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Adsız Yiğit

şimşekler yıldırımlar altında
ateş kızıllığında
"elveda"
demişti tarihin günlüğüne
o bir yiğit erdi
dünyaya göğüs geren
gönlü ufuklardaydı uzaklarda
gezegenlerde
şimdi uçup gitti elimizden
hayaller ülkesinden
gerçekler alemine

Mustafa KÜÇÜKTEPE
www.mustafakucuktepe.com

Mustafa Küçüktepe
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Ağlama Bebeğim

bir gün gelir neden doğduğunu
anlarsın bebeğim anlarsın
sen de çıkarsın bu yokuşu bu merdivenleri
senden önce çıkan bebekler gibi terlersin
anlarsın neden çıktığını
gün gelir
anlarsın bebeğim neden başımıza dolular yağdığını
düşen her bir tanenin beyinleri çatırdatıp dondurduğunu

gün gelir anlarsın bebeğim
bizler karlar arasında donarken
çam ağaçlarının yeşil kalmasını
bu dar bu patika yollarda
neden paltosuz yürüdüğümüzü

anlarsın bebeğim
ıslak kalplerimizin hangi papatyalara
hangi kardelenlere umut çektiğini

günler gelir günler geçer bu ırmak yataklarından
saçların uzar yeni ayakkabılar giyersin
fötr şapkalı insanlar görürsün
şato mu desem villa mı desem bilmem
deniz gören yerlerde oturan
arabaları ne model
anlarsın bebeğim açlıktan ölen insanların halini

öğrenirsin bebeğim
ırmak kenarlarında güneşlenmeyi
kumdan tepeler yapmayı balık tutmayı
yüzmeyi

anlarsın bebeğim anlarsın
hangi kralın çıplak olduğunu
kara bulutlardan
yağmurun toprağa neden düşmediğini

gün gelir gökdelenler görürsün
metropollerde yaşarsın

gün gelir
çiçeklerin yankılanan hüznünü duyarsın
şarkılar okursun gökyüzünden
kızların gözyaşlarını kadınların çilekeşliğini

anlarsın bebeğim
toprağın yağmura duyduğu özlemi
anlarsın bebeğim

gün gelir
yol kenarlarında yoksul çocuklar görürsün
sahipsiz
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için burkulur gözlenir nemlenir
acıyla parçalanırsın

gün gelir
kıyamet türküleri söylenir kalplere yazılır

anlarsın bebeğim
yakında kıyamet kopacağını

gün gelir
sen de büyürsün bebeğim
hele bir büyü bebeğim
sen şimdi ağlama bebeğim
daha çok ağlayacaksın büyüdükçe
hayatın kan revan olacak belki de
tebessüm silinecek lügatlerinden
annenden ayrılacaksın babandan
sen yine de ağla bebeğim

gün gelir
her şeyi anlarsın bebeğim

sen yine de umut içinde ol
güzelce yaşa
yaşa ama üzülmeden ağlamadan
güzelce yaşa bebeğim
destanlar yazdır çağlayanlara

mkucuktepe@hotmail.com
www.mustafakucuktepe.com

Mustafa Küçüktepe
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Ateş Böcekleri

yıldızlı gecelerinde meranın

ay seyirli yürüyüş

tazı sessizliği çakal uluyuşu

gizemli gecelerinde meranın

aklımı saklayıp avuçlarında

toprak yolların tozuna aldırmadan

hayalleri ekerdi dedelerimiz tarlalara

atmacalar yorgun sığınmış kızgın dağlara

ateş böcekleri yerleri aydınlatır

korkarak gazabından yarasaların

sessizlik çökerde geceleri meraya

kumrular damlarında konuşmaya başlar

ayın yürüyüşünden bahis açılır

çerçiler kim bilir kaç liraya satmıştır

gecelerin yalnızlığı yoğundur meranın

laleler zambaklar kokmaya hazır

çiğdemler nevruzlar koparılmayı bekler

adım

mağara hazinelerinde gizlidir geceleyin

Mustafa KÜÇÜKTEPE

Mustafa Küçüktepe
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Başlangıcın Sonu

bir anda başlar

bir anda biter mi sevda tutkusu

bir günle başlar

bir günde biter mi aşk hayali

bir gülle başlar

bir karla biter mi

bahar kokusu

bir sevapla başlar

bir günahla biter mi

cennet çizgisi

her şey başlar biter bitirir

seni beni

herkesi her şeyi

yazgı böyle bozulmaz yazgı

Mustafa Küçüktepe
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Beklemekten Bıktım

ey gecemin aydınlığı
ey beyaz sevgilim
ve sen ey hüzün müjdecim
gel artık

ey gecemin süreyyası
ey tatlı belam
ey ilk göz ağrım
ve sen ey beyaz sevgilim
gel artık
gel

Mustafa Küçüktepe
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Bir Başka Rüyadır İstanbul

ilkin senin gözlerinde
vuruldum maviye İstanbul'um
vuruldum deniz mavisine

sabahları erguvan bakışları
sunarsın İstanbul'um
 sürgün ülkenin elçilerini
 gündüzleri denizler ağırlar
 geceleri yalnızlık kokar gemilerden
 ötelerden güvercin sesleri
 seher sancısı eser Sarayburnu'ndan
 urganlar uzatılmış görürsün Yedikule'de
 baktıkça buğulanır gözlerin
İstanbul'um
 hisarlardan sefer türküleri yankılanır
 akşamcı kahvelerinde
 ay yürüyüşünden bahis açılır
 çerçiler
 kimbilir kaç liraya satın almıştır
 adaların sessizliğini

Çamlıca  kokundur İstanbul'um  dokundur Üsküdar
 unutulmaz Eyüp Sultan Fatih Eminönü Kızkulesi
 rüzgarla kızların saçlarını ören
şairlere ilham
 kızkulesini unutmak nasıl mümkün

ilkin maviyi sevdim
 senin gözlerinde İstanbul'um
 koyu mavisiyle aldın kalbimi
 su mavisiyle aktın içime
 ilkin senin gözlerinde
 vuruldum maviye
 vuruldum deniz mavisine
 deniz üşütür akşamları ergenliğimi
 üveyikler üşür
 tüm kanaatlerim düşer elimden
 özgürlüğün adı
kırkbeşlik bir kadının duaları
sonra Taksim anıtı
Beyazıt meydanı

