
Mehmet Ali Çıbıklı
- şiirler -

Yayın Tarihi:

16.11.2020

Yayınlayan:

Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine
aittir. Şiirlerin kopyalanması gerçek veya elektronik ortamlarda yayınlanması, dağıtılması Türkiye Cumhuriyeti
yasaları ve uluslararası yasalarla korunmaktadır ve telif hakları temsilcisinin önceden yazılı iznini gerektirir. Bu
doküman, şairin kendisi veya temsil hakkı verdiği kişinin isteği üzerine Antoloji.Com tarafından, şairin veya
temsilcisinin beyanları doğrultusunda yayınlanmıştır. Bu dokümanın yayınlanması kullanılması dağıtılması
kopyalanması ile ilgili husularda ve şiir içerikleri ile ilgili anlaşmazlıklarda Antoloji.Com hiç bir şekilde sorumlu ve
taraf değildir.

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Mehmet Ali Çıbıklı
Eserleri:

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Acep

Alıp da şu başımı
Düşsem ıssız yollara
Yaşar mıyım acaba?
Cebimde yoksa para.

İçimden geldiğince
Deli dolu yaşasam
Haykırsam dertlerim
Kalmasa hiçbir tasam.

Tutsam kelebeklerin
Kanadının ucundan
Denizin kıyısında
Kaleler yapsam kumdan.

Unutsam ben her şeyi
Derdi gamı unutsam
Sevincin mutluluğun
İki ucundan tutsam.

Hasret kaldığım aşkı
Acep yakalar mıyım?
Çekip gitmek isterse
İpini salar mıyım?
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Acı

Anlamadın sen beni,
Sevmedin biliyorum.
İnsan bir kere ölür,
Ben her gün ölüyorum.

Sevmesini bilmeyen,
Sevilmeyi bilmez ki! ..
Bir sevgili uğruna,
Benim gibi ölmez ki! ..

Sevilmek mutluluk da,
Sevmeye yürek ister.
Nerde sende o yürek?
Hadi bakalım göster...

Aşk kim, sen kim değil mi?
'Aşk  diye bir şey yokmuş.'
Sevgi karın doyurmaz,
Sevgiye karnın tokmuş.

Sevmek kim, sevilmek kim?
Sen aşka bir yabancı.
Ben sensiz de yaşarım,
Aşkın içimde sancı.

Boşver takma kafana,
Dinleme bile beni.
Umursama her şeyi,
Yalnızca sev kendini.

Sakın sevme sen beni,
Rüyalarıma girme.
Acım bana yetiyor,
Bir de sen acı verme...
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Acıma

İstemiyorsun artık
Anladım ki sen beni
Sevmem de mümkün değil
Beni hiç sevmeyeni.

İsterse çorak kalsın
Çatlasın damarlarım
Ben sensiz bu dünyamda
Hem güler hem ağlarım.

Bu dünya fani dünya
Sensiz de dönebilir
Sevilmeyi unutsa
Sevmeyi yine bilir.

Ama yalnız bir farkla
Sevilen sen olmazsın
Benden uzaklaşırsan
Bana tekrar dolmazsın.

Yerini bir dolduran
Sevdiğim biri olur
Her boşalan bir yeri
Biri elbet doldurur.

Kolaysa çek git artık
Gitmek istersen eğer
Senden sonra da beni
Nasılsa biri sever.

Bırak kurda kuşlara
Yem et beni acıma
Bir eksik bir fazlaymış
Ne farkeder acıma.
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Acımasız

Şimdi uyku zamanı
Haydi yavrum yatağa
Aşk çamurlu bir yoldur
Girme sakın batağa.

Batarsın çıkamazsın
Debelenip durursun
Çabalamak boşuna
Her gün dibe vurursun.

Ya da başka seçenek
Al eline oltayı
Tutmasan da fark etmez
Bu ay kaybetmek ayı.

Gitmedin de ne oldun?
Sanki hep yakaladın
Hayat bir koca  balık
Hayatı ıskaladın.

Avlanacağım derken
Avcı değil av oldun
Bu hayat acımasız
Dişlerinde kayboldun.

Yemyeşil bir umuttun
Filiz verdin ne oldun?
Bir eksiğin yok amma
Günden güne çok soldun.

Demek ki ne olmalı
Acımasız olmalı
Başkalarına değil
Hep kendine dolmalı.
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Acıpayam

Yıllar önce geldim Acıpayam'a,
Ben sizlere,sizler bana yabancı.
Birer dost gibi girdiniz dünyama,
Ben yolcuyum yolumda,sizler hancı.

Yıllar önce geldim Acıpayam'a,
Kimselere birşey diyemiyordum.
İnsanlar yabancı gelmişti bana,
Dost kim,düşman kimmiş,bilemiyordum.

Yıllar ne çabuk geçti bilemedim
Dostlarım çoğaldı hep birer birer.
Sizler ağlarken ben gülemedim,
Beni mutlu etti sizin sevgiler.

Ayrılık zamanı gelip çatınca
Yüreğimden sanki yıldızlar kaydı.
Fatma hala,Ali emmi,Bey amca,
Sizlerle yaşamak bir harikaydı.
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Acıyı Katık Ettim

Seninle yaşadığım
Senli günlerim nerde?
Onu da mı götürdün?
Sensizlik var kaderde.

Yoksun,bırakıp gittin
Öksüz kaldım ben sensiz
Sensizlik yıktı beni
Çekip gittin nedensiz.

Kaderimiz bu değil
Boyun eğme kadere
Uğraşıp çabalayıp
Bulalım buna çare.

Sensizliği atalım
Bak yolunu gözlerim
Yokluğun iyi değil
Her gün seni özlerim.

Dön geri gel artık
İnan yoruldum bittim
Dayanacak gücüm yok
Acıyı katık ettim.
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Adak

Aşkı mendil mi sandın?
Buruşturup attın ya.
Bana değer vermedin
Üç kuruşa sattın ya.

İçime özlem ektin
Yandıkça yanıyorum
Gözlerim hep yolunu
Gelirsin sanıyorum.

Gözlerim yolda kaldı
Hasreti biçiyorum
Yokluğun yaktı beni
Sensizlik içiyorum.

Kuş olup uçsan bana
Diye seni beklerim
Geçmek bilmiyor günler
Günüme gün eklerim.

Sabah güneşim gibi
Doğ,gel,kapla gönlümü
Yalnız sana adadım
Yarınımı ömrümü.
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Afet Bölgesi

Önce bulutlar çıktı
Kara kara bulutlar
Kapladı gökyüzünü
Ve hiç dağılmadılar.

Ardından bir fırtına
Topladı bulutları
Her taraf kapkaranlık
Kararttı umutları.

Sonra şimşekler çaktı
Karıştı suya sevgi
Bulutlar yağmur oldu
Sel kapladı her yeri.

Silinmesi imkansız
Fırtınanın izleri
Afet bölgesi olduk
Deli etti bizleri.

Bomboş kaldı yürekler
Aşkımızı sel aldı
Fırtına durulunca
Çamuru bize kaldı.
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Affetmiyorum

Affederim desen de
Senden af dileyemem
Kazık yiyen ben oldum
Bir daha kazık yemem.

Yokluğuna alıştım
Yokluğun bana yeter
Sakın sen sensiz kalma
Sensizlik pek çok beter.

Yokluğunla yaşarım
Gittiğin günden beri
Bunları anlatmanın
Burası değil yeri.

Kendimi kör kuyuya
Düşmüş gibi hissettim
Çabaladım çıkmaya
Çıkamayınca bittim.

Bittim eridim bittim
Tükendi her bir yanım
Çıkıp gelsen de şimdi
Yine canlanmaz canım.

Şimdi bitirdin artık
Hem aşkımı hem beni
Dünyayı bağışlasan
Affetmiyorum seni.
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Ağlama Sakın

Ağlama sevdiğim, ağlama sakın,
Güzel gözlerinden, akmasın yaşlar.
Mutluluğu bulmak, senin de hakkın,
Onu yaşamana, çok az zaman var.

Mutluluk dediğin ikimiz için,
Yaşanacak günler, yakın demektir.
Yüreğinde varsa, sımsıcak sevgin,
Benim de görevim, seni sevmektir.

Hayal gibi görme, yarınlarını,
Bakarsın yarınlar, bu güne gelir.
Boşver serbest bırak, duygularını,
Sevenin halini, sevenler bilir.
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Aklım Hep Sende

Silmişsin yüreğinden
Çok teşekkür ederim.
İstenmediğim yerde
Durmam çeker giderim.

Yıllar ne çabuk geçti
Sanki dün tanışmıştık.
Kısa süre içinde
Biz bize alışmıştık.

Sevmiştik ta derinden
Hem de delicesine.
Aşkımız büyümüştü
Sığmazdı yüreklere.

Küçük geldi yürekler
Sevda yürekten taştı.
Beni bana döndüren
Gözümden akan yaş'tı.

Anladım sevmiyorsun
Benim gibi birini
Yalnız şunu unutma
Kimse almaz yerini.

Sen her zaman bendesin
Başkasını sevsen de.
Seni unutmak çok zor
Benim aklım hep sende.

               Mehmet Ali ÇIBIKLI
               16.08.2007 - Didim
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Aklım Karışık

Sana canım demiştim
Demese miydim yoksa?
Neden beni ağlattın?
Seni sevenler çoksa.

Oynamazdın benimle
Oyalamazdın beni
Ben bir garip kişiyim
Avutamazdım seni.

Köyümden çıkıp gelmiş
Anadolu çocuğu
Sevemedim ben şimdi
Sensiz bu yolculuğu.

Buldun bir garip beni
Oynayıp duruyorsun
Aklım ermez herşeye
Kafamı yoruyorsun.

'Sevdim' de, 'sevmedim' de
Lafı döndürüp durma
Zaten aklım karışık
Sen de kafama vurma.
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Akşam Rüzgarı

Ilgıt ılgıt esen, akşam rüzgarı,
Bana sevdiğimden, haberler getir.
Kaç zaman görmedim, o vefasızı,
Ona hasretimi, sen olsun dindir.

Yar ilinden geldin, oralar nasıl?
Havalı mı yine, gezdiği yollar?
Dillerde söylenir, bir eski fasıl,
Boşa geçmemiştir, yaşanan yıllar.

Küçücük bir rüzgarla dalgalanırdı,
O uzun saçları, yine aynı mı?
Yerinde mi şimdi, eski havası?
Mutlu yarınlara, umutlanırdı.

Güzel mi gözleri, eskisi gibi?
Yıllarca eridim, bir çift göz için.
Bir ceylan gibiydi, ürkek gibiydi,
O gözler ki belki, hiç görmediğin.

Hele o gülüşler, o şen kahkaha,
Duyunca insanı, mutlu ederdi.
Dinlemek istersin, onu bir daha,
Her gülüşü bana, ayrı haz verdi.

Ilık ılık esen, akşam rüzgarı,
Yine ona hasret, ona aşığım.
Onsuz yaşasam da, geçen yılları,
Hep onunla doldum ve dolacağım.
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Al Artık Kollarına

Senden çok uzaktayım
Ve yine aklımdasın
Sensizlikten hastayım
Nerede  çorba tasın?

Hasta gönlüme ilaç
Derdime dermanımdın
Sana susuz sana aç
Her şeyim sendin kadın.

Her şeyi dağıttım da
Bana yalnız sen kaldın
Ayşe Züleyha Ferda
Önemli değil adın.

Her kimsin önemli mi?
Pusulamdın yön veren
Sende buldum kendimi
Senden gidemez gelen.

Şimdi saate baktım
Sensizliğe çeyrek var
Her gün ağlayacaktım
Seni bulana kadar.

Olmadı yapamadım
Çok düşündüm olmadı
Deliye çıkar adım
Kalmaz yaşamın tadı.

Gözyaşımı içime
Akıttım yavaş yavaş
Çarem sensin derdime
Gel yanıma arkadaş.

Al artık kollarına
Yalnız kendine sakla
Çıkar beni yarına
Sensizliği yasakla.
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Al Götür

Söyle artık bilsinler
Bu aşkın bittiğini
Beni hergün hor görüp
Eziyet ettiğini.

Saklamakta fayda yok
Nasıl olsa duyulur
Senin uçarı kalbin
Elbet birgün durulur.

Başka başka aşklara
Yelkenleri aç artık
Bu aşkta yeşermedin
Yenilere kaç artık.

Ağlarsam pencerede
Arkandan bakıp bakıp
'Neden gitti bu acep
Beni böyle bırakıp.'

Desem de umursama
Kıpırdatma kılını
Neyin varsa al götür
Topla pırtın pılını.
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Alın Yazım

Karşı köyün güzeli
Sen ki bana  uzaksın
Uzandım tutamadım
Sanki bana tuzaksın.

Gözlerin dolardı hep
Sensiz gecelerime
İsmin misafir olur
Öksüz hecelerime.

Hergün seni düşünür
Hergün seni anarım
Gittiğin günden beri
Sensizliğe yanarım.

Çileli mi doğdum ne?
Hasretin benim oldu
Yine seni düşündüm
Gözlerime yaş doldu.

Dert bende derman sende
Sanmıştım aldanmışım
Terkedildim sonunda
Bu benim alın yazım.
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Allah Korusun

Oynamaktan vazgeçtim
Çocuk değilim artık
Bak gönlüm paramparça
Umudum yırtık pırtık.

İstemiyorum seni
Arama,yazma bana
Yıllar yılı uğraştım
Anlatamadım sana.

Bana birşeyler söyle
Nedir? Aşk mı? Ceza mı?
Yıllardır çeke çeke
Bitirmedin cezamı.

Neden çok fazla çilem?
Neymiş benim günahım?
Benden başka günahkar
Yok mu başka Allahım?

Umudum yok yarına
Ben mutlu olur muyum?
Ya da Allah korusun
Bu aşktan ölür müyüm?
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Allahaısmarladık

Düşündüm ki kendimce,
Sevmek herşeyin başı.
Sevip sevilmeyince,
Sonunda hep gözyaşı.

Seversem belki dedim,
O da beni severmiş.
Zannettim sevilirim,
Aşkımız yeşerirmiş.

Olmayınca olmuyor,
Hayallerimiz gerçek.
Gönül tasım dolmuyor,
Faydasız artık sevmek.

Tek taraflı olmadı,
Uçmadı gönül kuşum.
Kırık şimdi kanadı,
Sevmekten yorulmuşum.

İşte böyle sevdayı,
Yaşamak yordu beni.
Sevmedim bu dünyayı,
Kararttı yüreğimi.

Sevmeyince olmuyor,
En sonunda anladık.
Şimdi tren kalkıyor,
Allahaısmarladık...
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Allahından Bul

Gözyaşımla yazmıştım
Sana bu mektubumu
Okumadan yırtmışsın
Duyduklarım doğru mu?

Bir kere okusaydın
Sana yazdıklarımı
Senin için kaybettim
Ben yoğumu varımı.

Hayallerim hep sendin
Düşüncelerim de sen
Nakış gibi işledim
Ben seni desen desen.

Sana ait olmayan
Hatıraları sildim
Ben dünümü unuttum
Seni yarınım bildim.

Dedim kendi kendime
Sensin kanadım kolum
Bundan sonra kuşkusuz
Sana çıkar her yolum.

Dedim ama ne fayda
Yollarım çıkmaz sokak
Yollarımı tıkadın
Yüreğim şimdi korkak.

Mektubumu yırtmışsın
Zarfı bile açmadan
Ben bu dertten ölürüm
Gönlümdeki saçmadan.

Yüreğime saplanan
Bu saçma senin saçma
Konuşmana gerek yok
Lütfen ağzını açma.

Beni çok fena vurdun
Hem de hiç acımadan
Allahından bul e mi?
Debelen dur durmadan.

Umarım hiç yar olmaz
Şimdi sana İstanbul
Artık belamı buldum
Dilerim ki sen de bul.

Ben küçük bir kasaba
Ve sen İstanbul de mi?
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Sen bana yar olmadın
Allahından bul e mi?
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Amin

Yarın benim doğum günüm
Umarım beni ararsın
Dua ederim ben sana
İyi ki benimsin,varsın.

Bugün benim doğum günüm
Elbette ararsın canım
Her telefon çalışında
Tir tir titriyor her yanım.

Dün benim doğum günümdü
Ne aradın ne de sordun
Seni yıllardan beridir
Sevdiğimi biliyordun.

Üç gün üç yıl beklesem de
Demek ki sen değişmedin
Aşka kendini verip de
Bu konuda gelişmedin.

Oysa mutluluk bendeydi
Aşk bendeydi sevgi bende
Aşkı bulmak isteseydin
Yaşardık biz bir bedende.

İkimiz bir bütün olup
Kucak açardık sevgiye
Mutluluklar ikimizin
Yarın bizim diye diye.

Sen gelmedin bunlar bitti
Bitti güzelim hayaller
Zaten yaşanmadan gitti
Olmayan duaya boş ver.

İçimizde niyet belli
Amin desen de olmuyor
Uğraşmaya gerek yok ki
Zorla testiler dolmuyor.
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Ana Gibi

Rahmetli anamdan bir mektup aldım
Anlaşılan bana çok kızıyormuş
Okuyunca buruk acıya daldım
Dünyada anasız kalmak  ne zormuş.

Oğlum gelsin mezarımın başına
Ona bir çift söyleyecek sözüm var
Yaban elde elin kurdu kuşuna
Söyleyin siz hangi vicdana sığar?

En çok onu severdim canım gibi
Oysa hiç anlamadı değerimi
İsteseydi verirdim ciğerimi
insan anasına nasıl da  kıyar?

Ben anaydım candan yardan öteye
Hastalığım günden güne kötüye
Öldüm artık şimdi düzsün methiye
Anasının yerini tutmaz ki yar.

Ana gibi yar olmaz diyenleri
Benim gibi kefeni giyenleri
Helal su içip ekmek yiyenleri
Mevlam iki cihanda etmesin dar.

            (21.06.2013-Ula)
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Anahtar

Boş ver aşkın peşini
Gittiği yere gitsin
Sen başkasına değil
Yalnız bana aitsin.

Yarın nerede nasıl?
Bizi neler bekliyor?
Yaşadıkça biliriz
Şimdiden kestirmek zor.

Kader kısmet diyerek
Başa gelen çekilir
Küsmediysek kadere
Güler bize kim bilir.

Tanrının en sevdiği
Kullardan sayılırsak
Mutluluk gönlümüze
Yönelir ağır aksak.

Mutluluğu bulmanın
Ne kaldı şurasında
Mutluluk pek çok yakın
Şu dağın arkasında.

Görünen dağ arkası
Kılavuz istemezmiş
Tanrım mutlu olsunlar
Sevdiğim kullar demiş.

Atalım üzüntüyü
Derdi gamı atalım
Üzüntünün yerine
Mutluluğu katalım.

Sen yeter ki sev çok sev
sevmek aşkta anahtar
Sevmeyi bilemezsek
Bize hep üzüntü var.
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Anılar

Beni sensiz düşünemem bir tanem,
Uzakta olsan da hep benimlesin.
Hayalinle yanarken şu yüreğim,
Kimbilir bilmem,şimdi kiminlesin?

Seni sensiz yaşıyorum bir tanem,
Sıcacık odamda yapayalnızım.
Anılar arkadaşım artık benim,
Anılarla baş başa kalacağım.
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Anladım

Kaç kez baktım resmine
Kaç kez öptüm dudaktan.
Gururuma yenilip
Koşup gelsem uzaktan.

Beni birden görünce
Tanımadan geçersen?
'Yine mi koşup gelmiş
Delinin biri' dersen?

Yüreğim sende kaldı
Yüreğim tutsak sana
Sensiz şimdi burada
Sarhoşum anlasana.

Yaşamak sen demekmiş
Sevmek demek sen demek.
Ne çok zormuş anladım
Sevilmeden hep sevmek.
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Anlat Be Arkadaşım

Uzaklardan seslensem
Duyar mısın sesimi?
Sana birşey söylesem:
'Unuttun nefesimi.'

Sevmiştik biz rengarenk
Sarı kırmızı mavi
Aramızdaki ahenk
Nerde şimdi o sahi?

Yeminlerimiz vardı
Serserindim ben senin
Aşkın ruhumu sardı
Cezası yok sevmenin.

Oysa sen bir umuttun
Dinmez sızım gözyaşım
Şimdi neden unuttun?
Anlat be arkadaşım.

Anlat artık bileyim
Suçum ne kabahat ne?
Öl de hemen öleyim
Sendeki bu rahat ne?
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Anne

Bugün anneler günü,
Bak sensizim ben yine.
Çok özlüyorum dünü,
Nerelerdesin anne? ...

Bir küçücük bebektim,
Tutardın ellerimden.
Nereden bilecektim?
Ne anlardım sevmekten?

Kalbime aşıladın,
İnsanları  sevmeyi.
Kötülüğü dışladın,
Sevmedin kötüleri.

Kötüyü ve iyiyi,
Hepsini sen öğrettin.
Mutsuzluğu, sevgiyi,
Yaşamı sen sevdirdin.

Gece gündüz demeden,
Kucağında büyüttün.
Saçlarımı okşarken,
Dizlerinde uyuttun.

Kalbinin köşesinde,
Sonsuz sevgiler yaşar.
Ne ararsam hep sende,
Ne varsa hep sende var.

Sensiz yaşamak haram,
Sensiz olmadı yine.
İşte kanıyor yaram,
Seni özledim anne.

Al beni kollarına,
Kalbim sevinçle dolsun.
Beni tekrar kucakla,
Benim bayramım olsun.

Bugün anneler günü,
İçim buruk, perişan...
Sen ferah tut gönlünü,
Seni sevdim her zaman...
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Arama

Hayat öyle bir yol ki,
Engebeli ve yokuş.
Gel yapalım seninle,
İyi bir değiş-tokuş.

Sen bana kalbini ver,
Sevmeyi öğreteyim.
Sen al benim kalbimi,
Sevilmeyi bileyim.

Belki o an anlarsın,
Sevmek nasıl olurmuş.
Sensizlik denizinde,
Ümitler kaybolurmuş.

Çaresizlik diz boyu,
Çare gelmez ki elden.
İmkansız vazgeçemem,
Senin gibi güzelden.

Derdimin dermanı ol,
Merhem ol şu yarama.
Seni çok seviyorum,
Başka seven arama...
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Arap Saçı

Bildiğin gibi değil
Yokluğun arap saçı
Aşkın bir spor imiş
Kaybettim ben bu maçı.

Giderken üzülmedim
Desem de hiç inanma
Kalbim kor ateşlerde
Bu yanma başka yanma.

Gelirken sevinmiştim
Dünya benim olmuştu
Şu karanlık dünyama
Yıldızların dolmuştu.

Mutluydum hem de pek çok
Çocuklar gibi mutlu
Kötülüklerden uzak
Yarınlardan umutlu.

Yıkıldı hayallerim
Darmadağın oldular
Umut doluydu hepsi
Ortadan kayboldular.
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Armut (mani)

Armudun irisini
İstemem gerisini
Kimseleri dinlemem
Sevmişim birisini.

Armut dalda sallanır
Sallandıkça ballanır
Benim biçare gönlüm
Her mevsimde hallanır.

Armut diktim yamaca
Yanına da omaca
O yar beni severse
Ulaşırım amaca.

Armudu ve üzümü
Yıkamışım yüzümü
Ömrüm inişe durdu
Bitirince düzümü.

Armudu soyamadım
Tabağa koyamadım
Bahar bitti güz geldi
Sevmeye doyamadım.

Armuttan sonra üzüm
Kurudu artık özüm
Uzun lafın kısası
İşte bu kadar sözüm.
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Arzu

Gençlikte seven çoktur,
Her seven sevilmiyor.
Nedense hep aşkıma,
Bir değer verilmiyor.

Sonu nasıl bitecek,
Bu aşkın,bilemedim.
Aşk yarası çok derin,
İzini silemedim.

Yarınlar ya ümitli,
Ya da hüsran olacak.
Belki de bu umudum,
Birden bire solacak.

Bu ölümlü dünyada,
Biz birer misafiriz.
Vakit geldiği zaman,
Ecele yeniliriz.

Gençlik,güzellik,şöhret,
Hepsini mezar alır.
Sen giderken mezara,
Geride neyin kalır?

Sen beni sev,ben seni,
Aşkımız hiç bitmesin.
Ömür boyu mutluluk,
Yanımızdan gitmesin.

Mehmet Ali Çıbıklı

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Arzum

Sensiz geçen günlerde
Boşalan kadehlerin
Sayısını unuttum
Var mı senin haberin?

Sana nasıl anlatsam
Sensiz geçen günlerin
Bir ölüm olduğunu
Faydası yok demenin.

Daral geldi içime
Sen bırakıp gidince
Hasretinden tükendim
Çık gel artık gizlice.

Artık güneşim doğsun
Dağılsın karanlığım
Bırakıp gittin diye
Yine de kızamadım.

Beni sakın bırakma
Bırakırsan ölürüm
Haydi seninle geçsin
Geride kalan ömrüm.
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Asla

Sildim hatıramdan ben
Sana ait her şeyi
Yaşanacakmış oldu
Suçlayamam kimseyi.

İyi miydi kötü mü?
Hiç önemli değil ki!
Alnıma yazılmış bu
Kaderimmiş benimki.

Kaderimmiş yaşadım
Pişman mıyım ben? Hayır...
Bundan sonrası bana
Sabır çekmekmiş sabır...

Kader diye diye de
Bu günlere dek geldim.
Acımadım kendime
Kendimden ödün verdim.

Bundan sonra mı? Asla! ...
Kendimi düşünürüm
Sevmelerim boşuna
Ben yolumda yürürüm.

Sevmem imkansız artık
Beni hiç sevmeyeni
Düşünmem başkasını
Severim yalnız beni...
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Aşk Acısı

Çok acılar çektirdin,
Nerden çıktın karşıma.
Nerden bulup getirdin?
Aşk derdini başıma...

Güzel güzel yaşarken,
Hayatı herkes gibi.
Sana kapıldım birden,
Bulamadım kendimi.

Çevremdeki her insan,
Bakıyorum çok mutlu.
Hiçbir derdi olmadan,
Yarınlardan umutlu.

Yarınlar düşman bana,
Ümidimi yıkmışlar.
Derdimle yana yana,
Hep canımı sıkmışlar.

Aşk acısı çok ağır,
Kalbimde durur izi.
Gözü kör, kulak sağır,
Perişan etti bizi.

Aşk bir savaşa benzer,
Başlatması çok kolay.
Sonra kötü bir haber,
Bitirmesi zor olay.
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Aşk Ateşi

Sabah güneşimdin sen
Batan güneşim oldun
Bir zamanlar benimdin
Şimdi kimlere doğdun?

Ruhum sensiz karanlık
Işığım söndü benim
Sen benim son sevdamdın
Sendin benim sevenim.

Doğmuyorsun ruhuma
Karanlık içindeyim
Sana çok uzağım ben
Sana göre Çin'deyim.

Anlamadın sen beni
Sevemedin bir türlü
Diline dolamışsın
Söylüyorsun bir türkü.

'Aşkımız burda bitsin
Sakın peşimden gelme
Ben seni sevemedim
Sen benim için ölme.'

Artık bundan sonra sen
Başka kimselere bak
Aşkın beni yakmıyor
Sen başkalarını yak.
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Aşk Bitti

Hep yalvara yalvara
Ağzım dilim delindi
Aşk buraya kadarmış
Aşkta sona gelindi.

Aşkın ömrü üç yıldır
Dediler inanmadım
Diyenler doğru demiş
En sonunda anladım.

İlk yıl kadın konuşur
Erkekse hep dinlermiş
Garibim sessiz sessiz
Sabır çekip inlermiş.

İkinci yılda gelmiş
Ancak sıra adama
Hiç de fırsat vermemiş
Bizim dilli madama.

Artık üçüncü yılda
İkisi konuşunca
Mahalle isyan etmiş
Gürültüyü duyunca.

Gitti güzelim yıllar
Aşk bitti kavga geldi
Sonumuz buymuş demek
Geçen günler güzeldi.
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Aşk Bitti Tükendi

Aşk bitti tükendi de
Varamadık farkına
Ha dün ha bugün derken
Yaşın gelmiş kırkına.

Yarına varamadık
Yarınlar bize uzak
Dost düşman bir olmuş da
Kurmuşlar bize tuzak.

Bundan sonra sevsen ne
Sevmesen ne farkeder
Mantık başa gelir de
Aşk yüreği terkeder.

Herşeyin bir değeri
Zamanında olurmuş
Ne zaman ne de mekan
Bizlere hepsi durmuş.

Ben bu aşkın izini
Yıllar yılı sürdüm de
Aşka inanmayanın
Defterini dürdüm de.

Aşk bitti ve tükendi
Çabalarım boşuna
Sonunda sona geldik
Gitti mi bu hoşuna?

Ümitle beklemiştik
Biz bu aşkın sonunu
Sesi detone olmuş
Beğenmedik tonunu.

Aşk bitti tükendi de
Ne uğra ne de ara
Boşa çaba sarfetme
Çaban etmiyor para.

Demek ki aşk bizleri
Tanımıyor sevmiyor
Arada bir sorunca
Sen kimsin,o kim?  diyor.

Gece gündüz çalıştım
Yine yaranamadım
Çabalamak bir yana
Yalancı oldu adım.

Aşk bitti tükendi de
İzlerini aradık
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Herkes birşeyler buldu
Biz birşey bulamadık.

Öyle ya da bu böyle
Bitti bizim beklenti
Benim sözlerim bitti
Var mı sende eklenti?

Severek ayrılsak da
Sonunda ne değişir?
Düşmanların göğsünü
Şişirdin yine şişir.

Aşkımız bir yemekmiş
Farzet bitirdi beşir
Yeni sofra hazırla
Yemeği tekrar pişir.

Kaldır sonra sofrayı
Kalmasın yerlerde kir
Sil süpür her tarafı
Bu aşk burda bitmiştir.

Kapıya bir levha as
Aşk bitti tükendi de
İnternette yayımla
Yarın sabah yedide.
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Aşk Bizi Seçti

Seni sevdim ister sev ister sevme
Sen hep benimsin,kabul etmesen de.

Sanma ki aşkımız çocuk oyunu
Mezarda görürüz aşkın sonunu.

Biz aşkı değil de aşk bizi seçti
Aşktan vazgeçmek yok,iş işten geçti.

Şimdi hedef artık aşkı yaşatmak
Mutluluk üstüne mutluluk katmak.

Aşkımızda gözü yoktur kimsenin
Şimdi seni sevdim bu kalbim senin.

Yaşamın bir tadı kalmadı sensiz
Yaşamak kolay mı aşksız sevgisiz.

Sensizlik içimde bir büyük kayboluş
Sevgin yüreğimde tekrar var oluş.

Yoksa eğer yüreğinde bir duygu
İşte o zaman bende başlar korku.

Seninle dost muyuz düşman mıyız biz
Yaşasın içimizde aşk tertemiz.

Sensiz kadere isyanlardayım ben
Ne olur duy sesimi gel bana sen.
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Aşk Bu

Sabaha dek ağladım
Gittiğin günden beri
Belki mutlu olurum
Dönersen eğer geri.

Sensizlik ne demektir
Bunu hiç bilmedin ki
Ağlamak nasıl şeydir
Gözyaşın silmedin ki.

Dilerim ki Tanrımdan
Elbet günün birinde
Sen de aşık olursun
Sevgisi yüreğinde.

Yanar durur sönmeden
Her gün daha da artar
Bu aşkın terazisi
Günlerce aşkı tartar.

Aşk bu nasıl nicedir?
Yanar durur derinden
Hele bir aşka tutul
Kalkamazsın yerinden.
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Aşk Çıkmazı

Henüz çok küçüksün sen yavrucuğum,
Acılar seni bulmasın,görmesin.
Mutlulukla dolu kal hep dünyanda,
Pembe düşlerini acı sarmasın.

Sakın uyanma bu güzel rüyadan,
Aşk bahçesinde mutluluk kaybolur.
Bak gözlerin mutlulukla dopdolu,
Sevip üzülme boş yere,ne olur.

Sevsem bile ben seni,ömür boyu,
İnanıp da kapılma rüzgarıma.
Ben kendi halimde eser dururum,
Kapılmanı istemem girdabıma.

Aşk girdabı bir çıkmaz,bilinmeyen,
Yaralar var kanayan,içimizde.
Acılar ki,bir türlü silinmeyen,
Kaybolup gideriz,biz bu denizde.
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Aşk İki Kişiliktir

Yaş otuzbeş yolun yarısı değil
Daha nice yıllar var önümüzde
Yaşama sarıl ve sevmesini bil
Sevmek en güzel şeydir ömrümüzde.

Sen yeter ki çok sev o bunu bilsin
Sevdiğin elbette seni de sever
Aklı olan sever deli değilsin
Gerçekten sevdiysen yürekten eğer.

Aşk sevmektir hem de pek çok sevmektir
Toprağın suyunu sevmesi gibi
Sevdiği uğruna ölmek demektir
Mezarım cennettir demesi gibi.

Güzel çok güzelse git peşi sıra
Yetişirsin elbet günün birinde
Hiç önemli değil gitse Mısıra
Herkes olmak ister senin yerinde.

Sevip sevilirsen ümidin solmaz
Almadan hep vermek her zaman kayıp
Aşk iki kişiliktir tek yönlü olmaz
Vermeden almayı beklemek ayıp.
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Aşk Oyuncak Değil

Arasan da bulunmaz
Benim gibi enayi
Sen aşktan ne anlarsın
Ne bilirsin sevmeyi.

Yeter ki sen mutlu ol
Gönlünce gez ve yaşa
Umurunda mı dünya
Aman takılma taşa.

Ye iç eğlen gez dolaş
Yaşam bundan ibaret
Yalnız kendini düşün
Bu mu sanki marifet.

Geç kızım sen bunları
Yol yakınken dön geri
Sen aşkı tanımadın
Sevmedin baştan beri.

Sandın ki aşk oyuncak
Gönlünce oynuyorsun
Bir gün seni ağlatır
Bunları bilmiyorsun.
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Aşk Oyunu

Aramam artık seni
Öyle bir daha zırt pırt
Aşk defterini kapat
Anılarımızı yırt.

Benden artık bu kadar
Sen yeganem değilsin.
Ben sana eğilemem
Başkaları eğilsin.

Bulunmaz hint kumaşı
Değilsin be güzelim.
Seninle biz ikimiz
Farklı yerde gezelim.

Aşk oyunu güzelmiş
Başrolleri kapmışız
Şimdi bakıyorum da
İyi roller yapmışız.

Biz bizsiz de yaşarız
Başka başka kalplerde
Aşk oyunu bitti bak
Kapandı bu son perde.
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Aşk Sarhoşu

Seninle bu aşkımız,
Bana göre bilmece.
Oturur düşünürüm,
Yapayalnız her gece.

Aşkımız da nedense,
Uzamadı, kısaldı.
Yüreklerimiz buruk,
Sevgiler öksüz kaldı.

Tanrım böyle mi yazmış?
Bizim kaderimizi.
Mutluluğu bırakıp,
Acıyla sarmış bizi.

Seninle ben ikimiz,
Verelim biz başbaşa.
Mutluluğu bulmaya,
Gidelim koşa koşa.

Delice sevişelim,
Yüreklerimiz yansın.
Aşk sarhoşu olalım,
Aşk kapıya dayansın.

Ne biz ne de başkası,
Uyandırmasın bizi.
Aşk sarhoşluğu güzel,
Bitirme sevgimizi.
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Aşk Sensiz De Güzeldi

Hadi kızım git artık
Bir kere beni dinle
İstesek de olmadı
Yapamadık seninle.

Kızım sen ne diyorsun
Olmuyorsa olmaz ki
Umurumda mı sanki
Aşk gönlüme dolmaz ki.

Eğer bir daha beni
Bu anlamda ararsan
Geçmişteki  günleri
Yarınlarda sorarsan.

Sana cevabım şudur
Herşey mazide kaldı
Sana ait o kalbi
Şimdi başkası aldı.

Başının çaresine
Bakmanın  vakti geldi
Vakit o vakit değil
Aşk sensiz de güzeldi.
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Aşk Umutları

Hep seni düşündüm, seni andım,
Seni sayıkladım, sensiz gecede.
Sabahlara kadar, ateşte yandım,
Hep seni bekledim, pencerelerde.

Gülmedi hiç yüzüm, gülmedi gitti,
Sevdan yüreğimde, yaralar açtı.
Sensizlik ölümmüş, canıma yetti,
Sensiz gecelerde, huzurum kaçtı.

Yoksun bak yanımda, yanıbaşımda,
Yokluğunda şimdi, karanlık dünyam.
Her zaman sen varsın, benim aklımda,
Sen benim gerçeğim, sen benim rüyam,

Rüyalarım gerçek olsun diyorum,
İstiyorum seni, şimdi yanımda,
Gerçeklerim sensin, ben biliyorum,
Canımsın, kanımsın, damarlarımda.

Gel, sen yaklaş bana, geceler boyu,
Bütün karanlıklar artık dağılsın.
Yoksa ben bulamam, bu mutluluğu,
Gönlümde solmayan, sonsuz baharsın.

Gecelerim gitsin, gündüzüm gelsin,
Yeşersin umutlar, gelsin baharlar,
Bütün baharlardan daha güzelsin,
Güzelsin sevdiğim, dünyalar kadar.

Çorak topraklarda, bir ağaç gibi,
Bodur kaldı sevgin, şimdi gönlümde.
Açılsın yüreğin, gönder sevgini,
Hep seni yaşadım, sensiz ömrümde.

Sev beni birazcık, ruhum şenlensin,
Mutluluk kapımdan uzaklaşmasın.
Çiçek açsın gönlüm, umut yeşersin,
Ben bir başka sevdim, sen bir başkasın.

Sev beni bir daha, sev ne olursun! ..
Dağılsın ruhumun, toz bulutları.
Sen ki, yalnız bende hayat bulursun,
Büyüsün gönlümde aşk umutları.

Bu umut ki, bende hiç tükenmedi,
Yer etti gönlümde, hep yıllar yılı,
Senin gönlün beni, böyle sevmedi,
Ne beni seçtin sen, ne ayrılığı...
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Aşk Yolu

Baharı sevmiyorum
Bahar demek sen demek
Sen yalancı baharsın
Vermedin bana emek.

Koştum hergün peşinden
Hayaline kapıldım
Ne yaptıysam olmadı
Çok seviyorsun sandım.

Aşka yalan derlerdi
Derler de inanmazdım
Sevdikçe sevilirim
Diye diye hep yandım.

Yandım hergün kor gibi
Tutuştukça tutuştum
Kulakları tıkalı
Gözleri kör olmuştum.

Hem kulağı hem gözü
Açtım artık sonunda
Bir yere varamadık
Biz bu aşkın yolunda.
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Aşk Yürekte Büyürmüş

Zannettim ki bu dünya
Sevenlerin dünyası.
Hiç bitmeyecek sandım
Seven kalbin rüyası.

Suçum benim sevmekti
Onu da çok gördüler
Benim gibi birine
Türlü çorap ördüler.

Aşka mahkum olanın
Sevmeye hakkı yok mu?
Herkes gibi sevdiysem
Bu sevgi bana çok mu?

Aşk yürekte büyürmüş
Sanmıştım yıllar yılı
Sevdiğimde yürek yok
Kıpırdamadı kılı.

Sevdi mi sevmedi mi?
Hadi çekelim kura
Benim gönlüm seviyor
Bakmasınlar kusura.

Çarpsın adam akıllı
Hep aşk diye aşk diye
Yoksa gider veririm
Kalbimi ben kediye.

O anlar kıymetini
Güzelmiş diye diye
Bari ona yarasın
Atsın hemen mideye.
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Aşkı Kutuya Koydum

Baktım ki her geçen gün
Gidişatı kötüye
Kesip attım sonunda
Son verdim ilişkiye.

Aşkı kutuya koydum
Paketleyip kaldırdım
İlişki bitti diye
Sağa sola saldırdım.

Sonunda olan oldu
Kaldım mı bir başıma
Kimse çare olamaz
Dinmeyen gözyaşıma.

Gözyaşım sanki bir sel
Yüreğime akıyor
Yokluğun acı biber
Beni fena yakıyor.

En son doğum gününde
Yanında olamadım
Aşkımız bitti artık
Siyah çelenk yolladım.

Gönlündeki sevginin
Üstüne acı ektin
Dağladın yüreğimi
Beni perişan ettin.

Mehmet Ali Çıbıklı
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Aşkı Senden Başkasında Bulmadım

Herşey sende başlar sende bitermiş
Çok geç mi oldu ki, şimdi anladım
Yüreğim seni sevdikçe severmiş
Ömrümde hiç böyle aşık olmadım.

Sen bana cümle ben sana noktayım
Her zaman ve her yerde yanındayım
Sen olmadığın zaman ben yoktayım
Senden başka gönüle hiç dolmadım.

Sana aşığım sanki tuzaktayım
Sanma ki ben senden çok uzaktayım
Sen olduğun sürece ayaktayım
Seninle yeşerdim ve de solmadım.

Sen benim sevdamsın aşk  denizimsin
Ruhumun  derinliğini bilensin
Tanrıdan dileğim sevgin bitmesin
Senden memnunum saçımı yolmadım.

İyi ki ben seni tanıdım varsın
Sen solan gönlüme dolan baharsın
Benim sıcaklığım  hep seni sarsın
Aşkı senden başkasında bulmadım.

Mehmet Ali Çıbıklı
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Aşkımı Yere Döktü

Yar olur özlenmez mi? Yolları gözlenmez mi?
Sevgilinin sevgisi yürekte gizlenmez mi?
Onun gezdiği yolda izleri izlenmez mi?
Ayrılığın acısı derdi içime çöktü
Yar bildiğim sevgili aşkımı yere döktü.

Binbir umutla sevdim kendimi ona verdim
Yıllar yılı önüne aşkı sevdayı serdim
Bırakıp gitti diye üzüntümden geberdim
Ayrılığın acısı derdi içime çöktü
Yar bildiğim sevgili aşkımı yere döktü.

Sevgisi yüreğimde azalmadı hep arttı
Sanki hassas terazi hergün sevgimi tarttı
Aşk yolunda verdiğim en sevdiğim starttı
Ayrılığın acısı derdi içime çöktü
Yar bildiğim sevgili aşkımı yere döktü.

Bu sevda bitmez dedim sonsuza gider sandım
Sahte gülüşlerine bakışlarına kandım
Meğer hepsi rüyaymış en sonunda anladım
Ayrılığın acısı derdi içime çöktü
Yar bildiğim sevgili aşkımı yere döktü.

Mehmet Ali Çıbıklı
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Aşkımız Güdük Kaldı

Ben sevdanın peşinden
Koştum hiç yorulmadan
Baktım çok yıllar geçmiş
Çok çabuk geçmiş zaman.

Oysa daha dün gibi
Aklıma geldi bir an
Desem mi demesem mi?
Yürekte bir heyecan.

Masum aşıklar gibi
Çocukçaydı sevgimiz
Yine hala çocukça
Büyüyemedik ki biz.

Aşkımız güdük kaldı
Bir şey fayda etmedi
Büyüyemeden soldu
Dua bile yetmedi.

Olmadı olamadı
Kaderi yok olmakmış
Elimizden gelen yok
Sevmek yalnız kalmakmış.

Mehmet Ali Çıbıklı
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Aşkımız Mahkemede

Yıllar önce senle biz
Delice seviyorduk
Dünyanın sonu gelse
Ayrılmayız diyorduk.

Anlı şanlı bir düğün
Hasretlik sona erdi
Zalim baba sonunda
Kızını bana verdi.

Kaldık şimdi baş başa
Düşmanı geri çektik
Mutluluk tohumunu
Dört yanımıza ektik.

Geldi beklenen günler
Tohum sonra yeşerdi
Allahım ikimize
Evladımızı verdi.

Tam dedim ki mutluluk
Artık benim içimde
Meğerse bir iş varmış
Hem de başka biçimde.

Sordum kendi kendime
"Sen aşkın neresinde?"
Desem boğulur musun?
Bu aşkın deresinde.

Uyudun mu sevgili?
Ya da uyanık mısın?
Ben sana tutulmuşum
Sen bana yanık mısın?

Aşkımız mahkemede
Bu aşkta sanık mısın?
Hakim de senden yana
Yoksa sen tanık mısın?

Hakime çık da bağır !
"Ben onu seviyorum
O bensiz yapar amma
Ben yapamam diyorum.!"

De ki,hakim şaşırsın
Bitirsin mahkemeyi
O da görsün aşk neymiş
Seviyorum demeyi.

              28 Mayıs 2016
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Aşkımızı Tüketti

İlkbaharda yeşerdim
Ona mutluluk verdim
Aşkımı çeşit çeşit
Hergün önüne serdim.

Kışın aldım koynuma
Isıttım doya doya
Yazın denize gittik
Açıldık koydan koya.

Yıl dört mevsim her saat
Ettirdim ona rahat
Ama yaranamadım
Yine bende kabahat.

Su oldum içti gitti
Köprüydüm geçti gitti
Seviyor beni derken
Birini seçti gitti.

Rüzgar oldum estirdim
Bulut oldum küstürdüm
'Aşkın kuruttu' derdi
Yağmur oldum susturdum.

Sonbaharda terketti
Beni bırakıp gitti
Hiç tereddüt etmeden
Aşkımızı tüketti.
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Aşkımızın Tohumu

Yarım kaldı sevdamız
Sonunu göremedik
Yünü şişi aldık da
Çorabı öremedik.

Çorap örelim diye
Geçtik işin başına
Kurban olalım dedik
Toprağına taşına.

Toprak verimsiz çıktı
Toprağı yok her yer taş
Çorak tarla içinde
Debelendik arkadaş.

Aşkımızı ekecek
Bulamadık bir toprak
Azıcık bulduk amma
Havalar gitti kurak.

Aşkımızın tohumu
Elimizde yeşerdi
Tohum toprağa hasret
Toprak tohumun derdi.

Toprağı bulamadık
Elde kaldı tohumlar
Umarım kurutmayız
Gelecek yıla kadar.

Bu bahar olmadı da
Gelecek bahar olur
Umarım bu aşkımız
Başka kalplerde solur.

Geldi geçti baharlar
Aşkımız yeşermedi
Suladık çapaladık
Filiz bile vermedi.

Kabahatin çoğunu
Herkes toprakta buldu
Kimseler bilemedi
Asıl suçlu tohumdu.

Toprak ana ne yapsın?
Tohum tohum değilse
Tohum asar kendini
Hatasını bir bilse.

Aşkımızın tohumu
İntiharı denedi

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ve bir canla ödendi
Bu hayatın senedi.

Tohum toprak bahane
Ömür yaşandı gitti
Sıkıntılar adamı
Her geçen gün delirtti.
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Aşkın Adresi

Sevgiye hasret gönlüm
Sevilmeye de hasret.
Az daha sabret gönlüm
Birazcık daha gayret.

Bilirim arıyorsun
Seni candan seveni.
Gün gelir kavuşursun
O da sevecek seni.

Gerçek aşkın adresi
Sanırım sende saklı.
Sevip de sevilmedin
Sonunda çıktın haklı.

Sevmek için yaratmış
Kalplerimizi Tanrım.
Kalbine sevgi katmış
Sevenlerin Allahım.

Sevmeyeni ne yapsın
Zorla sevdiremez ki.
Boşa sevme yanarsın
Kıymetini bilmez ki.
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Aşkın Bedeli

Aslında aşk iki kişilik derler
Aşkın bedelini bir kişi öder.

Koşan çok yorgundur koşturan mutlu
Yorulsa da koşan yine umutlu.

Her gün daha hızlı peşinden koşar
Bir güleryüz görse coştukça coşar.

İçindeki bahar yeşerir birden
Kıpkırmızı güller açar her yerden.

Sanki kış mevsimi bahara döner
Kalbi ışıl ışıl yanan bir fener.

Kimseleri görmez duymaz kimseyi
Yalnız sevdiği var odur herşeyi.

İçi kıpır kıpır yaşar heyecan
Derken rüya biter uyanır bir an.

Sevgili gitmiştir umut sönmüştür
Mutsuz günler şimdi geri dönmüştür.

Vefasız sevgili çeker de gider
Aşkın bedelini bu kişi öder.

