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Tahmine Yıldırım (20 09 1963 Doğumlu Evli ve iki çocuk
Annesi)Artvinin Ardanuç ilçesinin anaçlı köyünde doğmuş.Yedi yaşına kadarda o
köyde yaşamıştır.Yedi yaşından sonra Almnyada işçi olarak çalışmaya giden
babasısıyla Almanyaya gitmiştir.İlk orta ve lise öğrenimini almanyada
tamamlamıştır.1981 in ağustos ayının sekizinde TR den bir gençle hayatını
birleştirmiştir.Ve eşiyle birlikte tekrar Almanyaya dönüp bir tekstil firmasında
çalışmaya başlamıştır.Bu arada ocak 1983 yılında bir oğlu olmuştur.
Evliliklerinin ilk 4 yılını yalnız çalışarak ve eşininde ufak defek işlerde ve
oğlunu büyütmekteki yardımlarıyla hayatını kazanmaya başlamıştır.Çünkü
Alman hükümeti evlenip giden çiftlere o dönem ilk 5 sene çalışma müsadesi
vermemekteydi.1984 yılında çok güzel bir yıla imza atarak firma BOSCH ta iş
başı yapmıştır.1986 yılında eşinide aynı firmaya aldırarak vardiye dönüşümlü
çalışmaya başlamışlardır.1988 kasım da birde kızı olmuştur.Vardiyeli
çalışmak ve evdede iki çocuğun bakımı ve sorumluluğu ile yıllar geçip
gitmiştir şiir yazmayada işte o zorlu yıllarada başlamıştır şu an itibariyle
takriben 150 tane şiiri mevcuttur.Bu arada sağlığı yavaş yavaş patlak
vermeye başlamıştır.Bir çok rahatsızlıklar ve ameliyatlar geçirmiştir yılın altı
ayını çalışıp diğer altısını genelde raporlu olarak geçirmiştir ta ki bir gün
canına tak diyene kadar bir gecede işten ayrılma ve hatta yurduna dönme
kararı almış ve 1995 Temmuz ayında yurda dönmüştür.Çocuklarından
kızı1.nci sınıfa oğluda anadolu lisesi orta bire başlamıştır.2001 Haziran ayında
eşide yurda dönmeye karar vermiştir çünkü oğlu üniversiteye gidecektir.şu
andada kızı meslek lisesinde oğlu radyo tv mezunu kendiside emekli eşide
emekli ve eşi serbes iş yapmakta  yanı sıra.Şiir kitabı hayalini
gerçekleştirmek ve sağlıklı bir yaşam dilemekte her gün
Rabbimizden...............saygılarımla...............TAHMİNE YILDIRIM

Eserleri:

Henüz yayımlanmış eserleri ve kitapları yoktur 150 taneye yakın şiirleri vardır
bir çok gazetelerde ve radyo programlarında şiirlerine yer verilmiştir kendi
ağzındanda radyo programlarında canlı yayınlarda şiirde okumuştur.
Şiirlerinden bazılarıda bu gün itibariyle 121 tane antolojide
yayınlanmaktadır.............saygılarımla.......TahmineYıldırım
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31 Aralyk 94-95

Bilmem ki bir zamanlar söz mü ettirmiştim namusuna
bilmem ki bir zamanlar laf mı söyletmiştim babalığına
bilmem ki bir zamanlar utanmış mıydın, kızın olduğuma
bilmem ki bir zamanlar hiç güvenmemiş miydin?

Bilmem ki  anlamadın mı kendimi küçük hissettiğimi
galiba sen hiç bilmiyorsun seni ne kadar çok sevdiğimi
ve seni hiç bir zaman incitmek istemediğimi
ama sen söyletmedin bile bana söylemek istediklerimi

Galiba bir an unuttun benim de boyumca bir oğlum olduğunu
Ve şimdiye kadar yüz kızartıcı bir hatam olmadığını
hiçbir zaman sevgi de ve saygıda kusur etmediğimi
ve sana hiç bir zaman kötü söz söyletmediğimi

ama ben yinede sağlık olsun diyorum
ve ben bunu benim kaderim olarak sayıyorum
yine de sana ve tüm Dünya ya mutlu yıllar diliyorum
beni sevenleride saygı ve sevgiyle selamlıyorum
bu güzel yılbaşı akşamında................

                                                                       31.12.1994
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Acı Hayat

Bilmemki içim neden bir kömür kadar kara
bu hayat bazan çok acı veriyor bana
dostluğun pek güven vermiyor nedense bana
yinede içimden güvenmek geliyor sana

her gülüşümde içimde bir ses ağlıyor
her an yüreğimi pare pare dağlıyor
içimdeki o garip his beni sana bağlıyor
yine o his dünyaya iyimser bakmamı sağlıyor

her yokuşun bir inişi vardır der atalarımız
onlar olmasa kaybolurdu yollarımız
geriye gelse keşke boş geçen o yıllarımız
yanımızda olsun her zaman yüce Tanrımız

                                                                                  Temmuz         1995
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Acıma Duygusu

Biz türklerde en ön plandadır bu duygu
hele biz kadınlar hemen göz yaşı dökeriz anında
kötüye kullananlar olduğun da bu duyguyu
isyan ediyorum işte o zaman o acıma duygusuna
eminim insanlara bazen çok faydalı oluyor
ama bu yüzden kötü şeylerde başımıza geliyor
çünkü kişiden kişeye bunun anlamı çok değişiyor
ama yinede herkeste olsa keşke acıma dygusu.......

                                                                           Şubat        1994
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Adı Yok

Zor olanı gördüm
tatlıyı hiç tadamadım
hiç alçaklardan uçamadım
ama yinede onu yakalıyamadım

Bir inebilsem alçaklara
yerden bakabilsem ufuklara
hiç doyamıyorum ona bakmaya
hergün ellerim açılıyor semaya

aklımı hep konuşurken buluyorum
günleri tek tek sayıyorum
geceleri uykumda bile sayıklıyorum
acaba ben aklımımı kaybediyorum
adı yok kendi yok ben neyi bekliyorum.....

                                                                          NİSAN     2006
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Adın Hasret miydi?

Kış rüzgarımı seni söylüyordu
Senmi kış rüzgarını ıslıklıyordun?
Senin adınmı hasretti
Yoksa sen mi hasrettin
Kış pencereden kardı,o saat..
Senin bakışlarını arıyordum
Zihnimdeki bakışlarındı belkide
Bakışlarınıda rüzgar getirmişti; ;
Kış rüzgarı o saat kar esiyordu
Dudaklarımın ıslaklığına
Kar tanecikleri komşuluk ediyordu
O saat,yazımın içinde
Şiirimin içinde
Belki yazım ile şiirimin
Birbirine karışmışlığının içinde
Sana doğru yolculuğa çıkmıştım
Şiirin ve yazının içinde yol alış
Sana yol alışla isim benzerliği taşıyordu
             senin adın hasret miydi?
Susuzluğu yaşamaya başlamıştım bile
Çölde kaybolan yitik bir yolcu gibi
Çünkü yokluğun çölün bir başka adıydı
Susuzluğumu sen giderebilirdin,yanlızca sen.....
Birden pencereyi açtım
Kar tanecikler, o saat kış yağıyordu
Ve dudaklarımı ıslattı
Gecenin koyu karanlığına adını haykırdım.
evet adın Hasretti ve pencereyi açtığımda
rüzgar adı hasret olan seni
koyu karanlığın içinde söylüyordu......          01.03.2006
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Ağla Gözlerim

Göz pınarlarım kurudu
yaşlar akmıyor artık
bu dünya yalan idi zaten
ağla gözlerim ağla

Bir sevdiğim var idi bir zamanlar
elimi koynumda koyupta gitti
felek zülüm için yine beni seçti
ağla gözlerim ağla

Gel bana dedi inanıp gittim
ben kendimi meğer ateşe attım
yol gösterenim yokmu ben yolumu kaybettim
ağla gözlerim ağla

Aşık mine der nicedir halim
bir sevdiğim var zalimlerden de zalim
yıllar var selamı bile gelmedi hiç
ağla gözlerim ağla..........                                        AĞUSTOS

                                                                                          1993
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Ağlarım

Yüzündeki çizgiler belirsiz
bedenin çok yorgun ve halsiz
canınımı sıkılıyor yoksa bensiz
ağlarmısın yoksa sende sesiz sesiz
üzülme bir gün dönerim
seni yine sarıp severim
hüzünlü yanaklarından öperim
ağlarım bende çünkü ben senle varım
aşk denen duygunun esiriyim
bekle yolumu mutlaka gelirim
inanmalısın bana bilirsin yalanı hiç sevmem
ağlarım eğer sen bana inanmassan
günler geçmiyor saatler duruyor
içim sıkılıyor ruhum daralıyor
üzülüyorum kendimce belkide sersemce
ben bu işte yinede kendimi kandırıyorum bence
bak ağlıyorum senin için içimden sessizce......

                                                                                    Eylül             1996
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Aklımda O

Nedir şu kafamdaki
neden anlıyamıyorum bilmemki
bir sis gibi gelip geçiyor
yüreğimin yüreğini acıtıyor

Gözlerim zaman zaman yaşlanıyor
saçlarım yavaş yavaş aklanıyor
bir anda başıma ağrılar giriyor
dizleriminde sanki bağı çözülüyor

Kimdir nedir neden anlıyamıyorum
kendime öyle bir kızıyorumki
tanıyamadım 37 yıldır kendimi
artık aklım bana kalsın diyorum

Gitsin artık aklımdaki o kimse
gitsin artık aklımdaki o neyse
gitsin artık aklımdaki o nesne
gitsin artık bu alemden
ve benden her neyse.                                       ARALIK:2000
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Altın Yürek

Seni tanıdığım o gün varya
Tanrım ya ne şanslıyım
şükrediyorum Tanrıya her gün
bir altın yürek tanıdığım için

Varlığın bile insana huzur veriyor
gördüğümde içimi inanılmaz bir neşe kaplıyor
yüreğim sanki biraz daha hızlı çarpıyor
o altın yüreğin kalbi acaba kimin için atıyor

Umarım hiç bir zaman yaş olmaz gözünde
incelik ve zerafet saklı her sözünde
damatlıkla görürmüyüm acaba onu günün birinde
o altın yüreğini kaptırdığında bir gün bir güzele

Adında bile bin bir Erdem gizli
ince ruhlu,geniş sezgili
hep yumuşak konuştuğu bütün sözleri
o altın yüreğinin üzerinde olsun
Atalaraımızın tüm deyimleri.

OCAK:20006

Tahmine Yıldırım

http://www.antoloji.com


www.antoloji.com - kültür ve sanat

Amansız Yol

Öyle bir yolki bu önümdeki
korkuyorum o yolda yürümekten
çok fırtınalı ve çok soğuk
içimde var kocaman bir oyuk
kapatamıyorum yüreğim çok buruk
kalbim oldu kendi başına buyruk
dilimse sanki kilitli bir sandık
sorularım hep kalıyor cevapsız
kaldım arap çöllerinde aç ve susuz
Tanrım ya; bu yol nekedarda amansız
bu dümen nasıl dönerki böyle çarksız
ben nasıl yaşarımki böyle bensiz
bir benmiyimki acaba böyle çaresiz
nereye giderki bu yol böyle uçsuz bucaksız
yaşanırmıki böyle sıcak bir kucaksız.......

