi sen üzül üzülebildiğin kadar Neyi değiştirebilirsin yada neyi değiştirdin..?
Dünya ya bir de farklı açıdan bakalım yada dünyayı farklı cepheden seyre dalalım.. ve
ne gördüğümüzü tahlil edelim...

Farzedelim ki imkanın var ve fezaya çıktın...
Dünyayı gözetledin... söyle bakalım ne göreceksin...?

istersen ben sana söyleyeyim tıpkı dünyadan baktığında AY ın görünen halini yada
uzaklardaki yıldız ın parlamasını...!

oysa baktığın Dünya da milyarlarca insan ve sayısını bizim bilemiyeceğimiz kadar canlı
var ve bunlar olur olmaza üzülürler..! Aptalca şeylere de Sevinirler..! ve Düşünmezler
ki... Asıl Var olandan ve Asıl baki olandan bi haberdirler..!

Yalan olana üzülsen ki ne fayda Sevinsen ki ne fayda...!

İyisimi Boş ver Dönsün Dünya.. :)

KENAN SAYIN
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Dört Mevsim Gibisin

Dört Mevsim Gibisin

Mevsimler de karıştı bana gönlümü hatırlatır gibi.,
Yağsın artık Kar tıpkı eskisi gibi Kışı özledim sanki.,
Artık kışlarda üşütmez oldu üşümeyi de özledim inanki.,
Tedirginlik içindeyiz ne oldu bizlere bilmiyorum ki..!

Rüya gibiydi gelişin ruhum ısındı gelişinle bil ki.,
Dokumasaydım koklamasaydım inanamazdım san ki.,
Hala kokunu hissediyorum ben sende kaldım inan ki.,
Koptuğum hayata yeniden tutundum varlığınla bil ki..!

Sakla beni yüreğinin derinliğinde yıldızsız gecelerde.,
Sev beni kaldığında baş başa kendinle gizemli sevginle.,
Yüreğim belki o zaman sakinler bulunca kendini teninde.,
Hissettim sıcaklığını Tattım aşk ını sanki dokununca eline..!

Hoş geldin hoş geldin bi tanem hoş geldin yüreğime.,
Sonsuz sevmelerimle seveceğim seni her yeni günde.,
Bakan gözlerim aşk ımı gördü ıslak bakan gözlerinde.,
Bakışlarınla sevdin beni daha dokunmadan tenime..!

Kenan SAYIN...                         02/02/07

KENAN SAYIN
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Dua..!

ALLAH'ım..:

Öncelikle Akıl sağlığımı koru,
ve bana bedeni sıhâât nasip eyle,,,

ve ALLAH'ım..:

Güzel düşüncelerle meşgul olmamı lütuf eyle,
ve "senin"
Rızana uygun hal ve davranışlarda bulunmamı ihsan eyle..!

(amin)

KENAN SAYIN
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Dua...!

İlahi! Hamdini sözüme sertaç ettim,
         Zikrini kalbime miraç ettim,
         Kitabını kendime minhaç ettim,
         Ben yoktum sen var ettin,
         Varlığından haberdar ettin,
         Aşkınla gönlümü bikarar ettin.

İlahi! İnayetine sığındım kapına geldim,
         Hidayetine sığındım lütfuna geldim,
         Kulluk edemedim affına geldim,
         Şaşırtma beni doğruyu söylet,
         Neşeni duyur hakikati öğret.

İlahi! Sen duyurmazsan ben duyamam,
         Sen söyletmezsen ben söyleyemem,
         Sen sevdirmezsen ben sevdiremem,
         Sevdir bize hep sevdiklerini,
         Yerdir bize hep yerdiklerini,
         Yar et bize erdirdiklerini.

           (Elmalı Hamdi YAZIR)
...................................................................................................:

Yâ Rabbîm
Sana ve Resûlüne itâ’at etmemizi
ve bildirdiklerinle amel etmemizi nasip eyle

Yâ Rabbîm
Faydasız ilimden, makbûl olmayan ibâdetten
ve kabûl edilmeyen duâdan sana sığınırım

Yâ Rabbîm
Bildiğimiz-bilmediğimiz bütün iyilikleri ver
bildiğimiz-bilmediğimiz bütün kötülüklerden de koru

Yâ Rabbîm
Her işimizin sonunu güzel ve hayr eyle
dünya sıkıntılarından
ve âhıret azâbından bizi koru

Yâ Rabbîm
Bizi sabreden ve şükredenlerden eyle

Yâ Rabbîm
Bizi dostlarına dost
düşmanlarına düşman olanlardan eyle

Yâ Rabbîm
Âcizlikten, tembellikten, korkaklıktan
cimrilikten ve her çeşit hastalıktan sana sığınırım

Yâ Rabbîm

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İşinde sebât eden, nîmetine şükreden
ibâdetini güzel yapan ve doğru konuşanlardan eyle

Yâ Rabbîm
Kusûrlarımızı ört, korkulardan emin kıl
Maddi ve manevi borçlarımızı ödememizi nasip eyle

Yâ Rabbîm
Sıhhat, âfiyet ve güzel ahlâk ver!
Kazâ ve Kaderine rızâ gösterenlerden eyle!

Yâ Rabbîm
Gece ve gündüz gelecek kötülüklerden
sıkıntılardan kötü arkadaştan kötü eşten
ve kötü komşudan sana sığınırım

Yâ Rabbîm
Zulmetmekten ve zulme
uğramaktan sana sığınırım

Yâ Rabbîm
Bize dünya ve âhırette güzellik ver
ve Cehennem azâbından bizi koru!

Yâ Rabbîm
Bedenime, kulağıma, gözüme sıhhat ver
Küfürden, fakirlik ve kabir azâbından sana sığınırım

Yâ Rabbîm
Hayırlı rızık  hayırlı sağlık  hayırlı ilim  hayırlı evlat
Hayırlı avrat hayırlı ömür ver

Yâ Rabbîm
Resullullah senden dünyevi  ve ahırii
ne istediyse aynını istiyoruz bizlere nasip eyle

Yâ Rabbîm
Bizleri evlatlarımızı anamızı babamızı ailemizi
ülkemizi ve sana inanıp amel edenleri koru
sevgini ve merhametini esirgeme üzerimizden

Yâ Rabbîm
Ölünceye kadar ibâdet etmemizi
ömrümüzün hayırlı amellerle
sona ermesini nasip et ve Cennetini ihsân eyle

amin
amiin
amiiin
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Duam..!

Yüreğinde "vatan" Aşk’ı yanan,
Derdi "Millet" sevdası olan,
Olsa da dağ başın da "Çoban"
Dilimde vardır onun için "Duam",
Benim için budur "Kutsal" olan...!

KENAN SAYIN
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Dünyalık...!

Dünya lık…

Yaşamı idame ettirmek için en elzem olandır..! peki…

Nedir bu dünyalık..
Tabi ki ilk akla gelen para dır… mal dır mülk tür…!

insanın insanca yaşayabilmesi için en elzem olandır.. insanın yaşam ihtiyaçlarını temin
için gerekli olandır hayallerine idallerine ulaşması için mutlak gerekendir..! sadece bir
araçtır… ve asla da amaç olmamalıdır..!
Teşbihte hata olmaz diye bir ata sözü vardır… şimdi bir an hayalimizi genişletelim…

Mesela Dünya lığı deniz e benzetelim kendimizi de deniz üzerinde bulunan Gemi ye..!
Deniz nasıl Gemiyi üzerinde taşıyorsa… Dünyalıkta bizi üzerinde taşıyan bir gemidir…

Ve bir an düşünelim bu geminin gövdesinde minik yada kocaman bir delik… hali ne olur
kuşkusuz ki hali denizin dibini boylamak olur..! işte dünyalık ta aynen böyledir.. biz onu
ihtiyaçlarımızı temin etmekte kullandığımız müddetce bize hiçbir sürette zarar
veremez…!
Ama olaki onun sevgisi Kalbimize gönlümüze düşüncemize hükmetmeye başlarsa… maz
ALLAH işte bu o zaman bizim felaketimiz olur.. önce bizde merhameti alır sonra şefkati
alır sonra iyilik yapma erdemimizi elimizden alır.. ve kısacası tamamen bize hükmeder
duruma gelir ki çok yerinden bir özlü sözü de ifade etmeden geçemiyeceğim…!
Para eğer ayaklarının altındaysa.. o zaman seni yükseltir… yok sen onu başının üstünde
tutarsan ağırılığınca seni alçaltır…!
Alçalmayacağımız ve hep yükseklerde olacağımız günlere…&#61514;
…! Sen hiçbir çocuğun ayakabısının içine ondan habersiz bozuk para attın mı..?
Tavsiye ederim…&#61514;

Kenan SAYIN
14-şubat-2008
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Düşler..!

Düşler...!

Güneş doğunca yeni güne,
Hücum etmekte düşler düşüncelerime,
Sen düşünüleceksin bu yeni gün de..!

Düş mü gerçek sen mi bilinecek elbet te,
Hak ettiğin güzellik çok yakın belki de,
Güzellik düş te değil yaşanılacak gerçekte,
Bilebileceğin günler yakın elbette..!

Yeni bir gün başlayacak istemesende,
Sevgisiyle ışıldayacak güneş üzerimize,
Düşlerden öte ne varki elimizde,
Yaşanmayan aşk zülümdür ikimize..!

Kenan SAYIN                     07/07/07

KENAN SAYIN
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Düşündüm seni..!

Kısa kısa düşündüm seni.,
Uzun uzun düşündüm seni.,

Yavaş yavaş düşündüm seni.,
Hızlı hızlı düşündüm seni.,

Sakin sakin düşündüm seni.,
Öfkeli öfkeli düşündüm seni.,

Düşündükce düşündüm seni.,
Düşüncelerimle düşündüm seni.,

Uslu uslu düşündüm seni.,
Haylaz haylaz düşündüm seni.,

Tatlı tatlı düşündüm seni.,
Hain hain düşündüm seni.,

Sabah sabah düşündüm seni.,
Akşam akşam düşündüm seni.,

Kışın ayazında düşündüm seni.,
Yazın sıcağında düşündüm seni.,

Uyanık uyanık düşündüm seni.,
Uykulu uykulu düşündüm seni.,

Düşünmek için düşündüm seni.,
Düşlerime işlemek için düşündüm seni.,

Velhasılı düşündükce düşündüm seni...!     Kenan SAYIN...

KENAN SAYIN
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E-mail..!

Söz  vermiştin hani neden gelmedin.,
Alınmadım vardır elbet seninde sebebin.,
Ah be güzelim bildiğim bileceğim.,
Gelmesen de yine seni seveceğim..!

Geçen gün ben sana e-mail attım.,
Billahi bu günde seni düşünerek yattım.,
Senden öncekileri yüreğimden attım.,
Dolma yerken içine yoğurt kattım..!

Bu gün seni tanıdığım bankta yattım.,
Beraber gittiğimiz lokantaya baktım.,
Aldığımız kitapları eskiciye sattım.,
Kendimdeki yalnızlığa senide kattım..!

12 Temmuz 2006       Kenan SAYIN...

KENAN SAYIN
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Efkarsız.

ALLAH ın adıyla başlamak isterim,
Aşk ına,
Güzellikler ümidiyle  yaşanacaklar,
Adına.

...........efkarsız..........

KENAN SAYIN
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Eksiklik...!

Biri tam
Diğeri yarım
Biri birinden
Diğeri ötekinden
İkiside biri birinden
Aynı pınar ın getirdiğinden...!

Birisi tam kadehti
Diğeri yarım kadehti
Tam ın tamlığı yarımın fedakarlığı
Anlatıyor duygularda ki saflığı
Var olmalarının yegane şartı
Asıl pınarın varlığı..!
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Elele..!

Elele...!

Geç buldum tez kaybetmek istemiyorum seni..
Gönderecekse 'Azrail'i RABBİM önnce alsın beni..
Dilim dönmüyor anlatamıyorum bundan ötesini...
Geç buldum tez kaybetmek istemiyorum seni..!

Bahsetme ölümden hele kalp kirizinden asla...
Nereden çıkarttın olmasın işimiz kederle yasla...
Hüzünlere kederlere değil mutluluğa sırtını yasla...
Geç buldum tez kaybetmek istemiyorum seni asla..!

Kimler geldi geçti geçmişte olamadım seninle...
Bırak kadri kiymet bilmeyenler kalsın geride...
Yarın ne getirir bilinmez am'ma verelim elele...
Geç buldum tez kaybetmek istemiyorum senide..!

05 Ağıstos 2006                     Kenan SAYIN... 12.50.
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Erkek ve Kadın..!

Bir erkek ki bakışlarıyla
anlatmalı hayatı,

Bir erkek ki mertliğiyle
dillere destan olmalı,

Bir erkek ki yürüyüşüyle
titretmeli dünyayı,

Bir erkek ki verdiği sözle
ölümü göze almalı,

Bir erkek ki sevmeleriyle
kor gibi yakmalı,

Bir erkek ki şanı dillere
destan olmalı,

Bir erkek ki yaşadığı her anı
mezarda anlatmalı,

Bir kadın ki tüm bu özellikleri
minicik işvesiyle yıkmalı..!
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Eseri Rab'in..!

Böbürlenme sahip olduğun bedenin,
Kuşkusuz eseri "Rab'binin",
Sen sanırsın ki kendi hünerin,
Düşme gaflete yerin altı çok çetin,

Fazla kelama yok hacet,;
Var ise zerrece ilmin,
Kuşkusuz anlarsın o zaman acziyetin,
Böbürlendiğin o fani bedenin,
Kuşkusuz ki eseri "Rab'binin",.
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Esinti..!

Esinti..!

Estiğini bilirdim bir yerlerde yaban ellerde..,
Bazen ılık bir meltem gibi bazen deli halde..,

Ama hep eserdin diyarı uzak ellerde..,
Sevdiğimden uzak benden uzak yerlerde..,

Bir gün yine duydum estiğini yakın mahallede..,
Hatta yakın dediğim bir kaç sokak ötelerde..,

Gittikce yakınlaştın hatta geldin çok berilere..,
Öyle pervasızca yakınlaştınki duvarı bitişiklere..,

Haşa suçlamak ne haddimize emir büyük yerde..,
Ne mümkün esintinden kurtulmak mühür sende..,

Aldığın emir gereği yine paraladın kendince..,
En sonki ciğer yangını sanırım GÜRBÜZ'mende..! ! ! ...

17-AĞISTOS-2005                   Kenan SAYIN

KENAN SAYIN

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Eşkiya misali...

Eşkiya Misali..!

Yağacağı varsa yağar,
Bakmaz ne kışa ne de yaza,
Hele ki ayaza,
Aşktan nasipdar isen,
Bakmaz ne göze ne kaşa.

Kalkmış sa baykuş kulesinin,
Temelindeki duygular ayağa,
Tanımaz asla eşkiya misali,
Ne kanun ne kural ne yasa.

Kenan SAYIN...

KENAN SAYIN
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Eşşektir nasılsa.

Eşşeğin canı ne ister,
Kimin umurun da.
Sen Semeri vur sırtına,

Eşşektir nasılsa,
Aldırma anırmasına,
Canı ne istermiş,
Kimin umurun da,

Bittiyse işin,
Bırakma semeri sırtın da,
Sal sen eşşeği çayıra,
Onu mevlam kayıra.
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Evet işte böyle..!

Evet işte böyle...

Belki seni hiç bir zaman göremiyeceğim...
Karşımda tebessüm edişini izleyemiyeceğim.,
Sık sık yere düşürdüğün tokanıda sana veremiyeceğim.,
Hüzünlendiğinde süzülen göz yaşlarınıda izleyemiyeceğim.,
Ellerinden tutup aman ALLAH'ım ne kadar güzelsin'de diyemiyeceğim.,

Bir yerlerde var olduğunu (uzaktada)  olsan bileceğim ve benim '..............' var diyerek
kendimi teselli edeceğim..!

Şu an hayattan tek dileğim senin için bir şey yapabilmek.!
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Felek...!

elinde kalmadı'ki Çenberi feleğin... Geçebileceğim..!
deli gönül uslanmıyor bildiğim... bileceğim...!
eyy kem talih seni yendim..! yeneceğimmm.! ! !
bunu bilmesen'de.. ben bileceğim...!
'.........''yi tat'madı gönül...! yeter be gönül..! denlemedi dinletemeyeceğim...!
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Gafil.

Tohum asil,
Toprak asil,
Heyhat ki,
Toprak,
Tohum dan,
Gafil.
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Gecenin karanlığı..!

Hakim olmuştur ekran boş zamanlarına..
Beyhude yaren ararsın yanlızlığına..
Mahkum olmuş gibisin gecenin karanlığına..
Görülmez kusurlar ekran arkasında..!

Kumdan kale yapmak istersin gönül sahiline..
Yüreğinden sevgi yansır karşındakine..
Elindeki aynayla yansıtır aynen sana yine..
Kapılırsın delice çağlayan sevgi seline..!

Başlamışsındır kumdan kaleye yaren bildiğinle..
Dalgadan uzak denizin en güzel sahiline..
Atmışsındır kendini istemeden mutluluk denizine..
Geldiği gibi aynası elinde gitmiştir yarenin yine..!

Yanayım şimdi ben geldiğinemi..gittiğinemi..

12 Temmuz 2006                  Kenan SAYIN...

KENAN SAYIN
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Gidişinin 2.günü...!

ve doğum gününün üzerinden tam bir ay geçti...!

Dün seni anlattım çok sevdiğim çiçeğime..,
Daha şimdiden hasret kaldım güzelliğine..,
Düşünmesi bile değer seni..! herşeye..,
Daha şimdiden hasret kaldım güzelliğine..!

Üzülmedim gidişine sevindim bilakis haber edişine..,
Üşenmezdim inanki isteseydin eşlik ederdim gidişine..,
Üzülüyorum unutacaksın diye düşününce halime..,
Üçüncü gün geliyor hasret kaldım şimdiden güzelliğine..!

Nasıl bir duygu seni düşünen bir yüreğin varlığı..,
Nerden bileceksin'ki özleminin beni benden aldığını..,
Ne zaman gittin ne zaman vardın haberini alamadığımı..,
Nerden bileceksin'ki geceler boyu seni andığımı...!

17-TEMMUZ-2005....................
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Girdap..!

Girdap..!

Nasıl başardın be yaprak imreniyorum sana,
Kupkuru dal dan çıkıp karıştın yaşama,
Ne zorluklara katlandın bilmem ammaa,

Bir de ben çıkabilsem yüreğimde ki girdaptan,
İşte o zaman sarılırım yaşama yeni baştan,

(Kenan_Sayın)
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Gizlice

Bir dua edenin olmalı,
İçten içe sessizce,

Derinden derine,
İsteklice,

Bir dua edenin olmalı,
Sessizce,

Senden gizlice..!

KENAN SAYIN

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Göç Mevsimi..!

Biletim elimdeydi titreyen elimde,
Anılarım bile sesiz lik içinde,
Sanki bir şeyler kopuyordu bende,
Ana vatanım kaldıkça gerilerde,
İnadına sanki mutlu an lar zihnimde,
Aklım kala kaldı sevdiklerim de..!

Sebepsiz gibi bu gidiş yaban ellere,
Erken gelen göç mevsimiyle,
Varacağım zamanların özlemleriyle,
Aklım kala kaldı sevdiklerim de..!

Reva mı’dır çekilecek özlemlere,
Leylek ler bile göçer mevsimiyle,
Irgalamıyor gidişim kimseleri yine,
Garda sallanan ellerin özlemi bile,
Ilık ılık damlamakta çaresiz yüreğime,
Naçar’lığım mevsimsiz gidişime,
Aklım kala kaldı sevdiklerim de..!

İçimde tütecek zamansız hasretlere,
Terkim de memleket özlemlerimle,
Halim ayan olur mu ki sevdiklerime,
Aklım kala kaldı sevdiklerim de..!

Faydasız züğürt tesellilerimle,
Ilık ve ılgın bir son bahar gününde,
Matem le re mahkum yüreğim yine,
Dağlar ımı da şimdiden özledim bile,
Irgalamıyor gidişim kimseleri yine,
Reva mıdır yalnızlık garip gönlüme,
Aklım kala kaldı sevdiklerim de..!
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Gönül damlaları..!