Lanet eder aşka kızar derinden
Aşk onu yıkmıştır kalkmaz yerinden.
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Aşkın Beni Sattı

Bilmem kaç yıl oldu biz ayrılalı,
Unuttun mu dersen,ben unutmadım.
Önüme uzattın bir zeytin dalı,
Sen beni avuttun,ben avutmadım.

Yalan dolan dedin,inandım sandın,
Falan filan dedin,aldandım sandın,
Bütün sözlerine hep kandım sandın,
Sen uyuttum sandın,ben uyutmadım.

Sevgilerim gerçek,hislerim gerçek,
Elbet bir gün sıra sana gelecek,
Sevmeyi,sevdayı sen de bilecek,
Sen ağlattın dersen,ben ağlatmadım.

Hayaller üstüne hayaller kurdum,
Herşeyi bırakıp sevmeye durdum,
Dostlarını sevdim,düşmanı vurdum,
Aşkın beni sattı,ben hiç satmadım.

Mehmet Ali Çıbıklı
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Aşkın Defterini Dür

Tutuşsa da yüreğin,alev gibi kor gibi
Sana sevmek yakışmaz,senin işin zor gibi.

Ateşlerde kavrulsan,inlesen inim inim
Sana sevmek günahtır,adım gibi eminim.

Tanrı’dan bir cezasın,ya da bir hediyesin
Nasıl söylesem bilmem,kısılmış yürek sesin.

Bir kilit vur gönlüne,artık kapını açma
Aşk sana göre değil,aşk sana göre saçma.

“Gidenler geri gelmez,unut artık o günü”
Desem de faydası yok,unutamazsın dünü.

Unutmak istesen de,unutturmazlar sana
Aşk senden çok uzakta,beni bir anlasana.

Sık artık boğazını,aşk aramasın gönlün
Gidenleri hatırla,duayla geçsin ömrün.

Geçmişin hatırına, aşkı aramaktan geç
Ya uçurumdan atla,ya da onurunu seç.

Aşk bu gün var yarın yok,bir masal gibi sanki
Bir maziyi yaşatmak,en güzel şey halbuki.

Kulak ver sözlerime,aşk sana göre değil
Doğru yol bu tarafta,sen bu tarafa eğil.

“Sonunda ölüm yok ya,nasılsa unuturum
Biri çıkar karşıma,kendimi avuturum”

Diye sakın düşünme,sonunda pişmanlık var
Pişmanlık fayda etmez,zindan olur dünyalar.

Sevdin mi sevildin mi,imkansız bilemezsin
Gözyaşın her gün akar,bir türlü silemezsin.

Evde huzurun kaçar,gönlüne hüzün çöker
Sevgiyle dolu gönlün,nefret tohumu eker.

Şimdiki huzurunu,istesen bulamazsın
İstesen de güzelim,hiç mutlu olamazsın.

Aşk defterini kapat,olmasın yürek özgür
Yaşandı yaşanmadı,aşkın defterini dür.

Bırak yürek tutuşsun,bırak kanın kaynasın
Her şeyden öteye sen, kadın değil anasın.
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Aşkın Dönemeci

Gel desen de gelemem
Sorma bana nedeni
Tüm dertler çözüldü de
Çözülmeyen neden mi?

Çok şeyler gitti bizden
Bekleme hiç gideni
Severek ayrılalım
Bizler iki medeni.

İstedik de olmadı
Zorladık tüm şartları
Kozları da paylaştık
Gördük artık kartları.

Rest çekmeye gerek yok
Yenilsek yensek bile
Ne farkeder sonunda
Ayrıldık güle güle.

Diyerek ayrılalım
Aşkın dönemecinden
Ölmeyi hiç düşünme
Allah versin gecinden.
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Aşkın Elbisesi

Mutluluk kaç bedendir
Merak eden oldu mu?
Mutlu hep sevilendir
Aşk gönlüne doldu mu.

Mutlulukta beden yok
Her gönüle tam uyar
Mutlunun yüzü güler
Kulağı başka duyar.

Bir seveni olsun da
Sevmek ona kolaydır
Hem sevmek hem sevilmek
Bambaşka bir olaydır.

Yüzünde güller açar
Bakışları bir başka
Başka birşey düşünmez
Zaman ayırır aşka.

Aşkın elbisesini
Alıp giydim sırtıma
Mutluluğa büründüm
Devam ettim yoluma.

Mehmet Ali Çıbıklı

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Aşkın Hamalı

Aşkın hamalıyım ben
Bütün acılar bende
Sırtlamış gidiyorum
Ana yolda en önde.

Taşıyorum çünkü o
Senden bana armağan
O bana bir yük değil
Taşısam da durmadan.

Çok zor günler yaşadım
Ve hala yaşıyorum
Bu aşkın izlerini
Gönlümde taşıyorum.

Yıllar geçse silinmez
Yüreğimden o izler
Neden niçin bilinmez
Benden birşeyler gizler.

Taşı taşı hiç bitmez
Acılar bölük pörçük
Acıların içinde
Mutluluklar küçücük.

Acılar benim oldu
Mutluluklar da senin
Ne esiri kölesi
Değilim ben kimsenin.

Bu yüzden başım diktir
Boyun eğmem kimseye
Hadi yavrum git şimdi
Büyü de gel seneye.

Mehmet Ali Çıbıklı
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Aşkın Hikayesi

Ne ilkbahar ne de sonbahar gelse
Mevsimler yas tutup güller ağlamaz
Baharda çiçekler yüzüme gülse
Verilen o sözler beni bağlamaz.

Ben ne bir kimseye vaatler verdim
Ne de yeminleri art arda saydım
Ben ki yalnız seni sevmiştim dedim
Verdiğim her sözün arkasındaydım.

Yüreğim hep seni sevdi derinden
Beni anlamadın kulak vermedin
Kalkmak istemedin o gün yerinden
Bir kez olsun bana sevdim demedin.

Sevdam sendin benim son ateşimdin
ısıtmıyor şimdi ateşin közün
Bırak artık benim peşimi dedin
İçime saplandı bu acı sözün.

Bu aşkın peşine o gün düşerken
Yanımda sadece Allahım vardı
Olur mu? Olmaz mı? Acaba derken
Aşkın alevleri içimi sardı.

Yandım ateşinden sönemedim ki
Yaktı yüreğimi ta ki derinden
Ben eski halime dönemedim ki
Bir eser kalmadı eski yerinden.

Yandım bittim artık ben bir kül oldum
Ateşim de bitti külüm de bitti
Kısacık ömrümde çabucak soldum
Verdiğin eziyet canıma yetti.

Herşeyler boşuna çaba kar etmez
Soldu ümitlerim bitti sevgiler
Mutluluk gider de acılar gitmez
Dertler beni buldu hep birer birer.

Dertlerimle şimdi ben yana yana
Debelenir durur dertlenirim de
Sevmek nedir diye bir sorsan bana
Aşkın hikayesi var yüreğimde.

Mehmet Ali Çıbıklı

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Aşkın Kanunu

Ben aşkın kanununu
Yeniden yazacağım
O eski kuralları
Sil baştan bozacağım.

Sevene bin bir ödül
Sevmeyene bin kırbaç
Seveceksen gel bana
Sevmeyeceksen git kaç.

Sevilip sevmemeye
Büyük ceza olacak
Sevmeyenin gönlüne
Kötülükler dolacak.

Aşka değer vermeyen
Toplumdan atılmalı
Sevmeden sevilenler
Ucuza satılmalı.

Hatta daha ötesi
İnsan sayılmamalı
Sürülmeli ormana
Hep orada kalmalı.
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Aşkın Külleri

Yakarmış her tarafı
Su değilmiş benzinmiş
Kurşunsuz mu süper mi?
Kimseler bilemezmiş.

Yaksın düştüğü yeri
Ateş olsa ne yazar?
Hepimizin sonuçta
Gideceği yer mezar.

Nasıl tutuşur benzin?
Ne yapsın ateş yoksa?
Dikkate bile almam
Boş lafa karnım toksa.

Ateşim ol yak beni
Külümü denize at
Sonra rüzgar savursun
Keyfine bak rahat yat.

Aç artık yelkenleri
Git yeni sevdalara
Aşk bize göre değil
Başka sevgili ara.
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Aşkın Rüyası

Kaç baharlar gelip geçti gönlümden
Hiç birisi senin yerini tutmaz.
Kaç seneler çaldı, sevdan ömrümden
Yine de yüreğim seni unutmaz.

Saçlarıma aklar düşerse düşsün
Seni seven kalbim baharı yaşar.
Mutluluksun bende,tatlı gülüşsün
Sevgin yüreğimden taştıkça taşar.

Sevda defterimi okudum durdum
Ezberledim artık her satırını.
Aşkın rüyasını hayıra yordum
Bu günden yaşadım sanki yarını.

Dolu gibi yağdı aşkın içime
Aşka hasret kalan yüreğim coştu.
Ben sevmişim seni,bundan kime ne?
Sana aşık olmak,inan ki hoştu.
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Atamam

Beş onsekiz treni
Sana doğru gelirken
İlk vagon ilk koltuğa
Oturuverdim hemen.

Sensizlik durağında
İnince bu trenden
Yine yoktun yanımda
Ürperiverdim birden.

Bir zamanlar seninle
El ele dolaştığım
Caddeler şimdi benim
En iyi arkadaşım.

Aşk yüklü bu trenin
İçindeki yolcular
Hepsi de benim gibi
Umuda koşmaktalar.

İçimdeki sevgini
Olmasan da atamam.
Yağmur olup gönlüme
Dolmasan da atamam.
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Ateş

Yaşadığını bilsem
Sana koşar gelirdim
Seni öldü dediler
Delirdikçe delirdim.

Sensizlik ne demekmiş
Bunu bilemezsin ki
Gözyaşların akar da
Onu silemezsin ki.

Yüreğin sırılsıklam
Olsa da ne fark eder?
Gönül bir otomobil
Başka yere park eder.

Desem de faydası yok
Kimsecikler inanmaz
Bu aşkın ateşinde
Benden başkası yanmaz.

Yangınlarım çoğaldı
Hortum-su kar etmiyor
Ateşi söndürmeye
Hiçbir şeyler yetmiyor.

Mehmet Ali Çıbıklı

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ateşim Söndü

Güller her bahar açar
Ve kokarlar mis gibi
Biz baharda tanıştık
Sevdik birbirimizi.

Sen benim baharımdın
Sende yeşermiştim ben
Sende hayat bulmuştum
Seni çok sevmiştim ben.

Açan güllere inat
Gönlümde açmıştın sen
Aşktan mahrum gönlüme
Mutluluk saçmıştın sen.

Sen benim herşeyimdin
Hayatımdın canımdın
Sende doğdum yeniden
Benim mutlu yanımdın.

Mevsimler gelip geçti
Baharım kışa döndü
Sen beni terkettin ya
Yanan ateşim söndü.
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Attın Ya

Yeşil gözlerimden hiç
Muhabbet kapmamışsın
Benim için saçını
Süpürge yapmamışsın.

Madem ki gidiyorsun
Bırakıp burda beni
Dünyaları versen de
Affetmem asla seni.

Gideceğin yerlere
Peşinden gelmem artık
Suratım asık kaldı
Bir daha gülmem artık.

Bir ilkbahar sabahı
Sensiz de uyanırım
Ayrılık ölüm olsa
Ölüme dayanırım.

Kadeh sandın kalbimi
Fırlatıp atıverdin
Verdiğin o sözlerin
Üstüne yatıverdin.

Değerimi bilmeden
Üç kuruşa sattın ya
Hiç sevmeden sen beni
Yüreğinden attın ya.
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Avutamadım

Sen benim gönlümde her zaman açan
Her mevsim ruhuma mutluluk saçan
Rüyalarda bile hep benden kaçan
Gönül kuşum sana, tutunamadım.

Aç kanatlarını bana doğru uç,
Boşver hiç düşünme kimde diye suç
Sana tüm sevgiler bak avuç avuç
Gece gündüz seni, unutamadım.

Gönülde duygular hep ağır başlı
Aşk bahçelerimin yolları taşlı
Yürek ağlamaklı gözlerim yaşlı,
Gözyaşımla sen,i aldatamadım.

Bana düşman gibi sensiz sokaklar
Yanımda sen yoksan dünya bana dar
Seni seven gönlüm her zaman yanar,
Sensiz şu gönlümü,avutamadım.
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Ay Işık Vermiyor

Fırtınalar dinmiş, her taraf sessiz,
Taşan seller bile geri çekilmiş.
Çaresiz kalmışım ben şimdi sensiz,
Akan gözyaşlarım, durmayı bilmiş.

Beklerken kapıda, ayak sesini,
Tüm hayalim sendin, ümidim sendin.
Sessizce bekledim, bana gelmeni,
Hayalimi yıktın, yine gelmedin.

Sen bendeki beni, anlayamadın,
Ben bende değilim ki; ben, ben olayım.
Beni benden aldı, o bakışların,
Götür beni benden, sende kalayım.

Çatık kaşlarının esiri oldum,
Prangalar vurdun şu yüreğime.
Kendimi kaybettim, sende kayboldum,
Ay ışık vermiyor, gecelerime.
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Ayrılık

İlk önce gözler nemlenmeye başlar
Sonra bir rüzgar eser ılık ılık.
İçimizde büyük fırtına kopar
Baharı kışa döndürür ayrılık.

Başımızda istenmeyen misafir
Gönül mahsun,bahçe kuru,kalp kırık.
Böyle derdi çekmeyen nerden bilir?
Beni sarhoşa döndürür ayrılık.
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Ayrılık Denizi

Gittiğin günden beri
Yüreğimde matem var.
Bir türlü dinmek bilmez
İçimde fırtınalar.

Ne dinmiş ne durulmuş
İçimdeki fırtına.
Ayrılığın yükünü
Sen yükledin sırtıma.

Ne ben bendeyim şimdi
Ne yürekte duygu var.
Yarınlarım belirsiz
Yarınlardan kaygı var.

Yüzümde belli olmuş
Karamsarlığın izi.
Fırtınalar koparmış
Bu ayrılık denizi.
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Ayrılık Vakti

Seni benden aldı, bir düdük sesi,
Birden beni burda, öksüz bıraktı.
Ayrılıklar ağlatırmış herkesi,
Yalnızlık acısı, kalbimi yaktı.

Şimdi sen giderken, kara trende,
Her türlü acılar, bıraktın bende,
Hasretin çığ gibi, yine büyürken,
Yokluğun yer etti, artık içimde.

Sana ben, yanında bile hasrettim,
Gidişinle şimdi; eridim, bittim,
Bugün birden bire, kaçıp gittin ki,
Seni buldum derken, yine kaybettim.

Öyle üzüldüm ki, ayrılık vakti,
İçimden birşeyler, kopmuştu sanki,
Kalbimin kapısı, açık bekliyor,
Gün olur geriye, dönersin belki.
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Ayrılık Zili

Ateş böceği gibi
Dolaşamam çevrende
Vazgeçilmez değilsin
Çok güzel var evrende.

Deli divane idim
Gece gündüz peşinde
Koşturmak bitti artık
Herkes kendi işinde.

Seni kendimden de çok
Sevmiş de olsam bile
Cehennemde yanamam
Şimdiden bile bile.

Yeter artık çektiğim
Yıllardan beri çile
Geçmişin dili olsa
Anlatsa gelse dile.

Çektirdiğin çileler
Benim boyumu aştı
İkimiz de yorulduk
Artık sabrımız taştı.

Sessizce ayrılalım
Bitti bu aşkın pili
Vedalaşmak gereksiz
Çalsın ayrılık zili.
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Ayyaş

Ne zaman yalnız kalsam
Sen çelersin aklımı
Sensiz yaşayamam mı?
Ben gizlimi saklımı.

Sen benden çok uzakta
Beni bensiz yaşarsın
Sana bir şey söylesem
İnan ki çok şaşarsın.

Rüyalarımda bile
Her an hep seninleyim
Ben beni çözemedim
Sana göre ben neyim?

Söyle sana göre ben
Bir divane aşık mı?
Anlat bana güzelim
Bu hareketim şık mı?

Sende bulduğum tadı
İçkide bulamadım
Bundan sonra muhakkak
Ayyaş bir aşık adım.
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Azat

Benden kurtulmak için
Hiç bahane arama
De ki aşkımız bitti
Tuz basarım yarama.

Zorla güzellik olmaz
İstemezsen isteme
En son seni eklerim
Bıraktığım listeme.

Silerim seni artık
Hayatımdan kalbimden
Unuturum elbette
Birşey gelmezse elden.

Senden önce de vardım
Bu böylece bilinsin
Miladım değildin ki
Yaşam çizgim silinsin.

Ezelim de değildin
Ebedim olamazsın
Kurudu musluklarım
Gönlüme dolamazsın.

Olmuşsun olmamışsın
Bittin artık sen bende
Azat ettim ben seni
Yaşa başka bedende.
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Azrail

Yaşam denen dünyada
Bir kuru yaprak gibi
Bir orda bir burada
Bitirdim gençliğimi.

Kapıldım rüzgarına
Savrulup gidiyorum
Umudum yok yarına
Hayırlısı diyorum.

Yeşildi umutlarım
Sararıp soldu birden
Şimdi aklım da yarım
Bilmiyorum ki, neden?

Anılarım renkliydi
Pırıl pırıl ve renk renk
Ve şimdi herşey gri
Kalmadı eski ahenk.

Uzaklaştım dünümden
Ne kaldı ki yarına
Korkmam yersiz ölümden
Varacağım yanına.

Nasıl olsa ecel bu
Bir gün olsun gelecek
Düşünmeden korkumu
Yüzümüze gülecek.

Bulur beni sonunda
Azrail kırıtarak
Mezarlığın yolunda
Peşimden sırıtarak.
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Bakış

Sana her bakışımda
Başka şeyler görmüştüm
Gözlerin farklı bakmış
Nedenini sormuştum.

'Bir nedeni yok' dedin
'Benim bakışım böyle'
Desen de inanmadım
Gerçek neden ne? Söyle.

Gözlerin gözlerime
Sanki küskün gibiydi.
Üşüdüm bakışında
Sanki büyük buz değdi.

Oysa ben bir zamanlar
Bakışında erirdim
O bakışın uğruna
Herşeyimi verirdim.

Sonunda ben karlıyım
Herşeyim bana kaldı
Bakışların kaybolmuş
Birileri mi aldı?
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Balon

Ümidim suya düştü
Yüzme de bilmiyordu
Kurtarın diye diye
Çırpınarak boğuldu.

Bir kuru yaprak gibi
Ortalarda savruldum
Aşk ateşi çok fena
Kavruldukça kavruldum.

Gökteki yıldız kadar
Çok severken ben onu
Aşk bitmiş haberim yok
Meğerse gelmiş sonu.

Yıldızlar şahit derken
Oysa aşk çoktan gitmiş
O,sonsuz aşkımızda
Hep yalancı şahitmiş.

Aşkımız bir balonmuş
Aşk bitti balon söndü
Uyan oğlum uykudan
Rüya gerçeğe döndü.
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Bana Müsaade

Severken ayrılığın
Yarası hep kanarmış
Sevense sevdiğinin
Gidişine yanarmış.

Zamansız ayrılıklar
Yıkarmış insanları
Hergün daha da yanmış
Acı çekmiş canları.

Gidenler dönüyordu
Ufkun karanlığından
Sen bana dönemedin
Hayatım oldu zindan.

Vedalaşmayı sevmem
El sallama ardımdan
Başımı öne eğip
Ağlarım ben derdimden.

Veda kavuşmak için
Bir ümitle yapılır
Sevenler sevilenler
Hep coşkuya kapılır.

Biz coşkuyu bitirdik
Kurudu gönül çayım
Şimdi gitmek zamanı
Bana müsaade bayım.
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Banyo

İstemeden gelmişiz
İstesek kalamayız
Her geliş bir gidiştir
Çareyi bulamayız.

Ağlayıp geldik diye
Gözler ondan mı yaşlı?
Neden bu tedirginlik?
Herkes neden telaşlı?

Bu dünya böyle işte
Yolun sonu mezarlık
Başka çıkış yolu yok
Yapamazsın pazarlık.

Gitmeye hazır mıyız?
Herşeyimiz tamam mı?
Yıkanmaya hazırız
Yaksınlar şu hamamı.

Koysunlar teneşire
Yıkansın bütün tenim
Yaşlandım yoruldum ben
Dinlensin bu bedenim.

Bu dünyada yaptığım
Son banyom olsun bu
Temizlenip gideyim
Bitsin günah korkusu.
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Başka Aşklar

Dün,seninle güzeldi
Bugün işte eh biraz.
Yarınlar hiç gelmedi
Yarınlar her gün ayaz.

İyi kötü yaşadık
Seninle yıllar yılı
Sonunda biz yarattık
İşte bu ayrılığı.

Suç hem sende hem bende
Yeşermedi aşkımız.
Şimdi başka bedende
Söylensin aşk şarkımız.

Aramaya gerek yok
Artık suçluyuz şimdi.
Bahanelerimiz çok
Aşk bizlere yenildi.

Dilerim mutluluğu
Tez zamanda bulursun.
Başka aşklar ruhunu
Taşasıya doldursun.
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Başkasına Aşıksın

Yanarken ben aşkınla
Ateş gibi kor gibi
Şimdi sana ulaşmak
Sanıyorum zor gibi.

Oysa sen gönlümdesin
Dün gibi yarın gibi
Senden başkası bilmez
Seni çok sevdiğimi.

Ya ben sende nerdeyim?
Yıllardır merakım bu
'Sevemedim' demişsin
Acaba bu doğru mu?

Saklamaya gerek yok
Sevmiyorsan gizleme
Pembe dizi değil bu
Hiç boşuna izleme.

Mühim olan açık söz
Sana kızmam inan ki
O dilinin altında
Birşeyler gizli sanki.

'Sevmiyorum seni' de
'Seversem canım çıksın'
Anladım ki birtanem
Başkasına aşıksın.
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Bayram

Gözlerini aradım,
Ne bendeydi, ne sende.
Bir türlü bulamadım,
Bilmem ki o nerede?

Bakışların bir başka,
Sevdayı kaybetmişti.
Sanki küskündü aşka,
O seni terketmişti.

Kobay gibi denedin,
Muradına erdin mi?
Kazandığın zaferin,
Müjdesini verdin mi?

Yalnızlık zor diyordum,
Aldatılmak da zormuş.
Yaşam bu, biliyorum,
Böyle şeyler olurmuş.

Geceler neden soğuk?
Neden sessiz? Anladım.
Şu uzun gecelerde,
Sabaha dek ağladım.

Bayramım kutlu olsun,
Aldatılmak Bayramı! ..
Gönlüne refah dolsun,
Yıktın umutlarımı...
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Beddua

Senli geçen günlerim
Sensizliğe büründü
Ayrılık geldi çattı
Veda vakti göründü.

Görünmedin çoktandır
Bilmem ki neden küstün
Dönemem tekrar sana
Gururum aşktan üstün.

Seni sevdiğim için
Senden özür dilerim
Artık burda kalamam
Şimdi kalkar giderim.

Kimseyi zorlayamam
Sevene canım feda
Aşkta pazarlık olmaz
Sevmeyene elveda.

Artık ben bundan sonra
İstesem de gülemem
Duanla yaşamadım
Bedduanla ölemem.

Mehmet Ali Çıbıklı

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Beklersin

Bundan sonra ben seni
Ararsam bak namerdim
Şuraya yazıyorum
Çok büyük yemin ettim.

Dönülmez bir akşamın
Sabahında ben yokum
İmkansız, yarınlarda
Sana ulaşmaz yolum.

Artık kendi yolunu
Bensiz çizebilirsin
Ben sözümden dönemem
Beni iyi bilirsin.

Ağlasan da gülsen de
Sonu böyle bu filmin
Sana yaranamadım
Çaren değilim senin.

Çaresiz dertlerine
Şimdi beni eklersin
Sana dönmem imkansız
Beni boşa beklersin.
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Bekliyorum

Sensiz geçen her gecemde,
Hep seni düşünüyorum.
Bil ki,hep sen varsın bende,
Yokluğunda ağlıyorum.

Kader dedik,çile dedik,
Kabullendik ayrılığı.
Unutalım bile dedik,
Unutmadık yalnızlığı.

Ben istedim,istemedin,
Bir an önce kavuşmayı.
Çektiğimi bir bilseydin,
Sen isterdin buluşmayı.

Ayrılık ateşten gömlek,
Giyen bilir,giymeyen de.
'Seni seviyorum' demek,
Alışkanlık olmuş bende.

Gecem sensiz,günüm sensiz,
Geçmesin artık diyorum.
İkimiz de sevmeliyiz,
Ben hep seni bekliyorum.
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Belki

Bir sabah kalkınca, sen  yavrucuğum,
Yanında ben artık, olmayacağım.
Sensizlikle dolu, bu yolculuğum,
Kadere kahredip, ağlayacağım.

Yokluğun içimi, yaktı kül etti,
Hatıralar bile, yetmez gönlüme.
Sensizlik içime, sanki yerleşti,
Şimdi küskünüm ben, artık herşeye.

Gönül yarası bu, izi silinmez,
Hep kanayıp durdu, biçare gönlüm.
Neden hep aklıma gelir, bilinmez,
Ayrılıktan sonra, bu soğuk ölüm.

Bir yanda hayalin, bir yanda ölüm,
Beni çağırıyor ikisi sanki.
Sevmezsen sen beni, eğer güzelim,
Ölümü isterim, sonunda belki.
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Ben

Mehmet Ali Çıbıklı
Bu benim gerçek adım
Yaşam denen dünyada
Doyasıya yaşadım.

Bin dokuz yüz elli beş
Yirmi yedi aralık
Benim doğum günüm bu
Allah veriyor sağlık.

Soğuk bir kış gecesi
Açmışım gözlerimi
Hastanenin içinde
Tuzlamışlar derimi.

Babam oğlum diyerek
Sevincinden hoplamış
Duramamış yerinde
Zıpladıkça zıplamış.

Dört nüfuslu aile
Ve en küçükleri ben
Yaşamışız yıllarca
Varlık yokluk demeden.

Ablamla iki kardeş
Okuduk adam olduk
Gün gelince evlenip
Yeni yuvalar kurduk.

Herkes kendi halinde
Yaşayıp gidiyoruz
Bu dünyada herkese
Mutluluk diliyoruz.
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Ben Aşkın Bekçisiyim

Ben aşkın bekçisiyim
Seni sevmek görevim
Sen yoksan hüzün dolar
Senle şenlenir evim.

Bilir misin içimde
Nice fırtınalar var
Dinmek nedir bilmeden
Eser sonsuza kadar.

Bu görevi sen verdin
'Yalnız beni sev' diye
Görevime bağlıyım
Aşkın bana hediye.

Bir o dala bu dala
Konmak için uçarken
Sonunda yorgun düştüm
Ocağına düştüm ben.

Aşkımsın ateşimsin
Al beni ısıt beni
Bu yürek benim ise
Seveceğim hep seni.
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Ben De Bittim

Yazmayacağım artık
Yazdıkça yazıyorum
Duygularda fren yok
Azdıkça azıyorum.

İçersem açılırım
Düşünmem hiç kendimi
Demiştim biraz önce
Unuturum derdimi.

Kendimi tutamadım
Duygular öne geçti
Bilmiyorum şimdi ben
İçki mi beni içti?

Hem kendimi hem seni
Artık avutmalıyım
Şu gönlümün hevesi
Geçti unutmalıyım.

Sen bittin ben de bittim
Bitti o güzel günler
Benim gibi bir garip
Sana mutluluk diler.
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Ben Köylüyüm Güzelim

Ben köylüyüm güzelim,
Sen bana gelemezsin.
Ellerim nasır tutmuş,
Bunları bilemezsin.

Köy sana bir yabancı,
Sen şehir çocuğusun.
Köyde yaşamak zordur,
Nasıl mutlu olursun?

Şehir tam sana göre,
Hayat var, mutluluk var.
Değişik değişik dost,
Çeşit çeşit insanlar.

Bugün biri severse,
Yarın başkası sever.
Gün geçtikçe yeniden,
Seni birisi bekler.

Şehir yabancı bana,
Senin gibi olamam.
Yaşadığım huzuru,
Başka yerde bulamam.

Ben köylüyüm güzelim,
Sen beni sevemezsin.
Vücudumda ter kokar,
Bunları silemezsin.
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Ben Oyuncak Değilim

Sokak kedisi gibi
Bekledim köşelerde
Ben dertlerle uğraştım
Sen ise neşelerde.

Benim kaderim değil
Beklemek senelerce
Kendine oyun buldun
Oynuyorsun sadece.

Ben oyuncak değilim
Sen benimle oynama
Ya benden ayrılırsın
Ya girersin koynuma.

Bir ileri bir geri
Sanki dans ediyoruz
Bir de taktın zilleri
Nereye gidiyoruz?

Ver bana şu kalbimi
Uğraşamam seninle
O sana göre değil
Dalga geçtin benimle.
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Ben Ölmek İstiyorum

Ben ölmek istiyorum
Yatırın beni yere
Helal edin hakkımı
Helal  olsun bin kere.

Yavaş yavaş başladı
Göğsümdeki bu ağrı
Belki de bir işaret
Azrail'den bir çağrı.

Toplaşmayın başımda
Beni yalnız bırakın
Galiba sona geldim
Sanırım ecel yakın.

Uzaktan yaklaşıyor
Ölümün ayak sesi
Boğazımda bir düğüm
Alamadım nefesi.

Gözlerim kapanıyor
Bakışlarım da bomboş
Hayal gerçek arası
Dünyamın ışığı loş.

Gündüzüm gece gibi
Her tarafım karanlık
Ömür geldi geçiyor
Ve yaşamak bir anlık.

Her şey artık değişti
Kurudu ağzım dilim
Hiç bir şeyin tadı yok
Sanırım bitti filim.

Allahaısmarladık
Gidiyorum canlarım
Ağlamayın ardımdan
Sizi böyle  anlarım.

Gömün beni bayıra
İstemem mevlüt hayır
Bir dua yeter bana
Bir de yemyeşil çayır.

Bak gözüm üstünüzde
Size ordan bakarım
Beni unutursanız
Çıranızı yakarım.
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Ben Sana Muhtacım

Sen, geceler boyu, özlediğimsin,
                               Hasretinden gönlüm, yandı, kül oldu.
                               Yıllarca yolunu, gözlediğimsin,
                               Aktı gözyaşlarım, sanki sel oldu.

                               Karanlık dünyamı, gel de aydınlat,
                               Işık saç ruhuma, ruhum şenlensin.
                               Umutsuz gönlüme, mutluluklar kat,
                               Ruhumun ışığı, şimdi hep sensin.

                               Karanlık geceler, bak aydınlandı,
                               Işığım sen oldun, rehberim sensin.
                               Gönlüm sana aktı, sende uyandı,
                               Bende solmaz alev, tükenmeyensin.

                               Sen hep bensin bende, hep benimlesin,
                               Ruhum, kalbim senin, ben de seninim.
                               Bakışların bende, aklımda sesin,
                               Ben sana muhtacım, seni sevenim.
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Ben Sevdamı Denize Attım

Sevdamı denize attım sevdiğim
Dalga dalga uzaklaştı o benden
Bir balık sırtında hiç bilmediğim
Engin sulara doğru gitti birden.

Sen ki bir martının çığlıklarında
Ya da balıkların gülüşlerinde
Kulaklarda hayallerde her yerde
Bazen rüyalarda bazen düşlerde.

Aklımda sen hayalimde yine sen
Azgın dalgalar gibi gönlümdesin
Beyaz bir martı oldun yüreğimde
Geçmişteki aşkı fısıldar sesin.

Rüzgarın sesini bile bastırmış
O ses ki beni kendine çekiyor
Unutmak, vazgeçmek mümkün mü sanki,
'Beni unut,gelme bana,git' diyor.

Sevdamı denize attım artık ben
Köpekbalıkları yuttu sevdamı
Yaşanmış bir rüyaydı erişilmez
Biliyorum gelmeyecek devamı.
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Beni Aşksız Bıraktın

Benimle tatmıştın sen mutluluğu
Bırakıp gidersem yaşayamazdın.
Bırakan sen oldun ayırdın yolu
Gülü susuz beni aşksız bıraktın.

Güneşim olmadın üşüyorum bak,
Yakmayan sevginle yaşıyorum bak,
Coşkun seller gibi taşıyorum bak,
Gülü susuz beni aşksız bıraktın.

Gönlümdeki derdi atamadın yar,
Ümit pınarıyla akamadın yar,
İlkbaharlar gibi kokamadın yar,
Gülü susuz beni aşksız bıraktın.

İnan ki hep soldu vazoda güller,
Gittiğin günden beri gülmediler,
Onları gördükçe tutuldu diller,
Gülü susuz beni aşksız bıraktın.

'Gülü susuz seni aşksız....' demiştin,
Nedense sen birden bire değiştin.
Zannettim ki sen de beni sevmiştin,
Gülü susuz beni aşksız bıraktın.
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Beni Bekliyor Musun?

Bir kadeh rakım olsan
İçmeye kıyamazdım
Çok güzel resim olsan
Sergiye koyamazdım.

Sen ki benim gönlümde
Atmaya kıyamadığım
Bir resimsin önümde
Kenara koyamadığım.

O resim ki her zaman
Bana yön veren resim
O resmi göremesem
O gün çıkmaz ki sesim.

Resim bana ben resme
Bakmadan duramayız
Biz bizi ararız da
Kimseye soramayız.

Aşkın son durağında
Beni bekliyor musun?
Gün güne kavuşmazsa
Günü ekliyor musun?
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Beni Seviyor Musun?

Yağmadı yağmurlarım
Yarınım çöle döndü
Ne hayaller kurmuştum
Bütün hayalim söndü.

Bakışın artık bana
Bir heyecan vermiyor
Aklıma düşen bir ses
Yüreğimden git diyor.

Sonbahar rüzgarları
Seni benden götürdü
Acımadı yıllardır
Aşkımızı bitirdi.

Yırttım aşk defterini
Fırlatıp attım  çöpe
Aşk yalanmış derlerdi
Kulağımda bir küpe.

Şimdi sana bilmecem
Bilebiliyor musun?
Sensiz geçmiyor gecem
Diyebiliyor musun?

Ne yarınım ne dünüm
Beni seviyor musun?
Sen benimle her zaman
Gülebiliyor musun?
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Benim Adım Mutluluk

'Gitme! ' diye yalvardım
Mecbur musun gitmeye?
Beni öksüz bırakıp
Per perişan etmeye?

'Kal' demek de yetmedi
Beni hiç dinlemedin
Ben sensiz yaşayamam
Sevgimi bilemedin.

İsteseydin kalırdın
Mutluluk yakındayken
Uzakta aramaya
Yemin mi etmiştin sen?

Sana yalvarıyorum
İyice düşün,vazgeç.
Uzaklarda işin ne?
Burda mutluluğu seç.

Altından kalkamazsın
Ayrılık ağır bir yük
İkimize de yazık
Günahı pek çok büyük.

Benim adım mutluluk
Aşk ararsan bende var
Aşk pınarım kurumaz
Bitmez sonsuza kadar.
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Benim Dünyam

Bu dünya benim dünyam,
Dünyam sana yabancı.
Sen sevgiyi bilmedin,
Sevgin içimde sancı.

Ben garibin biriyim,
Sana ulaşamam ben.
Belki de bir deliyim,
Sevmişim düşünmeden.

Bugün nazik çiçeksin,
Koparmaya kıyamam.
Sen şiirsin, sen aşksın,
Hayaline doyamam.

Hayalin benim olsun,
Bana hayalin yeter.
Gerisi sana kalsın,
Aşkın ölümden beter.

Yıllar sonra anlarsın,
Sevgimin kıymetini.
Belki bir gün duyarsın,
Uğruna öldüğümü.
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Benim Gibi

Sana şiirler yazmak istiyorum,
Her satırımda sen,her mısramda sen.
Bilmezsin seni nasıl seviyorum,
Hayalde sen,düşte sen,rüyada sen.

Rüya mı bu,gerçek mi? Yaşadığım,
Bir türlü çözemedim bulmacayı.
Yalnız bir şey var,benim anladığım,
Hep üzüntü imiş,aşkın ilacı.

Nasıl olsa katlanırım her şeye,
Yeter ki; senin olsun,senden olsun.
Artık vakit geldi,dinle bir kere,
Sev beni birazcık; sev,ne olursun.

Gerisi mühim değil,sev yeter ki,
Sevgisiz dünya bir şeye benzemez.
Seni başkaları da sever belki,
Hiçbirisi benim kadar sevemez.
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Benim İçin Farketmez

Seviyorsan tamam de
Sevmiyorsan arama
İstemiyorsan bırak
İlaç olma yarama.

Hareketinden belli
Sevdiğini hiç sanmam
Sevdiğime pişmanım
Artık bir daha yanmam.

Bahaneye gerek yok
Hiç arama bahane
Sensizlik bende kalsın
Sensizlik de şahane.

Zorlama olmuyorsa
Olmuyorsa olmasın
Senin canın sağolsun
Gönül tasım dolmasın.

Bundan sonra bana ne
Ayıralım yolları
Benim için farketmez
Kim sararsa kolları.
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Benim Köyün Kızları

Benim doğduğum yerde,
Aşk ve mutluluk vardı.
Umutlar hep yemyeşil,
Yıl, dört mevsim bahardı.

Herkesin yüzü güler,
Benim doğduğum yerde.
İnsanlar hep neşeli,
Kimse düşmezdi derde.

Benim doğduğum yerin,
İnsanları sevecen.
Bakışları samimi,
İçlerinde heyecan.

Aldatmazlar kimseyi,
İki yüzlü değildir.
Bilirler iyisini,
Aşk nedir, sevda nedir?

Sevdi mi gerçek sever,
Benim köyün kızları.
Ölene dek severler,
Oynamaz yalnızları.
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Benim Ol

Benim için yalnız sen
Ömrümün son nefesi
Sevmeyi bilenlerin
Sevilenlerin sesi.

Dillerimde son şarkı
Kulağımda nağmesin
Senin o güzel yüzün
Önümden hiç gitmesin.

Seninle yaşayayım
İsterim her anımı
Tanrımdan tek dileğim
Sen doldur her yanımı.

Yokluğunu unuttur
Gel yanıma benim ol
Süzül de gel yanıma
Naz etme gönlüme dol.

Gel,dol,koş bana doğru
Şu gönlümü sevindir
Seni seven bu yürek
Sonsuza dek senindir.
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Bensiz Yarınlar

Bekleme boş yere,dönemem geri,
Sevda trenlerim, her yerde durmaz.
Hayalim perişan, aklım serseri
Yüreğim yaralı,hayaller kurmaz.

Farzet bir rüyaydı,hiç yaşanmadı
O tatlı bir anı,mazide kalan.
O anı ki şimdi,geçmişte kaldı
Hepsi birer rüya,hepsi bir yalan.

Uyuma boş yere,uykudan uyan,
Unut yaşadığın mutlu günleri.
Zaten nazar etti,bu aşkı duyan
Başını çevirme,bakma hiç geri.

Yeni sevdalara doğru git şimdi
Yeni yeni aşklar,yeni umutlar.
Dünkü yaşadığın günler benimdi,
Senin aradığın bensiz yarınlar.

Mehmet Ali Çıbıklı

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Beşinci Mevsim

Sen beşinci mevsim,sen benim dünyam
Seni yaşamadım ben doya doya.
Sen benim hayalim,sen benim rüyam
Sensiz hayallerim düştü bak suya.

Ah dili olsa da söylese sana
Bir ela göz için yanıyor kalbim.
Aşkından kül olsa da yana yana
Yine de severim seni sevgilim.

Bakarsın gün gelir seversin yine,
Yüreğinde yosun tutan sevgiler
Gün gelir düşerse aşk yüreğine,
Belki de durmadan hep beni sever.
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Bıçak Yarası

İçimdeki yangını
Ancak buzlar söndürür
'Seni sevdim ben' demen
Beni bana döndürür.

Alev alev tutuşan
Kalbim şimdi buz kesti
Ne haber var ne selam
Rüzgar bir başka esti.

Ne kadar da mutluyduk
Seninle ben eskiden
Nazar mı ne değdi ki
Yeller esti yerinden.

Dar gelirdi bu dünya
İkimize çok kere
Sonra birden değiştik
Ayrıldık biz boş yere.

Başka başka dünyada
Yaşıyoruz artık biz.
Kalpte bıçak yarası
Hiç de mutlu değiliz.
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Bırakma Beni

Nasıl sevmem bu şehri
İçinde yaşıyorsun
Bu şehrin havasını
Benimle taşıyorsun.

İçinde varsın diye
Taşını bile sevdim
Soğuk bana dokunur
Kışını bile sevdim.

İçimi ısıtırsın
Yanımda olduğun an
Seninle avunurum
Beni sevdiğin zaman.

Yokluğun sanki bir buz
Dondurur her yerimi
Üşütür soğukluğun
Çatlatıyor derimi.

Gitme bırakma beni
Ben sensiz yaşayamam
Yokluğun bana günah
Günahı taşıyamam.
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Biçare

Gönlünde bir hesap açtırmak için
Kapına gelmiştim ben geçenlerde
Vadeli olmasın vadesiz olsun
Üstüne eklerim hemen her yerde.

Diye düşünerek yaklaştım sana
Elimde ne varsa verdim hepsini
Hepsi senin olsun sende büyüsün
Kalbim gümüş tepsi al şu tepsini.

Ne imkanım varsa sana sunarım
Varsa yoksa sensin benim yarınım
Dünyada en mutlu insan olurum
Dersen bana eğer senin karınım.

Dünyam sensin benim herşeyim sensin
Dünüm yarınım sen geleceğim sen
Yeni bir dünyayı sana açarım
Herkesten çok sevdim ben seni dersen.

Düşün taşın hemen bir karar verme
Sanma ki bu günler geriye gelir
Benim yarınlarım senin elinde
Sevmek ne demektir sevenler bilir.

Eğer seviyorsan sen de ben gibi
Aradaki buzlar çabucak erir
Hiçbirşey düşünmez sevmekten başka
Seven sevdiğine gönlünü verir.

Sevdikçe artarmış yürekte sevgi
Ulaşırsan eğer aşkın tadına
Varsa yüreğinde bir kızgın alev
Engelleri aşsak sevmek adına.

Duy artık sesimi çevir başını
Şu paslı gönlünün kapısını aç
Gönlüm sana hasta seni istiyor
Sensin bana merhem gönlüme ilaç.

Yıllardır dolaşsam yine de olmaz
Doktorlar bulamaz derdime çare
Doktorum da sensin ilacım da sen
Sensiz ben bir hiçim sensiz biçare.
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Bilemiyorum

Uzaklar;
Gün boyu aramızda,saatlerce...
Uzayda bir doğru parçası gibi.
Bir ucunda sen kara gözlüm,
Diğer ucunda ben.
Tutsak olmuşum tüm çaresizliklere
Yalnızlığın elleri boğazımda gün be gün
Bir türlü bırakmıyorlar.
Ayaklarıma dertler dolanmış,sana
Gelemiyorum...

Neş'eler yok oldu bende,sevinç yok
Bütün kederlerde ben varım
Dertler can yoldaşım,acılar dostum,
Tebessümlerim bile acı dolu
Uğraşıyorum,çabalıyorum,bir türlü
Gülemiyorum...

Umutlarım lime lime bölünmüş
Sevgiden yana karanlık,mutluluktan yana
İçimde çaresizlikler büyümekte
Kocaman ağaç sanki.
Sevgi fidanlarım sararmış
Umut bahçemde çiçekler açmıyor.
Hazan mevsimi gibi gönlüm.
Elem fırtınası bırakmıyor peşimi,
Ölmek mi daha iyi,yaşamak mı yoksa,
Bilemiyorum...
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Bilesin

Cayır cayır yanarken
Yüreğimde  ateşin
Neredesin şimdi sen
Bilmiyorum nerdesin.

Gecem sensin günüm sen,
Yarınlarım dünüm sen,
Sağım solum önüm sen,
Kulağımda hep sensin.

Gerçeğim hayalimsin
Sen her zaman benimsin
Gönlüme gülenimsin
Sen de beni seversin.

Dolu dolu yüreğim
Hep seni seveceğim
Sevmezsen öleceğim
Bunu böyle bilesin.

Mehmet Ali Çıbıklı

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Biliyorsun

Unutursun demiştin,
Unutmak mümkün değil.
Her zaman aklımdasın,
Seni sevdiğimi bil.

Seni sensiz yaşarken,
Her dakika kahroldum.
Sensiz geçti günlerim,
Yokluğunda mahvoldum.

Sensizlik ölüm bana,
Ölüp ölüp dirildim.
Günlerim gece gibi,
Sensizliğe gömüldüm.

Gördüğüm her gözleri,
Senin gözün sanmıştım.
Seni göremeyince,
Yokluğuna kanmıştım.

Gerçekler hep acıdır,
Yanımda yoksun işte.
Bana can veren sendin,
Yüzüme her gülüşte.

Beni sensiz bırakma,
Yokluğun ölüm gibi.
Pekala biliyorsun,
Seni çok sevdiğimi.
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Bilmece

Gittiğin günden beri
İnan ki çok değiştin
Oysa giderken bana
Görüşürüz demiştin.

Görüşmek şöyle dursun
Razıyım konuşmana
Neden benden hep kaçtın?
Yaklaşamadım sana.

Sen eski sen değilsin
Eski sen nerelerde?
Sensizliğin acısı
Düşürdü beni derde.

Küstün mü küsmedin mi?
Bunu anlayabilsem
Eğer küstüm diyorsan
Seni gönlümden silsem.

İşte o an çözülür
Bu aşkın bilmecesi
Yoksa her zaman sensin
Dilimin her hecesi.
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Bilmelisin

Sevda çöllerinden yalnız geçemem,
Yanımda birisi, sen olmalısın.
Aşkın şerbetini, sensiz içemem,
Gönlüme her gece, sen dolmalısın.

İçimdeki ateşin, yanar hiç sönmez,
Bendeki fırtına, sensiz hiç dinmez,
Kalbimdeki sevdan, inan hiç bitmez,
Gece gündüz bende, sen kalmalısın.

Sensiz yaşamaya, yaşam diyemem,
Şimdi sensiz yemek bile yiyemem,
Sensizlik ateştir, onu giyemem,
Seni istiyorum, sen gelmelisin.

Sevdan yaktı beni, bunu unutma,
Seviyorsun işte, beni uyutma,
Sevdana hasretim, haydi uzatma,
Seviyorum seni, sen bilmelisin.

Mehmet Ali Çıbıklı

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bir Geceydi Gözlerin

Bir geceydi gözlerin
Ölgün küçük mum gibi.
Titiriyordu her yerin,
Kaybetmişti kendini.

Ne ateşi ne feri,
Kalmamıştı bir eser.
Unutmuş sevgileri,
Yerinden yeller eser.

Bir geceydi gözlerin
Sessiz suskun gizemli.
Ateşi bitmiş  serin,
Sevgisiz kalmış,belli.

O gözler ki bir zaman,
Nice canlar yakmıştı.
Gece gündüz durmadan,
Yüreğime akmıştı.

Bir geceydi gözlerin
Sevgiler yok, karanlık.
Verdiğin o sözlerin,
O zamanmış,bir anlık.

Sevgiler öksüz kaldı,
Sevgiler sensiz şimdi.
Sevgisizlik çoğaldı,
Aşk mantığa yenildi.

Bir geceydi gözlerin,
Alev alev yakmadı.
Sanki bomboş ve derin,
Öyle güzel bakmadı.
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Bir Işıksın Gönlümde

Geride kalan günler
Yeniden geri gelsin.
Seni çok sevdiğimi
İsterdim herkes bilsin.

Yaşanmayan günleri
Birlikte yaşayalım.
Bitmeyen aşkımıza
Yeniden başlayalım.

Yarım kalan aşkımız
Yeniden alevlensin.
Benim için artık sen
Vazgeçilmez birisin.

Yaşamak sen demekmiş
Bunu şimdi anladım.
Kalbimizin sesini
En sonunda dinledim.

Bir ışıksın gönlümde
Söndüremem hiç seni
Benden bir başkasına
Sevdiremem hiç seni.
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Bir Kor Düşmüş Gönlüme

Bir kor düşmüş gönlüme,
Sevmişim seni birden.
Nasıl çıktın önüme,
Ayrılamam ben senden.

Şu küçücük yüreğim,
Senin için çarpıyor.
Sana olan hasretim,
Günden güne artıyor.