İstanbul'um
 soluklanmaksızın gelir üstümüze akşamlar
 akşamlar bir başkadır Üsküdar'da
 çiçekçi kadınlar
 manolyalar zambaklar
 ezan sesleri
 martılar balıkçılar
 akşamlar bir başkadır İstanbul'um
İstanbul'um sen bir başka rüyasın
 senin rüyan bir başkadır İstanbul'um bir başka
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Bir Beklentidir İçimdeki Bahar

yüreğimde yeni baharın sancısı var

kokuları saçılıyor çiçeklerin şimdiden

bir beklentidir

asılan ve kaybolan gençliğime

bir ürperti değil asla

bir umut sancısıdır

kalbim kaynayan bir tandır gibi

çılgın bir rüzgar gibi

ellerim bir yaprak gibidir savrulan

Leyla' nın yüzü gibi

aklım Yusuf' un aklı gibidir

bekleyen bir Eyyub gibi

yüreğimde bir alev var yakan kavuran

yeni doğan güneş gibi

beyaz bir sayfa gibi

yüreğim evet yüreğim

seninle yeni bir bahara gebedir

Mustafa Küçüktepe
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Bir Çift Göz

kırmızılaşıyordu akşam
güneşin son ışınları son renkleriyle
dağ yamaçlarını yalıyordu
hafifçe esen bir rüzgar
serinletiyordu saçlarımı ferahlığıyla
kirpiklerim
karanlığını yüklenmeye hazırlanıyordu gecenin
kalbim atıyordu mutluca
belli ki ilkti böyle mutluluk

sonsuzluktan bir parça
sarmıştı tüm benliğimi
yakındı
karanlığın yüreğime basması
kuşlar ah kuşlar
son defa çırpıyordu kanatlarını
yapraklar ah yapraklar
direnemiyordu ıssızlığa

o anda iki gözdü tam orada duran
tebessümdü adı
gülüyordu içten içten hasret çekmişçesine
hüzün gülü değildi bu
tebessümdü adı

belki de ilkti bu dalgalara çarpan duygu
güneşsiz bir gecede eriyen / eriten
bir çift parıldayan yaldız
susuzluk mu kaldı sevgiye
iştahsızlık mı vardı orada
karanlığın bastığını
mehtapsız gecenin yaklaştığını
dünyanın döndüğünü bile unutturmuştu
belki de bir ilk vurgundu bu

sular kabarmıştı onurluca
diller susmuş
kuşlar kaybolmuştu ortadan
birdenbire oluşan sessizlikte
belki de ilkti bu tebessüm

gülen bir çiftti karşımda duran
tutulmuştu dilim
yutkunamıyordum
kalbim fırlayacaktı ileri
bir ilkti bu belki de son
bir sonsuzluktu gökten yere uzanan

Mustafa KÜÇÜKTEPE
mkucuktepe@hotmail.com
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Bir Gece Uğultusu

bir gece karanlığında haykırdım

sessizliği insanlığa tırnaklarımla

yırtarak kimsesizliği

                         / yolda yürüdüm

                           karda ıslandım

                           şehrin sislerine aldandım

                           gerginliğine bulandım /

aykırılıklara inat uyandım uykumdan

düşlerimi çağırdım

bu sabah ve her sabah

biledim bilincimi

özgürlüğümü kutsadım

bir sevgili sıcaklığıyla

bir yatak yumuşaklığıyla

Mustafa Küçüktepe
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Bir Kadın Darağacında Asılı

ölü tabutlar kuşanıyor rengini ayrılığın

kuşluk vakitlerinden damlıyor kan

kuşlar

şimdi yalnız ötüyor

renkler soluk düşüyor dudağımızdan

bir kadın darağacında asılı

bir adam çarmıhlarda

alınlarda aynalardan yansıyan alev

ilk gençliğimiz

şimdi yalnız üşüyor avuçlarımızda

Mustafa Küçüktepe
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Bir Resim Çizsem Dağlara

öpsem esmer kakülünden

savrulsam akşam rüzgarlarında

çöl kumlarını avuçlasam

atsam kin tutan bakışlara

taksam kıyamet saatini koluma

sokaklarda yürüsem hayalinle

birdenbire atılsam en öne

haykırsam kimsesizliğimi

not düşsem defterlerime okunsa anılarım

tekerrür eden tarih adına

sevsem sevsem de seni

öpsem esmer yanaklarından haykırsam

çöl tepelerine kimsesizliğimi

atılsam karanlıklara yazdırsam adını

yalçın kayalıklara

öpsem kan tutan alınlarından

kurbanlık koyunların sağsam

tertemiz şefkatlerini

ve bir resim çizsem dağlara
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anlasa körler

dağlarda yankılansa

duyulsa herkes tarafından

bir martının kanadına

bir öpüş kondursam

kıyamet saatine yakın

duyursa en şefkatlilere

acınsa kimsesizliğime

öpülse beyaz alnımdan ve ölü dudaklarımdan

kıyamet adına

kıyamet anında

Mustafa Küçüktepe
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Bir Sabah Uyandığımda

bir sabah uyandığımda anne

duvarlara vurulduğumu

ilk haykırışımı ilk vuruşmamı unutmuşum

düşlerin yüzleri yaktığını

kesik kesik çalan sirenleri

kayalara çarpan yüreğimi unutmuşum

/ bir sabah uyandığımda anne

yanıyordu bağrım kesilmişti soluk yüzüm

atlılar yokuşları sınıyordu  şimşekler çakıyor

kuşlar çiçekleri okşamıyordu anne  /

bir sabah uyandığımda anne

bir annenin dualarını bebeklerin gülümseyişlerini

sabahleyin sevgili uyandırışını unutmuşum anne

 / say ki tırnaklarım böğrümü  delmeyi öğütlüyor

  sevgili saçlarımı yoluyor

  duvarlar benimle vuruşuyor /

bir sabah uyandığımda anne
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düşlerimi unutmuşum düşlerimle vuruşmamı

akşama kavuşmayı geceyi

sancılarımı yaralarımı

hepsini her şeyi unutmuşum anne

 / unutsam da ne çıkar anne

  ben hayatı unutmuşum anne hayatı unutmuşum

  hayat unutturulmuş bana

  hayat unutturulmuş anne /

Mustafa Küçüktepe

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Biraz da Bizden Bahset

biraz da maveraünnehir’ den  bahset,
İdil Volga kıyılarından kısrak kişnemelerinden,
kutsal kadınlardan annelerden,
Mete’ nin atından Atilla’ nın kılıcından,
Alpaslan’ ın hitabından
Sinan’dan Edirme’den bahset

biraz da İran ‘dan Mısır’dan Bizans’tan bahset,
esmer güzellerinden,
ehramlardan mumyalardan Musa’dan Kızıldeniz’ den,
İskenderiye kütüphanesinden,
bilgelerden bilimden bahset

İspanya’ dan Hindistan’ dan Buhara’dan,
Gırnata sokaklarından Taç Mahal’ den,
İber yarımadasından yani Endülüs’ten Tarık’tan

biraz da bırakıp geldiğin,
telli duvaklı gelinciklerden bahset
yağmur kokulu topraklardan
kıraç tuzlu düzlüklerden ovalardan
arılardan çiçeklerden ballardan bahset
biraz da aşk kat içine biraz da güç

biraz da Greklerden bahset,
Zeus’tan, mesela Eros’tan, Eflatun’dan

biraz da bizden bahset.
lalelere verdiğimiz sulardan,
kükürtlü sıcak sulardan,
altı sularından,
deniz köpüğü gamzelerden,
gülhaneyi kat içine soğuk olsun ayranın.