ŞU AN SENİ HİSSETMEMİ ANLAYABİLMİŞ OLMANI ÇOK İSTERDİM...
SANKİ BEN SENDEYİM İNANILMAZ BİR HALDEYİM..,
UZAKLIĞINDA BU KADAR HİSSETTİREBİLİYORSAN..,
YAKININDA OLDUĞUMDA DÜŞÜNSENE NE HALDEYİM...!

Duymuyormusun yüreğimin anmasını..,
Hissetmiyormusun gönlümün feryadını..,
Algılamıyormusun kalbimin sen sen diye atmasını..,
Ayrılık isteme benden vuslatım var sende..!

SENİ ANLAMAK DEĞİL SENİ SEVMEKTİR MURADIM,
SENİ TANIMAK DEĞİL SENİ YAŞAMAKTIR İDAALİM,
ÜZÜNTÜNEDE KEDERİNEDE SEVİNCİNEDE TALİBİM,
SENİ SENSİZLİĞİNDE DEĞİL SENİ SENDE YAŞAMAKTIR hayalim.! ! !
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Gün batımı..!

Kırılan kadehimdeki kalan son damla,
Teselli olsun hasrettinden kavrulan dudağıma,
Zifiri karanlığın sonunda ki tan ağartısına,
İçimde kalan umut kırıntılarıyla varsam gün batımına..!

Aydınlıkla karanlığı ayırt edemiyen yarasalara,
Özenir oldum dağlarda özgürce dolanan kartallara,
Annesi tarafından sevgisiyle boğulan yavru ayı lara,
Her geçen gün daha benzer oldum bunu da anlamadın ya..!

15-KASIM-2007                               Kenan SAYIN
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Gün...!

Biliyormusun bu sabah çok erkenciydim bebeğim..,
Aldım başımı çıktım evden bir ben bir'de bende'ki sen..,
Dolaştım öylesine sonra uğradım bir kafe'ye..,
Mini minnacık bir kafeydi bir araya gelmiş dört teyze..,

Hepisinin ortak amacıydı hizmet etmek müşteriye..,
Kimsi yanlızdı oturduğu masada tıpkı ben gibi..,
Kimiside sevgilisiyleydi gülümsüyordu güne sen gibi..,
Günün en güzel yanı kafede'ki şen şakrak dört teyzeydi..!

18-ŞUBAT-2006                                Kenan SAYIN
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Günaydın

Ben çomağımı sakladım... Seni Tanıyınca. :)

Beni hatırlayasın her kar yağdığınca...
İlahi nefesim ısıtsın seni...
Ruhunu üşüten kar yağdığınca...
Her yeni günde olsun Günaydın bir sana bir bana.. :)

Ben çomağımı sakladım... Seni Tanıyınca. :)
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Gündüzleri İSTANBUL, Geceleri BİZANS..!

İlk hangi millet yada hangi kavim yerleşke olarak seçti istanbul u şahsen benim
bildiğim net bir tarih yok,
Bu konuda çokta meraklı olmadım bu bir eksiklik mi onuda dert etmiyorum ama net
olarak bildiğim bir şey var ki eğer istanbul da yaşamasaydım kendimi hem fikren hem
de zikren çook eksik hissederdim.

İSTANBUL..! başlı başına bir başka alem havasını soluyana nefes bir defa olsun istanbul
u görene ömür boyu kafes..,

ALLAH ın sevgilisi Muhammed in müjdesine mazhar olmuş belde, uğurunda feda edildi
kim birik kaç gündüz kaç gece,
Her bir kum tanesi uğurunda sayısız şehitler verildi bence,
Cennet mekan Fatih Sultan Mehmet Han...! ne emekler verdi ne uykusuz geceler
geçirdi.. Fetihten önce...!
ve sonrasında İstanbul için ejdadımız ne gayretler sarfetti güzelim beldeye,

Dünya yüzünde hiç bir yerde bu kadar insanları kucaklayan kuşatan anlayış olmadı
belkide.

Her biri bir başka güzellikte güzide eserlerle donattılar tarihinde ki çirkinliklerin lekesini
silmek için,
İnsanlara yapılan zülümü unutturmak için yeniden bir İstanbul doğdu adeta,
Dünya ya hükmeden bir milletin başkentliğine layık şekilde her alanda yarışır şekilde
dostun övünç kaynağı olmak şöyle dursun düşmanın bile imrendiği konuma erişti kısa
zamanda,
Kiliseleri yeniden onarıldı havraları tamir edildi her bir tepesine artık ben bir Müslüman
şehriyim dercesine eşsiz Camilerle bezendi..!
Her bir cami bir diğeriyle rekabet eder gibiydi cemaatleriyle..!
Tıkış tıkış denilecek derecedeydi,
Her bir köşesine huzur hakimdi her sahada ilmi başarılar elde eder konumdaydı güzelim
İstanbul.!

Şimdilerdeyse sistematik bir şekilde yalnızlığa itilmekte cemaatleriyle ünlü camiler
virane halde...! özellikle akşam yatsı ve sabah namazlarında devasa camiler de tek tük
hayat tan elini eteğini çekmiş pir fanilerden başka cemaat yok..:

özellikle eski istanbul gündüzleri Müslüman...! Geceleri Bizans...!

Sistemli şekilde Eski istanbul dediğimiz sur içi Türistik bölge adı altında ikamet ten
arındırılıyor...!
Ejdadımın güzide eserleri Harabe hale getiriliyor...
ve en acısı İstanbul elden gidiyor...
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Güneş Bakışlı...!

Güneş bakışlı desem olur mu,
Isıtıyor bakışın ruhumu,
Zifiri zamanlara teslim anlar da,
Karanlığı aydınlatan lambalara,

Bir nefes üflesem acaba,
Senden haber çıkar mı,
Sorsam güneşe doğduğunda,
Bakışın gibi ısıtır mı ki,

Sensizliğe teslim zamanlarım da.

Yağmur misali mutluluk yağsın,
Dileğimdir her daim dünyana...
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Güneşe Sitem..!

Güneş'e Sitem...!

Kap karanlık gecede mesuttum yıldızımla.,
Aniden tanıştım gecenin yarısında mehtapla.,
Teslim ettim yüreğimi benliğimi mehtaba.,
Sanki üşüyordum kalmışım gibi ayazda..!

Huzursuzdum aynı göçmen kuşlar gibi.,
Dümeni kırlımış denizdeki gemi misali.,
Yanmamıştı yürekte özlenen sevda ateşi.,
Hala üşüyordum ayazda kalmışım gibi..!

Tan ağardı birden karanlık bezendi gündüze.,
Mehtap çaresiz direnmedi teslim oldu güneşe.,
Özlenene kavuşma hissi hakim oldu yüreğime.,
Yumurtadan çıkan serçe misali şaştım ben yine..!

25/Temmuz/2006                   Kenan SAYIN...
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Güneşi Aşk..!

Güneşi Aşk..!

Yaklaştığım da yanıyorum,
Uzaklaşınca donuyorum,
Dünya’nın güneşe muhabbeti gibi,
İşte seni böyle yaşıyorum,
Geceler sana ayrılığım,
Gündüzler aşk’ına varışım,

Uzayınca geceler,; yüreğim daha bi özler,
Kısalınca geceler,; hasretim daha bir tez biter,
Zaman geçer devran döner,

Kısa günler uzayan gecelerin yerine geçer,
İşte o zaman damarlarımda,; aşk’ı tazeler,
Yakıp kavuran hasretleri daha bi çabuk siler,
Hayatsa,; güneş sen de yaşam,
Sensizlikte kap kara dünyam,
Hasretin akar yüreğime buram-buram,
Minicik kalbinde ki kocaman sevdana kurban,

Var git güzel yüzlüm var git,
Görünen o ki,
Bundan böyle senli günler,
Senli geceler bana haram,

Sadece varlığına değil,
Sensizlik deki hasretine de kurban..!

Güneş ebeddi kalacak,
Her yeni günde yeniden doğacak,
İstemeden yaşattığım acılar,
İnan ki yüreğimi kanatacak,

Kehren de olsa öpmeye doyamadığım,
Dudaklarından dökülen dua’n,
Nahd-ı ömrüme rahmet olacak,
Var git "bebeğim" var git,
Senli günler bana haram olacak..!
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Güneşli Gece..!

Güneşli Gece..!

An be an kararır için,
Aydınlık kar etmez sanki gece,
Düşüncelerin den dökülür yüreğine,
Hece hece..!

Gün güneşliktir oysa,
Gönlünse kap karanlık gece,
Karamsarlık dökülür yüreğine,
Tane Tane..!

İçim karanlık,
Bir araya gelmeyen nice hece,
Bir dökülebilse kelimelere söylerim,
Hece hece..!

Gece de bitecek,
Yeni gün elbette gelecek,
Yada kiyamet çöker üstüme,
İnce ince..!

Kenan SAYIN...

KENAN SAYIN

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Güneşli Gece..2

Güneşli Gece...

Dökülür yüreğinden hece hece,
Hayat dediğin ne ki tam bir bilmece,
Söylenecek şey çok olsa bile,
Gelmiyor çok istesen de, gelmiyor dile...!

                                                    Kenan SAYIN
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Halil ve İbrahim...!

Şimdi zamanın birinde Halil ve İbrahim diye iki kardeş varmış bunlar yaşadıkları dönem
de çiftçilik yaparlarmış... Halil abi İbrahim kardeş. Halil evli çoluk çocuk sahibi İbrahim
henüz bekar... o yılın ürününü hasat etmişler ve harmanlarına getirmişler ve
nihayetinde buğdayı samandan ayırmışlar... sır agelmiş buğdayı pay etmete eşit
miktarda pay etmişler ve akşam olmuş evlerine gitmişler...!

Yatsı namazından sonra İbrahim kalkmış gizlice harman yerine gelmiş... ve kendi
buğdayından abisinin buğdayına katmış hemen hemen yarısını... kendisince demiş ki
ALLAH ım abimin ailesi kalabalık onun daha çok ihtiyacı var benim az da olsa bana
yeter....!

ve gitmiş yatmış... Sabah namazından sonra da Abisi Halil kalkmış ve harman yerine
gizlice gelmiş... kendi buğdayın dan kardeşinin buğdayına katmış o da hemen hemen
yarısını kattığına emin olduktan sonra gitmiş... malum gece karanlığında çokta bişey
göremiyor..! ve kendisince demiş ALLAH ım benim kardeşimin evi barkı yok onun daha
çok ihtiyacı olur benim az da olsa farketmez yetinirim...!
ve nihayet Gün ışımış harman yerinde buluşmuşlar buluşmuşlar ama buğday kümeleri
hemen hemen aynı... buna şaşırmışlar...! İbrahim demiş ki ya abi ben gece böyle böyle
bir niyetle gizlice geldim ve buğdayımın yarısını senin buğdayına kattım ama nedense
yine kümeler eşit...!

ve Halil de demiş ki kardeşim bende sabah namazından sonra gizlice geldim böyle
böyle bir niyetle buğdayımın yarısını seninkine kattım...!

sonra ikiside düşüncelerinin güzelliğinden dolayı rabi tealaya şükürler etmişler... sonra
da Buğdaylarını anbarlarına taşımaya başlamışlar... ama ne taşıma depoları anbarları
taşmış... hal böyleyken bile harmandaki buğdaydan en ufak bir azalma olmuyormuş...!
yüce ALLAH Onlara öyle bir bereket ihsan etmiş ki... işte o gün bu gün hep derler ya
ALLAH Halil İbrahim bereketi versin...! sırrını ancak Yara dan bilir... ve diyeceğim o ki
ALLAH bu makaleyi okuyana sağlıklı vede bereketli ömür ihsan etsin..)

Kenan SAYIN....
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Halk-ı Siyaset...!

Halk-ı Siyaset...!

ahh ah C-H-P ah...:

Esirsin cehalete, düşmüşsün delalete,
Katılamıyorsun bir türlü "HALK-I" siyasete,!
Erimek desin her gün geçtikçe,
Bu gidişatla karışacaksın, Tarihe...

Doksan yıldır yerlerdesin çıkamadın bir türlü sahneye,!
Bari katıl törenlere katıl ki öğrenirsin bir şeyler sende...!
Hele bir sor kendine sor ki ne verdin sen bu MİLLETE...!
Kafan boş çantan boş oyalanmak dasın hep hayallerde..!
Laf-ı güzarlıkla çıkmışsın göklere,
İcraat gelince sürünmek desin yerlerde,
Hele bir sor kendine sor ki ne verdin sen bu MİLLETE...!
Kitap cık atarsın MİLLETİN yüzüne,
Şakacıktan da olsa az biraz utan utan gel kendine,
En azından bir kova buzlu su dök serine,
Belki o zaman sen de katılırsın "Halk-ı" SİYASETE...!

Kenan SAYIN.
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Hasret...!

Hasret bazen burun da tüter,
Kızıl alevli ateşin dumanı gibi,
Bazen bağır da biter,
Ayrık otunun dikeni gibi,

Diner elbet bir şekilde,
Ne dinmedi ki,
Diner evet diner ve dinmelidir,
Yegane dineceği yer,
Sevgilinin ılık nefesidir..!
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Hayalim Olmalı.

Hayalim Olmalı.

Evimiz olmalı bir evimiz,
Ne sana ne de bana,
Sadece ikimize ait olmalı,
Bizim evimiz olmalı.

Oturmalıyız tek olan kanepede,
Başım olmalı dizinde,
Ellerin dolaşmalı tenimde,
Ne sen ne de ben olmalı,
İkimiz bir beden olmalıyız,
Her saniye de.

Üzerimden sarkan,
Salaş bir pijama,
Dolaşmalıyım sağın da solun da,
Varsın marka olmasın,

Razıyım ben bit pazarına da,
Yeter ki sen ol her an yanım da.

Akşam olunca sırnaşıp,
Dolaşmalıyım canına,
Uykusuzluktan bitap düşüp,
Girmeliyim koynuna,

Kokunla uyanmalıyım sabaha.
Dudaklarınla başlamalıyım,
Kahvaltıya.
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Her şey var ama hiç bir şey yok

Öncelikle Günaydın.. :)

Bazı simalar vardır... Tarihte yaşamış olanlar... günümüzde var olanlar... ve gelecekte
de olacaklar..!

bunlar her zaman farklılık ortaya koyarlar..! ve bu farklılığı da ancak en az o farklılığa
sahip olanlar kadar farklılıkta olanlar anlarlar...! geri kalanlar bön bön baka kalırlar...!
neler oluyor anlamaya bile çalışmazlar..:!

'her şey var ama hiç bir şey yok'

ezelden hiç olanın bi şeyinin olması mümkün mü.! ! !

her şeye sahip olduğunu sananın en basitinden aldığı yada verdiği nefese
hükmedebilmiş olması mümkün mü..! ! !

Sahip olduğu Saltanatını Gördüğü bir Rüya neticesinde Kardeşi Harun Reşit e bırakıp
kendisini Dervişliğe adıyan Behlül Dana Hz.(mekanı cennet-i ala olsun)
nin çok ibret verici menkibelerinden birisi...
Harun Reşit... abisi Behlün dana yı her zaman anlamaya çalışmakla beraber bazende
sorgulamakta...! yine böylesi bir günde... ki Gönül gözü sonuna kadar açık Mübarek
Behlül Dana... işin elbette ki farkında... ama sabırla kardeşini dinler ve en can alıcı
noktasında hamlesini yapar... Ey kardeşim şimndi sen yaşadığımız çağın en kudretli
hükümdarısın dimi..? mütevaziliğini hiç bir zaman terketmeyen kardeşi sayenizde abim
der...

yok yok kardeşim sen bana cevabını ver kudreti elinde bulunduran hükümdarmısın
değilmisin..? kardeşi evet abi der... o zaman dinle beni der ve elindeki su dolu kupayı
göstererek... Peki der şimdi farzedelim ki sen bir çölde yolculuktasın haramiler (eşkiya)
senin her şeyini elinden aldılar ne bineğin kaldı ne yiyeceğin nede içeceğin... ölmek
üzeresin ve birden karşına benim gibi birisi çıktı... ve bu kupadaki suyun sadece sana
yarısını içmen karşılığında senden sahip olduğun her şeyin de yarısını istedi
verirmisin..!
kardeşin cevabı elbette abi tereddüt etmem...! peki verdin sahip olduğun her şeyi içtin
kupanın yarısını... ve bir müddet sonra Bevl etmen gerekiyor (idrarını yapması)  ama
bir türlü yapamıyorsun...! yine sana suyu veren karşına çıktı ve ben sana ihtiyaç
duyduğun şifayı vereceğini garanti ettiğim bu şifalı suyu veririm ama senden sahip
olduuklarından geri kalanları da isterim dedi...! sen ne yaparsın sevgili kardeşim..! hiç
tereddüt dahi etmem abim dedi...!
ve Behlül Dana Hazretleri başkada bişey demeden dönüp gitti.: (Her şeysin ama hiç
sin)
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Her yerde...!

Açan her çiçekte öten bülbül nağmesinde...,
Gökteki yıldızlarda düşen yağmur tanesinde bile..,
Dağlardaki yeşillikte otlaktaki kuzunun sesinde..,
Hayatın neşesinde efkarın hüznünde bile..!

Sevgiye susamış gözlerinin derinliğinde..,
Hasretle kavrulmuş sinenin her nefesinde bile..,
Biryerlerde yaşıyor olduğunun bilincinde..,
Özlemine dayanılabilecek her saniyede bile..,

Bilinmezki bunun ötesi ne...!           15-Temmuz-2005....
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Heyhat...!

Seni bilmek seni tanımak ne güzel.,
Yıllarca özlediğim her an yolunu gözlediğim.,
Hiç olmayacaksın diye bilirdim hayalim sanıp ümitsizdim.,
Bir vesileyle seni bildim heyhayt ki, vuslatı olmayan ümidimsin..!
Belkide mahşerdeki Sevdiğimsin...!

K. S. 08-EYLÜL-2006
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Hiç'tin..!

Ne sevmeyi başardın,
Ne de sevilmeyi,
Sindire bildin,
Yaşadıklarını senden ibaret,
Bildin,
Sana bir sır vereyim mi,
Sen bir hiç tin...!
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Hovarda Ruhum..!

Hovarda Ruhum..!

Uslanmaz ipe sapa gelmez,
Hovarda ruhum,
Her anı bir başka delilik,
Ne acip durum,

Nimetinden öte,
Kahrını da çeker dururum,
Yeter ki sivri dilinle,
Kırılmasın onurum.!

Sen olmayan her şeyi,
Elimin tersiyle savururum,
Varlığıma değer veren,
Yüreğine kul köle olurum,

Sahip olduğum tek değerim,
Mutlak ki onurum,
Sensiz sırça köşkler dense,
Senli kulubede uyurum.!
>

Kenan SAYIN...
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Hukuk Üstünlüğü...!

HUKUK...

Hukuk un Üstünlüğü.

Neye göre ve niçin... Şahsen bilebildiğim kadarıyla hukuk bireylerin Beklentilerini
umutlarını Hak ve Adelet anlayışı içinde düzenleyen bir Anlayıştır...
Peki Hal böyleyken Hukuk a neden ve niçin Üstünlük Payesini yakıştırırız...!

Haksızlıklara Düçar Kalmış zavallı biçare Halkımızın nefesini kesmek için mi..? yoksa
cılızda olsa söylemlerini susturmak için mi..?
yoksa kendini üstün sınıf ta görenlerin bir daleveresimi...

Hukuk MİLLET i oluşturan tüm bireyleri aynı seviyede görmüyorsa... nedir peki bu
safsata.. kime ve ne amaçla hizmet eder acaba..?

HUKUK u Üstünlükten Zemine Taşıyamamışsan Hak tan Adalet den de
bahsedemezsin... (havada kalır.)

Üstünkük payesi HUKUK un değildir... Üstünlük Payesi tartışmasız AHLAK ındır...!

AHLAK tan yoksun bir HUKUK sistemi olsa olsa MİLLET e Zülümdür..(ki zaten ZÜLÜM.)

HUKUK üstünlüğü Söylemleriyle MİLLET e hizmet e Talip olanlar MİLLET i oluşturan
Bireyleri Azarlarsalar... alın HUKUK unuzu Huk diyeceğiniz bir yere koyun..!

ADALET MÜLK ün TEMELİDİR...

Peki ya mülk ün yoksa..! Adeletsizliğe düçar mı kalacaksın..! Bir Parça ekmek
sevdasında olan Garip lerimi Azarlıyacaksın..!