Ben hep seni düşündüm,
Gece gündüz demeden.
Yokluğunda üzüldüm,
Hoşlanıyorum senden.

Severim deli gibi,
Sen de beni seversen.
Anlarsın şu sevgimi,
Birazcık beni sevsen.
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Bir Rüya Gibi

Bugün akşamüstü  görünce onu,
Kendimi cennetin içinde sandım.
Birden bırakıp gidince o beni,
Cennetteki bu rüyadan uyandım.

Ne güzeldi o bakışlar,o gözler,
Bir dost gibi,bir arkadaş gibiydi.
Neden sanki konuşmadı hiç sözler,
Belki de o, bakışlarda eridi.

Güzel saçlarının her kıvrımında,
Kaybetmiştim kendimi,çıkamadım.
Birdenbire  kapıldım ben galiba,
Ondan başka kimseye bakamadım.

Ne gülüştü o Tanrım,o ne gülüş,
Gülünce her tarafı çınlatırdı.
Ya ceylan gibi o ürkek yürüyüş,
Sanki bana birşeyler anlatırdı.

Şimdi  artık hepsi geride kaldı,
Bir rüya gibi,bir hatıra gibi.
Sevgiler ne bitti,ne de azaldı,
Boşlukta hissettim şimdi kendimi.
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Bir Tanem

Toprak suya nasıl  hasret kaldıysa,
Ben de sana hasret kaldım, bir tanem.
İçimdeki  sevgin, artar eksilmez,
Yokluğunda deli oldum bir tanem.

Şu garip gönlümün, sultanı oldun,
Yaralı kalbimin, ilacı oldun,
Sen benim aşkıma, baştacı oldun,
Seninle ağlayıp, güldüm bir tanem.

Ela gözlerine, tutkunum şimdi,
Sana ben gönülden, vurgunum şimdi,
Seni düşünmekten, yorgunum şimdi,
Ben senin aşkınla, doldum bir tanem.

Gel artık naz etme, gücüm kalmadı,
Gör bak  şimdi sensiz, dünyam karardı,
Böyle ayrılığa, ne gerek vardı?
Güz gülleri gibi, soldum bir tanem.
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Bir Türlü

Bu dünya nasıl dünya,
Bilemedim bir türlü.
Ağlıyorum her gece,
Gülemedim bir türlü.

Bu dünyanın tadını,
Bulamadım bir türlü.
Herkes gibi çok mutlu,
Olamadım bir türlü.

Geçti yıllar aniden,
Anlamadım bir türlü.
Ömrümde sevdiğime,
Doyamadım bir türlü.
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Bir Varmış Bir Yokmuş

Depreşti yaralarım
İlaç fayda etmiyor
Biçare kaldım şimdi
Çaresizlik gitmiyor.

Dört bir yanım sarılmış
Kendimle savaştayım
Dostlarım hep darılmış
Yıkılacak yaştayım.

Kronik vaka gibi
Acılar içindeyim
Bu ben miyim Allahım?
Kaderim ne ben neyim?

Gönlüm yoğun bakımda
Cevap yok tedaviye
Acı tebessüm oldu
Aşktan kalan geriye.

Bir varmış bir de yokmuş
Anladım aşk masalmış
Çoğu mutlu olurken
Bize mutsuzluk kalmış.
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Bir Yudum Sevgi

Bir sevgili peşinden
Yıllarca koşup durdum.
Hep o kaçtı önümden
Kovalarken yoruldum.

Şu yalancı dünyada
Hiç de yüzüm gülmedi.
Sevmiştim ara sıra
O beni hiç sevmedi.

Bazen sevildim sandım
Umut doldu içime.
Nedense hep aldandım
Üzüldüm gençliğime.

Gençlik elden gidince
Yaşamak hiç bilinmez.
Sevip sevilmeyince
Aşkın izi silinmez.

Neden Tanrım nedendir?
Kaderim böyle kara?
Ya sen beni sevindir
Ya da gönder mezara.
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Bitimsiz Sevi

Artık gerisi yalan
Aşkımız sona erdi.
Benim nazik çiçeğim
Tutmadan soluverdi.

Tekrar yeşerse bile
Bana faydası olmaz.
Böyle nazik bir güle
Kalbim bir daha konmaz.

Sen çiçeksen, ben arı
Bil ki konmam hiç sana.
Yakın etsen yolları
Dönmem sana bir daha.

Nasıl olsa farketmez
Sonu yok aşkımızın.
Şimdi bizi bekliyor
Sahibi kalbimizin.

Yollarımız ayrılsın
Bak işte vakit geldi.
Aşkımız burda kalsın
Aşk seninle güzeldi.
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Bitirdim

Geçen gün mesaj aldım
Ben eski sevgilimden
Hiç de beklemiyordum
Heyecanlandım birden.

Ne de olsa eski dost
Neden düşman olsun ki
Aklımda yoktu bile
Unutmuştum halbuki.

"Ben hala eski benim"
Demiş o mesajında
"Bekliyorum ben seni
Mevlana durağında."

Dedim ki "sen eskidin
Ben eskici değilim
Eskiye rağbet olmaz
Sana olmaz meyilim."

"Dönüp bakmam eskiye
Çünkü o eskimiştir
Kapattım ben geçmişi
Gel konuyu değiştir.

"Konu bile edemem
Ne seni ne geçmişi
Benden sana fayda yok
Bitirdim ben o işi."
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Bitirdin Aşkımızı

Bekle dedin ya bana
Bıraktığın yerdeyim
Düşünüyorum da şimdi
Bu aşkta ben nerdeyim?

Aylar yıllar geçti bak
Sanki beni unuttun
Umutlarım sönüyor
Ya da beni uyuttun.

Böylesine bir aşkın
Peşinden koşup geldim
Şimdi hangimiz şaşkın
Bir karar veremedim.

Kulağımda çınlarken
Güzel bir aşk şarkısı
İnanmaya başladım
Gelmez bunun arkası.

Bunca yıldır ben seni
Boşuna mı bekledim?
Boşalan kadehleri
Ard ardına ekledim.

Kadehimde içkimdin
Yudum yudum içerdim
Bitirdin aşkımızı
Oysa hiç bitmez derdim.
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Bitmeyen Arzum

Sevdim seni demek, günahsa eğer,
Uğrunda ben her gün, günah işledim.
Seni hep düşünmek, ne zormuş meğer,
Düşündükçe seni, daha da sevdim.

Belki hiç bilmezsin, günahlarımı,
İçimdeki aşkı, bir de bana sor.
Hiç bilmiyorsun sen, acılarımı,
Hep sensiz yaşamak, ölümden de zor.

Nerden sevdi seni, biçare gönlüm?
Sevme dedim ona, söz dinlemedi.
Soldu içimdeki, neşeli gülüm,
Gülmesini artık, hiç bilemedi.

Gel artık sen bana, hasretim bitsin,
Neşelensin gönlüm, hep mutlu olsun.
Acılarım dinsin, üzüntüm gitsin,
Ömrümce kalbimde, bitmez arzusun.
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Bitmez

Artık ben bundan sonra
Aramam bak bir daha
Ben uçsuz bucaksız çöl
Sen bulunmaz bir vaha.

Sanma sakın kendini
Doldururlar yerini
Sen ağzını açarken
Kaparlar bak erini.

Zaman öyle kötü ki
Herkes fırsatçı sanki
Zamanım kıymetlidir
Dönemem sana belki.

Vakit çok geç olmadan
Ümitlerim solmadan
Geleceksen gel bana
Saçlarını yolmadan.

Pişmanlık fayda etmez
Ağlamaların yetmez
Her bir şeyler biter de
Aşk acısı hiç bitmez.
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Bitsin

Mevlüt okutacağım
Aşkımız öldü diye
Ettiğin yeminleri
Dağıtırım hediye.

Henüz çok da küçüktü
Prematüre doğdu
Yaşarsa sevinirdik
Ama ümit de yoktu.

Aramadın sormadın
Sensiz geçen günlerim
Eskiyi aratmıyor
Ne yalan söyleyeyim.

Aşk yok artık aşk bitti
Sevmek bir zamanlardı
Birisi alıp gitti
Geriye acın kaldı.

Gidenin arkasından
Ağlamaya gerek yok
Sevene canım feda
Sevmeyene karnım tok.

Herşeyin sonu değil
Giden giderse gitsin
Kıyamet kopmadı ya
Bu aşk da burda bitsin.
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Bitti Bu Sevda

Şarkılar seni söylemiyor artık
Nağme gibi adın dillerde değil
Ne sen eski sensin, ne ben eski ben
Vakit eski vakit değil, bunu bil.

Sular akıp gitti köprü altından
Geçmek için köprü gereksiz şimdi
Karşıdan karşıya geçmek de kolay
Unuttum 'seviyorum' diyen kimdi?

Sen de unutmuşsun halinden belli
Aşkımıza ettiğimiz yemini
Zaman gibi insanlar da değişmiş
Başka denizlerde yüzdür gemini.

Ne sevgi ne saygı kalmamış artık
Sen bir başka olmuşsun ben bir başka
İkimiz de yabancı sanki düşman
Belli ikimiz de küsmüşüz aşka.

Artık bu bahçede güller solmuş bak
Bülbüller de sussun varsın ötmesin
O özlenen vakit bize çok uzak
Bitti bu sevda kim ne derse desin.
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Boşver

Tanrım farklı yaratmış,
İnsanı yaratırken.
Seni neden unutmuş?
Sevmeyi dağıtırken...

Yüreğinde yok neden?
Sevgi denen o nesne.
Birşey çıkmaz sevmekten,
Sevgi olsaymış keşke.

Tanrım neden yaratmış?
Seni böyle vefasız.
Sende sevgi kalmamış,
Yüreğin de kararsız.

Sana nasip olmamış,
Delicesine sevmek.
Yüreğine dolmamış,
Aşkı, sevgiyi bilmek.

Boşver, dinleme beni,
Uyanma şu dünyandan.
İstemem üzülmeni,
Ayrılma hiç rüyadan.
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Böyle Severim

İyi  bir sevgili değilsin ama,
Çok iyi birisi, olduğun kesin.
Bunca yıldan sonra, küskünüm sanma,
Mutluluklar olsun, daima senin.

Sevilmek güzel şey, yaşayan bilir,
Sana yakışıyor, sen hep böyle kal.
Mutluluklar böylece, peşinden gelir,
Mutluluk dilerim, haydi hoşçakal! ..

Uyanma rüyadan, rüya çok güzel,
Sonu olmasa da, böylesi iyi.
Dünyama girmişti, sihirli bir el,
Ben sende öğrendim, böyle sevmeyi.

Ben sensiz dünyamda, mutlu değilim,
Geceler karıştı, gündüzlerime.
Seversem ben eğer, böyle severim,
Sevgiler katarım, sevgilerime.
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Bu Aşk Bitti

Gitmedi bulutlarım
Yüreğim sensiz kaldı
Sensizlikten ağlarım
Aşkımızı kim çaldı?

Mezar ettiler bize
Bu aşkı kıskandılar
Sonunda geldik dize
Ve onlar kazandılar.

Oysa hayaller neydi?
Yarından aşktan yana
Bize nazar mı değdi?
Ne olur anlatsana.

Neredeydik nerdeyiz?
Neydik şimdi ne olduk?
Nasıl oldu bilmeyiz?
Aşkta neden kaybolduk?

Kırıldı kanatlarım
Uçamıyorum sensiz
Kurudu umutlarım
Bu aşk bitti nedensiz.
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Bu Gün

Sakın dokunmayın bana dostlarım
üzüntüm doruğuna çıktı bu gün.
Tükendi artık derken acılarım
Sevdiğim hayalimi yıktı bu gün.

Hayaller başkaydı,gerçekler başka
Genç yaşımda doyamadım ben aşka
Düşmez olsaydım bu sevdaya keşke
Çektiğim dert canımı sıktı,bu gün.

Sayesinde yaşamayı bildiğim
Onunla hep mutluluğu bulduğum
O olmadan yaşayamaz olduğum
Aşkım beni yalnız bıraktı,bu gün.
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Bu Ne Sevda

Sensiz geçen günlerim,
Umarım bir gün biter.
Çektiğimiz acılar,
İkimize de yeter.

Bu ne sevda,bu ne aşk?
Hep üzüntü dert dolu.
Mutluluğu bulmanın
Yok mu başka bir yolu?

Mutluluk denilen şey,
Neden küskün hep bize?
Sevip de mutlu olmak
Haram mı ikimize?

Günlerim gece gibi
Her dakika karanlık.
Bir an olsun bırakmaz
Peşimizi yalnızlık.

Karanlıklar dağılsın
Aydınlansın ruhumuz.
Gönüller bir olunca
Mutluluğu buluruz.
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Bu-Dala

'Yaşandı oldu bitti'
Diyebiliyor musun?
'Ya da o bir rüyaydı
Sen hayal görüyorsun'.

Bir hayal ya da gerçek
Sonuçta yaşandı ya
Değişen ne oldu ki?
Yine de döner dünya.

Ben benimle sen bensiz
Yarınlar yaşanacak
Sen severek yaşarsan
Mutlu olursun ancak.

Başkasını değil de
Kendini düşünürsen
Aşka uzak kalırsın
Hep kendini seversen.

Bir o dala bu dala
Konan kelebek gibi
Şaşkın deli budala
Sanırsın bak kendini.
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Buldum

Sende ne bulmuşum sordun ya bana
Neler bulmadım ki ben sende canım.
Çok şey anlatırsın sen anlayana
Seninle yeşerdi kuruyan yanım.

Seni buldum sende herşeyden önce
Sımsıcak  tebessüm ve gülen gözler.
İçim bir hoş olur seni görünce
Seni seven kalbim hep seni özler.

Ve sonra ardından kendimi buldum
Yeniden yeşerdim kurudum derken.
Ben senin yanında çok mutlu oldum
Mutluluğu buldum son'a giderken...

Sende bizi buldum; bir sen,bir de ben,
İkimiz de mutlu,mutluluk dolu.
Yalnız iki kalp var, biz bizi seven
İkimizin yolu bir sevda yolu.

Yolumuz aydınlık pırıl pırıl bak
Gel tut ellerimden bırakma beni.
Bizden uzak olsun ayrılık uzak
Ölesiye kadar severim seni.

                          Mehmet Ali ÇIBIKLI
                          20.07.2007 - İzmir

Mehmet Ali Çıbıklı

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bulmadım

Sensiz olmuyor canım,
Bunu şimdi anladım.
Titriyor bak her yanım,
Sana gönül bağladım.

O ayrılık anımda,
Zehir vardı kanımda,
Bir sen yoktun yanımda,
Yokluğunda ağladım.

Yokluğun ölüm gibi,
Kavurdu yüreğimi,
Bil seni sevdiğimi,
Ben sensiz  olamadım.

Sensizlik yine yaktı,
Sevgin içime aktı,
Beni öksüz bıraktı,
Sensiz aşkı bulmadım.
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Cahit

Uykusuz gecelerim
Yalnızlığıma şahit
Beni bırakıp gittin
Allahından bul Cahit.

Sırma gibi saçımı
Sana süpürge ettim
Gece gündüz demeden
İsteklerine yettim.

Aldığın pirzolayı
Sen yedin ben yemedim
Tükettin de kolayı
Yine birşey demedim.

Yeter ki sen benim ol
Sev beni sar sımsıkı
Bırakma tut elimi
Olalım sıkı fıkı.

Diye hayal ederken
Çekip gittin ansızın
Hepimiz perişanız
Seni istiyor kızın.

Hadi beni boşver de
Kızını düşün bari
İnadı bırak da gel
Sensiz olmuyor gari.

Allahtan istiyorum
Bir geçersen elime
Sana söyleyeceğim
Hem de birkaç kelime.

Bunca yıllık şu karın
Çalı süpürgesi mi?
Bulduğun o fıstıklar
Halı süpürgesi mi?

Delirtme beni Cahit
Hadi çık gel evine
Bırak delilik etme
Düşmanların sevine.

Burası senin evin
Gir kapıdan içeri.
Söyle ayaklarına
Gitmesin geri geri.
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Canımsın

İster sev ister sevme
Ben seni seviyorum.
İster öl ister ölme
Ben sana ölüyorum.

Aşkın ölümden beter,
Aşkını önüme ser,
Bana sen sevgini ver,
Ben seni seviyorum.

Sevgine ulaşmak zor,
Sevgin içimde bir kor,
Kalbim seni seviyor,
Seninle gülüyorum.

Aşkın kalbimi yakar,
Sevip sevilmemek var,
Gel,aşkınla beni sar,
Sevgimi veriyorum.

Benim son aşkım sensin,
Duyulmuyor hiç sesin,
Sen herşeyden güzelsin,
Canımsın,biliyorum.
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Canın Sağolsun

Öldüremez bu yangın
Bundan böylece beni
Büyük yeminler ettim
Sevmeyeceğim seni.

Sensiz kendi dünyamda
İnim inim inlesem
Gece gündüz durmadan
Hergün seni dinlesem.

Yine de faydası yok
Çare değil hiç bunlar
İlacım olamazsın
Senin gibi pek çok var.

Yüreğimde büyüyen
Sevdamı kesip attın
Dinlemedin sözümü
Beni ucuza sattın.

Yine de sağ olasın
Senin canın sağolsun
Ben halimden memnunum
Mutluluk senin olsun.
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Cehennem

Bırak beni artık git
Dertlerimle baş başa
Unut beni ne olur
Ve bir daha arama.

Dertlerimi yüklerim
Keder yüklü gemime
Giderim bilinmeze
Rota çizip kendime.

Dönme istemiyorum
Bak bu kez kararlıyım
Eksin artıyı geçti
Bu aşktan zararlıyım.

Yüreğimde ne varsa
Döktüm ortaya bir bir
Yarınlarda yeniden
Sever miyim? Kimbilir?

Kimse birşey yapamaz
Eğer sevmeye açsan
Aşktan kaçmak imkansız
Cehenneme de kaçsan.
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Cennet

Nehirler bana yeter
Gözüm yok denizlerde
Çok geçmeden benim de
Gözüme iner perde.

Ne hırs ne de heyecan
Bir hevesim kalmadı
Bundan sonra ağzımın
Bu kadar yeter tadı.

Ne diş kaldı ne iştah
Kıpırtı yok  içimde
Bakışlarım değişmiş
Herşey başka biçimde.

Dün bugünü unutup
Yarına bakmak gerek
İnce elemek için
Almalıyım bir elek.

Bir tarafa günahlar
Sevaplar bir tarafa
Günlerce düşünerek
Yorulmalı bu kafa.

Boz bulanık o sular
Değişip durulmalı
Ömrümüzün saati
Yarına kurulmalı.

Cennet cennet diyorsan
Al eline bir elek
İnce ele sık düşün
Seni bekliyor melek.

Yarınlar bize lazım
Yarını düşünmeli
Cenneti istiyorsan
Koşturma deli deli.
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Ceza

Burdan gittin gideli,
Ben hep seni düşündüm.
Sensizlik pek çok zormuş,
Yokluğunda üzüldüm.

Yokluğun alev gibi,
Yakıyor yüreğimi.
Unuturum demiştim,
Unutmak zormuş seni.

Ne tuzu var, ne tadı,
İçimde büyük sızı.
Yokluğuna dayanmak,
Allahın bir cezası.

Cezamı çabuk bitir,
Ben sensiz ölüyorum.
Aşkımı geri getir,
Seni çok seviyorum.
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Çakır Çayı

Sen hiç aşık oldun mu Çakır Çayı?
Aktın mı sevdiğine senelerce?
Seçebildin mi hiç akla karayı?
Hep onu düşündün mü sen sadece?

Sen ağladın mı hiç yıllar boyunca?
Onu düşünmekten yorgun düştün mü?
Aktı mı gözyaşların damla damla?
Ümidin bitip hayata küstün mü?

Nerden nere aktın sen yıllar yılı?
Coşup coşup yürekten çağladın mı?
Yaşadın mı ben gibi ayrılığı?
Bir kenara oturup ağladın mı?

Sen aşk nedir bilir misin Çakırım?
Saplandı mı yüreğine kör bıçak?
Kaç zamandır kaderime ağlarım,
Kalbimdeki acılar salkım saçak.

Boşver dinleme beni Çakır Çayı
Sevdiğine doğru ak yavaş yavaş
Ne sevgili ne abla ne dayı
Sen kendi dünyanda kendinle savaş.

Not:Çakır Çayı Denizli-Acıpayam ilçesi Çakır köyünde başlayıp Muğla Dalaman çayına
akan bir deredir.
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Çaresiz

Neler gördüm ben neler,
Ne çok acılar çektim.
Aşkın gücü olmasa,
Belki de ölecektim.

Gülmeyince gülmüyor,
Gariplerin çilesi.
Bir türlü çözülmedi,
Bu aşkın bilmecesi.

Aşkın bir kumar imiş,
Hep kaybeden ben oldum.
O da gitti elimden,
Yalnız başıma kaldım.

Sakın görünme bana,
Kalbim sensiz çalışır.
Zavallı garip gönlüm,
Sensizliğe alışır.
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Çek Git Artık

Cennetimdin eskiden
Şimdi cehennem oldun
Solmayan baharımdın
Artık kış oldun,soldun.

Bunca yılı benimle
Boşuna mı yaşadın?
Gönlümün köşesinde
Yalnızca sen yaşardın.

Sevmiyordun madem ki
Dünyama neden girdin?
Seviyorum diyorsan
Koşarak neden gittin?

Ya beni anlamadın
Ya ben anlatamadım
Sana bir tek sözüm var
Seni hiç aldatmadım.

Çek git artık gönlümden
Dönüp gelme beriye
Kalanla avunurum
Ne kaldıysa geriye.
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Çıkamadım Yokuşu

Bilinmez bir zamanda, bilinmeyen bir yerde
Yığılıp kalmışım ben, yok elimden bir tutan
Bu dert bu acı beni, mezara götürür de
Merak edip gelmezler, kimmiş burada yatan.

Ne gidenler hatırlar, ne kalanlar hatırlar
Unutulup giderim, o tümseğin altında
Böyle yazılmış yazım, kara kara satırlar
Bir varmışım bir yokmuş, yok olmuşum bir anda.

Kimlerin umurunda,yaşasam ne ölsem ne
Dünya bugün dönüyor,yarın yine dönecek
Adamın biri ölmüş,hastalığı bilmem ne
Bu hayat treninden,herkes bir gün inecek.

Hayat çok acımasız,dönüp bakmıyor giden
Düştüm mü düşmedim mi,merak bile etmiyor
Hele bir düşmeyegör,kalkamıyorum yerden
Her gün yeni bir acı,çektiklerim yetmiyor.

Paran pulun bitince,bakan olmaz yüzüne
Dost bildiğin insanlar,hepsi birer yabancı
Çıkamadım yokuşu,varamadım düzüne
Günden güne çoğalır,içimdeki bu sancı.

Ölmeyi düşünürüm,gece gündüz aklımda
Yaşamaktan bıkmışım,yaşamdan vazgeçmişim
Farklı şeyler düşünsün,herkes benim hakkımda
Şu ölümlü dünyada,ben ölümü seçmişim.

Ölüm güzel kelime,tertemiz ve sımsıcak
Söylemesi de kolay,çekip gitmesi de hoş
Ölüm beni çağırır,bana açıyor kucak
Yerde sürüngen gibi,yaşaması artık boş.

Ölüm! Az zaman kaldı,bekle beni orada
İşimi bitirince,hemen sana koşarım
Başka işim kalmadı,ölüm artık sırada
Ölümden gayrısını,bir çırpıda boşarım.

Ölüm sanki mıknatıs,beni ona çekiyor
Gitmemek elde değil,o benden çok kuvvetli
Ölümün adı soğuk,yaşlılar öyle diyor
Bana sımsıcak geldi,onu bildim bileli.

                Mehmet Ali ÇIBIKLI
                30.05.2011-MUĞLA
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Çıkar Mı?

Kız çok hoşuma gittin
Evli misin bekar mı?
Birden sana tutuldum
Ya da sevgilin var mı?

Yaşarken tek başıma
Nerden çıktın karşıma
Söyle Allah aşkına
Yoksa adın Bahar mı?

Bu güzellik ne öyle
Dur da bakayım şöyle
Sana ben gibi böyle,
Başkaları bakar mı?

Ben çok güzel bakarım
Baktıkça da yakarım
Sana doğru akarım
Gönlün bana akar mı?

Seni sevdim bir anda
Vazgeçemem dünyada
Gönlünde aşktan yana
Bana 'evet' çıkar mı?

Mehmet Ali Çıbıklı
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Çıldıracağım

Tutmayın elimden, bırakın beni,
Sevgilim bekliyor, kalmayacağım.
Burnumda tütüyor, kokusu, teni,
Şimdi onsuz burda, oynatacağım.

Ben sana tutkunum, ben sana vurgun,
Seninle coşan kalbim, sensiz durgun,
Ben seni sevmekten, yorgunum yorgun,
Dokunmayın sakın, ağlayacağım.

Aşk yürekte alev, bir büyük yangın,
Aşksız yaşamayı kolay mı sandın?
Neden susuyorsun? Neden utandın?
Aşkta utanmayı, kaldıracağım.

Hasretin yüreğimde buram buram,
Bak yine sensizim, kanadı yaram,
Yine de üzülmem, olmasa param,
Yeter ki sev beni, çıldıracağım.
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Çiçekler

Bir sürü gül var bende
Pembe sarışın dal dal
Kimi soluk benizli
Kiminin yüzleri al.

Bir gül solarsa solsun
Atarım solan gülü
Bende bir iz bırakmaz
Ne ateşi ne külü.

Demet demet güllerden
Birisi solmuş çok mu?
İsterse hepsi solsun
Çiçekçilerde yok mu?

Gider alırım hemen
Canımın çektiğini
Ya da biraz beklerim
Bahçeye ektiğini.

Gül olmazsa karanfil
Begonya menekşe var
Hepsi gelir peşimden
Almadım diye ağlar.
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Çift Yüreklim

Sabahtan beri bugün,
Senden haber bekledim.
Haberin gelmeyince,
Derdime dert ekledim.

Bir ara ben aradım,
Duymak için sesini.
Sanki günahmış gibi,
Azarladın sen beni.

Ya sende çift kişilik,
Ya da iki kalbin var.
Seni anlamak için,
Yorgun kalbim çabalar.

Biri sevmek isterken,
Biri neyin peşinde?
Anlamam mümkün değil,
İş var bunun içinde.

İyisi mi sen yavrum,
Bana kendini anlat.
Neyi, nasıl istersen,
Dinlerim birkaç saat.
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Çile

Yaş otuzbeş,yolun yarısı imiş,
Ben sonuna vardım,bu genç yaşımda.
Anladım ki, sevmek ölmek demekmiş,
Gülmedi yüzüm,yazımda kışımda.

Severken ben seni,sessiz sedasız,
Ne aşkı biliyordun,ne de sevmeyi.
Böyle bakışların neden kararsız?
Bilmedin sevgili için ölmeyi.

Nasıl da sevmiştim ben, yıllar yılı,
Bir umut uğruna,bir hayal uğruna.
Yıllarca içimde büyürken sancı,
Bir an olsun,umut vermedin bana.

Bundan sonra yaşasam ne farkeder?
Uğruna yaşanacak ne kaldı ki! ..
Hayat seninle yaşamaya değer,
Yoksa bu çile çekilir mi sanki?
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Damat

Düğünümüz var dostlar
Bizler iki emekli
Evde yemek yemeyin
Düğünümüz yemekli.

Havada uçar kuşlar
Leylek kırlangıç turna
Hepimize de yeter
Bir davul bir de zurna.

Herkes çıksın bakalım
Ortaya oynamaya
Yavaş yavaş başlıyor
Kanımız kaynamaya.

Gelin damat ortada
Oynamaya başlamış
Damat surat asıyor
Belli gelin haşlamış.

Bırak surat asmayı
Böyle pek de tuhafsın
Uyanık geçinirdin
Uyanık değil safsın.

Ne dedin de kızdırdın
Daha ilk günden onu
Başı böyle başlarsa
Kötüye gider sonu.

Boş ver damat üzülme
Takma bunu kafana
Bu günden itibaren
Acıyorum ben sana.

Böyle bir kaynananın
Böyle olurmuş kızı
Başka bulamadın mı?
Nerden buldun mızmızı?

Yıllar yılı bekledin
Beklemeye değdi mi?
Senin cadaloz gelin
Başın yere eğdi mi?

Allah kurtarsın seni
Senin cezan müebbet
Duaya başla hemen
Sabret Allahım sabret.

   Mehmet Ali ÇIBIKLI (SONUNCUBAHAR)
                   31.08.2012-Muğla

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Mehmet Ali Çıbıklı

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Dediler

Dediler o seni unutmuş artık,
Başka sevgili bulmuş dediler.
Aşkın yazıldığı o defter yırtık,
Başkasının aşkı olmuş dediler.

Esmişti ruhuma aşkın yelleri,
Ötmüştü yürekte aşk bülbülleri,
Açarken gönlümde bahar gülleri,
Gönlündeki bahar solmuş dediler.

Sen sevmişsin ama o sevememiş,
O senin aşkına değer vermemiş,
Ne yazık ki seni terkedip gitmiş,
Yepyeni aşklarla dolmuş dediler.
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Değiştin

Yokluğunda yine, sensiz yaşarken,
Gönlüm artık seni, sevdi demiştin.
Geceleri sessiz sessiz ağlarken,
Şimdi ne oldu da, birden değiştin?

Hani sevmek demek, ölmek demekti?
Sevgiliyle birlik, olmak demekti?
Sevgiyi öğrenmek, bilmek demekti?
Şimdi ne oldu da, dünden değiştin?

Sevda ateşinde, bensiz yanardın,
Bensiz günlerinde, hergün ağlardın,
Ömür boyu bana, umut bağlardın,
Şimdi ne oldu da, hepten değiştin?

Seni sevmiştim ben, sende kaderdim,
Seversen sen beni, ben de severdim,
Sana doya doya, sevgilim derdim,
Şimdi ne oldu da, neden değiştin?
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Deli Gibi

Unutuldum sanma hiç
Unutmak kolay değil
Buna aşk derler kızım
Sıradan olay değil.

Atmadım yüreğimden
Atmak kolay mı sandın?
Tutulduysan bir aşka
Kor ateşlerde yandın.

Seven ne unuturmuş
Ne içinden atarmış
Sevgilinin sevgisi
Derinlerde yatarmış.

Sevdikçe sevilirsin
Sevdiysen eğer onu
Sevmeye doyum olmaz
Gelmez bu aşkın sonu.

Sevdim hem de çok sevdim
Deli gibi bıkmadan
Sen de beni sev artık
Şu canımı sıkmadan.

Mehmet Ali Çıbıklı

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Deniz

Bir şu manzaraya bak
Bir de şu halimize.
Bizi bunalttı sıcak
Gidemedik denize.

Denizi ayrı mavi
Farklı mavi gökyüzü.
Ayrı bir dünya sanki
Doldurur gönlümüzü.

Şimdi serin sularda
Yüzüyor olmak vardı.
Oturduk buralarda
Aklımız orda kaldı.
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Deniz Ve Ben

Sahildeki dalgalar,
Hep kıyıyı dövermiş.
Benim gibi garipler,
Seni böyle severmiş.

Çapkın martı susamış,
Aşkının sevgisine.
Ben de hasret  kalmışım,
Sevginin böylesine.

Balıklar hep neşeli,
Şu koskoca denizde.
Bir değişme olmamış,
Oysa bizim sevgide.

Deniz nasıl mutluysa,
Ben o kadar mutsuzum.
Yaşamak haram bana,
Yaşamdan umutsuzum.
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Depreşti Yaralarım

Acılarım çoğaldı
Depreşti yaralarım
Dayanması imkansız
Gece gündüz ağlarım.

Doktorlar bulamadı
Dertlerime bir çare
Gün geçtikçe büyüdü
İçimdeki bu fare.

Kimseler tutamadı
Fare oldu bir deve
Karşılık bulamadım
Yoruldum seve seve.

Tutup birgün elimden
Götürdüler hocaya
O da ilaç olmadı
İçimdeki acıya.

Çaresiz bir denizin
Ortasında kalmışım
Ne yelken var ne kürek
Derinlere dalmışım.

Şu koskoca yüreğim
Birşeye yaramadı
Boğulurken denizde
Kimseler aramadı.
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Dere

Düşündüm bu ilişki
Acep nereye kadar
Çıktım yola koyuldum
Gittim dereye kadar.

Sıvadım paçaları
Geçmek için karşıya
Vakit çok geç olmadan
Varmalıyım çarşıya.

Attım birkaç adımı
Ayağım geri gitti
Sanki benim ayaklar
Başkasına aitti.

Canım hiç istemedi
İleriye gitmeye
Bir ordu bile yetmez
Beni sana itmeye.

O kadar çok uğraştım
Geçemedim dereyi
Artık geri dönmekte
Buldum en son çareyi.

Gözlerimde büyüdü
Dereler oldu nehir
Bu şehirde yapamam
Sana göre bu şehir.

Şehir ve sen...İkiniz
Tutuşunuz el ele
Bende sana elveda
Senden de güle güle.
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Dert Etme

Koşa koşa giderken
Yokuştan aşağıya
Yolda rastladım birden
Eski bir arkadaşa.

Dedi ki bu ne telaş
Sevdin mi sevildin mi?
Koşma hele dur yavaş
Ben kimim ki bildin mi?

Ne bu telaş acele
Kovalayan yok seni
Dinlen biraz dur hele
Biraz da dinle beni.

Hesaba katmamışsın
Hem beni hem kendini
Üstünden atmamışsın
O güzel elbiseni.

Sevdanın hatırına
Çok çileler çekmişsin
Aşkın her satırına
Pek çok tohum ekmişsin.

Bu sevdanın toprağı
Elverişsiz ve kurak
Filizlenmez yaprağı
Boşa uğraşma bırak.

Tohum yeşermez onda
Boşa uğraşıp durma
Hep aynı müzik fonda
Sonra kafanı vurma.

Ben de çok yıllar önce
Tıpkı senin gibiydim
Sevinirdim görünce
Zır delinin biriydim.

Baktım ki deniz derin
Beni alıp yutacak
Dedim bir akıl verin
Kim elimden tutacak?

Kimselerden fayda yok
Kendime ilaç oldum
Boş laflara karnım tok
Şimdi huzuru buldum.

Bu yüzden sana sözüm
Dert olmasın hiç bir şey
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Kusura bakma gözüm
Seni beklettim epey.

Haydi git güle güle
Sağa sola bakınma
Dostlara selam söyle
Bana tavır takınma
Dert etme hiç yakınma.
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Dilek

Hatırlar ağlarmışsın geceler boyu
Ayrılık insana ateşten gömlek.
Sensiz günlerim hep acı dert dolu
Sensizlik,benim için ölmek demek! ..

Senden bana bir haber mi getirir?
Ilık ılık esen sabah rüzgarı.
Bu ayrılık inan beni bitirir
Çok özledim sana giden yolları.

Bak yine ben seni düşünüyorum
Uzun gecemin kör karanlığında.
Düşünüp durdukça deliriyorum
Yokluğun daha da zor geldi bana.

Yokluğunda seninle dolan kalbim
Bilmem ki daha ne kadar dayanır?
Yüce Tanrımdan en büyük dileğim:
'Bu kötü rüyadan beni uyandır.! ..'
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Dilerim

Nasıl geçti o yıllar
İnan ki  bilemedim
Gözyaşlarım dinmedi
Bir türlü gülemedim.

Ne mutluluğu buldum
Ne de sevindim bir an
Ne bana gelen oldu
Ne de sesimi duyan.

Oturup düşündüm de
Bulamadım bir çare
Mutluluk bana haram
Yüreğim pare pare.

Mutsuzluğun adresi
Sanırım bana çıkar
Yokluğun bana ölüm
Yokluğun beni yıkar.

Dilerim tüm kalbimle
Mutluluk senin olsun
Dertler bulmasın seni
Sevgi gönlüne dolsun.

Gel desem şu saatte
Gelmezsin biliyorum
Sana ömrün boyunca
Mutluluk diliyorum.
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Dinle Bak

Sensizlik ateşiyle,
Alev alev yandın mı?
Geceleri uykundan,
Korkarak uyandın mı?

Sevgiyi yüreğinde,
Her zaman taşıdın mı?
Yaşamın her anında,
Sen aşkı yaşadın mı?

Yüreğin dayanır mı?
Taşımaya aşkını...
Aşıkların içinde,
Sen misin en şaşkını?

Deli dolu yüreğin,
Sevmekten zevk aldı mı?
Sevmekten de öteye,
Aklın onda kaldı mı?

Dinle bak yüreğinin,
O en güzel sesini...
Her an içinde hisset,
Aşkının nefesini...
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Doğum Günü

Bin dokuz yüz elli altı yılında
On yedi Ekim günlerden Salı mı,
Çarşamba mı,perşembe mi acaba
Neyse,işte bir sonbahar akşamı.

O küçücük yüreğinde heyecan
Gönlün umut dolu,mutluluk dolu.
İçinde bir kuşku belirdi bir an
Korkuttu hayatın dikenli yolu.

Derken başladın ağlamaya hemen
Gözünde büyüdü çığ gibi yıllar.
Yaşıyorsun gece gündüz demeden
Daha yaşanacak nice yıllar var.

Mutluluk arkadaş,neşe sırdaşın
Sevinçler seninle,hep sende olsun.
Yaşam bak ne güzel,yaşamalısın,
Mutluluk rüzgarı gönlüne dolsun.

Dilerim ki her şey gönlünce olur,
Umarım ömrünce mutlu olursun.
Geceler gibi, acılar kaybolur
Arkadaş,doğum günün kutlu olsun! ..

                             Mehmet Ali ÇIBIKLI
                                  17.10.2006
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Doktor Bey

Şikayetim sana, dinle doktor bey,
Vefasızın biri, terkedip gitti.
Elimden gelmiyor, şimdi hiçbir şey,
Çektiğim acılar, canıma yetti.

Birbirimiz için, tutuşuyorduk,
İçimizdeki aşk, bitmeyecekti.
Gözlerde, kalplerde, buluşuyorduk,
Mutluluklar bizden, gitmeyecekti.

Sevmiştik  ikimiz, deliler gibi,
Ayrılmayacaktı hiç ellerimiz.
Sonunda bulmuştuk, gerçek sevgiyi,
Çocuklar gibi mutluyduk ikimiz.

Şimdi o yabancı, ben ona uzak,
Sanki ikimiz de tanışmıyoruz.
Belki gönlümüze, kurulmuş tuzak,
Yeniden sevmeye, yanaşmıyoruz.

İşte durum böyle, doktor bey oğlum,
Pas tutan kalbini, değiştiriver.
O beni sevmezse, ben mahvolurum,
Sevmeyi öğrensin, artık bu sefer.
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Dön Gel!

'Dön gel! 'diye yalvardım
Karanlık gecelerde
Sabaha dek ağladım
Sensiz pencerelerde.

Dinmedi gözyaşlarım
Yüreğime hep aktı
Ağardı bak saçlarım
Sanma eskiden ak'tı.

Gel artık şu gönlüme
Sevindir mutsuz beni
Bak kalbim lime lime
Yine seviyor seni.

Sensizim biliyorsun
Asırlardır sensizim
Gel artık ne olursun
Canlansın romantizm.

Bayram yerine dönsün
Şenlensin şu yürekler
Mutluluktan öteye
Bir insan neyi bekler?
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Döne Döne

Altı yüz otuz lira (*)
Çok değil ama yeter
Evde oturup durmak
Beş parasızlık beter.

"Yatıp durma kalk çalış
Çalışmak ayıp değil
Kulak ver sözlerime
Sen bu konuya eğil.

Yoksa biz beş parasız
Hep oturur dururuz
Ekmek su veren olmaz
Susuzluktan kururuz."

Oturup düşündüm de
Bizim hanım çok haklı
Ben yarını düşünmem
Çalışır onun aklı.

Boşu boşuna evde
Oturup durmak yasak
Kafa kafaya verdik
Acaba biz ne yapsak?

Çıkardım pijamayı
Giydim elbiseleri
Dönüp baktım aynaya
Bitmiş gözümün feri.

Benim halimi gören
Beni işe alır mı?
Yaparsa bir iyilik
Yanına kar kalır mı?

Hayırlısı diyerek
Çıktım iş aramaya
Dolaşıp duruyorum
Günleri saya saya.

Kimisi der "bey amca
Seni almam hesaba
Yaşın elliyi geçmiş
Ne köy ne de kasaba."

Kimisi açıkça der
"Eline bir kürek al
Sadece işine bak
Hem sağırsın hem topal.

Gerisine karışma
Senin işin toprakla
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Ne duydun ne de gördün
Onu kendine sakla."

Başkasının yanında
Çalışmak istiyorsan
Hem sağır olacaksın
Hem kör olmalı insan.

Oturdum bir köşeye
Eğdim başımı öne
Her tarafım çıkmaz yol
Düşündüm döne döne.

(*)  Ocak-Temmuz 2011 net asgari ücret)

         Mehmet Ali ÇIBIKLI
         15.05.2011-Muğla
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Dönelim Geri

Şimdi sen benimsin,hayalimdesin
Seni düşünürüm yine bu akşam
Sanki gerçek gibi çınlıyor sesin
Masamız yerinde her şey tastamam.

Karşımdan gelirken sen yavaş yavaş
Ayağa kalkmışım bana gülmüşsün
Sevmişim ben seni güzel arkadaş
Sen benim dünyamın solmaz gülüsün.

Oturdun masaya pek nazlı nazlı
Bakındın çevrene usulca ürkek
Başladık sohbete sözlü niyazlı
Hafiften hafiften sevdim diyerek.

Sen bende ben sende huzuru bulduk
Mutluyuz ikimiz şimdi baş başa
Sevdik sevildik de neden yorulduk?
Bu aşkın peşinde biz koşa koşa.

Oturup dedim ki kendi kendime
Ben seni sevmişim ve seviyorum
İlacım senmişsin benim derdime
Hani tekrar bana gelsen diyorum.

Gel,sevelim yine dönelim geri
O özlenen günler yaşansın tekrar
Diyorum ki canım geçen günleri
Yaşayalım yine senle beraber.
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Dönüş

Senin gözünde canım
Hiç de yokmuş değerim
Bunu bugün anladım
Kaderime söverim.

Motorlu tren bile
Bu kadar rötar yapmaz
Beklerken döndüm çöle
Bana çok gelir bu naz.

Karşındaki insana
Değer vermez mi insan?
Demediler mi sana?
'Başkasını kendin san'.

Hep kendini düşünmek
Bencilliktir güzelim
Aşk demek sevmek demek
Sevmesini bilelim.

Hep kendini düşünme
Biraz da beni düşün
Birşey geçmez eline
Çabuk olsun dönüşün.
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Dönüşünü Beklerim

Vedalar elvedaya
Dönüştü sanıyorum
Öyle bir tutuştum ki
Derinden yanıyorum.

Ümitle beklediğim
Dönüşlerin aksadı
Senin bu durumunu
Yüreğim kanıksadı.

Dönüşün de gidişin
Gibi çabuk olurdu
Hangi fırtına bilmem
Bizi böyle savurdu.

Bilinmeyen bir yerde
Gemilerin mi battı?
Çıkıp da gelmeyişin
Derdime dertler kattı.

Dönüşünü beklerim
Bıraktığın limanda
Karşımda görsem seni
Çıldırırım o anda.
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Dua

Demek ki senin için
Aşk denilen yalanmış
İki damla gözyaşı
Şimdi bana kalanmış.

Gündüzleri hayalin
Geceleri rüyandım
Yıllardan beridir hep
Boş sözlerine kandım.

Demek ki aldanmışım
Beni sevmiştin sandım
Bitti artık o rüya
Geç de olsa uyandım.

Aşk bahçemin gülüydün
Gece gündüz sulardım
Hiç solmayasın diye
Çok dualar yollardım.

Dua fayda etmedi
Yapacağını yaptın
Beni böyle bırakıp
Başkalarına taptın.
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Durmak Yok Yola Devam

Durun efendim durun ne bu telaş acele?
Neden bu aceleniz gitmek için ecele?

Veda daha çok erken önümüzde yıllar var
Biten kışın ardından gelecektir ilkbahar.

Hayat o kadar kısa yetmiyor ki sevmeye
Değer mi kalp kırmaya ya da nefret etmeye?

Yaşam denen dünyadan haz almaya bakalım
Mutluluk ateşini sonsuza dek yakalım

Sevgi sıcaklığıyla ısıtalım her yeri
Başımız önde olsun dönmeyelim hiç geri.

Yarınlar hep aydınlık söndürmeyin feneri
Durmak yok yola devam yürüyelim ileri.
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Duvar

Gözlerimde yaş değil
İnci tanesi olsan
Yine ağlayacağım
Yüreğimden kaybolsan.

İstemiyorum gelme
Gelme artık dünyama
Ben sensiz de yaşarım
Hiç yaşayamam sanma.

Sen nasıl yaşıyorsan
Beni hiç düşünmeden
Bir zamanlar çok sevdim
Bu adamı demeden.

Sevginin hatırına
Biraz çaba göstersen
Çıkıp gelsen bir kere
Seni sevmiştim desen.

Dönüp gittin sırtını
İnadım inat dedin
Seni sevdiğim kadar
Sanırım sen sevmedin.

Eğer sevseydin sen de
Benim sevdiğim kadar
Yıkılırdı arada
Dağ gibi duran duvar.

Berlin duvarı mı bu?
Yıkmadın duvarları
Aşk bir kumarsa eğer
Atalım bu zarları.

Bana hep düşeş gelsin
Sana her zaman gele
Hem aşkta hem kumarda
Kaybettin güle güle.
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Duydum Evlendiğini

İnattık ikimiz de
Aramadık sormadık
Aşkımız içimizde
Dışımıza vurmadık.

İçimizde sakladık
Bu büyük aşkımızı
Gönlümüz bize sadık
Kaybımız büyük sızı.

Ne ben seni anladım
Ne sen anladın beni
Gece gündüz ağladım
Unutamadım seni.

Bu acı benim acı
Acı benden gitmiyor
Sensizlik bende sancı
Sancılarım bitmiyor.

İçimdeki bu sancı
Günden güne artıyor
Şimdi olduk yabancı
Biri bizi tartıyor.

Bu yazı benim yazı
Değişmez ve silinmez
Bu sonuca kim razı
Kim pişmandır bilinmez.

Sensizlikmiş kaderim
Yaşarım bir başıma
Kaderimse çekerim
Bakma sen göz yaşıma.

Rehberden sildim seni
Gönlümden silemedim
Duydum evlendiğini
Mutluluk dilemedim.
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Duygu

Duygular gece artar,
Sabahları eksilir.
Duygusu olmayanlar,
Bunları nerden bilir?

Çökünce geceleri,
Duygular üzerine.
Yalnızlık sıkar seni,
Acı dolar gönlüne.

Bir ok gibi saplanır,
Yalnızlık yüreğine.
Ve yüreğin dağlanır,
Dertlerin artar yine.

Aşkı yaşayan bilir,
Yalnızlığı da çeken.
Sevilen terkedilir,
Bilinmeze giderken.

Sevmesini bilmeyen,
Duygudan bahsetmesin.
Ömür boyu bitmeyen,
Duyguyu hissetmesin.
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Duygularım

Bugün hiç çalışmak istemiyorum,
Nedendir bilmem, duygularım hoş.
Acayip duygu bu, hep biliyorum,
Beynim sarhoş, aklım sarhoş, ben sarhoş.

İçimdeki hisler, yine azalmaz,
Günden güne arttı, bu duygularım.
Vefasızın biri, beni anlamaz,
Bana gelmese de, onu ararım.

Duygularım şimdi, en iyi dostum,
Gece gündüz benim, halimi bilir.
Aşkımın uğruna, ona kul oldum,
Beni sevmese de, o hep sevilir.
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Düğün

Başkasının kapsama
Alanından çık artık
İçinde düğümlenen
Kuşkuları yık artık.

Sen koskoca adamsın
Kimse etkilemesin
İçindeki sese bak
Bu işte senin sesin.

O koskoca yüreğin
Başkasına odaklı
Yüreğindeki sevgin
Kimbilir kime saklı.

Yüreğin beni sevsin
Diye zorlamıyorum
Her dakika farklısın
Seni anlamıyorum.

Kalbin sesini dinle
Dinleme başkasını
Yaşamak istiyorsan
Yarınlar bende saklı.