                                                                                     NİSAN       2006
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Anlıyamadım

Gereksizce gülen insanları
gülüp gülüpte sonra da ağlayanları
sevmeyipte tek sevilmek isteyenleri
anlamadım anlıyamadım

istemeden alanları
görüpte görmeyenleri
gariban karısıyla zengin parasıyla
oynayanları anlamadım anlıyamadım......

                                                                        Şubat           1997
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Anlıyamazmısın Sanki Beni

Hiç bir zaman anlamak istemedin beni
hoşuna gitmeyen huylarım için hep kırdın içimi
sana göre bilmemki beni anlamak bu kadar zormu
olduğum gibi kalsam anlıyamazmısın sanki beni

Hoşuna giden hiç bir huyum yok gibi
biraz anlayışlı olsan değişmeye çalışırım belki
ama sen kendinden başkasını asla düşünmessinki
birazda beni düşünsen anlayamazmısın sanki beni

On iki yıldır hiç bir konuda yoksun benim yanımda
kim olursa olsun sen hep olursun benim karşımda
haklıyı haksızı incelemekten akılda kalmadı kafamda
aklımı tam kaçırmadan anlayamazmısın sanki beni

                                                                                 EYLÜL:1993
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Arkadaş

Hüzünmü çöktü yüreğine
Nazarlar değmesin gönlüne
Ver ellerini ver benim ellerime
Kederleri bırak bir tarafa arkadaş

Yapma üzme kendini
Bırakma bu kadar benliğini
Kapat kötülüklere hep gözlerini
Hep neşeye yer ver hayatında arkadaş.

                                                          MAYIS

                                                           2004
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Aşık Olamam

Bir kere aşık oldumda ne oldu sanki
olmasaydım yaşantım daha iyi olurdu belki
hayatımın kıymetini bilemedim bu besbelli
besbelli olan bişey daha ben artık aşık olamam

Hayatımı paylaşan üç kişi variken
geleceğimi görmekte daha, henüz çok erken
bu garip kalbim üç kişiyi birden severken
hiç bir mümkünü yok,ben artık aşık olamam

Keşke elimde olsa değiştirmek mazideki günleri
bir daha hiç denemezdim sevmeyi sevilmeyi
içimden daima boş vermek geliyor herşeyi
herşeyiyle boş olan bu dünyada ben bir daha aşık olamam

Kalbimi kilitleyip anahtarını attım deryaya
bunu yaparkende ne anaya sordun nede babaya
hiç kimse giremez bundan sonraki hayatıma
hayatımdakiler yeter bana bundan sonra aşık olamam

                                                                          KASIM   1993
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Aşk Yarası

Sev seni seveni
sana değer vereni
ver ona kalbini
yapsın onun maketini
güven seni sevene
bir gül koyarsa pencerene
imrensin yoldan geçenler
ibret olsun sevilip sevilmeyenlere
kalbinin sesini dinle
götürsün seni enginlere
sevdanı kaptırma sakın ellere
yüce olsun aşkında sevginde
göz yaşınnın her damlası
yüreğinin her damarının sızısı
bilemedinmi nedir bunun manası
dostlerımız dediler  bu aşk yarası......

                                                                   A ĞUSTOS     1997
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Atamadığım

Yüreğime hançer misali
saplandığın o gün varya
kanatlanıp uçuyorum sandım
sendin işte yüreğimden atamadığım

Yüreğime gelen o misafir
istesemde içimde istemesemde
git desemde benimle gitme desemde
sendin işte yüreğimden atamadığım

Yüreğimi benden satın aldı
dünyaları versem geri satmıyor
bir gün acı bir gün tatlı geliyor
sendin işte yüreğimden atamadığım

Yüreğim buna daha tam alışamadı
galiba bu işi henüz tam kavrıyamadı
aşkmıydı acaba bunun adı
sendin işte yüreğimden atamadığım.......

                                                                          NİSAN       2006
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Aynadaki Ben

Yaşamdan çok uzaktayım
sanki bir aynanın içindeyim
ve dünyada olup biteni
buradan izlemek zorundayım
gel beni kurtar
beni ancak sen kurtarabilirsin
çünkü sen benim kalbimsin benim ruhumsun
en acısıda hergün aynaya bakıyorsun
ama beni farketmiyorsun bile
beni farkettiğin gün benim doğum günümdür
ben senle birlikte varım
sen yoksan bende yokum
beni bensizliğe terketme aşkım.........

                                                                           09.11.2005
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Ayrı Dünyalar

Hep haksız olmaktan usandım artık
Hani senle aynı kanı paylaşmıştık
Seninle böyle mi sözleşmiştik
Galiba aramıza girdi ayrı dünyalar

Haftalarca görmesen görmek bile istemezsin
Hiç bir tatlı laf bile söylemesini bilmezsin
Bu garip ablanı bir kerecik te olsa haklı göremez misin
Görürsün  görürsün ama aramızda var ayrı dünyalar

Hep senin düdüğün ötsün istersin
Kendinden başkasını kolay kolay sevmezsin
Umarım ki bir gün bu yolundan dönersin
Dönüpte ablana da hak verirsin,verirsin ama aramızda var ayrı dünyalar

Kalbinde kötülük yok bunu biliyorum
Her şeyine rağmen yine de seni seviyorum
Bu yüzden de her şeyini hoş görüyorum
Sen de hoş görürsün görürsün ama aramızda var ayrı dünyalar

                                 Mayıs 1993

Tahmine Yıldırım

http://www.antoloji.com


www.antoloji.com - kültür ve sanat

Ayrılık Acısı

Bak işte sonunda ayırdılar bizi bizden
nasılda kıydılar o yüce sevgimize
hiç kimseler inanmadı o samimi sözlerimize
son kez  nasılda baktık  birbirimizin gözlerimize

Ne yapalım saygı kalmamış sevgiye karşı
bizlerede sormadan geliyor o baş tacı
bu işlerdede nedense açık olmuyor insanın şansı
bazılarınada kalıyor sonuçta sadece kanlı göz yaşı

Ondan sonra olanlar hep o buruk kalbe oluyor
hayat mücadelesi bile ne kadarda zor geliyor
çünkü kırık bir cam tekrar aynı yerine gelmiyor
bu arada yıllarda koşarcasına çok çabuk ilerliyor

Nedense böyle büyük aşklar a hiç kimse iyi niyet göstermiyor
büyükler gençlerin sözlerini bir hiç yerine sayıyor
kendilerinin gençlik çağları çok çabuk unutuluyor
bu ayrılıkların sonları ancak çok büyük acılar veriyor......

                                                                                      HAZİRAN     1994
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Bağışla Beni

Yavaş yavaş aklar düşmüş saçlarına
Diyecek bir kelimem bile yoktur arkadaşlığına
Ne güzel de hep önem verirsin sağlığına
Sana karşı bir kusurum olduysa ne olur bağışla beni

Beni bu yaşa getirebilmek için çok çileler çektin
Ama yine de her şeye rağmen gönlümü  hoş eyledin
Büyümeme rağmen yine de elini üzerimden eksik etmedin
Sana karşı hatam varsa ne olur bağışla beni

Hayatımın son 12 yılı seninle geçti
Yüreklerimizde zaman  zaman sevda yelleri esti
Bir erkek bir de kız hayatımızı paylaştı
Biliyorum çekilmez oluyorum, sen yine de bağışla beni

Büyüdüğünüzü görmek mutlu ediyor beni
Hiç bir zaman üzmek istemedim sizleri
Umarım ki siz de üzmezsiniz sizi sevenleri
Büyüdüğünüz de siz de bana hak verir bağışlarsınız

                  Temmuz 1993
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Bebeğim

Takıldı bir kez dilime
sabah kalkınca geliyor elime
akşam olunca hüzün gibi çöküyor
yüreğim hep o sesi haykırıyor

Hıçkırıklarımda bile içimde
sevinç sebebim sevincimde
gündüz hayalimde gece düşümde
yüreğim hep o sesi haykırıyor

Baharda açan çiçeçekler gibi
sonbaharda dökülen yapraklar sanki
kışın o ayazın soğunda bile
yüreğim hep o sesi haykırıyor

Merak ettiniz değilmi
yemin törendeki bir asker gibi
O anlar ve bilir kendini
yüreğim hep o sesi haykırıyor
Bebeğim bebeğim bebeğim....                           MART:2006
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Bırak Beni

Seni unuttum desem inanırmısın
inan çünkü sen bana yanlış yaptın
yanlışın içinden çıkılmaz bir hal aldı
duygularımı karama karışık etti
beni sen deliye çevirttin

Gözlerim artık gözlerini aramıyor
ağlamaktan kan çanağı olsalar bile
çanağı boşaltmak daha kolay geliyor
ağlamak canımı acıtmıyor çünkü
ama seni görmek avı veriyor
bacaklarım bile tutmuyor o an
gel birdaha çıkma karşıma
mutlu ol sen kendi doğrularınla
benim doğrularımı elleme olurmu
hoşça kal sen kendinle kal
benide kendimle bırak.                                           NİSAN:2004
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Bir Bilsen

İçimden yazmak geldi nedense
Birde ne yazacağımı bir bilsem
İçimden bir şeyler kopuyor
Yüreğim acıyor ya
Kranlık bir odada
Tavanda sanki nokta kadar
Bir ışık görüyorum sadece
Ameliyatta kanamalı bir hasta düşünüyorum
Benimde sanki o anda içim kanıyor
Bu yaşta aşkın güzelleğini
Düşünmem gerekirken neden böyleyim
Ah bir anlasam neler oluyor
Baharın verdiği kanımın oynamasımı
Yoksa bunalımamı giriyorum
Bir dostum ağladımı
Benimde içim ağlıyor
Bu halimi seviyormuyum
Seviyorum her halde
Çünkü bende o anda
Hıçkırarak ağlamak istiyorum.

                                                                        NİSAN
                                                                                       2004
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Bir Bilsen Ki

Ben seni arabanın sesinden bile tanırdım
şimdide geçen her araba sesini senin sanıyorum
gözlerim dolu dolu olur geçen arabalara bakarım
bir bilsen ki ondan sonra da nasıl hıçkıra hıçkıra ağlarım

Nasıl alışmıştım bilsen ki senin bağıran sesine bile
yoksun sen ama ellediğin her eşya geliyor şimdi elime
galiba çok zor alışacağım sensizliğe
bir bilsen ki bu ayrılık ne çok zarar veriyor benim benliğime

Birde akşamdan yatmayı bilmezdin
tabiki sabahtanda uyandırınca kıyamet koparırdın
ancak kendi keyfin gelince kalkardın
bir bilsen ki o sabahları bile nasıl arar oldum.........