Bu anlayışlamı T.......alip oldun İdareye...

Nerde Devlet in Şefkat eli... Nerede Muhabbetin Güzelliği... Duymaz oldu kulaklarınız
Bitkinlikten zar  zor çıkan cılız sesi... SESLERİ..!

ALLAH ım Kurtarsın insafınıza Adeletinize Mahkum Kalmış bu (Necip.)   MİLLETİ...!

istemem böyle bir HUKUK u istemem böyle bir ADALETİ..!

Kenan SAYIN...
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Huzur Çiçeği..!

...............(_______) ................

Tahammülüm yok taşıma aşk lara,
Kimisi sarışın kimisinin kaşı kara,
Her birinin tadı ayrı kaldı damakta,

Kimisi cırcır böceği kimisi huzur çiçeği,
Ah ah hele birde kalkık kaşlım vardı ki,
Gaipten gelmiş melek gibiydi sanki,

KENAN SAYIN
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İlhamı sen...!

İlhamı sen...!

Neredesin eyy düşüncelerimi işgal eden gizemli.,
Seni bekleyen yüreğin varlığından bi habersin gibi.,
Merak tan öte garip bir özlemsin yemin sana ki.,
Sitemim değil vallahi feryadım hasretinden bil ki..!

Karşı koyamadığım istisnai durumsun yokmu çaresi.,
Haberini alabilmenin tek yolu malesef burası yok ötesi.,
Yansımıyormu yüreğimin feryadı ruhuna sor bi.,
Sitemim değil vallahi feryadım hasretinden bil ki..!

Hani sormuştun bana nereden alırsın bu ilhamı sen.,
Daha ne dizeler dökülecek hasretin oldukca bu yürekten.,
Hasretten öte sanki mazide kalmış gibisin bana sen.,
Yazan her ne kadar da bensem oysa yazdıran billahi sen..!

Yalanım yok özledim billahi seni ben...!

27-ARALIK-2006                                Kenan SAYIN...
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İnatlaşsak..!

İmrenirim keçilere,
Her zaman değil bazen,
Ne de güzel inatlaşırlar,
Geçitler de köprüler de,

Ahh ah şimdi olsan da,
İnatlaşsak seninle,
Kim daha çok seviyor diye,
Kim daha çok özlüyor diye,

KENAN SAYIN
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İnsan...!

ve Yakınırız 'İnsan' lardan..!

Ünlü İSLAM düşünürü Behlül Dana Hazretlerinin çok bilinen bir sözü vardır...!

'Nice Esbap lar Gördüm içinde İNSAN yok.. Nice İNSAN lar Gördüm üstlerinde Esbap
yok'

Basitleştireyim...! 'Nice Elbiseler gördüm içinde İNSAN yok... Nice İNSAN lar Gördüm
üzerlerinde Elbise yok'

İnsan...! Yaradılmış Canlılar içinde Düşünme yeteneğine sahip ve düşündüğünü
uyarlama imkanı olan a verilen  İSİM...!

Yaradıldığın günden günümüze kadar geçen merhalede bir çok şeyin üstesinden
gelebilme becerisine her ne kadar sahip olabilmişsede... kendi kendisini çözebilme
konusunda bir arpa boyu bile yol alamamış... zavallı mahluk..!

Öyleki kişiliğindeki anlık değişimler karşısında bile kendi kendisine hayrete
düşebilmekte... Bazen bu değişiklikliğini maskeleme yeteneğinide olabildiğince ustalıkla
hayata geçirebilmekte... Ne Garip bir mahluk...!

öyleki Diğer cephede çok anormal algılandığında Hayvanlık etme... hitabınada maruz
kalabilmekte... Bi haber olan zavallı hayvanlık aleminede iftira edebilmekte..!

Tutarlılığın eni boyu her ne kadar bilinmezsede kendisince Tutarsız gördüğünü anında
afaroz edebilmede de oldukca mahir dir... İNSAN..!

İNSAN her ne kadar bir çok konuda başarıyı yakalayabilmişsede... Yanlızlık konusu her
zaman handi kapını oluşturmuştur... tahammül edemediği yeğane duygu Yanlızlık tır..!
hal böye oluncada öncelikle aile bazında daha ilerilki safalarda kavim bazında ve daha
gelişmiş haliylede Millet Adı altında topluluklar oluşturma mecburiyetinde kalmıştır...
Peki neyi ne kadar halledebilmiştir... ve ne kadar becerebilmiştir... bu yanlızlık handi
kapından kurtulma konusunda..!

aldığ mesafe bir pirinç tanesi boyundadır..!

Asla aksi inkar edilemiyecek olgu İNSAN Ruhu mesafe katetmedikce madden isterse
fezada olsun nafile...!
Ruhunda taşıdığı Riyakarlığı aşmadıkca Sahtekarlığı alt etmedikce Bencillik ten
kurtlumadıkca da Ruhunu ilerilere taşıma sansından yoksun kalmaya mahkum İNSAN..!

Bazen İNSAN lık yapmaya yeltinir... ama malesef ki hayvanlar alemini bile kendisine
güldürür..!

Düşünüyorum da bizim anlamadığımız bir lisan la anlaşan Hayvan lar alemi olumsuz
davranışlar karşısında.. biribirlerine İNSAN lık etmenin alemi yok mu derler acaba..!

Güzel İNSAN olabilmenin Gayret ve Azminde olmak Dileklerimle...!

28 / 08 / 2007                                              Kenan SAYIN.
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İnsanları Tanımak..!

Bir insanı tanımak için bazen saniye bile çok gelir,
Bir insanı tanımak için bazen asırlar bile az gelir,
Oysa duygu yüklü yüreklerin lisanı evrenseldir,
Dünyanın gailesini yüklenmiş güzellikten bi haber, beşerleriz,
Bir tatlı söz içten bir tebessüm yürekten bir temenni,
İhtiyacımız olan belkide değil bundan ötesi...!
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İstanbul'u Sevmek için..!

İSTANBUL'U Sevmek için...

Neden sırala deseler günlerce yazabilirim..
Yinede bitmez nedenlerim...
Ben bu nedene bir neden daha ekledim.!
Merak'mı ettin işte en son nedenim...

Bu dizeleri bana yazdıran derim...
Sana saygıyı ana vatanımdan...

Sevgiyi İSTANBUL'dan sunmak isterim...!
Gözlerine bakmak boğazı seyreder gibi...
Gülhanede dolaşmak sacını okşamak gibi...
Taksimde yol sormak seni yüreğime sorduğum gibi...

Bir haberini beklemek İSTANBUL'dan gurbete giden gibi...
Hasretinden yanarım İSTANBUL'u özleyen gibi...
Uzağında kalamam İSTANBUL'suz kalamadığım gibi...
Tanımak istiyorum seni İSTANBUL'u tanıdığım gibi...
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İşim var

Söylenmemiş sözüm,
Çok size,
Gece bile küskün,
Gündüze,

Denizler yükselmedikçe,
Göğe,
Gökler inmedikçe,
Yere,

Kaile alınmadıkça,
Ne gerek söze,
İşim var benim,
Değmezsiniz söze.
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İyi Geceler Zamanıdır..!

Ben seni seviyorum,
Kendimce..
Sen aklıma,
Düşünce..
Bana bir şeyler oluyor,
İnce ince..
Diziliyor kelimeler,
Hece hece..
Ahh birde seni,
Düşleyince..
Kopuyor kıyamet sanki,
Üstüme üstüme..!

......................................... iyi geceler........................................ zamanıdır artık.
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Kabir...!

''ALLAH tüm zorlukları mutlak kolay edendir..!
Kimler geldi kimler geçti her nefs'in yeri bellidir...
Hak olan Baki olan hakikat olan Rab'bimdir..
Güzeli'de çirkinide neticede gideceği yer Kabir'dir...! ''

Kenan SAYIN.... 10-AĞISTOS-2005

KENAN SAYIN
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Kaç Aşklık..

Kaç rekatlık taattin,
Kaç satırlık naatın,

Kaç şiirlik aşk ın,
Kaç nefeslik hayatın.

Vakit geç oldu,
Kalkıp yatın.
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Kaçak...!

Sen yazınca sanki ruhum şenleniyor...
Nasıl desem yüreğimde güller açıyor...
Olmadığın anlarda hep seni arıyor...
Billahi yokluğun günümü karartıyor..!

Anlatamıyorum sana ben kendimi...
Vermek istiyorum alsana yüreğimi...
Bekliyorum yazacağın tek kelimeyi
İstiyorum artık halimi ahvalimi bilmeni..!

Ne olur biçar bırakma eyy ay güzeli...
Bekliyorum tek kelimede olsa haberini...
Sen yazınca sanki ruhum şenleniyor...
Nasıl desem yüreğimde güller açıyor..!

25-Temmuz-2006 Kenan SAYIN...
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Kadın bir bakışı..!

Kadın bir bakışı..!

Kadın bir bakışı dağları aştırır,
Kadın bir bakışı şeytanlarla yarıştırır,
Kadın bir bakışı melekleri kıskandırır,
Kadın bir bakışı cennet i yaşatır.

Kadın bir bakışı zamanı daraltır,
Kadın bir bakışı yüreği ferahlatır,
Kadın bir bakışı aşk ı hatırlatır,
Kadın bir bakışı cehennemi yaşatır.

Kadın bir bakışı yaprakları yeşertir,
Kadın bir bakışı suları serinletir,
Kadın bir bakışı dertleri eritir,
Kadın bir bakışı cenneti getirir.

Kadın bir bakışı şiirler yazdırır,
Kadın bir bakışı arzular azdırır,
Kadın bir bakışı şeytanı kandırır,
Kadın bir bakışı hazan ı yaşatır.

Kadın bir bakışı aşk ın Âlası,
Kadın bir bakışı başın belası,
Kadın bir bakışı cennetin kalası,
Kadın bir bakışı ömrün cefası.

Kenan SAYIN.
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Kadın Kutsiyeti..!

Kadınlık ne de çok yakışır sana,
Geçersin aynanın karşısına,
Seyre dalarsın, kendini doya-doya,
Cennet’den yüklü umutlar,
Tıka basa bağrın da,

Annelik ne çok yakışır sana,
İffetli duygularınla,
Evlat’lar yetiştirmek vatana,
Yaradan kutsiyet vermiş sana,
Peygamberler bile minnettar sana,

Kelimelere yüklemek mana,
Bitimsiz kelamlar etsem de,
Az gelir sana,
Yaradan zirve yapmış sanatın da,
Eşsiz güzelliği bahşetmiş,
Sadece ve sadece kadına,
Binlerce kelam etsem de az sana,
Varlığın için sonsuz teşekkürler yaradana...!
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Kadın..!

Kadın..!

Bir memnun edemedim içimdeki şeytanı,
Bir de memnun edemedim sevdiğim kadını,
Rastladığım her kütüğe kazıdım adını,
Razı edemedim bir türü ALLAH ın belası kadını..!

Diliyorum şimşekler çaksın kalmasın yadımda adın,
Diliyorum içindeki fesatlıklarla kalasın be kadın,
Anmayacağım yeminler tövbeler olsun bi daha adın,
ALLAH müstehakkını versin cıccır böceği kadın..!

Kenan SAYIN...
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Kadınım Ben...!

Kadınım Ben...!

Hemcinsim ben "Havva’ya",
Yaratan dan hediyeyim insanlığa,
Kelamım olmaz ahmak olana,
Anayım ben insanlığa,
Yar olurum aklı olana,
Yoldaş olurum yüreğime dokunana,
Evlatlar getiririm dünyaya,
Şefkatim hayat verir doğurduğuma,
Memelerim var haz verir adamıma,
Memelerim var hayat verir yavrularıma,
Ellerim var yeşillik olur dokunduğum dallarda,
Gözlerim var huzur verir baktığımda,
Yüreğim var cennet olur mekan tutana,
Dağ olurum gardaşıma,
Yoldaş olurum adamıma,
Lezzetler katarım sofralara,
Sıcaklık katarım ocağıma,
Ürkek güvercin olurum muhabbete,
Eza olurum ceza olurum bela olurum,
Kadr-i kıymetimi bilmeyene,
Kadınım ben kadın,
Yaratan dan hediye...!
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Kafdağı Nerede

Kaf Dağı Nerede

Güne başlarsın,
Yorgunluğun bitkinliğin,
Önceki günden,
Gülümsemek istersin,
Her şeye rağmen,
Temelsizdir ta dünden,

Güç aldığın umutlarını,
taşımak istersin,
Sonraki güne,
Söner yarına dair,
Umutların rastlarsın,
Yine mutsuz yüzlere,

Keder yüklenmiş,
Kalabalıklarda,
Mutlu olsan ki,
Değeri ne,

Gün akşama dönüşünce,
Sönen umutlar taşınır,
Sonraki güne,

Paslı rende sürtünsün,
Sürtüne bildiği kadar,
Eldeki kütüğe,
Şekil almaz kütük,
Çekilmiştir damarlarında ki,
Nem bile,

Uzaklar da olduğunu hisseder,
Gitmek istersin,
Mutluluk ülkesine,
Bir bilene sormak gerekir,
Bile bilir mi acaba,
Kaf dağı nerede.
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Kahrolası Köpek Nüvesi..!

Görünüşte insandı,
Temaşa edenler de görünüşüne aldandı,
Yasalar da adamdan saydı,
İnsanlığın ırzına kaydı..!

Babasına hıncıyla,
Minicik kızına dadandı,
Alçakça duygularını akıtı da akıtı,
O da yetmedi boğazına abandı..!

Kahrolası nesli kuruyası,
Aşağılık köpek salyası,
İnsanlığın yüz karası,
Domuzlukların maskarası..!

KENAN SAYIN

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kaktüs...!

Kaktüs...!

Ahh ah yine bir gün oldu akşam,
Çıkarmı bu gece mehtap göğe baksam,

Seni düşünerek derinden bir nefes alsam,
Görebilirmiyim seni rüyamda erken yatsam..!

En güzel ödüldür güne sesinle başlasam,
Minik kuşlar ulaştırırmı sana ferman yazsam..!

Kiymet ifade edermi acep sana 'kaktüs' yollasam,
Toprak yerine muhabbetimi saksısına bassam..!
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Kalb-i Temiz..!

Alınacak zannetme kâile,
Maddi zenginlik,
Akibet geçirecek eline,
Olan işi definecilik,

İtibar görür zannetme,
Bedeni güzellik,
Karışacak toprağa bir gün,
Akibeti zibillik,

Temiz ise kalbin,
Nimetlere gark eder,
Şüphesiz Rab'bin,
Güzelliklere eriştirir,
Sadece say-u gayretin..!

Kenan SAYIN.
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Kalem..!

Uyuduğun bu saatlerde seni anmadan geçmesin zaman.,
Efkarım doruğunda bir elimde sigaram diğerinde keman.,
Muhabbetin öyle içtendi'ki özledi gönlüm dinlemiyor ferman.,
Hasretine dayanmaya zerre dahi kalmadı yüreğimde derman..!

Bu gün günlerden pazar geçiyor sensiz bir gün daha azar azar.,
Mümkünmü içten muhabbetini hangi kağıt hangi kalem yazar.,
Ömrüme kim bilir daha eklenecek nice sensiz kaç pazar.,
İstesemde istemesemde kalem sensizliği yazarda yazar..!

11 Haziran 2006                                  Kenan SAYIN...
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Kanser Düşmanı... LİMON...

Tıpta son yenilik, kansere karşı etkili!
Dikkatle okuyun ve kararı siz verin! ! !
Limon, kanser hücrelerini öldüren mucizevi bir mahsul. Kemoterapiden
10,000 kat daha güçlü! ! !
Neden biz bunları bilmiyoruz?

Çünkü bazı laboratuarlarda üretilen sentetik ilaçlarla birileri çok
büyük kârlar elde ediyor.
Şimdi bir arkadaşına bu maili yollayarak
limon suyunun kanseri önleyici faydalarını bilmesini sağlayabilirsin.
Limonun tadı güzel ve kemoterapinin korkunç yan etkilerine sebep
olmuyor.  Multimilyonerlerin sahip olduğu büyük şirketlerin kârlarına
zeval gelmesin diye bu sır saklanırken daha kaç kişi ölecek?

Bildiğiniz gibi limon ağacı, limon ve lim (yeşil limon)  gibi
çeşitleriyle bilinir. Bu meyveyi farklı şekillerde yiyebilirsiniz:
posasını yiyebilir! , suyunu sıkabilir, içecekler haz ırlayabilir,
şerbetler ve tatlılar yapabilirsiniz.

Bir çok erdemleriyle tanınır, ama en ilginç olanı tümör ve kistler üzerine olanıdır.

Bu bitki her tür kanser tipine karşı kanıtlanmış bir çaredir.

Bazıları kanserin her türlü varyasyonuna karşı yararlı olduğunu söylüyor.

Bakteri  enfeksiyonları ve mantarlara karşı anti mikrobal spektrum olduğu, kurt
ve parazitlere karşı etkili olduğu kabul ediliyor. </ FONT>

Yüksek tansiyonu dengeliyor.
Ayrıca  stresle savaşan, sinir bozukluklarına iyi gelen antidepresan etkisi var.

Bu bilginin alındığı kaynak gerçekten büyüleyici:
Dünyanın en büyük ilaç üreticilerinden birinden öğrenildiğine göre;
1970'ten beri 20'den fazla farklı laboratuar test  etti ve sonuç
olarak;

Limon ekstresinin 12 kanser tipinde kötü huylu hücreleri yok
etti ği ortaya çıktı!  Bu kanserler içinde; kolon, göğüs, prostat, akciğer ve pankreas
kanserleri de var.

Kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlatmada limon ağacı bileşenlerinin
Adriamycin adlı bütün dünyada genellikle kemoterapide kullanılan
ilaçtan 10,000 kat daha iyi olduğu gösterildi.
Daha da hayret verici olan; limon ekstreleri ile yapılan bu terapi; sadece kötü huylu
kanser hücrelerini yok ediyor ve sağlıklı hücrelere hiçbir menfi etkisi bulunmuyor.

Institute of Health Sciences, 819 N. L.L.C. Cause Street, Baltimore, MD1201
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Kapalı Zarf.

Dünden taşıdım,
Senli düşünceleri,
Bu güne,
Hasretin azalmadı,
Hatta arttı bile,

Seni yaşamak,
Kaderim olsun diye,
Dilek diledim,
Zifiri gecede,

Yeni bir gün,
Taze bir sabah,
Yine senden uzakta,
Bundan ötesi,
Kalır lafta.

Sana söylenecekler,
Çok olsa da,
Şimdilik kalsın zarfta.

........efkarsız.........
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Kar'da..!

Düşen her damla da,
Sokuluyorsun aklıma,
Takılıyorum senli anlara,
Yağmur her yağdığın da.

Sokuldukca sen yadıma,
Duygularım geleyanda,
Kıt olan aklım ise firarda,
Yağmur her yağdığın da.

Tad vermez oldu baharlar da,
Hayallerimiz vardı 'kar' lar da,
Bak işte düştün yine yad'ıma,
Sen yoksun 'kar'lı günler kapıda.!

.................(____) ...................
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Karakış..!

Kıştanmıdır ki yüreğime kar yağıyor kar,
Dar geliyor koca alem cendere misali dar..!

Uykusuz gecelerin elbette sabahı var,
Kış dediğin ne ki neticesi bahar..!

Durgunlaşan bakışlar suskun anlar,
Yüreğimin tesellisi senli zamanlar..!

Ben gibi yanlızlığa mahkum birde kartallar,
Nah dı ömürde çıkar elbet benide anlayanlar..!

Ahh ah muhtar bile kapıda bana el sallar,

................karakış..............
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Karıncanın aşk ı..!

Düşerim karınca misali yollarına,
Ulaşamazsam da ölürüm yolunda,
Söylerim söyleyeceklerimi sana,
Ne kadar söylesem de zatına,
Söylemediklerim bil ki daha fazla.!

İşte bekliyorum gözlerim yolunda,
Kader işte uzağına düşmüş olsam da,
Sabırla bekliyorum iki gözüm yolunda,
Söylemek istediklerim o kadar çok ki,
Sığmayacak gibi bir ömürlük zamana.
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Kayıp Yürek..!