Yarını yaşayalım
Gel ikimiz beraber
Sen al benim kalbimi
Sen bana kalbini ver.

Yaşayalım birlikte
Yarını ve bu günü
İstiyorsan yaparız
Hemen biz bu düğünü.
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Dünya

Bırakıp da gittin ya
Bana doğruyu söyle
Bırakıp gittim diye
Ağlar mısın sen böyle?

Beni burda bırakıp
Gittiğin günden beri
Takılıp kaldım sanki
Gidemedim ileri.

Oysa ben bir zamanlar
Seninle beraberken
Gözüme uyku girmez
Kalkardım sabah erken.

Her saat her anımı
Seninle yaşamayı
Görev bilmiştim sanki
Sevmiştim bu dünyayı.

Ama şimdi sessizce
Bırakıp da gittin ya
Sensiz hiç çekilmiyor
Yaşanmıyor bu dünya.
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Dünyanın Sonu

Çatladı kabuklarım
Sığamadım içime
Bana bir şeyler oldu
Girdim başka biçime.

Bir zamanlar biz aşkın
Yücesini yaşardık
Dere tepe demeden
Engelleri aşardık.

O kadar mutluyduk ki
Bizler bile şaşardık
Her an mutlu olmayı
Bilmem nasıl başardık?

Mevsimler değişse de
Sevgimiz değişmezdi
Sevda kelebekleri
Üzerimizde gezdi.

Kelebeklerin ömrü
Kısa olur derler ya
Bizimki de ölünce
O anda bitti rüya.

Onu yaşatamadık
Öldürdük elimizde
Gönlümüze gömdük ya
Ağıdı dilimizde.

O günden beridir ben
Oturur da ağlarım
İçim içime sığmaz
Deli deli çağlarım.

Dönülmez bir yoldayız
Dönemeyiz geriye
Dünyanın sonu gelir
Giden gelmez beriye.
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Düşeş

Yıllardır kapımı çalan olmadı
Paslandı yüreğim küf tuttu kapım
Boşa geçti yıllar çilem dolmadı
Böyle mi yazılmış benim kitabım?

Kaderim böyle mi yazılmış sanki?
Her gün ağlıyorum bak yana yana
Sıkıntılarım dost dertlerim kanki
Neden tüm acılar sadece bana?

Aç susuz uykusuz ben neler çektim?
Nice acılara göğüsler gerdim
İçim kan ağlarken mutluluk ektim
Çevremize mutlu bir tablo verdim.

Hani sevenlerim dostlarım nerde?
Neden çevrem bomboş kimsecikler yok?
Neden omzum çökmüş başım hep yerde?
Mutluluklar uzak dertlerim pek çok.

Acı bana Tanrım acı kuluna
Daha çok gencim bak yaşım elli beş
Hala da girmezse işler yoluna
Ne zaman gelecek bana bu düşeş?

Hep gele attım ben yıllardan beri
İsterim isterim bir türlü olmaz
Önüme serseler bu denizleri
Gönlümün tasları yine de  dolmaz.

Kader mi bu desem bilemiyorum
Gönlüm hergün üzgün hep ağlamaklı
Mendiller tükendi silemiyorum
Hani mendillerim nerede saklı?

Ben bitmişim artık herşeyim bitmiş
Sıfırı tükettim eksiye geçtim
Soğuk akşamlarda dostlarım gitmiş
Dost dost diye şimdi kendimi seçtim.

Not: Gele atmak; tavlada boşa zar atmak,düşeş ise tavlada en iyi gelen zar(6+6)
demektir.
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Düşman

Sıradan biriymişim
Gibi davrandın bana
Gözlerini kaçırdın
Çevirdin öte yana.

Parlak değildi gözler
Bana güzel bakmadı
Öyle sıcak değildin
Sıcaklığın yakmadı.

Ellerin buz gibiydi
Kaçırdın hep elini
Saçların da yabancı
Okşatmadın telini.

Ruhumda dolaşmıştı
Bin sevgi binbir umut
Bakışların söyledi
'Sen artık beni unut! '

Kimse girmez sanmıştım
Senle benim arama
Biz bize düşman olduk
Başka düşman arama.

Benden kurtulmak için
Birine söz mü verdin?
Seni değiştiren ne?
Neden ipe un serdin?
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Ecelim Sensin

Karanlığı yok eden güneş gibi
Karanlık dünyamı aydınlatmıştın
Yeniden yeşerttin biten sevgimi
İçimdeki kuşkuları atmıştın.

Yazımdın kışımdın baharımdın sen
Dört mevsimde hergün seni yaşadım
Nasıl sevmiştim seni bilebilsen
Mutluluğa koşmuştum adım adım.

Güneşimdin ayımdın yıldızımdın
Her bir şeyim sendin,sen herşeyimdin
Kaderimdin benim alın yazımdın
Sen ki gerçekleşen son dileğimdin.

Esen bir fırtına kıskandı bizi
Girdi aramıza bizi ayırdı
Bitirdi bitmez denen sevgimizi
Artık bana cevabın hep hayırdı.

Gün gündüze ay geceye küser ya
Sen de bana küserek çekip gittin
Buz gibi rüzgar nefesi keser ya
Ayrılık rüzgarını ekip gittin.

Gittin şu gönlümden dönme hiç geri
Gelme sensiz dünyama gelme sakın
Ben de dönmem sana yolum ileri
Ecelim sensin bak ölümüm yakın.
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Eğer

Benden başka birini,
Severse eğer gönlün.
Ya da bitmez sevgini,
Bitirirsen sen bir gün.

Ve gezdiğimiz yeri,
Tanımadan geçersen.
Seni seven kimseyi,
Düşman diye seçersen.

Unutursan eğer sen,
Gözlerimin rengini,
Ömür boyu sevmezsen,
Pişman ederim seni.

Bakmam hiç gözyaşına,
Kalbini bak kırarım.
Kalırsın tek başına,
Başkasını ararım.

Gözlerin bundan böyle,
Yalnız bana bakacak.
Gözyaşlarına söyle,
Benim için akacak.
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Eğer Sen İstersen

Eğer sen istersen, senin olurum,
Tutarsın elimden, alır gidersin.
Aşkı, mutluluğu, sende bulurum,
Var mısın sevmeye, söyle ne dersin?

Eğer sen istersen, sevmek adına,
Başlarız yeniden, tekrar sevmeye.
Doyamayız artık, aşkın tadına,
Sevgiyi yürekte yaşarız yine.

Eğer sen istersen, atalım adım,
Yeniden tutuşsun yüreklerimiz.
Seni bilmem ama, ben unutmadım,
Sevince güzelim, sonsuz severiz.

Eğer sen istersen, istersen eğer,
Ne seller dayanır bize, ne dağlar.
Sensizlik güzelim, ölmekmiş meğer,
Sensiz kalan kalbim, her gece ağlar.

Eğer sen istersen, varsa yüreğin,
Hadi bir cesaret, göster kendini.
Sev beni birazcık, görünsün sevgin,
Yıllarca bekledim, senin sevmeni.

Eğer sen istersen, ben hep burdayım,
Hazırım sevmeye, her gün, her gece.
İnan ki ben sensiz, şimdi zordayım,
Yüreğinde sevgim, sanki bilmece.

Eğer sen istersen, seversen beni,
Kölen olurum ben, senin yoluna.
Ömrümce severim, terketmem seni,
Canımı veririm, bu aşk uğruna...
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El Olmuş

Sevgide soğuk savaş,
Aramıza girince.
Soğuduk yavaş yavaş,
Bakakaldık öylece.

Korkar olduk sevmekten,
Biz sevgiyi terkettik.
Sevdik, sevmedik derken,
Sevgileri yok ettik.

Sevdik mi sevmedik mi?
Bir türlü bilemedik.
Mutlu insanlar gibi,
Bir kere gülemedik.

Ben sevdikçe sevmedin,
Hep seviyor göründün.
Sevmek nedir bilmedin,
Sen, seveni hor gördün.

Sıcaklığı kalmamış,
Gözlerdeki bakışın.
Hiç faydası olmamış,
Alev alev yakışın.

Sönmüş gönüllerde,
Eski ateş kül olmuş.
Ağlarım ben her yerde,
Tek sevenim el olmuş.
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Ela Gözler

Bir ileri bir geri
Yerimde sayıyorum
Sanki sarhoş gibiyim
Durmadan kayıyorum.

Sensizliğimi içtim
Ben her gün yudum yudum
Ne yemek yedim bir kez
Ne de bir an uyudum.

Ne büyük bir acıymış
Sensizliğe katlanmak
Acıların büyüğü
Kör ateşlerde yanmak.

Yana yana tükendim
Yanıp bittim köz gibi
Beni yakıp bitiren
Bir çift ela göz gibi.

Gözlerin bende kaldı
Her gün bana bakmakta
O gözler ki gönlümü
Alev Alev yakmakta.

Olsun buna razıyım
Buymuş benim kaderim
Hayalin de olmasa
Çoktan ölür giderim.
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Elbet

Yok artık senin için
Yanıp yanıp tutuşan
İzmir'de sabah oldu
Uyan güzelim uyan.

Bak işte hayat böyle
İstediğini söyle
Ağlayıp durma öyle
Yok burda seni duyan.

Kalbimde kalamazsın
Gönlüme dolamazsın
Artık sen olamazsın
Beni dertlere koyan.

Bak omuzların çökmüş
Aşkımız bize yükmüş
Acımız da büyükmüş
Dayan güzelim dayan.

Elbet bunlar de geçer
Gönül bu yine sever
Aşk yalan da deseler
Aşka hazırım her an.
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Elim Kolum Ayağım

O kadar yürekten çağırdın  beni
Gelmeseydim sana ayıp olurdu
Yine de gelirim unutma bunu
Olsa da ardımda bir büyük ordu.

Sen ki  benim için vazgeçilmezsin
Zor günümde sensin her anımda sen
Hep seni dokudum seni okudum
Gönlümü kapladın sen desen desen.

Ben seninle doğdum sensiz yaşarken
Ümitlerim gibi bende yeşerdin
Aşk bu dedim her gün seni diledim
Ruhuma yeniden canlılık verdin.

Kararmıştı ruhum hem de kapkara
Görmeseydim seni solup gitmişti
Mezardan çıkardın alıp getirdin
Sevgin hızır gibi hemen yetişti.

Varlığın varlığım yaşam umudum
Dünümü yarına bağlayan köprü
Daha düne kadar ölmek isterken
Yaşama sarıldım senden ötürü.

Önüm arkam sağım sen gönül bağım
Sofrada ekmeğim tavada yağım
Ovada tarlamsın yaylada dağım
Sen yoksan ölürüm seninle sağım
Sensin benim elim kolum ayağım.
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Elimde Fotoğrafın

Elimde fotoğrafın
Aldım onu karşıma
Döktüm içimdekini
Ne çıktıysa şansıma.

Anlattım birer birer
Usul usul dinledi
Anladı ki sonunda
Sen haklıymışsın dedi.

Gidişini anlattım
Sessizce birdenbire
Ne kadar bağırsam da
Duymadın beni bile.

Oysa seni düşündüm
Gece gündüz her zaman
İnan ya da inanma
Sensizlik pek de yaman.
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Elveda

Ben senden kaçıyorum uzaklara,
Sakın gelme ardımdan,sevme beni.
Dönmek istemiyorum anılara,
Unutmaktan başka çare yok seni.

Bırak böyle yarım kalsın aşkımız,
Aşkımıza böylesi daha iyi.
Dostça olsun daima bakışımız,
Sanma sakın seni sevmediğimi.

Sevsem de fayda yok,yolumuz ayrı,
Sen kendi yoluna,ben de  yoluma.
Kalmadı artık sevgimizin hayrı,
Geldik işte yolumuzun sonuna.

En iyisi ayrılık ikimize,
Aşkımızın  şimdi son durağında.
Mutluluklar dileyelim biz bize,
Senden güle güle,benden elveda.
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Elveda Çiçeğim

Ben sana mecburum desem inanma,
Ne ben sana mecbur,ne sen bana mum.
Bu dünyada yalnız biz varız sanma,
Başka sevgililer de vardır yavrum.

Ne ben bir Kerem'im,ne de sen Aslı,
Ne ben Ferhat oldum,ne de sen Şirin.
Şimdi ikimizin yüreği yaslı,
Nice güzeli var,güzel İzmir'in.

Elveda benim kardelen çiçeğim,
Yokluğumda bile hep gülmelisin.
Artık sana koşup gelmeyeceğim,
Bu aşkın bittiğini bilmelisin.
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Elveda İzmir'im

Elveda İzmir'im elveda sana
Gidiyorum artık istemesem de
Ne olur hiç kızma darılma bana
Son çare gitmekmiş hayır desem de.

Çok çaba gösterdim gitmemek için
Direndim uğraştım sonuna kadar
Üzüldüm ağladım ben için için
Dediler ki 'yeter başkaları var'.

Sekiz yıl oldu bak çok sevdim seni
Bağrıma bağrıma bastım yılmadım
Yıllarca bekledim beni sevmeni
Hiç düşman olmadım düşman bilmedim.

İzmir'im sen bende bitmeyen ışık
Alevin hiç sönmez sonsuza kadar
Bu can ki yıllardır hep sana aşık
Sonsuza sürecek nice sevgim var.

Gelirim elbette günün birinde
Bulurum yeniden bıraktığımı
Bulamazsam seni yerli yerinde
Yerle bir ederim gönül dağımı.

Yıkarım affetmem bilirsin beni
Düşünmem yılların ne hatırı var
Veda vakti geldi öpeyim seni
Gidiyorum artık buraya kadar.
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Emanet

'Bir anlamı kalmadı
Senden bir hatıranın
Al şu emanetini'
Deyince beni yaktın.

Asıl anlamı şimdi
Sende kalınca oldu
Sende kaldı yüreğim
Aşk, sana giden yoldu.

Beni sevmen gerekmez
Kalbimi taşı yeter
Sensizliği anladım
Sensiz yaşamak beter.

Artık hep sende kalsın
Seni seven bu kalbim
Geri verirsen eğer
Başkasını severim.

Kalbim emanet değil
Onun sahibi sensin
Ne kadar sevdiğimi
Benden fazla bilensin.
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Emek

Ben sensiz de yaşardım
Çıkmasaydın karşıma
Yeminim yemin olsun
Dönüp bakmam çarşıma.

Yalnızlık kaderimdi
Sen bozdun kaderimi
Kimse doldurmaz derken
Doldurdun her yerimi.

Ben sensiz de çekerdim
Bu aşkın çilesini
Çile benimse eğer
Düşünmem gerisini.

Kaderimse çekerim
Ben çilemi derdimi
Beni çekemeyenler
Muradına erdi mi?

Sen karşıma çıktıysan
Kaderim sensin demek
Bunca yıldır uğraştım
Sana çok verdim emek.

Emeğin karşılığı
Yüreğimi yakmalı
Sevgin benim gönlüme
Gürül gürül akmalı.
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Emekli

Emekli bir adam ne işe yarar?
Karnı ha yarı aç ha yarı toktur
İçtiği hep haram yediği zarar
Hanımın gözünde değeri yoktur.

Ayağa dolaşır işe yaramaz
Herşeye karışır çenesi durmaz
Herşeyi o bilir kimseye sormaz
Hanımın gözünde değeri yoktur.

Gece gündüz evde ayak duşağı
Eşi değil sanki onun uşağı
Şeytan diyor camdan ittir aşağı
Hanımın gözünde değeri yoktur.

Canı istemezse hiçbir şey yapmaz
Yanlış bile olsa yolundan sapmaz
Bir kerecik olsun birşeyler kapmaz
Hanımın gözünde değeri yoktur.

Miskin kedi gibi yatar da uyur
En ufak bir işi istersen buyur
Suratı asılır gözleri büyür
Hanımın gözünde değeri yoktur.

Bazen çeker gider gelmez yakında
Güneş batar gider olmaz farkında
Ona sorar isen yaşı kırkında
Hanımın gözünde değeri yoktur.

Elli beşi geçti hala da çocuk
Eşeğin etinden olurken sucuk
İstesen de olmaz ondan bi cacık
Hanımın gözünde değeri yoktur.

İstemeden çeker hanım kocayı
Hanım,öldü adam çağır hocayı
Suyunu da ısıt tüttür bacayı
Hanımın gözünde değeri yoktur.

                Mehmet Ali ÇIBIKLI
               16.03.2011-Muğla
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Engel

Git,git ama hiç gelme
Dönersen bilmem nesin
Unuttur bana seni
Ve hiç çıkmasın sesin.

İn misin yoksa cin mi?
Kimdin,nerdesin,kimsin?
Kim olursan ol beni
Hiç ilgilendirmesin.

Herhangi birisisin
Yetmiş milyon kişiden
Bittim artık yoruldum
Koşamam ben peşinden.

Oturayım kenara
Dinleneyim iyice
İkimiz de yabancı
Görüşmeyiz böylece.

Hadi kızım evine
Seninle uğraşamam
Bende büyük engelsin
Bu engeli aşamam.
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Enkaz

Ellerinle yaptığın
Gönül bahçemi yıktın
Yüreğim darmadağın
Beni böyle bıraktın.

İhanete uğradım
Döndüm artık enkaza
Çık git haydi gönlümden
Çıkacak şimdi kaza.

İkimiz sevdik sandım
Meğer sevgin yalanmış
Sevgilim melek derken
Yanılmışım yılanmış.

Geride bıraktığın
Enkazı merak etme
Biri gelir kaldırır
Kendini helak etme.
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Esas Oğlan

Çıplak doğdum anamdan
Yok üstümde beş para
Yine çıplak giderim
Kefenimle mezara.

Fakirlik alın yazım
yapıştıkça yapışmış
Ellerin ömrü bahar
Benim ömrüm kara kış.

Elimden bir gelen yok
Parasızlık kaderim
Ben böyle bir kaderin
Ta içine giderim.

Çevremdeki dostlarım
Kayboldu birer birer
Benim param yok diye
Hepsi çekip gittiler.

Hala da parasızım
Doğduğum günüm gibi
Parama geleceksen
Sana cehennem dibi.

Bu yazı benim yazı
Yok sana bir zararı
Tanrım bu fakir zengin
Ayırmaz insanları.

Çaresizim çıkmazda
Kayboldu ipin ucu
Merak ettim bu filmin
Nasıl olur sonucu.

Esas oğlan delirir
Alıp gider başını
Ölenle hiç ölünmez
Akıtma göz yaşını.
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Eski Dost

Aşk denizim kabardı
Bir liman arıyorum.
Ufukta bir karaltı
Limana varıyorum.

Baktım limanlar bomboş
Kalmamış eski dostlar.
Ben sarhoş liman sarhoş
Geçip gitmiş o yıllar.

Yorgun savaşçı gibi
Oturdum bir köşeye.
Onu çok sevdiğimi
Diyemedim denize.

Bozuk saat misali
Zaman bir durabilse.
Özlediğim o sevgi
Yeniden geri gelse.

Özledim o sevgiyi
Geçmişe döndüm bir an.
Oysa şimdi gördüm ki
Eski dost olmuş düşman.
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Eski Sevgili

Rahat yüzü görmedim
Son eski sevgilimden
Elaleme söylersem
Kurtulamaz dilimden.

Bir şekilde yaşandı
Yaşandı herşey bitti
Onunla çıktığıma
Beni bin pişman etti.

İkide bir hep zırt pırt
Mesaj yazıp duruyor
Ne varsa bu mesajda
Hergün kafa yoruyor.

Ben ona çoktan dedim
Bitti bu iş olmuyor
Adamda kafa yok ki
Kafasına dolmuyor.

Oğlum çek git işine
Başka sevgili ara
Bulamazsan suç sende
Düşün dur kara kara.
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Ettiğimiz Yeminler

Sen de mi gidiyorsun?
Beni burda bırakıp
Terketmişsin limanı
Gemilerini yakıp.

Limandaki gemiler
Gün olur bir gün döner
Ben ateşler içinde
Çözümünü sen öner.

Yüzmedi bu gemiler
Mühendislik hatası
Hep virane hep hırçın
Gönlümün dört kıtası.

Gemide sevgi bitti
Rotayı çizemedik
Aşkımız bir bulmaca
Onu da çözemedik.

Geminin zincirini
Bırak artık bağlama
Özgürlüğe kavuşsun
Arkasından ağlama.

Herkes gibi sen gibi
Uzaklaşsın yanımdan
Sen de gidiyorsun ya
Canım koptu canımdan.

Ettiğimiz yeminler
Unutuldu sonunda
Bizim büyük aşkımız
Gidemedi yolunda.

         05 Mayıs 2016
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Ev Hapsi (evde Kal-karantina)

Ben bu akşam bütün odalarını
Dolaştım yoruldum güzel evimin
Eşim de ben gibi çaresiz evde
O benden de çok sıkıldı eminim.

Önce mutfağa geçtim dolaşmaya
Masada akşamdan kalmış bardaklar
Kaç kez dolup boşalmıştır kimbilir?
Bardaklar ki,anılarımı saklar.

Sonra balkona geçtim usul usul
Gözlerim çok uzakları gözledi
Yorgun düşene dek bakındım durdum
O gözler ki,sanki çok şey özledi.

Dünden bu güne neler gördü neler
Bazen gülen gözler,bazen de nemli
Yıllar geçti bir karar veremedim
Sevmekten çok sevilmek mi önemli?

Neyse çıktım balkondan,salondayım
Hayallerim gibi salon büsbüyük
Omuzlarım çökmüş,bükülmüş belim
Yılların ağırlığı üstümde yük.

Bir köşeden bir köşeye yürüdüm
Hesap ettim bunca yıl nasıl geçti?
Herkes çok mutlu,ben mi mutsuzum?
Ya da kader yalnız beni mi seçti?

Bitkin düştüm gezmekten,çok yoruldum
Koskocaman ev dolaşmakla bitmez
Çürük elma gibi pörsüdüm artık
Bundan sonra hiç bir şey fayda etmez.

Yılların yorgunluğu,yorulmuşum
Çöktüm bir köşeye,yığılıp kaldım
Baktım durum ciddi,ölecek miyim?
Hızlı hızlı derin bir nefes aldım.

Dur dedim kendime,acele etme
Ne sendeki bu heyecan,bu telaş?
Boşver gidenleri kendini düşün
Hemen pes etme azraille savaş.

Yatak odasında uyur kalırım
Ya uyanamazsam diye ürperdim
İçime korku düştü birden bire
Oturup düşündüm ve karar verdim.

Girmedim oraya bitti gezinti
Karamsarlık panik aldı başını
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Evden çıkıp da köyüme kavuşsam
Özlemişim toprağını taşını.
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Ev Ödevi

Uyku girmez gözüne
Yari güzel olanın
Güzellerin peşinde
Sabaha dek dolanın.

Demenin faydası yok
Son karar senin karar
Sonunu getirmezsen
Dolanmak neye yarar?

Sevdiğinin peşinden
Koşar koşar durursun
Çaresiz koşarsın da
Sonunda yorulursun.

Sen koştukça o mutlu
Kendini birşey sanır
Yüreğin çoktan yorgun
O sevmekten usanır.

Ne yapsın çaresi yok
Sevmek onun görevi
Sevilmek mecbur değil
Sevilmek ev ödevi.
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Ey Sevgili

Kasımda aşk başkaysa
Aralıkta bambaşka
Ben aşkın çocuğuyum
Saygı duyarım aşka.

Ağaçlar yaprağını
Usul usul dökerken
Gelince veda vakti
İçim burkulur birden.

Toprak suya kavuşmuş
Olsa bile ne yazar?
Yapraklar terk edilmiş
Her taraf ona mezar.

Aşkın son dönemeci
Ayrılanlarla dolu
Hüzün kaplı dört bir yer
Kırılmış aşkın kolu.

Ne kolu ne kanadı
Hiç bir şeye yaramaz
Terk edilmiş sevenler
Sevilenler aramaz.

Uzun kış geceleri
Bir türlü bitmek bilmez
Soğuk içime akar
Göz yaşlarımı silmez.

Göz yaşlarım buz tutmuş
Yangınımı söndürmüş
Rüyalardan uyanıp
Gerçeklere döndürmüş.

Desem ki ey sevgili
Uyan da kendine gel
Dosdoğru bir cevap ver
Aşkımıza Kim engel?
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Eylül Ayı Gelince

Her yer toz toprak olur,
Rüzgarlar eser daha bir hızlı,
Yemyeşil bahar mevsimine inat,
Yapraklar sararır önce usul usul
Ve ardından yere dökülür çaresiz,
Geleceği karanlık yola koyulur
Eylül ayı gelince...

Kuşlar en içli ezgileriyle,
Ağıt yakarlar solan güllerin ardından,
Acılarını haykırırlar çekinmeksizin.
Ne anlayan olur hallerinden,
Ne birileri gelip tutar ellerini.
Defalarca ölürler batan güneşle,
Çırpınıp dururlar gün boyu umutsuz,
Eylül ayı gelince...

Veda türküleri söylenir, aşk istasyonlarında,
Ardı sıra ayrılıklar başlar sıra sıra.
Yarınlar koyu karanlık, kalpler yaralı,
Umutlar keder yüklü, darmadağın.
Damla damla yaşlar süzülür gözlerden,
Çaresizlikler filizlenir, ince ince
Mendiller ıslanır, gözler nemlenir,
Eylül ayı gelince...
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Fırtına

İnan ki,seni ilk kez gördüğüm o gün,
Kalbime birşey olmuştu,çarpılmıştım.
Belki de bir rüya idi bu gördüğüm,
Mutluluğu doyasıya yaşamıştım.

Bir bebek gibiydim,tutmuştun elimi,
Kırda kelebekleri kovalıyorduk.
Okyanusun ufkundaki gemi gibi,
Mutluluk denizinde yol alıyorduk.

Birdenbire büyük bir fırtına çıktı,
Devirdi acımasızca gemimizi.
Mutluluğu üstümüze yıktı,
Bulamadık sevgide birbirimizi.

İşte büyük fırtınanın etkisiyle,
Şaşırmıştım ben neye uğradığımı.
Bocaladım çaresizlikler içinde,
Bulamadım bir türlü aradığımı.

Ağlıyorum gör bak şimdi ara sıra,
Ya ben o denli seni sevmemeliydim.
Göz pınarlarım akıyor kana kana,
Ya da o rüyayı hiç görmemeliydim.
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Galiba

İçimdeki fırtına,
Dinmeyecek galiba.
Dertler binmiş sırtıma,
İnmeyecek galiba.

Kader yine gülmedi,
Kıymetimi bilmedi,
Çok bekledim gelmedi,
Dönmeyecek galiba.

Nerde bana göre eş,
Batmıştı benim güneş,
İçimdeki bu ateş,
Sönmeyecek galiba.
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Geceler

Kaç günler yaşadım, geceler gördüm,
Yalnızlık dost imiş, acılar kardeş.
Yalnız gecelerde, her zaman öldüm,
Ne bir dost anladı, halimi ne eş.

Ruhum ruhsuz gibi, başıboş kaldı,
Hep dolaşıp durdu, orta yerlerde.
Beni benden artık, birisi aldı,
Aklım fikrim şimdi, bilinmezlerde.

Bir bilinmez denklem, çözülmesi zor,
Ne kafalar yordum, ne düşünceler.
Uğraşıp dursam da, yine olmuyor,
Ne gündüzler yetti, ne de geceler.

Geceler ki benim, en sadık dostum,
Sırdaşım olurlar, sırrımı saklar.
Derdimi geceye söyler dururum,
Gecelerde benim, anılarım var.

                                (11.08.2001-ULA/MUĞLA)
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Gecem=Tanrıçam

Kararmayın geceler
Işığınızı yayın
Zaten ruhum karanlık
Nedenini sormayın.

Aydınlatın çevremi
Ruhumu aydınlatın
Tek sırdaşı sizsiniz
Bildiğim kainatın.

Gündüz herşey yaşanır
Sonra size gelirler
Gündüze güven olmaz
Sizi sırdaş bilirler.

Dökerler içlerini
Gecelerde hep sana
Herkesin sırdaşısın
Bunları anlasana.

Ağzın var dilin yoktur
Duyarsın anlatmazsın
Usul usul dinlersin
Kimseyi ağlatmazsın.

Haklı ya da haksızmış
Seni ilgilendirmez
Onlar sana geldikçe
Hiç yaygara gerekmez.

Geceler kara yorgan
Dertlerimi örtüyor
Düşünmek istedikçe
Şeytan beni dürtüyor.

Diyor ki o şeytanlar
Geceler kim sen kimsin
Evine git de otur
Düşmanların sevinsin.

Düşmana fırsat vermem
Düşmanım sevinmesin
Karanlığın içinde
Beklediğim gecemsin.

Gecem çık gel yanıma
Yak artık ışığını
Bak ben sana aşığım
Ağlatma aşığını.

Al sar beni koynuna
Ruhuma mutluluk ver
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Gecem sen çok iyisin
Sevdim seni deyiver.

Gitme bırakma beni
Ben sensiz hiç yapamam
Sen benin tanrıçamsın
Başkasına tapamam.
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Gel

Yine seni arıyorum bu sensiz yerde
Yokluğunda acılarım kat kat arttı, gel.
Sensizliğin acısını tatmak varmış kaderde
Ümit denizinde gemilerim battı,gel.

Senin hasretinle bak nasıl yaşıyorum
Koca bir mum gibi eridim gittim,gel.
Artık vücudumu bile zor taşıyorum
Dayanamadım,yok olup bittim,gel.

Nereden çıktı bu ayrılık sanki
İkimizi de perişan etti,gel.
Daha da dayanamam hasretine bil ki,
Bütün benliğim beni terketti,gel.

Ayrılığa beraberce bir son verelim
Gözlerim yollarda daha da kalmasın,gel.
Sevgi bahçemizde mutluluğu görelim
Sevmek özlemek suçumuz olmasın,gel.

Sen orda perişan,bende ise dert dolu
Kader mi bu böyle,yazımız mı,gel.
Birlikte bulalım mutluluğa giden yolu,
Tek başıma bulamam ben onu,gel.

Geleceksen gel artık...Bekletme daha çok,
Gelişini belki göremem,belki görürüm.
Mecalim kalmadı,bekleyecek gücüm yok,
Belki de seni göremeden ölürüm.
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Gel Artık

Beni benden aldın, benler tükendi,
Benliğim, sevdiğim, sadece sensin.
Sensiz çaresizim, mecnunum şimdi,
Sensizlik yağmuru, dilerim dinsin.

Muson yağmurları, vız gelir geçer,
Yüreğime yağan, bu yağmurlardan.
Aşk yarası neden, hep beni seçer?
Neden kaçamam ki, bu sevdalardan! ..

Seninle yaşarım, sen de seversen,
Sevmek bu kadar, zor değil, umarım.
Aşk bir yaşamaktır, değer verirsen,
Sana bir ömür boyu, aşkı sunarım.

Gel, sevmek de buna, istersen aşk de,
Çaresizlik bende, çareye dönsün.
Ümitlerim sensin, benliğim sende,
İçimdeki ateş, gel artık sönsün! ..
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Gel Desem Ben Sana

Avuçlarımdaki sıcaklığını
İstemesem bile unuttum artık
Beni çok seven o duygularını
Sensiz yüreğimde uyuttum artık.

Bir zamanlar bana neler demiştin?
Bizim bu aşkımız sonsuza kadar
Sonsuz geldi bitti şimdi değiştin
Bu aşktan geriye başka aşklar var.

Ey sevdiğim bana gerçeği söyle
Neler düşünmüştük neleri bulduk?
Bana göre bu aşk gitmiyor böyle
Bu aşkın sonunda neden kaybolduk?

Nazar değdi desen inanmam ona
Yoksa hayalinde başkası mı var?
Anladım ki şimdi yaklaştık sona
Neden yeşil değil hep benim bahar?

Baharım sarardı sonbahar oldu
Mevsimler değişti yaz kışa döndü
Kurudu ümidim çabucak soldu
İçimde beslenen umutlar söndü.

Şimdi yaşıyorum hayalinle ben
Terk etti anılar bırakıp gitti
Günlerim geçmiyor hiç üzülmeden
Gittin ya yokluğun perişan etti.

Gel desem ben sana ta ki yürekten
En içten duygular sana haykırsa
Koşup gelsen bana bir şey demeden
Bana küskünlüğün şimdi son bulsa.
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Gelebilseydin

Oturmuşum kırık dökük bir masaya
Seni düşünüyorum.
Bir elimde  en iyi dost içkim
Ve diğerinde dumanları rakseden sigaram.
Gözlerim pislik tutmuş pencerede,mahzun
Yüreğim sensizlikten bitkin,yıkılmış
Bir viraneden farksız...

Yaşayan bir ölüyüm ben sanki
Dillerim pas tutmuş konuşmamaktan
Gözlerimde ağlamaktan yaşlar tükenmiş
En büyük düşmanım sessizlik,sensizlik
Hasret kalmışım sana...

İçmek geliyor içimden içmek
Her yudumda seni içmek istiyorum tekrar
İçtikçe coşmak,coştukça konuşmak...

İstiyorum ki şimdi yanımda olabilseydin
Gelebilseydin bana her zamanki gibi,
Görebilseydin gözlerimdeki karanlığı,
Görebilseydin senin için tutuştuğumu
Görebilseydin bendeki bitkin beni
Ayrılık yükünün omuzumdaki ağırlığını,
Görebilseydin çektiğim acıları.
Yavaş yavaş eriyip yok oluşumu
Görebilseydin! ..

Ve işte o zaman
Bunlara bir son verebilmek için
Gelebilseydin bana tüm arzularınla,
Gelebilseydin! ..
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Geleceğim

Hasret dolu upuzun gecelerden sonra
Bir gecenin sabahında sana geleceğim.
Kırık dökük sevgilerimi boylu boyunca
Sana sunmak için önüne sereceğim.

Şaşıracaksın karşında beni görünce
Şaşkınlıktan bir an dilin tutulacak
Ağır adımlarla yaklaşacaksın önce
Ve sonra kolların boynuma dolanacak.

Bana yaslanacaksın birikmiş arzunla,
Düşüneceğiz isteksizce anıları
Islanacaksın gözümden akan yaşlarla
Yeşertmiyeceğiz artık o acıları.

Mutluluk bizim olacak,yarınlar bizim,
En yüksek doruğa tırmanacak sevgimiz.
Sana sevgimi belirtecek bütün sözüm
Bir an bile ayrılmayacak ellerimiz.

İçimizde zaman zaman küllenen ateş
Artık ne sönecek,ne de hafif yanacak
Bulutların ardında saklanan o güneş,
Mahşere dek artık bizim için doğacak.
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Gelemedin Bir Türlü

Sordun kendi kendine,
Bulamadın bir türlü.
Sen şimdi hangi sensin?
Bilemedin bir türlü.

İçindeki kuşkuyu,
Atamadın bir türlü.
Sevgimi şu gönlüne,
Katamadın bir türlü.

Bu sevdanın tadına,
Varamadın bir türlü.
Kendini aşkımıza,
Veremedin bir türlü.

Bu aşkın çeşmesinden,
İçemedin bir türlü.
Sarhoş olup kendinden,
Geçemedin bir türlü.

Sanki dünyan yıkılmış,
Gülemedin bir türlü.
Çok istedim gelmeni,
Gelemedin bir türlü.
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Gelir

Çökünce karanlık üstüne bir bir,
                Hasret ateşini yakasın gelir.
                Hep dost bildiklerin birden eksilir,
                Yalnızlık yükünü atasın gelir.

                Yalnızlık ateşi içini yakar,
                 Dertlerin içine usulca akar,
                 Dost bildiğin gözler, yabancı bakar,
                 Dert üstüne derdi katasın gelir.

                  Dost yok, teselli yok, herkes yabancı,
                  İçinde hep büyür bitmeyen sancı,
                  Dertler yüreğinde sanki bir hancı,
                  Dertlerin üstüne yatasın gelir.

                  Dolaşıp durursun meyhanelerde,
                  Teselli ararsın boş kadehlerde,
                  Arayıp sorarsın dermanın nerde?
                  Önüne gelene çatasın gelir.

                  Karanlık dağılmaz sabah hiç olmaz,
                  Yüreğini yakan derdin dağılmaz,
                  Üzüntü çiçeğin nedense solmaz,
                  Ecel şerbetini tadasın gelir.
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Geliyorum

Nerden girdin şu dünyama,
Yaşantımı alt üst ettin.
Marmara depremi gibi,
Tüm benliğimi çökerttin.

Ben aşk nedir bilmez iken,
Sana aşık oldum işte.
Çaresizlik şimdi diken,
Hayır vardır bu gidişte.

Sevdan beni deli etti,
Duygularım artık hasta.
Senin aşkın bana yetti,
Sensiz gönlüm hergün yasta.

Sev beni biraz diyorum,
Sevgin aşkıma çaredir.
Sensizlikten ölüyorum,
Yüreğim pare paredir.

Bu sevda türkülerini,
Şimdi sensiz söylüyorum.
Ya gel sevindir sen beni,
Ya ben sana geliyorum.
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Gelme

Giderken yanında neler götürdün
Geride kalanın kalmadı gelme
Bir sürü yalanla aşkı bitirdin
Diyecek yalanın kalmadı gelme.

Dönsen de geriye bitti bir kere
Kalmadı bende de hep vere vere
Bu sefer de geçti başka sefere
Sunacak planın kalmadı gelme.

Aşkımı öldürdün kana buladın
Bütün nefretini dile doladın
Verdiğin sözleri yuttun yaladın
Sana kul olanın kalmadı gelme.

Gittin birdenbire çabuk kayboldun
Bilmem kimi sevdin kimlere doldun
Sevip terketmekte birinci oldun
Seni sollayanın kalmadı gelme.

Gelsen de faydasız bahar yaz oldu
İçimde ateşin söndü buz oldu
Dağıldı duygular hepsi toz oldu
Artık ağlayanın kalmadı gelme.
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Gelmedin

Dün,
Karanlık gecemin ilk akşamında
Seni bekledim,seni aradım.
Gözledi gözlerim yollarını
Dinledi kulaklarım yolda ayak sesini
İşitmek istedim kapımın tıkırtısını
Ama sen yoktun ortalıklarda.

Hamam böcekleri dahi susmuştu
Seni gelecek diye.
Ne kurbağaların orkestrası
Ne de karafatmaların dansı
Hepsi durmuştu artık.
Çünkü seni karşılayabilmek için
Yorgun olmayacaklardı.

Derken;
Bir gölge belirdi kapıdan
Sensin dedim,sen sandım
Koştum hemen kapıya
Ve aldandım.

Bütün varlığım sendin
Sendin benim herşeyim.
Bilemedin sana hasret oluşumu
Anlayamadın beni,
Gelmedin...
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Gelsen

Ben sana hasretim yüzüne hasret
Aklımda sen varsın düşüncemde sen
Yokluğun içimde binlerce kasvet
Seni nasıl sevdim bir bilebilsen.

Bir ateş ki beni yakar derinden
Sevdan yüreğime akar derinden
O sevda ki şimdi bakar derinden
O sevdanı alıp bir gelebilsen.

Ayrılık ateşi durmaz yanıyor
Bil ki sensiz şimdi kalbim kanıyor
Beni gören herkes deli sanıyor
Görsen şu halimi görsen de gelsen.
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Gereği Düşünüldü

Gereği düşünüldü:
Vakit ayrılık vakti
Bu aşk bizim yıllardır
Canımızı çok yaktı.

Gerek yok tartışmaya
Aşkta aklın kalmasın
Ne mektuplar ne resim
Söz konusu olmasın.

Tazminat da isteme
Nafakaya gerek yok
Kendinle başbaşa kal
Tekrar geri dönmek yok.

Dönsen de yok faydası
Ben gittim buralardan
Vazgeçemem diyordum
Vazgeçtim bu diyardan.

Türk Milleti Adına
Verildi artık karar
Bundan sonra geriye
Ne kalsa neye yarar.

Gereği düşünüldü:
Temyizi de imkansız
Sen orda kimlerlesin
Ben burda sensiz yalnız.
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Gerisi

Allah muhtaç etmesin
Ne kızına karına
Muhtaç olmam umarım
Çıkarım ben yarına.

Tanrım bana verdiyse
Ömrü yaşamak için
Yaşarım ben kendimce
Ele muhtaçlık niçin?

Bu ömür benim ömür
Yaşarsam ben yaşarım
Mutluluğun peşinden
Gece gündüz koşarım.

Allah muhtaç etmesin
Ne oğluna kızına
Sanma yetişeceğim
Mutsuzluğun hızına.

Allah severse eğer
Ben gibi birisini
Bu sevgi bana yeter
Boşverdim gerisini.
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Giden

Bilemedim kim kimle
Kim arkadaş kim düşman
Kimin eli nerede
Kim nerede kim pişman?

Sensiz de olmuyor ki
İlla sen olacaksın
Şu virane gönlüme
Doldukça dolacaksın.

Yoksa sensiz şu alem
Çekilmiyor bilirsin
Kuzu sansan kendini
Peşim sıra gelirsin.

Kurban bayramı bitti
Kesilmem ben hiç deme
Yarınlar ne gösterir
Diye sordum kendime.

Yarınım belli değil
Neler getirir bana
Ben ta dünden yorgunum
Anlatıyorum sana.

Dünüm ne yarınım ne
Belli olmaz şimdiden
Suskunluk bir gidiştir
Geriye gelmez giden.
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Giden Sevgili

Hafif bir kıpırtı başlar içinde önce
Tüm vucudunu alev alev ateş kaplar.
O sevgili,aşkına cevap vermeyince
Çaresizlik yüreğine bir bıçak saplar.

Meyhaneler senindir,kaldırımlar senin,
Bir vefalı dost gibi sarılırsın ona.
Çaresizlikten yanıp tutuşan yüreğin,
O büyük aşkını unutturamaz sana.

Şimdi yapayalnızsın sen bu büyük kentte
Ne içkiler dost,ne kadehler teselli.
Yalnızlık duygusu yükseliyor içinde
Terkedip giden sevgilindir besbelli.

Unutmak istesen onu,düşünmesen hiç,
Yeniden ara sevgiyi,koş mutluluğa.
Gör bak; gelecekte seni bekliyor sevinç
Üzülme böyle,giden sevgili uğruna.
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Gidenler Geri Gelmez

Falcılara hep sordum
Sevdin mi sevmedin mi?
Benim gibi birine
Gönlünde yer verdin mi?

Falcılar kağıt açtı
Baktı önce falıma
Bir an yüzünü astı
Girdi sonra koluma.

Dedi 'ümitlenme hiç
Üç vakit dolsa bile
Çalan olmaz kapını
Gülün bakmaz bülbüle.'

'İyisi mi sen artık
Boşa ümit bağlama
Benden sana nasihat
Arkasından ağlama.'

Bırak gidenler gitsin
Gidene güle güle
Gidenler  geri gelmez
Zorlama bile bile.
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Gidişin

Hayallerim üşüdü
Sayende suya düştü
Oysa beklentilerim
Koskocaman gülüştü.

Nerede o gülüşler?
Hangi kapıda inler?
O aşk şarkılarını
Şimdi dinleyen kimler?

Yüzündeki mutluluk
Kaybolmuştu artık yok
Mutsuzluktan öteye
Kararsızlık var pek çok.

Kaç gün oldu gelmedin
Sevdiğimi bilmedin
Beni gördüğün zaman
Yüzüme de gülmedin.

Umudun tükenişi
Zordur sevenin işi
Aşk gelirken iyi de
Çok kötüdür gidişi.

Gidişin  yıktı beni
Öksüz bıraktı beni
Bir kızgın alev oldu
Eritti yaktı beni.
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Gidiyorum

Adını hasret koydum,
Döneceğin yok senin.
Çok istedim olmadı,
Seveceğin yok senin.

Ben seni çok özledim,
Hep yolunu gözledim,
Sırlarını gizledim,
Diyeceğin yok senin.

Ateşin beni yaktı,
Sevdan gönlüme aktı,
Bende izler bıraktı,
Bileceğin yok senin.

Hasretinden kül oldum,
Beklemekten yoruldum,
Ben artık gidiyorum,
Geleceğin yok senin.
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Gidiyoruz Hazırlan

Ne çok sevmiştim seni
Dünya kadar ay kadar
Benden sana hediye
Gönlümde bir saray var.

Bu sarayın sahibi
Olmak istemez misin?
Yosun tutan yüreğin
Birazcık beni sevsin.

Aşkı önüne serdim
Dönüp bakmadın bana
Gönlümü sana verdim
Ne olur anlasana.

Bugün inan ki seni
En çok özlediğim gün
Halbuki seninle biz
Yapacaktık bir düğün.

Yüreğinde var ise
Bana karşı heyecan
Yarınlar bizi bekler
Gidiyoruz hazırlan.
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Git Başımdan Azrail

Burda da mı buldun beni azrail?
Köşe bucak kaçtım şimdiye kadar
Yüreğim sürprize alışkın değil
Öteki dünyaya daha zaman var.

Kime sordun beni kimler söyledi?
Kim verdi adresi hangi düşmanım?
Doğru söyle bana sana kim dedi?
Böyle yaşamaktan çoktan pişmanım.

Neden yalnız benim hep peşimdesin?
Benim acelem yok var git işine
Kimseyi dinleme diyenler desin
Elleme dokunma ömür fişine.

Daha çok gencim bak çilem dolmadı
Çekecek çok çilem vardır muhakkak
Enayi mi desem her neyse adı
Benim gibi var mı acaba ahmak?

Çileler çekmeye gelmişsem eğer
Bırak beni şimdi kendi kendime
Aşk çilesiyse bu çekmeye değer
Başkası çekemez benim yerime.

Kadere razıyım yazılmış bana
Kaderim bu benim,bu alın yazım
Bu çileler benim,ne oldu sana?
Çalmazsa çalmasın tek telli sazım.

Azrail uğraşma zorlama beni
Git başımda çek git başka diyara
İstemedim senin bana gelmeni
Haydi avını başka yerde ara.

Hazır değilim bak anla ne olur
Daha yapılacak pek çok işim var
Nasıl olsa senin listen doludur
Hazırlanırım sen gelene kadar.

Şöyle bir uğrarsam eski dostlara
Veda edip gelir gönül alırım
Bu bahar olmaz da başka bahara
Misafirin olur sende kalırım.

Serbest bırak beni benden uzaklaş
O zamana kadar dokunma bana
Ne zaman çağırdım yanıma yaklaş
İşte o an bu can fedadır sana.
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Gittin

Beni böyle kendimle,
Yalnız bırakıp gittin.
Sensizlik denizine,
Ansızın atıp gittin.

Dertlerimin üstüne,
Dertleri katıp gittin.
Düşünmeden hiç beni,
Kaşını çatıp gittin.

İnsan giderken bile,
Seslenir öyle gider.
'Hayat bu belli olmaz,
Görüşürüz belki' der.

Gezdiğin yerler seni,
Bari mutlu etti mi?
Bensiz geçen günlerin,
Çok hoşuna gitti mi?

Beni burda bırakıp,
Gittim diye sevinme.
Ölüm hariç her giden,
Döner mutlak geriye! ..
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Gizlerimde Saklısın

Gittiğin günden beri
Karanlık gecelerim
Gece gündüz durmadan
İsmini hecelerim.

Koşarak gittin diye
Başın göğe erdi mi?
Bırakıp da gidişin
Sana huzur verdi mi?

Aşkımız çok büyüktü
Ben Ferhat'tım sen Şirin
Ne çok sevmiştim seni
Doldurulmazdı yerin.

Beni hiç anlamadın
Bilemedin derdimi
Seni benden çok seven
Karşı komşun Ferdi mi?

Bundan sonra sen benim
Gizlerimde saklısın
Ne söylesem fayda yok
Yine de sen haklısın.
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Gönlüm

Sen güzel bir çiçek, ben de kelebek,
Tek düşüncem seni, ömrümce sevmek.
Sen iste yeter ki, ömrüm senindir,
Dileğim seninle yaşayıp ölmek.

Dualarım sensin, dileğim sensin,
Aklımı başımdan alıp gidensin,
Ben sana tutkunum, sana sevdalı,
Aşkı benden daha iyi bilensin.

Gel kavuşsun şimdi, birleşsin eller,
Hüzünlü hüzünlü bakmasın gözler,
Hep yeşersin gönlüm, artık solmasın,
Gönlüm seni ister, hep seni özler...
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Gönlüm Çiçek Açsın

Gözümden süzüldü, iki damla yaş,
Biri senin için, biri de benim.
Ayrı ayrı düştü, yanaklarımdan,
Yine hüzünlendi, yaralı kalbim.