                                                                                   OCAK  1995
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Bir Gün

Bir anlayanım olurmu acaba
Beni ben gibi tanıyan
Dertlerimi samimice paylaşan
Gelirmi acaba gelirmi böyle bir gün

Gidermiki içimdeki o ikinci kişi
Kavgam gürültüm hep onunla
Nefret bile edemiyorum ondan
Gelirmi gelirmi acaba böyle bir gün

Güzel hayallerime bile giriyor
Rüyalarımı bile bana bırakmıyor
Beni benden bile kıskanıyor
Gelirmi gelirmi acaba böyle bir gün

Kendimi bulabilirsem birgün
Tekrar sevmeyi öğrenebilirsem
Kendimi kendimin üzmesine asla izin vermiyeceğim
Gelirmi gelirmi acaba böyle bir gün
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Bir Hayalin Peşinde

Bir şarkı misali takıldın dilime
bazen sövüp sayıyorum kendi kendime
birileri görse eminim gülecektir bu halime
yazabilsem keşke başka bir isim şu zavallı yüreğime
her yudum alışta sen varsın kadehimde
gündüz hayalimdesin gece düşümde
unutmak istiyorum seni, bu olsa keşke elimde
al istemiyorum senin olsun kalbinde,sevginde
duydumki unutamamışsın sen hala maziyi
bu kadar iradesiz tanımıyordum ben seni
başarırsın eminim, biraz iradeli ol yeterki
yıpratma kendini,bilirsin bu dünya fani
değmez hiç bir şey için ayyaş olmaya
unut o mazini bak güzelce yaşamana
bende,bütün samimiyetimle mutluluklar diliyorum sana
kendine acımıyorsan acı bari kurduğun o güzel yuvana

                                                                       ŞUBAT       1994
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Bir Hüzün

Bak yine içim acıdı işte
Bu aralar nedense pek sık oluyor
Nedir bu yaa niye içime geliyor
Hüzünler geliyor acımasızca üstüme üstüme.

Niye söz geçiremiyorum içime
Dağdan düşen kaya parçasına benzedim
Pare pare oluyorum
Paralıyor içimi ve bedenimi hüzünler

İstemek ve onun olması
Çokmu apayrı şeyler anlamadım
Karanlıktayım bir ışık bile yakamadım
İzin vermiyor hüzünler ışığa bakamadım

Kovmak istiyorum içimden
Gelmesinler bana ben onları istemeden
Sağlığımı yitirip hastalıklar gelmeden
Hüzünler bırakmayacak beni ecel bana gelmeden.....
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Bir Hüzün Var İçimde

Durup dururken içim daralıyor
bir bilsem beni o zaman kimler anıyor
kolay bir şey değil o an kalbim acıyor
hüzünlü insan kendini mutsuz sanıyor

gidin ne olur gelmeyin üstüme üstüme
istiyorumki gölge düşmesin bu temiz sevgime
büyük bir sevgi vermek geliyor içimdem sevenlerime
nedense bilemediğim bir hüzün var yinede içimde

yeterki insana bir hüzün gelmeye dursun
isterse gül bahçen hep güllerle dolsun
kim isterki her gün rengi sararsın solsun
isyan ediyorum hüzün sana bak işte sefam olsun.....

                                                   MART       1994
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Bir Umut

Hep beklemekle geçer hayat
Nedendir bilinmez hep bekler insan
Bir gülümseme bir bakış
Bir umuttur çünkü hep beklediğin

Sanki çok yemek yemiş gibi
patyacakmış gibi sanırsın kendini
Derin bir of olur çektiğin
Bir umuttur çünkü hep beklediğin

Sev yeterki sen sev
Bir minik canlı bile olsa
Umutlarını geleceğini hayallerini sev
Bir umuttur çünkü hep beklediğin

İzin verme kendini ezmene
Zaman zaman kendini ödüllendir bile
Kaybetme ne olur sakın hayat felsefeni
Bir umuttur çünkü hep beklediğin

                                                                         MAYIS
                                                                             2004
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Böyle Bir Yar İstiyorum

İstedimi sıkı sıkı sarılabilen
gerektiğinde benim için ağlayabilen
beni benden daha iyi tanıyabilen
işte ben böyle bir yar istiyorum
istedimi canından çok sevebilen
çevresine hep güven verebilen
gerektiğinde önüme mücevherler serebilen
işte ben böyle bir yar istiyorum
iyi ve kötü günümde yanımda olabilen
haklı olduğum zaman beni haklı görebilen
kanayan yaram olduğunda yaramı sarabilen
işte ben böyle bir yar istiyorum                                            Nisan            1995
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Bu Dünyada

Ne olur sankiyardım etse her zengin fakire
Onlarında canları car diye akıllarına gelse
Bir kilo zeytinle birde ekmek verse
Hiç bir şeyi eksilmez ki üç günlük bu dünyada

İnsanlar birbirni hep sevse ve saysa
Hep birlikte olupta el ele tutsa
Kötülklerde hep haneden dışarda olsa
Bunun aksine de değmez zaten bu fani dünyada

Dönüpte baktığımızda şöyle etrafına
Hiç Dost kimse kalmamıştı sanki yanımda
Ben böylemi yalnız kalacaktım bu işin sonunda
Ne olurdu sanki yalnızlık olmasa bu dünyada

Herkes düştü sanki bir ekmek kavgası peşine
Kimse bakmıyor bile çoluk çocuk ve eşine
Ayda bir et giriyor ancak garibin dişine
Şunu unutmamak lazım dünya malı kalır bu dünyada
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Can Yoldaşlığı

Gün geldi paylaştık birlikte acılarımızı
Tanrım bozma bu güzel arkadaşlığımızı
bu arada düşünelim hep birlikte sağlığımızı
sağlıklı daha iyi yapılır çünkü can yoldaşlığı

nekerda eğleniyoruz yemek saatlerinde
cici bayanlar gezip tozarken çay bahçelerinde
bizimde bosch ta bunları hayal bile etmek değil elimizde
kendimizce mutluyuz işte yapıyoruz birbirimizle can yoldaşlığı

gün gelir elbet bizde otururuz evimizin köşesinde
 eminimki yine koşacağız hayat mücadelesi peşinde
mutlu olmak aslında hepimizin elinde
bizde mutluluğumuz için yapıyoruz birbirimizle can yoldaşlığı

bakarsın aniden gideriz hepimiz başka başka illere
arada bir de bir selam salarız birbirimize
isyan edermiyiz acaba bir gün bizi ayıran kadere
ayrılıklar olmadanda herzaman, yapabilsek keşke
can yoldaşlığı.....

                                                     ŞUBAT         1994
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Canım Annem'e

Küçükken kulağıma ninniler söyledin
Bir kerecik bile kızıpta sövmedin
Benim yüzümden dayaklar bile yedin
Bunları  asla unutamam canım annem

Kötü sözünü hiç bir gün duymadım
Nasıl bir sabrın var bir türlü anlamadım
Senden ayrılmaya bir türlü alışamadım
Bu ayrılık keşke bise canım annem

Elinde olsa canını bile verirsin
Her zaman her şeye hoş gönüllü olursun
Belki bir gün olur da isyan edersen
O zaman bile ben sana yine kızmam canım annem

Bir gün olur da senden önce göçüp gidersem
Hem beni hem de Allahımızı seversen
Beni göçtüğüm yerde rahat ettirmek istersen
Arkamdan sakın ağlama seni çok sevdiğimi bil canım annem

                   Haziran 1993
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Canımsın Sen

Onbeşimde senin ile tanıştım
ben sana sende bana alıştın
sana her zaman umut dolu gözlerle bakmıştım
etrafımı hep senin sevgi çemberinle sarmıştım

Ne zaman geldin gelinlik çağına
ediyormusun şimdi sen baba ocağına veda
çıkmıyacakmı senden artık ne ses nede seda
diyormusun şimdi sen bize elveda

Yüreğime açıyorsun kocaman bir yara
ederim ben sana bu canımı feda
sensiz günlerim olacak zifiri kara
süremem ben sensiz artık hiç bir sefa

Seni çok sevdiğimi söyledimmi hiç sana
oysaki seni ne çok seviyorum anlasa
beni sevdiğini sende hiç söylemedin ama bana
olsun...sen söylemesende sen yine benim canımsın..ablan.

                                                                      24.12.2005
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Çiçeğimsin Sen

Baharda o rengarenk çiçekler
hani göz zevkini okşarya insanın
işte o sensin sen çiçeğimsin
renginin hiç önemi yok biliyormusun
senin her rengin bana bir şeyler söylüyor
hani acıyla tatlı kardeştir derlerya
işte buda onun gibi bir şey
çiçeğimsin sen sensin çiçeğimsin
kardelenlerde çiçektir ama
onlar bana nedense hep zorluğu hatırlatır
kar üşütürya hani ondan belkide
insan bazen zaman zaman üşürya
üşüdüğündede ısınacak bir şeyler ararya
işte ben ozaman hep seni ararım
çiçeğimsin sen sensin çiçeğimsin
baharın ilk ısıtan güneşiyle açan
çiçeğimsin sen sensin çiçeğimsin
birde sen sulanmadan bile açıyorsun
bilmemki bunu nasıl yapıyorsun
sen sulanmadan açamasan bile
ben senin için uçsuz bucaksız
denizler,deryalar olurum
ve sana yine su bulurum
çiçeğimsin sen sensin çiçeğimsin

                                                                     MART     2006
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Çok Saf

Ah bir anlasam
nedir bu olanlar
bu etrafımı saranlar
bildiğim tek doğru çok saf oluşu

Güzel bir şeyler hissediyorum
acımıdır tatlımıdır bilemiyorum
ama gelecekte güzel şeyler görebiliyorum
bildiğim tek doğru çok saf oluşu

Özlemler saadetim oluyor
ayrılıklar artık acı vermiyor
garipte olsa bu bana iyi geliyor
bildiğim tek doğru çok saf oluşu

Günler aylar gibi geliyor
haftalar ayları ne kadarda seviyor
azda olsa bunlar biraz acı veriyor
bildiğim tek doğru çok saf oluşu.                  ARALIK:2005
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Damla

Yüreğimdeki o ışık
güneşin ışığını bile bastırıyor
sönük kalıyor alevleri bile
damla damla damlıyor içime

Her damlası ok gibi
saplanıyor içimin derinlerine
derman oluyor sanki dertlerime
damla damla damlıyor içime

Çarelerime çareler arıyorum
ben onu kendi yüreğim sanıyorum
dokunursam kırılacak diye korkuyorum
damla damla damlıyor içime

Solar giderim ben o damlasız
kalır canımın canı cansız
kullar olmaski hiç hatasız
damla damla damlıyor içime......

                                                                NİSAN               2006
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Daral Geldi

Bir çığ var gönlümde
Duyduğum her sesten kıpırdıyor
Yuvarlanıp gidecekmiş gibi
Çözemiyorum ben bu işi

Var olan birşeyler var ama
Zorlanıyorum anlamakta
Esas olan zoru anlamak ama
Ben yinede anlıyamıyorum

Bir karanlık var bir köşemde
Bir türlü aydınlatamıyorum
Ben ışık yakmaya çalıştıkça
O karanlık kendine eş arıyor

Canım sıkılıyor stresliyim
Gevşememe izin verilmiyor
Kim bu zatı muhterem
Terket beni her kimsen
Seni sevmedim seni sevemem.