herkesten her şeyden bahset gizli kalmasın hiçbir şey

Mustafa Küçüktepe
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Bozar Büyüsünü Aynaların

yağmur ıslatır

akşamları

bozar büyüsünü

aynaların

suskundur karanlık kimsesizdir gece

sessiz

yatağında

sen

ver elini uzasın

içimdeki aydınlık

yürüyor üzerime deniz kızları

alıp kuşanıyorum seni üzerime

yakışıyorsun

kaçışıyor

seni görünce deniz kızları

aşkın külleri kör ediyor gözleri

savrulurken arta kalan külleri
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yağmur ıslatır

akşamları

bozar büyüsünü

aynaların

www.mustafakucuktepe.com
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Cansız Suretler

gölgeler
sanki kafa tutmakta gökyüzüne
dağları deniz dalgalarına düşürmekte
denizler
o dağları yüklenmekte
gölgeler derinlerde
Balıklardan habersiz
balinalar korkusuz orada
dağ yamaçlarından
yılanlarsa sessiz

gemiler boğuşur dalgalarla
dağ gölgelerine çarpar uzaklarda
parçalanması yakın habersiz
bu gölgeler
yaşatmaz onu ufalar

pencereden düşen ışınlar söndürür bakışları
bahar özler yağmurlarını
ağaçlar umudu göçmen kuşları
toprak çiğdemleri navruzları
gözler güzellikleri özler
gölgelerse
özlem duyar serinliğine denizin

Mustafa KÜÇÜKTEPE
www.mustafakucuktepe.com
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Dehlizler Mum Aydınlığında Bilenmiş

anneciğim

neden suskundur gökyüzü

kuşlar neden ağlıyor

saçlarım taranmıyor okşanmıyor

mektuplar neden yakılıp okunmuyor

yıldızı mı kim çaldı anne

Venüs neden seher vakitlerinde

şarkılar neden adını söylemez

baharın şevki kırılmış ağıtlar susmuş

imgeler silinmiş rüyalarımdan

neden asılmış duygularım rüzgarlara

dehlizler mum aydınlığında bilenmiş

kılıçlar deniz köpüğüyle

kim bilir belki duyan da olmaz  hislerimi

yıldızları  kim çaldı anne

ve neden
Mustafa KÜÇÜKTEPE

Mustafa Küçüktepe
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Dokunursa Ağlarım

Nakarat:
sürgün ülkeden gelenleri
eylül ağırlar gündüzleri
ağartır gecenin yalnızlığını
ak güvercin kanadı
yollar ayağımı kanatır
keklik sesleri dağları ağlatır

denizin sesi yankılı
günler esrarlı
benizler soluk
büyüyor ayrılığı yılların
saldırı halini alıyor mısralar
ebrular resimler seni anıyor ey hüzün
ben gördüm sergilendiğini ölümün
ben
gördüm nil kenarında

Nakarat:
ağartır gecenin yalnızlığını
ak güvercin kanadı
yollar ayağımı kanatır
keklik sesleri dağları ağlatır
sürgün ülkeden gelenleri
eylül ağırlar gündüzleri

biz yürüyoruz geceler yürüyor arkamızdan
terliyoruz
içimizde hışırdıyor yapraklar
sonbahar geliyor anlıyoruz
anımsanan günler yok olup gidiyor
terimizi siliyor rüzgarlar
gecenin kaypaklığında
korkular yükseliyor gökyüzüne
içim ürperiyor mevsim sonbahar
ellerin geceden kalmış ellerin uzanıp
dokunacak yüreğime
ağlayacağım
ellerin geceden kalmış ellerin
dokunacak yüreğime
ağlayacağım

Mustafa Küçüktepe
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Dualar

annem söylemişti
tuttum
çocukların
kabul olunurmuş duası

Mustafa KÜÇÜKTEPE
www.mustafakucuktepe.com
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Dudaklarım Üşüyor

dudaklarım üşüyor geceleyin
gurbet türküleri olsaydı diyorum dilimde
saz çalanda ellerim ısınırdı
dudaklarım üşüyor çıplak gecede
sevgili beni çağırsaydı diyorum
onu görende kalbim ısınırdı
ellerim üşüyor yapraklar duada

Mustafa KÜÇÜKTEPE
www.mustafakucuktepe.com
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Geceler

geceleri karanlık olurya hani
yıldızlar
sessizlik türküleri söylerler
çiçeklere
uzaktan göz kırpıp el sallayarak

Mustafa KÜÇÜKTEPE
www.mustafakucuktepe.com

Mustafa Küçüktepe
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Gençliğimin Adına

günahlarımı

duvara asmalıyım zincire vurmalıyım

çırpınmalıyım

sınırsız sessizliğini duymalıyım

giderken

arkasından bakakaldığım

gençliğimin adına

Mustafa Küçüktepe
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Gözlerinden Vurdular

yıllardır adını duymadan hayalledim
okumadım mektuplarını geceleri heceledim
kokunu duymadan yaşadım
işte şu tepenin üzerinde
senin hatıraların canlanır
çınarla denizle kuşlarla seni bekleriz

duydum ki kin kurşunları sıkılmış gözlerine
ah ağlıyorum
o tertemiz duyguları arıyorum
silahları arıyorum kurşunları

o bir sevgiydi sevgiliydi
aşkın bir hayaldi avuçlarıma sığmayan
sağanak sağanak boşanan bir rahmet anasıydı
yağmurdu zarifti ve güzeldi
her yürekte yeni umut yeni ufuktu
damarlarda tazelenen kandı
duydum ki vurulmuş beyaz elbiseleriyle
serilmiş kara toprağa

ah ağlıyorum
o sevgiyi sevgiliyi anıyorum
ey sevgili gizli sırlarda seni arıyorum

ey sevgi ey sevgili çok mu uzaklardasın
arşa yükselen feryatlarımı duymaz mısın
denizlere ulaşan göz yaşlarımı bulmaz mısın
seslerim çığlıklarım yankılanmaz mı kulaklarında

gönlümde hüzünler büyüdü çınar oldu
ormanlar tutuşup kül oldu
göz yaşlarım hicran oldu kurudu
çığlıklarım yalnızlığa esir oldu
dillerim prangalı ellerim yazmaz oldu
sensiz sevgisiz geçen yıllar oldu

ah sevgim ah sevgilim
gözlerine kin kurşunları sıkılalı yıllar oldu
her yeni doğan günün hüznünü yudumlarım
damlalar asılır gözlerime
kalbim binlerce kez parçalanır
her yeni gün yeniden ölürüm