Sensizlik acısı, kalbimi yaktı,
Yokluğun bir zehir, içime aktı,
Sevgin beni şimdi, yalnız bıraktı,
Artık sensiz kaldı, zavallı sevgim.

Ben seninle vardım, sende yaşardım,
Sevip sevilmeyi, senle başardım,
Yanımda olunca gülüp coşardım,
Gülmeyi unuttum, canım sevgilim.

İsyanım kadere, ayrılık neden?
Bilirsin kopamam, yine ben senden,
Yaşamın tadı yok, seni sevmeden,
Gönlüm çiçek açsın, mutlansın derim.
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Gönlüme Sevgin Dolsun

Yine seni düşündüm,
Şimdi, nasıl, nerdesin?
Yokluğuna üzüldüm,
Duyulmuyor hiç sesin.

Hayalin hep gözümde,
Canlı gibi duruyor.
Sensiz bu aşk bahçemde,
Çiçeklerim kuruyor.

İkimiz için diktim,
Sevgi ağaçlarını.
Adım adım tırmandım,
Sevda yamaçlarını.

Aşk bahçemin gülleri,
İstemem  artık solsun.
Uzat bana elini,
Gönlüme sevgin dolsun.
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Gönlümün Ağaçları

Sevda fırtınaları
Yüreğimde esiyor.
Ateşin yüreğimi
Bıçak olmuş kesiyor.

Duygum aşk borsasında
Hergün tavan yapıyor.
Yüreğim sana tutsak
Deli gibi tapıyor.

Var mıdır yüreğinde
Ufacık bir kıvılcım?
Günden güne artıyor
Yüreğimdeki sancım.

Aşk derinden yakarmış
Ağartırmış saçları.
Bak kurumaya döndü
Gönlümün ağaçları.

Duygular hüzünlendi
Duygular ağlamaklı.
Duyguların içinde
Nice duygular saklı.
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Gönlünde Ben Olayım

Hayalin hayalimde,
Bana ışık saçıyor.
Hep seni düşünmekten,
Gece uykum kaçıyor.

Sanma ki ben sensizim,
Sen yok musun yanımda?
Ben seninle yaşarım,
Dolaşırsın kanımda.

Gönlünde ben olayım,
Başka birşey istemem.
İstersen kaybolayım,
Sana hayır diyemem.

Gün batımı beride,
Hayat bak acımasız.
Gönlüm takılı sende,
Senden kopmak imkansız.

Diyorsun ki sen bana,
Bazı şeyler olamaz.
Binlerce sevgi sana,
Gönlüm sensiz kalamaz.

Senden ayrı kalınca,
Oturur, dertlenirim.
Duygum çıkar doruğa,
Üzülür, hislenirim.
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Gönül

Gönlüm! .. Bir kuş gibi kanat çırparsın,
Yüreğinde sevgi eksilmez, artar.
Buldun mu bir güzel, kanat çırparsın,
Beni bu dertlerden, gel de sen kurtar.

Gönlüm! .. Sen sevdalı, sen bir aşıksın,
Birini sevmeye hazırsın her an.
Sevgiler içini durmadan yaksın,
Gönlüm şimdi dertli, gönlüm perişan.

Dertlerime dertler ekleme gönül!
Benim derdim zaten derdimi aştı.
Seveceğim diye bekleme gönül,
Benim tek tesellim, gözümde yaştı.

Gönül! ...Sen bu derdi nereden buldun?
Ne acılar gördün, çileler çektin.
Sevda çöllerinde nasıl kayboldun?
Bu aşk çeşmesinden içmeyecektin...

Uslanmadı yine, sevdaya koştu,
Sanki çileleri bitmeyecekti.
Mutluluğu bulmak, hayaldi, boştu,
Çektiği acılar yetmeyecekti.

Gönül şimdi mahsun, karasevdalı,
Acıları büyük, bir türlü dinmez.
Hayalini süsler, sevda masalı,
İçin için yanar, yarası sönmez.
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Gönül Bahçem

Karanlık gecenin ilk ışıkları
Dilerim ki sana mutluluk verir.
Yüreğinde esen fırtınaları
Sevemezsen eğer sevgiler erir.

Essin fırtınalar sonsuza kadar
Sevgi tomurcuğu ruhunu sarsın.
Aşkın umutları yalnız sende var
Benim aşk bahçemde yalnız sen varsın.

Kaç baharlar geçti gönül bahçemden
En güzeli sensin,en tatlısı sen.
Seni sevmişim ben,hem de yürekten,
Sevgilerim artar hiç eksilmeden.
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Gönül Kuşu

Sana giden yolları
Birden bire kapattın
Benden kurtulmak için
Bahaneler yarattın.

Seni saran kolları
İki yana fırlattın
Meraktan ölüyorum
Beni kimlere sattın.

Bilmedin kıymet nedir
Sevgiden anlamadın
Kaderine razı ol
Bunu yapmayacaktın.

Gönül kuşu kaçarsa
Sonra zor yakalarsın
Başka dala konarsa
Arkasından bakarsın.
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Gör

Bir kibrit çakalım, aşkı yakalım,
Yanalım içinde, biz yıllar yılı.
Bizden uzak dursun, yaşamayalım,
Ölümden de beter, şu ayrılığı.

Nasıl düştük bilmem, biz bu hallere,
Nazar değdi sanki, bizim güllere,
Aşkımız düşmesin, fesat dillere,
Haydi bitirelim, gel yalnızlığı.

Nerde hata ettik, bilemiyorum,
Ağlıyorum sensiz, gülemiyorum,
Sana mutluluklar, dilemiyorum,
Dindirmezsen eğer, acılarımı.

Hatıramda her gün, yine sen varsın,
Mevsim kış olsa da, sen bir baharsın,
Sana vurgun gönlüm, hep seni sarsın,
Uzaklaştır artık, kaygılarımı.

Aklımda hep sensin, hayalimde sen,
Seni nasıl sevdim, bir bilebilsen,
Gururu, inadı, bırakıp gelsen,
İşte o zaman gör duygularımı.
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Göz Göze

Senin gibi ben de, tutuşuyorum,
Çıra gibi olduk, şimdi ikimiz.
Hasretinle her gün, boğuşuyorum,
Bir kibrit çakılsa, parlar sevgimiz.

Seni düşünürüm, her gün her gece,
Sensiz geçen günler, yüreğim mutsuz.
Hayaller kurarım senle gizlice,
Sana susuzum ben, sana uykusuz.

Hasretin içimde, büyür her akşam,
Ruhumu karartır, gece yarısı.
Gönlümü kaplamış, üzüntü ve gam,
Damla damla kanar, gönül yarası.

Ben gönül bahçeme seni ekerim,
Mevsimler geçiyor, bak gelmekte güz.
İstersen derdini her gün çekerim,
Yeter ki bitmesin, yetsin ömrümüz.

Sen aşk bahçesinin, solmayan gülü,
Yaşanmıyor işte, bu hayat sensiz.
Sana adamışım, artık ömrümü,
Olabilir misin, sanki sen bensiz?

Kavuşan ellerimiz ayrılmasın,
Hep oturalım göz göze, diz dize,
Konuşan gözlerimiz hiç susmasın,
Mutluluk katalım, biz gönlümüze.

Mehmet Ali Çıbıklı

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Gözbebeğim

Sen hiç aşık oldun mu gözbebeğim?
Geceler boyu düşündün mü her gün?
Ben hep seni sevdim, hep seveceğim
O benim işte, karşında gördüğün.

Bir çift  ela göz taktı mı peşine?
Gece gündüz yer etti mi aklında?
Tutuldun mu hiç sevda ateşine?
Eridin mi için için sonunda?

Sen aşk nedir, bilir misin güzel kız?
Aşk ateşi yaktı mı yüreğini?
Bendeki acılar şimdi sayısız,
Aşkın, acıya bıraktı yerini.

Sevenler için ızdırap derlermiş,
Doğru söze ne demeli, bilmem ki!
Izdırap da, acılar da bendeymiş,
Aşk, böyle de yaşanırmış, değil mi?

Aşk, sevilenler için gurur demektir,
Acılar benim oldu, gurur senin.
Mutluluğu bulur muyum? Kimbilir?
Son sevdiğim sensin, bir de gözlerin! ..
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Gözlerin

Gözlerine baktıkça,
Kendimi buluyorum.
Gözlerinin içinde,
Hemen kayboluyorum.

Sanki Tanrım yaratmış,
Çok özene bezene.
Aman nazar değmesin,
O güzelim gözüne.

Gözlerini dinledim,
Beni çok seviyormuş.
Benim de sevdiğimi,
Gözlerin biliyormuş.

Ben bakayım, o baksın,
Gözler birbirimize.
Görenler gıpta etsin,
Şu bizim sevgimize.

Bak artık bahar geldi,
Yeşersin ümitlerim.
Sen bir kez evet dersen,
Ben hep seni severim.
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Gözlerinde Ben

Başka şey istemem Tanrımdan belki
Uzanıp uyusam dizlerinde ben.
Ne güzel o gözler,şaşkınım şimdi,
Kendimi kaybettim gözlerinde ben.

O ne güzel sözler,o ne cümleler
Her birisi ayrı birşeyler söyler
Bir büyü olmuş da beni büyüler
Kendimi kaybettim sözlerinde ben.

Aşk filmlerinde bir meşhur jön'düm
Bakışların yaktı bir küle döndüm
Ateşim çok iken yanında  söndüm
Kendimi kaybettim közlerinde ben.

Seni uykularda rüyamda gördüm
Sen önümden kaçtın izini sürdüm
Peşinden hep koştum bazen yürüdüm
Kendimi kaybettim izlerinde ben.

                              Mehmet Ali ÇIBIKLI
                              20.07.2007 - İzmir
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Gözyaşı

Bir kadını ağlatmak
Aşkların en yücesi.
Onun gözleri ıslak
Göz aşkın bilmecesi.

Aşkta ağlayan kadın
Çok seviyor demektir.
Sen hiç mi ağlamadın?
Gözyaşları sevmektir.

Kadının gözyaşları
Kalpteki yara için.
Bildirmezler dışarı
O gözyaşları niçin?

Söyleyin o kadına
Akıtsın göz yaşını.
O'nun aşkı çok derin
Dik tutsun hep başını.

Aşk yürekte büyürmüş
O'nun yüreği güzel.
Aşksız yürek ölürmüş
O benim için özel.

Mehmet Ali Çıbıklı

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Gözyaşım

Bırak artık beni,bırak gideyim,
Dertlerim çığ gibi,çekemez oldum.
Böyle yaşamayı ben mi istedim?
Yüreğim sızlıyor,gülemez oldum.

Ne ateşin yaktı,ne de ısıttı
Ne yüzüme güldün,ne de ağladın?
Ömrümün sonunda sen bir bahardın,
Beni günden güne acıya attın.

Gün gelip de bir gün hiç anlamadın,
Karanlık dünyamda her gün karardın.
Bir hayalin vardı,bir de sen vardın,
Gece gündüz demez,her gün ağlardın.

Böyle bir acıya dayanmak çok zor,
Kaç günler yaşadım acılarla ben.
Benim çektiğimi gel de bana sor,
Benim dertlerimi anlamadın sen.

Böyle istemedim aşkı sevdayı
Sevmek buysa eğer sevmekten geçtim.
Bana seçtirdin sen akla karayı,
Mutluluk yerine ben neyi seçtim?

Sensiz de yaşarım sensiz dünyamda
Sensiz yaşamaya çoktan alıştım.
Ya görürsem diye seni rüyamda,
Gözyaşımı saklamaya çalıştım.

Mehmet Ali Çıbıklı

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Gözyaşlarımız Dinsin

İktidarın treni
Bozulmadan freni
Son süratle gidiyor
Çala çala sireni.

Bu yol islamın yolu
Vagonlar yolcu dolu
Durmak yok yola devam
Konya, Kayseri, Bolu.

Namaz vakti gelince
Yolda verilir mola
Namaz eda edilip
Devam edilir yola.

Duraklardan alınır
Amca,dayı,birader
Eş,dost,hısım,akraba
Yolculukta beraber.

Bu dünya fani dünya
Bizler içinde yolcu
"Yaşasın islamcılar
Gebersin her bir solcu."

Kendi vatanımızda
Ötekileştirildik
"Sayın","kelle","ananı"
Öldük öldük dirildik.

Bu bizden değil diye
Ayırmaya ne gerek
Tutuşarak el ele
Amaç birlikte gitmek.

Doldurun vagonları
Herkes trene binsin
Mutluluk gelsin artık
Gözyaşlarımız dinsin.
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Gurur

Hiç boşuna taşıma,
Sen güzelim bu kalbi.
Sevmek fedakarlıktır,
Karşılıklı değil mi?

Sevip de sevilmemek,
Nasıldır bilir misin?
Bir vefasız peşinden,
Ömrünce gelir misin?

Boşver dinleme beni,
Rahatını hiç bozma.
Ne söylesem fayda yok,
Gururunla oynama.

Gururun çok önemli,
Gerisi mühim değil.
Şu yalancı dünyada,
Sen hiç sevme, hep sevil.

Belki böyle daha çok,
Zaferler kazanırsın.
Başın değer göklere,
Kendinle aldanırsın.

Sevmek demek nedir ki?
Senin için her zaman.
Her zaman sen kazandın,
Hep ben oldum aldanan.
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Güle Güle

Bakar mısın sen bana
Sevmek senin neyine?
Aşk sana göre değil
Hadi kızım evine.

Ortalarda dolaşma
Evinde oyna oyun.
Sen daha büyümedin
Çocukça senin huyun.

Bir oyuncak bebek al
Otur evcilik oyna.
Sevmekten anlamazsın
Gelme aşkın yanına.

Çocuk oyunu değil
Hem aşk iki kişilik.
Sen aşkı bilemezsin
Yok sende o kişilik.

Sen biraz daha büyü
Evinde bebeklerle.
Ben sensiz de yaşarım
Hadi git güle güle.
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Gülemem

Saklama kabı gibi
Birşeyler saklıyorsun
Ne zaman soru sorsam
Kendini aklıyorsun.

Yüreğinde gizlenen
Benden saklı neler var?
Çözemedim yıllardır
Çözemedim seni yar.

Kavak yaprağı gibi
Bir o yana bu yana
Döndükçe dönüyorsun
Aşkolsun anlayana.

İçindeki sırları
Çözmeyi çok isterdim
Biliyorsun yıllardır
Sana sevgimi verdim.

Seni kendi haline
Bırakmasam mı bilmem?
Seni bilemem ama
Ben sensiz hiç gülemem.

Mehmet Ali Çıbıklı

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Gülüm

Hayaller ve gerçekler,
Birbirinden çok farklı.
Sen hayalsin ben gerçek,
Bilmiyorum kim haklı?

Şu küçücük dünyada,
Sana ulaşamadım.
Gece gündüz istedim,
Yine kavuşamadım.

Uzattım ellerimi,
Seni tutarım diye.
Çok uğraştım olmadı,
Kavuşamadım, niye?

Oturur düşünürüm,
Suç sende mi, bende mi?
Cevabını bilemem,
Anlatamam derdimi.

Derdim, dermanım sensin,
İlacım ol gel bana.
Dertlerime karşılık,
Sen dermanım ol bana.

Ölüm sensizlik demek,
Sensizlik zaten ölüm.
Seni sevmek amacım,
Sen de beni sev gülüm.
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Gülümse

Okyanus gözlerine
Uçan beyaz martıyım
Aşk seversen aşk olur
Ben aşkın ilk şartıyım.

Seni görmediğim gün
Katran gecelerdeyim
Gündüzüm de karanlık
Bambaşka bir yerdeyim.

Bilmem ki hiç yer var mı?
Gönlünde aşktan yana
Aşk öyle bir hastalık
Nasıl anlatsam sana.

Kirpiklerin bir köprü
Gözlerin vahşi nehir
Yokluğun ölüm gibi
Yokluğun bana zehir.

Sevmek istersen eğer
Dönüp bakma geriye
Mutluluk bu tarafta
Hadi artık gülümse.
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Gün Batımı

Gün batımlarında, mahzun olurum,
Ayrılık içime, işler aniden.
Birden hüzün çöker, ben kahrolurum,
Ayrılmak zor gelir, kopamam senden.

Bu yüzden hiç sevmem, gün batımını,
Düşman gibi gelir, beni yaralar.
Geceler boyunca, sıkar canımı,
Yokluğun kalbime, bir bıçak saplar.

Her gün batımında, özlerim seni,
Biriken hislerim, sığmaz içime.
Duygular artıyor, dinlemez beni,
Dertlenir dururum, kendi kendime.

Bu gün batımında, aklım hep sende,
Elimde telefon, yolda gözlerim.
Ben seni sevmişim, sen bilmesen de,
Yokluğunda böyle, seni özlerim.

Seni bir kez görsem, mutlu olurum,
Arada gel görün, beni sevindir.
Yokluğunda yine, ben kahrolurum,
Sana hasretimi, gel artık dindir.
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Günah

Umulmaz bir anda, tutuştu yürek,
Kader ağlarını, yine örmüştü.
Aşk acısı üstümde kürek kürek,
Seni sevdi gönlüm, hataya düştü.

Seni sevdim dedim, hata mı ettim?
Sevmek yaşamımın birer parçası.
Bütün benliğimi, tümden kaybettim,
Kendimi kaybettim, ben açıkçası.

Benim dertli başım, çileli başım,
Çok sevdalar gördü, hep acı çekti.
Damla damla aktı, hergün gözyaşım,
Ağlayan kaderim, gülmeyecek mi?

Yaşam buysa eğer, bak yaşıyorum,
Seni sevmek meğer, öyle zormuş ki! ..
Yüküm çok ağırmış, zor taşıyorum,
Günahım büyükmüş, hiç bitmez gibi! ..
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Güzel

Bakışların ne güzel,
Sıcak, candan, sevici.
Baktıkça hoş olurum,
Sanki umut verici.

Dudakların ne güzel,
Islak, dolgun, arzulu.
Alev alev yanıyor,
Arzu, ihtiras dolu.

Bacakların ne güzel,
Sütun gibi düzgünce.
Daha da güzelleşir,
Sevip de sevilince.

Sonuçta sen güzelsin,
Tek cümleyle harika.
Hiç kimseyi sevemem,
Sevgilim senden başka.
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Hadi Gari

Rüyalarımda bile,
Bana düşman gibisin.
Ve beni sevdiğine,
Sanki pişman gibisin.

'Beni benimle böyle,
Bırakma sakın' dedim.
Sensiz kaldım bu yerde,
Her gün kafayı yedim.

Çıkmadın telefona,
Sesini duyamadım.
Ömür boyu hayatta,
Ben sana doyamadım.

Her an seni düşünüp,
Hep seni hayalledim.
Yoksun diye üzülüp,
Yollarını gözledim.

Sen seni sevmiyorsan,
Beni sev biraz bari.
Mutluluk istiyorsan,
Bana gel hadi gari.
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Hakim Bey

Dinle bak derdimi, ben sana geldim,
Bir kerecik dinle, sen bana hak ver.
Suçum sevmek benim, birini sevdim,
Böylesine sevmek, ölümmüş meğer.

Yüz kızartıcı bir suç mu Hakim Bey,
Sadece onun kalbini çalmıştım.
Mutluyuz ikimiz, yolunda her şey,
Ben onun olmuştum, onda kalmıştım.

Neden suçlar benim, niçin suçluyum?
Kader oyununu  bana mı yazmış?
Nerde kişiliğim, nerde gururum?
Çektiğim acılar daha mı azmış?

Masumum Hakim Bey, bırakın beni,
Suçum sevmek benim, başka suçum yok.
Sevenler anlar, sevenin halini,
Yanıyor yüreğim, her gün daha çok.

Eğer varsa sende, birazcık sevgi,
Anlarsın halimi, yazmazsın ceza,
Duydum ki bir zaman, sen de ben gibi,
Delice yanmışsın, sevmişsin keza.

İnsaf et Hakim Bey, düştük eline,
İçim zaten yanık, bir de sen yakma.
Kurtar beni burdan, bak şu gönlüme,
Yüreğim titriyor, çok kötü bakma.

Son sözüm şu benim, dinle beni bak,
Ben onu çok sevdim, hem de yürekten.
İster ver cezamı, istersen bırak,
Hiç pişman olmadım, onu sevmekten.
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Hasan Çavuş'un Kızı

Hasan Çavuş'un kızı
Bana haber yollamış
"Gönlümdeki bu sızı
Yine çoğaldı bu kış.

Alacaksan al beni
Almayacaksan vazgeç
Mutlu ederim seni
Kaderini kendin seç."

Demiş demiş beklemiş...
Benim onun amacı
Artık kalbim teklemiş
Çıkamam bu yamacı.

Elektrik almadım ki
Pilim mi yok şarzım mı?
Bir ölüyüm ben sanki
Bu benim bir tarzım mı?

Dayanacak gücüm yok
Kalmadı hiç takatım
Derdim her gün daha çok
Sanırım ben sakatım.

"Olamayız birlikte
Ulaşılmaz birisin
Ya benden çok ilerde
Ya da benden gerisin."

Diye kestirip attım,
Postaladım mektubu.
Şimdi artık rahatım
Bilmem doğru oldu mu?

Olmayacak duaya
Amin demek hoş değil
Yüreğimde biri var
Benim gönlüm boş değil.
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Hasretin İçimde

Gönülden söylenir, aşk şarkıları,
Bendeki şarkılar, hep seni söyler.
Düşünüyorum da, sensiz yaşamı,
Yalnızlık korkusu, uykumu böler.

Küskünüm ben şimdi, sensiz hayata,
Yokluğunu içtim, ben yudum yudum.
Sevdan yaktı beni, bağlandım sana,
Gecelerde bile, seni uyudum.

Hasret şarkıları, dilimde şimdi,
Sensiz yaşamanın, tadı kalmadı.
Bilsen, gönlüm seni nasıl da sevdi?
Kara sevda imiş, bu aşkın adı.

Sensiz yaşamayı öğrenemedim,
Aşkın saklı kaldı, yıllarca bende.
Senden ayrılmayı, düşünemedim,
Hasretin büyüdü, her gün içimde.
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Hatça

Badem açmış Datça’da
Soğan büyür bahçada
Eller ne derse desin
Benim gönlüm Hatça’da.

Hatça’yı göremedim
Saçını öremedim
O’na hediye aldım
Bir türlü veremedim.

Elbisesi mor güllü
Etekleri püsküllü
Hatça’mın güzel sesi
Kıskandırır bülbülü.

Dün aradım Hatça’yı
Hazırlamış bohçayı
Hatça benim olmazsa
Yıkarım ben Datça’yı.

O’nu gördüm göreli
Datça’nın en güzeli
Elbette ki Hatça’dır
Yüreğimin özeli.

Dinleyin beni dağlar
Hatça’m oturmuş ağlar
Hatça’yı bulamazsam
Çöle dönsün bu bağlar.

Hatça’nın hatırını
Getirin katırını
Hatça sana mektup var
Oku her satırını.

Seni sevdim Hatça ben
Bıkmadan üşenmeden
Yine de seveceğim
Gece gündüz demeden.

Mehmet Ali Çıbıklı
Şubat 2017- Muğla
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Hatır

En büyük kazıklar, dosttan yenirken,
Neden hep düşmandan şüphelenilir?
Mutluluğu bulmak, sevilmek varken,
Nedir sevgisizlik, ayrılık nedir?

Aşk ölmek demektir, aşkı uğruna,
Mutlu olursan aşk, aşktan sayılır.
Dokunmak istersen, suya sabuna,
Bu aşkın yoluna, bir baş koyulur.

Biz istedik sevdik, birbirimizi,
Kendimizden binbir, ödünler verdik.
Ümitsiz görsek de, bu sevgimizi,
Hep elele verdik, delice sevdik.

Ne zaman istersen, çağır sen beni,
Karanlık ruhunu, aydınlatırım.
Eğer hiç düşünmez, bilmezsen beni,
Üzülürüm sonra, biter hatırım.
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Hatıra

Uzun yıllar öncesi,
Sevmiştim deli gibi.
Karşılık görmeyince,
Terketmiştim birini.

Fakat geçen gün birden,
O'nu gördüm aniden.
Aşka susayan gönlüm,
Alevlendi yeniden.

Ne O beni unutmuş,
Ne de ben unutmuşum.
Beklenilen umutmuş,
Beklerken yorulmuşum.

Beklemekte fayda yok,
Beklemek koca yalan.
Şimdi O'ndan  hatıra,
Bir çift göz bana kalan.
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Hatıralar

Sen benden uzaklardasın sevgilim,
Göremedik,bulamadık sevgiyi.
Yaşarken acıları dilim dilim,
Yeniden anladık biz bu gerçeği.

Biz bir türlü sevmeye alışmadık,
Sevgi şimdi ikimize yabancı.
Belki yollarımız ayrıldı artık,
Sonunda ikimiz de olduk yalancı.

Hani sözümüz vardı,yıllar önce?
Beraber olacaktık, yarınlarda.
Belki tanımazsın beni görünce,
Belki adım kalır hatıralarda.

Hatıralar şimdi maziden kalan,
Bir vefalı dostumdur benim onlar.
Ne kin var içinde,ne yalan,
Bundan sonra halimden,onlar anlar.
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Hatice

Hayatım roman gibi
Oku oku bitmiyor
Dertler her gün yanımda
Kovalasam gitmiyor.

Aşk çiçeğim kurudu
Hiç bir filiz vermedi
Şu benim deli gönlüm
Muradına ermedi.

Bahçıvanın işine
Son verdim "çek git "dedim
Şimdiye dek ömrümde
Böyle kazık yemedim.

Kazma kürek elinde
Gübre hortum yanında
Bunların hepsi yalan
Gavurluk var kanında.

Senin görevin oğlum
Bahçe sadece bahçe
Neyine gerek senin
Benim sevdiğim Hatçe?

Sanmış bizim Hatice
En bilgili bahçıvan
Aşk bahçesinin gülü
Gönlünde o yaşayan.

Vermiş ona gönlünü
Demiş ki "ben seninim"
Hatice sen ölüsün
Bu sana son yeminim.

Sen bilemezsin beni
Kimim,nerde,nasılım?
Aşk nedir,şarkı nedir?
Ben bitmez bir fasılım.

Çekinme hadi söyle
Gitmediysem hoşuna
Zorla güzellik olmaz
Tutma beni boşuna.

Ya bahçıvan ya da ben
Birimizi tercih et
Bekletip durma beni
Bir karar ver bi zahmet.
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Hayalet

Yaş otuzbeş yolun yarısı derler
Aşık oldum şimdi yine birine
Dalgıç mıyım neyim bilemedim ki
Bu günlerde pek çok daldım derine.

Aşk bu belli olmaz,yıkar derinden,
Yıllar geçse izi geçmez yerinden,
Kopmak mümkün değil, böyle birinden,
Benzemek istersin şimdi Şirin'e.

Üç para etmedim,pul oldum gittim,
Sevdiğine aşık,gül oldum gittim,
Yaktı kül eyledi,kül oldum gittim,
Ateşte yanmıştım,geçtim serine.

Seviyorum dedim,anla halimi,
Affedemem artık,hiç o zalimi,
Sana anlattım,bak ben mealimi,
İster kendini koy,onun yerine.

Ortada dolaşan hayalet gibi,
Sonu belli olmaz sefalet gibi
Kötü gün sonunda felaket gibi
Gezdim ortalıkta sürüm sürüne.
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Hayat (Kendi Kendime)

Sordum kendi kendime
Yaşamak nasıl bir şey?
Sevdiğinin uğruna
Değişilir mi her şey?

Dedim kendi kendime
Eğer seviliyorsan
Bir şeyi gözü görmez
Çok mutludur o insan.

Baktım kendi kendime
Sevdikçe sevilmişim
Başka bir bildiğim yok
Yalnız sevmektir işim.

Hayat...Bu güzellikler
Herkese mi bana mı?
Ben senden çok memnunum
Ağlatmadın anamı.

Düşündüm de kendimce
Seviliyorsan eğer
Ve sen de seviyorsan
Hayat herşeye değer.
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Hayat Kolay Mı?

Herkes kendi derdinde
Herkeste bir heyecan
Sen ne dersen de ama
Buna dayanmaz ki can.

Kimisi sevda çeker
Başını kaldırmadan
Aşk kim o kim bilmeden
Sözlere aldırmadan.

Kimi almış başını
Bir ekmeğin peşinde
Duymuyor başkasını
Yalnız kendi işinde.

Çocuklarda başka dert
Okumak onun derdi
Allah onlara aklı
Okuyun diye verdi.

Hayat kolay mı sandın?
Kolay değil yaşamak
Utanmasam şimdi ben
İstiyorum ağlamak.

Sonuçta dünya bize
Dert çekmeliyiz diye
Başka çıkar yolu yok
Allahtan bir hediye.
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Hayat Sevince Güzel

Madem yaşamak için
Geldik biz bu dünyaya
Mutluluk bizim olsun
Sevelim doya doya.

Delicesine seven
Sevdalı kuşlar gibi
Kanat çırpmak birine
Mutluluğun özeti.

Hayat sevince güzel
Bunları bilmek gerek
Doyasıya yaşamak
Sevmek sevilmek demek.

Yaşamanın tadı yok
Birini sevmiyorsan
Sevmeyi bilmeyince
Nasıl da yaşar insan?

Güzelim o yüreği
Boşuna taşıyorsun
Yüreğinde sevgi yok
Nasıl da yaşıyorsun?
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Hayat Suyum

Sordun mu kaç zamandır
Yokluğunda ne yaptım?
Yokluğun fırsat deyip
Yanlış yola mı saptım?

Ya da yasını tutup
Mezarının başında
Bin bir dua mı ettim?
Gençliğimin kışında.

Yanlış yola sapar mı?
Seni seven bu yürek
Seni çok sevdiğimi
Bilip de sevmen gerek.

Tut ki sen sihirbazsın
Gel değneğini değdir
Kilitli yüreğime
Sihrini göster de gir.

Sensizlikten paslanmış
Kalbim can çekişiyor
Hayat suyum ol bana
Gönlüm seni istiyor.
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Hayatın Gerçek Tadı

Babam ben doğduğumda
Satırları bilemiş
Kestirmiş adağını
Uzun ömür dilemiş.

Dilek yerine gelmiş
Ve ömrüm uzun olmuş
Evlilik gelmiş başa
Düğünüm güzün olmuş.

Hem de düğün günümde
Bol bol yağmurlar yağmış
Bizi süt içsin diye
Anam ineği sağmış.

Hepimiz içtik sütü
Sonra yedik yoğurdu
Bir de baktık ki hanım
Oğlan evlat doğurdu.

Birdik ikiydik derken
Olduk evde üç kişi
Oğlan da pek yaramaz
Her yere yaptı çişi.

Mutluluklar içinde
Bir evde üç canlıyız
Hanım yine hamile
Bizler heyecanlıyız.

Başladı  tatlı telaş
Çağırdık geldi ebe
Çok geçmeden getirdi
Kucağıma kız bebe.

Aman da ne şekermiş
Bizim güzel kızımız
Oğlan mı kız mı derken
Dindi artık sızımız.

Daha dün biz bebekken
İki çocuk babası
Yarın evlenirlerse
Torunlar da cabası.

İşte mutluluk budur
Hayatın gerçek tadı
Yeter ki sağlık olsun
Mutluluk bunun adı.
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Hediye

Senin için öldüysem
Yaşasam ne farkeder
Sevilen hep kazanır
Sevenler hep kaybeder.

Çabala gece gündüz
Peşinden koş boşuna
Ağzınla kuş tutsan da
Yine gitmez hoşuna.

Aşkını ver sevdanı
İstersen önüne ser
Yine de yaranılmaz
Kıymet bilmez yine de.

'Benim için öldü o
Yaşaması mucize'
Dese de faydası yok
Yaşam hediye bize.

Tanrıdan bir hediye
Sensiz de yaşıyorum
Bensiz nasıl yaşarsın
Ben sana şaşıyorum.
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Hem Sev Hem Sevil

Peşinden koşan bendim
Hep ben idim yorulan
Bir kuru yaprak gibi
Yine benim savrulan.

Dönüp de bakmadın ki
Peşinden gelen kimmiş?
Benim gibi bir garip
Ardından neden gelmiş?

Sevdim delicesine
Sen beni sevmesen de
Yüzüne her gün güldüm
Sen bana gülmesen de.

Aşk adamı koşturur
Yarını düşünmeden
Sevmese de koşarsın
Peşinden üşenmeden.

Belki severse diye
İçinde umut vardır
Sevmeyene her gün kış
Sevene de bahardır.

Sev...Hem sev hem de sevil
Mutluluk insanlara
Hediyedir Tanrımdan
Ne mutlu yarınlara.
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Hep Böyle Mi Kaderim?

Ben benimle dost değil
Eli kanlı düşmanım
Yaşamak bana haram
Yaşamaya pişmanım.

Ne bir gün yüzüm güldü?
Ne Mutlu oldum bir an
Bunca yıldır bir kere
Mutlu olmaz mı insan?

Eski bir atasözü
" Tencere dibin kara"
Sanki beni anlatır
Yaz bunu bir kenara.

Tencere dibi gibi
Karardı gitti yüzüm
Birbirine bakarak
Kararır derler üzüm.

Kalmadı benim farkım
İçim kara dışım da
Hiç de yüzüm gülmedi
Baharımda  kışımda.

Yoksa Allahım benim
Hep böyle mi kaderim?
Ben böyle bir kaderin
Ta içine giderim.
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Hep Sen Varsın

Aşk pınarım kurudu
Dert pınarlarım aktı
Sensizlikten yıkıldım
Sensizlik beni yaktı.

Bin bir yıldır sevmiştim
Ben seni dolu dolu
Terk edip gittin birden
Kırıldı aşkın kolu.

Bu kol seni bir zaman
Sıkı sıkı sarardı
Gittiğin günden beri
Hiç gülmedi karardı.

Biçare kaldı şimdi
Kollarım artık bomboş
Bırakma beni sensiz
Çık gel kollarıma koş.

Bu güçlü kollar seni
Yine sımsıkı sarsın
Aklımda hayalimde
Her zaman hep sen varsın.
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Herhangi Biri

Düşmanlık çiçek açarken içinde,
Bensizliğe kucak açtı gözlerin.
Yüreğinde sevgilerin bitince,
Dedin yüreğine: 'artık sevmeyin'.

Sevgiler getirmiştim önüne,
Öbek öbek,kucak kucak sevgiler.
Bin umutlar döktüm senin gönlüne,
Dolu dolu yaşanacak sevgiler.

Benim için sen bugündün, yarındın,
Gönül bahçemi ben sana açmıştım.
Şimdi artık bundan böyle dün oldum,
Bırak bende kalsın tüm acılarım.

Hiç anlamı yoksa bu bakışların,
Herhangi biriysem senin için ben,
İzi kalmadıysa hatıraların,
Herhangi birisin benim için sen.
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Herkes Dengi Dengine

'Seninle işim olmaz
Herkes dengi dengine
Sen fakirsin ben zengin
Otur da bak rengine.'

Demiştin unutmadım
Yüreğime oturdu
Senin bu acı sözün
Beni sırtımdan vurdu.

Kendime gelemedim
Ringdeki boksör gibi
Sanki dayak yemişim
Yerde buldum kendimi.

Kalkmadım kalkamadım
Ve bir daha kalkamam
Başımı öne eğdin
Kimselere bakamam.

Canımı yaktı benim
'Herkes dengi dengine'
İçin rahat etti mi?
Vardın mı bir zengine?
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Heves

Dalından yeni kopmuş
Bir beyaz karanfilsin.
Seni çok sevdiğimi
Yıllar yılı bilirsin.

Dilerim rüyalarım
Gün gelir gerçek olur.
Yüreğimde biriken
Üzüntüler kaybolur.

Hayaller gerçekleşir
Muradıma ererim.
Bunca yıldır sevsem de
Yine seni severim.

Mutluluk rüzgarları
Gönlüme doğru essin
Sen bende hiç bitmeyen
Tükenmeyen hevessin.

Unutmak kolay değil
Sen de bilirsin bunu.
Seni sevmekle geçsin
Benim ömrümün sonu.
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Hoşçakal

Sevmiyorum seni, bitti bu rüya,
Sevgiler kutsaldır, böyle yaşanmaz.
Seviyorum sandım, hayalmiş güya,
Aşk şakaya gelmez, oyun oynanmaz.

Aşk dediğin öyle, oyuncak değil,
İstediğin zaman, oynanılacak.
Sevildiğin kadar, sevmesini bil,
Aşk, o zaman aşktır, yaşanılacak.

Hayatı paylaşmak, aşkın bir adı,
Sevince, kedere, ortak olmaktır.
Yoksa bulunur mu, hayatın tadı?
Aşk, sevgi çölünde, hep kaybolmaktır.

Git! Yollar ayrıldı, serbestsin artık,
Büsbütün özgürsün, koca dünyada.
Belki ben üzgünüm, yüreğim yanık,
Bakma hiç etrafa, hayatı yaşa.

Eski ben değilim, şimdi anladım,
Sen istersen, eski sen olarak kal.
Gözyaşım akmıyor, hiç ağlamadım,
Mutluluklar sana, artık hoşçakal! ..
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Huzur

Katlayıp kaldırdım yüksek bir yere
Gönül defterini artık kapattım
Bir damla gözyaşı aktı son kere
O günden bu yana yan gelip yattım.

Aklımı çelmişti gavurun kızı
Sandım ki gönlümde gönül yıldızı
Sildim onu zar zor kalmadı sızı
Hepsini topladım başımdan attım.

Düşündüm bu hayat birşeye değmez
Gurur aşktan üstün başımı eğmez
Şu garip yüreğim bir daha sevmez
Boşverdim dünyaya herşeyi sattım.

Satmışım herşeyi aşkı boşverdim
Kalmadı içimde üzüntüm derdim
Kurtuldum kabustan murada erdim
Sonunda ruhuma mutluluk kattım.

Erdim mutluluğa huzuru buldum
Şimdi kafam çok dinç, çok mutlu oldum
Allahın sevdiği iyi bir kuldum
En sonunda ben de huzuru tattım.
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Ihlamur Çiçeği

Ihlamurlar çiçek açtığı zaman
Mutlaka gelirim bekle demiştin.
Kaç yıl geçti düşün hele aradan
Yıllar gibi demek sen de değiştin.

Ne ay kaldı erimeyen mum gibi
Ne de emekleyen öksüz bebekler.
Bu kaçıncı ıhlamur çiçeği
Geleceksin diye seni beklerler.

Takvim sorma bana diye diye sen
Ayları da günleri de unuttum.
Ruhum nasıl karardı bilebilsen
Sensizliği ilaç sandım hep yuttum.

Umut türküsü bile yok dilimde
Cenaze evi gibi gönlüm şimdi.
Gelsen de faydası yok gelmesen de
Gönül bağlarımda sevgin eridi.

Bak yine açtı ıhlamur çiçeği
Sensizliği kokladım ben nefes nefes.
Girmedin gönül kapımdan içeri
Ne ümit kaldı bende ne de heves.
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İçimdeki Fırtına

Hırçınlaşınca deniz
Korunacak limanlar
Bulursa insan oğlu
Vız gelir fırtınalar.

O deli dalgalardan
Korursa da kendini
Ondan mutlusu yoktur
Gösterir sevincini.

Yüreğimde fırtına
Gece gündüz bitmiyor.
Yokluğun bana kaldı
Bir an olsun gitmiyor.

Limanım ol sar beni
Al içine kucakla
Sende sakinleşeyim
Beni koynunda sakla.

Yoksa bu fırtınadan
Sağ çıkamam bilirsin.
Bendeki fırtınayı,
Ancak sen dindirirsin.
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İçimdeki Yangın

Aklıma düştü yine
O kokun o gözlerin
Hiç aklımdan gitmiyor
Sıcaklığın ve tenin.

Seni bir ömür boyu
Birlikte olmak için
Ve de senden habersiz
Sevmiştim için için.

Anlamadın sevgimi
Beni  görmedin bile
Umurunda değilim
Dönsem de ben bir küle.

İçimden son nefesim
Çıkmadan önce yine
Seni haykıracağım
Seni çok sevdim diye.

Sevsen de sevmesen de
İçimde sönmez yangın
Ben seni seviyorum
Olsan da bana dargın.
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İdam

Madem ki beğenmedin
Bu günlerde tipimi
Dayanacak gücüm yok
Çek artık şu ipimi.

Senden son bir dileğim
Ölümüm senden olsun
Yeter ki sen üzülme
Gönlüne ferah dolsun.

Düşünme bile beni
Ölü müyüm diri mi?
Sen yaşa gençliğini
Bilme hiç sevdiğimi.

Hayatım roman olmuş
Sensizlik kötü bölüm
Gittikçe uzaklaştın
Yokluğun zaten ölüm.

Gözlerinle gör işte
Beni darağacında
Şimdi kimler oturur
Sımsıcak kucağında.
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İhtiyacım Var

Bırakıp da gidince,
Beni birden burada.
Düşündüm ince ince,
Ne var sanki orada.

Burda ben, orada sen,
Çekilir mi bu hayat?
Rahat mıyım ben, dersen,
Duramam ben bir saat.

Günlerim gece oldu,
Yorgun düştüm ben sensiz.
Ruhuma hüzün doldu,
Bu gidişin nedensiz.

Bak değişti mevsimler,
Boşver artık anayı.
Bana yine geldiler,
Dindir şu fırtınayı.

Selam söyle anama,
Benim derdimi anlar.
Seni salsın yanıma,
Sana ihtiyacım var.
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İhtiyar Delikanlı

Bu sevdaya bu yürek
Mümkün değil dayanmaz.
Aşkınla sarhoş kalbim
İmkanı yok uyanmaz.

Ben her zaman duygusal
Ben her zaman sevdalı.
Yüreğime yerleşmiş
Sevdamızın masalı.

Sevdanla dolan kalbim
Hep sevecen hep canlı.
Ben aşkınla yaşayan
İhtiyar delikanlı.

Yüreğim bir kuş gibi
Aşkına kanat çırpar.
Aşkınla sarhoş olmuş
Mutluluktan göz kırpar.
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İki Anahtar

Bir zamanlar birisi
İki anahtar verdi
Bunların birisi ev
Biri araba derdi.

Benden sana armağan
Araba ve ev dedi
Dinleme kimseleri
Ve sen beni sev dedi.

Aldık anahtarları
Sevindikçe sevindik
Anahtarları aldık ya
Kilidi gelir dedik.

Anahtar belimizde
Kilitleri bekledik
Ne gelen var ne giden
Küfürleri ekledik.

Anahtarlar paslandı
Hiçbir kilidi açmaz
Demek ki aldatıldık
Benim gözümden kaçmaz.

Yıl yılı kovaladı
Ümidimiz bitmedi
Sonunda anladık ki
Beklemek kar etmedi.

Şimdi bu anahtarı
Nerelere sokayım?
Yıllarca avutulduk
Doğruyu söyle bayım.

Ne ev ne de araba
İkisi de gelmedi
Ben gibi binlercesi
Allahtan bulsun dedi.
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İkilem

Çözülmeyen bilmece
Ya da bilinmez denklem
Değişirsin her gece
Sen bende bir ikilem.

Dün baktım çok kolaydın
Ulaştıkça ulaştım
Bugün farklı olaydın
Düğüm oldum dolaştım.

Yarınlarda nasılsın
Bugünden bilmem çok zor
Bambaşka bir fasılsın
Düşürdün aklıma kor.

Bir artını görmedim
Olsan mı olmasan mı?
Seni çok mu diledim
Suçlu saydım Tanrımı.

Seni bana yolladı
Diye kızdım Tanrına
Seninle de olmadı
Sensizim ben yarına.

Yanımda olduğunda
Mutlu olamadım ki
Herkes kendi yolunda
Mutlu oluruz belki.
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İlaç

İstemiyorum seni
Beni artık arama
İlacımsın sanmıştım
Sürecektim yarama.

Sevdiğimin gözünde
Masa üstü olmayı
İstemek benim hakkım
Sevmedim bu olayı.

Arka plana attın
Sen beni bile bile
Bir de gönlünden silip
Dedin mi  güle güle?

Canımdın cananımdın
Senin için yanmıştım
Kapılmıştım ben sana
Seni adam sanmıştım.

Son kullanma tarihin
Geçti artık güzelim
İsmini hecelemek
İstemiyor bu dilim.

Bak artık herşey bitti
Ne olur hiç arama
İlacım olamadın
Kanayan şu yarama.
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İlham

Zaman geri döner mi
Aşk ateşim söner mi?
Gece gündüz ağlarım
Yar gözyaşım siler mi?

Can mıdır canan mıdır?
Yürekte yanan mıdır?
Ben ona doyamadım
O bana doyan mıdır?

Umursamaz sevgili
Sevdiğimi bilir mi?
Gel desem ben usulca
Acep bana gelir mi?

Geceleri rüyamdır
Gündüzleri hülyamdır
Unutamam ben onu
Bende bitmez ilhamdır.
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İncir Ağacı

Kim bilir hangi gözler
Gözlerine kanmıştır?
O bakışın sonunda
Alev alev yanmıştır.

Kim bilir hangi yürek
Kapılmıştır sevdana
Hep peşinden koşanlar
Gurur vermiştir sana.

Kim bilir hangi eller
Kavramıştır belini
Ve sımsıkı tutmuştur
Yumuşacık elini.

Kim bilir hangi dudak
Öpmüştür dudağından
Kurtulan olmamıştır
Düşürdüğün ağından.

Kim bilir hangi diller
Bin beddua etmiştir
Çektirdiğin acıyla
Dünyaları bitmiştir.

Kim bilir kaç ocağa
Diktin incir ağacı
Allah sana da versin
Çekilmez bin bir acı.

Acıların içinde
İnim inim inle de
"Dünyamız neden ayrı
Acaba seninle" de.
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İnşallah

Gönlümün bayrağını,
Dün yarıya indirdin.
Dertlerimin üstüne,
Dertlerini bindirdin.

Duyguların kin yüklü,
Yine yola koyulmuş.
Gözlerinde sevgi yok,
Sanki birden kaybolmuş.

Sevgiyle yüklü gözler,
Düşman gibi bakıyor.
İçindeki sevgiler,
Hangi yöne akıyor?

Duyguların kim yüklü?
Kime doğru akıyor?
O güzel bakışların,
Şimdi kimi yakıyor?

İnşallah ben yanıldım,
Rüyaymış bunlar derim.
Yoksa bundan sonra ben,
Bir daha zor severim.
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İpin Ucu

Gitmek hiç de zor değil
Asıl zor olan kalmak
En zor olanı da bu
Her an yanında olmak.

Aşk mantık denkleminde
Arada ya derede
Nere gitsem bilmem ki
İpin ucu nerede?

Bir tarafta sen varsın
Karşı tarafta da ben
İki taraf uçurum
Ölmüşüz biz erkenden.

Ben sana gelemedim
Sen bana gelemedin
Hadi ben gülemedim
Sen neden gülemedin?

İpin ucunu tutsam
Alsam onu elime
Çekinmeden anlatsam
Sana birkaç kelime.

Beni birazcık anla
Ben seni seviyorum
İçinde sevgi varsa
Sevmeni istiyorum.
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İstanbul'da Bu Akşam

İstanbul'da bu akşam
Sensizlik tavan yaptı
Bizim ayrılığımız
Beklenmeyen hesaptı.

Gezip durdum çaresiz
Halkalı İkitelli
Hiçbir şey kar etmedi
Avunmadım besbelli.

Yenibosna Avcılar
Ve Küçükçekmeceyi
Dolaşsam da faydasız
Sevmem sensiz geceyi.

Biraz teselli verdi
Bakırköy'ün sahili
Sağolsun kabul etti
Benim gibi cahili.

Boğaziçi köprüsü
Hep beni çağırıyor
Gişelerini açmış
Gel diye bağırıyor.

Sana gelmek isterim
Yalnızca bir tek sana
Senin o bakışların
Huzur veriyor bana.

Biz seninle bu aşkta
Tutturamadık ritim
Sen bana hep meşgulsün
Ben sana müsaitim.

Gel de hemen gelirim
Gece gündüz demeden
Acımdan ölsem bile
Hiçbir şeyler yemeden.
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İstersen

Nerde bu sevenlerim
Hani nerde dostlarım
Yalnız kaldım çöllerde
Gece gündüz ağlarım.

