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Acılı Adana Tadında Şarkılar

Acılı bir tat bırakıyor
dilimde hala şarkılar...
Gelip yerleşiyor boğazıma
o eski dost, o koca yumru...
Hala birikiyor bir kaç damla
gözyaşı kurumuş gözlerimde..
.
Geçirmek için içimi yakan
şarkıların acısını,
soğutmak için yanan yüreğimi
filizlenmek istiyor umutlar...
Yeni şarkılar çalmak istiyor
paslanmış gönül tellerim...

Şiirler yazmak istiyorum
sevdadan, aşktan yana...
Bakıyorum yıldıza, aya
bulmak için sevda sözcükleri...
Fısıldamıyorlar artık eskisi gibi
sus pus olmuş hepsi...
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Adsız Şiir

Bir şiir yazmak istiyorum
Birine ya da hiç kimseye.
Haykırmak istiyorum sessizce
Yüreğimdeki her şeyi
Ya da hiç bir şeyi...
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Ağlarsın

Bazen izlerken rüzgarda sallanan dalları
ya da düşen yağmur damlalarını,
dinlerken eski bir melodiyi,
ya da eski bir şiiri
kanatlanır gelir, konar bir duygu,
yorgun ve çökmüş omuzlarına.
Getirir beraberinde kucak dolusu anı.
Kimi kondurur mutlu bir tebessüm dudaklarına,
kimi neden olur sessizce akan sıcak, gözyaşlarına.
Anlat deseler anlatamazsın, bilemezsin, çözemezsin...
Yalnızca anımsar...  Ağlar, ağlar, ağlar, ağlarsın.......
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Ak Sakallı Dedeye

Hani anlatmıştım ya dostlarım sizlere
gerçekleştirdi dileğimi ak sakallı bir dede;
aldı, götürdü her şeyi, boşalttı yüreğimi diye.
Şimdi bomboş ruhum, yüreğim ve ellerim.
İçi boşaltılmış eski bir un çuvalı gibiyim...
Ne bir renk gözlerimde, ne bir sevinç yüreğimde...
Guguk kuşum da uçup ıssız bıraktı penceremi,
çıkmıyor artık ‘ Bekle sen vazgeçme! ’ diyen sesi.
Ah dedem, vah dedem yaptım kocaman bir hata ben.
Büyüklük sende kalsın, gel affet beni sen.
Geri getir bana alıp götürdüklerini,
Sevdamı, hüznümü ve her şeyi...
Sevindir şu öksüz kalan yüreğimi...
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Akşamın Hüznü

Yavaş yavaş kaybolurken güneş ufukta
bir hüzün sarar ruhumu, titrer yüreğim.
Hüzün katar hüznüme her türkü, her şarkı.

Gün değildir biten, güneş değildir batan;
bitmekte olan aşkın, umudun ya da ömrün
acı  içinde can çekişmesidir bu kıpkızıl an...
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Alev Alev

ALEV ALEV
Alev alevdi evren...
Alev alevdi dünya...
Sarmıştı alevler
dört bir yanı...
Tutuşmuştu yürekler.
Yoktu hiçbir kaçış...
Yoktu hiçbir kurtuluş...
Yalnızca umutsuz,
nafile bir çırpınış...
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Aşk Acıtıyor

Aşk yakıyor içimi,
sızlatıyor bedenimi...
Nehirler misali
dökülüyor yaşlar
kanayan gözlerimden...
Bir bir geçiyor aşıklar
ağlayarak önümden;
Leyla İle Mecnun,
Romeo ve Juliet
Kerem ile Aslı,
Orpheus ve Eurydike...
Acıtıyor, çok acıtıyor aşk
susmak bilmeyen yüreğimi...
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Aşk Bu mu?

Aşkı anlatın bana.
Bilmek istiyorum aşk bu mu?
Doluyor gözlerim adını anınca...
Düşen her kar tanesinde
ve yağmur damlasında,
dökülen her yaprakta
hep o düşüyor aklıma...
Kuşların yolunu gözlüyorum
bir haber gelir diye ondan...
Her akşam gün batarken
bir dua gibi fısıldıyorum adını...
Söyleyin bana aşk bu mu?
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Aşk Varsa Eğer

Yakındır dokunacak kadar yıldızlar
aşk varsa eğer..
Bir başkadır şöminedeki ateşin alevi
aşk varsa eğer...
Daha bir başka kokar tüm çiçekler
aşk varsa eğer...
Var olan en güzel şarkıdır kuşun ötüşü
aşk varsa eğer...
Bir başka çoşkuludur şairin dizeleri
aşk varsa eğer...
Ve bittiyse aşk, hiç var olmamışsa ya da,
Yaşanmamışsa yürekleri yakan bir sevda
Susuz kalmış çorak bir topraktır ruh.
Gülsevin Eren Güngör
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Aşk, Her Mevsim

Bir başka aşık olurum
Ben her mevsim,
Bir başka türlü
Çarpar yüreğim;
Yaz, sevda ateşi ile
Kavurur içimi...
Getirir Sonbahar
Sürüklenen yapraklarla
Ayrılığın hüznünü...
Kış örterken kederleri
Bembeyaz örtüsüyle
Yanar şöminemde aşk ateşi...
Ama bir başkadır BAHAR...
Çiçekler açar gönlümde,
Sığmaz sevdam yüreğime,
Dökülür dizelere
Çağlayanlar gibi...
Değişir mevsimler ardarda...
Aşık olurum yine
Her mevsim sana,
Yalnız sana sevdiğim.
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Bana Barışı Anlat Anne

Soruyor küçük kız annesine;
Barış nedir anne?
‘Beyaz güvercinler
getirir kanatlarında
barışı.’ diyorlar.
Güvercin nedir anne?
Daha mı hızlı uçar
havadaki kurşunlardan,
evimizi yıkan bombalardan?
Zeytin dalı varmış gagasında.
Barış zeytin dalı mıdır anne?
Açar mı çiçekler,
döner mi gidenler
barış gelince anne?
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Beklenen

Neden gelmez beklenen?
Neden doğmaz güneş
ışığa hasret yüreklere?
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Ben Seni Özledim

Ben seni özledim
Gökkuşağım.
Akdeniz'in
Toroslar'ın karını
özlediği gibi özledim.
Öksüz çocuğun
anne kucağını
özlediği gibi özledim.
Bahar çiçeklerinin
ferahlatan kokusunu,
yaz meyvelerinin tadını,
kavurucu sıcakta
ansızın gelen imbatı
özlediğim gibi özledim.
Ben seni çok özledim
gökkuşağım
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Beyaz Bulut

Uyandim bu sabah
guguk kuşumun
müjde veren sesiyle,
dedi ' bak, kondu
beyaz bir bulut pencerene! '
Gülümsedi bulut,
açtı bembeyaz kanatlarını,
fısıldadı yumuşacık sesiyle
'Hadi gel, sarıl boynuma.
götüreyim seni sevdiğine... '
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Bir Bahar Gelse Yine

BİR BAHAR GELSE YİNE

Bir bahar gelse yine,
Cemre düşse yüreğime...
Açılsa gönül bahçemde
pembe güller,
uçuşsa kelebekler...
Dinse yağmurlar misali
gözyaşlarım,
yıldızlar ışıldasa gözlerimde...
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Bir Başkadır Benim Sevgim

Bir başkadır benim sevgim,
Bir başka severim sevdimmi...
Hiç kimsenin bilmediği,
Hiç kimsenin dillendirmediği
Sözcüklerle seslenirim sana,
Hiç ama hiç kimsenin,
Hiç kimseyi sevmediği kadar
Severim seni...
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Bir Başkayım Bugün