Mustafa KÜÇÜKTEPE
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Gülbeyazım

cananım
parmaklarımın arasında saçları
kokluyor öpüyorum
gözlerinde hasret gözlerinde aşk ateşi
yalnızlık ve sevda
tutuşmuş
koşuyor bana kollarıma
yaprakları yeni açmış
çiçekleri tazecik
sarılıyor boynuma
öpüyor öpüyor çilemi
ızdırabımı dinliyor okuyor alnımdan
hicranı anlıyor
bana olan özlemini gideriyor
ben de gül beyazıma

Mustafa Küçüktepe
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Günahkar Resimler

koşuyorum koşuyorum
gökyüzünden korkuyorum
bulutları dargın görüyorum resimlere
o resimler günahkar resimler
bırakın günahkar resimleri diyorum

korkuyorum
bırakın özgürlüğü haykırmak istiyorum
bağırmak dalga kırmak hayalleri dağıtmak istiyorum
koşuyorum korkuyorum gökyüzünden

zihnimin perçeminden tutmayı bırakın
bırakın beni sevmek istiyorum dağları dalgaları
bırakın
koşuyorum ve korkuyorum

Mustafa Küçüktepe
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Hasret

kuytu köşelerde
garip boynu bükük
seni beklediğim
soğuk geceler geliyor aklıma
acıkmışım üşümüşüm donmuşum
bugün yine sen geldin aklıma
üşüdüm sarardım
kollarını açıp bana sarılışın
koklayışın
ayrılmamaya ant içişin
hasretimi öpüşün geldi aklıma
üşüdüm yeniden sarardım
kendimden utandım
aynaya bakamadım

www.mustafakucuktepe.com
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Hasret Geceleri

hasret geceleri gömülmüş karanlığa
yıldızlara dargın yorganına sarılır
ay
yine öyle eski haliyle
dudakları kırmızı
dökülür nameler buğday başaklarından
balıklar mendil tutar göz yaşlarına
ağaçlar boy verir meyve verir inada
bir de hasret türkülerini çalar radyolar
penceremi özler
bekler sarı güller
yollar düz yollar kıvrımlı
gündüz çiğnendiğinin yorgunluğunu atar
uzanır alabildiğince
hasret geceleri
hasret geceleri
sessiz kimsesiz yorgun
yürekleri çekingen
duymaz ıssız yatağında uzanan
ırmağın sakinliğini
gözler kapalı gök kapalı
yer siyah
karanlık serin
hasret geceleri

www.mustafakucuktepe.com
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Hatıralar

sessiz bir gece vakti
ayın on dördünde oturup ağladım
bir kadına sarıldım
hatıralar avuçladım göğüslerinden
hatıralar ah hatıralar
şimdi yalnız bıraktılar beni
doğum günümde mumları
söndürenim bile yok
kadının adı bile yok dudaklarımda

www.mustafakucuktepe.com

Mustafa Küçüktepe

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Irmak

kalbim bir kurşun sıcaklığıyla
doyumsuz kanını nehre akıtırken
hatırlayamıyorum
uzaklardan gelen gök gürültüsü
ve onun sesiyle
yerde sersemce ve upuzun yatıyorum
eğilip aşağı uzatıyor karanlık
sopsoğuk dudağını
sırtüstü yatıyorum ırmakta
bu yatış
belki sonsuzluğun eşiği
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İfade Etmez Kelimeler

yürürüm habersizce kendimden
kaldırımlar çiğnenir çiğnerim
benliğimden uzak
düşünür müyüm aklım mı karışır bilmem
ben' imi çiğnerim cahilce
yürürüm yollarda
kimsesiz
garip
bir yolcu gibi
köprü altlarından geçer
açlıktan kelimeleri yerim
heceleri emerim
oturmak mı dinlenmek mi
bilmem gizlice
www.mustafakucuktepe.com
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İnka Mağaraları

gecenin renkleri soyutlanmış
yüreğimin üstüne
ilmik ilmik örer imgelerini
yosun tutmuş
uzak düşüncelerle savrulur insan
inka mağaralarının
renkli
resimli dehlizlerine
ürpertiyle açar gözlerini
gözleri ışıl ışıldır
resimlere renk katar
cümbüş olur tarihin en uzak iklimleri
sorular sorular vardır
tabletler üzerinde çözülmemiş
uzanır modern çağın bilgelerine
el kadar yakındır kalbim kadar uzak

gerginlik başlar ufukta
gündüz çizgisinden sonra
heyecanlar dinmiş
dağlara çarpan dalgalar yok
şiddetli duygularla örülü denizlerde
kimseler yok
narin sevinçler kalmış köpükler üzerinde
korku ve öfke saçıyor
nehrin kabaran suları
soluyor etrafı
titriyor ayakları taş köprülerin
ağaçlar yanlarında
kaderini  paylaşıyorlar
ırmağın
toprak hüzünlerini biriktirmiş köklere
yaprakları kalmamış gökyüzünden feryat bekleyen
imdat uçuracak kuşları birer birer kayıp
kalp çırpıntıları denizden duyulurcasına sessiz

heyecanlar dinmiş
hezeyanlar fırlamış ufuk çizgisine
kalp titremeleri
ürpertiler korkutuyor
gözlerini
rüzgar sel ırmak ve deniz
sonu yok bu gecede sonsuzluğun
inka mağaraları
hep böyle sessiz
hep böyle kimsesiz mi olur

                  Mustafa KÜÇÜKTEPE
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Kanayan Şehrin Çocuğu

şehrin en kanayan yerinde açtı
gülleri yetim çocuğun
kopardı akşamından yürüdü
söyledi en sessiz şarkılarını
taş yollarında şehrin antika köşelerinde geceledi
çiçeklenmiş ağaçları kokladı
annesinin yüreğini çekti içine soluklandı
titredi üşüdü ağladı
satmak istedi moraran hayallerini
ve yürüdü ıslak düşüncelerle
şehrin en kanayan yerine

http://mustafakucuktepe.com/index.php?
option=com_docman&task=cat_view&gid=16&Itemid=32

mkucuktepe@hotmail.com

Mustafa Küçüktepe

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kentte  Yaşadıkça  Kanıyorum

şehri bir anne sayıp emerdim
emdikçe şehir  büyürdü gözlerimde
bu kentte yaşadıkça kanıyorum
elmalarımı arıyorum

yorgun ve çıplak akşam vakitlerinde
oturup sedirin üstüne  kalbinin atışlarını dinleyen
sırça köşkün en masum köşesinde
şehrin koyu keskin ucunu düşleyen
saçlarını elleriyle onaran
kara düşüncelerini ipek mendillerden uzaklaştırıp
yalnızlığını tatlı su balıklarına kaptıran
akşamcı minibüslerinde uyuklayan
arabesk şarkıları mücadeleci ruhuna aykırı bulan
direnişi meydanlara taşıyan ütopyaların
en kutsal bireyi  ben miyim diye
sorgular bir yargıç gibi

bilmeden gelip düştüğü karanlık
şehrin bilmeceleri olsa gerek bunlar
onun şehri kent olmuş şimdi
bahçeli evinin elmalarını haylaz çocuklar yerine
kent hırsızları koparıyor aşırıyor çalıyorlar

elmalarımı çalan hırsızlar
şehrimi çalan hırsızlar
kenti çalan hırsızlar sizi kim doğuruyor
/ ben hiç anne olmadım ki /

kentin en soğuk anlarında terliyor tırnaklarım
ayaklarım çığlık çığlık  kaldırımlarda
sana gelen yollarımı kesmiş
modern haramiler ağlayamıyorum
sorup sorup da Bağdat’ ı bulamıyorum