Hepsi bırakıp gitti
Dostu düşmanı bilmem
Ağlarım ben her gece
Gözyaşlarımı silmem.

Akar gider yol boyu
Dönüp bakanım olmaz
Gözlerim hergün  nemli
Gözyaşlarım kaybolmaz.

Kaderimmiş benim bu
Hergün hergün ağlamak
Sevmeyenin ardından
Boşa ümit bağlamak.

Otur sonunu bekle
Al eline sonucu
Yıllardır beklediğin
Sevginin diğer ucu.

İster aşk de sen buna
Mutluluk de ister sen
Elbet birgün  bulursun
Mutluluğu istersen.
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İşaret

Bir mektup aldım senden
Dolu dizgin yazmışsın
Satırlar karma karış
Belli ki çok kızmışsın.

Anladığım kadarla
Bana kızmışsın belli
Ettiğin o küfürler
Saydım galiba elli.

Neden kırgınsın bilmem
Halbuki ben masumum
İnan ki sana karşı
Olmadı hiç yamuğum.

Kızmana hiç gerek yok
Sen sor ben söyleyeyim
Her soruna bir cevap
Ben daha ne diyeyim.

Çağırdın gelmedim mi?
Keşke haber verseydin
"Hareket vakti geldi
Gidiyoruz" deseydin.

Bense her zaman senden
Bir işaret bekledim
Bittikçe sigarayı
Uç ucuna ekledim.

Dedim,ha şimdi arar
Ya da bir haber yollar
Sana açık bu kalbim
Sana açık bu kollar.

Mehmet Ali Çıbıklı

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İtfaiyeci

Yüreğim yangın yeri
Alev alev yanıyor
Her yanım delik deşik
Kanadıkça kanıyor.

İtfaiye çağırdım
Yangını söndürmeye
Konu komşu toplandı
Dediler telaş niye?

Dedim ki yanmışım ben
Haberim yok yanmışım
Bak her yanım sımsıcak
Kışımı yaz sanmışım.

Geldi itfaiyeci
Su serpti yüreğime
Söndürdü yangınımı
Ve geldim ben kendime.

Ağlamak istiyorum
Ta yürekten derinden
Sanki deprem yaşadım
Yer oynadı yerinden.

Gitti itfaiyeci
Kalmadı yangınlarım
Oturdum bir köşeye
Bir başıma ağlarım.
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İyi Niyet Kurbanı

Kolay iyileşmezmiş
İyi niyet kurbanı
Sokakta mı buldum ben?
Söylesene bu canı.

İyi niyetimden hep
Kaybettim kazanmadım
Bu nedenle yıllardır
Enayi oldu adım.

Herkes beni kullandı
Bana enayi dedi
O akıllı ben deli
Beni hiç dinlemedi.

Hani şarkıda var ya
"Gelen giden hep vurdu"
Rüzgar da bir o yana
Bir bu yana savurdu.

İçimde kötülük yok
Herkesi iyi bildim
En sonunda anladım
Düşmanlarımı sildim.

Sildim ama geç oldu
Eşek vardı Niğde'ye
Umudumu bağladım
İki dönüm iğdeye.

Ağaç meyve vermedi
Soldu benim umutlar
Umudumu kesmedim
Her şeyde bir hayır var.

Dilerim ki Allah'tan
Hayalim gerçek olur
El aleme sen beni
Utandırma  ne olur.
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İzmir

Gücendim sana İzmir
Arkamdan yalvarmadın
Boynu bükük giderken
Beni hiç aramadın.

Kırıldım sana İzmir
Benim gibi adamı
Alıp barındırmadın
Verdin hemen cezamı.

Sen ki modern bir şehir
Türkiye'nin batısı
Gözler hep seni gözler
Anadolu çatısı.

Moda hoşgörü sende
Batılı zaten sensin
Sevmeyi sevilmeyi
Benden iyi bilensin.

Sevemedin sen beni
Bağrına basamadın
Gönlümde yüksekteydin
Yerlere düştü adın.

Burnun çok havalarda
Gözün yere bakmıyor
Mevsimler mi değişti?
Bakışın hiç yakmıyor.

Yüreğim zaten kırık
Bir de sen kırdın İzmir
Sensiz şimdi Muğla'da
Yaşar  mıyım kimbilir?

Küskünüm sana İzmir
Bir üvey evlat gibi
Beni başından attın
Kırdın şimdi kalbimi.
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Kader

Aylar önce kader ayırdı bizi
Sen orda kaldın,ben burda  çaresiz
Çok gördü felek bizim sevgimizi
Geçmez oldu günlerim inan sensiz.

Şimdi bir rüya gibi hatırlarım
Ölümden beter  ayrılık vaktini.
Gözyaşınla kaybolan umutlarım
Deli etmişti işte o an beni.

Eski günleri nasıl unuturum
Seninle hep elele,beraberdik.
Rüya oldu şimdi o biliyorum
İşte,kaderin oyununa geldik.
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Kaderim

Yere düşen bir kağıt,
Parçası gibiyim ben.
Kapıldım bir rüzgara,
Gidiyorum bilmeden.

Savurup durdu beni,
Bir rüzgar ki, durmadan.
Bir ordan bir buraya,
Sürükledi her zaman.

Ne karşı koyabildim,
Kaderin akışına.
Ne çare bulabildim,
Kalbimi yakışına.

Kaderim bu diyerek,
Kabullendim her şeyi.
Her şeyde hayır vardır,
Suçlayamam kimseyi.

Kuru bir yaprak gibi,
Kurudu umutlarım.
Bundan böyle çaresiz,
Kaderime ağlarım.

Kader, bırakma beni,
Son dostum sensin benim.
Dostlarım hep terketti,
Sen kaldın tek sevenim.
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Kadın

Kadın çocuk gibidir
Bizlerden şevkat bekler.
İncinmeye gelemez
Sözü dinlensin ister.

Sevip sevilmek için
Yaratılmıştır kadın.
Sevdi mi tam severler
Severse kopamazsın.

Hem kalbi hem beyniyle
Sever kadın bizleri.
Beyniyle sevemezse
Kalmaz aşkın izleri.

Mantığı kabul etsin
O zaman deli sever.
Gözünü hiç kırpmadan
Ölüme bile gider.

Kadın hava su gibi
Vazgeçilmez yaşamdan.
Sevdiğim bir kadını
Çıkaramam aklımdan.
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Kadınım

Çöle döndü dünyam, sıkıldı canım,
Yalnızlık da zormuş, sensizlik de zor.
Tutmaz oldu sanki, şimdi her yanım,
Sensizlik  ne demek, gel de bana sor.

Sen, kadınım benim, sen can yoldaşım,
Bırakıp gidince, gönlüm yıkıldı.
Sen benim hem dostum, hem de sırdaşım,
Aklım şimdi sana takılı kaldı.

Gel gönlüme tekrar, aydınlat beni,
Dağılsın içimde kör  karanlıklar.
Unutmak çok zormuş, unutmam seni,
Sensizlik çığ gibi, gönlüme akar.

Gel, kadınım bana, sana muhtacım,
Uzat ellerimi, ellerim tutsun.
Sensin benim derdim, sensin ilacım,
İçimde bitmeyen binbir umutsun.

Kadınım, güzelim, meleğim benim,
Ayrılık rüzgarı dinmek bilmiyor.
Sensin benim canım, sensin sevenim,
Bak, dünyam karanlık, yüzüm gülmüyor.

Fırtınalar dinsin, gönlüm durulsun,
Gel yanıma benim, acımı dindir.
Gönül bahçemize, sevgi kurulsun,
Sana hasret olan beni sevindir.
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Kadir Kıymet

Gözlerimde canlandı
Dolaştığımız yerler
Kimbilir oralara
Şimdi kimler giderler.

Ağır ağır çıkardık
Mutluluğun yolundan
Çekip gidersin diye
Tutardım hep kolundan.

Bazen başın omzumda
Yaslanarak yürürdün
Bu gönül defterini
Açmamak için dürdün.

Nankör bir kedi gibi
Kadir kıymet bilmedin
Ben Kadirdim sen Kıymet
Hiç lafıma gelmedin.

Sanıyorum ben sana
İki beden büyüktüm
Seni birşey zannedip
Yüreğimde büyüttüm.

Bir kerecik bilmedin
Kadrimi kıymetimi
Deli gibi ortada
Bıraktın bu yetimi.

Başkaları bilsinler
Kadiri ve Kıymeti
Bundan sonra kolumda
Yalnız ekmek sepeti.
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Kafana Takma

Senede bir gün olsun
Bana gelsen diyordum
Hep yalvara yalvara
Her gün çenemi yordum.

Ben sensiz yaşayamam
Mümkünü yok diyordum
Hep seni düşünmekten
Kafalarımı yordum.

Aşkınla yana yana
Ben bir küle dönmüştüm
Alev alev yanıp da
Alev alev sönmüştüm.

Anladım ki sonunda
Hiç bir şeyi dert etme
Yaşa sen de gününü
Gidenle çekip gitme.

Bırak çekip gideni
Ardından dönüp bakma
Ona ait geçmişi
Sil de kafana takma.
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Kalbim Nadasta Şimdi

Ben sende yaşayamadım,
Ben bana döndüm yeniden.
Aşkına ulaşamadım,
Yoksun bıraktın sevginden.

Sen yüksekten uçan kartal,
Ben çalıda duran bülbül.
Benim için hep orda kal,
Sana yetişmez bu gönül.

Çölde yeşil vaha gibi,
Yemyeşildi ümitlerim.
Kaybettim ben ümidimi,
Yeşermedi sevgilerim.

Sevdanı yaşarım sensiz,
Sen aldın bütün sevgimi.
Sevdam kurudu nedensiz,
Bak! Kalbim nadasta şimdi.
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Kalmaz Mısın

Sana bir mektup versem
Utanır almaz mısın?
Bir an uzaklara gitsem
Ardımdan selam salmaz mısın?

Yalnızlık bana çok zor
Düşürdün kalbime kor
Çektiğimi bir bana sor
Gelip kapımı çalmaz mısın?

Birazcık da beni düşün
Öldürmek mi yoksa işin
Günlerim geçmiyor kışın
Benimle beraber kalmaz mısın?
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Kalpsiz

Dön ardına bir kez bak
Geride bıraktığın
Bu eserin bu mezar
Duruyor yığın yığın.

Al kalbini eline
Yüce Mevlama sığın
Sor bir kere Allaha
Güzel mi bu yaptığın?

İyice düşün taşın
Yakıştı mı? İyi mi?
Oysa sana vermiştim
Çok sevdiğim şeyimi.

Emin ol senden sonra
Boş kalan bu yataklar
Kimseleri istemez
Hayalini kucaklar.

Şimdi diyebilirsin
Sen bana kalpsiz diye
Kalbimi sen götürdün
Sana olsun hediye.
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Kapalı

Ne şarkıların tadı
Var dudaklarımda.
Ne yaşamanın adı
Var kulaklarımda.

Gülmenin adı bile,
Unutulmuş çok zaman.
Sevda yüklü her güle,
Kavuşmamışız bir an.

Gönlümde sevgin saklı,
Uçması yasak şimdi.
Sevgilerin yasaklı,
Sevgilerin benimdi.

Gönlümden uçma sakın,
Gönlüm sana sevdalı.
Gönlüme girip bakın,
Başka aşka kapalı.
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Kapandı Kapım

Zaten anlamıştım ben
Ters giden birşeyler var
Benden kaçmakmış meğer
Bundan soğuk havalar.

Havadaki soğukluk
Yüreğine yansımış
Yüzünde,yüreğinde
Eski sevgi kalmamış.

Belki başka sevgili
Soğukluğun nedeni
Gidene güle güle
Unut çekip gideni.

Bahaneye gerek yok
Olmuyorsa olmasın
Zorla güzellik olmaz
Gülen yüzün solmasın.

Aşkımız yürümüyor
De ki: 'ben senden geçtim
Sen mutlu edemedin,
Başka birini seçtim.'

Haydi git güle güle
Arkana bakmadan git.
Sana kapım kapandı
Dönmemeye yemin et.
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Kapattım O Defteri

Kapattım o defteri
Yeni sayfalar açtım
Bilseydin kıymetimi
Senin için ilaçtım.

Ya bilmek istemedin
Ya bana inanmadın
Aşka layık değilsin
Benim için yanmadın.

Bana biraz inanıp
Sevmeye başlasaydın
Delice sevilir de
Tapılırdın be kadın.

Herhangi birisinden
Farklı değilsin yazık
Unutuldu sanma hiç
Bana attığın kazık.

Sakın döneyim deme
Seni tanımıyorum
Boşa çeneni yorma
Yapamam başka yorum.

Kapandı o defterler
Yazan yok okuyan yok
Kararımdan dönemem
Yalanlara karnım tok.

Şimdi gittiğin yerde
Rahatı huzuru bul
Ben kasaba sen şehir
Senin olsun İstanbul.

Fazlasını istemem
Yeter bana kasaba
Ve sen de beni unut
Alma beni hesaba.
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Kapı

Kapandı kapılarım
Girişler yasaklandı
Benim biçare kalbim
Korkusundan saklandı.

Gönlüm dayanamadı
Karşılıksız sevgime
Kilitledim kendimi
Döndüm üzgün rengime.

Zorlama kapıları
İçeri giremezsin
Şifre koydum gönlüme
Şifreyi bilemezsin.

Yüzüme çarpıp gittin
Şahidim bu kapılar
Ben istersem açılır
Benim dostumdur onlar.

Artık sana açılmaz
Kapıları gönlümün
Hepsi sensiz yaşanır
Geri kalan ömrümün.

Bu kapı çelik kapı
Kilitleri pas tutmaz
Boşa yalan söyleme
Yalanlarını yutmaz.
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Kara  Bulutlar

Olması mümkün değil
Boşuna hayal kurma
O defteri kapattım
Çevremde dönüp durma.

Dünya tersine dönse
Yine de sana dönmem
İstasyonumdan çekil
Ben bu trene binmem.

Ömrümce yalnız kalsam
Dönüp bakarsam tövbe
Aşkı oyuncak ettin
Bitti artık körebe.

Dönülmez bir yoldayız
Olmadık olamadık
Aşk bizi buldu ama
Biz aşkı bulamadık.

İzmirin kavakları
Yapraklarını döktü
Bu aşkın üzerine
Kara bulutlar çöktü.
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Kara Sevdam

Duygularım sen yüklü,
Hep sen yağdın  gönlüme.
Bir ömürsün yavrum sen,
Ömür kattın ömrüme.

Yaşam sensin bitanem,
Yaşam seninle güzel.
Mutluluk bize yakın,
Onu yaşayalım gel.

Bu ömür feda olsun,
İşte senin uğruna.
Seni çok seviyorum,
Ölürüm bak yoluna.

Mezar taşıma sonra,
Her gün gelir ağlarsın.
Ağlamak yetmezse de,
Karaları bağlarsın.

Siyah rengi hiç sevmem,
Hele kara toprağı.
Mutluluğu bulalım,
Bitir şu ayrılığı.
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Karamanın Koyunu

Küskünüm ben felekle
Un eledim elekle
Gitti yarim gelmedi
Bekle Allahım bekle.

Unu aldım elime
Selam saldım Selime
Kör olası sevgilim
Yazsın birkaç kelime.

Eledim ben unumu
Yoğurdum hamurumu
O yar beni terk etmiş
Duyduklarım doğru mu?

Acıpayam Denizli
Yarim kara benizli
Sevdiğimin gönlünde
Acaba kimler gizli?

Bu sevdanın kuyunu
Çekemedim suyunu
Ne yaptıysam olmadı
Bilemedim huyunu.

Karamanın koyunu
Herkes gördü boyunu
Yine hesap tutmadı
Ben bozmadım oyunu.
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Karanlık Dünyam

Bensiz geçen günlerin,
Benden bin beter olsun.
Yüce Tanrıya duam,
Kalbine sevgi dolsun.

Çıkmadın telefona,
Konuşmadın benimle.
Sonumuz ne olacak?
Söyler misin seninle?

Hayal mi bu aşkımız?
Yoksa masal mı? Söyle?
Bir araya gelmeden,
Hayat geçer mi böyle?

Karanlık dünyam şimdi,
Daha beter karardı.
Yokluğunda bak yine,
Gönlüm seni aradı.
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Karanlık Geceler

Buluşurken gün geceyle her akşam,
Ben yine sensizim, ben yine yalnız.
Bu mu benim kaderim, bu mu dünyam?
Ben neden kadersiz, ben neden şanssız?

Karanlık çökerken geceye bir bir,
Bir coşkun sel gibi, coşar çağlarım.
Duygularım bir kez daha yenilir,
Kaderime, sensizliğe  ağlarım.

Akar gözyaşlarım gönlüme doğru,
Hislerim boğulur o azgın suda.
Gelirken usulca gecenin sonu,
Bir ben uyumamış, herkes uykuda.

Götürürken güneş karanlığını,
Ben yine hislerimle başbaşayım.
Binbir umutla beklerim yarını,
İşte yine sensiz, umutlardayım.

Karanlık geceler bilir halimi,
Bir karanlık gece kadar olmadın.
Bir an olsun dinleyip de derdimi,
Gecelerde hiç gönlüme dolmadın.
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Karar

Duyun ey Türk Milleti
Bizim aşkımız bitti
Mutsuz sona gelindi
Koca sevdalar yitti.

Şaheserdi efsane
Bu aşkı böylece bil
Sonuna dek sürerdi
Bitmesi mümkün değil.

Herkes böyle söylerdi
Görenler şaşırırdı
Nazar değmesin diye
Parmağı ısırırdı.

Bitmeyen bir aşkıydı
Yılın değil yüzyılın
Adı bile geçmezdi
Böyle bir ayrılığın.

Saç düştü ak göründü
Önümüze serildi
Bu aşk da burda bitti
Artık karar verildi.
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Kararsız Sevgilim

Sen kararsız sevgilim,
Gözlerin ışıl ışıl.
İçindeki duygular,
Uyuyor mışıl mışıl.

Bakışların sevecen,
Gönlümü ısıtıyor.
Ellerin ellerimde,
Kalbin hızlı atıyor.

Bazen bakıyorum da,
Sen eski sen değilsin.
Sanki bana yabancı,
Tanımayan birisin.

İçindeki hissizlik,
Belli yüzüne vurmuş.
O sevecen bakışlar,
Bir yerlerde kaybolmuş.

Söyle bana güzel kız,
Beni seviyor musun?
Bir sevgili uğruna,
Sen de ölüyor musun?
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Kardeşimsin

Gözlerin güzel diye,
Sevmeye mecbur muyum?
Sen beni sevmeyince,
Ben mutlu olur muyum?

Kader ayırmaz diye,
Söz vermemiş miydin sen?
Bir umuttan öteye,
Hiç sevmemiş miydin sen?

Bırak böylece kalsın,
Aşkımız bitti gibi.
Şimdi kader utansın,
Bilmesin sevdiğimi.

Aşkın içimde saklı
Kalacak ömür boyu.
Bilemedim kim haklı,
Kim kurdu bu komployu?

Kardeşimsin sen benim,
Sana kötü bakamam.
Kül olmuşum ben zaten,
Bir de seni yakamam.
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Karışık

Bir zamanlar seninle
Çifte kumrular gibi
Hep el ele gezerken
Delindi aşkın dibi.

Sevgimiz akıp gitti
Hiç sahip çıkamadık
Bakıp kaldık ardından
Engeli yıkamadık.

Gözümüzde büyüdü
Pireyi deve ettik
Aramadık düşmanı
Birbirimize yettik.

Oysa birazcık gayret
Göstermeyi bilseydik
İçimizde büyüyen
Düşmanlığı silseydik.

Olmazdık olamazdık
Bir dargın bir barışık
Biliyorum aklımız
Dünden daha karışık.
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Kartal

Daldan dala konan kuş,
Özgürlüğünü yaşa.
Yaşamak senin hakkın,
Ömrün geçmesin boşa.

Sakın girme kafese,
Üzülür dertlenirsin.
Özgürlüğün kaybolur,
Kendini kaybedersin.

Sevmek sevilmek neymiş,
Boşuna hiç düşünme.
Düşündüğün çizgide,
Yaşıyorsun kendince.

Konma küçük dallara,
Hep yükseklerde dolaş.
Görenler kartal sanır,
Kaçarlar yavaş yavaş.

Kartallar yüksek uçar,
Yüksektedir gözleri.
Kendini düşünmekten,
Düşünmezler sizleri.
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Katran Karası Geceler

Kararmış umutlarım herşey bomboş
Geceler katran karası geceler
Yüreğim yıkılmış yüreğim bitkin
Geceler gönül yarası geceler.

Herşey sende gizli sende son bulur
Kapkara geceler yorgun geceler
Al beni koynuna sar sıkı sıkı
Yüreğim birine vurgun geceler.

Beni yalnız sen anlarsın sen dinle
Derdimi sadece sana dökeyim
Birine vuruldum birini sevdim
Sen iste ki önünde diz çökeyim.

Biricik dostum sırdaşım geceler
Senden başka kimse dinlemez beni
Sen ki beni anlarsın ve dinlersin
Bu yüzden çok seviyorum ya seni.

Yılgın akşamlarımda aradığım
Sırdaşım dostum herşeyimsin gecem
Sen umut kapım sen can yoldaşımsın
Sen dilimde cümlem dilimde hecem.
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Kavuşmak Vakti

Şimdi sen
Her neredeysen
Sesimi duyup da
Bana gelebilsen
Anlatacaklarımı
Bir bir dinlesen
Ve sonunda bana hak verip
Tamam canım haklısın desen.

Şimdi ben
Seni yanımda görsem
Arzularım gerçek olsa
Rüyalarımda sona ersem
Karamsarlığım solsa
Seni çok sevdim desem
Seni öpüp koklasam
sevsem...

Şimdi biz
Kavuşsaydık birbirimize
Sarılsaydık doyasıya
Kenetlense  kollarımız
Yarınlarda hiçbir zaman
Ayrılmasa yollarımız.

Şimdi
Yarın çok geç olmadan
Umutlarımız solmadan
De ki
Hayallerimiz gerçekleşti
Geçmişten herşey bitti
Ayrılık çekip gitti
Şimdi
Kavuşmak vakti.
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Kayboldun

Sanırım bundan böyle
Çabalarım boşuna
Sen istedin ayrıldık
Gitti mi bu hoşuna?

Sigarayı bıraktım
Seni bırakamadım
Sayende bundan böyle
Deliye çıktı adım.

Gittiğin günden beri
Ne tuzum var ne tadım
Yaklaşıyorum artık
Ölüme adım adım.

Nasıl tiryakin oldum
Nasıl tutuldum sana
Ateşlerin içinde
Yanmışım yana yana.

Şimdi ben tek başıma
Yalnızlığın kaptanı
İğne ipliğe döndüm
Bak eserini tanı.

Yalnız sensin sanmıştım
Hayatımın anlamı
Acımasız davrandın
Yakıp yıktın dünyamı.

Kaderimdin eskiden
Şimdi kederim oldun
Her zaman yanımdayken
Çekip gittin kayboldun.
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Kayıp İlanı

Sensizlik yağmurları
Hep üzerime aktı
Halbuki anlaşmıştık
Böyle olmayacaktı.

Aynalar bile küsmüş
Bana başka bakıyor
Yokluğun bir kor gibi
Yüreğimi yakıyor.

Neredesin sevgili
Bulamıyorum seni
Görünürdün eskiden
Kayboldun yeni yeni.

Kayıp ilanı versem
Bir faydası olur mu?
Seni bulayım derken
Birileri bulur mu?

Seni benden başkası
Mümkünü yok bulmasın
Yüreğim seni ister
Sensizlikten solmasın.
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Kına

Kapattım defterleri
Kalmadı borç alacak
Kimbilir bundan sonra
Bakalım ne olacak?

Artısı mı eksi mi?
Bize gelecek olan
Bizim kabulümüzdür
O kalbimize dolan.

Artı eksi farketmez
Kaderimiz çekeriz
Topraktan ne beklersek
Bizler onu ekeriz.

Buğdaysa buğday olsun
Olmuyorsa da arpa
Bizim için değişmez
Yeriz biz çarpa çarpa.

Yeter ki hep sonunda
Biraz mutluluk olsun
Mutluluk gönlümüze
Hiç çekinmeden dolsun.

Her gün beklediğimiz
Sonuçta bir mutluluk
Belli zaman sonrası
Biter bizim yolculuk.

Yolun son durağında
Dinlendikten sonra ben
Varırım son noktaya
Yoruldum hiç demeden.

Buradan ötesi yok
Son nokta bu son durak
Dünyam bu kınaları
Al da bir yerine yak.
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Kır Kalemi

Sevmiştim çekinmeden
Suçum büyükmüş benim.
Yüreğe tecavüzmüş
Nerden bilsin yüreğim?

Söz dinlemezdi kalbim
İnatçının biriydi.
İnadının yüzünden
Şimdi başını yedi.

Bitsin artık bu çilem
Kararı ver elime.
Sevmek kimmiş ben kimim?
Sevmek benim neyime?

Kalbime ipotek koy
Sımsıkı kelepçele.
Ortalara çıkıp da
Düşmesin yine dile.

Kır kalemi Hakim Bey
Ver artık kararını.
Ben cezama razıyım
Çekerim zararını.

İlmik geçsin boynuma
Çıksın bedenimden can.
Böyle canı neylerim
Yürekte aşk olmayan.

Kır kalemi Hakim Bey
Daha ne duruyorsun?
Tek suçum sevmek benim
Sordukça soruyorsun...
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Kırık Merdiven

Yaşantım bir merdiven
Yıllar ise basamak.
Ağlattı gelip giden
Mutluluk bana yasak.

Şu kısacık hayatta
Sevinç nedir görmedim.
Attığım her adımda
Mutluluğu bulmadım.

Yaşadığım günlerde
Acı tattım dert tattım.
Umutlandım günlerce
Hep kendimi aldattım.

Kırık merdiven gibi
Kolum kanadım kırık.
Bilmediler sevgimi
Kaderimmiş yalnızlık.
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Kırıldı Kanatlarım

Kırıldı kanatlarım
Kıpırdamam imkansız
Ama inan ki bende
Sen yaşıyorsun yalnız.

Kapansa gözbebeğim
Karanlık olsa her yer
Kaderime razıyım
Sensin herşeye değer.

İyi ki kalbimdesin
Bana varlığın yeter
Yokluğun ölüm gibi
Ya da ölümden beter.

Gel gitme yanımda ol
Sen yaşam kaynağımsın
Sensiz yaşamak haram
Canımsın cananımsın.

Gir gönlüme hayat ver
Yaşam demek sen demek
Senden kopmak mı asla
Ne güzel seni sevmek.

Mehmet Ali Çıbıklı

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kıyamet

Bırak eserse essin
Son günümde bu rüzgar
Nasıl olsa ayrıldık
Yüreğimde bayram var.

Bütün kuşlar vefasız
Mevsim artık sonbahar
Olsa da değişen ne
Özgürüm dağlar kadar.

Özgürce yaşıyorsam
Bana yeter de artar
Hiçbir şey engel değil
Ne fırtına ne de kar.

Sildim artık adını
Ben gönül defterimden
Sanki kendimi buldum
Şimdi sensin kaybeden.

Kalmadı bundan böyle
Ne bir derdim ne tasam
Kıyamet de kopmaz ya
Sana bağlı kalmasam.
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Kıymetim Bilinmedi

Benim bu çektiklerim
Hiç içime sinmedi
Ağlıyorum her zaman
Gözyaşlarım dinmedi.

Her gün kendimle savaş
Bitmez içimde telaş
Ölmüşüm yavaş yavaş
Tansiyonum inmedi.

Derdim büyük çığ gibi
Tükettim gençliğimi
Ömrüm cehennem dibi
Şans sırtıma binmedi.

Dert benim çile benim
Her gün çile çekenim
Sanırım bitmez derdim
Yüreğim sevinmedi.

Ne ateşim ne külüm
Ötmez oldu bülbülüm
Susuz kalmış bir gülüm
Kıymetim bilinmedi.
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Kıymetimi Bilmedin

"Çek git başımdan" dedin
Çekip gitmek kolay mı?
Hem çekip gitsem bile
Bu çok büyük olay mı?

Giderim gitmesine
Ama dönmek üzere
Mutlaka döneceğim
Unutma yaz bir yere.

Bu aşkın karşılığı
Kolay kolay ödenmez
Sana bir sır vereyim
Sevene "çek git" denmez.

Git demesi çok kolay
Zor olan göndermemek
Sevseydin "git" demezdin
Sevmemişsin hiç demek.

İster sev ister sevme
Sana bir şey diyemem
"Git" demek büyük günah
O günahı giyemem.

Ben sevdim seveceğim
Çünkü bana "sev" dedin
Benim candan sevdiğim
Kıymetimi bilmedin.
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Kızım

Bin dokuz yüz seksen beş
Tarih ekimin biri.
Aramızda bir bebiş
Çoğalttı sevinçleri.

Yuvamıza hoşgeldin
Hoşgeldin güzel kızım
Bize mutluluk verdin
Tükendi yalnızlığım.

Seninle mutlu olduk
Sevinç doldu yuvaya.
Mutlulukta kaybolduk
Seninle güzel dünya.

Dilerim hep mutlu ol
Üzüntü uzak olsun
İyi ki varsın,sağol,
Gönlüne sevgi dolsun.

       Mehmet Ali ÇIBIKLI
       01.10.2007-İzmir
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Kilit

Kapattım gönlümün kapılarını
Kör bir kilit vurdum üzerlerine
Ümitsizim beklemedim yarını
Düşmanlar gezsin gerine gerine.

Ben dost kim,düşman kim bilemedim ki,
Aktı gözyaşlarım silemedim ki,
Bir gün olsun ben de gülemedim ki,
Öldürdüğün aşkı gömdüm derine.

Ne gündüzüm gündüz,ne gecem gece
Yokluğun içimde sonsuz bilmece
Yıllardır sevdiğim sendin sadece
Öteleme beni getir berine.

Aktı gözyaşlarım sel oldu her yer
Allahım sen acı bana,sabır ver
Bari dileklerim olsun bu sefer
Kimseyi sevemem onun yerine.
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Kilit Vurdum Gönlüme

Sevmekten çok yoruldum
Dinlenmek istiyorum
Uzun süre birini
Sevemesem diyorum.

Kilit vurdum gönlüme
Anahtarı sakladım
Yorgun düştü sevmekten
Sevmeyi yasakladım.

Sevmek büyük bir telaş
Ayrıntıları büyük
Hele aşık olursan
Herşeyi ayrı bir yük.

Aşk bana göre değil
Özgürlük benim işim
Şu kısacık dünyama
Yaşamaya gelmişim.

Bundan böyle ben artık
Aşka vakit ayırmam
Aşk olmayan bir dünya
Aynı tas aynı hamam.
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Kimbilir

Önce sana teşekkür,
Hoşgörülü davrandın.
Sonra binlerce özür,
Hatama alınmadın.

Unutmak istedikçe,
Seni unutamadım.
Ben  seni düşündükçe,
Kendimi tutamadım.

İçimdeki arzular,
Dolu dizgin coşuyor.
Gönlümdeki dalgalar,
Sana doğru koşuyor.

Belki bir gün kimbilir,
Fırtınalar diner mi?
Sana yangın yürekler,
Birdenbire söner mi?
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Konu

Ne zaman yağmur yağsa
Sen gelirsin aklıma
Havalar kurak gitti
Unuttuğumu sanma.

Aramadım suçsuzum
Yağmurlar yağmadı ki
Diyelim ki suçluyum
Sende suç yok mu sanki?

Aramak üzerime
Yazılmış bir farz mıdır?
Senin hiç aramaman
Sendeki bir tarz mıdır?

Hep benden mi beklersin?
Aramayı sevmeyi?
Günah mı sanıyorsun
'Seviyorum' demeyi?

Bir kerecik arasan
Dünyanın gelmez sonu
Sevdin mi sevmedin mi?
İşte bu bizim konu.
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Köle

Zamansız bırakıp gidince beni
Yıkıldım  büsbütün her gün ağladım
Yıllardan beridir severken seni
Sevmemişsin demek çok geç anladım.

Seninle gezdiğim yerler yabancı
Her birisi bana ters ters bakıyor
Yokluğun içimde bin dert bin sancı
Bir ateş ki beni fena yakıyor.

Bir zamanlar beni delice yakan
Sönmeyen ateşin artık küllendi
Ve hele o gözler bir başka bakan
Öyle çılgınca sevmek eskidendi.

Dönsen de geriye faydasız şimdi
Herhangi birisin farkın kalmadı
O güzelim aşka 'bitti' denildi
Olmadı güzelim yine olmadı.

Ne kapında şöför ne de uşağın
Olurum sanma hiç ben artık senin
Unutma senin de geçti bak çağın
Kölesi olmadım ben hiç kimsenin.
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Köprü

Benim canım sevgilim
Şimdi nerelerdesin?
Çok özledim ben seni
Neden çıkmadı sesin?

Ne çok dereler aştım
Ne çok ovalar geçtim
Seni bulamayınca
Sabahlara dek içtim.

Meyhaneciler bile
Hep acırdı halime
Üzülüp ağlayınca
Demedi bir kelime.

Yokluğunda ağlardım
Sabaha dek yas tuttum
Zannettim ki ben sana
Sevgiliydim umuttum.

Oysa ben senin için
Belki onulmaz bir yara
Ya da sadece bir dost
Gördüğün ara sıra.

Yanılıyorsun canım
Ne dost ne de bir yara
Ben sana bir köprüyüm
Bu günden yarınlara.
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Kördüğüm

Sensiz gecelerde, seni aradım,
Hasretin kor gibi, içimi yaktı.
Hayalleri yine, sensiz yaşadım,
Yokluğun kalbimde, izler bıraktı.

Sevdana esirim, aşkına köle,
Beni sevdiğini, bir kere söyle,
Sensiz artık hayat, yaşanmaz böyle,
Sensizlik zehiri, içime aktı.

Nasıl düştüm bilmem, ben de bu hale?
Aşkım hiçbir zaman, değildi sahte,
Aşkımıza şimdi, bulalım çare,
Kalbim artık sana, kancayı taktı.

Seni bin kez sevdim, bin kez de öldüm,
Sensiz hep ağlayıp, yanında güldüm,
Seninle aşkımız, şimdi kördüğüm,
Sanki bakışların, bana tuzaktı.

Mehmet Ali Çıbıklı

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Körebe

Belki günün birinde,
Belli olmaz kimbilir.
Düşersen sen bu derde,
Söyle kimler sevinir?

Bilinmez ki yarınlar,
Bu günden neye gebe?
İçimizde umut var,
Umutlar birer bebe.

Aşkımız tepe taklak,
Sevdamız vurmuş dibe.
Araçta lastik patlak,
Bize herşey engebe.

Aşkı oyun mu sandık?
Bu ne biçim körebe?
Oynamaktan usandık,
Yorulduk birden bire.

Oyunda sen saklandın,
Ben de her zaman ebe.
Hep benimle oynadın,
Ben yoruldum artık be...
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Köyümüz

Dediler yeter artık
Bitti İzmir'de işin
Topla pılın pırtını
Çabuk olsun gidişin.

Gece gündüz demeden
Yıllardır çok koşturdun
Acımadın kendine
Yoruldukça yoruldun.

Çocuk değilsin be adam
Yaşın kemale erdi
Sana bu enerjiyi
Bilmem ki kimler verdi?

Dönüp baktım ardıma
Ne günler yaşamışım
Kimi arkadaş olmuş
Kimisi can yoldaşım.

Zil çaldı dersler bitti
izmir bana kapandı
İzmir'deki hayaller
Düştü suya ıslandı.

Düşünmedin kendini
Bari düşün karını
Geçen gün geri gelmez
İyi yaşa yarını.

Yarınlarda hep mutlu
olmak istersem eğer
Bıraktım ben İzmir'i
Köyümüz beni bekler.
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Kul Köle

Yine seni düşündüm
Desem de kanma sakın.
Bu sevda yordu beni
Benim ölümüm yakın.

Çevirme hiç başını
Duyma dediklerimi.
Bensiz yaşamaya bak
Avuturum kendimi.

İçinden eksilmesin
O gurur o mutluluk.
Ben işte hep böyleyim
Benim yüreğim buruk.

Ara sıra ağlarım
Sana göre nedensiz.
Üzülme hiç boş yere
Yaşamaya bak bensiz.

Sokak sokak dolaşan
Serserinin biriyim.
Sensizlik işte böyle
Aşkının esiriyim.

Bana bir ömür boyu
Sakın kul köle olma.
Ben acınla doluyum
Acılarla boğulma.
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Kurtuluş Bayramı

Kalmadı içimde, aşkın izleri,
Bir çırpıda sildim, süpürdüm attım.
Meğer yıllar yılı, yakmış bizleri,
Yumdum gözlerimi, rahatça yattım.

Yıllar yılı hep ben, boşa yanmışım,
Bir heves uğruna, yalan uğruna.
İyi ki sonunda, ben uyanmışım,
Tükenip giderdim, boşu boşuna.

Neyse ki kurtuldum, uçurumdan ben,
Yeni bir hayatı, yaşamak güzel.
Sanki yeni doğdum, hep tükenmeden,
Yaşama döndürdü, sihirli bir el.

Yaşamak güzelmiş, acı olmasın,
Yüreğim umutlu, mutlu bakışlar.
Aşk acısı gelip, gönle dolmasın,
Yüreğimde sevinç, mutluluklar var.

Mehmet Ali Çıbıklı
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Kurudu Pınarlarım

Kurudu pınarlarım
Susuz kaldım derede
Gece gündüz ağlarım
Oturup pencerede.

Cıvıl cıvıl öterken
Yüreğimdeki kuşlar
Sanki öldüler erken
Ortadan kaybolmuşlar.

Ne gelen var ne giden
Kapıma uğrayan yok
Yalnız kalınca birden
Derdim eskisinden çok.

Kuru bir yaprak bile
Bir şeyleri anlatır
Gönlüm gelirse dile
Dinleyeni ağlatır.

Bayram yeri gibiydi
Gönlüm eskiden benim
Gelen tekrar gelirdi
Çoktu benim sevenim.

Kurudu dört bir yanım
Hasret kaldım herşeye
Şimdi kuru bir canım
Mecalim yok sevmeye.
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Kutlu Olsun

Seksen yedi yılında
Güzel bir kız çocuğu
Gelince bu dünyaya
Artırdı mutluluğu.

Yirmi dokuz haziran
Sıcak bir yaz güneşi
Kalmadı hiç duymayan
Sevdik biz bu bebişi.

Ruhumuzu ısıttı
Isıttı yürekleri
Bize mutluluk kattı
Sevindirdi bizleri.

Kutlu olsun güzelim
Nice mutlu yıllara
Seni mutlu görelim
Tüm mutluluklar sana.

           Mehmet Ali ÇIBIKLI
                29.06.2008
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Kutsal Sevda

İçinde çağıldayan,
Sevgi pınarlarını.
Nefrete döndürmüşsün,
Hasret ırmaklarını.

Yüreğinde büyüyen,
Sevda  çiçeklerini.
Ne zamandır kaybettin?
Nere attın sevgini?

Alev alev yanarken,
Yüreğinde sevgiler.
Kaybolup gittin erken,
Tükendin birer birer.

Gönlünden çekip giden,
Bizim kutsal sevdamız.
Yeşertelim bitmeden,
Sonra hiç bulamayız.
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Labirent

Aşk mı mantık mı diye
Debelenip dururken
Bu aşkın veda çanı
On ikiyi vururken.

Çaresizlik içinde
Çareler arıyorum
Dönüp dolaşıp yine
En başa varıyorum.

Dolaştığımız yerden
Bir karış ileriye
Gidemiyorum ki ben
Dönüyorum geriye.

Sanki labirent gibi
Her taraf çıkmaz sokak
Yalanım yok inan ki
İnanmıyorsan gel bak.

Çıkmazın içindeyim
Ne ötesi berisi
Biri birinden farksız
Sanki aynı serisi.

Sakal bıyık misali
Hepsi aynı kefede
Bir çare bulamadım
Akıl yok ki kafada.
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Liman

Varlığında gülmedim
Yokluğunda ağlamam
Bıraktığın gibiyim
Eski tas eski hamam.

Sen gönlümde açmadan
En başında solmuştun
Benim için rüyamdın
Rüyamda kaybolmuştun.

Senede bir gün bile
Gelmenin faydası yok
Masallara küskünüm
Boş laflara karnım tok.

Beni düşünme sakın
Sevmeye de kalkışma
Gemim kalktı limandan
Limanıma yaklaşma.

Bir gün beni unut da
Sev başka birisini
Mutluluk senin olsun
Düşünme gerisini.
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Mahkeme Duvarları

Bıktım artık Hakim Bey
Buralara gelmekten
Çenelerim yoruldu
'Ben suçsuzum' demekten.

Tam bir yıldır kapında
Süt dökmüş kedi gibi
Oturmaktan sıkıldım
Kaybettim benliğimi.

Sabah beri beklerim
Bak  saat onbeş oldu
Beklemek de bir ceza
Ümitlerim kayboldu.

Mahkeme duvarları
Neden soğuk anladım
Yanlış yerdeyim diye
Üzüntüden ağladım.

Sonunda ölüm yok ya
Alt tarafı bir karar
Vaktinde verilmeyen
Adalet neye yarar?

Aç dosyamı son defa
Bak iyice incele
Ya at beni içeri
Ya da de 'güle güle'.
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Masal

Adını kalbime, çok zor yazmıştım,
Dedim ki ne unutur, ne silerim.
Seni kendime  sevgili sanmıştım,
Seni sevmek boşmuş, özür dilerim.

Sen de sevdin sandım, demek aldandım,
Meğer hepsi yalan, hepsi boşuna.
Tatlı bakışlara bakıp da kandım,
Geç olsa da anladım en sonunda.

Karanlık dünyamın güneşiydin sen,
Ruhumun en derin köşelerini
Aydınlatır, ısıtırdın istesen.
İstesen saçardın neşelerini.

Olmadı, istemedin sen de beni,
Ruhum da, kalbim gibi öksüz kaldı.
Her şeyden çok fazla sevmiştim seni,
Seninle yaşamak sanki masaldı.
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Masal 2

Aşk mı, mantık mı diye,
Hep sınadın kendini.
Sonunda tercih ettin,
Buldun şimdi yerini.

Aşk demek özveridir,
Diye teselli ettin.
Özveriyi bırakıp,
Mantık peşinden gittin.

Demek ki bilmiyorsun,
Sen doğruyu gerçeği.
Aşkta mantık aranmaz,
Bırak aşka kalbini.

Kalp olmazsa ne yapsın,
Nerden bilsin sevmeyi?
Onun bildiği mantık,
Bilmez ki sevilmeyi.

Karşılıklı olursa,
Aşk, o zaman aşk olur.
Karşılığı olmazsa,
Aşk, her zaman kaybolur.

Bilmezsin sen sevmeyi,
Bütün bunlar masaldı.
Aşk dediğin nedir ki?
Sanki hiç yaşanmadı.
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Mazi

Ben eski ben değilim,
Eski ben artık öldü.
Ben yeniden dirildim,
Mazi bir hayal oldu.

Bir zamanlar severdim,
Ben bir güzel kadını,
Şimdi neydi unuttum,
Bilemedim adını.

Hayal meyal tanırım,
Görsem belki yeniden.
Belki de utanırım,
Hiç bir şey diyemeden.

Sevgi istemem diyor,
Kalbimin sesine bak.
Aşkım elden gidiyor,
Mazi artık çok uzak.

Ben eski ben değilim,
Eski ben artık öldü.
Ben yeniden dirildim,
Herşey mazide kaldı.
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Meğer

Kırmızıyı sevmezdim,
Seni görmeden önce.
Dünyalar benim oldu,
Sen kırmızı giyince.

Kırmızılar bu kadar,
Yalnız sende yakışır.
Kırmızıyı giyersen,
Herkes sana bakışır.

Ne kırmızı, ne de mor,
Hiçbirinin yok tadı.
Gönlüm seni seviyor,
Sevmekse bunun adı.

Sen bendesin, ben sende,
Bir bütünüz şimdi biz.
İkimiz bir bedende,
Her gün artar sevgimiz.

Sen bana bir sevgili,
Ben sana yar olmuşum.
Bilmem ki ne demeli,
Seni bende bulmuşum.
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Mektup

Hiç bir derdim kalmadı
Başım rahat dik derken
Hay ağzımdan yel alsın
Zil çaldı yemek yerken.

Kapıda beni bekler
Meğer bizim postacı
Baktım elinde mektup
Girdi kalbime sancı.

Küfürlü mektup aldım
Dün eski sevgilimden
En masum satırları
"Kaçamazsın elimden"!

İstemiyorum seni
İstesem kaçar mıydım?
Küfrettiğini bilsem
Mektubu açar mıydım?

Nerden bilebilirdim?
Karaman'ın koyunu
Koyun sandım kurt imiş
Sonra çıktı oyunu.

Oynadıkça oynamış
Benimle her dakika
Beni ondan korumuş
Verdiğim bir sadaka.

Baktım hep zarardayım
İlişkiye son verdim
"Sever miydin? "  Derseniz
Bir zamanlar severdim.

Artısı yok eksi çok
Baktım hesap tutmuyor
Bitirdim ilişkiyi
Onunla yaşamak zor.

Gidip yaktım mektubu
Küllerini savurdum
Ben böyle bir gavurum
Eskiden de gavurdum.

Ağıt yaksın ağlasın
Sanki ben mi doğurdum
Sütten ağzım yanınca
Üfleniyor yoğurdum.

Başımı çeviremez
Dönüp bakmam geriye
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İster Çorum'a gitsin
İsterse Kayseri'ye.
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Memedim

Gittin yüreğimi yakıp da gittin
Her şarkıda şiirde adın kaldı
Sanki dönmemeye yeminler ettin
Yokluğun zehirmiş varlığın baldı.

Mevsimler baharmış yanımdayken  sen
Kara kışa girdim kıştan çıkamam
Bahar bana haram neden mi dersen
Sensizlik ağacı oldum yıkamam.

Gözyaşlarım yağmur hem de fırtına
Hep gönlüme aktı sel oldu taştı
Neden bu acılar seven sırtına
Bana düşen miras bin damla yaştı.

Gönül bahçem kuru çiçekler soldu
Erguvan çiçeği büktü boynunu
Ben sana o suya hep hasret kaldı
Bilemedim ben bunu kimin oyunu.

Gönlümden geçenler geçip gittiler
Kokun ve hayalin hiç gidemedi
Ortada bırakıp deli ettiler
Kimseler sevmedi garip Memedi.

Memedim Memedim kötü demedim
Otur bir köşeye bir sigara yak
Aşk acısı çekme be adam dedim
Canın istiyor mu bir sürü dayak?

Çok mu istiyorsun boşa sevmeyi?
Sevmek kim sen kimsin neyine senin?
Seni seven yok ki sevme kimseyi
Hiç kölesi olma artık kimsenin.
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Mendil

Bir yanım evet diyor
Bir yanım hayır kaplı
Çaresizlik içinde
Bağrıma bıçak saplı.

Kalmak mı zor gitmek mi?
Bir karar veremedim
Ben bu aşkın sırrına
Bir türlü eremedim.

Kal dersen eğer bana
Belki kalabilirim
Yatıp kalkıp ömrümce
Sana dua ederim.

Git desen de üzülmem
Kaderim buymuş derim
Yüreğimi bırakıp
Bilinmeze giderim.

Yeter ki sen mutlu ol
Mutluluk senin hakkın
Dönüp bakma ardına
Düşünme beni sakın.

Varlığın bana yeter
Varlığını bileyim
Bana bir mendil bırak
Gözyaşımı sileyim.

Erkekler ağlamazmış
İnanma hepsi yalan
Bir sürü ıslak mendil
Bu aşktan bana kalan.
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Menemen

Seninle yaşanacak bu son pazarım
Yakında gidiyorum burdan Menemen.
Geriye dönmem bir daha hiç umarım
Gidiyorum sana 'elveda' demeden.

Bu dört ay içinde neler çektim,neler,
Ne elimden tuttun,ne koynuna aldın.
Geçmek bilmedi bir türlü uzun günler
Beni bitmez tükenmez dertlere saldın.