                                                             NİSAN
                                                                          2004
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Doğduğun O Gün

Doğduğun  o gün bisen ne kadar mutlu olmuştuk
ilk önce o tombul yanakların dikkatimizi çekmişti
çok aç gibiydin ciyak ciyak bağırıyordun
bizim ilk göz ağrımızdın,doğdun gün en mutlu günümüzdü

Nede çabuk büyüdün bak geldin bile 11 yaşına
tek dileğemiz hiç bir bela gelmesin o akıllı başına
inşallah hiç bir zaman hayallerimizi çıkarmassın boşuna
erişirsin sende bizim gibi o mutluluk rüyasına

şu anda ne söylesek boş geliyor sana
bazen kızıpta güceniyorsun bile atalarına
sende evlenip kuduğunda kendine bir yuva
bizi daha iyi anlarsın sanada baba diyenlerin olduğunda

                                                                       15.01.1994
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Dokuz Kasım

Tam beş yıl önce bu gün doğmuştun
bilemessin yavrum ne çok mutlu olmuştum
senin kıp kırmızı yanakların benimse biraz rengim solmuştu
Ailemiz,dostlarımız hep birlikte yaşadık o 9 kasım mutluluğu

Yıllar çok çabuk geçti bak okul çağın geliyor
gün geliyor anneler yıllar yerinde dursun istiyor
arada birde olsa,yavrularının yuvadan uçtuğunu düşlüyor
ama o gün düş değildi o 9 kasım mutluluğu

Bakarsınki bir günde kocaman bir genç kız olmuşsun
eline bir ruj birde allık almışsın
sen hiç anlamadan birde bakmışsın aşık olmuşsun
sen nerde olursan ol benim hep aklımda o 9 kası mutluluğu

aşktan sonrası zaten çok çabuk gelir
ve doğal olarakta arkasındanda evlenmek istenir
gün gelir bir gün gelinlikte üzerine giyilir
sen gelin olup giderken bile annenin yine aklında o 9 kasım mutluluğu

kasım:1994
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Duy Beni

Susmaktan dilim isyanda
gözlerim bakmak istemiyor ışığa
kalbimse tek senin için çarpıyor
ayaklarım yürüyor tek senin sokağına

sabahımsın sen sensin günaydınım
besi bereketisin o ufacık soframın
canısın sen damarlarımdaki dolaşan kanımın
kıyma bana duy beni sen herşeyimsin canımsın

duy beni vahşi bakışlım
duy beni kendimi kaybetmeden
duy beni..........

                                                            Ağustos         1995
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Elveda Canım

Nerde o güzel gülüşlerin
o tatalı tatlı sözlerin
benim olsun bütün dertelerin
elveda canın beninm elveda

Sen ağaç bende dalın olsam
dalında kuş olup ötsem
kollarımda sıkı sıkı sarsam
bıraktığımdada elveda canım elveda

Bir tane gül alsan bana
köle bile olurum o zaman sana
kalbim dolu dolu olsa bile aşkınla
kırdınmı beni elveda canım elveda

Seni unutmak geliyor içimden
çaba göstermek gelmiyor elimden
yinede adın düşmüyor dilimden
düşmesen bile dilimden elveda canım elveda.......

                                                                                ŞUBAT         1996
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Ey! İstanbul

Ey! İstanbul iki yakayı birbirne bağladın,
ama kimleri ayırdın bilebilir misin?
aşıklar şehri dediler,insanlar sana güvendi ben de öyle,
ama sen sadece yakaları birbirne bağlayabildin,
kalbimin bi tarafı anadolu da bir tarafı avrupada kaldı haberin yok...

Ey! İstanbul güzellik görüntüde değil kalptedir,
sen insanların kalbini çaldın,
ruhlarını esir aldın,
yüreklerine yangın düşürdün,
nice aşkları tükettin haberin yok...

Ey! İstanbul sana son sözüm,
artık adına yakışanı yap,
insanlara gerçek mutluluklarını ver,
artık zamanı geldi yakalara köprü oldun,birleştirdin
aşıkların bölünmüş kalblerini de birleştir......

                                             25 Mart 2006
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Gecenin Bir Vakti

Saat gecenin ikisinde
kalemim yine elimde
canım en iyi dostum
yine o güzel kalemim

Geceler tek sırdaşım benim
beyaz bir sayfa sevenim
ne olurki benim bu halim
bu gececilik bitermiki günün birinde

uyku denen şey hiç olmasa
kimbilir ne güzel olurdu dünya
insan doya doya yaşardı hayatı
ömrümüz dahamı uzun olurdu acaba

Gece duygular neden bu kadar yoğun
isterseniz bir bilene sorun
gececiler bu soruya cevap verin
hep birlikte bir of çekelim içten deri derin.           TEMMUZ

                                                                                      2000
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Geri Dönemem

Verdiğim bu kararı değiştiremem artık
kararsız biri olamam bunu isteme benden
hiç boşuna kafamı karıştırmasan diyorum
geri dönemem ama yinede sizleri seviyorum

Hiç korkma ben bütün zorlukları tek başımada yenebilirim
hiç zarar görmeden üstesinden gelebilirim
bu arada seninde kanayan yüreğinide görebilirim
geri dönemem ama senin yaranıda yine sarabilirim

Hasret çekmek sevenlerin kaderidir
ayrılıkta hasret çekmenin bir diğer ekidir
böyle şeyler hep bir sebep işidir
çok önemli bir sebep olmadan ben geri dönemem artık

Hiç düşünme bu günleride atlatacağız
o zor günlerede katlanmasınıda bileceğiz
biz hep birbirimizin eksiklerinide tamamlıyacağız
geri dönemem ama biz birbirimizi de asla unutmuyacağız...

                                                                                               OCAK      1995
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Gideceksin

Bilemiyorum ne düşüneceğimi
aklıma getiremiyorum hiç gideceğini
nasıl unuturum senin o samimiyetini
ya o maviş maviş gözlerini
arada bir, bir haber sal olurmu
bir satır yazı bile değer dünya malını
verebilirim sana ben bu canımı
yerim ben senin o maviş gözlerini......

                                                                                 Haziran         2000
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Gördü Gözüm

Gördü Gözüm

Ay ışığında parlayan
Gecemi aydınlatan
Kalbimi çarptıran
Bir güzeli gördü gözüm

Yalnızlığımı büyüleyen
Derdime derman olan
Kollarıyla beni saran
Bir güzeli gördü gözüm

Kızdığında bile çok şirin
Neşesi sıcak evimin
Kırmızı gülü gül bahçemin
Bir güzeli gördü gözüm

Acılarımı paylaşan
Kızdığımda peşimden koşan
Sevdası yürek yakan
Bir güzeli gördü gözüm
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Gözlerinin Rengine

Bak içimden bakmak geldi gözlerine
Derinlere dalıyorum kendimden geçiyorum
Seninle beraber olduğumu düşünüyorum
Vurgunum sana seni çok seviyorum.

                                                                             NİSAN

                                                                                                2004
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Gurbet Kuşum

Gecelerin bensiz nasıl
ederdik seninle nede güzel fasıl
sen nekadar kasılırsan kasıl
sen yinede benim gurbet kuşumsun
yüreğindeki teller o kadar inceki
niye böylesin sen niyeki
hele bir derdini bir söyleki
ben bulabilirim çaresini belki,
beyaz sayfalara dök içini
onlarda tıpkı senin gibidir emin olki
unutturur onlar sana tüm dertlerini
bulursun o güzel sayfalarda kendini
senin o güzel ruhunu çok seviyorum
seni dinlerken içimi dinlendiriyorum
bazen sende kendimi görüyorum
ruhu güzel kendi güzel gurbet kuşum......

                                                                              25.03.2006
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Gül Yüzlüm

Sen gülünce yüzünde açan gülü
kıskanıyorum bunu biliyormuydun
çünkü gül sana benden daha yakın
yaaa o hep seninle gül yüzlüm

Gülü sensiz seni gülsüz
hayal etmek bile azap dolu
gülün tomurcuğu gibi o yumuk gözlerin
hiç aklımdan gitmiyor gül yüzlüm

Sendeki o gülün adı henüz yok
çekiniyorum ona isim bulmaya
soldururmuyum acaba diye
sendeki o gül hiç solmasın gül yüzlüm

Gül dikensiz olmaz ama
sendeki gül de hiç diken yok
çünkü senin bu gülden haberin yok
sadece benim sende gördüğüm
bir gül çünkü gül yüzlüm.........

                                                               NİSAN       2006
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Gün Gelir

Gün gelir mutluluğumuzu kıskanırdı gökyüzündeki yıldızlar
gün gelir fesatlığından çatlardı duvardaki aynalar
gün gelir diyecek tek kelime bulamazdı kara sevdalılar
gün gelir haftalar gelir ardındanda gelir acımasız o yıllar
gün gelir umrumuzda olmaski hiç bir şey
gün gelir olur sanki ters şeyler bile yüzey
gün gelir çekilmez oluyorsun koca dünya hey
gün gelir dudaklarımda bir fısıltı hey gidi o eski günler hey
gün gelir bir neden ararız sanki kavga etmek için
gün gelir sorarız birbirimize bu kavga neden ve niçin
gün gelir yaparız sağlıklı ve sağlam bir seçim
gün gelir düşünürüm,bittimi benim bu dünyadaki işim
gün gelir savunurum haklı gördüğüm herşeyi
gün gelir duymak bile istemem böyle angarya işleri
gün gelir seyrederim yol boyundaki asılı afişleri
gün gelir zannederim ki üzerimde, dünyanın o bütün dertleri

                                                         ŞUBAT         1994
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Hasret Ateşi

Kafamda kıvılcımlar oluşuyor
kalbimse inceden inceye sızlıyor
dizleriminde arada bir bağı çözülüyor
yüreğimi yakıyor bu hasret ateşi

geceler boyu yazmak istiyorum
duygularımı hislerimi kaleme döküyorum
her kelimeyede hüzünde katıyorum
satırlarımın hepsinde var hasret ateşi

gurbetçilik kaderimde var benim
ben yinede nedense bu halimi severim
gün gelir hem ağlar hem hüzünlenirim
kahkahalarla güldüğüm zamanda bile
içimde yanar yine o hasret ateşi.......................Kasım          1995
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Hasretinle

Seni sensiz yaşamak
Gömleği ateşten kuşanmak
Hayatı ölüm gibi sanmak
Hasretinle alev gibi yanmak

Sancılar giriyor başıma
Yalvartma Allah aşkına
Yaşanmaz bu acı tek başına
Hasretinle döndüm ben bir şaşkına

Gündüzü gece sanıyorum
Oralarda kendimi arıyorum
Her gün Tanrıya yalvarıyorum
Hasretinle iç huzuru buluyorum

Hayırlar diliyorum Yaradandan
Beni almasın diye sakın benden
Can çıkmayınca bu bedenden
Hasretinle yaşamamak gelmezki elden...

OCAK:2006
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Hastane Koridorları

Aylar oldu kaldık buralarda
ne iyilik ne kötülük kaldı insanda
Allahım ne olu şifa ver kullarına
gezip kalmayalım bu hastane koridorlarında
insanın bu kadar acıya yüreği eziliyor
içimizde hiç iyi bir duygu kalmıyor
zaman zaman canından bile beziyor
bu koridorlar beni fena halde sıkıyor
ne kadar dertliler var burada
kimininki ölüyor kendi kollarında
bazılarıda çıkıp gidiyor kendi ayaklarıyla
bu hastane koridorları
hep kendi ayaklarıyla çıkıp gidenlerle
dolsun inşallah.......amin.....

                                                               Eylül          1996
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Hatırlar Mısın?

Çeker misin içini bilmem ki zaman zaman
Gurbetçi kızımın acaba hali pek mi yaman
Arada birde olsa bir selam salsam
Bazen de acaba bu garip kızını hatırlarmısın

İçimden gelenleri yazdım kızma bana sakın
İzine çok az kaldı gelmemiz pek yakın
Neler yapacağız diye hayaller mi kurarsın
Ya da geçmişteki günlerimizi de hatırlar mısın?

Annemi bana gönderdin çok mutlu oldum
Ama şunu da biliyorum sen de orda sarardın soldun
Şuna eminim ki daha çok kıymetini anladın
Soruyorum baba gözünde bir damla yaş ile o eski mutlu ve bazen de mutsuz günlermizi
acaba hatırlar mısın?