şehri bir anne sayıp emerdim
emdikçe şehir  büyürdü gözlerimde
bu kentte yaşadıkça kanıyorum
elmalarımı arıyorum

ben onarırken kenti çalan kim

cırcır böceklerini çam kokularını
elma bahçelerini gelincik tarlalarını
börtü böcekleri  toprak yolları
yamalı elbiseleriyle erkencecik koşuşturan işçileri
aradı ilkin
baktı kentin en içine baktı
durdu baktı saatlerce baktı günlerce aylarca baktı
baktıkça aylar yılları doldurdu
yine baktı baktıkça sordu
şehri kim çaldı benden beni kim çaldı
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beni benden kim çaldı

elmalarımı çalan hırsızlar
şehrimi çalan hırsızlar
kenti çalan hırsızlar sizi kim doğuruyor

/ ben hiç anne olmadım ki /

şehri bir anne sayıp emerdim
emdikçe şehir  büyürdü gözlerimde
bu kentte yaşadıkça kanıyorum
elmalarımı arıyorum

www.mustafakucuktepe.com
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Kurgusal Ölüm

ilkin aşktan geçtik kayıklarla boğazdan

bıraktık orada yaşam denen iğreti elbiseyi

inorganik bir bağımız hiç olmadı olmayacak

mumyalanmış cesetler süsleyecek rüyaları

ilk aşklar lahitlere gömülecek bu yazın

ukaz panayırında ölüm şenlikleri

ölümlerden ölüm beğen bu yazın

şarkısıyla çoşacak

yeni yetme delikanlılar ergen kızlar

biz bunu beğendik diyecekler

sarışın olan diğerine

şu daha yakışırdı omuzlarına diyecek belki de

gerçeğin kıyısında yürüyecek ikisi

akşam olunca sonra

ninnisini söyleyecek ölümün çırçır böcekleri

mumya kokuları saçılacak etrafa

yürüyüş sonsuza değin

ikisi

Mustafa Küçüktepe
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Mektuplar

pencereleri kapayıp
perdeleri çektiğim her gün
mum ışığıyla alevlenen mektuplar
hasret türküleri söyleyerek
aydınlatıyor düşüncelerimi
mektuplar
kanımla beslenerek büyüyor damarlarımda

sabırlı anlayışlı dostlarım
gönül dostları kader dostları
hasret mektupları

www.mustafakucuktepe.com
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Mübarek Ola

yüksekte nöbetçiler dürbünler bekleyenler

ufukta bir çizgiyi haber veriyorlar

o yaklaştıkça yaklaşıyor büyüdükçe büyüyor

bir gemi hem de ne gemi

dalgalar yalıyor rıhtımın taşlarını

yosun tutmuş kenarları

etrafında dalga kümeleri halakalanmış

denizi bölüyor ikiye

inci misali gemi

beyaz köpükler damlalar sıyrılıyor yüzünden

geminin adı seziliyor ince bir hisle

rahmet gemisidir bu uzaklardan süzülen aramıza yaklaşan

evet işte geliyor

rahmet ramazan

nurlanıyor her taraf

mahyalarda bir sevinç şenleniyor bu sahil

ramazan geliyor ramazan geliyor

hoş geliyor umutla neşeyle geliyor

öyleyse kıralım dostlar kalbimizin putunu putlarını

yıkalım dostlar gönlümüzün tahtını tahtlarını

yakalım dostlar önümüzdeki engeli engelleri

yapalım yapmamız gerekenleri

beklenen an şimdi o geldi
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hoş geldin ramazanım hoş geldin

selamlar getir bana umutlar

muhabbet getir bana çiçekler

güller filizler sevgiler

kanlar kalsın olduğu yerde

sen şehadeti getir bana şehitleri

özlemleri heyecanları

sen yürekleri getir bana yüreklileri

nesilleri hasretleri

sen ağıtları kaldır gözlerimden

destanları getir bana

onu yazanı yazdıranı

ağlayanı

 sen aşkı getir bana sevdaları

sevdalıları canları

sen kanları unut karlar üzerinde

yitiklerimi getir bana

unuttuklarımı

hicretimi hicranımı

sen ağladıklarımı getir
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toprağımı yüreğimi çağlayanlarımı

sen hastalıklarımı al götür at

dertlerimi getir bana

göz yaşlarımı yanıklığımı özlemimi

sen ağlat beni ramazanım

erisin kurusun günahlarım

bana tövbelerimi getir

dualarımı şualarımı yankılarımı

bana sabırlarımı getir

tahammülleri insafı şefkatleri

sen kayıplarımı getir bana

ovalarımı dağlarımı ırmaklarımı

sen merhameti getir bana

affı acımayı merhametlileri

sen umutlarımı yeşert benim

unuttur sancılarımı şarkılarımı

sen ağladıklarımı getir

toprağımı yüreğimi çağlayanlarımı
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sen uyandır beni herkesi

ramazan mübarek ola tüm gönül dostlarına

Mustafa KÜÇÜKTEPE
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Nisyan

evladını bekleyen ana yüreği umuduyla
atıyor kalbim
üzerimizdeki yorgunluk elbisesi
rüzgarla göllere taşınmayalı günler oldu
o da unuttu sözünü tutmadı
bıçak keser gibi kesen rüzgarlara inat
yolunu bekliyorum
hasret yumakları ne zaman çözülecek
umutlar ne zaman çiçek açacak
bu yağmur ne zaman yağacak kurak topraklara
bilmiyorum
o büyük muştuyu her an bekliyorum

www.mustafakucuktepe.com
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Not Düştüm Defterime

not düştüm defterime

seni sevdiğime gözlerine baktığıma dair

bir aralık akşamı günbatımı

not düştüm defterime

sonbahara dair

yağmur toprağa

toprak bedenime asılıyor

not düştüm defterime

isyanıma dair

kelimeler inkılabı

sarsıldı beynimde

bir yeni ihtilal sancısı

düştü bedenime

not düştüm defterime

ülkeme dair

çatıyor kaşlarını yağmur damlaları

etraf toprak kokuyor

çocuklar koşuyorlar

gök kuşağının altından geçmeye

not düştüm defterime

üzgünüm sıkılganım başım ağrıyor

sövüyorum çamura

dallara ve kuşlara soruyorum
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belli onlarda sancıdan şikayetçi