Bir başkayım bugün;
Bir başka esiyor rüzgar,
Haykırıyor delice,
'Hadi kalk, durma,
Bak ölüyor çocuklar! '
Fısıldıyor sessizce
İçimdeki çocuk,
'Al eline fırçayı,
Boya pembeye dünyayı,
Yok et karanlıkları...'
Kuşlar konuyor
Penceremin önüne.
Söylüyorlar şarkılarını,
'Kesme umutlarını,
Aç kanatlarını...
Unutma anasın sen,
Kadınsın sen!
Saklıyorsun içinde
Dünyayı değiştirecek
O sihirli büyük gücü! ! '
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Bir Masal Anlat Bana

Bir masal anlat bana;
Güzellikler olsun
Tüm sayfalarında...
Yıkansın söğüt dalları
Fısıldaşan nehirlerin
Yemyeşil sularında...
Çalsın lirlerini melekler
Selamlarken aşıkları
Gökteki yıldızlar...
Gözler konuşsun yalnızca
Gözgöze dansederken
Aşıklar Samanyolu’nda.
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Bir Rüya Gördüm

Bir rüya gördüm dün gece;
Yıldızlar vardı gökyüzünde,
Haşmetliydi evren...
Tutmuştun ellerimi,
Ellerimdeydi ellerin...
Kanatlanmıştı yüreğim...
Sevdalıydım sana ben,
Sevdalıydın bana sen...
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Bir Rüzgar Esse

Bir rüzgar esse uzaklardan
Alıp getirse bana özlediklerimi
Ve yarım kalmış aşkları anılardaki...
Bir şarkı fısıldasa kulağıma
Söylemeyi unuttuğum,
Notaları Uşşak makamı...
Okşasa saçlarımı, öpse alnımı,
Serpse yüreğime umut tohumlarını...
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Bir Yıldız Tuttum

Bir yıldız tuttum uzanıp gökyüzüne,
Bir dilek yükledim pırıltısına...
Acaba duyar mı sesimi sevdiğim?
Gerçekleşir mi dileğim?
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Bitiyor Gece

Yıldızlar söndü,
bitiyor gece...
Bir şarkı söyle bana
gün doğmadan önce...
Bir şarkı ki
notaları aşk olsun,
sevda olsun...
Bir şar&#311; ı ki
güftesi vuslat olsun...
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Bitiyor Yine Bir Yıl

Bitiyor yine bir yıl,
Işıl ışık caddeler.
Dilekler...
Dilekler...
Dilekler...
Herkes bekliyor,
Herkes umutlu;
'Bana çıksın piyango! '
'Kapımı çalsın aşk! '
'Yaşayalım sağlıkla! '
Alay ediyor
benimle yüreğim;
'Hani nerede dileğin? '
Gülüyor kıs kıs,
biliyor gerçekleşmiyor
hiç bir dileğim..
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Boğulmak

Yalnız suda mı
boğulur insan?
Boğmaz mı
insanı bazen
yalnızlığı sevgisizliğin de?

Ya da kalabalığı
biteviye konuşanın
değil midir halkası
zincirinin bir pranganın
ki çeker insanı dibe?
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Bu Masal Benim Masalım

Çok severdim masalları
küçücük bir kızken.
Dalardım hülyalara
anneannem anlatırken.

Biterdi hep mutlu sonla
annenannemin masalları.
Alırdı prens güzel kızı
atının terkisine,
götürürdü,  birlikte
muratlarına ermeye...

Yıllar geçti büyüdüm
ve başladı masalım.
Geldi geçti prensler
bırakarak derin izler
aşka aşık yüreğimde...
Duraklasa da bazen biri
hiç biri almadı beni
ne yazık, atının terkisine...
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Cenap İle Faika

Çocuktu ikisi de
düştüğünde sevda
masum yüreklerine.
Öylesine büyüktü ki,
öylesine güzeldi ki
filizlenen aşkları
kıskandı onları
göklerdeki melekler.
Ve bir gece ansızın
alıp götürdüler Cenap’ı
bırakıp yeryüzünde Faika’yı.
Ölümsüzdü oysa aşkları.
Ayıramazdı onları ne gökler,
ne de kıskanç melekler...
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Çığlık

Sessiz bir çığlık var havada
Bağırıyor bulutlar,
Bağırıyor yıldızlar,
Haykırıyor acısını
Yalnız kalplerin....
Hüzün tütüyor buram buram
Bacalarından evlerin...

Audrey Aykut

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Çöktü Akşam

Çöktü akşam,sustu kuşlar
dinlerken efsunlu ninnisini
uzak yıldızların...
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Delice Şeyler

Delice şeyler düşüyor aklıma;
‘Al başını git! ’ diyorum.
‘Elinde elma şekeri,
çocukluğunun sokaklarında
gez! ’diyorum...
‘Bir Pazar sabahı uyan,
Güneşli bir gün başlasın
neşeli seslerle bahçende...
Bastırsın annenin şen sesi
radyodaki sabah müziğini
‘Uyanın tembeller, hadi! ’
Haşir neşir baban çiçeklerle.
Gül, leylak ve daha niceleri
mis kokular sarmış her yeri...’
Hiç düşünmek istemiyorum
görkemli çiçeklerin solduğunu
ve o sevgili seslerin sustuğunu.
Bilmek istemiyorum
artık yalnız olduğumu...
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Deniz Feneri

Kudurmuş deniz, dalgalar dev gibi.
Gıcırdıyor direkler, savaşıyor teknem.
Ha battı ha batacak, bitecek bu yolculuk.
Ama göz kırpıyor deniz feneri uzaktan.
‘Gel! ’diyor ‘Gel! ’ ‘Kurtar kendini
seni yıpratan azgın sulardan! ’
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Direniyorum Uykuya

Düşüyor göz kapaklarım,
tutamıyorum açık gözlerimi.
Direniyorum uykuya,
görmek istemiyorum
düşümde seni...
İnanıp da bir kez daha
düş değil var olduğuna
düşmek istemiyorum
dipsiz, derin kuyulara...
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Düş

Sabahın erken saatlerinde,
söyleşirken kumrular
guguk sesleri ile bahçemde
açıldı gözlerim yeni bir güne.

Güneş değildi daha tepede.
Oynaşıyordu yapraklar
denizden gelen meltemle.
Saçıyordu çiçekler kokularını.

Toprak ve ben iki yakın dost
dalmıştık dertleşmeye.
Fısıldadı toprak sessizce
'Özledin mi onu? '

Titredi yüreğim yanıtlarken
‘Özlemek mi?
Anlatamaz bu sözcük
içimdeki depremi...'

Çıtırdarken yere düşen
bir kaç kuru dal
bir kol sarıldı belime.
Döndüm baktım geriye.

Oydu sımsıcak bakışıyla.
Oydu kadife sesiyle
‘Aşkım benim, sana geldim.'
Duracaktı yüreğim.

Durdu zaman, yok oldu yıllar...
Yalnız ikimiz kaldık geriye
Sevdiceğimle ben...
İki ruh, aşık iki yürek...

Uyandım sesiyle
kopan fırtınanın...
Dökülmüştü yapraklar,
solmuştu tüm çiçekler,
dönmüştü zaman geriye.
Ve mevsim ilkbahar değil
sonbahardı yine...
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Film Gibi

Film gibi başladı aşk;
Tanıştılar bir akşamüstü.
On üçündeydi kız,
Ve on beşinde çocuk.

Pır pır etti kızın kalbi,
Anlayamadı nedir hali.
Takıldı gözlerine gözleri,
Yüreğine değdi çocuk yüreği.