                     Haziran 1993
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Hayal

İçimde var olan
gönlümü bir süs gibi kaplayan
geleceğime yön gösteren
zaman zaman cesaret veren
içimideki o hayal hiç ölmesin
içimi süsleyen o mum hiç sönmesin
hiç kimse ne olur hayal kırıklığına uğramasın
o sıcak duygu herzaman var olsun
hayalsiz hiç kimse yoktur inanın
kimininki gerçekleşir dallanır dünyaları
kimininki mazi gibi gerilerde kalır
her ikiside çok güzeldir yinede
o hayal herzaman gözümüzde canlanır......

                                                  KASIM        1994
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Hayat Yolu

Hayat yolu çizgisi başlar insanın doğduğu anda
kimininki inişli, kimininki çıkışlı bu hayat yolunda
kiminin sabrı tükenir isyan eder sonunda
kimide kaderine hep razı olur hayat denen bu yolda

Kimileri çalışır çabalar okuturlar evlatlarını
büyüyünce sevip sayıp korusunlar diye vatanı
kimide alır kahpe düşmanın kahpe kurşunlarını
gözlerden yaş yerine kanlar akar hayat denen bu yolda

Kimileri hayatı boyunca hep parasızlık çeker
kimileride kendine her gün yeni bir kıyafet seçer
bazanda insan hep,bilemediği bir şeyleri bekler
şunu bilmek gerekir aslında hepimizin sonunu
aynı yol bekler.......HAYAT YOLU.....

                                                                  ŞUBAT         1994
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Her Şey Allahtan

Sağlıkta bizim içindir hastalıkta bu fani dünyada
her gün her saat gezmiyormuyuz sanki kelle koltukta
yapayalnızız dünya denen bu büyük boşlukta
iyilikte boş bazen o buyük aşkta
bazen belalar insanın üstüne üstüne gelir
kader bu ya işte gün gelir insana çiğ et bile yedirir
nasipte varsa kah iyi kah kötü üzerimize saldırır
her şey Allahtan bir günde bakmışsınki
yüzümüzdeki rengide o soldudurur.....

                                   MART                    1994
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Hüzün

Bir of çeksem
şu karşıkı dağ
yıkılırmı acaba
of dedim ama
karşıkı dağ yıkılmadı...
sadece benim içimden
dağ gibi bir
şeyler kopup gitti..
ama ondan sonra
çok ama çok ferahladım
kalbim yerinden çıkıp
bier yerlere gidecek sandım
ben bu güne dek
hep gönlümün isteklerine kandım
ben seni herzaman kendim gibi sandım
geçte olsa malesef
aldandığımı anladım
artık hüzünleri
içeri almıyayım diyorum
yüzsüz şeyleryine
giriyorlar kapıdan içeriye
talan ediyorlar yine
beni ve duygularımı
sevinç ve neşe koymuyorlar bende
sen git de kardeşin
gelsin ey hüzün
kapılarım ve gönlüm
ona sonuna kadar açık
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Hüzünlü Günler

İzin sonrası başladı bak yine hüzünlü günler
yakınlarım ve sevdiklerim yine bir yıl yolumu gözler
kader ayrılık için bilmemki neden hep beni seçer
ayrılıkla birlikte başladı bak yine hüzünlü günler

bazen sanki bir his kaplar içimi
getirseler bile dünyadaki en ünlü hekimi
oda anlayıpta yapamaski testini
şu fani dünyada varoldukça böyle hüzünlü günler

ama yine Allahıma şükürler olsun
gönüllerimiz her an sevgiyle dolsun
kalbi kötü olanların renkleri solsun
kötülerin olsun hep ne olur hüzünlü günler

Allahım sen sabırlar ver ne olur sevenlerime
güç kuvvet ver ayak ve ellerine
bükülmeden belleri varalım memleketimize
bütün ailemle hep bir arada mesut bir hayat
sürdürelim herzaman uzak olsun bizden hüzünlü günler

                                                       ŞUBAT        1994
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İhanet

dost hançerinin açtığı yara
onarmak ne kadar zoroluyor
yaranın ta derinleri sızlıyor
gözünden yaş gelmeden
insanın yüreğinin tam ortası ağlıyor
sevgi sarsıntısı çok yıkıcı
yer sarsıntısı gibi acı veriyor
hayata bakış açısı değişiyor
böyleleri keşke hiç olmasa
ne işe yarıyorlarki sanki
yıkmaktan,kırmaktan başka
ihanetin acısı yürek yarası
sanki doğum sancısı gibi
gelip,gelip tekrar gidiyor
giderkende yarıpta gidiyor
bunları yaşamak çok acı veriyor
ama ne yaparsın hayat, yine
bak işte, hızla devam ediyor.            MAYIS:2001
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İkinci Kişi

Allahım at içimden ne olur o ikinci kişiyi
yönlendirmesin beni çünkü bazen attırıyor kafamı
işte o zaman hissediyorum kafamdaki o sancıları
kırıyorum o zaman o an etrafımda olan insanları

zaman zaman beni adeta sanki kıskanıyor
güldüğüm zaman içimde hıçkırıklarla ağlıyor
ağladığımda da kahkahalarla gülüyor
ağlamakta gülmekte hiç biri bana ait olmuyor

kendimi bir savcı gibi görüyorum
yargılan ise yine kendim oluyorum
o anda önüme demirden bir duvar örüyorum
savcıyıda yargılananıda sanki adeta seviyorum

bilmemki kendime bu cezayı niye veriyorum
ben bu işin içinden tek başıma çıkamıyorum
o ikinci kişiyi içimden bir türlü atamıyorum
beni esir almasına acaba benmi izin veriyorum
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İşte Hayat

İşte hayat karşındayım
öldüğümü sandın
 ama yanıldın
ben hep beni ayakta tutacak
bir işaret bekledim
ve sen bana sonunda o işareti verdin
mutlu olamıyacağımı sandın değilmi?
yanıldın ama,
çünkü ben eski ben değildim artık
gönderdiğin işaret bana hayatımın yönünü gösterdi
tüm tabelalar bir yönü gösteriyordu artık
ey hayat bulamıyacağımı sandın değilmi?
ama yine yanıldın
artık senin karşında olduğum gibi
benim karşımdada hayatımın işareti var.
Onun Adı Aşk
bana çağrıştırdığı meal ise mutluluk
sağol hayat
sağol aşkım...........

                                                                               15.01.2006
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Kanayan Yürek

Hatırlarmısın nede güzel başlamıştık
Parklarda heran elele dolaşmıştık
Birimize hiç bir zaman doyamamıştık
Nekadarda büyüktü bizim aşkımız

Bir gün gelip buiş olmayacak dedin
Beni yüreğimin enderin yerinden vurdun
Nedenini bugün bile anlamış değilim
Oysaki nekadarda büyüktü bizim aşkımız

Sensizde mutlu olmayı deniyeceğim
Seni sokakta bile görsem tanımıyacağım
Kalbime kırılmaz çelik bir zincir vuracağım
Bu kırık kalbimide artık kimseye açmayacağım
Ve bu büyük aşkıda artık unutacağım

                                                                                       EYLÜL
                                                                             1998
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Kara Gülüm

Gülüşün andırır sevgiyi
arkadaşlığın ise dostluğu
kişiliğin müjdeler mutluluğu
canım benim kara gülüm
sakın unutma beni
bilki ben hep sevmişim seni
taktirde etmişimdir hep kişiliğini
canım benim kara gülüm
arada bir ararsan sevinirim
sana hep mutluluklar diliyirum
sevdiklerinin hep yanında olmasını umuyorum
canım benim kara gülüm
isteklerin hep gerçek olsun
yuvan hep mutluluk dolsun
düşmanlarınında hep rengi solsun
canım benim kara gülüm........                                                 TEMMUZ

                                                                                     1995
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Karamsarlık

Nedense içimden geliyor hep hüzünlü olmak
karamsar ve iç karartıcı şeyler yazmak
hiç denemek istemiyorum neşeli olmak
hep sanki içimden geliyor birilerine acımak
bir an bile anlıyamadım neden böyleyim
hiç bilemiyorum derdimi kime söyleyim
istemezmiydim bende herkes gibi güleyim
gün geliyor bilemiyorum bile ben nerelerdeyim
anam bak beni 30 yaşına getirdin
bir kez bile olsun of demedin
o ölümlü halimde bile bana hakkını helal eyledin
bende sana beni sakın unutma anam dedim
ağlama arkamdan canım anam benim
kızın minede yokki göz yaşın silsin
gün gelir bensiz yaşamayada alışırsın
bırak anam bu dünyada kötüler yaşasın
bana kalırsa ben hayatımı hiç ciddiye alamadım
yüreğimdeki yaralarımı bile hiç kimseya açamadım
bu neden den mi acaba hayattan hiç bir zevk alamadım
ben kendi hayatımın kıymetini kendim bilemedim
o kadarda değil ben şükretmesinide bilirim
benden kat kat kötüleri var görürüm
Allahımı ve Resulunu da çok ta seviyorum
yine de bu halime de defalarca şükürler olsun diyorum.............

                                                                               NİSAN       1993
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Karanlığımın Aydınlığı

Karanlığın içinden ayırt ettim seni yine bu gece
beynimin içi o kadar karışık ki
çok karanlık,puslu,kirli
bir o kadarda karışık olmasına rağmen
karanlıkta bir tek seni ayırt edebiliyorum
çünkü sen benim karanlığıma aydınlıksın
iyiki warsın bebeğim.......

                                                                      09.11.2005
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Karanlık

İçimdeki o karanlık şey
neyin nesidir anlamak çok zor
içimde var sanki yanan bir kor
bir tas su verenim yok yanımda

Bende isterdim hep gülüp eğlenmeyi
ama o karanlık hep engelliyor beni
anlıyamıyorum bunun bir türlü sebebini
yıllardır ben hep arıyorum kendi kendimi

Tam kendimi buluyorum patika bir yolda
yürüyorum o yolda  yavaş yavaş
önüme çıkıyor kocaman bir taş
yıkılıyorum basıyor yine o karanlık
yine kalıyorum başladığım  o yerde......

                                                                                     KASIM     1999
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Kaybolan  Kişi

Hıçkıra hıçkıra ağlayan
kahkahalarla gülen
yürekten içten hüzünlenen
çilekeşler gibi gün geçiren
parasını sere serpe kullanan
karanlıklara kapanan
aydınlıktan nefret eden
kendi kendine konuşan
dünyayı gözü görmeyen
kendinden bile nefret eden
kırmızı gülü sevmeyen
dağ başından bağıran
sevmeyi aşağılık sayan
sevilmeyi bir hiç gibi gören
kendini kalabalıkta bile yalnız hisseden
pskiyatristleri kendine meken tutan
kimdir bu zatı muhterem varmı bunu bilen.....

                                                                    Kasım           1995
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Kırgınım

Kanadı kırılmış bir kuş gibiyim
yağmurlu bir günün akan seli gibiyim
yağan karların kar  tanesiyim
kırgınım kendime avare gibiyim

Fırtınalı bir günün fırtınası gibiyim
iki çaresiz aşığın sevdasıyım
dertliler diyarının sanki ustasıyım
kırgınım kadere adeta onun belasıyım

Dökümde akan alev gibiyim
arap çöllerinin yakıcı güneşiyim
yürekleri yanan şehit analarının anasıyım
kırgınım eli silahlı o zalim düşmanlara.....