not düştüm defterime

omuzlarımda bir korku taşıyorum

direniyor sabrım

yokuşları tırmalıyor terlerim

çam kokularını basıyorum yaralarıma

not düştüm defterime

seni anladığıma dair

seni sevdiğime dair

not düştüm defterime

Mustafa Küçüktepe
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Olmamalıydı

genç kızlar gelinlikler giymeli

ölüler bayrak yarışına katılmalı

annem tebessüm etmeliydi dünkü ağladığı kadar

yollar kabul etmemeliydi kirlerimi

denizler dalgalanmamalıydı

dumanlar ağlatmamalıydı semaları

şimşek aydınlatmamalıydı rüyalarımı

tren uykumu bölmemeliydi

insanlar günleri ağlatmamalıydı

ve tarih bunları yazmamalıydı

genç kızlar gelinlikler giymeli

ölüler bayrak yarışına katılmalı

annem tebessüm etmeliydi dünkü ağladığı kadar

babam her şeye üzülmemeliydi
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güller zambak olmamalıydı

gündüzler bayrak taşımamalıydı yıldızlar dururken

putları parçalayan elleriyle insanlar uyumamalıydı

kalplerimizi mahyalar misali aydınlatmalıydık

sloganları gökyüzüne yazmalıydık

kalplere kazamadığımız sloganları

putlara yazdık yazmamalıydık

bunu asla yapmamalıydık

tarih kaydetmemeliydi yasak kitaplar okuduğumuzu şiirler yazdığımızı yazdırdığımızı

şu temmuz sıcağı kavurmamalıydı ekinlerini
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sessiz çiftçinin

atlar yokuşa sürülmemeli

terletilmemeliydi boşu boşuna

beyaz gemi limanda demirliyken

uykum rıhtımda zincirlenmemeliydi

şafak sökmeden karanfiller açmadan

kızlar odama gelmemeliydi

göğüsler düşmanca açılmamalı

göz yaşları toprağı eritmemeliydi

dumanlar gökleri sarmışken

silah sesleri duyulmamalıydı stadyumlarda

Itrî temmuzu bestelememeliydi

insanlar tekbir getirirken ya da.....

olmamalıydı olmaması gerekenler

ölmemeliydi insanlar fikirler zihinler

yaşamalı yaşamalıydı haykırmalı haykırmalıydı

şunu anlamalıydı anlaması gerekenler

fikirler sloganlara değil

beyinlere yazılmalıydı

ve bir soru

niye niye olmaması gerekirken olanlar
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bundan yıllar önce

rüyalar unutulmuştu

çeyizler hayallerle süslenmişti

tarih seslerle hatırlanmıyordu

yazılanlar olmasa

labirentlere niye girecektik ki

ırmağa giden virajlı yol dururken

niye düşünecekti ki insanlar

kalpleri henüz atarken

hayalleri uçsuz bucaksız okyanusta yüzen

mavi gemiye bağlanmışken
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sevmemeliydi kalpler

sevmek uğruna ölmek varken

yaşamak

sisli dumanlı göğün altında

yaşamak

ışıksız beyaz bir çadırda karalık bir gecede

dalgalarla boğuşmak varken

bir ırmakta boğulmak varken

toprak her günahla kabul ederken

inadına  yaşamak
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tarihe sövmek suçtur kitabımızda

hayır asla sövmemeliyiz

dün ve bugün

beyaz kağıda isli sözler yazıldıysa

yazılmamalıydı
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karlı kağıtlardan okudum göz yaşlarını

ağladım ağladım

kardan tepeler eridi

genç kızların saçları gözleri

çileden çıkarmamalıydı

yasak kitap okumamalı şiir yazmamalıydık

at koşturmamalı yarışlara katılmamalı

kelime dalgalarında yüzmemeli

kaptanlık yapmamalıydık

tarih aleyhimize yazılmamalıydı

biz tarihi sevmeliydik

yani bize düşeni yapmalı

olmayanlardan kaçınmalıydık

ve soru sormamalıyız yaşamalıyız

www.mustafakucuktepe.com
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Özlüyorum

sevgilim
seher yellerini kuş seslerini özlüyorum
ben seni özlüyorum
tatlı bakışlarını ipek saçlarını
bir saba rüzgarı diyorum
alsa getirse seni yanıma yanıbaşıma
ve bir özgürlük anıtı yapıversek
bu güzel anı adına
ben kurtulsam şu hayal esaretinden

bir usanç çılgınlığına dönüştü güzelliğin
saçların giyotinden daha keskin bir ölüm yolu
kokun baldıran zehri oldu
ama diyorum ve ellerimi açıp dua ediyorum
şu güzel kuşlar ya da beyaz periler
ya da şu bad-ı saba tutuverse ellerinden
bir pamuk yumuşaklığıyla
bırakıverse seni yanıma
ve sen hep yanımda olsan
ben kurtulsam hayal çirkefliğinden

yine seher yellerine kuş seslerine dönsek
beraber güz türküleri söylesek
güneşin doğduğu yöne
ve bir özgürlük anıtı yapıversek
tutsak yüreklerimize

artık gel sevgilim
artık gel bıktım şu bekleyişten
ya da Allah'ım ölümü gönder Azrail'le
özgürlüğe susamışlığa kansam
gönder Allah'ım ikinin birincisini
kabul buyur günahkar kalbimin
günahkar tövbesini
kabul buyur Allah'ım ikinin birincisini
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Ruveydanın Ağıtları

gecenin koyusu aldı göz rengimi

gökkuşağı sakladı mısralarımı

toprağı avuçladım avuçladım toprağı da

rüveydanın ağıtları duyuldu

buğday başaklarından

gelincik kokusu

dağların kanayan yamaçları
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Saçlar Satırlar

düşüncelerimle ördüğüm
duygularımla bağladığım ipek saçların
baharı yaşayan güller gibiydi

hayatını yaşayan bir çocuk gibi
ellerimin arasında pamuk yumuşaklığıyla
yavrusunu bağrına basan anne şefkati vardı
tellerinde
şehrin tüm kirlerine rağmen berraktı düşünceleri
üzerine yakışmıştı kına rengi
güzelleştirmişti tenini
dahası
anlatamadığım anlaşılmaz
sevgiyle yazılmış kanla yıkanmış
çözemediğim satırları
gözlerimi alan güzelliği vardı
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Saklı Duygular

son kez anlatıyorum
beyin ıslatan düşüncelerimi
korkuyla yunmuş esaret zincirlerimi
kalbin en mahrem yerine koysun
onları
damarların sıcaklığını hissetsin özlemini çeksin
dudaklarından dökülmesin
kan göllerine saçılmasın
saklı duygularım
www.mustafakucuktepe.com
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Sen