Ararsın kendini,
Kayıp yüreğinde,
Vaktaki özdeşleştiğin,
Bir başka yürekte,
Kendini bulursun,
İşte o zaman var olursun,
Ben de varım dediğin yer de,

Bazen güllük gülistanlık yerde,
Bazen terk edilmiş harabeler de,
Kendinde ki kendini bulduğun yerde,
Var olursun,
Ben de varım dediğin yer de,
İşte o zaman dersin ki,
Ben de varım bu alemde..!
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Kazma.!

Dünya yı yık yeniden yap deseler,
Elime koca bir kazma verseler,
İlk icraatın ne olur deseler,
Sana dair hatıraları,
Yerle bir ettiğimi Görecekler.
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Kenan SAYIN dan İnciler.

 etme cahil ile sohbet olur vallahi sana eziyet

 Olmuyorsa Dilin lal..! Gönüller olur Zulm’e Duçar..!

 Ağızdan çıkan söz....! Davranışlarla desteklenmiyorsa.... Söz ün sahibi SAHTEKARIN..!
daniskasıdır.

 Ben sensiz de yaşarım... Ama seninle bir başka coşarım..!

 Yüzük olmayı isteyen taş, ezilmeyi yontulmayı göze almalıdır...(Mevlana)

 Bir dua edenin olmalı, içten içe sessizce derinden derinden isteklice, Bir dua edenin
olmalı senden gizlice..! (K.S)

 İcra ettiğiniz işiniz ifa ettiğiniz göreviniz, sizi Ruhen Ahlaken güzelleştirmiyor sa, Boş
emek üzeresiniz..! (Kenan SAYIN)

 Beş milyar yıldır dönmekte olan Dünya mı yalan..! Ona yalan diyenler mi yalancı..!
Kenan SAYIN

 Çok istediğin olmuyorsa, Ya hakkın değildir, Ya da layık ın değildir, Ya da vakti
değildir..!

 Tavuğun gözü hala terk ettiği çöplükte ise o tavuğun yumurtası yenmez...! (Kenan
SAYIN)

 Dünya ya geldiğiniz yeri seçemediniz, Bari öleceğiniz yeri seçin. (Kenan SAYIN)

 Bazen kazandığınız tecrübe, Ödediğiniz bedelden kat be kat değerlidir..! (Kenan
SAYIN)

 Bir kadın dan Zorla ancak göz yaşı alırsın, Umut ettiğin Aşk sa avucunu yalarsın..!
(Kenan SAYIN.)

 AŞK eşşek dikeni gibi bi şeydir, Görünüşü güzeldir amaa, Eşşek ten başkası yerse
damağına batar. :))

 Beklentilerin dışında davranmak... Özgürlüğe giden Kapıyı Aralamaktır._Kenan SAYIN_

Bir zamanlar ne çok şey isterdin, canım
Şimdilerde sana ne oldu, anlamadım
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Kenan Sayın.

&#8206; Kıyıların sakin,
Emniyetli,
Nadir bulunan,
Alternatifsizsin,
Nereler dey din,

Sana mutlu ve huzurlu,
Aydınlık dolu bir,
Yaşam diliyorum hayatında,
Işığınla kamaşan gönüllerde,
Nice nice mutlu yıllara,
.....................................(F.Köprübaşı)
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Kerbelâ Yas'da..!

Kerbelâ Yas’da..!

Ne bir bela adı kerbelâ,
Fitnelik hasetlik çıktı ayyuka,
Zuhur etti muaviye gibi bir bela,
Her bir şey bir yana,
Yaptığı ilk icraatla,
Başladı "islam"ı temelden sarsmaya,
Ömrü vefa etmemiş olsa da,
Vasiyeti devir oldu yezid-i evlada,
Halk-ı küfe zülüm’e maruz,
Ümmeti "Muhammed" halden bi’zar,
Binlerce name ile arz-ı hal eylediler,
İmam-ı Hüseyin’e feryadı imdad ile,
Evladı "Resulullah" asmadı kulak kimseye,
Yetmiş yareni ve evladı iyâdı ile,
Tez elden revan oldu küfe’ye,
Aldı haberi yezid bindi küplere,
Katleyledi ilk evladı "Resul’den" müslim’i,
Amacı korkutmak idi halk-ı küfe’yi,
Evvelce "İmama" bi’at edeceklerini,
Beyan etmiş iken küfe’liler,
Korkudan saf değiştirip bi’at ettiler yezide,
Katıldılar orduyu fitneye,
Ümmeti "Muhammed" halden bi’haber,
Yetmiş yareni ve evladı iyad’ı ile erişti küfeye,
Lakin fitne tuzaklar kurulmuştu sınırı küfe’ye,
Mübarek ay-ı muharrem ilk on günü,
Çemberi fitnenin esaretinde geçti,
Nazar ettiler çöl sıcağında derya’yı fırat’a,
Bir damlası dahi girmedi kursaklarına,
Boyun eğdiler zalim yezid’in fermanına,
Oklar yağmaya başladı gökten yediz emri ile,
Bi’atı red eden,
İmam-ı Hz.Hüseyine, ve ehli yaren’ine,
Tüm sevdikleri tek-tek şehit oldu,
Mübarek gözleri önünde,
Hangi yürek dayanır ki böylesi bir zülüme,
Yer ağladı gök ağladı,
Kıyamete kadar mümin yürekler dağlandı,
O gündür bu gündür "Kerbela" yasa bağlandı..!
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Kesişir mi Yollar..!

Kupkuru dallardan yem yeşil yapraklar çıkar,
Ya nasip kim bilir daha önümüzde ne baharlar var,
.............................................................'
Gönlümde taht kurmuş kara bir melek var,
Kesişir mi bilmem ki acaba! yollar.
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Kırık Kalem.

Kır kalemini çekil köşene,
Nasılsa kar etmiyor kimselere,
Ne yazsan da nafile,
Okumaktan bi haber nesillere,
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Kırk Beş yaş..!

Kırk beş yıllık geride kalan ömrüm,
İlk onbeş yılı sayma çocukluğuma gömdüm,
Vatan uğuruna iki yıl övündüm,
Geri ye kalan yıllarda dövündüm de dövündüm.

Kıt kanaat geçinen babanın,
Beş evladın dan büyüğüydüm,
Fukaralık çekmedik amma,
Zenginliğe de erişemedik,

Anne baba nın titiz terbiyesiyle büyüdük,
Büyüğe saygı küçüğe sevgiyle eğitildik,
Hak kı hukuku kırmızı çizgi edindik,
Yoksulu düşkünü gözümüzün nuru bildik.

Bildik bildik te ne olduk,
Hırsıza uğursuza ezildik,
En çokta devlete dizildik,
Lanet edesin gelir bu rezilliğe..!
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Kıt aklım....

Kıt aklım....

Yine düştüm dipsiz kuyulara teslim gözlerim karanlıklara,
Tatlı bir meltem misali ılık ılık esiyorsun benden yana,
Kendimle başbaşa kaldığımda hele ki gecenin karanlığında,
Feryad ediyor tüm benliğim hatta yüreğim bile senden yana..!

Varlığın çöktü bi haber olsan da sen, yüreğimin tam ortasına,
Artık geceler bile başlar oldu benim için sabah ezanlarında,
Beklentim yok desem de gönlüm umut dolu inan senden yana,
Düşünsene kıt aklım bile artık çalışır oldu billahi senden yana..!

Hasretmiş özlemekmiş çok yavan kalıyor ne olur inan bana,
Durgun havada patlayan kasırga misali kan veriyorsun bu cana,
Uzaktada olsan yakın biliyorum yerini bilmediğim yıldızım yıldızına,
Bilki kıt aklım bile artık çalışır oldu yemin billah senden yana..!

18-ARALIK-2006                                         Kenan SAYIN...
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Konu VATANSA...!

Düşerse başın dara,
Hele ki konu vatansa,
İki yüzlülere aman yok asla,
Dört bir yan da,
Her an BOZKURTLAR ayakta.

Beddua edenler de olsa,
Kasaları balya-balya para da dolsa,
Hırsızı arsızı meydanları doldursa da,
Her an BOZKURTLAR ayakta.

Ton ton kömürde dağıtsa,
Üç beş hırsıza,
Hele hele din simsarlarına,
Geçit yok asla,
Gökte güneş de solsa,
Her an BOZKURTLAR ayakta.
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Kör Bıçak...!

Kör Bıçak...!

Yüreğimde eser bazen fırtına,
Öte yandan beynimde sanki kasırga,
Gömülürüm ara sırada olsa hatıralara,
Mazide dopdoluydun am’ma,
Taşınamadım taşıyamadım yarınlara,

Hangi hekim çare olur ki,
Kanamayan yaralara,
Düşermiyim bilmem ki,
Ara sıra da olsa aklına,

Götürmek isterim senli anları,
Ebeddi istirahatgaha,
İşte o zaman değer sen adına,
Çekilen hasret izdıraplarına.

Hadi hiç bilinmedik bir masal anlat bana,
Keşişlemeden esen fırtına misali,
Ya da kör bıçak gibi,
İşlesin hasret yüklü bağrıma,

Uykuya direnen beynim gibi,
Hasret den titreyen sesim gibi,
Kelimelere dönmeyen dilim gibi,
Zihnime de sisler çökmüş sanki,

Kör talihime köpek sıçsın derim am’ma,
Ona da haksızlık olur zannımca,
Hasret dediğin ne ki kâf dağı da olsa,
Nihayet bulacak bir gün kan’nımca,
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Kuşak lar arası @ Olmak...!

Kuşaklar arası @ olmak...!

Hayat sürecimde ilk mütahit bildiğim ilk ev inşa eden usta bildiğim cennet mekan
Rahmetli Faik TAN namı diğer 'Faik usta'

İnsan tabiatı itibariyle sahip olduklarını gözlemle konusunda basiretsizlik içinde
olmuştur ve olmaya da devam edecektir.

Ama karşısında vuku bulan olay ve hadiseleri gözlemleme konusunda hemen hemen
yeterli ve kabiliyetli olmuştur.
Doğanın da kanunu bu olsa gerek, özlü sözü de haklı çıkartır gibi. ' kendi gözündeki
sırığı görmez ama karşısındaki kişinin gözündeki saman çöpünü görür'
İnsanlık tarihi boyunca da bu böyle olmuştur, ki Tarihe yön vermiş şahsiyetler vardır ki
onların hayat bioğrafisini hep birileri süre gelen kuşaklara aktarmışlardır.
Cennet mekan Rahmetli Faik Usta. on bir çocuklu Aile reisi toplamda  on üç boğaza
bakan koca çınar,
Rahmetliye en yakın olduğum dönem ANKARA yıllarıydı sıralamada kaçıncı çocuğu
olduğu konusunda tam bir fikrim yok ama sevgili kardeşim emsalim Eyüp.
Faik ustanın ağzından bizati duyduğum en çok sevdiğini söylediği evladı ANKARA da
ortak ticaret le uğraştığı dönemdi.
günün şartlarından olsa gerek sıkıntılı dönemdi.
Rahmetli koca usta çok endişeli ve çok tedirgin olduğu zamanları da sanırım o
dönemlerdi,
Yüreğindeki sıkıntının dışa vurma isteğiyle derdini dile getirmişti.
'tek isteği evladının sıkıntılarından kurtulduğu zaman görmekti'
Şu an ebedi alemdesin koca usta bu alemden elbette haberdarsın ama yinede sana
söylemek istediğim bir şey var.
Gönlün ferah olsun Keşke bu günleri sende görseydin.

sen benim tanıdığım en Baba Babasın.

ALLAH tan dileğim seni mağfiretiyle Rahmetiyle Ödüllendirsin.
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Kuyulardayım..!

Hani Bazen dil çaresiz kalır ya,
Kalbin hislerini anlatamaz ya,
Yürek kıpır kıpırdır duramaz ya,
Ummadığın anda kapını çalar ya..!

İşte bende o haldeyim farkındamısın,
Hissediyorum çok yoğun yanımdamısın,
Kırk bir adet şiirimle dünyamdamısın,
Beni ne kadar onurlandırdın farkındamısın..!

Kapalı kapıların çaresizim ulaşamıyorum,
Muhabbet kabaran yüreğimi anlatamıyorum,
Dipsiz kuyudaymışım gibi bunalıyorum,
Garip bir mutluluk yaşıyorsun biliyorum..!

Yinede seni tanımak istiyorum.)

01 temmuz 2006             Kenan SAYIN...
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Küskünlük.

Şarkıların gözüne gözlük,
Biz şiirlere gömüldük,
Ahde vefasızlıktan mı ki,
Sadece sevilenlere değil,
Biz yaşama da küstük.

KENAN SAYIN

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Lafz-ı İkrar..!

ALLAH ım, mübarek ismini,
anmaya layık olmasa da,! ağzım,
Ruhum hayat buluyor,
ikrar ettikçe dilim,! lafzın.
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Martılar...!

Saksıdaki güller değil,
Daldaki bülbüller bile,
Sustular sen gibi,

Gönlüm yine kapanda,
Ey sevilen sen sus larda,
Ben yine sensiz sapada,

Atılan simitler havada,
Martılar yeminli uçmaya,
Deniz bile sen gibi sus larda,
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Maydanoz..!

Maydanoz..!

Gündüzmü geceye gecemi gündüze doğacak.,
Şairmi olacak felsefecimi olacak.,

Almış kalemi eline geziyor ocak ocak.,
Okudukca inanki yüreğim boğulacak.,

Duygularınımı anlatmak birilerinimi karalamak.,
Okuyanımı kandırmak yürekmi aldatmak.,

Özgürlüğü mazgal altındamı aramak.,
Şairim diye maydanozmu olmak..!

Kenan SAYIN...
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Mehmedime..!

Mehmedime..!

Hava puslu gök yüzü duman,
Yer gök hain kahpe düşman,
Akıyor denizler gibi kutsal kan,
Yegane sahip olduğu sarsılmaz "İman",

Bir aslan parçası ki ne aslan,
Muradı özgür bir vatan,
Verebileceği yegane şey can,
İşte yüreği mangal gibi aslan,

Karşısında acımasız düşman,
Tek derdi özgür bir vatan,
Biliyor akacak damarında ki kan,
Vaad eyledi "şehitliği" ona, Yaradan,

Elde "BAYRAK" göğsünde "İMAN",
Verebileceği yegane şey can,
Uğurun da öleceği "Vatan",
Vaad eyledi "şehitliği" ona, Yaradan,
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Melek yüzün..!

Melek Yüzün..!

Ağlama için yaşam kısa,
gülmek için uzun..
Olmasın bebeğim olmasın,
yüreğinde hüzün...
Ben aklına geldikçe,
gülsün melek yüzün..
Sen ağladıkça inan ki,
basar yüreğimi hüzün..!

Seviyorum seni seviyorum,
be gülüm..
Sensiz zamanlar değil,
sensiz anlar bile zulüm.
Ben aklına geldikçe,
gülsün melek yüzün..
Sen ağladıkça inan ki,
basar yüreğimi hüzün..!

15 Temmuz 2006 Kenan SAYIN...
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Meltem..!

Bilirmisin'ki tüm canlı nebatata hayat veren esintinin adıdır meltem.,
Çiçeklerden çiçeklere hayat taşıyan esintinin adıdır meltem.,
Kederli hüzünlü aşıkların tesellisidir esintisiyle meltem.,
Mehtaplı gecelerin en güzel nağmesidir esintisiyle meltem..!

Yaz gecelerinin acımasız sıcaklığını kırandır esintisiyle meltem.,
Ilık ılık esintisiyle ilham kaynağıdır hasretlik aşıklara meltem.,
Canlılara hayat kaynağı yağmurun habercisidir meltem.,
Mehtaplı gecelerin en güzel nağmesidir esintisiyle meltem...!

03 Temmuz 2006                                       Kenan SAYIN
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Mevlana Aşkı..!

"Mevlana" Aşkı..!
Son yıllar da toplum da bir "Mevlana" aşkı dır aman ALLAH ım...! yani düşman başına
diyeceğim ama..,
Düşman bile bu kadar geri zekalı, bu kadar aptal, ve bu kadar şuursuz, değil..!
ve şahsen korktuğum bu anlayış bu hızla ve böyle şuursuzca ilerlerse maz’ALLAH
"mevlana" oturacak MEVLA’nın makamına...!

oysa...!
"Mevlana" gece sabaha kadar ALLAH a ibadet eden, Sabah tan akşama kadar da tövbe
istiğfar eden, kendini Kulluk makamında bile yüreği titreyerek gören acziyetini her fırsat
da itiraf edendir.

ve denilebilir ki..:
"mevlana" sadece ve sadece ALLAH ın lutfuna erişmiş farklı özellikleri olan öncelikle bir
kul ve de bir mutasavıftır.! ..!

Ne bir Peygamber,
Ne bir Nebi,
Ne de bir Resüldur..

sadece ve sadece bir mutasavıftır..!

Hiç kimse ama hiç kimse ALLAH ın hükümranlığın da olan DİN adına ahkam kesmesin...
Kul’a düşen sadece kulluktur...!

ALLAH şuurlu kullarından eylesin.... cümlemizi...
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Misafir...!

' Hz. İbrahim (a.s)  e.  Bir müşrik misafir olmak istedi,
İbrahim Aleyhiselam; Müslüman olursan misafir ederim, dedi.
O da kabul etmedi. Döndü gitti. Cenhabı Hak İbrahim'e.
'Bir lokma ekmek için herifin dinini babasından kalan alıştığı dinini terk etmesini teklif
ettin. O yetmiş senedir gavurluk yapar, ben onu besliyorum ve rızkını
kesmedim,'buyurunca,
İbrahim Peygamber (Aleyhiselam)    yola çıktı, ona yetişti. 'Gel,' Dedi 'seni misafir
edeceğim. çünkü Rabbim senin için beni azarladı, deyince o hem misafir oldu hemde
Müslüman oldu.

'Sevgi bir bağlılıktır, hem Tanrı yı ilgilendiren hem insanı'

'Sevgi sevenin var oluşudur'

Not..: Kaynak; ALTIN ÖĞÜTLER (Muhyiddin-i Arabi'den)
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Musalla da.

Musalla da Vedalaşacağım.

Çetrefelli kök salmışsın zihnimde,
Ne yapsam bilmem ki seninle,
Lanet okuyamam ki hiç bir haline,
Her şey ama her şey güzelleşiyor
Yine de seninle.

Dibi görünmeyen derin geceler de,
İpe sapa gelmez halinle,
Sinsice haince giriyorsun zihnime,
Ne bitmez ne tükenmez çile,
Her şey ama her şey güzelleşiyor,
Yine de seninle.

Musallat edilmişsin cinsiyetime,
Bilmem ki ne zaman biter bu çile,
Katti eminim artık,
Bu can durdukça beden de,
Hoyrat emellerin bitmez üzerimde,
Her şey ama her şey güzelleşiyor,
Yine de seninle.

Tövbeler dilimde tüylerini bitirmeden,
Sırıtıyorsun zihnimin derinlerinden,
Siluet in musallat olunca düşlerime,
Kusursuz sanatkar elinden çıkmış bedenine,
Mahkum kalıyorum her haline,
Her şey ama her şey güzelleşiyor,
Yine de seninle.

Kuytudaki şeytanlar güler oldu halime,
Hak teala bile küstü Adem’e sebebin le,
Mahkum ettin hem cinsleri mi kendine,
Yine de hayran kalıyorum zerafetine,
Kudret kalemiyle çizilmiş bedenine,
Ecelim gelmeden bitmeyecek bu çile,
Cebelleşim sana daha nice hayallerle
Her şey ama her şey güzelleşiyor,
Yine de seninle.

Musalla da vedalaşacağım seninle..!

KENAN SAYIN

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Mutlu Olmanın Altın Kuralları..!

Mutlu Olmanın Altın Kuralları..!

Kibirli olma, alçakgönüllü davran.

Kendini fazla abartma.

Her şeyin üstesinden gelemeyeceğini asla unutma.

Çaresizlik tuzağına düşme. Her zaman bir umut ışığı olduğunu aklından çıkarma.

Her şeye hakim olmak için uğraşıp hayatı yaşanmaz hale çevirme.

Büyüklük kompleksine kapılıp, insanları ezerek arkadaşlarını kendinden uzaklaştırma.

İyiliği karşılık beklemeden yap.

Tek başına mutlu olunamayacağını bil. Çevrenin mutluluğu için gayret göster.

Ölümden korkmak yerine, ölüm gerçeğiyle yüzleş.