Bir rüyaydı sanki o yaz,
Her anı ayrı bir haz.
Ayrıldılar yaz bitince,
Ağaçlar yaprak dökünce.

Yazacaklardı birbirlerine,
Buluşacaklardı bir gün yine.
Gönderildi masum mektuplar,
Paylaşıldı şiirler, şarkılar...

Anne araya girince,
'Daha çocuksun.' deyince
Kesildi ansızın mektuplar,
Yarım kaldı tüm şarkılar...

Bazen yakınlaşsa da,
Kesişecek gibi olsa da
Aslında hep uzaktı
Ayrılmıştı yolları.

Unutamadı kız hiç onu,
Aradı sevgiyi ömür boyu.
Bulamadı  mutluluğu.
Dolduramadı o boşluğu.

Akıp geçti  aylar, yıllar.
Küle döndü sıcak korlar.
Ama bir kıvılcım vardı
Ki içten içe hep yanardı.

Yarım asır geçti aradan,
Bir mucize oluşturdu yaratan.
Anımsadılar aynı anda
Çocukluktaki o günleri...

Harekete geçince evren
Kesişti yollar birden.
Başladı yolculuk zamanda
O masum anılarda...

Çok ama çok mutluydu kadın,
Çocukluğuna dönmüştü adım adım...
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Söz edilmese de aşktan sevgiden
Yaşıyordu sevdasını derinden...

Gerçeğe dönme vakti gelince,
Zaman yolculuğundan dönünce
Sonsuza dek ayrıldı yollar,
Bitmeyen bir film oldu anılar...
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Gece

Gece soğuk, buz tutmuş
sevgiden yoksun yüreğim.
İsyan ediyor bedenim
onulmaz acılarla...
Savruluyor ruhum
sert rüzgarların önünde...
Üşüşüyor anılar bir bir
kar taneleri gibi
yorgun gözlerime...
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Gecenin Bir Yarısında

Neden uzundur böyle geceler? Neden hüzün doludur? Neden duyularım, duygularım
şahlanır gecenin bir yarısında?
Çekildi mi eller ayaklar birer birer ortadan, dizgine vuramadığım düşünceler
koşuşturmaya başlar beynimde... Dünyanın bütün acıları, kederleri benim olur...
Sorgular dururum kendimi, insanları, olayları, geçmişi, geleceği...
Canlanır gözümün önünde dayak yiyen, tecavüze uğrayan, öldürülen kadınlar, çocuklar,
rengi, ırkı, tercihleri, farklı oluşu, statüsü, inanışı ya da inaçsızlığı nedeniyle dışlanan,
ötekileştirilen insanlar, savaşlar ve tüm bunlara neden olanlar... Daralır yüreğim
düşündükçe...
Yeryüzünde bu kadar haksızlık, işkence, cinayet ve ölüm kol gezerken uyku haram olur
bana... Ve yanarım çaresizliğime, utanırım insan olmaktan...
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Gecenin Tam Orta Yerinde

Tam orta yerinde gecenin gelir yerleşir yüreğine
Çoktan unutulmuş sandığın o ince, derin sızı.
Bıçak gibi saplanırken ruhuna kanırtarak yaranı,
Birden kararır dünyan, yok olur yıldızlar bir bir.
İzin isteyerek terk ederken sahneyi gümüş rengi ay...
Alır yerini sahnede o eski dost, o bildik hüzün...
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Gözlerim Oldu Bulutlar

Gözlerim oldu bulutlar.
Çağlıyor gözyaşları
yıkamak istercesine
ne varsa yüreğimde
kederden yana,
hüzünden yana...
Ve direniyor anılar,
kök saldıkları
kuytu köşelerde....
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Guguk Kuşum

Söyler şarkısını her sabah guguk kuşum
doldurur içimi neşeyle;
‘Gugucuk, gugucuk. Gugucuk,gugucuk...’
Müjdeler sanki yeni bir günü, yeni bir mevsimi,
yeni bir dünyayı, yeni bir başlangıcı,
Der ‘Bekle sen, vazgeçme. Bekle sen, vazgeçme...’
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Güller Açtı Penceremde

Soğuktu kış, donmuştu zaman.
Fırtınalar esiyordu bahçemde...
Karanlıktı gök ve kuşlar küskün...

Eridi buzlar, dindi fırtına,
şarkılarını söylüyor guguk,
GÜLLER açtı penceremde...
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Gümbede Gümbet

Oturmuş tadına varırken bahçemde
Sessiz, sakin akşamın,
Dinlerken muhteşem sessizliği
Başladı bir ses, gümbede gümbet...
Gümbede gümbet...
Çalıyordu beynimin içinde
Ritimsiz, ahenksiz bir davul.
Gümbede gümbet... Gümbede gümbet...
Bastırdı davul ağustos böceklerinin fısıltısını.
Gümbede gümbet... Gümbede gümbet...
Nedendi bu davul? Neyin habercisiydi?
Delice kutlanan bir şenlik mi vardı beynimde
Yoksa yaklaşan bir savaşı haber mi veriyordu
Durmaksızın çalan savaş tamtamları?
Ararken bir yanıt zihnime üşüşen sorulara
Sürdürdü çalmayı davul, gümbede gümbet
Gümbede gümbet... Gümbede gümbet...
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Günaydın

Günaydın Güneş,
Günaydın Dünya,
Günaydın insanlar...

Günaydın gökyüzü
Günaydın evren,
Ay ve yıldızlar...

Günaydın renkler,
çiçekler, böcekler,
ağaçlar ve kuşlar...

Günaydın karanlıklar,
Günaydın kötülükler
ve kara yürekler...

Ben gül, dikenli beyaz gül.
Ben yaşama, renklere,
güzelliklere sevdalı gül.

Hiçbir şey tüketemez
yüreğimdeki sevinci,
solduramaz içimdeki rengi...

Mutlu anlarım,
mutsuzluklarım,
sevinçlerim, hüzünlerim...

Düşlerim, düş kırıklıklarım,
umutlarım, umutsuzluklarım,
iyi günlerim, kötü günlerim...

Ben gül, dikenli beyaz gül,
incinse de incitemeyen gül
hepinize ve her şeye GÜNAYDIN...
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Haber

Haber götürün yıldızlar.
Özlemimi anlatın ona.
Fısıldayın sonsuz sevgimi
kulağına...

Audrey Aykut

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Hasret

Bilmezdim neymiş hasret seni sevmeden önce,
bilmezdim nasıl  tutuşturur sevenin yüreğini...
Anladım dün akşam inerken gün karşı tepelere,
anladım yanmakmış hasret sevgilinin özlemiyle...
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İğdeli Sokak

Yolda yürürken dün
sardı çevremi
tanıdık bir koku,
uyandı anılarım...

Yıllar önceydi
Yürüyordum yine
bir sokakta,
yanımda sen ve
sokak boyu iğdeler..
.
İki masum gençtik
hiç aldatmamış,
hiç aldanmamış...
Tatmamış yürekler acıyı,
gözlerden yaş akmamış...

Yaşandı ne yazık
onlarca aldanış,
onlarca hüzün,
onlarca yokoluş...

Yok bugün artık
ne o iğdeli sokak
ne de mis kokulu iğdeler.
Viraneye döndü yürekler...
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İki Sözcük

İki sözcük yalnızca,
Biri uzun, biri kısa
Yinelediğim aşkla
Ve bıkmamacasına...

Severim dağları,
Severim ormanları,
Severim kuşları,
Ve tüm insanları...

Ama seni sevdiğim,
Seni sevdiceğim;
'SENİ SEVİYORUM...'
Ki anlamı bambaşka..
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Kaç Kişiliktir Aşk

Düşündüm gece boyu;
kaç kişiliktir aşk?
Geçit yaptı önümde
çeşit çeşit aşıklar...