sen gözümde umut göğümde yıldızsın

bahçemde açan mor menekşemsin

sen yüreğimde bir hasret bir ayrılık

bağrımda hançersin

sen dilimde dolaşan hicran türküsü

sonbahar gülüsün

sen kalbimdesin her şeyimsin

sen benimsin
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Sen Ey Deniz

sen ey mavi bakışlı deniz
sıradışı birlikteliğimizin sonu geldi

sen ey mavi bakışlı beyaz köpüklü deniz
zil çaldı ve ay ikiye ayrıldı
sıradışı birlikteliğimizin sonu geldi
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Seni De Getirsinler Bana

kar  yağıyor sokaklarıma
gül ağacı üşüyor

kar yağıyor ellerim üşüyor
tut ellerimi yüreğim ısınsın
kar yağıyor inan olsun güvercinler de üşüyor
uzat ellerini uçsun yüreğim

kestane kokusuna yağıyor kar
ümitlerim üşüyor

kar yağıyor kalbim üşüyor
uzat ellerini kalbin kalbime değsin
kar yağıyor melekler getiriyor her bir taneyi
ellerim duada seni de getirsinler bana

kristal taneler düşüyor hüzünlerime
anılarım üşüyor

kar yağıyor şiirlerin üstüne
mısralarım üşüyor
kar yağıyor duygularıma
türkülerim üşüyor

kar yağıyor inan olsun hepimiz üşüyoruz
yalnızlığım üşüyor

kar yağıyor  hayallerime
ağıtlarım üşüyor
kar  düşüyor saçlarıma
gençliğim üşüyor
üşüyor kimsesizliğim

bırak
bırak yağsın kar
bırak üşüsün yalnızlığım
bırak üşüsün kimsesizliğim
üşüsün türkülerim
bırak üşüsün anılarım
bırak üşüsün hayallerim
üşüsün ümitlerim
bırak yağsın kar
bırak üşüsün gül ağacı
bırak üşüsün güvercinler
üşüsün söğüt dalları
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Sevgiliye

sevgilim

gözlerim her yerde seni arıyor

sesini duymak istiyor kulaklarım

billur dudaklarını öpmek istiyor dudaklarım

ve yüreğim seninle olmak istiyor

sen hep yanımda olmalısın ve hiç ayrılmamalısın

sen yüreğimden bir parçasın sevgilim
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Sevmezmiş

bir şiir okudum
bir kadının dizlerinde
akasyalarda yankılandı
diğer kadınlar güldüler
kuşlar ağladı
kadın
iki damla yaş bıraktı avuçlarıma
ve bir mendil
adını bile söylemeden uzaklaştı
meğer oldum olası şairleri sevmezmiş
www.mustafakucuktepe.com
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Sır

artık
aşkımı bağrıma gömdüm
kalbime silinmez olarak kazdım
kimseler çözemez bu sırrı
hatta o bile
www.mustafakucuktepe.com
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Siyah Zambaklar

örgülü saçlarında ölüm kokladığım sevgilim

sana kopardım bütün zambakları

siyah zambaklar benim kaderim

bahçıvanın gözyaşlarıyla büyüttüğü zambaklar

eylül yağmurunda sokakta ıslanırken

solgun yüzünü sonbahar yapraklarına benzetiyorum

ellerim terliyor çiçekleri koklarken

küçük şemsiyeli bir kız geçiyor yanımdan

çiçeklere bakıp gülüyor

siyah zambaklar diyor gülüyor

yağmur ıslatıyor çiçekleri

ben eylül yağmurunu sevdim

siyah zambakları sevdim

seni sevdim

ve

kaderimi sevdim
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Solgun Yüzlerin Öpüşleri

şurası pis bir heyecanın kapıp getirdiği

uzak metropoller

bize yabancı bir yer

sancının öptüğü

dağ yamaçlarının yalanlanmadığı

solgun yüzlerin paryalandığı yer

bu yerlerde bir farklıdır insanlar

bir farklı açar çiçekler

çiçekler bekaret çıplaklığına soyunur

solgun yüzlerin öpüşlerini

bir kitabın

soyutlanan yapraklarını

savurur avuçlardan esen rüzgar gurur rüzgarı

karşı iddialara cevap arar inatlarım

şu metropoller kahrolası metropoller

solgun yüzlerin öpüşleri

bir farklı olur burada

çünkü sessiz öper dudakları
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Son Dakika

son dakika
ağır bir bekleyiş omuzlarımda
derin bir nefes
eller havaya kalkıyor ve sallanıyor
gülen yüzleri görünüyor
hüzünlü yürekler ayrılıyor buradan

son dakika
ağır bir sabır yükü omuzlarımda
kalbim bir kuş kalbi kadar sade
bir güvercin ayrılınca yavrusundan
nasıl ağlarsa
bil ki o kadar ağır bir yükün altındayım
gözlerim gözlerine büyülenmiş
bir kahır taşıyor

son dakika
öpüyorum
ilmiklerle örülmüş bedenini
canından bir parça katıyorum canıma
diken diken vücudum batıyor tüm ruhuma
kalbim bir devrimin hicranını tadıyor

son dakika
sabret öp alnından sevdiklerinin
bırak kalbini taşımasın seni
sen yürü ağır adımlarla
kokla bir hüznün son anını
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Sonbahar Akşamları

sonbahar akşamları

oturuyorum çınarların altında

sessiz ve kimsesiz

aklımdasın

sararmış yapraklar düşüyor omuzlarıma

aklımdasın

sessizce düşseydin yanı başıma

beraber yudumlasaydık sessizliği

beraber koklasaydık çiçekleri

beraber güneşi batırsaydık karanlığı beraber yaşasaydık

sessizce gelseydin

beraber uzansaydık gecenin karanlığına

beraber saysaydık yıldızları

yıldızlar kadar öpseydim yanaklarından

sessizce gelseydin

uzatsaydın elini yüreğime

ısıtsaydı sıcaklığın içimi

can deseydin

can katsaydın canıma

her gün bekledim

nice baharlar geçti üzerinden

gelmedin gelmedin can gelmedin

Mustafa Küçüktepe

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sonbahar Geçtikten Sonra

ikindiden sonra
sonbahar yağıyor sokaklarıma
konakta rüzgar evde fırtına
dökülüyor yapraklar odalarıma
sonbahar geçtikten sonra
gözlerin ne ki

kasımpatılar eylül yağmurları
güzeldir çınarların gölgesi
nilin suyu güzeldir
sonbahar geçtikten sonra
yağmurlar ne ki