Yaptığın iyilikleri unut. Anlatarak onları kıymetsizleştirme.

Sana yapılan kötülüğün karşılığını vermek yerine. Öfkenin dinmesini bekle.

Seni huzursuz edecek işlerden uzak dur. İhtirasını törpüle.

Eleştirinin keskin bir bıçak olduğunu unutma. Söyleyeceklerini iyi tart.

Hiçbir sırrın sonsuza kadar gizli kalamayacağını unutma.

Çıkarcı olma. Adil davran.

Kibrine yenilip hep daha fazlasını isteyerek hayatını zehir etme.

En zor zamanda bile kesinlikle ümitsizliğe kapılma.

Senden iyi durumda olanlara bakıp üzüleceğine, senden zor durumda olanları görüp
rahatla.

En sevdiğin şeyleri, başkalarıyla paylaşmanın keyfine var.

Hayatının vazgeçilmezleri olsun. Onları küçük çıkarlar için asla feda etme.

Muhatabına güvenmek istiyorsan, önce sen güvenilir ol.

Yazdıklarının ve yaptıklarının peşini bırakmayacağını unutma. Gücünü insanların
yararına kullan.
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Bencil olma, tebrik etmeyi bil.

Yalandan uzak dur.

Modern hayatın çarpıklaştırdığı kadın-erkek ilişkilerinin, hayatını esir almasına izin
verme.

İyi bir dostun, paha biçilmez olduğunu aklından çıkarma.

İyilik yapma arzunu, şarta bağlama. Vermek almaktan daha büyük bir ihtiyaçtır, asla
unutma.

Önyargılarla hayatı kendine zehir etme.

Bildiklerinle açıklayamadığın şeyler, hayatının kâbusu olmasın.

Korkuların tutsağı olarak yaşamaktan vazgeç.

Kendini, hep daha iyiye ulaşmak zorunda olduğuna koşullama.

Merhametli olmaktan asla vazgeçme.

Anne ve babana 'off' bile deme.

Kendini sürekli övmekten uzak dur.

Vazgeçilmez olmadığını kabul et.

Sözünüzde durmamanın utanç verici olduğunu aklından çıkarma.

Heveslerini kendine ilah edinme.

İnanma duygunu diri tut.

Karar verirken, vicdanının sesini duymazlıktan gelme.

_______________

Not...İlham Kaynak...:  Yüce Kuran

KENAN SAYIN
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Mutluluk Ülkesi..!

Sabahın seher vakti bile değil,
Tan yeri kızıllaşmaya yüz tutmuş gibi,
Bakıyorum penceremden gök yüzüne,
Uçuşan turnalar sürü sürü,
Göç yoluna çıkmış gibi,

Şehrim yeni güne başlamaya ram olmuş,
Koşuşturanların telaşından belli,
Duraklar tıklım-tıklım,
Otobüsler minibüsler balık istifi gibi,
Yaşamın ağır yükü kaygılı yüzlerden belli,

İstanbul koşuşturuyor telaşlı-telaşlı,
Akşamın yorgunluğu hala yüzlerde,
Mutsuzluk denizinde yüzmüş gibi,
Kaygılar bir sonraki güne taşınacak,
Varsa bir bilen söylesin,
Mutluluk ülkesi nerede ki.!

KENAN SAYIN
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Müslüman..!

Müslüman..:

Kelime-i Şahadet ile eder Rab’bine iman,
Olur usulu erkan ile beş vakit namaz kılan,
Asla ve de kataa demez kimseye yalan,
Resulullahın "ahlak’ıdır" ona esas olan,..!

KENAN SAYIN
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Ne farkeder'ki..!

Gören göze güzel çirkin hepsi bir.,
Aşıklara cennet cehennem hepsi bir.,
Ermiş ha çul giymiş ha atlas urban.,
Yün yastık taş yastık seven başa hepsi bir..!

Gönül yanmış ise göz aynadır gönüdekine..!
Yer mekan nafile aşık'a... hasret'ise gönüldekine..!
Vursanda merkeb'e altın semer meğer'ki merkep ise..!
Üstü yağmur altı çamur ne farkeder sevene yar hanesinde'ise..!

KENAN SAYIN
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Ne kaldıki..!

Gizli gizli yanan yangına dayanırmı yürek...
Nedir yaşamdaki gariplikler bunuda bilsek...
İçin için yanan yangınlarıda söndürebilsek...
Yazılanları değil yazılmayanıda yakabilsek..!

Sevilmeyen hep yanıbaşımızda yakınımızda...
Asıl sevilen asıl istenenler neden uzağımızda...
Daha görülecek ne kaldıki kısacık hayatımızda...
İstesekte istemesekte hayat sürüklüyor yangınlara..!

Yazamadıklarını yakma içindeki tavan arasında...
Çok istenen belki bir gün çıkar ya ansızın karşına...
Daha görülecek ne kaldıki kısacık hayatımızda...
İstesekte istemesekte hayat sürüklüyor yangınlara..!

06 Ağustos 2006 Kenan SAYIN... 15.55.

KENAN SAYIN
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Ne Keser ki..

Kesmiyor yalnızlığı mı,
Hiç bir şey kesmiyor,
Ne keser ki,
Kasap bıçağımı, marangoz testeresi mi,
Ya da ne bileyim doktor neşteri mi,
Kesmiyor hiç bir şey kesmiyor be gülüm,
Kesmeye muktedir sadece,
Lanet olası duymak istemediğim sesin.!

KENAN SAYIN

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Nedamet..!

Sen neden sorarsın hep,
Mevcut bende o günahlar,
Her bir günaha bin pişmanlıklar,
Evet nefsime olsam da zayıf,
Her bir günahımın nedeni kadınlar,

KENAN SAYIN
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Nedenini biliyormusun...!

Bazen hani başını alıp gitmek istersin şöyle uzaklara kimsenin seni bulamayacağı
yerlere herkeslerden uzak ellere...
Bu düşünceyle yüreğin yoğunlaşırken beyninde sevdiklerinin ismi savrulurken...
En çok kimi özlerim diye düşünürken kendince salisyeler içinde listelerini gözden
geçirirken...
İlk düşündüklerinle son düşündüklerinin arasındaki bağlantıyı irdelerken...
Etkisini fazlaca hissettiğin kişileri belli bir sıraya dizerken bir anda işe yüreğin karışır...

Ve özenle dizdiğin sıranı allak bullak eder bir bakarsın ki..
Birinci sıranın yerine ortalarda düşündüğün birisi gelmiş oturmuş..!
Bunu engellemek elinde değildir bir anda hayatının en önemlisi olmuştur...
Anlamaya çalışırsın düşünceler beynini kemirir durur bitkin düşersin...

Karşı koyamazsın oluruna bırakırsın ve artık olacakları bekleye durursun...
Hiç bişey eskisi gibi değildir içini ısıtan esinti farklı yöndendir...
Ve sende bilirsin ki artık hayatının en önemlisidir istesende istemesende...!

Biliyormusun tüm listelerimi allak bullak ettin...
Artık kimi en çok özlemem gerektiğini düşünmüyorum bile...
Biliyorum ki her zaman listenin başında sen oluyorsun..!
Seni ben çoook özlüyorum... nedenini biliyormusun...?

KENAN SAYIN
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Nefs..!

Nefsim dir beni sana getiren...
Nefsimdir seni bana sevdiren,
Nefs az şeymi sanırsın sen,
Nefstir seni cihane getiren

KENAN SAYIN
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Neler Oluyor...(bize) Makale...

NELER OLUYOR...(bize)

Aile Bazında..:
Anne baba dan Baba anne den şikayetci... Kadın kocadan Koca Kadın dan şikayetci...
Abla kardeşten Kardeş abla dan şikayetci...
Komuş komşudan Apartman Yöneticiden Yönetici apartmadan... Bakkal müşteriden
Müşteri bakkal dan şikayetci...
İmam cemaa ten Cemaat imam dan şikayetci...
İşveren sendika dan Sendika İş veren den şikayetci.. Patron çalışandan Çalışan
patrondan şikayetçi...
öğretmen öğrenciden öğrenci öğretmenden şikayetçi... 'hayal et genelleştir'

Merak ediyorum nerede bu Sosyal bilimciler nerede bu Toplum bilimciler nerede bu
sosyologlar..!

Devlet i temsil edenler... Devleti oluşturan bireyler... zerre kadar biribirini sevmezler...!

Geçenlerde bir olaya Şahit oldum... bizzathi... bende payıma düşenden nasipdar da
oldum..!

Günlerden Pazar yer Kabataş feribot iskelesi... yollar bom boş Günün Tatil olması
havaların sıcak olması...
Güzeller Güzeli vatandaşımın sahildeki yeşillikte ailesiyle haftanın yorgunluğunu atma
isteği her kesler şen şakrak özlenen manzara
bir an dalıp gittim ve inanılmaz bir haz la seyre daldım... bu arada aracımıda yolun sağ
yanına usulunca park ettim...!
ki hafta sonu ve günlerden Pazar... yollar bom boş..!
ötelerden gelen bir trafik ekip i... bir polis araçta diğeri yaya elinde bir tomar pembe
renkli makbuzlar yangından mal kaçırır misali..
vatandaşın mutluluğunu kıskanır  gibi öylesine bir telaşla ceza makbuzlarını sileceklerin
altına yerleştiriyor ki.. sanırsınız Kiyamet kopuyor da
oda cennet in giriş biletlerini dağıtıyor... telaş öylesine fazla ki sadece plaka yazıyor
üzerine..! 'nedir bu kin nedir bu nefret demeden edemiyorum'
Kala kaldım içimden hiç bir şey demek gelmedi sadece halkına karşı sevgi ve şefkatten
yoksun zavallı memura acıdım..! acıdım... ve  acıdımmm.!
lakin içime MIH gibi işledi...yeni bir dua icat ettim... eyy ALLAH ım sen beni..! MİLLET
ine karşı sevgi ve şefkatten yoksun DEVLET in Şerrin den koru..!

Kenan SAYIN...

KENAN SAYIN
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Okyanus Tepe..!

Okyanus Tepe..!

Bir zat-ı mühterem var bir yerler de,
Yatmış pusuya kendi kendine,
Bir paye edinmiş ki kendisine,
Sözüm ona "Hoca Efendi" diye,

Neler yaparmış bu zat-ı muhterem,
Bir bakalım hele seciyesine,
Mensubu olduğu din de,
Çıktığını idda eder zirvelere,

Neymiş bu inancın esasları,
Bakalım biz de bu yüce dinin,
Esaslarına kendimizce,
Sıralayalım madde-madede,

Buyurmuş zülcelal HAK teala,
Bir kulumun ayıbını örtene,
Vereceğim sonsuz hasene,
Eyy zat-ı muhterem sen ne yaptın de hele,

En büyük maddeden kaldın yolda,
Şimdi hak ettin mi ki sen o payeyi,
Gelelim bir başka önemli maddeye,
Yok acelemiz sıralayalım aheste- aheste,

Buyurmuş zülcelal HAK teala,
Rahmetim sonsuzdur etme lanet,
Her ne olursa olsun, sen güzel söz et,
Şimdi sen hak ettin mi ki o payeyi,

Kenan SAYIN.

KENAN SAYIN
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Olalım Biz..!

Olalım "Biz"

Hasretini yükledin,
Mahzun yüreğime,
Yokluğun da,
Ellerim titremekte,

Titreyen ellerim,
Ellerini istemekte,
Nefesin değmedikçe tenime,
Dinmeyecek hasretin ben de,

Gel be kadın gel,
Olalım ’biz’
Aynı beden de.!

KENAN SAYIN
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On...Bir.

Yüreğe düşen kıvılcım,
Sevgin se,
Üfle üfle ki ateş lensin,
Nefesin le,

Varlığını bilmek elini,
Tutmak sa,
Hadi tut elimi hiç,
Bırakma,

Hasretini büyütmek uzağın da,
Kalmak sa,
Gelme gelme hiç,
Yakınıma,

Her an da seni anmak,
Aşk sa,
Anı sende yaşıyorum hadi,
İnanma,

KENAN SAYIN
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Öğretmenim..!

Öğretmenim..!

Yılın bir tek gününde,
Seni hatırlamış olsak da,
Sen bizi unutma "öğretmenim",
Yılın tamamın da,

Emeğinle var oluyorum,
Öğrettiklerinle,
Tutunuyorum hayata,
Sen olmasaydın,
Halim ne olurdu acaba,

Ne olur "öğretmenim",
Vefasızlığıma alınma,
Söz sana,
Öğrettiklerini uygulayacağım hayatıma,
Yılın bir tek gününde,
Seni hatırlamış olsam da,
Bil ki seni hep,
Hatırlayacağım nefes aldıkça,

Nakış gibi işledin bilgiyi dağarcığıma,
Minnettarlığım bir anacığıma bir de sana,
Ne olur "öğretmenim" sen bizi unutma,
Seni çok seviyorum "öğretmenim",
Olsun hep aklında..!

KENAN SAYIN
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Ölmeyeceğim..!

Zinhar ben ölmeyeceğim,
Teselli olasın diye sen,
Alemimi değiştireceğim,
Elimi tez tutarsam eğer,
Ötede seni bekleyeceğim,

KENAN SAYIN
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Ötesi ne..!

Ötesi ne..!

Açan her çiçekte,
Öten bülbülün nağmesinde,
Gökteki yıldızlarda,
Düşen kar tanesinde bile,
Hasretten kavrulmuş,
Sinenin her nefesinde,
Sevgiye susamış,
Yüreğin derinliğinde bile..!

Bir sen varsın bunun ötesi ne...!

Dağlardaki yeşillikte,
Otlaktaki kuzunun sesinde,
Hayatın neşesinde,
Efkarın hüznünde bile,
Sevgiyle bakan,
Gözlerinin tebessümünde,
Özlemle titreyen,
Dudakların ritminde bile..!

Bir sen varsın bunun ötesi ne...!

Varlığını bilip,
Hasretine dayanacak her saniyede,
Bir gün kavuşabilmenin,
Umut tesellisinde bile,
Diken tarlasında açmış,
Gelincik çiçeği neyse,
Anlamanı istiyorum ki,
Yüreğimdeki yerin öyle..!

Bir sen varsın bunun ötesi ne...!

17-Temmuz-2006                   Kenan SAYIN

KENAN SAYIN
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Özgecan Anısına...

Ah be "özgecan",
Olamadık sana özde can,

İnsanlık dan nasipsiz vermedi sana aman,
İffetin ile sen yazdın ferman,

Yediden yetmişe ciğerlerimiz paralandı,
Gaflete dalan vicdanlarımız yaralandı,

Şüphesiz ki eriştin sen makam-ı "Meryeme",
Şüphesiz ki eriştin sen muhabbeti "Muhammede",
Şüphesiz ki eriştin sen cenneti "İreme",
Şüphesiz ki tevdi eyledik biz seni İlahi "Rahmete",

Ah be "özgecan",
Olamadık sana özde can..!

KENAN SAYIN
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Özledin mi.!

Çok mu özledin,
Git ayna ya bak..!
Göreceğin benim en büyük parçam dır...

KENAN SAYIN
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Özlem...!

Sen vardın ya,
Sevginle beraber,
Sevgin hala bende,
De hadi sen nerede,

Sen olmadıkça yanım da,
Sensiz sevgin neye çare,
Hasretin yüklü yüreğime de,
Senli vuslatın nerede..!

Bir başım var bende,
Yokluğun da ki hayalinle,
Bir sevdan var,
Yüreğimde siluet in,

Hayalin köz lense de,
Nefesim kesiliyor özleminle,
Defol git benden,
Ben den uzak gidebileceğin yere...!

Gitme gitme,
Ne olursun gitme,
Hasret yüklü yüreğimin,
Sitemli feryadıydı o kelime,

Sen olmadan,
Ben neylerim bir düşünsene,
Hayalin köz lense de,
Nefesim kesiliyor özleminle..!
Kenan SAYIN...                                  02/07/2005

KENAN SAYIN
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Özlemek..!

Özlemek..!

Bırak azda ben özleyeyim seni,
Hep başımda dikilir gibisin yani,
Seni özleyeceğim zamanı bırakmıyorsunki,
Bırak bari bırak azda ben özleyeyim seni..!

Bazen sensizliğinde özlemeyi düşlüyorum,
Seni senden uzakta özlemeyi özlüyorum,
Neden seni özlememe fırsat vermiyorsun,
Seni özleyebileceğim zamanı bırakmıyorsun..!

En son ne zaman sensiz kaldım hatırlamıyorum,
Hep başımda dikilişinden nefes bile alamıyorum,
Sen olmadığında izlemek istiyorum dolunayı,
Özledim hasret yüklüyken koynuna sokulmayı..!

Kenan SAYIN

KENAN SAYIN
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Rahmeti Rahman..!

O öğretti kelamı hikmeti ile,
Yarattı insanı kudreti ile,

Düşünmeyi, söylemeyi lutfetti ihsan’ı ile,

Bak güneşe ay’a ve dahi semaya,
Otlar’a ağaçlar’a tüm mahlukat’a,

Erişemezsin göğe, yükseltti kurdeti ile,

Hak’dan adalet’den ölçüde haddi aşma,
Tartıyı adaletli yap ölçerken şaşma,

Her nimet’i var etti yarattıkları için,
Var orada meyveler salkımlı ağaçlar,
Yapraklı taneler ve dahi ıtırlı bitkiler,

Hal böyleyken daha neyi inkar edersin,

Balçık çamur idin oldun süret’i insan,
Ateşi ne sanırsın o cin’e oldu can,

Hal böyleyken daha neyi inkar edersin,
Yeter artık ey nefsim gafletten uyan...!

KENAN SAYIN
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Riyakar Dünya

Riyakar Dünya..!

Hayatım eskisi gibi olmayacak,
Sanırım tekrardan,
Başlayamam özür dilerim,
Senli günlere yeni  baştan.!

Alıp başımı gidesim geliyor,
Bu yalan dünyadan,

Her biten günün ardından,
Tükenen umutlardan,
Bedenim yorgun bitkin,
Uyanır gün doğmadan.!

Alıp başımı gidesim geliyor,
Bu yalan dünyadan,

Kesik kesik alınan,
Nefeslerden arta kalan,
Yorgun düşmüş ruhum,
Sensiz zamanlardan,

Alacak neyin varsa,
Lütfen alda git bu candan.!

Mahrum kalmışım ya,
Gülümseyen simandan,
El mahkum kol mahkum,
Sensiz yaşamdan,

Alıp başımı gidesim geliyor,
Bu riyakar dünyadan.!

Kış ın gelişini anlarım zaten,
Dökülen yapraklardan,
Sitemim kış ın gelişine değil,
Sensiz baharlardan,

Alacak neyin varsa,
Lütfen alda git bu candan.!

Kenan SAYIN...                       01/07/2008

KENAN SAYIN
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Sadece istanbul'mu...!

Sadece İstanbul'mu...!
Tabi ki değil...
Birde ben sensiz,
Sen'ki bütün bunlardan habersiz,
Öyle çok şey söylemek istiyorum'ki,
Dönmüyor dilim kaldım ben çaresiz,

Sadece İstanbul'mu tabi ki değil birde ben sensiz

10 Haziran 2006                          Kenan SAYIN...

KENAN SAYIN

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sanki...

Neden seni düşünüyorum biliyormusun,
Ne garip sanki halime gülüyorsun,
Gülme bence başına gelebilir biliyorsun,
Hissettirdikce kendini beni deli ediyorsun..!

Sensizlikte kalıp mutlu olacağıma,
Senin olmadığın dünyaya doğacağıma,
Sensiz sarayda padişah olacağıma,
Senin harabende baykuşluğa talibim..!

30 Haziran 2006                 Kenan SAYIN

KENAN SAYIN
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Secde..!

Secde..!

Kulluğun payesi secde,
Şükrün eda’sı secde,
Gördüğün göreceğin,
En güzel yerdir secde,.

Ey arsız gönül,
Oyalanmak dasın yine,
Sen hangi ser de,
Aç ellerini aşk ile,
Et,; Rab’bine şevk ile,; secde,.

Aciz iye tin ifadesidir secde,
Kul un şanı şerefidir secde,
Payenin zirvesidir secde,
Yaradanın kula lütfudur secde,.
Kul un Rab’bine ram olduğu yerdir,; secde.!

KENAN SAYIN
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Sen Niyetine.