Ne ben sana yolcu,ne sen bana hancı
Yabancı diye sevemedin sen beni.
Gün geçtikçe arttı,içimdeki sancı
Darılma sakın, ben de sevmedim seni.

Yalnız parkını sevdim senin,azıcık,
Biraz da pastaneyi sevdim,hepsi bu! ..
Sevdiğimden ayrı burda kalbim kırık
İnan,sen kaybettirdin bana yolumu.

Neler çektim ayrılıktan dertten yana
Günlerim gece oldu,geceler zindan.
Hasret şarkısı inledi kulağımda
Dolaşmak boşmuş,yaşamak ise yalan.

Son kez dolaşacağım sokaklarını
Yalnızlığı yaşayacağım yeniden.
Ve burda bırakarak acılarımı
Gideceğim,başımı hiç çevirmeden.

Seninle yaşanacak bu son pazarım
Sevenlerime gidiyorum Menemen.
Bak yeniden yeşerdi tüm umutlarım
Gidiyorum sana 'elveda' demeden.
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Merhaba

Çıkardım kelepçeyi
Özgürlüğe kavuştum
Şimdi hürgeneralim
Eskiden başçavuştum.

Yıllar yılı sıkmışlar
Acıtmışlar elimi
Elim ağzım bağlanmış
Küf tutmuştu dilimi.

Ağzım var dilim yokmuş
Herkes kedi ben fare
Uzun uzun gezmeye
Bulamamışım çare.

Şarkılar daha güzel
Herşey daha anlamlı
Yaşamak buymuş demek
Mutluluk var devamlı.

Sanki yeniden doğdum
Yeni geldim dünyaya
Yaşama sarılmışım
Sıcak bir merhabayla.

Merhaba yeni yaşam
Merhaba yarınlarım
Mutluluk treninde
Elbette ben de varım.
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Merhabalar Güzelim

Merhabalar güzelim
Merhaba benden sana
Seni nasıl özledim
Birazcık anlasana.

Benden çok uzaklarda
Bensiz neler yaparsın?
Hangi yoldan yürüyüp
Hangi yola saparsın?

Günlerce gecelerce
Her an seni düşündüm
Hayalinle sevinip
Yokluğunla üzüldüm.

Diyorum ki sen şu an
Nasılsın neredesin?
Merak ettim kaç gündür
Neden çıkmıyor sesin?

Yokluğunun acısı
Hem sana hem banadır
Yüreğim seni sevdi
Gönlüm senden yanadır.

Sevdiğimi bil yeter
Ve çok seveceğimi
Artık sana sakladım
Bundan sonra sevgimi.

Ölmesini bilirim
Ölmek işin kolayı
Sevmek en güzel şeydir
Sevmek yılın olayı.
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Meşale

Bitecekse bitti de
Bitmediyse bitmedi
Senin bu suskunluğun
Deli ediyor beni.

Susma birşeyler söyle
Suskunluk değil çözüm
Sen ki benim herşeyim
Kulağım ağzım gözüm.

Sen ki bende bitmeyen
Bir sonsuz meşalesin
Senden tek beklediğim
Bana sevgin bitmesin.

Yüreğim seni ister
Gönlüm hep sana akar
Senin güzel gülüşün
Yıllardır beni yakar.
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Mevsim

Yıl dört mevsim diyen yalan söylemiş
Nerde benim yazım,nerde baharım?
Neden bana kader çoktan gülmemiş?
Neden ben her zaman kışı yaşarım?

Yıl dört mevsim diye kimler uydurmuş?
Ne yazım var benim,ne de baharım.
Sonbahar,kış benim kaderim olmuş,
İlkbahar ve yazı ben hiç tatmadım.
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Mevsimlerden Senbahar

Mevsimlerden yine kış
İçime hüzün dolmuş
Yüreğim yapış yapış
Beklentilerim solmuş.

Hayalim çiçek açtı
Mevsimlerden ilkbahar
Sevgin bana ilaçtı
Hala ümitlerim var.

Mevsimler yaza döndü
Sen bana dönemedin
Artık ümidim söndü
Geleceğim demedin.

Mevsimlerden sonbahar
Ümitlerim döküldü
Yokluğun bana zarar
Boynum yine büküldü.

Mevsimlerden senbahar
Her mevsimde sen varsın
Sevdim sonsuza kadar
Sen bitmeyen baharsın.
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Meyhaneci

Aç kapını meyhaneci, ben geldim,
Bir eksik, bir fazla, ne farkeder ki?
Tek tesellim sensin, bu akşam benim,
Bundan sonra her gün gelirim belki.

Her gün sofra kurulsun, ağır başlı,
Bir güzel yerleşsin sonra rakılar.
İçerken onları, gözleri yaşlı,
Belki kaybolur, bendeki acılar.

Loş ışıkların altında dağılmış,
Sigara dumanı gibi ümidim.
Benim gibi daha, kimler yanılmış?
Kadere bilmem, kaçıncı yenilgim.

Boşver meyhaneci, dinleme bizi,
Karşı gelemeyiz kaderimize.
Biraz daha içelim içkimizi,
Sonra başkası gelir yerimize.
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Mezar

Haklıymışsın güzelim
İki sene nedir ki?
Bir günü bitti bile
Boş kuruntu benimki.

Sen seninle birlikte
Güzel günler geçer de
Üzüntüden kapanır
Gözüme iner perde.

Boşver düşünme beni
Sen hayalini yaşa
Böylesine bir fırsat
Gelmez bir daha başa.

Burda kendi halimde
Olur muyum bilmem ki!
Ya da ben sensizlikten
Ölür müyüm bilmem ki!

Ayrıntıya gerek yok
Hiç çevirme başını
Acılar benim olsun
Akıtma gözyaşını.

Durma haydi git artık
Yarınlar seni bekler
Mezarımın başına
Üşüşmüş bak sinekler.
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Mezarcı

Dertlerim pek çok benim
Anlatılmaz yaşanmaz
Ben ölmek istiyorum
Mezarımı derin kaz.

Derin kaz ki derinde
Rahatça uzanayım
Orda bari rahatça
Uyuyup uyanayım.

Çalış didin çabala
Otuz beş yıl on bir ay
Yaşaması pek zordur
Anlatması pek kolay.

Masal gibi insana
Yaşamayan bilemez
Ağzınla kuş tutsan da
Kimse aferin demez.

Kimseye yaranmazsın
Hep çalış gece gündüz
En ufak bir hatada
Gelir cezalar dümdüz.

Kıymetini bilmezler
Atarlar bir kenara
Kenardan çıkmak için
Çareleri sen ara.

Minnet et öte beri
Yalvar yakar herkese
Menfaatin uğruna
Kulak ver her bir sese.

O çaydan geçmek için
Köprüleri sen ara
Köprüyü bulamazsan
Kaldın başka bahara.

Baktın ki çay çok derin
Köprüsü yok yıkılmış
Mevsimin anlamı yok
Senin için hergün kış.

Karşıya geçemezsin
Dertler sana kış olmuş
Dertlerinin içinde
Umutların kaybolmuş.

Otur çök bir kenara
Al eline başını
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İstesen sevemezsin
Toprağını taşını.

Her yeri ayrı bir dert
Toprağı da taşı da
Mevsimleri insafsız
Baharı da kışı da.

Baharım kışa döndü
Kışım zaten hergün kış
Benim için tek çare
Mezarda dertsiz yatış.

Kaz mezarcı mezarı
Epeyce derin olsun
Mümkünse gölgeye kaz
Yazları serin olsun.

Bu dünyada gülmedim
Bari orda güleyim
Bitince haber et de
Gel deyince geleyim.

Hocaya da haber ver
Okuttursun salamı
Benim bu çektiklerim
Allah için reva mı?

Umursama sen beni
Mezarımı çabuk kaz
Başımdaki tahtaya
Üzüntüden öldü yaz.
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Mihriban

Sarı saçlı Mihriban
Adını ana ana
Bitip tükendi bu can
Anlatamadım sana.

Bir şey mi oldun sandın?
Şarkılara düşünce
İşte yine aldandın
Şimdi bana küsünce.

Şarkılar beni değil
Her zaman seni desin
Sana sözüm şunu bil
Ummadığın yerdesin.

Güvenme o saçlara
Ve de bu gençliğine
Kuruyan ağaçlara
Benzeyeceksin yine.

Zaman bu döner durur
Dersin ki zaman dursun
Sonunda seni bulur
Kaybeden sen olursun.

Mihriban ah Mihriban
Sen mi dünya merkezi?
Artık rüyadan uyan
Aldatmışsın herkesi.
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Minnet

Aşk mı dedin? Nedir o?
Yenilir içilir mi?
Bir köprü müdür yoksa?
Üstünden geçilir mi?

Aşkımızın üstünden
Sene geçti yıl geçti
Onu köprü sanmıştım
Yalanı kimler seçti?

Düşsem aşk denizine
Kapılsam dalgasına
Yalvarırsam namerdim
İşte yeminler sana.

Sensiz yaşamasını
Öğrendim en sonunda
Ölmek istemiyorum
Ben bu aşkın yolunda.

Elbet birgün çıkarım
Çıka bata sahile
Zaferi kazanırım
Minnet yok sana bile.
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Moskova'nın Ayazı

Ayrı düştük sonunda
Aramızda yıllar var
Sen orada ben burda
Tükenmeyen yollar var.

Yollar ki nasıl desem
Her kavşakta bir engel
Üstüme geliyorlar
Dertlerim çengel çengel.

Kıvrım kıvrım kıvrılmış
Yüreğim yumak yumak
Bin parçaya kırılmış
Mümkün değil uyumak.

Uyku girmez gözüme
Yokluğun büyük acı
Kulak verme sözüme
Yok gönlümün ilacı.

Hem yollar hem de yıllar
Aramızda gardiyan
Bizleri ayırdılar
Biz şimdi iki düşman.

Moskova'nın ayazı
Ümidimi söndürdü
Alnımdaki bu yazı
Beni bana döndürdü.

Alınyazım çekerim
Tanrımın hediyesi
Bitti artık şekerim
Bu aşkın hikayesi.

Hikaye masal oldu
Yaşanmaz anlatılır
Aşk yürekte kayboldu
Kulaklar çınlatılır.

                09.02.2011-Moskova
                Moskova saati ile saat 15.46
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Mutlu Olacaksın

Bir tek bensem yüzünü
Güldüren ve ağlatan
Nedir söyle bakalım?
Seni bana bağlatan.

Güldürmeye teşekkür
Hep böyle devam etsin
Ağlatmaya da özür
Bizden öteye gitsin.

Üzüntüleri bırak
Mutluluk bizim olsun
Yaşamak bak ne güzel
Üzüntüler kaybolsun.

Yarınlar kucak açmış
Mutluluk kucağında
Dilerim hep yanarsın
Bu aşkın ocağında.

Sevmeye sevilmeye
Ve her şeye layıksın
Sevilmekle gurur duy
Sen mutlu olacaksın.
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Mutlu Olamayız

Aşkın sensizliğinden
Geçtim bensizliğine
Bir anlam veremedim
Senin densizliğine.

Bu kadar çok mu olur?
Şu umursamazlığın
Senin bu hareketin
Bak işte yığın yığın.

Niyetini bilemem
Düşüncen ne aklın ne?
Ama bana ters gelir
Kabul etmem bahane.

Çekmek zorunda mıyım?
Senin bunca kahrını
Uzaklaştırıyorsun
Oysa bize yarını.

Yarın uzaklaşırsa
Onu bulamayız bak
Yarınlarda ikimiz
Mutlu olamayız bak.
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Mutluluğa Çağrı

Dedik ki bekarlıkta,
                        Bir fayda bulamayız.
                        Artık bu son durakta,
                        Daha çok kalamayız.

                        Ne bekarlık sultanlık,
                        Ne de iyi bir şeymiş.
                        Bitsin artık yalnızlık,
                        Çaresi evlenmekmiş.

                        Bu yüzden karar verdik,
                        Sonunda evlenmeye.
                        Sizi de davet ettik,
                        Bizimle eğlenmeye.

                              Mehmet Ali ÇIBIKLI
                             25.07.1977-Balıkesir
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Mutluluğu Bulalım

Gel sevdiğim gel gitme
Beni sensiz bırakma
Ben zaten çok yanmışım
Bir daha da sen yakma.

Sen benim çok sevdiğim
Kıymetlimsin canımsın
Beni bana döndüren
Damarımda kanımsın.

Kana nasıl muhtaçsam
Sana öyle muhtacım
Tek çarem sensin benim
Sensin benim ilacım.

Bak yaralarım azdı
Gel çare ol yarama
Senin de çaren benim
Başka çare arama.

Sen ve ben yarınlarda
El ele dolaşalım
Mutluluk bizi bekler
Mutluluğu bulalım.
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Mutluluğu Bulmalı

Asansörle çıkanlar
Asansörle inermiş
Hızlı gitmek isteyen
Hep uçağa binermiş.

Aceleye gerek yok
Zaman hızlı geçiyor
Kör olası azrail
Bizi mutlak seçiyor.

Yaşamanın tadına
Varmak istiyorsak biz
İstediğimiz yere
Yavaşça gitmeliyiz.

Hep sindire sindire
Her şeyden zevk alarak
Alelacele değil
Uzun zaman kalarak.

Mutluluğu bulmalı
Her gün mutlu olmalı
Mutsuzluğu boşaltıp
Mutlulukla dolmalı.
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Mutluluğu Özledim

Gitmeleri özledim
Kabuğumdan çıkarak
Arada bir de olsa
Kuralları yıkarak.

Sevilmeyi özledim
Adam gibi gerçekten
Basiretim bağlanmış
Çok çektim bu felekten.

Sevmeleri özledim
Yürekten ve sıcacık
Sevmeye hasret kalan
Öksüz yüreğe yazık.

Özlenmeyi özledim
En güzeli özlemek
İçinde umut varsa
Dönüşünü gözlemek.

Mutluluğu özledim
Sevmeyi sevilmeyi
Sevgilinin koşulsuz
Sevdiğini bilmeyi.
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Mutluluk

Fırtınaya dönmesin
İçimdeki rüzgarlar
Bir şey olmaz inşallah
Her şeyde bir hayır var.

Allah bundan da kötü
Dertler vermez inşallah
Bizi kötü yollardan
Çeviren yine Allah.

Yarın bu günlerimi
İnşallah aratmasın
Yarınlar içimizde
Kötü kötü yatmasın.

Diliyorum Allahtan
Mutluluk üstümüze
Azalıp eksilmeden
Geldikçe gelsin bize.

Mutluluk hepimize
Biçilmiş birer kaftan
Başka söze gerek yok
Ben anlamam boş laftan.
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Mutluluk Yolu

Aşk ve sevgi yerini
Nefrete mi bıraktı?
Hani kalbinde sevgi
Hiç azalmayacaktı?

Ne değiştirdi seni
Mevsimler mi yıllar mı?
Ya da aramızdaki
Bitmek bilmez yollar mı?

O güzelim gülüşler
Neden kaybolup gitti?
Neye kızıp küstün de
Aşk kalbini terketti?

Bir kapanmaz yaraydı
İçimde senin aşkın
Çekip gittin nedensiz
Şimdi şaşkınım şaşkın.

Yarınları dün gibi
Seninle dolu dolu
Yaşamak istiyorum
Bu yol mutluluk yolu.
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Mutluluklar

Bugün aramıştım ben akşam üstü
Sakin sakin duruyorken bu deniz
Belki gelmedin diye sana küstü
Üzüntüm artıyor bak yine sensiz.

Ben bitmeyen aşk yolunun çocuğu
Ve sen bana her zaman açan bir gül.
Sonsuza dek ararım mutluluğu
Bulursam uğrunda olurum bülbül.

Üstüme üstüme gelir geceler
Yalnızlık her zaman gönlüme akar.
Gördüğün şu garip adın heceler
İçimdeki sevgin gönlümü yakar.

Dilerim Tanrımdan olmasın sabah
Esmesin ruhuma sabah meltemi.
İşlesem şimdi ben binlerce günah
Karaya oturur bu sessiz gemi.

Ben sana sevdalı sana yanığım
İnan ki olmuyor bak sensiz sabah
Gönlüm sana tutsak sana sanığım
İçimde büyüdü binlerce ah vah.

Ne beni anladın ne de aradın
Sende bilmediğim bir kişilik var
Dertlerimle boğuştum anlamadın
Bana üzüntü sana mutluluklar.

Mehmet Ali Çıbıklı

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Mutluluklar Dilerim

Seni gördüm dün gece,
Eski köşebaşında.
Gözlerin bir bilmece,
Bakıyordun karşımda.

Birşeyler sorar gibi,
Bana niçin bakarsın?
Hiç sevmedin sen beni,
Sevmekten mi korkarsın?

Biraz olsun bilseydin,
Aşk denilen o şeyi,
Sen de beni severdin,
Öğrenirdin sevmeyi.

Bu tertemiz aşkımı,
Duysaydı eğer kuşlar.
Bırakırlar uçmayı,
Ağlamaya başlarlar.

Aşkın kuralı önce,
Sevip de sevilmektir.
Sen beni sevmeyince,
Tek çarem ölmek midir?

Sensiz de güzel dünyam,
Bak geçiyor günlerim.
Sana yaşam boyunca,
Mutluluklar dilerim.
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Mutluyum

Sevdin mi sevmedin mi?
Söyle Allah aşkına
Sersem ettin sen beni
Döndüm artık şaşkına.

Birazcık aklım varsa
Onu da alıp gittin
Serseme döndüm şimdi
Beni perişan ettin.

Çareyi kaçmak sandın
Kaçıp gittin apansız
Hayaller düştü suya
Düşüncelerim cansız.

Yokluğun yıksa bile
Yüreğimi derinden
Sevmeyeni sevemez
Kımıldamaz yerinden.

Sadece el sallanır
Ardından uçan kuşun
Peşinden koşmak olmaz
Sonu gelmez o işin.

Gidene güle güle
Yalvaramam peşinden
Zaten canıma yetti
Mutluyum gidişinden.
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Müebbet

Sensiz gecelerime
Güneş bile doğmuyor
O gecenin sonunda
Sabahın gelmesi zor.

Geceler kapkaranlık
Kayboldum çıkmazdayım
Ruhum titriyor sensiz
Üşüdüm ayazdayım.

Ne sağımda ışık var
Ne solumda bir ışık
Ben bir şey anlamadım
Aklım karmakarışık.

Tutmak için uzattım
Boşluğa ellerimi
Sensizlik sokağında
Bulamadım kendimi.

Kendimi beğenmedim
Bu ben miyim Allahım?
Dört bir yanım karanlık
Hiç doğmuyor sabahım.

Sensiz şu yeryüzünde
Garip kaldım biçare
Derdimsin dermanımsın
Bul derdime bir çare.

Sende bir ömür boyu
Takılıp kalmak gibi
Güzel planlarım var
Seninle olmak gibi.

Daha pek çok şeyler var
Bitmedi muhabbetim
Tutsaklığım sanadır
Ben sana müebbetim.
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Nakavt

Bakıyorum pür dikkat
Birşey olmamış sanki
Sende giden birşey yok
Sevmemişsin demek ki.

Teğet geçer sanmıştım
Tam on ikiden vurdu
Düştüm kör bir kuyuya
Kaybettim ben yolumu.

On sekiz şiddetinde
Bir büyük depremmiş bu
Kıpırdamam imkansız
Bendeki aşk vurgunu.

Denizde vurgun yemiş
Şaşkın balıkçı gibi
Sarhoşum ayılmam zor
Bu ne biçim yenilgi?

Kırk yıl geçse üstünden
Kendime gelmem çok  zor
Yıkıldım nakavt oldum
Bak  her tarafım mosmor.
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Nasıl

Ben seni unutmak için sevmedim
Diye senin için şarkı söylerdim.
Kalmadı artık şarkıların tadı
Seni bir zamanlar gerçek severdim.

Paylaşmayı sevmem diyen sen idin,
Sevdiğimi paylaşamam demiştin.
Sözler ile yaşananlar tezatmış,
Böyle birdenbire nasıl değiştin?
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Nasihat

Gel bana seninle sohbet edelim
Sözlerim doğrudur yoktur hiç yalan
Dinle beni sana ne diyeceğim
Otur ve şöyle bir ardına yaslan.

Herkese bir akıl vermiş Yaradan
Bir de yürek vermiş bunun yanında
İster aşkı ister mantığı kullan
Birinden vazgeçeceksin sonunda.

Aşk ve mantık, ikisi sanki düşman
Gelmezler bir araya  ömür boyu
Eğer aşk diyorsan olursun pişman
Yaman akar aşk ırmağının suyu.

Bu yüzden aşkı seçme, acı çekme
Yaşa güzel güzel,mantığı kullan
Gönül bahçene dert tohumu ekme
Mutluluk senin, mutlu ol her zaman.
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Nazar

Taht kurmuştun gönlüme
Sahip çıkmadın tahta
Artık hiç çıkamazsın
Çünkü kırıldı tahta.

Bir ihtimal daha yok
İhtimaller tükendi
O inatçı duruşun
İhtimalleri yendi.

Yıllar sonra rastlarsak
Yolda birbirimize
Selam vermeyi bırak
Dönüp bakmazsın bile.

Değil lale devrinde
Sanki taş devrindeyiz
Söyle bana kuzum sen
Biz kimiz? Neredeyiz?

Nazara mı geldik ne?
Bir kurşun döktürelim
Nazarı atmak için
Hocaya mı gidelim?
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Ne Zaman

Ne zaman yağmur yağsa,
Seni düşünür, seni yaşarım.
Gözlerin gelir aklıma,
Islak, üzgün gözlerin...
Ve yanaklarından süzülen,
O iki damla yaş senin...
Yüreğime hançer gibi saplanır,
Yaralar beni derinden.
Kıyasıya durmak bilmez hançer,
Yaralar ki biteviye.
En olmaz yerimden,
Biçare yüreğimden...

Ne zaman yağmur yağsa,
Buğulu camlara çarpan,
Başıboş damlalar gibi,
Yüreğimde de hissederim
Gözlerinden akan gözyaşlarını.
Zaptedemem işte o an,
Yüreğimde dinmek bilmeyen
Sana olan sevgimi.
Yağmur damlaları gibi,
Bırakırım kendimi...

Ne zaman  yağmur yağsa,
Gözyaşlarım  yüreğime saplanır,
İçimde büyür  öksüz sevgin,
Yüreğim birdenbire dağlanır.
Bir buruk hüzün kaplar içimi,
Ben hep seni düşünürüm.
Çaresizlik diz boyu bende,
Dertlenir, üzülürüm.
Seninle yaşamak ister,
Seninle geçsin derim, ömrüm.

Ne zaman seni düşünse yüreğim,
Öbek öbek sevgiler oluşur içimde.
Damla damla doluşur sevgim,
Bir beklenti, bir ümit bende.
Seni ister, sana koşar,
Her an sevginle coşarım.
Sana sevgim artar birden,
Aşk güllerim yeniden açar,
Mutluluğu arar yeniden,
Kışım bahar olur yüreğimde...

Ne zaman yağmur yağsa,
Camlarda damla damla yağmur,
Pencerede gözü yaşlı ben.
Hep seni düşünürüm,
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Sen bunu hiç bilmeden.
Sana sevgim her geçen gün artar,
İster anla beni, ister anlama,
İster ağla ben gibi, ister ağlama,
İster bil halimi, ister bilme.
Zaten bilemezsin ki bunları sen,
Hem ne değişir ki, bilsen...

Ne zaman yağmur yağsa,
Gözü yaşlı iki kişi:
Biri gökyüzü, biri de ben.
Yağmur toprağına kavuşur,
Ben ise sana kavuşamadım hiç.
Yalnız hayalimde kavuştum,
Hayalimde benim oldun sen.
Hayalinle yaşadım, sana taptım,
Sana gönlümde bir saray yaptım,
Seni baştacı yaptım...

Ne zaman yağmur yağsa,
Seni düşünürüm:
Sen ve ben! ..

                                  Mehmet Ali ÇIBIKLI
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Neden?

Bırakıp da gidince,
Öyle kızdım ki sana.
Yokluğun ölüm gibi,
Halimi anlasana.

Gittiğin günden beri,
Sevdanla tutuştum ben.
Meğer ne çok sevmişim,
Ben seni hiç bilmeden.

Yokluğunda ararım,
Seni her gün, her yerde.
O tatlı güzelliğin,
Beni düşürdü derde.

Hani vedalaşacak,
Öyle ayrılacaktın.
Ümitlerimi kırıp,
Beni neden aldattın?

Benden kaçarcasına,
Böyle gidişin neden?
Bu kadar mı korkarsın,
Birisini sevmekten! ..
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Nevresim

Şu yalancı dünyada
Kalmadı bir hevesim
Ölürsem hiç üzülme
Ört üstüme nevresim.

Planını bozma hiç
Bildiğin gibi yaşa
Baktın ki ben ölmüşüm
Not bırak arkadaşa.

O gereğini yapar
Haber salar çevreye
Altından kalkamazsa
Polis girer devreye.

Anında yaklaşırlar
Bir ambulans bir ekip
Önce bir bir bakarlar
Nevresimimi çekip.

'Yazık daha çok gençmiş'
Diye başlar sallarlar
Alırlar bir sedyeye
Hemen morga yollarlar.

Yeni yolculuğumun
Henüz daha başında
Gözyaşı yağmur gibi
Senin arkadaşında.

Herkesi sen mi sandın?
Vefasız acımasız
Ben de terkettim seni
Kaldın mı yapayalnız.

Bu dünya böyle işte
Milyonların içinde
Gün gelir yalnız kalır
Olsa da bile Çin'de.
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Nimet

Uzaklardan bir kere
Merhaba diyebilsen
Soğuk bir kış akşamı
Koşarak gelebilsen.

O zaman ne isterdim
Dünyalar benim olur
İçimde o bitmeyen
Üzüntüler kaybolur.

Koklardım uzun uzun
Sarılırdım boynuna
Bir kedi gibi ürkek
Sokulurdum koynuna.

Ayrılmanı istemem
Bırakamazdım seni
O güzel kollarınla
Sen de sarardın beni.

Kenetlenirdik artık
Sarılırdık sımsıkı
Bırakmazdık biz bizi
Olurduk sıkı fıkı.

Birşeyler fısıldardın
Aşktan sevgiden yana
Aşk bulunmaz bir nimet
Sevmekten anlayana.
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Niye ?

Açık bıraktım kapımı
Belki girersin diye.
Sana yönelttim kalbimi
Belki seversin diye.
Sevmedim hiç kimseyi
Sen varsın diye.
Öyle seviyorum ki seni
Hem de ölesiye.
Oysa sen hep suskunsun
Söyle acaba niye?
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Nokta

İçimde taşırken, senin sevgini,
Bir ilahtın bende, benim taptığım.
Bir sönmez alevdin, yakmıştın beni,
Uğruna saraylar, hanlar yaptığım.

Hayalimdin benim, sevgilimdin sen,
Kalbimde yaşadın, sen yıllar yılı.
Şimdi düşündüm ki, sen böyle birden,
Sanırım hakettin, bu ayrılığı.

Beni sevdin sandım, demek aldandım,
Demek ki ben seni, her gün incittim.
Demek ki ben boşu boşuna yandım,
Demek ki ben seni, rencide ettim.

Aşka nokta koydum, sevemem artık,
Seni bunca yıldır, boşa sevmişim.
Hayallerim üzgün, düşüncem çarpık,
Sana ben sevgimi, boşa vermişim.

Bu kaçıncı nokta, bilemem ama,
Eminim bu sefer, son nokta olur.
Artık bundan sonra, gönül bağıma,
Bir başka misafir, çok zor bulunur.
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O Güzelim Günlerim

Aşkımız ölmüş artık
Onu gömdüm derine
Gözün aydın sonunda
Gez gerine gerine.

Farklı değilmişsin sen
Herkes gibi aynısın
Sonunda olan oldu,
Şimdi benden ayrısın.

Bir gün anlarsın sen de
Sevmek neymiş aşk neymiş
Sonu iyi olmayan
Hastalık nasıl şeymiş?

Yaşama lanet edip
Ümitsizce beklersin
Sigarayı içkiyi
Ard ardına eklersin.

Geçmişte yaşadığın
Herşeye lanet dersin
Dilersin ki Allahtan
O günü geri versin.

Ama mümkün değil ki
Bir rüyaydı ve bitti
O güzelim günlerim
Yaşandı,çekip gitti.
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O Kara Gözler

O kara gözlerini
Gördüğüm günden beri
İnan dünyam karardı
Görmedim hiçbir yeri.

İmkansızı istemek
İmkansız oluyorsa
Sevgilerin yerine
Üzüntü doluyorsa.

Aşk bahçemizin gülü
Açmadan soluyorsa
Beklenen o sabahlar
Yine de olmuyorsa.

Umutlarım karardı
Beklentilerim hiç yok
Aşka inanmıyorum
Boş laflara karnım tok.

Daha renkli bir dünya
Görmeyi istiyorum
O kara gözlerine
Bakmıyorum diyorum.

Mehmet Ali Çıbıklı

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

O Yerde

Ben sevdim de sevmedin
Yine seni sevsem mi?
Kavuşmayan ellerin
Suçu neydi bilmem ki?

Sevmek neden suç olsun
Mutluluğu beklerken
Terkedip gidiyorsun
Ben seni çok sevmişken.

Benim herşeyim sensin
N'olur beni terketme
Yeşersin ümitlerim
Böyle bırakıp gitme.

Bırak aşkı tadalım
Dönelim tekrar geri.
Mutluluğu bulalım
Yaşayalım günleri.

Belki günün birinde
Seversen eğer beni.
Bekliyorum o yerde
Ömrüm boyunca seni.
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Oğlum

Sen bizim gönlümüzde doğan güneş,
Sevgimizin sahibi, canımızsın.
Dünyada hiçbir şey, sana olmaz eş,
Sen bizim hayatımız, kanımızsın.

Aramıza gelmekle ışık saçtın,
Hayatımız değişti, neşelendik.
Sen de bize sevgiyle kucak açtın,
Hep birbirimizi sevdik, sevildik.

Nice günler, nice yıllar dileriz,
Pembe ümitlerin, hiç kararmasın.
Yaşamanın tadı yok, şimdi sensiz,
Tanrım sensizliği hiç yaşatmasın.

                                      27.10.2000
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Oku

Gittiğin günden beri
Hem sarhoşum hem sersem
Elbet günün birinde
Buluşacağız dersem...

Döner misin o zaman?
Bana tekrar koşarak
Başlayalım yeniden
Artık inadı bırak.

Bu rüya ömür boyu
Sürebilseydi keşke
Gitmeyip otursaydın
Gönlümdeki bu köşke.

Neler neler vermezdim
İsterse çıksın canım
Bitirdin beni zaten
Kırıldı dört bir yanım.

Bu ne biçim hastalık
Bu ne biçim bir illet
İnan ki bu halime
Şaşırdı bütün millet.

Aramaya gerek yok
Ne silahı ne oku
Beni anlaman için
Yazdıklarımı oku.

Oku ki anla artık
Beni nasıl öldürdün
Rezil ettin sen beni
El aleme güldürdün.
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Okyanus

Dönülmez bir akşamın
Ufkunda seni gördüm
Açtım aşk defterini
Okudum yine dürdüm.

Hafızamda canlandı
Yaşanan hatıralar
O hatıralar beni
Taa derinden yaralar.

Açtım da o defteri
Okudum sayfa sayfa
Okudukça anladım
Sen kaptansın ben tayfa.

Bu aşkın gemisinde
Kaptan ben olmalıydım
Damla damla süzülüp
Gönlüne dolmalıydım.

Yelkenleri açarak
Giderdik enginlere
Selam  bile vermezdik
Şımarık zenginlere.

Okyanus ortasında
Bir sen vardın bir de ben
Mutluluğu bulurduk
Üzmeden üzülmeden.
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Okyanus Gözler

Okyanus gözlerine
Bakmaya kıyamazdım
O güzelim gözlere
Nice şiirler yazdım.

Okyanuslar kayboldu
Şimdi küçük bir deniz
Karşılıksız aşkıma
Bir değer vermediniz.

Çözemedim yıllardır
Neydi sizin derdiniz
Biz hiç biz olamadık
Hep ben hep ben dediniz.

İki kişilik dünya
İkimize çok geldi
Oysa bir gülüşünüz
Dünyalara bedeldi.

Beni hep yok sayıp da
Kendiniz yaşadınız
Unutuldu yeminler
Yürekten boşadınız.

O okyanus gözlere
Şimdi kimler bakıyor
İçimdeki bu ateş
İçin için yakıyor.
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Oldum Olası

Ben sana aşığım,oldum olası
Yüreğimde sevgin,içimde aşkın.
Her gün kanamakta aşkın yarası
Sanki bir sel sevdan,yürekte taşkın.

Ben sana bağlandım,oldum olası
Ben sana sevdalı,ben sana yanık.
İçim alev alev,sön körolası
Gönlüm hep cezalı,gönlüm hep sanık.

Hep seni sevdim,oldum olası
İçimde büyüyen alev sönmedi.
Geldi sevişmenin şimdi sırası
Seni düşündükçe sevdam dinmedi.
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Olmuyor

Kalemim kurudu kağıt kurudu
Yazacak bir satır bulamıyorum.
Bilmiyorum  bana şimdi  ne oldu
Şiirlerimle dost olamıyorum.

Gelmiyor aklıma hiçbir şey şimdi
Nazar mı değdi ne,bilemiyorum.
Belki de kaderim bana yenildi
Kader buysa eğer,gülemiyorum.

Kader kader diye düştüm bu hale
Kaderimi oysa ben kendim yazdım.
Sevdim deli gibi yok ki bir çare
Kendi kuyumu ben, ben kendim kazdım.

Neler yaptım neler bir faydası yok
Gönül tasım delik artık dolmuyor.
Bugünkü üzüntüm dünden daha çok
Olmuyor olmuyor,Tanrım olmuyor.

                       29.08.2007-Didim
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Otoban

Aşkımız bir uzun yol
Üç şeritli otoban
Ölmek var da dönmek yok
Gideceğiz durmadan.

Bu aşkın yolcuları
Sadece ikimiziz
İndi-bindi tali yol
Bize göre gereksiz.

Bu yol bizim yolumuz
Ne karanlık ne gündüz
Sağa sola bakmadan
Gidiyoruz biz dümdüz.

Yolumuz yarınlara
Bizi kavuşturacak
Yarınlarda mutluluk
Bize açılan kucak.

Gideriz yolumuzdan
Çıktıysak otobana
Yolumuz doğru yoldur
Bakmayız iki yana.
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Oynamıyorum

Sıkıldım oynamaktan
Hep aynı hep monoton
Mutluluk desen hiç yok
Mutsuzluk on yüz bin ton.

Bir an olsun gülmez mi?
Kaderimin ön yüzü
Baharı yaşamadan
Erkenden gördüm güzü.

Oysa benim hayalim
Koşup çıkmaktı düzü
Onu beceremedi
Allahın bu öküzü.

Güvendiğim dağlara
Karlar fena yağıyor
İnek sandılar beni
Hergün biri sağıyor.

Adamdan sayılmayan
Adam olmaktan bıktım
Sıkıldım bu oyundan
Oynamıyorum,çıktım.

Sıkıntılarım elbet
Çabuk geçer umarım
Gün gelir de sonunda
Gözlerimi yumarım.
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Oysa

Sen Aslı'sın ben Kerem
Aşkından oldum verem.
Gel sevginle sar beni
Yoksa sensiz ölürem.

İçime sığmaz oldu
Sevgin gönlüme doldu
Seni her gün sevmekten
Masum kalbim yoruldu.

Gel hasretimi dindir
Kalbim senin yerindir
Kaç zamandır üzgünüm
Bir kerecik sevindir.

Sevgine muhtacım ben
Aşkına ilacım ben
Doyur beni sevginle
Sensiz,sana açım ben.

Umutlarım sarardı
Sensiz dünyam karardı
Neden bu hale düştük?
Oysa sevgin de vardı.
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Oyun

Duyguların sahte mi?
Yalan mıydı o sözler?
Peki bunca zamandır,
Niye baktı o gözler?

Söyle, sence aşk nedir?
Sevmeyip sevilmek mi?
Seni seven biriyle,
Daima eğlenmek mi?

Aşk her zaman kutsaldır,
Aşka değer verirsen.
Mutluluk seninledir,
Hele bir de seversen.

Sevda mı bu, aşk mı bu?
Buna aşk mı diyorsun?
Nedir bunun yorumu?
Yalnız sen biliyorsun.

Gel oyun oynayalım,
Kedi-fare oyunu.
Sen kedi ol, ben fare,
Seyredelim sonunu.
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Oyuncak

Kaçmak ise amacın
Gerek yok ki bunlara
Açarsın yelkenleri
Yanaş başka limana.

Sanki çok mu mecbursun
Beni oyalamaya
Bak sonumuz ayrılık
Yazıyorum şuraya.

Aradıkça kayboldun
Sanırım kaçıyorsun
Sonuna dikkat et bak
Arayı açıyorsun.

İstemiyorsan bırak
Ne olursam olayım
Bu aşkın denizinde
İstersen kaybolayım.

Sen her zamanki gibi
Yine kendini düşün
Ben ha varım ha yokum
Oyun oynamak işin.

Bu dünya ne tiyatro
Ne de ben oyuncuyum
Hayat denen bu handa
Yaşayan bir yolcuyum.

Oynama sen benimle
Benim de gururum var
Başka oyuncaklar bul
Al istediğin kadar.
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Öksüz Sevgim

Niye 'kara sevda' derler ki buna?
Diye hep yıllardır, merak ederdim.
Bir kez yapıştı mı, insan oğluna,
Birbiri üstüne eklenir derdim.

Nerden sevdim bilmem, ben bu zalimi?
Her dakika onu, düşünüyorum.
O vefasız ise, bilmez halimi,
Umarsız haline, üzülüyorum.

Ne çok sevmişim ben, meğer birini,
Onu düşündükçe içim burkulur.
Sanki mecnun etti, bağladı beni,
Hergün onsuz olmak, beni korkutur.

İstemem elinde oyuncak olsun,
Bu zavallı aşkım, biçare kalbim.
Yalnızlık zor olsun, yalnız otursun,
İçimde büyüsün, bu öksüz sevgim.

Mehmet Ali Çıbıklı

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ölüm

Bir gün aniden karşıma çıkarsan,
Görmemezlikten gel beni, tanıma.
Daha gencim, dünyama doyamadım,
Çağırmadan, sakın gelme, yanıma.

Yaşamak çok güzel bak, ümit dolu,
Yarınlar kollarını açmış bana.
'Gel 'diyorlar, 'beni yaşa' diyorlar,
Sensiz olmak, ümit verir insana.

Adın bile ürpertiyor içimi,
Soğuk duş almış gibi oluyorum.
Neden sanki sen çıkarsın sonunda,
Düşündükçe seni, kahroluyorum.

Ben seni hiç sevmedim, sevemedim,
Seni düşündükçe geçiyor ömrüm.
İstemiyorum gelme bana sakın,
Gelirsen, önceden haber ver, ölüm! ..

Bildiğinden vazgeçmezsin, gelirsin,
Ölüm! ...'Gel' desem de, 'gelme' desem de.
Çaresiz sonunda görüşeceğiz,
Seninle ikimiz, son nefesimde.
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Ölüm-2

Ölüm! .. Bir gün aniden,
Kapımızı çalarsın.
Bize bile sormadan,
Canımızı alırsın.

İstemesek bile biz,
Çıkarız yolculuğa.
Geride gözü yaşlı,
Biri kalır mutlaka.

En sonra ben gideyim,
Ağlayanım kalmasın.
Benim yüzümden kimse,
Gözü yaşlı olmasın.
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Ölümden Beter

Bir akşamüstü tanıştık seninle,
Bana ceylan gibi ürkek bakardın.
İstemezdin zamanın geçmesini,
Bu rüyadan uyanmaktan korkardın.

Nice günler yaşadık,nice aylar,
Öylesine mutluyduk ki ikimiz.
Bu mutluluğumuz bitmesin diye,
Ayrılmamak için söz vermiştik biz.

Yine bir akşamüstü ayrılmıştık,
Aşkımız batan güneşe benzedi.
İstemezdim rüyadan uyanmayı,
Gördüm ki,aşkımıza nazar değdi.

Anılarda kaldı verilen sözler,
Sanki hiç söylenmemiş,duyulmamış.
Anladım ki,söz vermek de yetmiyor,
Sözlerin de bir değeri kalmamış.

Yıllar yılı gözler yalan söylemiş,
Sözler de yalan olsa ne fark eder?
Demek ki,acımız daha bitmemiş,
Sensiz olmak,bana ölümden beter.
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Ölümü Bekliyorum

Dört duvar arasında
Günümü bekliyorum
Ne kaldı şurasında
Ölümü bekliyorum.

Yangın sonrası gibi
Her yer cehennem dibi
Harcadım gençliğimi
Ölümü bekliyorum.

Dönüp baktım geriye
Dertler gelmiş beriye
Gidemem ileriye
Ölümü bekliyorum.

Aştım şu koca dağı
İndim yokuş aşağı
Kurudu gönül bağı
Ölümü bekliyorum.

Selam saldım hocaya
Gelsin benim bacaya
Dayanırım acıya
Ölümü bekliyorum.

Yangın yeri dört yanım
Artık akmıyor kanım
Terketti gitti hanım
Ölümü bekliyorum.

Azraile söyleyin
Seni bekliyor deyin
Yaklaşsın sabahleyin
Ölümü bekliyorum.

Ölüm gelmiş kapıda
Yutayım son hapı da
Koyun artık tabuta
Ölümü bekliyorum.

Götürsünler el ele
Okuyup bir besmele
Desinler güle güle
Ölümü bekliyorum.

Cevap geldi çağrıma
Kavuştum toprağıma
Yatırdılar sağıma
Ölümü bekliyorum.
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Ölüyorum

Eğer senden sonra, başka birini,
Severse yüreğim, yazıklar olsun.
Bırakırsam senin, bitmez sevgini,
Sevda bahçemdeki, yüreğim solsun.

Senden başkasını, sevemem artık,
Aşk yolculuğumda, son durak sensin.
Ne gönül dayanır, ne benim mantık,
Ömrümce sen benim, tek sevenimsin.

Aşkımız içimde, dinmeyen sızı,
Gece gündüz bende, yanıp sönersin.
Kaybedersek eğer, bu aşkımızı,
Bize yol gösteren, sen bir fenersin.

Karanlığı söndür, sevdamı getir,
İnan ben seni çok, çok seviyorum.
Bendeki hasreti, gel çabuk bitir,
Hasretinden en çok, ben ölüyorum.
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Ölüyorum Bak

Aşkına hasretim, doyamam sana,
Bekle beni canım, geliyorum bak.
Sevmişim ben seni, kıyamam sana,
Seni her geçen gün, seviyorum bak.

Dilin başka söyler, yüreğin başka,
Beraber doyalım, ikimiz aşka,
Günlerimiz boşa geçmese keşke,
Gözlerin seviyor, biliyorum bak.

Ömrümüz bitiyor, kışa yaklaştım,
Böyle ayrılığı, yaşamamıştım,
Aşkı başka yerde, aramamıştım,
Sevda ateşinde, eriyorum bak.

Sevgide geç kaldık, çabuk olalım,
İkimiz de hemen, aşkı bulalım,
Şimdi gönüllerde, zevkte kalalım,
Gel artık naz etme, ölüyorum bak.
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Ömrüm

Şimdi gönül bahçeme,
          Uğramaz oldu kuşlar.
          Ağaçları kurumuş,
          Esmez olmuş rüzgarlar.

          Sevgisiz, bak kurudu,
          Bahçemin dört bir yanı.
          Hayretlere düşürdü,
          Hem dostu, hem düşmanı.

          Bir bebek gibi öksüz,
          Kalbim biçare kaldı.
          Gönlümdeki sevdayı,
          Bilmiyorum kim çaldı.

          Gönlüm yaralı şimdi,
          Kilit  vurdum kapıya
          Tedavi olsa bile,
          Dayanamaz acıya.

          Tamiri mümkün değil,
          Aşka kapalı gönlüm.
          Sevdi de  ne değişti,
          Tükenmedi mi ömrüm?
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Öptüm

Senden sonra kimseyi
Sevmeyeceğim dedim
Yemin ederim sana
Sözümden de dönmedim.

Neler alıp götürdün
Giderken benden yana
Ben sende kaldım artık
Halimi anlasana.

Ne yana baksam şimdi
Dört bir yanım sensizlik
Viraneden farksızım
Yüreğim delik deşik.

Günler aylar yıllarca
Adını her gün andım
Hasretin yaktı beni
Hayalinle aldandım.

Sevgililer gününde
Senden çok uzaklardan
Sana binlerce sevgi
Öptüm o dudaklardan.
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Özelsin

Kalp attığı sürece
Sevmenin vakti geçmez.
İnsan böyle sevince
Güzel çirkin hiç seçmez.

Beni bir ömür boyu
Sevsin bu güzel diye.
Gönlümün tapusunu
Ona verdim elimle.

Taşıdım yüreğimde
Yıllarca sevgisini.
Sanki ben oldu bende
Sevmişim kendisini.

Saat gecenin biri
Derin uykuda herkes.
Benim aklımda biri
Sevdiğim sıcak nefes.

Ayın on dördü gibi
Sen her zaman güzelsin.
Benim için sevgili
Yalnız bana özelsin.
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Özgürlük

Özgürlük diye diye
Özgürlüğü sen seçtin.
Sevmekten de öteye
Sevilmekten vazgeçtin.

İçinde zaman zaman
Çırpınan minik kuşlar.
Hiç perişan olmadan
Birden bire susmuşlar.

Sevgilerden arınmış
Yüreğin masum şimdi.
Duyguların yalanmış
Sen haklısındır belki.

Şimdi senden uzakta
Yokluğunla yaşarım.
Sensiz derdim ayakta
Acılarla taşarım.

Acılar özgürlükse
Yalnızlıksa aranan.
Özgürüz ikimiz de
Yalnız kaldık her zaman.

Seçtiğin özgürlüğü
Al doya doya yaşa.
Bendeki üzüntüyü
Vermesin Allah başa.
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Özledim

Bilemezsin bu yara,
Sandığından da derin.
Beni benden almıştı,
Senin güzel gözlerin.

Yüreğimizdeki aşk,
Bakışlarla başladı.
Bir kızgın alev sonra,
Benliğimizi sardı.

Kulağımı çınlattı,
O gülüşler, o sözler.
Yüreğim sana vurgun,
Her zaman seni özler.

Hasretim gülüşüne,
Bakışına hasretim.
Sensizlik yıktı beni,
Herşeyini özledim.

Ayrılık şarkıları,
Kapımızı çalmasın.
Kavuşalım artık biz,
Aşkta sabah olmasın.
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Özledim-2

Şu radyolar her zaman
Senden birşeyler çalar.
Yanımda olmasan da
Hep hatıraların var.

Gönlüm kelebek gibi
Uçarken sana kondu.
Seni hergün sevmekten
Duygularım yoruldu.

Hatıraların bende
Silinmeden duruyor.
Aşkın büyük gönlümde
Kalbimi dolduruyor.

Yollarını gözledim
Her an dönersin diye.
Seni pek çok özledim
Değersin özlenmeye.
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Özlem Fırtınası

Sen;
Sevebildiklerimin en fazlası
En derin aşkla
En vazgeçilmez olanı.

Sen;
Kalbimin biricik sahibi
Benim için ölümsüz olan
Ebedi bir aşkla sevebileceğim.

Gör bak;
Zaman içinde zaman yaşıyorum.
Geçen bu her zamanda
Hep seni yaşıyorum.

Sensizlik;
Büyük bir dağ içimde.
Zirvesine ulaşılması güç
Keder yüklü bir dağ.

Hasretlik ise;
İşte onu bana sorma hiç.
Ne kadar da anlatabilsem
Yine de tam olarak
Tarif edemem ben sana.
Özlem fırtınalarım tutuştu
Önüne geçilmesi imkansız.
Bende her esişinde
Sensizliğimi,özlemimi
Kat kat arttıran fırtına.

Gel;
Son ver artık bu acılarıma
Sensizliğim bitsin istiyorum
Dindir şu fırtınaları...
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Özür Dilerim

Mutluluk vapuruna
Birlikte binemedik
Bu aşkı yürütmeyi
Yeniden denemedik.

Sanıyorum günlerdir
Benim yandığım gibi
Sen de yandın umarım
Yanmıştır aşkın dibi.