Aldı önce sahneyi
kanayan yüreği,
tek kişilik sevdasıyla
Notre- Dame'ın Kamburu...

Sonra çıktı podyuma
üçgen yaşayanlar aşkı;
gözleri çökmüş, yorgun.
Ruhları güvensiz, kuşkulu...

Koşarak kaçtı Don Juan
yakalanacaktı yoksa
hesapsız aşk dağıttığı
onlarca kadına...

İzledi onları
Truvalı Helen ve Paris,
Yüreklerinde aşk,
peşlerinde bir ordu...

Olamazdı bu geçit
Romeo ve Julietsiz,
kurban giden aşıklar
bir aile hırsına.....

Düşünürken kara kara
'Heyhat! Yok mudur hiç
mutlu bir aşk? '
Göründü bir an prensle Sindirella...

İşte o andı ki anladım;
iki kişilikti aşk...
Ve yalnızca
bir masaldı mutlusu..
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Kadın

Öylece oturuyordu kadın,
Ne düşündüğünü bilmeden,
Nereye baktığını bilmeden.
Dikilmişti gözleri boşluğa.

Ne kıpırdamak ne konuşmak
Geliyordu içinden...
Sessiz, sakin, kıpırtısız
Öylece  oturuyordu kadın...

Bir el dokundu omzuna
Hissetmedi bunu kadın.
Seslendiler adını defalarca
Yanıt vermedi kadın...

Oysa fırtınalar kopuyordu içinde.
İnletiyordu çığlıklar beynini.
Duymuyordu hiçbirini hiç kimse.
Öylece oturuyordu kadın...
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Karadelik

Garip bir hal var havada,
Bir tuhaf sessizlik...
Durmuş sanki evren,
Sönmüş bütün yıldızlar...
Koca bir kara delik
Yutuyor şimdi her şeyi;
Seni, beni, anıları,
Yaşanmış, yaşanamamış,
Ve yaşanası tüm aşkları...
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Kardelen

Soğuktu, çok soğuktu,
Kardandı örtüsü.
Titriyordu kardelen...
Saklıydı yine de
Küçücük yüreğinde
Koskocaman bir umut...
Tutacaktı elini bir el
Uzanarak güneşten.
Ve doğacaktı
Yeniden kardelen...
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Kaybettim Bayramlarımı

Ne zamandı unuttum,
güzel mi güzel
bayram sabahlarım
vardı benim...
Başucuma koyduğum
kırmızı pabuçlarım...
Özene bezene
Yirmi Üç Nisan'lara
hazırladığım izci üniformam,
tranpetim, izci simidim...

Anam, babam akrabalarım
ellerini öptüğüm,
dostlarım kucaklaştığım,
bayram şekerlerim,
bayram sinemalarım,
kayık salıncaklarım,
dönme dolaplarım...
Kayboldu hepsi birer birer...
Geriye kalan şimdi
Yalnızca bitimsiz hüzünler...
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Kayıp İlanı

Aşkı arıyorum dostlar.
Anlamayın yanlış beni;
biri değil aradığım,
bir bedense hiç değil.
Tutku desen o da değil.
Gerçek aşkı arıyorum.

Hani yüreği titreten,
dünyayı başka gösteren,
her şeye kadir olan,
iki ruhu bir eden,
sonsuza kadar süren
gerçek aşkı arıyorum.

Ha bu dağın ardında,
ha şu ırmağın sonunda,
ya da okyanusun ortasında
diyerek hiç durmadan
yılmaksızın, bıkmaksızın
dere tepe dolanıyorum.

Söyleyin dostlar var mı
böyle bir aşk, var mı
onu sığdıracak kadar
engin ve güçlü bir yürek?
Varsa aşk, düşer mi
aynı anda iki ayrı yüreğe?

Neydi Leyla ile Mecnun’a
onulmaz acılar çektiren?
Neydi Romeo ve Juliet’i
birlikte ölüme götüren?
Neydi Kerem ile Aslı’nın
ruhlarını birleştiren?

Yoksa yalan mı söylendi bize?
Hiç mi var olmadı AŞK?
Bir peri masalı ya da
bir destan mıydı yalnızca o
uykudan önce bize
ninni gibi söylenen?
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Kış Geldi Kentime

Kış geldi kentime.
Döktü ağaçlar yapraklarını.
Çıplak şimdi dalları...

Terketti beni guguk kuşum.
Duyulmuyor artık
virane bahçemde şarkısı...
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Kimsin Sen?

Ey şair kimsin sen?
Don Juan mı kalpleri acıtmadan kıran?
Mavi Sakal mı acıtarak yok eden?
Yoksa romantik Romeo musun aşkı için ölen?
Ey şair anlat bana kimsin sen?

Bir çocuğun tertemiz masumiyeti mi yüreğindeki?
Karın Deşen Jack’in sonsuz vahşeti mi ruhundaki?
Aşkın yok mu eder seni seveni?
Yoksa ölümsüzlüğün sırrı mıdır sevmek seni?
Ey şair anlat bana kimsin sen?

Nedir bakışlarını derin kuyularda hapseden?
Nedir içinde saklanıp seni düşüncelere gark eden?
Nedir çocuk yüzüne masumiyeti resmeden?
Nedir seni bir maskenin ardında saklanmaya iten?
Ey şair anlat bana; nedir seni böyle parça parça eden?
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Komedya

Başladı insanla birlikte
bitmeyen bir komedya...
Yapımcı, oyuncu, yönetmen
verip de hepsi elele
çıkardılar ortaya
trajikomik bir oyun...
Hırslı mı hırslı kimi, oyuncuların.
Yapıştılar mı bir kez bir şeye
öldürsen de, ölseler de
bırakmazlar ellerinden
varsa hele de ucunda
koskoca bir lokma onun...
Kiminin rolü yalan dolan
ve karıştırmak ortalığı...
Bazısı izler uzaktan
bekler uygun anı
kapmak için son parçayı...
Karışır ortalık birden,
toz duman sahne...
Seyirciler beklemekte
başrol oyuncusunun
oyunu kurtarmasını...

Audrey Aykut

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kuş

Bağlı kanatları,
tutsak kuşun.
Ne kadar çırpınsa
açamaz kanat artık..
Özlemiyle uzakların
alev alev yüreği...
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Küçücük Bir Çocuktu O

Küçücük bir çocuktu o...
İzin verseydi gözü dönmüş,
savaş çığırtkanları,kudurmuş
gözü doymaz akbabalar
oynayacaktı elinde
kum kovası ile
altın rengi sahilde,
masmavi sularda
böylesine çaresiz ve kimsesiz
yatmak yerine sessizce...
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Küçük Kız

Küçük küçücük bir kızdı
büyük düşlerle donanmış...
Mutluluk olacaktı yoldaşı,
sevgiyle dolacaktı dünyası...
En büyük aşkı yaşayacaktı,
Sevecekti, sevilecekti,
bacasından aşk tüten
penbe pancurlu bir evi olacaktı...
Barış türküleri söylenecekti
yalnızca dünyada.
Tüm ağıtlar susacaktı,
silahlar çiçek açacaktı...
Umut doluydu küçük kız.
İstekliydi minik yüreği,
değiştirecekti dünyayı,
mutlu olacaktı herkes...
Geçtikçe aylar, yıllar,
gösterdikçe gerçek yüzünü
olduğu gibi dünya,
yitti gitti umutlar...
Sevdi ama sevilmedi,
olmadı penbe pancurlu evi...
Aşk düşlerinde kaldı,
hep yalnızdı yüreği...
Kurşun saçtı silahlar,
solup gitti çicekler.
Ağıtlarla çınladı dünya,
duyulmadı barış türküleri.
Ür&#311; ek bir küçük kız
Saklanıyor bugün hâlâ
kırılmış yüreğinde
Fısıldıyor sessizce
'Belki bir gün...Belki bir gün...'
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Mavi Sakal

Kocamandı şatosu,
odalarının her biri
neşeli konuklarla
ağzına kadar dolu.