Gitmek Lazım everest'in zirvesine..
Mum yakmak lazım herkesin niyetine...
Ama bir tane Kırmızı olmalı..
Sadece sen NİYETİNE..!

........efkarsız.......

KENAN SAYIN
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Senedin mi var..!

Ahh ah deredeki su bile dönmeyeceğini bile bile,.
Okşuyor yatağını kayaları şefkatle sevgiyle sesizce.,
Ama bu gidiş öyle bir gidiş ki dönüşü yok bile.,
Dönmesi mümkün olmasa bile okşuyor yatağını sesizce..!

Oysa sen gittiğin de okşamadın saçlarımı bile.,
Dönebileceğine senedin mi vardı söylesene.,
Hani derdin ki bayılıyorum senin her yerine.,
Özellikle gözlerine saçlarına ellerine ha bide dişlerime..!

Bu nasıl bayılmadır anlamadım haber bile etmedin gidişine.,
Son baharlarda yapraklar bile düşer diplerine.,
Bu nasıl sevgiydi ki veda bile etmedin seven yüreğime.,
Hüzünlede olsaydı son kez baksını isterdim gözlerin gözlerime..!

Güne çöken zifri karanlık gibi derdin çöktü yüreğime.,
Söylesene senedinmi varki döneceğin güne etmedin haber bile.,
Yanarım varlığındaki yokluğuna değil habersiz gidişine.,
Son kez olsa bile dokunsun isterdim ellerin sevdiğin ellerime..!

Dere yatağında akan su bile daha umut verici geleceğine.,
En azından buhar olucak bulutlara karışacak tepemde.,
Kim bilir belkide yağmur olup yağacak çıplak tenime.,
Yinede vefada senden daha yakın yemin ki yüreğime..!

Madem gidecektin neden almadın bendeki seni de...!

27-ARALIK-2006                      Kenan SAYIN...

KENAN SAYIN
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Senin'le..!

Bedenime hapsolmuş yüreğim varlığınla anlam kazanıyor..,
Seni sevmek sanıyorum sadece ve sadece beni yaşatıyor..,
Düşündükce seni değil hasretim sana olan sevdam artıyor..,
Güzeller güzeli Aşk'ım varlığın var oluşuma anlam katıyor..!

Bakınca aynaya düşüncemde sen var iken gözlerim parlıyor..,
Kendimleyken dinliyorum kalbimi ne garip sen sen diye atıyor..,
Düşündükce seni değil hasretim sana olan sevdam artıyor..,
Güzeller güzeli Aşk'ım varlığın var oluşuma anlam katıyor..!

Uzaklarda aramıyorum seni zira yerin sinem'de yüreğim'de..,
Kendimi bulamadığım oluyor ve soruyorum Ben'i Melek'lere..,
Heyhat'ki öğreniyorum.! zira ben unutmuşum varlığımı sende..,
Güzeller güzeli Aşk'ım ben varlığımı yaşıyorum an be an sende..!

Hani bir gün gireceğiz toğrağın dibine demiştin ya sende..,
Bil'ki o gün'ü beklemeye gerek yok yokluğunla girdim bile..,
Hadi bir sor beni beraber gezdiğimiz parklara bahçelere..,
Güzeller güzeli Aşk'ım sana olan sevdamı bilemezsin sen bile..!

14 Şubat 2006                                 Kenan SAYIN....

KENAN SAYIN
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Senin için...!

Yaşam ne garip,
Ne fırtınalar atlattık,
Ne Kasırgalara karşı koyduk,
Ama yinede,
Aradığımız güzelliklerden yoksunduk...
Umulmadık bir anda,
Ilık ılık esen bir esintide savrulduk,
Yanlızlığımızla baş başa kaldığımızda,
Sorularla zihimizi yorduk..!

Kendimizden uzaklaş tık ca,
Düşüncelerimiz dekine yakın olduk,
Çaresizlikten bir sağ yana bir sol yana,
Savrulduk ta savrulduk,
Deryaları hatta okyanusları aştık,
Ama bir kaşık suda boğulduk,
Varlığıyla hem dem olduk,
Çok seçenek varken,
Adını bilinmezlik koyduk..!

Bil ki varlığınla mutlu olduk...!

19.55.... 07 OCAK 2007            Kenan SAYIN....

KENAN SAYIN
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Seninle...!

Sen Yokken Dünya tatsızdı biliyormusun..,
Sen yokken güneş bile keyifsizdi biliyormusun..,
Sen yokken esen rüzgar bile çelimsizdi biliyormusun..,
Sen yokken denizler bile dalgasızdı biliyormusun..,

sen yokmu sen sen dünyaya neşe getirensin..,
sen yokmu sen sen güneşi bile güldürensin..,
sen yokmu sen sen rüzgarı bile fırtınaya çevirensin..,
sen yokmu sen sen denizlerde tusunami estirensin..,

velhasılı sen gönlümü tepeden tırnağa yenileyensin sen...!
en güzelini sadece ve sadece diliyorum sana ben...!
Kenan SAYIN.....                          21 MART 2006

KENAN SAYIN
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Serzeniş..!

Serzeniş..!

Ey nefis önce bitir sen kendinle savaşını,
Sonra çat çatacak san bana kaşını,
Dilerim RAB'BİM ziyade etmesin aşını,
Her yeni günde sokma dert den derde başımı..!

Kenan SAYIN..!

KENAN SAYIN
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Sesizliğin çığlığı..!

Sesizliğin Çığlığı.

Yırtınırcasına atarsın ya bazen duyulmaz ötelerden..,
Tanıdık bir yüz arasın ya gelecekten belkide maziden..,

Zamansız ve mekansız bir anda ummadığın gönüllerden..,
Vurgun yemişsindir artık çare bulamazsın bir yerlerden..,

At atabildiğin kadar 'çığlığını' ses gelmez beklenen yerden..,
Olmuşsundur artık sende çaresizlikten sürünenlerden..!

28 NİSAN 2001                                          Kenan SAYIN

KENAN SAYIN
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Sesleniş...!

Haykırıyorum sesleniyorum hatta çığılık atıyorum sana..,
İnsafın varmı merhametin varmı sen yalansın be dünya..!
Çıkarcılığa menfaatperestliğe kahpeliğe çanak tutarsınya..,

İnsanlığa adamlığa sevenlere kastınmı var zalim dünya..,
Ne desem nasıl desem kızgınlığımı nasıl anlatsam sana..,
Söyleneceklere sitemlere verecek kulağın varmı acaba..,
ALLAH'ın takdir ettiği yalan sıfatı öyle yakışmışki sana..,
Farzet'ki bende aynı sıfatı sitemimle haykırıyorum sana..,
Irgalamıyor farkındayım ırgalamıyor zira kahpesin dünya..,
Ne desem nasıl desem kızgınlığımı nasıl anlatsam sana...!

Yalan koyulmuş evelli zamandan adın yaradan'dan sana..,
Olamaz gerçeğin yoğurulmuş hamurun yalan tahtasında..,
Kinimi kusuyorum kahpeliğini haykırıyorum bu cihanda sana..,!

Diyeceklerim olacak elbette yüce hak divanında sana..,
Ürkekliğini kahpeliğini nasıl anlatacaksın hak divanına..,
Ne çok yavşaksın nasıl varacaksın utanmadan  yaradana..,
Yavşaklık var zaten kepazelik var zaten senin hamurunda..,
ALLAH'tan korkmaz kuldan utanmaz adi kahpe yalan dünya..!

03-AĞISTOS-2005...................................Kenan SAYIN

KENAN SAYIN
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Sessiz Gezegen..!

Sessiz Gezegen..!

Sessizliğe mahkum gezegenim,
Sensizliğe adım attığında benliğim,

Çok söylenecek vardı lakin,
Söyleyemedim,
Gittiğinden beri sesizlik tercihim,

Biliyorum kar etmeyen söylemlerim,
Yegane sebebi hovarda benliğim,

Gidişine müjdeydi zaten gelişin,
Her şeye rağmen iyi ki geldin,

............Su_Damlası.............

Kenan SAYIN...

KENAN SAYIN

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sevdası Büyükler..!

Ah be hayat,
Nelere tanık oldum nelere,
Bazen bin bir türlü kedere,
Ne söylersen söyle,

Kalmaz iki alem de,
Haksızlık edene,
Bir ülkem var ki,
Madara oldu cümle aleme,

En büyük darbe,
Uğurunda hizmet edene,
Düşünmekle bulamazsın,
Kimin eli kimin cebinde,

Bile bildiğim tek şey,
Sevdası büyükler Silivri'de..!

KENAN SAYIN
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Seven ölmez bir şiirden...!

Seven ölmez bir şiirden...!

Seher de şakıyan kızılcık kuşları gibi.,
Onlar da sevdalarına ağıt yakıyorlar sanki.,
Nedensiz gidişlerin de vardır bi sebebi..!

Aklım bana yar değil yazdıkların sanki.,
Rahlede bulunan KURAN gibi.,
Yazılanlara değil yaşanmamışlara isyan belki.,
Almadan mı gideceksin yüreğime çöken seni...!

Fikrimi barındıran bedenimle oldum olası hep.,
İsyanlardaydım bu çelişki sanki kafamda kep.,
Lale bahçelerinde ki renkleri bilirmisin sen.,
İnandığınla gidiyorsan duacıyım sana ben.,
Zılgıt atan kadınların sesleri yankılanırken.,

Kahrolası bedenime sığmaz oldu beynim yine.,
Irgalamıyor seni biliyorum bedeli çeken ben.,
Lale bahçelerinde ki kor rengi gördün mü sen.,
Inadına SEVECEĞİM her yeni günde seni ben.,
Nahoş tadında da olsa içeceğim bu vedayı.,
Çilem dolmasada sen le biten günüm olmasada....!

12- OCAK -2007 Kenan SAYIN....

KENAN SAYIN
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Sevgi Esiri..!

Sevgi Esiri..!

Yağmur yüklü bulut gibisin,
Hükümranlık sende bilirsin,
Göz yaş ın sinende gezinirsin,
Esen her rüzgar a esirsin.

Çorak toprak sana muhtaç,
Damlacıkların toprağa hasret,
Vuslatınla baharlar gelecek,
Sen baharlara feda edilmişsin.

Kenan SAYIN

KENAN SAYIN
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Sıkılmış Hayat...!

Bence elinin değidiği her şey Ab-ı Hayatı sende bulur...
Hayat dediğin ne ki üç gün biri giti biri bu gün yarını uzaktır...
Tuttuğun hayat bile olsa elinden billahi yaşam bulur...
Her sıkmaların yüreklerde biriken iğrençlikleri akıtır...

Kenan SAYIN

KENAN SAYIN
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Sılayı Gurbet..!

Sılayı Gurbet..!

Taht-ı Dünya,
Sunsa da saltanatını,
Gurbet denen,
Sıla da.

Biliyorum ki,
Baht-ı mutluluğun,
Ancak hasreti diner,
Ana Vatan da,

Ehl-i imanı,
Koyma vatansız,
İlahi "Hüda",
Aldığı nefes azap,
Verdiği nefes zülüm,
Olur ona,

Sıla hasretiyle yanan gönüllere,
Ya "ilahi" lütfun ile teselli eyle..!

KENAN SAYIN
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Sitem-i Ağaç..!

Issız bir dağ başında,
Gürül gürül akan dere kenarında,
Ne çok yuvalar kuruldu dallarıma,
Kışlar soğuk geçerdi,
Canımı çekerdim kabuklarıma,
Hayran bakışlar vardı bana,
Hele ki ilk baharda,
Parlak yapraklarım da,
Nefes olurdum canlılara,
Hayat katardım doğaya,
Kimine göre ağaçtım ben,
Sadece ağaç,
Oysa gören göze kalem idim,
Hisseden yüreğe kağıt idim ben,
Hepsi bu kadar sadece bil istedim..!

KENAN SAYIN
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Sitem...!

Sana'mı kızsam kaderemi..,
bilinen o'ki...!
Dönülmeyecek yerdesin...,
Hak edilmeyen yerdesin..,
Kapkara olan gönlümdesin..,
Velhasılı tarumar edip gidensin...! ! !

KENAN SAYIN
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Soma..!

Soma..!

Devletim sen çok yaşa,
Al eline bir maşa,
Vur vurabildiğin kadar,
Bu şimşir başa,

Elin de acımasın haa..!
Olmadı sen yolla,
Üstümüze toma,
Gencecik bedenler,
Olsun koma,

Ben talim ettikçe fasuliyey-i aşa,
Sen dilediğince vur bu şimşir başa,
Sen de bu ali cenaplık oldukça,
Başımıza daha çok gelir nice "soma"...

KENAN SAYIN
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Son Bahar..!

Son Bahar..!

Yıllara yorgun ağaçlar, solgun yapraklar,
Akan ırmak misali yaklaşıyor son bahar,
Hırçın akan ırmaklara dökülen yapraklar,
Kaçınlımaz göçe hazırlanır kuşlar martılar,

İlk bahardan önce koskoca bir kış var,
Her güneş doğumunda yepyeni umutlar,
Kedere bürünür yürekler hele ki akşamlar,
Son bahara yakın daha bi hızlanır zamanlar,

Yürekte hasret yüklü gözler ufka bakarlar,
Yıllara yorgun yürektir sadece elde kalanlar..!

Kenan SAYIN

KENAN SAYIN
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Son Damla..!

Yakıcı ateş düştü bağrıma,
Yaktı,
Yandım yandıkça,
Yandıkça yandım,
Yandığıma..!

Duygularım da yandı yangın da,
Dil lal,
Duygular yangın da,
Dunamsız yandı,
Dile gelmez kelamlar da.!

Su son damla,
Son damlasıyla damladı,
Su ya hasret bağrıma,
Son damla da da buharlaştı yangın da,
Su olup karıştı bilmem ki hangi buluta..!

Yağmur olup,
Yağarmı son damla,
Yakıcı yangına teslim bağrıma,
Yolunda gözlerim,
Yağsın artık son damla..!

Yüreğime damlıyorsun damla damla,
Her damlada katıyorsun varlığını canıma,
Senden ötesi var mı bilmiyorum amma,
Damladıkça her damlada katılıyorsun canıma..!

KENAN SAYIN
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Son kez

Son Kez..!

Son kez güldüm,
Bu gün sana bil ki,
Belki de son kez,
Kaale aldım seni.

İstemem görmeni,
Gözlerimde ki nemi,
Bu gün son kez baktım,
Yüzüne inanki..!

Seni değil belki de,
Sevdim bendeki seni.,
Dolduramadın hiç bir zaman,
Bendeki yerini.,

Rahatlık vermeyecek sana,
Yokluğum bil ki.,
Bu gün son kez baktım,
Yüzüne inanki..!

29-Temmuz-2006                    Kenan SAYIN...

KENAN SAYIN
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Su Damlası...!

Su damlası.

Bir kadın ki,
Değil kadın su damlası,
Dil değil,
Damak değil,
Yürek kanması,
Aşk ıma,
Aşk ım değil alem inanması,
Mecnun burada,
Hani leyla nerede..!

Su damlası gibisin be,
Kadın!
Ahh ah ne hoştur,
Tadın,
Hele bide dipsiz kuyu,
Misali bakışın,
Güzelliğine güzellik katan,
Yay misali kaşın..!

Kenan Sayın

KENAN SAYIN
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Su gibi...!

Su gibi...!

Zemheri soğuklarına direnen güz gülleri gibi.,
Her olumsuzluğa rağmen düşünüyorum yinede seni.,
Yaşam ne garip istemesende zaman akıyor su gibi.,
Bir nefeslikte olsa haberini alırım umuduyla bekliyorum seni..!

Bi haber kalmak düşünülenden tıpkı zemherinin soğu gibi.,
Eminim ve hatta biliyorum sende düşünüyorsun beni.,
Zihnime çakılmış mıh gibi istesemde soküp atamaıyorum inanki.,
Bir nefeslikte olsa haberini alırım umuduyla bekliyorum seni..!

Geçen zaman geri gelmiyor tıpkı gözümden akan yaş gibi.,
Düşünsene ne huzur verebilir düşünülenden gelecek haber gibi.,
Kalmışım gün ortasında zifri karanlıklarda ki çaresizlik sanki.,
Bir nefeslikte olsa haberini alırım umuduyla düşünüyorum seni..!

27-ARALIK-2006 Kenan SAYIN....
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Sükut...

Meyil etmişse gönül söze ne gerek..
Bakmış görememişse göze ne gerek..
Hissten yoksun iken mangalda olsa yürek..
Aşk ile pişmemişse köze ne gerek..!

Seni tanımak ister bu yürek hissetsene be zalim..
Dilim sükut olsada gözüm anlatır sana halim..
Gün iyi olma zamanıdır işte beklenen andır..
Bundan ötesi lafı güzardır anlasana be zalim..!

Kenan SAYIN           02 HAZİRAN 2006

KENAN SAYIN
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Şeker Minikler..!

Bayram sevinciyle uyandılar sabaha,
Cicilerini bicilerini giyinip çıktılar sokağa,
Şeker toplamak adetdendir üç şeker kafadar,
Ne büyük umutlarla geldiler bir araya,

Mahallelerin de şen şakrak koşuşturdular,
Bir o kapıya bir bu kapıya,
Kaç kapı dolaştılar bilinmez ama,
Kader mi talih mi bilinmez,
Vardılar zalim birisinin kapısına.

Zalim ki ne zalim merhametden nasipsiz,
İnsan demeye şahitmi gereksiz,
Nasıl bir yürek bee cibiliyetsiz,
Minicik bedenler şimdi hareketsiz.

Kaç zaman haber alınamadı,
Annelerinin babalarının ve hatta,
Koskoca milletin yüreği dağlandı,
Miniklerden koca bir yıl haber alınamadı.

Meğer zalimin zülmüne uğramış bebeler,
ALLAH dan dilerim cennet i iremdeler,
Anne lerine, baba larına,
Rab'bim nasip etsin teselliler,

KENAN SAYIN
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Şıh Bağına.

Bir elimde menekşe,
Hadi de,
Mendilim köşe köşe,

İhtiraslı nefesinden,
Bir nefeste olsa,
Sinsin ciğerime,

Sana olan arzularım,
Billahi,
Dünden daha ziyade,

Gel gidelim,
Şıh bağına gazele,
Belki ulaşırız,
Mutluluğa biz de.

Geçmez sana olan,
Hasretim,
Bilakis artar,
Her yeni gün de.

KENAN SAYIN
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Şuuru Günlük Milletiz..!

Şuuru Günlük Milletiz..!

Şuuru günlük bir "milletiz",
Asrı zamana tam bir "illetiz",
Nesli geleceğe talihsiz bir "zilletiz",
İpe sapa gelmez arsız bir "milletiz",.!

Ata-ı ceddimize "nankör",
Cemali hakikate tam bir "kör",
Kelamı muhabbete "sağır",
Nam-ı insanlığa "ağır",milletiz..!

Nimeti varlıkta "arsızlaşan",
Musibet karşısında "sızlaşan",
Dünyalık yığarken "karunlaşan",
Yoksul karşısında "ağlaşan", milletiz..!

Helali haramı "sormayan",
Nefs-i çıkarına "doymayan",
Ehli namusu "horlayan",
Öksüzü yetimi "soyan" milletiz,..!

KENAN SAYIN
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Tavsiye Mektubu.

İmâm-ı Ebû Yûsuf un, Abbasî halifesi Hârûn Reşîde yazdığı tavsiye ve nasîhatlarından
bir bölümü şöyledir:

Allahü teâlâ müminlerin emîrine uzun ömür, nimet, haysiyyet ikrâm edip, şeref ve
izzetini yükseltsin! Ona ihsan ettiği dünyâ nimetlerini bitmeyen, tükenmeyen âhıret
seâdetlerini ve Resûlullaha (s.a.v.)  kavuşmağa vesîle kılsın...

Ey müminlerin emîri! Allahü teâlâ sana öyle bir vazife verdi ki, sevabı sevâbların en
büyüğü cezası da cezâların en büyüğüdür. Allahü teâlâ seni bu ümmetin işlerine memur
etti. Bu vazifenin başına geçtikten sonra artık sen, idarelerini emânet aldığın insanlar
sebebiyle imtihana çekildin. Onların işlerini üzerine alarak ömrünü tüketmeye başladın.
Bina; adalet ve doğruluk temelleri üzerine kurulmazsa, (işler adalet ve doğrulukla
yürütülmezse)  Allahü teâlâ o binanın temellerini bozar, yapanların ve yardımcı
o-lanların üzerlerine yıkar. Bu bakımdan Allahın sana ihsan ettiği vazifelerini ihmâl edip,
hakların zayi olmasına sebeb olma! Çünkü bir işi yapmaya güç kuvvet veren Allahü
teâlâdır.