                                                                               AĞUSTOS      1997
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Mazim Benim

Yoruldum dinlen diyenim yok
Aksine hep eleştiriliyorum
Saygı duyanım yok
Yoruldum otur diyenim yok

Bir karar aldım kendimce
Artık hiç susmuyacağım
Haksızlıklarla hep savaşacağım
Ezdirmiyeceğim kendimi

Taktir görürmüyüm bir gün onuda bilmem
Ama yine de hak ettiğimi sanıyorum
İç güdülerim böyle diyor
İnşallah hayallerim ölmez

Bazen herşeyin sonu gibi sanki
Hançerler saplanıyor yüreğime
Kanıyor içim yavaş yavaş
İşte o zaman çok üşüyorum.

                                                                                 NİSAN
                                                                                              2004
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Mehtaplı Geceler

Ay ışığında bakarım gök yüzüne
Aşkım gelir o an aklıma
İki damla göz yaşı akar gözlerimden
Hüzün çöker yüreğime o mehtaplı gecelerde

Ben alıştım bu halime
Hüzün sanki tek dostum
Dertleşiyorum her gece dertlerimle
Azıtıyor dertlerimi o mehtaplı geceler

Karar verdim aşkını unutacağım
Seni içimden söküp atacağım
Zalimliğini hiç bir zaman affetmiyeceğim
Döndüremez beni bu kararımdan
O Mehtaplı Geceler Bile
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Minik Yavrularım

Doğduğunuz o günler en mutlu günlerimdi
Sanki o an dizlerimin bağı çözüldü
Babanız da en az benim kadar sevindi
Kıymetimizi bilin benim minik yavrularım

Sizleri büyütürken döktüm bu saçları
Sıkmaktan döktüm ağzımdaki dişleri
Tavsiyem sizlere üzmeyin sizi sevenleri
Hayat çünkü çok kısa benim minik yavrularım

Bir gün siz de olacaksınız birer anne ve baba
Dilerim ki hayatta hiç bir gün kalmayasınız yaya
Üzüntü dert keder olsun sizlerden hep uzakta
Çünkü hayat bazen acılarla doludur benim minik yavrularım

Allahımızın adını hiç eksik etmeyin dilinizden
İnşallah sizin evlatlarınız da öper bir gün ellerinizden
Büyük Allah hiç bir zaman ayrı koymasın sevdiklerinizden
Ölüm çünkü Allahın emri benim minik yavrularım

                        Mayıs 1993
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Mutluyum

Mutlu olmak okadar kolayki aslında
Seni mutlu eden birileri varsa yanında
Çok şükür bu arlar bunlar benim yakınımda
Mutluyum ben bu gün bu güzel akşamda

İçimdeki o coşku havalandı gidiyor
İfade edemiyeceğim duygular bedenimi sarıyor
Böyle olunca mutluluk kendiliğinden geliyor
Özel bir bir çaba harcamak gerekmiyor

Ne varki sanki her gün böyle olsam
Keşke hiç mutsuz olmak zorunda kalmasam
Her gün çok hızlı koşan o mutluluğu yakalasam
Yanımı yöremi hep mutluluklarla donatsam

Yo yo karar verdim artık hep böyle olmaya
Kendimi kendimin üzmesine izin yok artık asla
Herkes beni delirmişim bile sansa
Ben bunu başarabilmeyi başaracağım pekala.

                                                                                 EKİM
                                                                         2005
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Nefret

Öyle bir zaman geliyorki bazen
insan doğduğu günden bile nefret ediyor
dünya arada sırada sanki insana dar geliyor
yaşadıklarına da yaşayacaklarından da nefret ediyor

çevrenden de vede çevrendekilerden de
sağlığından vede hastalığından
iyi oluşundan ve kötü oluşundan
işte böyle bazen hepsinden
nefret etmek geliyor insanın kalbinden....

                                                                         Şubat       1994
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Neler Oluyor

İçim burkuluyor
Yüreğim yanıyor
Beynim sancıyor
Bana neler oluyor

Ateşim var sanki
Bacaklarım tutmuyor
Kollarımsa isyanda
Bana neler oluyor

Hayallerim ölüyor
Güvenim sarsılıyor
Sevincim yıkılıyor
Bana neler oluyor

Tanıyamıyorum kendimi
Korku sarıyor tüm bedenimi
Yitiriyormuyum kendimi
Bana neler oluyor.                                             MAYIS:2001
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Niğde yollarına

Bak canımın içi düştü niğde yollarına
nekadarda güzel sarardı beni sımsıkı kollarna
ben artık şu garip başımı,koyarım kimin bağrına
maviş gözlüm düştü niğde yollarına

iki yıl dile kolay nasıl geçecek
bağrımı delip delip geçecek
üzüntülerim üzüntümü seçecek
mavişim bu işin sonunda bana ödül verecek

içim nekadar burkuluyor
severek gitmesi tek tesellim oluyor
buda işte bana biraz haz veriyor
mavişim zaten sık sık beni ziyarete geliyor

hayırlısıyla bitirip geleceği günü bekliyorum
günleri her gün tek tek sayıyorum
gelecek oğlum bana sapasağlam bunu biliyorum
mavişime gönülden hayırlı yollar diliyorum...

                                                                              EKİM:2003
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O  Beni Mutlu Sanıyor

Kahkahalarla gittim sanıyor
o gelinliği kendi isteğimle giydim sanıyor
gönlümün istediğile bir yuva kurdum sanıyor
onun o yüce sevgisini küçük gördüm sanıyor

her gelin gibi bende ağlayarak gittim bunu bilmiyor
benimkisi bir mantık evliliğiğdi o başka biliyor
bir yuva kurmak için evlendim bunu anlamıyor
sevgisine saygımı yitirdim sanıyor

keşke insanın içide göründüğü gibi olsa
o solgun yanaklardan bile mutluluk fışkırsa
baygın gözler hep güzellikler görse
etrafımızda hep sevenler ve sevilenler olsa

içimden gelenleri kalemim yazıyor
mutlulukta mutsuzlukta insanın beyninde oluyor
beynin ile kalbin hemfikir değilse işin zor oluyor
her şeyden habersiz o beni mutlu sanıyor......

                                                                                      Haziran        1994
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O Canım

Canım herşeyim
gözümün ışığı
sevgiminde canı
o canım herşeyim

Hayatımın aydınlığı
gözümün feri
gönlümün en güzel yeri
o canım bitanem

Sesini bile duymak
yetiyor içime
can veriyor kanıma
canım fedadır ona
o canım güzelim......

                                                       10.05.1995
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O Şarkı

Dinlerdim yıllar öncede
bügünse yine hala dilimde
o sıcaklığı hep içimde
ah o şarkı ah o şarkı

güldüğümde sevincim o
sevildiğimde sevdiğim o
koştuğumda yorgunluğum o
ağladığımda üzüntüm o
ah o şarkı ah o şarkı

yattığımda kulağımda ninni
uykumda rüyamın süsü
kalktığımda ilk günaydınım
hep o şarkı hep o şarkı

mutluluğumda saadetim
mutsuzluğumda tek dostum
neşelendiğimde neşe kaynağım
hep o şarkı hep o şarkı......

                                                            Şubat        1997
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Ölen Hayaller

Candan bir dost bulmak
Ulaşılması çok güç
Bir hayal bence
Tam buldum dersin
Sonu hüsran ve hüzün
Kafam ağırıyor
İçim yanıyor o an
Ama hayat devam ediyor
Allah insana güç veriyor
İyikide böyle oluyor
Yoksa dünya bir anda
Yerle bir olur
Çünkü hayaller ölünce
Yaşam orda sona erer
Ve insanlar göçüp gider.       MAYIS:2001
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Renklerin Dili

Renklerin Dili

Beyazdan daha temiz
İçimizdeki o sesimiz
Ben ne yapayım sensiz
Sen mutlumusun bensiz

Kırmızıdan daha al
Gitme gitme kal
Yapayım sana sepetten bir sal
Nedir bu olanlar, bu nasıl bir hal

Karadan daha kara
Oldu yüreğim kapkara
Yazık değilmi ki bak bana
Değer vermek suç mu ki sana

Sarıdan daha sade
Sundular bana bardakta bir bade
Gelsende sen bana gelmesende
Ben çok mutluyum yinede senin sayende
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Rüyalarımın Rengi İstanbul

Tahmin bile edemezdim seni bir gün
bu kadar çok sevebileceğimi
şimdi ise seni düşünürken
ben kaybediyorum kendimi
rüyalarımın rengi İstanbul
ben sende buldum benliğimi

Senin herşeyin ne kadarda yoğun
mankenlerin,artistlerin,sanatçıların daha daha nelerin
birde üstüne üstlük bir sürü sevenlerin
işte bu seni sevenlerden biride benim
rüyalarımın rengi İstanbulum

uçsuz bucaksız mavilikler hep sende
yüreğimin içinde ayrı bir yerin var senin bende
aslında dünyadaki tüm güzellikler bizim illerimizde
rüyalarımın rengi İstanbul sen kendini koyabilirmisin benim yerime..........

                                                                 17.03.2006
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Sağlık Ve Para

Bunlardan biri varsa  biri mutlaka yoktur
kiminin derdi kimininde parası çoktur
ama yinede bence herşeyden önemlisi sağlıktır
ne olurdu sanki her ikiside bir arada olsaydı

para iyidir iyi,güzel ve rahat yaşarsın
sevinç ve mutluluktan uçuyorum sanarsın
ama yinede hep bir şeylere susarsın
,işte o anda paranın bazen saadet vermediğini düşlersin

kimileri için para herşey demektir
bazıları harcar hastane köşelerinde
kimininde varmış yokmuş olmaz umrunda
para ile iman kimde bunu bilemez kullar

Allahım ne olur her ikisinide ver biz sevgili kullarına
ne olur bizleri koru herzaman sar kollarına
nasip et hep güller açsın hayatımızda
herzaman her yerde ol ne olur bizim yanımızda......

                                                                                          Mayıs       1994
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Sana Muhtacız

Herkez bana kalbini sustur diyor sussunki
içeriye girmek isteyenler korkusuzca girsinler
ama benim kalbim hiç susmuyor
hep senin adını haykırıyor
o senin sevginle beslenmek istyor
çok çaresizim yalvarırım besle onu
kalbimin,benim ve hayatımın
senin kalbinin azcıkta olsa
benim kalbim için çarpmasına bağlı
sana muhtacız.........

                                                                           09.11.2005
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Sanki

Fidan boylum benim
ceylan gözlüm canım
melek huylum bitanemm
sözlerimi dinlesen ne olur sanki

Baykuş bakışlım sevgilim
tatlı sözlüm herşeyim
manken yürüyüşlüm hayatım
sevgimi paylaşsan ne olur sanki

Seni canım gibi seviyorum desem
önüne dünyanın servetini sersem
icabında uğruna canımıda versem
hiç değilse o zaman evlenme teklifimi
aşkımı kabul etsen ne olur sanki.......

                                                                 NİSAN      1994
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Sarı Gül

Sarı bir gül ile gelmiştin yanıma
o an içimden sarılmak gelmişti boynuna
meğer sen veda etmeye gelmişsin bana
giderkende dönüpte bir kez bile bakmadın ardına

elimde bir sarı gülle kalakalmıştım
anlamadım bunu bana neden yapmıştın
oysa ben sana aşık değil adeta tapmıştım
o anda kalbim durdu atmıyor sanmıştım

kızın yaşında birini seçmişsin sonradan duydum
bir kez daha kafama kurşunlar yemişe döndüm
o zaman anladım ben bir vefasızı sevmişim
şu anda seni kalbimden ebediyen silmişim

sarı güllere artık hiç değer vermez oldum
yaktılar beni sarı güllere çok kırıldım
şimdi ise hayata 4 elle sarıldım
üzülmeye değmez geçte olsa bunu iyi anladım.......