Gezerdi her gün odaları
umarak bulmayı
bir parça kâm.
Yoklasa da bir bir herkesi
çıkmazdı dudaklarından
bir kez olsun bir kelam.

Gıpta ederdi ona
uzaktan izleyenler.
Oysa görünse de
Mavi Sakal şen,
mutsuzdu ve yalnızdı
uslanmak bilmeyen ruhu.
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Neden

Neden hep akşamla başlar sancılar?
Neden tarifsiz bir acıyla sızlar yüreğim?
Bürünürken dünya yaldızlı yorganına,
solan günün ardından,
çıkarken ortaya gizli köşelerinden
geçmişin tozlu hayaletleri
neden dalar gider gözlerim?
Ve neden dökülür adın
kurumuş dudaklarımdan?
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Nehirlerle Buluştu Hüzünlerim

Biriktirdim hüzünlerimi
Damla damla, gözyaşı gözyaşı...
Kahkahalarda sakladım onları,
Gülümsemelerle süsledim.
Ve kaldırdım yüreğimin
En derin köşesine
Kimseler görmesin diye...
Dar geliyor şimdi yüreğim.
Zorluyor damlalar bendini...
Açtım yüreğimin kapılarını
Nehirlerle buluştu hüzünlerim...
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Nerede Şimdi

Nedir yüzdeki bu çizgiler?
Ya gözlerdeki mor halkalar?
Nerede o gülümseyen kız,
o ışıltılı, aydınlık bakışlar?
Nerede pembe bulutlar,
yüreği kanatlandıran düşler?
Hani düşlerdeki ölümsüz sevgililer?
O heyecan, o umut nerede şimdi...?

Yok oldu bir bir umutlar.
Yaşanamadı düşlerdeki sevdalar...
Pembe kanatları kırık şimdi yüreğin,
kimsesiz, bitkin, suskun artık.
Eser bile yok eski heyecanlardan...
Geriye kalan yalnızca, bugün;
çizgiler hüzünlü sırlar barındıran
ve o anlamsız, iğreti gülüş.
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Öpücük

Mührüdür öpücük
aşkın, tutkunun.
Karışmasıdır öpücük
buluşmuş iki ruhun...
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Özel Olmalı Aşk

Tüm klişelerden uzak
özel olmalı aşk...
İstemem öyle
‘Yandım, bittim! ’ edaları.

Anlatsın bakışları
sevdasını gözlerime...
Yüreğinden yüreğime
yol bulup aksın aşkı...

Çağırmasın sıradan
isimlerle beni.
‘Kaderim’ desin.
‘Vazgeçilmezim’ desin.

Yalnız benim olan
bir ad bulsun bana.
Yalnız benim olan
bir ad seçsin...
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Özlem

Bir ince sızı,
bir sıcaklık,
tarifi olanaksız
bir his içimde...
Gözlerimdeki nehir
aşmak üzere bendini...
Nedeni yok oysa...
Ama orada o his, derinde,
bir hüzünle birlikte...
Hüzün, aşk ve özlem...
Üç ayrılmaz yoldaş...
Üç kadim dost ki
her an konuk yüreğimde...
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Papatyalar

Açar buz tutmuş yüreğimde
her bahar beyaz papatyalar.
Sorarım tek tek yapraklara
‘Seviyor mu sevdiceğim? '.
Yalan söyler her biri,
neşeyle avutur  beni...

Geçip giderken günler art arda;
bir gülümseme kondurur
davetkar bahar dudaklarıma,
ve ısıtır sımsıcak yaz içimi ...
Apansız çıka gelir sonbahar...
Sonra başlar yine kışla birlikte
şu serseri gönlümde fırtınalar...
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Pembe Gül

Yapayalnızdı pembe gül
terk edilmiş bir dünyada.
Sarmıştı etrafını çalılar,
saklamıştı çehresini
yabansıl dallar...
Öylesine mahzun,
öylesine üzgün,
öylesine tek başına
sürdürüyordu ki savaşını
acıttı yüreğimi pembe gül...
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Pembe Tüylü Kuş

Ben bir hayal kuşuyum dostlarım.
Pembe tüylü bir hayal kuşu.
İstediğim yerde kanat açarım.
Bütün gökyüzü benim.
Hangi buluta istersem konarım.
Bütün bulutlar benim.
Bugün Romeo’nun Juliette’i olurum.
Yarın Mecnun’un Leyla’sı.
Ve hep kavuşurum sevdiceğime.
Ayrılıklar yoktur düşlerimde...
Bütün mutlukuklar benim...
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Peter Pan

Geldi pencereme Peter Pan dün gece.
Şaşırdı yıllar sonra beni görünce.
Tanıyamadı bu yaşlı kadını önce...
Bakınca sonra gözlerime ve yüreğime
görünce içimdeki sönmeyen ateşi
anladı bendim o, farklı görünsem de şimdi,
yüreğinde hiç büyümeyen küçük kız Wendy.
Tuttu ellerimi Peter Pan, gerçekleşti mucize.
Değince ellerimiz bir birine döndü yıllar geriye,
kanat açtık el ele var olmayan o ülkeye.
Yorulunca verdik Samanyolu’nda mola,
salladık ayaklarımızı evrenin boşluğuna.
Ne zaman vardı ne mekan sessizdi ortam.
Bir müzik geliyordu yalnızca uzaklardan...
Mutluluğumuzu şarkılarıyla kutluyordu periler...
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Platonik Aşk

Ne değdi tenin tenime
ne de dokundu ellerln ellerime.
Buluşmadı dudaklarımız birbiriyle.
Ne olur anlat bana;
güneş kadar sıcak mı tenin?
Yumuşak mı dokunuşu ellerinin
okşayışı kadar ipeğin?
Yakar mı dudakların
değerse dudaklarıma?
Katar mı can nefesin canıma?
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Ruh Ve Kılıf

Bir terslik var bu işte;
Beden eskiyip küçülüyor
yıllar geçtikçe.
Eskimiyor ruh oysa
gelişip özgürleşiyor gittikçe.
Ve bir gün dar geliyor
özgür ruha köhne kılıf...
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Sabahın Türküsü

Açsam gözlerimi umutla
yepyeni bir sabaha.

Muştular verse kuşlar,
Süslese masmavi gökyüzünü
pespembe bulutlar...

Duyulmasa ölümün sesi,
Ölmese artık çocuklar...
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Sabırtaşları

Bir şişe şarap ve ben
Daldık bu gece geçmişe.
Tek tek dizdik kadehlerle
Düş kırıklıklarını, kederleri,
Kaybolan umutları,
Onulmaz yaraları
Ki her birinin yuvası
Olmuştu bir sabır taşı...
Kırmızılar ihaneti,
Sarılar umutsuzluğu,
Beyazlar yitip gidenleri,
Siyahlar acıları,
Yeşiller yeşeremeden,
Yok olan sevdaları,
Maviler özlemi
Saklıyordu içinde...
Güçlüydü her biri
İzin vermiyordu çıkmasına
İçindeki tutsakların...
Ağırlaşmıştı yüreğim,
Taşmak istiyordu duygular
Acısıyla, tatlısıyla...
Bir kadeh, bir kadeh daha
Derken çatırdadı duvar...
Bir bir çatladı sabır taşları
Parça parça oldu yüreğim...
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Sazlar

Sallanıyor rüzgarda sazlar.
                                   Anımsatıyor beni bana.
                                   Bir o yana,  bir bu yana...