Bugünün işini yarına bırakma, yoksa işleri ve hakları zayi edersin. İstekler bitmeden
ecel gelir çatar. Ecel gelip çatmadan sâlih amel işle. Çünkü ecel geldikten sonra
(ölünce)  amel yapılmaz. Çobanlar sahiblerine karşı sürülerinden sorumlu olduğu gibi
idareciler de, idare ettiklerinden Allahü teâlâya hesap vereceklerdir. Allahü teâlânın
sana ihsan ettiği bu vazifede bir saat bile kalsan hakkı yerine getir. Çünkü âhıret
gününde Allah indinde idarecilerin en mesûdu, tebasını mesûd eden idarecidir.

Doğruluktan ayrılma, yoksa idare ettiğin kimseler de doğruluktan ayrılır. Nefsin isteğine
göre emir vermekten ve kızgınlıkla iş görmekten sakın. Biri âhıret ile diğeri dünyân ile
ilgili iki işle karşılaştığın zaman, âhıret işini tercih et. Çünkü dünyâ fânî âhıret bakîdir.
Allah korkusuyla titre, Allahın emirlerinde insanlara farklı muamele yapma. Allahü
teâlânın emirlerini yapmakta hiç bir kınayıanın kötülemesinden korkma!

Dâima temkinli ol. Temkinli olmak dil ile değil kalb iledir. Azabından korkarak ve
rahmetim umarak Allahü teâlâya sığın. Sığınmak ve korunmak korku ve ümid iledir.
Kim Allaha sığınırsa Allah onu korur. Dâima doğru yol iyi bir akıbet, hakka ulaştıracak
sağlam bir gidiş üzere ol. Zayi olmayacak bir iş ve herkesin gideceği âhıret için çalış.
Çünkü varılacak bu yer, kalblerin hopladığı, bahanelerin son bulduğu yerdir. O gün
bütün mahlûkât Allahın huzurunda baş eğer ve zillet içinde dururlar. Onun hükmünü
beklerler. Azabından korkarlar. Sanki herşey olmuş bitmiş gibidir.

Kıyâmet gününü bilip de amel etmeyenin, o gün çekeceği hasret ve duyacağı pişmanlık
bitmez, Öyle bir gündür ki, o gün, ayaklar kayar, renkler değişir, duruş uzar, hesap
çetin olur...

O ne korkunç bir ayak kayması! O ne fayda vermez bir pişmanlıktır! Bu hayat gece ve
gündüzün yer değiştirmesinden ibarettir. Durmadan biri diğerinin peşini takibediyor.
Gece ve gündüz (zaman)  her yeniyi eskitir, her uzağı yaklaştırır, vad edilmiş olan her
şeyi getirir. Allah herkesi ona göre cezalandırır. Allahın hesabı çabuktur. Öyleyse
Allahtan kork, sakın! Çünkü ömür az, iş mühim, dünyâ ve dünyâdaki-ler fânidir. Âhıret
ise devamlı kalma yeridir. Mahşer günü, haddi aşanların yolunu tutmuş olarak Allahın
huzuruna çıkma! Şunu iyi bil ki, kıyâmet gününün hâkimi olan Allahü teâlâ, kullarına
mevki ve makamlarına göre değil, amellerine göre hükmedecektir. O halde dikkatli ol.
Çünkü sen boşuna yaratılmadın ve başı boş bırakılmayacaksın. Şüphesiz yaptıklarından
hesaba çekileceksin. Nasıl cevap vereceğini düşün. Bil ki, kıyâmet günü insanoğlunun
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ayakları, Allah huzurunda hesaba çekildikden sonra kayacaktır.

Resûlullah (s.a.v.)  bir hadîs-i şerîflerinde şöyle buyurdu: Kıyâmet günü herkes, dört
suâle cevap vermedikçe hesaptan kurtulamayacaktır, ömrünü nasıl geçirdi. İlmi ile nasıl
amel etti. Malını nereden nasıl kazandı ve nerelere harcetti. Cismini, bedenini nerede
yordu, hırpaladı.

Her kim bana bir defa salâtü selâm getirirse, Allah ona on salât ü selâm sevabı verir ve
on tane günâhını affeder.

Şüphesiz hayır, bütün kısımları ve taraflarıyla Cennettedir. Şüphesiz şer de bütün
kısımları ve taraflarıyla Cehennemdedir. Biliniz ki, Cennet sevilmeyen şeylerle
çevrelenmiş, Cehennem de şehvetlerle çevrelenmiştir. Bir kimseye nefisçe sevilen
kötülük perdelerinden birisi açılır da ona sabrederse Cennete yaklaşır ve Cennet
ehlinden olur. Yine bir adama şehvet ve hevâ perdelerinden biri açılır da ona yaklaşırsa
ateşe yaklaşır ve Cehennem ehlinden olur. Haydi, ancak hak ile hükmedilecek bir gün
için hak ile amel ediniz. Böyle yaparsanız hak menzillerine koşmuş ve konmuş
olursunuz.

Benim sözümü işitip de, duyduğu gibi nakleden kimsenin Allah yüzünü ak etsin. İlim
yüklenip nakleden nice kimseler vardır ki, âlim değildir. Nice âlim kimseler de vardır ki,
duyduklarını kendilerinden daha Alim olanlara naklederler. Üç haslet vardır ki, mümin
kişinin kalbi onlarda aldanmaz, yanî kötülüğe sapmaz. Yaptıklarını Allah için yapmak,
müslümanların amirlerine doğruca nasîhat etmek, cemâate devam etmek. Zîrâ
cemâatin duâsı, ferdi kötülüklerden korur.

Ey müminlerin emîri bu suâllerin cevâbını hazırla! Çünkü bu gün amel defterine yazılan,
dünyâda işlediğin, her şeyden yarın âhırette sana okunacak, sorulacaktır. İşlediğin her
şeyin şahitler huzurunda açığa çıkarılacağı günü hatırla!

Ey müminlerin emîri korunması emredilen şeyi koru, bakıp gözetilmesi emredileni de
gözet. Bu vazifeleri Allah rızâsı için yapmanı tavsiye ederim.

Eğer bunları yapmazsan yürünmesi kolay olan yol zorlaşır. Gözlerin etrafı görmez olur,
alâmetler, işaretler ortadan kalkar, gerçekler kaybolur. O geniş yol sana daralır...
Nefsine karşı koy... Emrinde olanların zarar ve telefine sebep olma. Yoksa Allah onların
haklarını senden alır. Sen de kendi hak ve sevabını kaybedersin... Allahın, idaresini
sana emânet ettiği kimselerin (tebanın)  işlerini unutmazsan, sen de unutulmazsın.
Onlardan ve haklarından gâfil olmazsan, sen de aldatılmazsın. Şu fânî dünyâda kalbin
ve dilin Allahı zikretmekten, Onun resûlüne salât ve selâm getirmekten nasîbini alsın...

Ey müminlerin emîri! Sana verilen nimetleri iyi koru ve iyi muamele et. Nimetlerin
şükrünü yap ve artmasını iste. Allahü teâlâ Kurân-ı kerîmde Eğer şükrederseniz
nimetlerimi arttırırım ve eğer nankörlük ederseniz şüphesiz azabım çok şiddetlidir.
buyurdu.

Allahü teâlâ indinde ıslahdan daha sevgili ve fesattan daha kötü ve sevimsiz bir şey
yoktur. Günahları işlemek nimetlere karşı nankörlüktür. Nimete nankörlük edip de buna
tövbe etmeyen milletler (kavimler)  izzet ve şereflerinden mahrum olurlar ve Allah
onlara düşmanlarını musallat kılar.

Ey müminlerin emîri! Allahü teâlâ sana ihsan ettiği şeylerde, seni kendi nefsine
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uymaktan muhafaza etsin. Sevgili kullarına ihsan ettiği nimetleri sana da ihsan
etmesini dilerim...
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Tekeri Felek..!

Bir kalbim var,
Bölüm-bölüm odalar,
Bir de gönlüm var,
Uçsuz bucaksız tarlalar,

Hele bir de yüreğim var ki,
Kaybolur orada denizler deryalar,
Ne aklıma yar, ne de gönlüme kâr,
Her bir yanına saçılmış,
Acı tatlı hatıralar,

Mutluluk mu.:
Dile düşen kar tanesi gibi,
Tadını hissettiğinde kaybolan,
Keder mi..:
Yüreğe saplanan paslı çivi gibi,
Kıpraştıkca kanatan,

Üzüntüler gölge gibi her anında takip eder,
Sevinçler yakamoz misali,
Ektiği hüzün biçtiği keder,
Kırk yılda bir göz eder,

Vefa dersen.:
Yerleşkesi un kapanı,
Dönüştü ticarete sattığı boza,
Hıçkırıklar tıkanır boğaza,

Beyninde bin bir oda,
Kederler hüzünler istiflenir balya-balya,
Gün aşırı batar bağrına-bağrına,
Yakar canını kanata- kanata,

Tedbir alamazsın kahpeliğe,
Kâr etmez ki söyleyeceğin,
Hiç bir kelime,
İyisi mi varsa çomağın,
Sok feleğin tekerine,
Yine de öfken dinmediyse,
Baş vur dilinde biriken küfürlerine..!

KENAN SAYIN
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Teksin..!

Teksin...!

Geldin dünya ya teksin,
Dün gitti bırak bu günde geçsin,
Kim bilir belki yarını göremiyeceksin,
Tek geldiğin dünya dan tek gideceksin..!

                                         Kenan SAYIN

KENAN SAYIN
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Tepeden Tırnağa...!

Tepeden Tırnağa...!

Asırların asırları gibi geçiyor sensiz geçen günler...
Sanki saniyeler bile davetsiz geçmiyor gibiler,
Dakikalarla hiç aram iyi değil bana gün gibiler,
Kayda değer saydığım sesini duyduğum günler..!

Etme merak iyidir desemde dinlemiyor düşünceler,
Farklılaştımı ne sanki tanıdıktan sonra seni günler,
Hiç istemesemde tepeden tırnağa gönlüm seni özler,
Duyduğum an en güzel nağme gibi senden gelen sesler..!

18-ARALIK-2006 Kenan SAYIN...

KENAN SAYIN

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Tiril-tiril.

Dıştan ipekle tiril tiril dir,
Sanırsın yoktur,
Dünyada eşi emsali,

Oysa gizlemek içindir,
Ruhunda barındırdığı,
Bin bir türlü rezaleti..!

KENAN SAYIN
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Toprağa Yolculuk..!

Ölüm sarmış dört bir yanımızı,
Umursamayız kader yazımızı,
Babadan hediye sanırız canımızı,
İlah edindik dünyalık malımızı,

Hadsiz hesapsızdır hedeflerimiz,
İpe sapa gelmeyen emellerimiz,
Şeytanı bile kıskandırır nefsimiz,
Vicdandan bi-haber olmuş sefilleriz,

Yokluğun bedeli uykusuzluk,
Varlığın cefası aymazlık,
Yaşadığımız dünya’ya misafiriz,
Elde ettiğimiz imkanlara köleyiz,

Sandık ki verdiğimiz nefes zarar,
Aldığımız da kalacak bize kar,
Oysa bunun bir de hesabı var,
Gün be gün toprağa gidenleriz...

KENAN SAYIN
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Toprak...!

Toprak gibi tevazzu lu olmak... her güzelliğe hayat veren ve her çirkinliği bağrında
gizleyen... Toprak...

Sinesine bir tohum dikersen o  bin karşılık verir...
Ne gariptir insanlık tarihi boyunca her derdin ortağı olmuştur ve her sıırın yareni
olmuştur Sevdalara tanık olmuştur... hani derler yaa Toprak gibi ol...!

Ne kadarımız farkında dır üzerinde böbürlenerek yürüdüğümüz...
Toprağ ın kendimiz olduğunun... ve ne kadarımız farkındadır bir gün gidecek yer
bulamadığımızda...
Sığınacağımız sığnağa muhtaç olduğumuzda çaresizliğin son noktasında en sevdiğimizin
ve en çok sevdiğini idda edenin dahi yanıbaşında bir an bile tutamıyacağı o an da
yine...
Bağrını açacak yegane sevgilinin Toprak olduğunun... acaba ne kadarımız farkında...
Yada düşünür oluyoruz günümüzün hangi dakikasında...!

Hani çıkarız ya gündelik seyhatlara günü birlik deriz aslında...
Kalacağımız otel odasında  nelere dikkat ederiz ne tür ayrıntılara bakarız ve ne
beklentiler vardır aklımızda...
Kısacık zaman dilimidir aslında...

Yaşam denen hangemede...
Baş belası olan dönencede kapıldığımız yalan yanlış oyalanmalarımızın olacakmıyız
farkında...

Gidecek yer bulamadığımızda tüm kapıların yüzümüze kapandığında varlığıyla
övündüğümüz bedenimiz mevta olduğunda...
ve sığınacağımız son mekana ne kadar önem verdik acaba...

Hiç düşündük mü... Toprak nedir aslında...!

Toprağında sevdasının olacağı geldimi hiç aklımıza... Hasretini çektiği sevgiliyi sabırla
beklediğini ne kadar düşündük acaba...

Sevgilisine hasretten sinesini kavrulduğunu... hal böyleyken bile sesizce ve sabırla
muhtaç olduğu güzellikleri sunacağı sevgilisini Bekleyenin Toprak dediğimiz aslımızın
olduğunu hissedebildik mi acaba...!

Var oluşundan bu yana geçen zaman sürecin de vuslatımı fazla hasretimi acaba...

Nasıl ki muhtaç sa Toprak Yağmur a Bil ki bende öyle muhtacım sana...

Nasıl ki Toprak hayat buluyorsa Yağmur la... Ben de yaşamı buluyorum varlığında..!
unutma hep olsun aklında...!

09-OCAK-2007                                    Kenan SAYIN....

KENAN SAYIN
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Tövbelerim...!

Tövbelerim...!

Yüzleşince kendimle,
Düşüncelerim,
Zihnime seni işlemekte,
Kırk bin tövbeler dilimde,
Yine de.;
Bütün hücrelerim seni istemekte,
Nefesini nefesimde,

Kırk bin tövbe de etsem,
Kırk bin kilitle kilitleyip,
Bir de üstüne mühürlesem,
Bilirim ki değdiğinde,
Dudakların dudaklarıma,
Tarumar olur tövbelerim,
Yerle yeksan olur bütün mühürlerim,
Ben mi..:
Seni yeniden isterim...

KENAN SAYIN
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Tual..

Dökmek isterdim seni kelimelere,
Lakin dil çaresiz kalem biçare,
Hiç bir alfabede olmayan harfler gibi,
Nakşedilmiş sin sen tuale..!

KENAN SAYIN
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Tut Ellerimden..!

Tut Ellerimden..!

Aydınlatan olur musun,
Karanlık gecelerimi...
Olursan bil ki silerim,
Tüm hüzünlerimi...

İşte o zaman ben düşünürüm,
Senli günlerimi...
Varlığınla silerim ve hatta,
Aydınlatırım karanlık gecelerimi...

Her gün aşırı gözlerim,
Üzerimize doğacak güneşi...
Belki o zaman hissedersin,
Gülümseyen yüreğimi...

Söndürmek istiyorum,
Gecemi bitiren güneşi...
Gölgeliyor sanki,
Olmuyorsun gecede ki gibi...

Sunuyorum sana,
Çağlayan misali sevgilerimi...
Tutar mısın hasretinden,
Titreyen ellerimi...

Kenan SAYIN...

KENAN SAYIN
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Tutuklu Kalayım..!

Tutuklu Kalayım..!

Bir nefes ol,
İstersen esinti ol,
Yada ne bileyim kasırga ol,
Gir sensizlikten bürüşen ciğerime,

Bir ateş ol,
İstersen köz ol,
Yad ne bileyim yangın ol,
Al beni de içine kavur teninde,

Bir tohum ol,
İstersen filiz ol,
Yada ne bileyim dal ol,
Al beni içine güven olayım,

Bir damla ol,
İstersen yağmur ol,
Yada ne bileyim sel ol,
Kat beni de önüne sürüklediğin olayım,

Bir dilek tut,
İstersen hayal et,
Yada ne bileyim düşünde tut,
Sar sarmala sende tutuklu kalayım..!

Kenan SAYIN.

KENAN SAYIN
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TÜRKİYE nin Dalları Budanıyor..!

TÜRKİYE nin Dalları Budanıyor..!

TÜRKİYE nin Dalları Budanıyor..! Kimsenin umurunda değil..::(((

-MISIR... Ticaret hacmimiz son asrın en yüksen seviyesindeydi...
-LİBYA... Ticaret hacmimiz son asrın en yüksek seviyesindeydi...
-SÜRİYE... Her sahadaki Tüm ilişkilerimiz en inanılmayacak düzeyde gelişmekteydi...
-BAHREYİN...Eyaletimiz olma yolunda hızla ilerlemekteydi....
-YEMEN... Tarihteki hatasını telafi etme yolunda hızlı bir gayret içindeydi...
-S.ARABİSTAN... Her saha da TÜRKİYE hayranlığındaydı...
-İRAN... Her sahada Kardeşlik söylemlerindeydi...
-IRAK... Ağzını açmış TÜRKİYE den sevgi şefkat beklemekteydi...

................................TÜRKİYE...................................

ÜZERİNDE ÇOK HAİNCE BİR PLAN İÇERİSİNDELER İKİNCİ ÇANAKKALE
KUŞATMASINDAYIZ...!

MÜLKÜN YEGANE SAHİBİ... TÜRK MİLLETİNİ KUTSAMIŞ... YÜCE ALLAH ım MİLLETİMİZ
ÜZERİNDE OYNANAN SİNSİ PLANLARI.. YAPANLARIN BAŞINA BU PLANLARINI MAKUS
EYLE...! '(amin)

KENAN SAYIN
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Türkler..!

Binlerce yıllık birikimler,
Kurmuştur tarihte nice-nice devletler,
Üç beş soysuza yem olacağını düşünenler,
Mutlak surette bilmelidirler,
Henüz son sözü söylemedi TÜRKLER..

Gelsin bir araya kayalar,
Mutlak aralarda yer bulur çakıllar,
Böylece ortaya çıkar,
Sarsılmaz dağlar,

KENAN SAYIN
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Uçuşan Turnalar...

Sabahın seher vakti bile değil,
Tan yeri kızıllaşmaya yüz tutmuş gibi,
Bakıyorum penceremden gök yüzüne,
Uçuşan turnalar sürü sürü,
Göç yoluna çıkmış gibi,

Şehrim yeni güne başlamaya ram olmuş,
Koşuşturanların telaşından belli,
Duraklar tıklım-tıklım,
Otobüsler minibüsler balık istifi gibi,
Yaşamın ağır yükü kaygılı yüzlerden belli,

İstanbul koşuşturuyor telaşlı-telaşlı,
Akşamın yorgunluğu hala yüzlerde,
Mutsuzluk denizinde yüzmüş gibi,
Kaygılar bir sonraki güne taşınacak,
Varsa bir bilen söylesin,
Mutluluk ülkesi nerede ki.!

KENAN SAYIN
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Umursamıyor  Dünya..!

Bir zalim tanıdım adı "obama"
Dedesi babası köleymiş "zamanında"
Kim çözmüş zincirini bilmem "amma"
Yemin kassem olsun ki tükürmem "mezarına"

Bir necaset tanıdım adı "obama"
Uzaktan bakınca benzer "insana"
Rengi siyahi kanı ise kap "kara"
Yemin kassem olsun ki işemem "mezarına"

Bir zalim daha tanıdım adı "netenyahu"
Olmuş devlet reisi kavmi lanetli "yahudu"
Kana doymaz zulmet dahi ona der "edep-yahu"
Müslüman katliyle ayakta durar "oldu"

Bir de tanıdım dünya içinde "dünyalar"
En kutsal yerlerinde sözde "müslümanlar"
Akar onlara balya-balya "paralar"
Her bir kuruşunu amerikaya "yollarlar"

<Gazzede> katledilirken "analar yavrular"
Domuz leşi yemiş gibi konuşmaz "susarlar"
Hal böyleyken ne diyebilirim lanet "yahudiye"
Hakikat o ki <sıçarım> böyle suskunların "kemiklerine"

KENAN SAYIN
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Umutlar..!