                                                                                           Haziran    1995
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Sen Ve Ben

Bazen günlerce iyi oluruz
Bazen de ufak şeylere bile bozuşuruz
Gün gelir kumrular gibi anlaşırız
Bazen de deliriyor muyuz sen ve ben

Birlikte yaptığımız şeyler sayılıdır
Gün geliyor soruyorum şimdi bunların acaba yerimidir
Acaba havasından ya da suyundan mıdır
Çoktandır şöyle birlikte hava almaya çıkmadık sen ve ben

Çocuklar büyüdü görevleri de onlarla birlikte büyüdü
Kader bizi arkasından ailece gurbet ellere sürdü
Yıllarda sanki hep bizimle birlikte yürüdü
Bana kalırsa yıpranıyoruz sen ve ben

Şimdiye kadar hep çalışıp çabaladık
Kendimizin zevkine bir saat bile ayıramadık
Yürekten bir kahkahayla şimdiye kadar hiç gülemedik
Şimdi de galiba gülmeyi unuttuk sen ve ben

              Haziran 1993
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Senden Ayrı Kalmak

Seni sensiz yaşamak
ateşten gömlek kuşanmak
zor geliyor bana sensiz yaşamak
acı biber kadar acı senden ayrı kalmak

O gülüşünü nefesim dönükçe
kalbim senin için attıkça
damarlarımda kanım dolaştıkça
rengim solmadıkça
acı verecek hep bana senden ayrı kalmak

Sevmiştim seni ilk gördüğüm anda
hele bir resmin vardı bir ağaç altında
örgülü saçların vardı omuzlarında
şimdide baktıkça o resme
çok zor geliyor bana senden ayrı kalmak

Birde romantik ve duygusal oluşun
hele birde hayata o güzel bakışın
ağzına bir damla içki koymadan o sarhoşluğun
işte o halini artık görememek her an
zoruma gidiyor o anda senden ayrı kalmak........(fero) ya hitaben

                                                                                   NİSAN   2006
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Senede Bir İstanbul

Her yıl Temmuzda bir kez
gökyüzünden sana bakardım
koskoca yirmibeş yıl boyunca
aşağı hiç inmesek yükseklerden
seyretsem İstanbulu saatlerce
senede bir İstanbul
işte bu kadar tanıyorum seni
ben yinede hayranınım senin
seni seven duygularımın hakimisin sen benim
bilirsin sende birine hayran olmak için
duygularının arasında yapabilirmisin bir seçim
senede bir İstanbul
işte bu kadar tanıyorum seni........

                                                                                      17.03.2006
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Seni Sevmek

Seni sevmek zordur dediler
aldırmadım zoru sevdim ben de
acı çekersin,üzülürsün dediler
olsun dedim kahrını baş tacı yaptım
bak bu sevdaya can dayanmaz dediler
ben de senin için defalarca ölümle alay ettim
gözlerinin içine bakarken son nefesim oldun
yine de gam yemedim,çünkü seni çok sevdim......

                                                                                               NİSAN      2006
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Sensizlik

Sen  güne sensiz başlamak mı bitirmek mi daha zor sorusuyla uyandın mı?
Ben defalarca bu şekilde kan ter içinde uyandım.
Koca günde her bir saatinin geri kalışında biraz daha tükendin mi?
Gönlüme bir alev gibi düştüğün o andan beri ben defalarca tükendim.
Seni sensiz yaşamayı öğrenemedim,öğrenmek te istemiyorum aslında
Benim tek isteğim,karanlığımın içindeki tek aydınlık sensin.
Sensizken,saatlerin geçmesini beklemek ölüm sırasını beklemek gibi sanki
Beni sensiz bırakma,yoksa gecelerden sabahlara uyanmak imkansız olacak
Tıpkı seni sensiz sevmenin,hasretine dayanmanın imkansız olduğu gibi
Beni imkansızlıklarla,sensizlikle,hasretinle sınama ne olur..
Sabahları kendime sorduğum soruların cevapları sende
Dön artık,çünkü güne sensiz başlayıp, sensiz gözlerimi kapatmaya dermanım kalmadı…
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Sessiz Çığlık

Endamın kafalar çevirtir
bakışın insanın içini eritir
yüreğin yürekleri çarptırır
izin verme girmesin içine
o sessiz çığlık

Sen anlamadan o seni yönlendiriyor
bazan seni çok uzaklara götürüyor
viran ve perişan geri getiriyor
izin verme girmesin içine
o sessiz çığlık
Korkuyorum ya seni alırsa benden
bende vaz geçerim o zaman bu beden den
kurtarabilsem keşke seni o illet gurbet elden
izin verme girmesin içine
o sessiz çığlık
Kalbin üç parçaya ayrılmış
onlarda hayatını sana adamış
uzaklar da da olsak gönüller hep bir olurmuş
izin verme girmesin içine
o sessiz çığlık......(Hamido)   ya hitaben

                                                                        NİSAN        2006
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Sevdiğim Gelse

Zaman çabuk geçsin istiyorum
gönlümün sultanı gelsin diyorum
ona sarılıp hasret gidermeyi arzuluyorum
onu çok ama çok seviyorum
yanlızlık zor be kalemim
beni en iyi sen anlıyorsun
o geldiğinde söyle ne olur
onun için neler yazdığını
beyaz sayfalar sizde konuşun
çünkü sizde şahitsiniz her gece
yazıyorum sizlere hece hece
dertlerimi,özlemlerimi karalıyorum işte gönlümce.

                                                                      ARALIK:2000
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Sigaramın Dumanı

Zehir çekiyorum her seferinde
bir hücre ölüyor beynimde
bir tel sağ ağarıyor kafamda
kanım bir saniye daha az
dolaşıyor damarlarımda

Gözlerim her gün gördüğünü
ertesi gün daha az görüyor
içim her gün biraz daha eriyor
hissediyorum bu duman beni bitiriyor

Bilmemki bile bile bu yades niye
Bunu hala neden içime çekiyorum.
Kendime bir türlü itiraf edemiyorum.
Galiba ben biraz erken ölmeyi seçiyorum
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Sonbahar

Bak ılık ılık rüzgar esiyor
yavaş yavaş dökülüyor yapraklar
bizimde içimizden kopuyor birşeyler
sonbahar bize selam veriyor

Bu sonbahar içimi butkuyor
üzerime bir ağırlık çöküyor
insanın canı hiç bir şey istemiyor
sonbaharın hüznü yüreğimize yer ediyor

Yılın her mevsimini çok seviyorum
ayrı ayrı güzellüği var hepsinin
sonbaharın yaprak dökümünün
şarkılar bile yapılmıştır onun üstüne.         EYLÜL:1998

Tahmine Yıldırım

http://www.antoloji.com


www.antoloji.com - kültür ve sanat

Sözüm Yok

Hoşuma gitmiyor değilsin
nadir bulunan bir kişisin
sevdinmi yürekten seversin
neden bazen çok karamsarsın

Endamın kafalar çevirtir
sözlerin içleri ısıtır
bakışların kalpleri çarptırır
samimiyetinse beni benden alır

Ama yinede söyleyecek
sözüm yok canım sözüm yok
yok dedim gülüm
sözüm yok dedim.......

                                                                         Ağustos       1995
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Şımarığım

Onu bulduğumda bedeni soğumuştu
o kışın soğuğunda o minicik bedeni çok üşümüştü
sıcak eve getirip banyo yaptırdığımda şekli değişmişti
hiç uyanmadan sobanın önünde saatlerce uyumuştu
uyandığında da 250 ml sulu sütü soluksuz içmişti
gözlerindeki o bakış artık çok ama çok değişmişti
geceleri onu koynumuzda yatırarak büyütmüştük
zamanla 3 yavru sahibi olmuştu
ve inanılmaz şevkatli bir anne olmuştu
çok şımarık bir şey olduğu dan da
başınada gelmedik kalmadı çeşitli ameliyatlar. vs.
yavrulardan en güzeli 6 aylıkken trafik kazasında
kurtaramadık hayatını kaybetti.
ondan çok kısa zaman sonra ikinci bir gün giti
ve gidiş o gidiş bir daha hiç haber yok
üçüncüsü halen daha hayatta ve yanımızda bunada şükür
şımarığımda bu arada 5 yaşına geldi
ve eski şımarıklığı kalmadı olgunlaştı
artık ses tonumdan kızıyormuyum seviyormuyum anlıyor
anlayıp ona göre ne yapacağını biliyor
işte şımarığımın hayatından ufakta olsa bir kesit....Şımarık(kedim)

                                                                                   Nisan    2005
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Tek Dostum

Karalamak beyaz sayfaları
Güzel görebiliyorum yarınları
Aydınlık oluyor içimde gecenin karanlıkları
Tek dostum defterimin beyaz sayfaları

Beni en iyi anlayan bu kalemim
Onunla yazı yazarken yok hiç bir nedenim
Yazı yazma arzusuyla doluyor bu bedenim
Tek dostum işte bu güzel kalemim

Şairlik galiba böyle birşey
Anlayamayana bunu anlatmak zorşey
Yüreğinden kopup gelen oşey
Tek dostum işte yüreğimdeki oşey

Etrafımda sevenlerim variken
Allahım nedir aradığım bir bilsem
Ne olur sanki bana bir yol göstersen
Tek dostum yanlızlığım olmasa.....

Tahmine Yıldırım

http://www.antoloji.com


www.antoloji.com - kültür ve sanat

Tek Umudum

Yaşın geldi bak onbeşe bile
Aklın kesiyor bak her işe
Karnını tok tut hep boş sözlere
Çünkü sensin her zaman benim tek umudum

Hayallerimi yıkmazsan çok mutlu olurum
İşte o zaman tek ayak üstüne bile dururum
Yine de kendimi çok mesut sayarım
Mesut olmam senin elinde çünkü sensin benim tek umudum

Okuyamadıklarımı sen okuyacaksın
Yaşayamadıklarımı sen yaşayacaksın
Göremediklerimi sen göreceksin
Yiyemediklerimi sen yiyeceksin çünkü sen benim tek umudumsun

Ablanı biraz olsun seviyorsan
Gözümde hiç yaş görmek istemiyorsan
Gün gelir de bir adliye kapısından çıkarsan
Umudunu bulan ablanı hatırlarsan çok sevinirim

                            Mayıs 1993
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Tommy

Onu bulduğumda uyuz olmuştu
ve gözleri uyuzdan kör olmuştu
onu iyileştirmek tam bir yılımı almıştı
veteriner fakülteleri mekanım olmuştu
o benim adeta evladım gibi olmuştu
bu hayvan sevgisinden dolayı
hiç hesapta olmayan bahçeli bir evim bile olmuştu
bahçemdeki en güzel güllerden bile
güleçtir benim o güzel oğlum tommy
onsuz düşünemiyorum ben o bahçeyi
o varken neyleyim ben eli silahlı bekçiyi
kaç kez hırsızlardan kurtardı evimizi
o kadar büyük bir zevkle taşıyorumki onun sevgisini
yok saymak mümkünmü onun o güzel bakan gözlerini
anlatmakla bitiremem ama tamamlamak istiyorum sözlerimi
her kalbi atana tavsiye ediyorum hayvan sevgisini.......Tommy(köpeğim)

                                                                                    MART     2005
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Tutkular

Beni prangalara vuran
içime yaralar açan
duygularımı benden kaçıran
tutkular bırakın artık yakamı

Bağlanmalarım beni hapsediyor
anlıyorum bana zarar veriyor
ama içime de çok iyi geliyor
tukular bırakın artık yakamı

Kalbim çok asi oldu
benim sözümü hiç dinlemiyor
 kendi başına buyruk davranıyor
tutkular bırakın artık yakamı

sabır bir hafta uğruyor
epey bir zaman ortadan kayboluyor
işte o zaman içim çok acıyor
tutkular bırakın artık yakamı......