                                   Tutunuyor kökler sımsıkı.
                                   Dönse de rüzgar fırtınaya
                                   Gücü yetmez koparmaya...

                                   Sazlar ve ben savruluyoruz
                                   Sonsuz ritminde yaşamın
                                   Bir o yana, bir bu yana...
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Seninle Doğmalı Güneş

Seninle doğmalı güneş,
seninle başlamalı gün.
Senden haber getirmeli
pencereme konan güvercin.
Seninle esmeli meltem
fısıldamalı kulağıma sevgini.
Ve yakarken fenerlerini
yıldızlar bir bir gökyüzünde
hayalin olmalı  yalnızca
kapanan yorgun gözlerimde...
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Sıkıldım Artık

Gidiyorum artık, sıkıldım her şeyden.
Sus pus olmuş geveze yüreğim,
gelmiyor konuşmak hiç içinden.
Ne kuş sesi, ne çocuk neşesi
neşelendirmiyor artık beni.
Bana ne; açsın dursun çiçekler,
istediği ezgiyi söylesin bülbüller.
İsterse tersine dönsün dünya;
yazlar kış, kışlarsa yaz olsun.
İzninizi istiyorum  sevgili dostlar,
sıkıldım artık ben gidiyorum...
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Sonbahar Yaprakları

Düşüyor yapraklar bir bir
bırakarak çıplak dalları...
Savunmasız şimdi çaresiz
ama umutsuz
değil dallar...
Bekliyorlar baharı
yeşersin diye tekrar
umut tomurcukları...
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Sonsuza Dek Sürmez Seviler

Sonsuza dek sürmez seviler.
Bir gün bir yerde
kayar gider ellerimizden
mutluluk.
Dökülür gözlerimizden
tüm umutlarımızla
mutsuzluk.
Sonra bir sabah
yeniden doğan güneşle
gözlerini bu kokuşmuş evrene
açan bir bebek saflığı ile
Açılır gözlerimiz,
kucaklar yarınları
yepyeni acılara gebe...
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Söylemeliyim Söyleyeceklerimi Önceden

Hiç karamsar değilim sevdiklerim,
Ama söylemeliyim söyleyeceklerimi önceden.
Yanlış anlamayın beni yok niyetim gitmeye bir yere
Yine de söylemeliyim söyleyeceklerimi sizlere;
Nerede, nasıl bilmem gelecek bir gün vakti
Yol almanın sessizce bilinmeze...

Sevdim hepinizi, doldurdum yüreğimi sevginizle...
İyi zamanlarımız da oldu kötü zamanlarımız da hepinizle.
Kırıldık, kırdık birbirimizi zaman zaman istemesek de.
Ama öylesine sağlamdı ki yeriniz koskoca yüreğimde
Öylesine derindeydi ki sevgi çiçeğinin kökleri
Koparamazdı bu sevgiyi ne bir şey ne de bir kimse...

Didindim, uğraştım gücümün yettiğince
Bir damla olabilmek için hoşgörü ve barış denizine.
Anlamaya çalıştım insanları yargılamak yerine.
Bilerek hiç kimsenin mükemmel olmadığını
Oldukları gibi kabul ettim insanları, açtım kucağımı
Sonsuza dek, yer verebilmek için herkese.

Bana gelince; elbette benim de oldu kusurlarım,
Düzeltmeye çalıştım elimden geldiğince...
Becerebildiğim de oldu, beceremediğim de.
Pişmanlıklarım da vardı, keşkelerim de...
Takıldım geçmişe bazen, düşledim geleceği de.

Özlemlerim de vardı, hayallerim de...

Koştum durdum diğer yarımın peşinde
Acaba bir gün ulaşabilir miyim diye.
Yoktu pek fazla şansım bu konuda.
Gelmedi elmanın iki yarısı bir araya.
Kısmetim yoktu gökten düşen üç elmada.
Bitiremedi masalcı masalı gönlümce...

Yine de büyük oldu kazancım yaşamdan.
Her acı bir çizgi oluştururken yüzümde,
Yaşadığım her şey güçlendirdi yüreğimi.
Minnet borcum var beni üzen, üzmeyen herkese.
Kırgın ve küskün değilim artık hiç kimseye.
Yardımcı oldunuz kendimi geliştirmeme.

Her ne kadar istemesem de sizlerden ayrılmayı
Gelecek ne yazık bir gün vakti yola koyulmanın.
O gün sakın üzülmeyin ardımdan, gülerek anın beni.
Anlatın paylaştığımız o güzel günleri, kucaklayın anıları.
Çalın sevdiğim en güzel şarkıları, kaldırın kadehleri.
Ama beyaz olsun benim şarabım diğeri tutuyor beni.
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Sözüm Size Çocuklar

Sözüm size bugün çocuklar;
Açın gözlerinizi, ayırın
Silahın arpacığından.
Çekin tetikten ellerinizi...
Kanmayın 'büyüklere'
Kendi çıkarları için
Dünyayı yakmak isteyenlere...
Mutlu gözlerle bakın etrafınıza.
Bakın tazeleniyor yeryüzü.
Siliniyor kirli kokular, kokusuyla
Renk renk açan çiceklerin.
Toprak umut dolu, müjde dolu
Bir gelecek vadediyor bize...
Mis gibi bahar kokuyor hava,
Bahar şarkıları söylüyor
Tomurcuklanan dallarda kuşlar...
Masmavi gülümsüyor gökyüzü
Neşeyle, sevinçle doldurup da bizi
Aydınlatıyor kararmış yüreklerimizi.
Mutlu gözlerle bakın etrafınıza
Kardeş olduğunuzu anımsayın...
Yapın 'büyükler'in yapamadığını,
Kucaklayın sevgiyle birbirinizi...
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Suskunluk

Suskun her şey
sen gittin gideli...
Suskun bulutlar,
suskun ağaçlar
ve kuşlar...
Pusuda gözyaşlarım...
Havada fırtına öncesi
bir sessizlik var...
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Şiirle Güzelleşmeli Dünya

Gözümü açtığımda
Her sabah yatağımda
Bir şiir karşılamalı beni
Kutsansın diye günüm...
Açılan penceremden
Kumruların şiir kokulu
Şarkıları dolmalı içeriye
Taze bahar havası ile...
Renk renk çiçekler
Dizeleri olmalı
Sonsuza uzanan bir şiirin...
Şiirle ıslanmalı sokaklar
Yağmur yerine...
Şiirler getirmeli dalgalar
Uzak diyarlardan,
Şiirler söylenmeli çocuklara
Ninni yerine...
Şiirle güzelleşmeli dünya...
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Şiirler Yazdım Bize

Şiirler yazdım bize;
Tüm sözcükleri,
Tüm dizeleri sen...
Soru işaretleriyse ben...
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Taş Gibi Ağır Anılar

Taşıyamıyorum artık yüreğimi
Taş gibi ağır anılar...
Çıkarıp atsam diyorum hepsini;
tüm anıları, tüm sevdaları ve seni...
.
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Ten-Tin

Erebilsin diye gönüller emeline
ten tene uymalı tin tine.
Ve bitirebilmeli masalını
masalcı teyze
‘Onlar ermiş muradına,
biz çıkalım kerevetine.’ diye
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Tılsımlı Aşk

Gelmişti eski zamanların birinden sanki.
Hiç yabancı değildi bakışı, gülüşü.
Emindim daha önce de sevmiştim onu.
Daha önce de demiştim işte sevdiceğim bu...