Hep birden bilmem kaç dinden saldırdılar amansız.,
Kimi karadan kimi havadan ama hepiside vicdansız.,
Deniz kabardı sanki düşman kaynadı alayı kitapsız.,
Billahi yoktu tek birliği dahi topsuz tanksız silahsız..!

Her biri ayrı yerden sanki aynı memleketliler.,
Dönmeyi umut dahi etmeden bile bile gittiler.,
Yavuklu nedir bilemeyecek kadar körpeciktiler.,
Koşa koşa gittiler elde silahsız ayakta postalsız..!

Yer şahit'ti denizler dahi tanık'tı gök bile ay'sız.,
Gecenin karanlığında bile saldırıyorlardı amansız.,
Dağlar taşlar köyler dahi kalmadı düşmansız.,
Tüm beşeriyet tanık oldu bunların alayı kitapsız..!

Semada'ki ezanı dindirmemek uğuruna gittiler.,
Anaları bacıları vatanı kollamak uğuruna gittiler.,
Damardaki kan sinedeki iman uğuruna gittiler..!
Gönderde'ki bayrak uğuruna koşa koşa gittiler.,

09 Haziran 2006 Kenan SAYIN....
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Utanıyorum Şehid im.!

Çekersin içini off of diye,
Derin nefesler bile,
Teselli vermez yüreğine,
Kala kalırsın işte öylesine.

Lanet edesin gelir,
Yaşadığın devire,
Çorbada tuzu olmayanlar bile,
Feryadı figan eder özgürlük diye.

Garip güreba aş bulamaz mide ye,
Ahkam keser talip olan idareye,
Asıl olan mağdur biçere,
Lanet edesin gelir her şeye.

Mutsuz başlarsın her güne,
Ölü toprağı serpilmiş ricali devlete,
Takılır kalırsın geçmiş tarihe,
Yine çekersin içini off of diye.

Ekmeğin ile beslenen melun mecliste,
Caka satar tarihi şanlı millete,
Lağam kokar dilinden dökülen kelimede,
Lanet edesin gelir her şeye.

Çıban başı devletin emanetinde,
Sivri sinek dahi konamaz melun tenine,
Edeyim ben lanetimi bilmem ki kimlere,
Utanıyorum ŞEHİDİM sana rahmet dilemeye..!

KENAN SAYIN
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Utanıyorum Şehid im..!

Çekersin içini off of diye,
Derin nefesler bile,
Teselli vermez yüreğine,
Kala kalırsın işte öylesine.

Lanet edesin gelir,
Yaşadığın devire,
Çorbada tuzu olmayanlar bile,
Feryadı figan eder özgürlük diye.

Garip güreba aş bulamaz mide ye,
Ahkam keser talip olan idareye,
Asıl olan mağdur biçere,
Lanet edesin gelir her şeye.

Mutsuz başlarsın her güne,
Ölü toprağı serpilmiş ricali devlete,
Takılır kalırsın geçmiş tarihe,
Yine çekersin içini off of diye.

Ekmeğin ile beslenen melun mecliste,
Caka satar tarihi şanlı millete,
Lağam kokar dilinden dökülen kelimede,
Lanet edesin gelir her şeye.

Çıban başı devletin emanetinde,
Sivri sinek dahi konamaz melun tenine,
Edeyim ben lanetimi bilmem ki kimlere,
Utanıyorum ŞEHİDİM sana rahmet dilemeye..!
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Uzak ta Değilim...!

Olayım yeninine kefaret...
Uzak ta değilim yakının da farzet...

Dudaklarında ki mührü kırarım elbet...
Kıyamam tuz dökme ipek tenine...
Tenin değsin tenime ilaç niyetine...
Hasret çeken bedenin huzur bulsun bedenimde...!

Uzaklaştıkca yakın geliyorsun farket sende...
Gelecek günler daha ne ihtiraslara gebe...!

Olayım yeminine kefaret...
Uzakta değilim yakınıda farzet...!
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Ürpertir..!

Bir soğuk su ürpertir tenimi,
Bir varlığın titretir yüreğimi,
Kader yazmamış senli günleri,
Ne anlatabilir sevilenin gözlerini..!

Hislerin dumurdamı özledim özledim seni,
Anla artık vefasız gözledim gözledim seni,
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Y Dalında..

Bir sigara içimlik,
Ömrüm olsa,
İçmezdim o sigarayı,

Olmak isterdim yanında,
Yapraklar duruyorken,
Dalında.
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Yağmur...

Yağmur....!

Hani yağar ya yağmur,
Tane tane yağar sessizce,
Gökyüzünün hasret yaşlarıdır.!
Yeryüzüne,

Döker toprağa tane tane sessizce sine,

Ulaşmak ister asırlardır sevgiliye,
Oda ulaşamayacağının bilincindedir,
Ne kadar istese de,

Vazgeçmez yinede döker hasret yaşlarını sessizce sine,
Toprak bilir hayat dır dökülen sinesine,
Hasret kavurduğu an'da yetişir sevenin gözyaşları sinesine,
Bilir ki hasretidir gökyüzünün kendisine,
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Yakarış...!

Yakarış...!

Boşta olsa doluda olsa durmak öyle hoşki huzurunda.,
İnandığım oki tüm kainat vucud buluyor varlığında.,
Seni bilmek seni tanımak vazgeçilmezdir imanımda.,
Mahrum kalmak istemem işte o günde yüce huzurunda.,
İnanmayı iman etmeyi nasip ettin gönlümün sultanı bana.,
Layıkmıyım bilmem ama duruyorum beş vakit huzurunda.,
Layık olmaktır yegane dileğim liyakatıyla durmak huzurunda.,
Arz ederim her acziyetimi gönlüller sultanı yanlız sana.,
Halim ahvalim malumdur yüceler yücesi rabbim sana..!

19 haziran 2006                       Kenan SAYIN....
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Yalan..!

Hüzün yüklü bir iç çekiştir,
Gidişinden geriye kalan,

Senden ötesi varmı dır bilmem,
Bilebildiğim koskoca bir yalan..!
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Yalancı Oyuncaklar..!

Yalan dünyanın Sahtekarları,
İhmal ettik güzelim iç duyguları,
Düşünür olduk hep dış hesapları,
Sahte mutluluk oyuncakları..!

Dünya kurulalı hep aynıydı,
Sadece giden günler sayıldı,
Kalanlar ise hesaplanmadı,
Gerçek haricine inanıldı,

Kitaplar hep raflarda kaldı,
Doğrular her daim kınandı,
Yalan tacı elden ele dolandı,
Mertlik iddası lafta kaldı..!

Erkeklik kahpeliğe bulandı,
Kadın kadınlığından usandı,
Çocuklar hayret te kaldı,
Halimize dünya biçar kaldı..!

Kenan SAYIN..!
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Yan Gelmişsin..!

Yan gelip yatmışsın be ağa,
Bağlamışsın umutlarını maraba ya,
Tez elden toparlanmaz san eğer ağa,
Gider elden malda saltanat da..!

Bırak malı mülkü avrat da gider elden ağa,
Tez elden toparlan kalk ayağa ağa,
El acımaz sana kalırsın billahi yaya,
Güvendiğin maraba sürer seni de ahıra..!
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Yanı başında...!

Yanı başında...!

Üşüyor yüreğim fırtına da kalmış serçe gibi,
Çaresizim uçmaktan aciz göçmen kuş misali,
Sitemim yanlızlığıma ne haddime sana değil tabi,
Hisset artık bitanem hasretinle yanan bu kalbi..!

En güzel duygular hasretle başlar elbetteki,
Mutluluğun resmi sevilenin tenindedir belki,
Sabırsızlığa sebep o teni hissetmektir tabiki,
Umutlarımla yüreğimde büyüyorsun inanki..!

Bazen takılır kalırsın boşlukta ve her an aklında,
Uzaklarda da olsa olmak istersin onun aklında,
Düşündüğün de düşünüyordur seni aslında,
Kanıtmı ararsın kanıt yüreğindeki yansımasında..!

Bazen hayallere dalarsın hasretle sevilenin varlığında,
Geçirebileceğin günlere değil dakikalara bile razısın aslında,
Gözlerine bakmak bile hasretini dindirir hatı zatında,
En büyük özlemin olur sevileni bulmak yanı başında..!

25-ARALIK-2006                                 Kenan SAYIN
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Yaprak Düşümü..!

Yaşamın mücizesi doğanın saati sanki,
Son baharın gelişini müjdeler gibi,
Tane tane dökülen yapraklar misali,
Gidişinle son baharım yaklaşıyor gibi..!

Çeşit çeşit yaprak birde çam yaprakları var ki,
Hiç bir mevsimde solmamak gibi,
Yüreğimde solmayacaksın inan ki,
Her dem varlığın ilk baharımı hatırlatır gibi..!

Dökülmesin yapraklar solmasın hatıralar,
Varlığınla her mevsimim tazeden başlar,
Hiç unutulurmu sence yaşananlar,
Yaşama can veren yem yeşil yapraklar..!

Yaprakta yaşam  tomurcuk ken başlar,
Küçücük esintide kopuşan yapraklar,
Her son baharda yaşamdan koparlar,
Çam yaprağı misali solmayacaklar,

Doğası gereği düşse de yapraklar,
Ama bil ki unutulmaz birlikte yaşananlar...!
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Yaprak düşümü...!

Yaprak Düşümü..!

Özlüyorum elimde değil,
Özlememek imkansız.,
Bazen sesine hasret ne yapacağını,
Bilemeden.,
Özlüyorum seni dupduru saf çıkarsız riyasız.,
İçten içe kızsam da kendime,
Saniye dahi sürmeden.,

Yine özlüyorum seni,
Günü güne eklemeden.,
Deniz bile derinliğini almış sanki,
gözlerinden.,
Hani çıkar ya üç beş kelime de olsa,
Belki ellerinden.,
Özlüyorum seni gün üzerinden gün geçmeden.,

Yıllarım beklemekle geçmiş gibi,
Sanki seni.,
Yarınları değil,
Ben düşünürüm bu gündeki seni.,
Özlemek mutlu ediyor,
Sen ne dersen de beni.,
Yer gök sanki her an hatırlatıyor,
Bana seni..!

Özlüyorum kainatın sonsuzluğu kadar,
Sonsuz.,
Özlüyorum bil ki,
Senin kadar büyük kuşkusuz.,

..........................................! ! ! ..................................

Kenan SAYIN...
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Yarınlar..!

Seni tanıdığım an ben dünleri değil yarınları düşünürüm.,
Ben bu günlerdeki değil yarınlardaki sensizliği düşünürüm.,
Seni ben yarınlara yüreğimde düşüncemde götürürüm.,
Ben bu günlerdeki değil yarınlardaki sensizliği düşünürüm..!

Susuzluktan kavrulmuş çölde bile sensizlikten üşürüm.,
Ben seni hiç bir yerlerde aramam yarınımda bulurum.,
Sen olmasan  yarınımda inanki mahşerde bile bulurum.,
Bu günlerdeki sen değil yarınlardaki sendir benim umudum..!

19 Haziran 2006                                        Kenan SAYIN
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Yas..!

Keyifsizim,:

Değilim HASTA,
Soma da şehidim var,
İki yüz den fazla,
Ciğerlerimiz yanıyor,
Yüreklerimiz YASTA..!
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Yasak..

Yasak..

Sen bana yasak,
Ben sana yasak,
Biz dağa çıksak,

Çalı çırpı toplasak,
Yanacağımız ateşi,
Beraber yaksak.
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Yazdım seni...!

Yazdım...!

İçim dopdolu seninle,
Sıcaklığın işler oldu en derinime,
Nasıl söylenir nasıl anlatılır,
Artık kuramıyorum cümle.

Umulmadık anda tohum misali,
Düştün toprak yüreğime,
Yağmur ıslaklığınla yeşer din,
Yüreğimde hatta yeşillendin bile.

Düşündükce seni huzur oldun,
Senle dolu kalbime,
Yüreğime düşen tohumun,
Çiçeklerini de açar oldu bile,

Daha gün bile başlamadan,
İlham oluyorsun düşüncelerime,
Yüklemek istiyorum seni,
Bile bildiğim en güzel kelimelere.

Düşündükçe seni ürpertir oluyorsun,
Yüreğimi hatta tenimi bile,
Bendeki varlığını anlatmak istiyor,
Gözlerine gözlerim bile.,

Kaç ömür gerekirse gereksin,
Değer bence çekilen özlemine,
Vuslatın olacağı gün,
Yine doğarmı güneş sence üzerimize.

Yazdım seni, yüreğimin en güzel yerine..!

13-ŞUBAT-2007                           Kenan SAYIN...

KENAN SAYIN

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yere batsın İmanınız..!

Biz değiştik diyerek geldiler,
Cumhuriyete hainlik ettiler,
Cumhuriyeti sahipsiz bildiler,
Helal haram demeyip yediler,
Biz asr-ı müslümanız dediler,
Hırsızlığı arsızlığı erdem ettiler,
Dürüstü namusluyu hain dediler,
Başınıza çalınsın davanız,
Yerin dibine batsın İmanınız,
Muhakemeyi Küba’ya kalmadan,
Cumhuriyet soracak hesabınız...!
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Yıllar..!

Yıllar..!

Bir Tepside Dört Dilim Börek...!
Üç dilimi gitti kaldı bir dilimi..!
Su gibi akmış yıllar...
Bitimsiz gibiydi oysa daha bir kaç yıl öncesine kadar..!

Çok şey anlatmışsada hayat...
Anladığım sadece anlamak istediğim kadar..!
Ak nedir bilmeyen saçlar...
Ağardılar ağaracakları kadar..!

Kenan SAYIN...
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Yüreğinde...

Sensiz mutlu olmaktansa seninle mutsuz olurum...
Rüyamda bile olsa seni yaşamaktan hoşnut olurum...
Düşlerimde bile görsem seni yeminki dokunurum..
Kalbine girmem zira kalbin ben olurum..

Gözlerine bakar dudaklarını okurum..
Ellerinde dal yanaklarında al dudaklarında bal olurum..
Seni ben sensizlikte değil seni ben sende bulurum...
Al beni sar sinene kulun kölen olurum..!

KENAN SAYIN

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yürek esintileri...!

Baktığım her yerdesin... gülümün tomurcuğunda...
Ceviz ağacımın dalındasın...
Sen benim aklımdasın...
Ruhum seninle hemdem oldu...
Söyle güzeller güzeli sende ben gibimisin..!

İyiki saldın aklının iplerini,
Tutundum iplerine buldum kendimi,
Öyle harika öyle güzelsinki,
Ruhumu kalbimi fethettin sanki...!

06 Temmuz 2006       Kenan SAYIN
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Yürek Fırtınaları..!

Yürek Fırtınaları..!

Kabaran yüreklerden gözlere akan bakışlar,
Suskunluğa mahkum kelamsız anlar,
Akla gelmez kusurlar kabahatlar,
Zira kırılgandır ilk başlangıçlar..!

İhtiras yüklü dimağlar kurumuş dudaklar,
Aranır hafızada en süslü kelamlar,
Yaşam durmuş kilitlenmiş bakışlar,
En hassas dönemdir ilk başlangıçlar..!

Bitti sandığın heyecan yeniden başlar,
Kaile alınmaz artık kusurlar kabahatlar,
Yürekte eser nice fırtınalar kasırgalar,
Hiç göze gelmez aradaki farklılıklar..!

Zira en hassas dönemdir ilk başlangıçlar..!

......................mazim........................

Kenan SAYIN...
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Zaknkı Aşk.

Kurşun külçesi..!

Lazım gele ki,
Olasın sen de yanımda,
Şimdi.

Kelam etmesem bile,
Okurdun gözlerimde sana dair,
Her şeyi.

Sana bu nağmeyi,
Yazıya döktüğüm ha bu an da bile,
Özlemekten tükenik yüreğim.

Ne kelam etmek lazımdır şimdi,
Sana bilemem ki,
Hangi lisanı kelam anlatır sana halimi.

Gün batınca durmuyor ki yaşam,
Hele karanlık daha bir müşkül etmekte,
Sana dair her şeyi.

Suya düşer ya kurşun külçesi,
Zank diye oturur taa dibe,
Ha işte aynen öyle oturdun zihnime.

Sensiz de geçiyor vakitler,
Senli düşüncelerim şahitler,
Aşk a dair her ne varsa hayy hit’ler.
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Zalim...!

Öyle saf öyle durusunki...
Anlatmaya yetmez mecalim...

Sensizliği düşünemiyorum...
Düşünsene ne olur halim...

Bırakma ne olur bırakma beni...
Bırakırsan olursun sende zalim...

İşleniyorsun doğan güneşle zihnime...
Açıktır kapısı gel gir artık kalbime...

Etme beni mahkum sensizliğine...
Sorarım seni yıldızsız gecelere...

Haykırıyorum seni enginlere...
Ne olursun gir artık gir kalbime...

Ne ederim kaderim sensizlikse...
Sitemim isyanım olsun kimlere...

İşleniyorsun doğan güneşle zihnime...
Açıktır kapısı gel gir artık kalbime...

14 Temmuz 2006                    Kenan SAYIN...
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Zaman....!

Dondurur gecenin ayazı takılmışsan anılara..,
Paraparçadır artık kurduğun düzen,
O'na rastladığın an'da..,
Sızlanırsın belki onsuz geçen,
Yıllarına zamanlarına..,

Elden hiç bişey gelmez,
Ummadığın an'da çıkmıştır karşına..!

Düşlerinde paylaşamadığın..
Zaman süreçlerindedir..,
Görebilme sevdandır..!
An'ı paylaşma ümitlerindedir..,

Bir an olsun bir nefes..!
Hissedebilme özlemlerindedir..,
Kapatsanda gözlerini silemediğin hayallerindedir..!

21 Kasım 2005                            Kenan SAYIN
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Zamanmı az..!

Zamanmı az..!

Ah be yıllar zalim yıllar hasretle kavuran yıllar.,
Hasretine dayanabilmek için ağardı bu saçlar.,
Uzağında kaldıkça bu yürek sensizliğine ağlar.,
Sensiz geçen her günü inanki yıl hesabıyla sayar..!

Asırlar geçsede aradan yazmış seni yüreğime yaradan.,
Denizlere mahkumda olsam sensiz geçmem karadan.,
Bin yılda katlanırım hasretine yeterki göreyim sonradan.,
Hesap kitap bilmeyen yüreğim oldu sensiz günleri sayan..!

Seninle geçen günlermi çok sensiz geçen zamanmı az.,
İşte yine bir gün al kalemi eline sensiz bir gün daha yaz.,
Geçen yıllardan sonra azalır sandım hasretim görsemde az.,
Azalmadı bebeğim azalmadı inanmazsan al kalemi eline yaz..!

31 Temmuz 2006                               Kenan SAYIN...
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Zikri İlahi..!

Zikri İlahi..!

Çare sende döndür beni eski halime döndür,
Yada içimde yanan ateşini azametinle söndür,
Algılamıyor gözlerim senden gayrisine kördür,
Ya gündüz karanlık yada gece aydınlık..!

Yıldızlarmı yerinde sayar dünyamı kayar,
Uykuda bile gözlerim seni sorar,
Kainat sanki ben gibi yerinde sayar,
Yüreğim her atışında aşk ile seni anar..!

Bir gölgem bıkmadı bedenimi takipten,
Bir de ruhum usanmadı seni sevmekten,
Nakşeylenmiş adın yüreğime bezmi alemden,
Usanmadı usanmayacak dilim seni zikretmekten..!

.............................MAZİM.........................

Kenan SAYIN...                           28/06/2008
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Zümrüt gözlerin..!

Farkında mısın sana bahşedilen,
zarif özelliğin.
Billahi şeytanı imana getirir,
istisna güzelliğin.
Buğday başaklarını kıskandıracak,
kadar zülüflerin.
Ab-ı hayatı sunan kutsal kuyu,
misali gözlerin.

Hele birde o kalkık kaşın,
yok mu güzelim.
Buğday başaklarını deren orak,
gibi keskin,
Cennet ten esen meltem misali,
ılık nefesin.
Şeytanları bile imana getirir billahi,
zümrüt gözlerin.

KENAN SAYIN
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