                                                                       NİSAN      2006
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Vatan Elden Gidiyor

Zamlar aldı başını bilmemki nereye gidiyor
her gün bu zamlardan insanın anası ağlıyor
üstelik birde pişmiş aşlarınada soğuk su katılıyor
bir çare Allahım bu gidişle VATAN elden gidiyor
mark ile dolar kendi vatanıymış gibi vatanımız da kol geziyor
ve hiç bir güç bu gidişe dur demiyor
vatandaş artık yatağında rahat uyuyamıyor
gelsin bu gidişe dur diyen çünkü VATAN elden gidiyor
bu günler içinmi verdik yıllarca o kadar Şehit
bir o kadar da gazilerimiz kolları bacakları kesik
anlamadım bizim güzel yurdumuzun avrupadan neyi eksik
kalk ulu ATATÜRK kurtardığın VATAN elden gidiyor
yurdumuzun bu cennet güzelliği hiç bir ülkede yoktur
tek bir eksiğimiz var,onların okuyanı bizden çoktur
birde okuyupta hala cahil olanımızda mevcuttur
ayılalım artık küçük büyük çünkü VATAN elden gidiyor
böyle olmamızın tek sorumlusu yine biziz
daha fazla birbirimize sıkı sıkı kenetlenmeliyiz
düşman çatlatırcasına birbirimizle kardeş gibi geçinmeliyiz
güzel VATANIMIZ için el ele verip bir mucize yaratmalıyız......

                                                                                                    Nisan  1994
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Yağmur Damlarının Bendeki Değeri

/
Yine yağmur yağıyor ve ben yine seni bekliyorum,
seni bekliyorum çünkü her yağan yağmurda her damlada sen gizlisin sen benim alın
yazımsın......
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Yağmurlu Geceler

Geriye dönüpte bakdığımda maziye
benden artık ne kalmışki geriye
kalbimdede hiç yer kalmamış sevgiye
maziden kalan tek şey o yağmurlu geceler
tatlı bir sözdür bazen aradığım
ama arayıpta yıllarca bulamadığım
herzaman olmuyorki kafamda hesapladığım
hesaplar tutmadığında yardımcı oluyor o yağmurlu geceler
yakmak için nezaman alsam elime bir sigara
hemen o an sen gelirsin aklıma
içme derdin hep zaralıdır sağlığına
şimdide söndürüyor sigaramı o yağmurlu geceler
olmasaydı benim bu kadar sevenlerim
kıyardım bu canıma belki geldimi kirizlerim
müsade etme Tanrım titresin o an ellerim
Tanrıdan sonrada olsun yardımcım, o yağmurlu geceler

                                                          ŞUBAT     1994
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Yanlızım

Umutsuzluk veriyor bana
sabah yanlız başına
oturmak kahvaltı sofrasına
hüzün veriyor yanlızlık bana

Ramazanda yanlız oruç tumak
gecenin bir yarısı sahura kalkmak
sabah ezanını beklemek
hiç hoş olmuyor yanlız başına

Dertlerini anlatamamak hiç kimseye
sanırım isyan veriyor insana
yoksa işte hiç kimse yanında
uykuya geçmek çok zor o anda

Yanlızlığada alışıyor be insan
dünyanın sonuymuş gibi bile sansan
yanlızlığıda yazan,yaradan değilmidirki
ölürkende yanlız göçüp
gitmiyormuyuzki sanki bu dünyadan.           ARALIK:2000
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Yanmışım

Yüreğim bir alev misali
yangın gibi yanıyor sanki
gün gelir küllenir belki
yanmışım ben canım yanmışım
dizlerimin bağı çözülüyor
içim kan ağlıyor
yüzüm gülse içim gülmüyor
yanmışım ben canım yanmışım
kadermi desem bilmemki
şimdiden sonrada sevememki
zaten sevdikleriminde sayısı belli
yanmışım ben canım yanmışım
fanidir zaten bu dünya
bizede kalıyor bazen sadece cefa
ruh  halimizde işte ona keza
yanmışım canım ben yanmışım...

                                                            KASIM       1995
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Yaz

Bu yaz benim dönüm noktam oldu
İçime sanki buket buket güller doldu
Hep çok güzellikler gelip beni buldu
Başıma sanki en talihli talih kuşu kondu

Daha önce hiç tanımadığım duygular beni buldu
Tamam mine işte aradığın tam buydu
Sana tepsi tepsi  güzellikler sunuldu
Hayallerinin hepsi yavaş yavaş gerçek oldu

                                                                            EKİM

                                                                         2005
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Yaz Be Kalemim

Yaz be kalemim gönüllerimizde esen o fırtınaları
//     //         //         yüreğimizi yakan o cehennem ateşini
//    //          //         bizi bizden çalan o vefazları
//    //          //         insanlara kıyan insan kılıklı canavarları

//    //         //          nehirler gibi çağlayan o büyük aşkları
//     //         //          bir şerbet kadar tatlı o yarin dudaklarını
//     //         //          bir fıraldak gibi dönen insanlarımızı
//     //         //          köylerimizdeki o kiraz yanaklı kızlarımızı

//     //         //          anamın o çağlayanlar gibi akan göz yaşlarını
//     //         //          babamın kara denizde gemileri batmış gibi hallerini
//     //         //          kardeşimin kaymağı alınmış süt gibi saflığını
//     //         //          bacımın bir beyaz kağıt kadar temiz kalbini

//     //         //          kocamın bir top peşinde koşup durduğunu
//     //         //          çocuklarımın da melekler kadar masum olduğunu
//     //         //          acı biber kadar acı olabilecek sahte dostlukları
//     //         //          bazen de ölümün bozduğu o büyük aşkları.....

                                                                          MAYIS          1994
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Yirmi Eylül

Ne çabuk geçti bak yine koca bir yıl
yıllar çok çabuk geçiyor mine, kıymetini bil
hiç ağlama güzelim sen hep gül
bak yine çok çabuk geldi o 20 eylül

Bu gün girdin tam otuzbir yaşına
bu güne kadar gelmedik kalmadıki başına
bak yavaş yavaş aklar düşüyor saçlarına
aklarda olsa saçlarında,gelir yine o 20 eylül

Sağ olan her şeyi hem görür hem duyar
ne yaparsan yap kader bazen çok acı sorar
cevaplamak içinde benim gibi garibi seçer
cevaplasanda cevaplamasanda gelir yine o 20 eylül

Allahım daha nice doğum günleri nasip eylesin bana
çocuklarımla ana baba ve hayat arkadaşımla
tüm tanıdıklar,dostlar ve akrabalarımla
gülerek ve çok mutlu geçsin her yıl gelen o 20 eylül

                                                                            20.09.1993
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Yok Olup Gittim

Kimdir nedir beni benden alıpta gitti
ruhumu hapsedip bedenimi terketti
benliğimi benden etti
karanlığın içinde yok olup gittim

Kavga eder oldum kendimle
söz geçiremez oldum artık gönlüme
ben yeniliyormuyum ne; kendi sevgime
karanlığın içinde yok olup gittim

Gücüm aldı başını gidiyor
beni acıların içine atıyor
uçurumun ucundan aşağı itiyor
karanlığın içinde yok olup gittim........

                                                                              NİSAN         2006
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Yoksun Aşkım

İçimden geldi seni aradım
Telefonuna cevap vermedin
İçim burkuldu sanki birden
Yoksun aşkım nerelerdesin

Son mesajıma cevapta yazmadın
Aramadığın gün gün bitmiyor anlayamadın
Yoksa benden daha önemli birşaymi var
Yoksun aşkım nerelerdesin

Gecenin bir vakti şiirler yazdırdın bana
İçimden şu anda kızmak geliyor sana
Katlanamıyorum anlasana sensiz hayata
Yoksun aşkım nerelerdesin.

                                                                     EYLÜL
                                                           2000
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Zalim Almanya

Hepimizin en güzel yılları burada geçti
kader tokat vurmak için yine bizi seçti
galiba bizi burada tutan sadece parası idi
bence paranla bile çekilmiyorsun
Zalim Almanya

Tanrım ne zaman kurtaracaksın bizi bu gurbet elden
dönebilsek yurdumuza biran evvel iş işten geçmeden
bizi sevenlerde usandı her yıl böyle yolumuzu gözlemekten
daha fazla yolumuzu gözlettirmeden bırakta gidelim
Zalim Almanya

yavaş yavaş yaşlılık kapımızı çalmaya başladı
ve bununla birliktede dökeceğiz galiba bu saçlarıda
acaba zamanında kurtarabilecekmiyiz burdan evlatlarımızı
iş işten geçmeden evlatlarımızı bari bize bırak
Zalim Almanya

Sağlıktan yoksun kaldık,aklımız bari bize kalsa
aklımız varken, almanya keşke bizi başından savsa
bundan sonraki yaralarımızıda analarımız sarsa
kanamadan o çıban olmuş yaralarımız kovda gidelim
ZalimAlmanya

                                                                 EKİM     1993
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Zalim Gurbet

Tam 20 yıl önce geldim buraya
İşte o kadarki hiç kalmadım yaya
Ne dostluk var ne ana ne de baba
Hepsinden ayrı koydun beni zalim gurbet

Yılda bir izinin yolunu bekleriz
Artırdıklarımızı üst üste ekleriz
Sevdiklerimizin de hep hasretini çekeriz
Hasretliği sen çıkardın zalim gurbet

Allahım sonumuzu hayırlı etsin
Çilesizler diyarına bizi de seçsin
Bu ayrılık artık burada bitsin
Ayırma hasret çekenleri zalim gurbet

Tek paradır bizi burada tutan
Hep biz olduk zaten çile sandalyesine oturan
Yok mudur bizi bu gurbetten kurtaran
Yollarımızı hep kapadın zalim gurbet
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Zor Günler

Kara bulutlar her gün üstümde
göz yaşım gibi yağmur damalaları
güneş sanki yıllık izine ayrılmış
gündüzüm karanlık gibi içime çökmüş

Günler geçmek bilmiyor nedense
insanlar alışmış bu duruma bence
ben ise unutmuşum o eskiyi
yeni gün ile bende bakıyorum sıcak günlere

Temmuzda  kışlık giyecekler giyiyorum
hep sunni yiyecekler yiyorum
içimi ısıtacak bir şey göremiyorum
daralıyor içim bayılacak gibi oluyorum

İyiki candan arkadaş çevrem var
onlar unutturuyor bana can sıkıntımı
ısıtıyorlar içimi sıcak gülüşleriyle
neşe sevinç ve güzel düşleriyle
zor günleri yeniyorum dostlarım sayesinde.......

                                                                                      Temmuz       1996
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