Taş devri miydi yoksa cilalı taş mı?
Ya da derebeyliklerin birinde miydi?
Eski Mısır’da mı görmüştüm onu?
Bir yerde değmişti yüreğime yüreği...

Gelmiştik el ele zamanların birinde.
Konuşmuştuk sessizce gözlerimizle.
O muydu atının terkisinde kaçıran beni?
Krallara meydan okuyan o muydu?

Birleşecek ruhlarımız yine günün birinde.
Nerede, nasıl, ne zaman bilmem
Arayıp bulacak biri ötekini...
Zamana ve ölüme inat
yaşayacak sonsuza dek
bu büyülü aşk...
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Tutsak Aşk

Güneş gibi doğdun
Yorgun geceme...
Aydınlandı yaşam
Sabahınla birlikte...

Korkarak yitirmekten
Pırıltılı ışığını günün
Tutsak ettim sevgimi
Sevmeye hasret yüreğime...
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Uyandım Hüzne

Açtım gözlerimi yine
hüzünlü bir sabaha;
Bağrımda bir sızı
hiç dinmeyen hızı.
Acıyor bedenim,
yüreğim ve beynim.
İsyanlarda ruhum,
inletiyor yeri, göğü
sessiz çığlıklarla...
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Uzaklık

Bazen nefesim kadar yakın
ve bazen evrendeki
en uzak galaksi kadar
uzaksın bana...
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Üç Dilek

Ziyaretime geldi dün gece
ak sakallı bir dede.
Dileğim varmış saklıda üç tane.
‘Ne dilersen hemen dile.’ dedi.
Yoktu hiç zamanım düşünmeye.
Söyledim aklıma gelen üç dileği;
‘Kurtar prangalarımdan beni.
Al götür yüreğimi yakan her şeyi.
Kalmasın içimde ne hüzün ne de sevgi.’

Uyandım sabah içimde bir hafiflikle.
Yokladım yüreğimi büyük bir sevinçle.
Bomboş kalmıştı, hafiflemişti haylice.
Aldım coşkuyla tüy kalemi elime,
Yazmak istedim bir şiir sevgiliye.
Dökülmedi kağıda tek bir sözcük bile.
O an, anladım etmiştim büyük hata.
Artık çıkmazdı, çıkamazdı ortaya
bomboş kalmış yürekten bir seda...

Audrey Aykut

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yağmurun Getirdikleri

Kapkaranlık gökyüzü...
Deli mi deli yağmur...
Ağlıyor bulutlar
Gülmeyi unutmuş
Yurdumun üzerine...
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Yeni Bir Gün

Başlasa da yeni bir gün
Neşe vermiyor bugün.
Mavi değil gökyüzü,
Sarmış kara bulutlar.
Gülmüyor kimsenin yüzü
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Yeniden

Hüzünlü şiirler yazmayacağım
kızıla bürünen Eylül’den yana.
Sararıp dökülmeyecek yapraklarım...
Güller açtırıp da yüreğimde
baharı getireceğim yeniden ruhuma...
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Yılbaşı Geceleri

Sevmiyorum artık yılbaşı gecelerini.
Sevmiyorum seni anımsatan hiç bir şeyi.
Bembeyaz bir hüzün kaplıyor caddeleri,
Acıtıyor içimi düşerken yüreğime kar taneleri...
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Yılbaşı Sepeti

Bir yılbaşı sepeti hazırladım
sunmak için tüm insanlara.
Süsledim onu sevgi çiçekleriyle.
Mutluluk tohumları koydum içine
yeşersin yüreklerinde mutluluk diye.
Ve bir avuç barış tozu serptim üstlerine...
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Yıldız Yapıyorum

Minicik bir kızım ben yıldızlar yapan
yüreğindeki sevinçlerden...
Aşk katıyorum bir avuç içlerine.
Gönderiyorum karanlığa her birini
aydınlatsın ışıksız yürekleri diye...
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Yıldızlar Yoldaşın Olsun

Güle güle sevgilim...
Yıldızlar yoldaşın olsun geceleri
gündüzleri gökkuşağı sırdaşın...
Yolluk hazırladım sana,
sevgimi koydum azık torbana
ısıtması için yüreğini...
Sakladım çantana beni unutma diye
Yüreğimde bunca yıl
biriktirdiğim tüm ezgileri...
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Yine Gece

Yine gece...
Yine yalnızlık...
Ve yine sen...
Sana hasret yıldızlar,
sana hasret ben...
Dertleşeceğiz sabaha dek
geçecek saatler
özleminle...
Güneşin ilk ışıkları
düşerken yorgun gözlerime
veda edecek yıldızlar
tükenmiş yüreğime...
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Yunus  Balığına mektuplar 4

Sevgili Yunus Balığım;
Yine alev alev ülkem,
alev alev yürekler...
Patladı bombalar,
sustu türküler,
dondu kaldı halay...
Karardı gökyüzü,
masmavi değil artık,
çöktü kara bulutlar...
Yerlerde şimdi
barış güvercinleri...
Kızıla döndü toprak...
Kayboldu sözcüklerim,
sus pus oldu yüreğim...
Düştü omuzlarım
ağırlığı ile ölümün...
İnsansa bunu yapanlar,
insan denilebilirse
kana susamış canilere
ben insan değilim,
utanırım İNSAN olmaktan...
Gülsevin Eren Güngör
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Yunus Balığı'na Mektuplar 1

1960

Ah bir bilsen, bir bilsen
şu halimizi Yunusbalığı’m.
Günden güne insan oluyoruz,
günden güne daha insan...
Eskiden bir başka türlüydük,
belki biraz daha az insan...
Tertemizdi düşüncelerimiz
Sevgilere açıktı yüreğimiz...
Ah Yunus Balığım ah!
Bir bilsen, bir bilsen...
Öylesine değiştik,
Öylesine insan olduk ki
Utanmaz olduk insanlığımızdan...
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Yunus Balığı'na Mektuplar 3

27 Temmuz 2015

Sevgili Yunus Balığım,

Bu mektubu karanlıkta yazıyorum sana.
Kesildi sokağın elektiriği ama
sokak değil kararan yalnızca
karanlıklar içinde şimdi ülke...
Yitirildi canlar karanlığa ışık götüren.
Her biri pırıl pırıl, sevgi dolu bir genç
geleceği aydınlatacak bir mumdu oysa...
Eriyip gittiler, katledildiler acımasızca.
Öldürüldü insanlar yatağında uyurken.
Neredeyse her gün geliyor haberi
anasının kuzusu bir civanın düşüsünün
artık  bu acıları kaldıramayan toprağa.
Sınır desen sanki mahşer yeri
bomba sesleri bölüyor geceleri.
Koptu kopacak kıyamet,
bekliyor akbabalar tetikte...
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Yunus Balığı'na Mektuplar 6

29 Ocak 2016

Bu sana altıncı mektubum
Yunusbalığı'm.
Bilmiyorum aslına bakarsan
ne yazacağımı...
Güzel haberler vermek,
'Bak sustu buralarda silahlar,
ölmüyor artık kınalı kuzular
ve masum çocuklar.' demek isterdim.
Oysa iyi haberlerim yok sana.
Günden güne kararıyor ufuklar.
Pas tutuyor yürekler yavaş yavaş.
Yitiyor dostluklar, sevdalar,
ve tüm insani duygular...
Herkes düşman sanki birbirine.
Aşk desen masallarda kaldı
ki onlar da unutuldu bu günlerde...
Kimse masal okumuyor çocuklarına,
ninni söylemiyor uyumadan önce...
Ama yine de nasıl bilmem
uykuda bütün ülke.
Bana gelince Yunusbalığı'm;
kuruyup gittti yıllardır özenle
büyütüp koruduğum
sevda çiçeklerim.
Yitirdim tüm umutlarımı,
tükenmekte yüreğim...
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Yunus Balığına Mektuplar 2