çavlan gibidir ırmak
alev alevdir suyun rengi
kestane koksusu sarar bahçeleri
sonbahar geçtikten sonra
saçların ne ki

karşı konulmaz sararır yapraklar
sararır çölün aşkları
at kişnemeleri duyulur eski tarihten
sonbahar geçtikten sonra
aşk ne ki
www.mustafakucuktepe.com
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Soruyorlar Hayat Yaşamaya Değer Mi

artık hayat bizden bıkmış biz hayattan
ne ses var yakından ne uzaktan
en iyisi sensin arkadaş
çekip gittin bu
diyardan

hayattan bıkıp
usananlar için
Epikuris olmak mı lazım ne
hayır hayır düş kırıklığı
bize yaraşmaz
biz sonuna kadar varız
bu savaşın
yılmak yok kara kitapta
usanmak yok
hayat da biziz gerçek de
yaşamak da bizim
ölmek de bizim eğlenmek de

ne çabuk bıraktın savaşı
hani beraberdik hep seninle
gülerken de ağlarken de
bir ayrılık bir ayrılık mı ayırdı
bizi bizden
hayır hayır düş kırıklığı yaraşmaz bize
biz sonuna kadar varız
bu savaşın
yılmak yok kara kitapta
usanmak da yok
sonuna kadar varız biz bu yarışın
sen istersen gel istersen ayrıl

www.mustafakucuktepe.com

Mustafa Küçüktepe

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Suçlusun Yanında Leyla Bakışlı Hançer

gökyüzü buhranının ucunda dünya

hayatın gerçekleri unutulmaz acılar

yeryüzü zindanın bir ucu solmuş bir rüya

yaşam bir perde bilmem kaçıncı sahne

ölüm yaşamın ucunda kefen solgun bir yiğit

dünya bir avuç içi ömür o kadar

solgun bir bakış sonsuz bir ufuk

sayfanın bir ucunda ben diğer ucu hülyalar kadar açık

siyah perde yırtınış yıkılış orası gizli

tünellerde dehlizlerde kayboluş

bir ucu sakin diğeri sabır

karanlık

devler

sevdanın bir tarafı yok oluş bir ucunda siyahlık

suçlusun yanında  Leyla bakışlı hançer

ölüm suskunluk ölüm kurtuluş
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Sürgün Zamanları

eskiyen yıldızların yalnızlığını
alıp bir hemşire
damarlarımdaki kanla
değiştirmiş olmalı

aysız geceleri soluyor rüzgar
denizin eskimez arkadaşlıklarıyla
yapışıyor yakama tarihin kalıntıları
söyleşiyor tenhalarda gizlice
kıyılar deniz kokusu
gemiler yosun
güller yabani
ağartır gecenin yalnızlığını
çünkü hüzün aşkla karıştırmış
belli ki kalbini
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Unutuldu

dalgalıydı saçları
ak düşeli yıllar olmuştu
sabah rüzgarları getirirdi mektuplarını
tarih okurdu yazılarını gözyaşlarıyla

eski şadırvan
asırlık çınar
damla damla yaş dökerek ilkbaharda
dinlerler
bağırlarına basarlardı onu

gönderilen selamlar
kuşların kanatlarında unutulmuştu
beklendi
yazıldı
ağardı saçları
kemikleri kana hasret çekmeye
damarları ağrımaya başladı

dün şu mezar kim için yapılmıştı
o şimdi
ebedi uykusunda
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Uysal Bir Direniş

bir isyana gebedir

damarlarımda dolaşan kan

bir sancıyı müjdelemekte toprak

bir keder gezinmekte semada

kalbim

uysal bir direnişi seziyor

ölüm vakti
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Uzaklarda Senin Yüreğin

biliyorum sevdiğim

uzaklardasın

uzaklarda senin yüreğin

tel tel saklı kokuların dudaklarımda

avuçlarımda hayallerin

biliyorum

ah ne olurdu

sözlerini saklasaydım kulaklarımda

geceleri baykuşlar ötmeseydi

yengeç kıskacına düşmeseydi duygularım

ah ne olaydı

sen yanımda olsaydın

biliyorum sevdiğim uzaklardasın

uzaklarda senin yüreğin

kuşların çırpınışlarını

gökyüzünde haykırışlarını duyuyorum

biliyorum sen de duyuyorsun

kalp atışlarımı

uzat elini tutuver yüreğimi

umutların umutlarımda olsun

ki kar yağmasın ilkbaharıma

solmasın yeni açan çiçeklerim

biliyorum sen de istiyorsun
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ama dağlarda karlar eriyor

yüreğim yüreğinde eriyor sevgilim

biliyorum uzaklardasın

uzak düşlerde senin yüreğin

biliyorum
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Uzaklaştı

bir sabır noktasında

çözümler düğümlendi dilimde

kelimeler uzak kaldı

ufkun bir ucunda ya da dağarcığımda

sallandı saltanatım

beyaz ayalarımdan

kalemler uzak kaldı

uçsuz bucaksız alemde

haykırdım tek başıma ıssız mağaralarda

yankılar uzak kaldı

bir sabır noktasında
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bağlanıp kaldı gözüm

bir esmer sevdasına

tutulan dilimdi konuşurken yanında

sözlerim uzak kaldı

bir hüznü avuçladım altından bir yalıda

hayatım uzak kaldı sevgilinin yanında
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Ürperti

geceler
o
kabul etmeyip türkülerimi reddettiğinde
karanlık olur etraf
sazlar çalar zulmetin inadına
ağaçlara dinletirdi kahırlarımı
yalnızdı o
karanlık onu da sarmıştı
kaplamıştı rüyalarını türkülerimin
kimsesizdi o
çiçeksiz
kalpsiz
topraksız
ya sonbahar olmasaydı
kiminle çekerdi bu yükleri sırtında
dağ yamaçlarına
çile kokuyordu her tarafından
kahır esiyordu rüzgarlarla bu yana
ya sonbahar da olmasaydı
kim dinleyecekti türkülerimi
kim paylaşacaktı kederlerimi
kim
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Vakte Kan Düşerken

vakte kan düşerken
anılarımı ararım yanıbaşımda
cananı sayıklarım
heyula girdabına batarken parmaklarım
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Yeni Doğan Güneşin Umut Dolu Çocukları

yeni doğan güneşin

umut dolu çocukları

gül atıyorlar yarına

alınlarında tebessüm ışıkları

                 parlıyor

taze kanları dolaşıyor

                 damarlarında

parmak uçlarıyla dağlara

yarınları çiziyorlar

gözleri ufukları arıyor

denizler kabarıyor sevinçten

bahar yeniden geliyor

anneler şimdi gülüyorlar

hasretle beklerken o günleri

              / karanlık gecelere dökülmüş günahlar

                insanlığın kin kusan yürekleri

                kayalarda parçalanmış /

bir sevdalıya el sallayan

acıyla

      çileyle

             hasretle

                     yoğrulan yürekler

yeni doğan güneşin

umut dolu çocuklarını bekliyorlar
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sonsuzluğun başında
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Zehirli Sesim

ruhumun çıplaklığına kandı

baykuşlar

ölümcül kuşlar gece aydınlığına

martılar sesime aldandı

zehirli sesim

boğuldu fırtınalarda

gemiler limana

parmaklarım bahara çıkamaz oldu

zehirli sesim her şeyi ve herkesi aldatmıştı
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Zindan

ufukta kaybolan güneş

aydınlatmayacak mısın dünyamı

karanlıklara mı terk edeceksin zindanımı
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