Haziran 2015

Bu sana ikinci mektubum, Yunus balığım.
Söz etmek istemem olumsuzluklardan
ama pek fazla değişmedi buralar,
bildiğin gibi yine...
‘Eski hamam, eski tas’ dedikleri gibi yani.
Hatta şimdi daha da bencil insanlar.
Kimse kimseyi umursamıyor artık...
Herkes düştü cebini doldurmanın derdine.
Dünya döndü koskoca bir savaş yerine.
Düşman bellediler ağacı, çiçeği böceği,
doğayı da bitirdiler vererek el ele...
Bana gelince Yunus’um;
kaybetmedim içimdeki umudu
bekliyorum hala vaat ettiğin yeni günü.
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Yunusbalığı'na Altıncı Mektup

Bu sana altıncı mektubum
Yunusbalığı'm.
Bilmiyorum aslına bakarsan
ne yazacağımı...
Güzel haberler vermek,
'Bak sustu buralarda silahlar,
ölmüyor artık kınalı kuzular
ve masum çocuklar.' demek isterdim.
Oysa iyi haberlerim yok sana.
Günden güne kararıyor ufuklar.
Pas tutuyor yürekler yavaş yavaş.
Yitiyor dostluklar, sevdalar,
ve tüm insani duygular...
Herkes düşman sanki birbirine.
Aşk desen masallarda kaldı
ki onlar da unutuldu bu günlerde...
Kimse masal okumuyor çocuklarına,
ninni söylemiyor uyumadan önce...
Ama yine de nasıl bilmem
uykuda bütün ülke.
Bana gelince Yunusbalığı'm;
kuruyup gittti yıllardır özenle
büyütüp koruduğum
sevda çiçeklerim.
Yitirdim tüm umutlarımı,
tükenmekte yüreğim...

Audrey Aykut

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yunusbalığı'na Mektuplar 11

24 Haziran 2016

Sevgili Yunusbalığı’m,
Yine karamsar olacak mektubum
ama yok yapacak bir şey,
darmadağan her şey...
Önce kendimi anlatayım sana;
donuyor yavaş yavaş içim,
yok oluyor teker teker duygular,
kalmadı hiç yaşama sevincim.
Asfaltları eritse de altmış derecede
Güneş, ısıtamıyor yüreğimi...
Umut vadetmiyor sabahları
pencereme konan kumruların ötüşü...
Ve yurdum, güzel yurdum;
sızlatıyor geleceği yüreğimi...
Tutsak beyaz güvercinler şimdi,
pranga vurulmuş beyaz kanatlarına
mavi değil artık gökyüzü..
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Yunusbalığı'na Mektuplar 9

Sevgili Yunusbalığı’m,
19 Şubat 2016

Anlatacaklarım var sana;
Bilmiyorum neden
sevinçle uyandım bugün.
Neden yoktu hiç oysa
neşeli olmam için.
Kötüydü haberler yine
vermiyordu bir müjde
umutsuz gönüllere.
Şaşkındım yüreğimdeki
bu nedensiz sevince.
Anlamaya çalışırken
bana neler olduğunu,
ruhumun neden coştuğunu
yayıldı havaya dalga dalga
mis gibi bir bahar kokusu.
Ve duyuldu uzaklardan
müjdeci kuşun şen şarkısı.
Diyordu ‘ Gelecek o gün,
bitecek kara günler,
açacak bahçende güller.’
Bu kokuydu işte tam bu koku...
Bu kokuydu baharı müjdeleyen,
Ve bu uzak şarkıydı
yüreğime UMUT tohumları eken.
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Yunusbalığıı'na Mektuplar 10

13 Mart 2016

Ah benim Yunusbalığı’m,

İyi haberlerim yok sana;

Doyamadan güzelliğine,
bitiremeden döngüsünü
geçip gitti bahar...
Kavruldu yüreğim kalmışçasına
kavurucu Ağustos sıcağında...
Döndü cehenneme yine dünya,
cehennem zebanisine insanlar...
Körüklüyorlar ateşi
çoluk, çocuk, yaşlı, genç
yansın diye masumlar...
Sızlamıyor hiç yürekleri
yok oluyor insanlık,
kalıyor zebanilere dünya...

Audrey Aykut
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Yunusbalığıı'na Mektuplar 7

Günaydın Yunusbalığı'm,
başladı yine bir gün...
Oysa çıkmak istemiyor
canım yataktan...
Biliyorum kalkar kalkmaz ayağa,
adım atar atmaz dışarıya
başlayacak sancı da...
Bir sancı ki oyuyor
bedenimi değil ruhumu...
Bir sancı ki sarıyor
ateşi güzel yurdumu...
Farkındayım kalkmalıyım,
çıkmalıyım sığınak saydığım
sıcak yatağımdan...
Karışmalıyım kalabalıklara
haykırmak için umudu...

Audrey Aykut
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Yunusbalığıı'na Mektuplar 8

Sevgili Yunusbalığı'm,

Kan ağlıyor içimiz yine;
patladı bir kez daha
acımasız bir bomba
başkentin göbeğinde.
Haykırsak da avaz avaz
kayboluyor sesimiz
duymak istemeyenlerin,
ya da yalnızca ve yalnızca
kendi sesini duyanların
hastalıklı beyninde...

Audrey Aykut
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Yunusbalığına Mektuplar 5

Sevgili Yunusbalığım,

Bugün yurdun, dünyanın halinden
söz etmeyeceğim hiç sana.
İkisinin de teknesi battı batacak...
Yine de umudu kesmiyoruz ama.
Kim bilir belki çok yakında
diner fırtına, doğar yeniden güneş...
Bugün kendimi anlatacağım sana.
Bil istiyorum halim nedir, nasıldır
sen o uzak sahile gittin gideli;
Yakalayamadım anlattığın o mutluluğu.
Ne zaman değecek olsa elim uçtu gitti.
Bakakaldım ardından kanat açarken
konmak için bir başkasının yüreğine...
Acımak istemiyorsam da kendime
söz geçiremiyorum yüreğime,
nedensiz yaşlar dökülüyor gözlerimden...
Güneşi uğurlarken her gün dilekler tutup
selam gönderiyorum son kızıltıları ile sana.
Sonra susturmak için sızlanan yüreğimi
masallar anlatıp, ninniler söylüyorum
bir varmış bir yokmuş ile başlayıp
onlar ermiş muradına ile biten....
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Yürekler Alıyorum! Yürekler satıyorum!

Yürekler alıyorum!
Yürekler satıyorum!
Sevgici geldi!
Sevgici! ! !

Yüreklerim var
Hiç açılmamış,
Kapamış kapısını aşka,
Hiç yaşamamış...

Yürekler alıyorum
Yorulmuş aşkla,
Tövbe etmiş sevdaya
Umudu hiç kalmamış..

Yüreklerim var
Bin bir çeşit
Kimi aşktan yorgun
Kimi aşka aç...

Sevgici geldi!
Sevgici! ! !
Yürekler alıyorum...
Yürekler satıyorum...

Audrey Aykut
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Zaman

Ne acımasızsın sen zaman öyle,
Köşekapmaca oynuyorsun benimle...
Yakalayamıyorum hiç seni
Kapamıyorum köşeni...

Audrey Aykut
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