Yanmasın bunun dibi
Haydi karıştıralım
Bu aşkta kimler galip
Yarın araştıralım.

Yarın nasıl ne zaman
Ve kimlere gelecek?
Mutluluk istiyorsan
Yarın sana gülecek.

Yarınlarda ben sana
Sağlık huzur dilerim
Ben mutlu edemedim
Senden özür dilerim.
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Paralel

Seninle biz ikimiz
Birbirine paralel
Birer çizgi gibiyiz.

Sanki yönümüz farklı
Herkes kendi yönünde
Bilmiyorum kim haklı.

Kavuşmayan bu eller
Şimdi sonsuza kadar
Allah'tan çok şey diler.

Neden niçin bilinmez
Yüreğimdeki sevgin
İstesem de silinmez.

Nedenini bilmeyiz
Her zaman merak ettim
Bir araya gelmeyiz.

Düşünüyorum yalnız
Paraleliz diye biz
Kesişmemiz imkansız.

Eğer ki bu paralel
Dünyada kesişmezse
Kavuşamaz bizim el.

Bu yüzden hiç uğraşma
Kavuşamadık diye
Boşu boşuna şaşma.

Sana göre bu yaşam
Bensiz de yaşanırsa
Canın sağolsun paşam.

İçerim ben her akşam
Beni hiç ırgalamaz
Ne Suriye ne de Şam.

Yönünü değiştirip
Bana doğru gelmedin
Hergün yaptın bir tirip.

İkimiz bir paralel
Kavuşmadık bir türlü
Demedin ki bana gel.

Sensiz kurdum dünyamı
Hayallerim de sensiz
Bana bırak rüyamı.
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Yörüngenden hiç çıkma
Değiştirme fikrini
Hayallerimi yıkma.

Sensizliğe alıştım
Başardım en sonunda
Ama pek çok çalıştım.
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Perişan

İlacımdın yarama
Derdimin dermanıydın,
Tek çarem sendin benim
Gönlümün fermanıydın.

Öteki yarımdın sen
Sen varsan ben de vardım
Sen yoksan herkes düşman
Kimse edemez yardım.

Ruhum senle yeşerir
Senle büyür umudum
Gittiğin günden beri
Yaşamaktan soğudum.

Tutunacak dalımdın
Bir başıma  bıraktın
Hayallerimi yıkıp
Beni büsbütün yaktın.

Çıkmaz sokak içinde
Bir öte bir beriye
Dolanıp duruyorum
Ne geçtiyse elime.

Yavrusunu kaybetmiş
Anaç bir tavuk gibi
Çok perişan bir halde
Arıyorum ben seni.
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Pervane

Boğazımda düğüm düğüm
Hıçkırığım sen olmuştun
Benim şu öksüz dünyama
Bir sel olup sen dolmuştun.

Karanlıklar aydınlandı
Geceler gündüze döndü
Işığımdın aşığımdın
Sonra birden herşey söndü.

Nedenini anlamadan
Rüyalarım kabus oldu
Aşk suyunla suladığım
Çiçeklerim neden soldu?

Gönül bahçem çöle döndü
Her bir yanım bir virane
Benim yerimi dolduran
Etrafında kim pervane?

Gecenin bu saatinde
Sensizliğe içiyorum
Yokluğun bir acı biber
Acıları biçiyorum.

Mehmet Ali Çıbıklı

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Peşimde Bir Azrail

Çöle dönen kalbimi
Yeniden yeşillendir
Can suyum kan suyum ol
İpin ucu sendedir.

İstersen hızırımsın
İstemezsen azrail
Sendedir bütün herşey
Sen her şeysin bunu bil.

Kalbim sana odaklı
Sen sen diye atıyor
Yabancı sevdalara
Kapıyı kapatıyor.

İpim senin elinde
Ben sensiz yaşayamam
Gidersen öldür de git
Hasreti taşıyamam.

Gideceksen git artık
Geleceksen çabuk gel
Vakit o vakit değil
Beni bekliyor ecel.

Peşimde bir azrail
Çekip gidersen eğer
Yem etme beni ona
Verdiysen bana değer.
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Peynir Ekmek Gemisi

Yine birden değiştin
Hey heylerin üstünde
Ne geçti ki eline
Şimdi bana küstün de.

Peynir ekmek gemisi
Sanki bizim aşkımız
Bata çıka yürüyor
İkimiz de şaşkınız.

Senin o yüreğinde
İzim kaldı mı bir bak
Bana nasip mi söyle
Senin kalbinde olmak.

Liseli aşıklar gibi
Biz masum aşıklarız
Güleriz kimi zaman
Kimi zaman ağlarız.

Değişmedim değişmem
Ben yine 'eski ben' im'
Yar sana neler oldu?
Hani sendin sevenim?
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Pilim Bitti

Ben dünyama küskünüm
Çalma sakın kapımı
Ve halimden memnunum
Yutmuş olsam hapımı.

Sakın çıkma karşıma
Sensizliği dost bildim
Alıştım sensizliğe
Dünü aklımdan sildim.

Dönemem tekrar geri
N'olur görünme  bana
Yüreğim nasır tuttu
Nasıl anlatsam sana.

Sevdim diye peşinden
Yıllarca koşa koşa
En sonunda yoruldum
Ayrılık geldi başa.

Taşınıyorum artık
Toparladım kilimi
Benden sana fayda yok
Bitirdim bu filimi.

Gelme artık kapıma
Çalma sakın zilimi.
Tükendim, pilim bitti,
Şarza koydum pilimi.
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Postacı

Postacı kapıyı iki kez çalar
Postacı değilim bekleme benden.
Sensiz yaşanacak nice günler var
Gönlünü sen bana vermedin zaten.

Her ekilen tohum mutlak çıkarmış
Sevgi tohumlarım hani nerede?
Her seven gönülde bin umut  varmış
Bin umut yeşerir seven gönülde.

Gönüller hep suskun,sevgiler çorak
Yeşermedi gitti sevda çölleri.
Sevgiler tükenmiş,mutluluk  uzak
Umutlarım şaşkın,gönlüm serseri.

Postacı değilim gelemem tekrar
Kapanan kapıyı açman imkansız.
Olmazsa olmasın,buraya kadar
Ruhum yalnız kalsın,kalbim sevdansız.
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Rubailer

NİÇİN

Ağlanacak halimize gülüyoruz niçin?
İyiyi dahi hep kötü biliyoruz,niçin?
Şu kısacık hayatta mutlu yaşamak varken
Günden güne teker teker ölüyoruz,niçin?

SEN

Benim için sevgiliydin,yardın sen!
Ulu dağımda beyaz bir kardın sen!
Ben senin aşkınla yanıp erirken
Terkettin başkalarına vardın sen!

DEDİK

Sevgiliyle olmak iyi dedik,hoş dedik,
Yıllarca onunla mutluluğa koş dedik,
Bir de baktık ki yeşil umutlar sararmış,
Artık ona böylesine sevgi boş dedik.

OLUR MU?

Sevgiden daha yüce birşey olur mu?
Kalp yarasının ilacı mey olur mu?
Yıllarca terkedip giden sevgiliye
Dönsün diye arkasından 'hey' olur mu?

OLDU

Kalbim yandı kül oldu,
Gözyaşlarım sel oldu
Bir vefasız sevmiştim,
O da şimdi el oldu! ..

                                 20.12.1978-Muğla
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Rüya

Küllerimden tutuştum
Yangın yeri her yanım
Yıllar önce olmuştum
Yine kaynadı kanım.

Yürekte bir kıpırtı
Atışları bir başka
Hızlı hızlı çalıştı
Yine yöneldi aşka.

İçimde bir heyecan
Sanki düğün alayı
Şaşırıp kaldı duyan
Seçtim akla karayı.

'Kalp,kendine gel! ' dedim
'Senden geçti sevmeler'
Üzülmeye gelmedim
Sana iyi geceler.

Meğer rüyaymış hepsi
Uyanınca anladım.
Aşk ateşten bir tepsi
Canım yandı,ağladım.
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Rüya Bitti

Seninle yaşanacak
Güzel günlerim vardı
Çok yazık,bu günlerde
Ayrılık bizi sardı.

Kuşattı etrafımı
Dört yanım sarmalanmış
Kurtulmam da imkansız
Umutlarım her gün kış.

Kurudu yarınlarım
Sarardı birer birer
Beklentilerim bitti
Umutlarım söndüler.

Hayalim sende bitti,
Umutlarım tükendi
Ben boşuna sevmişim
Gerçek,sevgiyi yendi.

Açınca gözlerimi
Gerçek önüme geldi
Ne yazık rüya bitti
Rüyalarım güzeldi.
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Saat

Saat sana sen kala
Yokluğun düştü bana
Sensizlik çeşmesinde
Yıkanıyorum hala.

Saat seni sen geçe
Üstümde koyu gece
Yokluğun sıktı beni
Yokluğun bir bilmece.

Saat tam sen buçukta
Sensiz  kaldım açıkta
Koşup gelsen ne olur?
Engelleri aşıp da.

Saat bak tam sen oldu
Ruhuma sevgin doldu
En sonunda geldin ya
Karamsarlığım soldu.
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Sağır Sultan

Benim gibi günlerce
Ateşlerde yandın mı?
Çok sevdiğin birinin
Gülüşüne kandın mı?

İçinde hissettin mi?
Sımsıcak bakışını
O sıcacık gülüşün
Gönlüne akışını.

Gördün mü güzelliği
Dillerin tutuldu mu?
Ettiğin o yeminler
O an unutuldu mu?

Ömründe hiç gördün mü?
Onun gibi bir güzel
Çekti mi hep kendine?
Dedi mi hep bana gel?

Yüreğinde büyütüp
Gönlünde besledin mi?
Beni de birgün sever
Diye hiç bekledin mi?

Bekledim çok bekledim
Benim kaderim buymuş
Seni çok sevdiğimi
Sağır Sultan da duymuş.

Sevdim delice sevdim
Canımdan kanımdan çok
Gönlüm hep seni sever
Başka sevdiğim de yok.

Sen beni hiç sevmedin
Acep yalan mı dersin?
Benim sana son sözüm
Allah belanı versin.
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Sahte Gülüş

Ben her zaman, aşık olmam, güzelim,
Sevmenin de, bir zamanı, elbet var.
Öylesine ucuz değil, bu sevgim,
Kıymetlidir, benim sevgim, ben kadar.

Ben herkesi, pek sevemem, bir tanem,
Aşk böceğim, her çiçeğe, yanaşmaz.
Kırk yılda bir, severim ben, seversem,
Benim sevgim, doğru yoldan, hiç şaşmaz.

Ben sevdim mi, tam severim, güzel kız,
Sevdiğimi, dünya kadar, severim.
Sevmenin de bir bedeli var, yalnız,
Sevilirsen, aşk güzeldir, bilirim.

Sende kalsın, duygularım, istemem,
Gururumu, geri gönder, ne olur?
Duygularım olmasa da üzülmem,
Gurur yoksa, ümitlerim kaybolur.

Hayat artık, iyi kötü, yaşanır,
Ben sensiz de, yaşamaya başlarım.
Deli gönlüm, sensizliğe dayanır,
Gece gündüz, yokluğunda ağlarım.

Senin için, nasıl olsa, farketmez,
Ben sevmişim, sevmemişim, sana ne?
Bir başkası uğruna hiç ölünmez,
Herşey yalan, gülen gözler, bahane.

Gözler yalan söylemezmiş, hep yalan,
Sözler gibi, gözler bile, aldatır.
Sahte gülüş, şimdi bende, hatıran,
Aldatılmak, beni artık ağlatır.
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Sakın Beni Unutma

Ayrılık büktü geçti
Kıldan ince boynumu
Beni bırakıp gittin
Gönlün mutlu oldu mu?

Sevme istemiyorum
Benim sevdiğim gibi
Nasılsa harcamışım
Uğruna gençliğimi.

Ben dünyaya seninle
Gelmiş gibi mutluydum
Yarınlar bizim diye
Hem de çok umutluydum.

Bitirdin gençliğimi
Umudumu söndürdün
Beni güzel rüyadan
Gerçeklere döndürdün.

Kalakaldım ben şimdi
Baharımı beklerken
Baharım kışa döndü
Sanmıştım daha erken.

Senden son bir dileğim
Sakın beni unutma
Sonbaharda yeşeren
Şu gönlümü kurutma.
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Sana İnat

Birisini seviyorum,
Sana inat, sana inat.
Ona gönül veriyorum,
Sana inat, sana inat.

Geçtim gönül bahçesinden,
Su içtim aşk çeşmesinden,
Yorgun düştüm sevgisinden,
Sana inat, sana inat.

Aşkım onda tutsak kaldı,
Aklımı başımdan aldı,
Bana sevda fısıldadı,
Sana inat, sana inat.

Gönül verdi, sevgi verdi,
'Seni seviyorum' dedi.
Aşkını önüme serdi,
Sana inat, sana inat.
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Sana Ne?

Geceler sensiz de güzel olurmuş
Yokluğuna alıştım ben artık senin
Sanki hayallerin hepten kaybolmuş
Ve eskisi gibi kokmuyor tenin.

Dün nerelerdeydik bugün nerede?
Nazar mıydı yoksa bir rüya mıydı?
Sensiz boğulmuşum azgın derede
Seni arzu etmek bir hülya mıydı?

Elini tutmuştum daha dün gibi
Sıcaklığın hala avuçlarımda
Sende kaybolmuştum gördüğün gibi
Oysa şimdi yoksun,yoksun yanımda.

Yokluğunu tatmak kolay mı sandın?
İçimi yakıyor senin yokluğun.
Zannettim ki sen de ben gibi sevdin
Sanki hiç bitmedi o çocukluğun.

Bir çocuk gibisin,umursamazsın
Kim yanmış,kim sönmüş,bundan sana ne?
Umurunda değil yanarsa yansın
'Dünyalar mı yanmış, yansın bana ne? '
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Sancı

Beni bende bırakıp
Gittiğini hiç sanma.
Ya beni de götürdün
Ya sen geldin yanıma.

Birden bırakıp gitmek
Öyle kolay mı sandın?
Aşk derdine düşmüşsen
Yandın güzelim yandın.

Sen gittin ya buradan
Yokluğun bana kaldı.
Sensizliğin tadı yok
Sensiz içim daraldı.

Sensizliğin ötesi,
Seninle dolu dolu.
Sensizliğin berisi
Bir garip Anadolu.

Seninle gezdiğimiz
Yerler şimdi yabancı.
Yokluğun yüreğimde
Dinmeyen büyük sancı.
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Sancısın

Ne kaldı söylenecek
Senden geriye kalan
Aynı dert aynı acı
Yalan üstüne yalan.

Bozuk bir saat bile
Hem de günde iki kez
Doğruyu konuşurmuş
Yüreğin saat etmez.

Bilemedin sevmeyi
Sevmelere üşendin
Gönlümden sildim seni
Yüreğimden düşendin.

Ve ben bu aşkta sana
Fazla değer vermişim
Havalara girmişsin
Burnun kalkmış dermişim.

Tepemde gezdirdiysem
İndirmeyi bilirim
Gönlümdeki sızıyı
Dindirmeye bilirim.

Sen yalanlarınla kal
Anılarla oyalan
Belki yine bulursun
Yalanlarına kanan.

Anladım ki sonunda
Yalansın yalancısın
Yolda görsem tanımam
Benim için sancısın.
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Sanık

Umutlarım yasaklı,
Hayallerim perişan.
Düşüncelerim saklı,
Seni bekledim her an.

Umut çelik gibidir,
Bükülmez ve kırılır.
Her sevgi aşk değildir,
Aşk yürekte yaşanır.

Aşk sevende güzeldir,
Yürekte bir heyecan.
Sevilen çok özeldir,
Gece gündüz yaşanan.

Bir kuş gibi içimde,
Heyecanı yaşarım.
Aşkın farklı biçimde,
Ben aşkınla coşarım.

Ben sevdalı bir sanık,
Suçum seni sevmekmiş.
Yüreğim sana yanık,
Cezam sensiz ölmekmiş.
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Sap - Saman

Gel-git'lerim çoğaldı
Fırtınaya tutuldum
Kapımı hiç çalan Yok
Sanırım unutuldum.

Karanlıklar içinde
Kendimle savaştayım
Her yanım kırık dökük
Yıkılacak yaştayım.

Hiç bir şeyin tadı yok
Hayat bana yabancı
Günden güne artıyor
İçimdeki bu sancı.

Gönlüm cenaze evi
Gülmeleri unuttum
Kalbimi kıranların
Çetelesini tuttum.

Yüreğim kan ağlıyor
Herkesi dostum sandım
Ben bu kadar safmışım
Her bir söze inandım.

Güvendiğim dağlara
Karlar yağdı her zaman
Bittim tükendim artık
Ne sap kaldı ne saman.

En sonunda bozuldu
Fabrika ayarlarım
Dayanamadı gitti
Terketti beni hanım.
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Sarhoş

Düşünüyorum da ben
Şimdi nerelerdesin?
Hiç de sesin çıkmıyor
Sevgilin vardır kesin.

Oysa ben hala burda
Bıraktığın yerdeyim.
Sensiz bir viraneyim
Ben kimim ki,ben neyim?

Sen varsan ben de varım
Sen yoksan ben bir hiçim
Bu aşk ne biçim aşkmış
Yıllardır yandı içim.

Ne bir söndürenim var
Ne de bana bir derman
Aşk yarası çok derin
Gönül dinlemez ferman.

En güçlü ilaç  bile
Dindiremez acımı
Ben bu aşkın yüzünden
Kaybetmişim bacımı.

Dedi aşk mı ben miyim?
Kartları bir bir serdi
Benim gibi birini
Kaybetmemekti derdi.

Oysa yıllardır gözüm
Görmüyordu ve kördü
Kaderden kaçamadım
Kader ağını ördü.

Oturup düşünmeden
Verdim hemen kararı
Ona mıdır bana mı?
Düşünmedim zararı.

Hele işin ucunda
Sen varsan gerisi boş
Ben seninle mutluyum
Ve ben seninle sarhoş.
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Sarhoşum Sensiz

Duygularım sel gibi,
Deli dolu akıyor.
Bakışların gül gibi,
Kalbimi çok yakıyor.

Sensiz geçen günlerim,
Batıyor diken gibi.
Sana olan bu sevgim,
Yakıyor yüreğimi.

Duygularım çok yoğun,
Dolup dolup taşıyor.
Yoluna taş koyduğun,
Sevgim seni yaşıyor.

Sevgimin karşılığı,
Ayrılık hiç olmasın.
İstemem ayrılığı,
Ümitlerim solmasın.

Duyguların kördüğüm,
Çözemedim ben seni.
Sensiz ben bir ölüyüm,
Gel canlandır  kalbimi.

Duygularım başı boş,
Hiç sözümü tutmuyor.
Sensiz sarhoşum sarhoş,
Yokluğun uyutmuyor.
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Sen

Ben sevginden üşüdüm,
Ateşin hiç yakmıyor.
Ağlamaktan tükendi,
Gözyaşlarım akmıyor.

Acı nedir bilmezdim,
Sen tattırdın acıyı.
İçimde aşk sancısı,
Dindirmedin sancıyı.

Bilsen aşk yarasını,
Ne derindir ne derin.
Ben sana tutsak oldum,
Esir etti gözlerin.

Gözlerine bakınca,
Rüyalara dalmışım.
Sanki ıssız bir çölde,
Yapayalnız kalmışım.

Bakışların olmasa,
Seni sevmem mümkün mü?
Ümitlerim kaybolsa,
Sana gelmem mümkün mü?

Hatıramda sen varsın,
Hayalimde yine sen.
Benim için baharsın,
Gönlümde hiç bitmeyen.
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Sen Beşinci Mevsimdin

Yıl dört mevsim derlerdi
Sen beşinci mevsimdin
Sevemedin sen beni
Kıymetimi bilmedin.

Ne şiirler yazmıştım
Hepsi senden bahseder
Sana beni anlatır
Seni seviyorum der.

Biten mevsimler gibi
Bittin artık sen bende
Yeniden arayışlar
Başlasın başka tende.

Biten bir ilişkinin
Arkasından konuşmak
Bize yakışmaz yavrum
En iyisi unutmak.

Kitabımızda yazmaz
Geçmişi kötülemek
Şimdi bize yakışan
Mutluluklar dilemek.
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Sen ve Ben

Gece bize ait, her taraf sessiz,
Ortalıkta çıt yok, kimsecikler yok.
Sadece sen ve ben, ikimiz varız,
Sevdan yüreğimde, dünden daha çok.

Sen ve ben, başbaşa, bakışıyoruz,
Ellerin elimde, gözlerim sende.
İkimiz mutlu çift, yakışıyoruz,
Sen bunu söylesen, söylemesen de.

Sana birşeyleri, söylüyor gözüm,
Seyret gözlerimi, belki anlarsın.
Çünkü tam anlatamaz, aşkımı sözüm,
Şimdi gözlerimde, yalnız sen varsın.

Sonbaharın en şık, en güzel kızı,
Halimi bir anla, kalbimi dinle.
Anlamıyorsun sen, bu aşkımızı,
Ümidim sendedir, kalbim seninle.

Son aşkımsın sen, son sevdiğimsin,
Ömrünce beni sev, aşkı bulalım.
Sevda bahçemdeki, güllerim sensin,
Sen ve ben, ikimiz, mutlu olalım.
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Sen Yalancı Baharsın

Gözlerin gözlerime
Değdiği günden beri
Yalnız senden ibaret
Sanmıştım ben her şeyi.

Yıllar yılı sen diye
Boşu boşuna yandım
Yaşamda senden başka
Başka yaşam yok sandım.

Gönlümün tek uydusu
Sen sandım da bağlandım
Sensiz de yaşanırmış
Bunu artık anladım.

Sensiz de güzel dünyam
Kurudu bak gözyaşım
Boşa geçen yıllara
Ben yandıkça yanmışım.

Sen yalancı baharsın
Bitsin artık bu rüyam
Bir tek sen varsın sanki
Sensiz de güzel dünyam.

            16.09.2007-İzmir
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Sen Yine Sen

Ben her sabah sana aşık olurum,
Çiçekte çiğ damlası gibisin sen
Islak ıslak akarsın yüreğime
Beni benden alır o güzel busen.

Ben her akşam sana aşık olurum
Gözlerin yüreğimi deler geçer
Ben kimim nerdeyim bilemem artık
Ve bu yorgun yüreğim seni seçer.

Ben her akşam seni hayal ederim
Üzerinde o kırmızı elbisen
Her zamanki gibi nazlı edalı
Gülen gözlerinle bana gelen sen.

Ben her zaman yalnız seni yaşarım
Sen benim hayalim sen benim dünyam
Yüce Tanrımdan en büyük dileğim
Bir ömür boyu bitmesin bu rüyam.

Rüyamsın hayalimsin dünyamsın sen
Sen yaşantımın bir başka biçimi
Ben senle varım senle yaşarım
Sen yeşerttin artık benim içimi.
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Sende Duruldum

Seninle olmanın, en güzel yanı
Nedir diye sorsam,biliyor musun?
Sadece mutluluk, hepsi bu yani
Sen de benim gibi,gülüyor musun?

Gözümü yumsam sen,uyansam da sen
Sen hep benimlesin,hep yanımdasın
Oturup kalksam sen,uzansam da sen
Benden biri gibi,sen kanımdasın.

Seni sevmek demek,yaşamak demek
Yaşam kaynağımsın, sen artık benim
Terkedip gidersen, haramdır gülmek
Susuz çiçek gibi, solar şu tenim.

Kuş dallara aşık, arı çiçeğe
Baharımsın artık,bitmeyen bahar
Umutla bakalım, biz geleceğe
Yarınlardan bizim, umudumuz var.

Güzelliğin kokun, sana bağlarken
Sana tutkun oldum, sana vuruldum
Bir coşkun sel gibi, coşup çağlarken
Sende yorgun kaldım, sende duruldum.
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Sendin

Ben seninle doğdum,biliyor musun?
Yeniden yarattın beni sil baştan.
Yorgun yüreğimde oturuyorsun
Çok medetler umdum uçan her kuştan.

Ben seni yaşadım,anlıyor musun?
Yaşam kaynağım sen,varlığım sendin.
Seni çok sevmiştim,dinliyor musun?
Karanlık gecemde ışığım  sendin.

Ben seninle oldum,senle yaşadım
Çorak topraklardan yöneldim sana.
Sendin şimdi benim kolum kanadım
Her şeyim sendin benim,anlasana.

Ben sensizim şimdi,yapayalnızım,
Gelmeyin üstüme, kör karanlıklar.
Her geçen gün artar,dinmeyen sızım,
İçimde dertlerim,acılarım var.
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Senin İçin

Öyle veya böyle, ne farkeder ki?
Uğrunda ölmüşüm, ben senin için! ..
Seni başkaları da sever belki,
Bir küle dönmüşüm, ben senin için! ..

Çektiğim bu dertler, bir gün biter mi?
Aşk bahçemizde alevler tüter mi?
Aşk yarası bu kadar da beter mi?
Yanıp yanıp sönmüşüm, senin için! ..

Gözyaşlarım hep içime akıyor,
Zavallı gönlüm çaresiz bakıyor,
Bir yangın ki, ta derinden yakıyor,
Gece gündüz yanmışım, senin için! ..
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Seninle

Seninle ben ikimiz,
Bakışlar hep yukarda.
Eğilmeyiz yere biz,
Neler varsa orada.

Başımız hep dumanlı,
Ulu dağlar gibiyiz.
Gururumuz hep canlı,
Aşka ödün vermeyiz.

Uzayda iki doğru
Parçası gibiyiz biz.
Gelse de ömrün sonu,
Bir araya gelmeyiz.

Yolumuz ayrı ayrı,
Herkes kendi yolunda.
Beklemenin yok hayrı,
Ayrılalım sonunda.

Sana olan sevgimi,
Verdim gittim birine.
Hiç itiraz etmedi,
Aldı gitti evine.
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Seninle Ayaktayım

Yokluğun soğuk savaş,
Yüreğimi dağladı.
Eridim yavaş yavaş,
Gözyaşlarım ağladı.

Gözlerimde yaş olsam,
Senin için ağlardım.
Çaresiz bir kuş olsam,
Sana doğru uçardım.

Seni sensiz yaşamak,
Yaşamak sayılmıyor.
Yokluğuna dayanmak,
Hiç de kolay olmuyor.

Sevdan beni bitirdi,
Ümidim sendin benim.
Tükenmişim ben şimdi,
Hani benim sevenim?

Sevdam taşkın sel gibi,
Duramıyor yerinde.
Gözyaşlarım göl gibi,
Büyüyor hep içimde.

Sana ben kadar yakın,
Sen kadar uzaktayım.
Beni bırakma sakın,
Seninle ayaktayım.
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Seninle Ben

Elimdeki kadehte,
Seni görür gibiyim.
Şimdi sensiz bu yerde,
Sanki deli biriyim.

Neden bilmem kaderim,
Yazılmış kara kara.
Bir an olsun gülseydi,
Talihim ara sıra.

Belki beni severdin,
Koşardık mutluluğa.
Birlikte yaklaşırdık,
İkimiz yarınlara.

Yarını yaşayalım,
Seninle ben ikimiz.
Aşkımız hiç bitmesin,
Hep yeşersin sevgimiz.
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Sensin

Neye baksam sensin,kimi görsem sen,
Baktığım her insan,hep sen bakıyor.
Hayalin gözümde bir sonsuz alev,
Yokluğun kalbimi her gün yakıyor.

Seni sevmişim dinle gerçeği,
Seninle öğrendim aşkı,sevmeyi,
Gönlümde açan şu sevda çiçeği,
Her gün her dakika hep sen kokuyor.

Ben hep seni sevdim,hep seveceğim,
Yalnız sana sevgilim diyeceğim,
Kelebekler gibi coşan yüreğim,
Sular seller gibi sana akıyor.
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Sensiz / Sessiz Geceler

Geceler mi sessiz,ben mi sessizim
Her zamanki gibi yine sensizim.

Yalnızlık kaderim sensizlik çilem
Bu yüzden dolmuyor benim bu filem.

Sensin tek sevdiğim yaşam pınarım
Hep seni düşünür seni anarım.

Aşkınla doluyum coşar çağlarım
Sende meyva verdi viran bağlarım.

Sevgim bende bir sel hep sana akar
Sanki kızgın ateş yaktıkça yakar.

Sevdasın sen aşksın bende sen varsın
Kalbimin içinde her gün yaşarsın.

Solmayacak bir gül kurumaz çiçek
Sen bende baharsın bu da bir gerçek.

Bitsin bu sessizlik bitsin sensizlik
Gelsin ruhumuza özlenen şenlik.
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Sensiz Dünyam

Seni öyle sevmişim,
Deli gibi, kör gibi,
Hep seni düşünürüm,
Sensiz olmak zor gibi.

Gönlümü yakıp geçtin,
Ruhuma akıp geçtin,
Sevgi bırakıp geçtin,
Sende birşey var gibi.

Seni benim sanmıştım,
Ben sevdana kanmıştım,
Ateşinden  yanmıştım,
Yaktın beni kor gibi.

Dertlerimle dost oldum,
Acılara pist oldum,
Gözlerinden mest oldum,
Gözlerin yakar gibi.

Ölü müsün diri mi?
Yoksa küskün biri mi?
Bilirsin sevdiğimi,
Sensiz dünyam dar gibi.
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Sensiz Geçen Geceler

Şu karanlık geceler,
Sensiz geçmek bilmiyor.
Kaderim küsmüş bana,
Hiç yüzüme gülmüyor.

Karanlık gecelerde,
Hep seni düşünürüm.
Yokluğun ölüm gibi,
Yokluğunda ölürüm.

Bu gece yine farksız,
Önceki gecelerden.
Seni çok seviyorum,
Vazgeçemem ben senden.

Sensiz geçen geceler,
Bitsin artık diyorum.
Sen de beni delice,
Sevmişsin biliyorum.

Geceler gündüz olsun,
Bitsin artık karanlık.
Gel bana, kavuşalım,
Çekilmiyor yalnızlık.
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Sensiz Yaşam

İçimdeki sevgini
Söküp de atabilsem.
Dertlerimin yerine
Neşeler katabilsem.

Düşünceyi bırakıp
Zevklere dalabilsem.
üzüntülerden uzak
Sevinçte kalabilsem.

İçimden hayalini
Tamamen silebilsem.
Sensiz de yaşamanın
Tadını bilebilsem.

Düşüncesiz tasasız
Bir sensiz olabilsem.
Sen olmadığın yerde
Mutluluk bulabilsem.

Ben o zaman gönlümce
Doyasıya yaşarım.
Ve şimdiki halime
Durumuma şaşarım.

Sensiz de vardır yaşam
Muhakkak bulacağım.
Göreceksin ben sensiz
Çok mutlu olacağım.

Mehmet Ali Çıbıklı

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sensizlik Ateşi

Bilmem kaç yıl oldu, seni görmedim,
Yokluğun içimde, yaralar açtı.
Bu geçen günlerde, hergün özledim,
Gecemle gündüzüm, yine karıştı.

Hiçbir zaman dinmez, fırtınalarım,
Taşkın seller gibi, içimde hisler.
Dur desem durmuyor, ona yanarım,
Yokluğun acısı, kalbimi süsler.

Hani nerde sende, o eski vefa?
İnsan çektirir mi, insana böyle?
Sen beni düşünmez, sürersin sefa,
Günahlarım neymiş, gel bana söyle.

Hani sen de beni, çok seviyordun?
Söyle, sensiz hayat, geçer mi dersin?
Sevgimiz azalmaz, artar diyordun,
Niçin benden böyle, kaçıp gidersin?

Bu bitimsiz sevi, böyle mi biter?
Yokluğun çekilmez, yaşanmaz oldu.
Şimdi sensiz olmak, ölümden beter,
Sensizlik ateşi, gönlüme doldu.
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Sensizlik Bir Alev Gibi İçimde

Karaoğlan Mahallesinin İğneci Sokağında,
Otuz sekiz numaralı odamda seni düşünüyorum.
Biliyorum ki,sen değilsin devamlı yanımdaki,
Yanımda olmayışına da büsbütün üzülüyorum.

Gözlerin geliyor aklıma,gözlerin...Bilebilsen,
İçmek istiyorum gözlerini,doyasıya içmek.
Geliversen diyorum bir an,ah bir geliversen,
İstiyorum baktıkça gözlerine,kendimden geçmek.

Sonra dudaklarını hayalliyorum birden,
Kah arzu dolu isterik,kah sımsıcak bir dudak.
Düşündükçe kalbim fırlayıverecek yerinden,
Neredeyse dudaklarım sensizlikten kuruyacak.

Ve...Seni düşünüyorum ardından sevgilim,
Kadınsı halinle bana doğru yaklaşan.
Ne dermanım var,ne de tutacak bir elim,
Bir ben kaldı şimdi bende,benden uzaklaşan.
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Sensizlik Bulutları

Çöktü kara bulutlar
Kapladı benliğimi
Hiç kimseler bilmedi
Seni çok sevdiğimi.

İçim içime sığmaz
İçim şimdi yanardağ
Meyva vermiyor artık
Umut bağladığım bağ.

Oysa ne çok umutlar
Ne hayallerim vardı
Hayaller suya düştü
Göründü dağın ardı.

Sensizlik bulutuyla
Her yanlarım kaplandı
Yokluğun paslı bıçak
Yüreğime saplandı.

Şu soğuk gecelerde
Yatağımın üstünde
Ağlarım ben ama sen
Mutlu musun küstün de?

Umarım mutlusundur
Ben hiç mutlu değilim
Seni sayıklamaktan
Kurudu ağzım dilim.
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Sensizlik Limanı

'Giderim bu limandan
Yakıp da gemileri'
Demişsin geçenlerde
Anlattı birileri.

Hep sen yüklü ben yüklü
Limandaki gemiler
Gelip binsinler diye
Bizleri beklediler.

Gitmek kolay olsaydı
Çoktan çeker giderdim
Sanma ki azalırmış
Hergün çoğalır derdim.

Binelim gemilere
Yelkenleri açalım
Çevirelim rotayı
Mutluluğa kaçalım.

Gel! ...Seni bekliyorum
Sensizlik limanında
Hep seninle olayım
Ömrümün her anında.
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Sensizlik Yorganı

Geceyedir sitemim
Biraz da sensizliğe
Gece sona erse de
Sensizlik bitmez yine.

Karanlık gecelerde
Sensizlik benimledir
Sabah olsa da gitmez
Onun yeri bendedir.

Sensizlik kaderimmiş
Üstümde kalın yorgan
İdama sürükleyen
Boğazımda bir urgan.

Ne kadar acımasız
Yokluğun kötü kader
Ne günah işlemişim
Suçum neymiş birader.

Üzerimde ağırlık
Gel al şu yorganımı
Onu istemiyorum
Sıktı artık canımı.
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Serseri Duygularım

Sen beni düşünmeden,
Sessizce çekip gittin.
Seni çok sevdiğimi,
Bir türlü bilemedin.

Tadı yok buraların
Sen gittiğinden beri.
Aklım karma karışık,
Duygularım serseri.

Dolaştığımız yerler
Sanki birer yabancı.
Gidişinle yıkıldım
Yokluğun bende sancı.

Santral memuru gibi,
Başında telefonun.
Ben hep seni bekledim
Yok arayıp sorduğun.

Ben seninle doğmuşum,
Seninle gülmeliyim.
Seninle mutlu olup
Seninle ölmeliyim.
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Sessiz Gemi

Giderken limandan bir sessiz gemi
Usulca el salla,unutma e mi?

İçinde ben varım,sensiz ağlarım
Sen benim olmadın,ona yanarım.

Buna kalp dayanmaz,bir büyük acı
Dünyayı dolaşsam,yoktur ilacı.

Sevdan çoraklaştı,bir çöle döndü
İçimde büyüyen ümitler söndü.

Bir hayal bir rüya yaşadıklarım
Şimdi düşman gibi dost sandıklarım.

Teselli ararım anılarımda
Beni neler bekler yarınlarımda.

Bilinmez yarınlar neyi getirir?
Sensiz olmak artık beni bitirir.

Seni arzulamak binbir ümitti
Ama olmadı bak,olmadı gitti.

Kadermiş,kısmetmiş,hepsi bahane,
Aşk senle güzelmiş,senle şahane.
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Sev

Ben sarhoş değilim ki
Bir otuzbeşlik içtim
Gönül koyma sen bana
İçerim ben demiştim.

İçki meze ve sohbet
İçkinin dans üçlüsü
Bunlarla herşey vardır
İçmenin en güçlüsü.

Bardakta dolu rakı
Tabakta iyi meze
İnsanı bir tutar da
Götürür bilinmeze.

O bilinmez denilen
Sevmenin ta ötesi
Sevmekle başlar herşey
Sevmek herşeyin sesi.

Sev ki sevdiğin kadar
Sevilirsin demişler
Sevmek herşeyin başı
Sevmek herşeye değer.
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Sev Dedim Gönlüme

Yolunda gidiyor, sanırken her şey,
Vefasız birine, vuruldum gittim.
Çoktandır sevmişim, tutkunum epey,
Çaresiz sevgiden, yoruldum, bittim.

Rüya mı, hayal mi, ne bilemedim,
Aşkın ateşiyle, yanıp kavruldum.
Gönlüm çok sevdi, karşı gelemedim,
Kuru yaprak gibi, her gün savruldum.

Damla damla aktı, aşkı içime,
Ateşi sönmedi ve izi kaldı.
Bir çığ gibi büyük, sevgisi bende,
Gönlüm kanca sanki, ona takıldı.

İçimde uyuyan, hisler uyanmış,
Karşı gelmek zormuş, duygularıma.
Sevdanın ateşi, yürekte yanmış,
Söz geçiremedim, arzularıma.

Sev dedim gönlüme, deli gibi sev,
Yürekten seversen, sevgi kutsaldır.
Aksın içimdeki, o kızgın alev,
Aşkı yaşamazsan, hayat masaldır.
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Sevda Çiçeğim

İsmini nakşediyorum kalbimin ortasına
Dertlerim kayboluyor o an köşe bucak benden
Resmin gibi yerleşiyor hayalin dimağıma
İnce nakışlarla işlenmiş sanki dört yerinden
Sevgiye susamış dost gibi yaklaşıyor bana.

Yeşil umutlarımda açan bir çiçek gibisin
Açtın kalbime yarayı kapanması imkansız
Şarkılar seni çalıyor söylenen senin ismin
Aşk bahçelerinden çıkıp geldim sana apansız
Ruhum senin,kalbim senin,bendeki bu can senin.
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Sevda Çiçek Açtı

Beraber ağlayıp, beraber güldük,
Hiç böyle sevmedik, biz ömrümüzde.
Mutluluk yolundan, birlikte geldik,
Engeller kalmadı, bak önümüzde.

Hani mutluluğu paylaşacaktık?
Hani yarınlarda, yaşayacaktık?
Ne oldu da bize, böyle ayrıldık?
Ayrılık şarkısı, hep dilimizde.

Dün yaşandı artık, dönülmez derdin,
Yarın belli olmaz, bilinmez derdin,
Bu gün böyle fırsat, bulunmaz derdin,
Sevgi mi kalmamış, şu gönlümüzde?

Sevdayı yaşardık, yarınlarda biz,
Birlikte çoğalır, bizim sevgimiz,
Gözyaşı ve hüzün, nedir bilmeyiz,
Sevda çiçek açtı, gör içimizde.
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Sevda Çölleri

Ben sevmekten vazgeçtim,
Seni sevmek boşuna.
Sana sevgim kalmadı,
Gitmese de hoşuna.

Beni benimle bırak,
Kendimle dertleşeyim.
Dertlerimin içinde,
Kaybolmuş bir neşeyim.

Sildim anılarımı,
Kafamdan birer birer.
Kolay olmadı ama,
Rahatladım bu sefer.

Bu sevdanın çölleri,
Bana arkadaş oldu.
Sevemedim gülleri,
Ulaşamadım, soldu.
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Sevda Treni

Gitmemi istedin ya
Gitmelere çekindim
Bu sevda treninden
Sanırım artık indim.

Oysa ben biletimi
Hiç inmemek üzere
Aldığımı sanmıştım
Belki başka sefere.

Diye avunmalıyım
Yoksa ben bu kafayı
Yemeyi başardım ki
Çekiyorum cefayı.

Seni gördüğüm son gün
Nerden bilebilirdim
Bilsem son olduğunu
İnan ölebilirdim.

Ha öyle ha da böyle
Sonuçta ölen benim
Kıymetimi bilmedin
Kurusun artık tenim.

Sana yaranamadım
Kurtlara yaranayım
Benden sana fayda yok
Anlamadın mı bayım?
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Sevda'da Yüksek Lisans

Öğrenim görüyorum
Sevda'da Yüksek Lisans.
Olmazsa da şaşırmam
Doğuştan yok bende şans.

Yine de ısrarlıyım
Derslerde zorlanmaya
Ben alışık değilim
Her zaman horlanmaya.

Zaten dersler de öyle
Pek sıkıcı da değil
Dediler başarırsın
Biraz üstüne eğil.

Sevmek,Sevilmek,Ödün
Ve bir de sabretmek var.
Topu topu dört tane
Dersin hepsi bu kadar.

Sevmek çok kolay ama
Sevilmek birazcık zor
Geçip geçmediğimi
Finallerden sonra sor.

Yüksek lisanstan sonra
Doktoramı isterim
Arkalardan sıkıldım
Önde olmalı yerim.

Aşkta ödün verirsen
Kazanan sen olursun
Biraz da sabır varsa
Mutluluğu bulursun.

Yüksek lisans, doktora
Aşkın anahtarıdır
Beklediğim diploma
Sevilmenin karıdır.
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Sevdam Karaya Vurdu

Sustu bak bülbüller, açmadı güller,
Gönlümün bahçesi, bir çöle döndü.
Sevda türküsünü şimdi kim söyler,
İçimde umutlar, büsbütün söndü.

Denizde balıktı, gönlüm her zaman,
Engin sevdalarda, yüzer dururdu.
Mutluluğu henüz, yakalamadan,
Nazar oldu sevdam, karaya vurdu.

Şimdi can çekişir, suskun sahilde,
Çareler aramaz, çare bulamaz.
Çırpınır durur da, kendi kendine,
Kimseler derdine, çare olamaz.

Bir yabancı gibi, tanıdık yüzler,
Sanki hiç görmedim, bilemiyorum.
Beni benden aldı, o güzel gözler,
Kaybettim kendimi, bulamıyorum.
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Sevdan Dibe Vurdu

Git gönül bahçemden, durma git artık,
İstemem ben senin, orda durmanı.
Bak gönlüm yaralı, yüreğim yırtık,
Ateşi kalmadı, bitti dumanı.

Büyük hayallerle, sevmiştim seni,
Benim yüreğimde, sendin bir anıt.
İsterken senin de, beni sevmeni,
Yalnızca bir gülüş, vermedin yanıt.

İstemem ben artık, aşkı sevdayı,
Al götür aşkını, turşusunu kur.
Dilimden düşmezken, sevda masalı,
Sen kendi dünyanda, rahatça otur.

İsyanım kadere, bu çile için,
Günahım büyükmüş, derdim bitmiyor.
Bunca insan varken, neden ben, niçin?
Dertlerim yapıştı, benden gitmiyor.

İstesem de artık, sevemem seni,
Sevdan dibe vurdu, olmaz, imkansız.
Bir ömür boyunca, beklesen beni,
Seninle ikimiz, yine olmayız.

Biz, bizi ayırdık, birbirimizden,
Çorak bahçemizde, aşk yetişmedi.
Güleryüz bulmadı, aşkımız bizden,
Hırçın gönlümüze, aşk yerleşmedi.
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Sevdim İşte

Tutsak oldum gözlerine,
Son aşkım sendin benim.
İnanmıştım ben aşkına,
Sen sanmıştım tek sevenim.

Şimdi sensiz sarhoşum ben,
Yokluğunda sarhoş oldum.
Aşkıma cevap vermedin,
Sensizlikten ben kahroldum.

Aşk dilencisi değilim,
Suçum sevmiş olmak seni.
Kader getirdi kapına,
Çaresiz bıraktı beni.

Hor görme beni sen sakın,
Senden aşk dilenmiyorum.
Seni sevmek zor olsa da,
Sevdim işte, biliyorum.

Sensizliğin acısını,
Hiçbir zaman bilemedin.
Ben seni çok beklemiştim,
Koşup bana gelemedin.
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Seveceğim

Bensizliğe alış, sen yavaş yavaş,
Gün gelecek bir gün, ben gideceğim.
Gözlerin hep nemli, neden arkadaş?
Neyse söyle bana, ben bileceğim.

Alev alev yandı, aşkın ruhumda,
Deli gibi sevdik birbirimizi.
Doymadık biz bize, sevdik her defa,
Gönüllere yazdık bu sevgimizi.

Yoruldu bakışlar, yoruldu kalpler,
Her gün sevişmekten, yorgun düştük biz.
Gün gelir de bir gün, gidersem eğer,
Yüreğinde saklı kalsın sevgimiz.

Başucumda öyle ağlayıp durma,
O güzel gözlerden akmasın yaşlar.
Nedir benim halim, nasıldır sorma,
Sensizlik ruhuma çökmeye başlar.

Sensizlik içimde, bir büyük sancı,
Sanırım yakında, ben gideceğim.
Ben yolumda yolcu, sen burda hancı,
Ölünce de seni, çok seveceğim.
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Sevelim Sevilelim

Aşk bitti herkes gitti
Terkettiler dünyayı
Gökyüzü pırıl pırıl
İzliyorum ben ayı.

O ne kadar masummuş
O ne kadar sevecen
Kim sevmeye layıksa
Sevmesini bilecen.

Tutturmuş insanoğlu
'Aşkım, sevgilim' diye
Ciğer olsalar onlar
İnan vermem kediye.

Sevmeyi bilmeyenler
Sevilmeye layık mı?
Sevilenler denizse
Sevenler hep kayık mı?

Sevilmek için önce
Sevmeyi bilmek gerek
Sevilmenin gayesi
Sevmeye gayret etmek.

Sevelim sevilelim
Bu dünya bize yeter
Sevilmiyorsan eğer
Yaşam ölümden beter.
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Sevemedim

Yıllar yılı bu yarayı,
Saramadım,saramadım.
Mutlu günlerin tadına,
Varamadım,varamadım.

Geçip gitti uzun yıllar,
Kapanmıştı bütün yollar,
Kayboldu hep mutluluklar,
Bulamadım,bulamadım.

Çok düşündüm kara kara,
Umutlandım ara sıra,
Sevgiliyi doyasıya,
Sevemedim,sevemedim.
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Sevemiyorum

Bekleme sevdiğim sen beni bu gün
Çaresizlik işte, gelemiyorum.
İçimde çığ gibi büyüdü hüzün
Ne yapsam,ne etsem,gülemiyorum.

Neden kaderim böyle,acım büyük?
Yalnızlık sırtımda taşınmaz bir yük
Umutlarım dağılmış bölük bölük
Nasıl yaşıyorum,bilemiyorum.

Dağılsın üstümüzden bütün keder
Çektiğim bu acılar artık yeter
Ömür boyu hep olalım beraber
Senden başkasını sevemiyorum.
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Sever Misin?

Sana gelmek istiyorum
Bilmem kabul eder misin?
Bil ki,seni seviyorum
Sen de beni sever misin?

Sensiz kalan garip gönlüm
Hep perişan acı dolu
Soldu artık bütün gülüm
Bulamadım mutluluğu.

Sana karşı olan sevgim
Ulu dağlar kadar büyük.
Tutmuyor birşeyi elim
Bitirdi beni ayrılık.

Ben bittim keder bitmedi
Ne çileli başım varmış.
Dert beni  perişan etti
Sensiz olmak inan zormuş.

Sana gelmek istiyorum
Bilmem kabul eder misin?
Bil ki, seni seviyorum
Sen de beni sever misin?
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Severdin

Gönül defterini, aldım elime,
Ona bakmayalı, çok yıllar olmuş.
Hiç kimse acımaz, benim halime,
İçimdeki ateş, şimdi kor olmuş.

Yıllar bile beni, eskitemedi,
Hayal gibi şimdi, yaşadıklarım.
Dostlar kıymetimi, hiç bilemedi,
Seninle dopdolu, hatıralarım.

Maziyi yaşadım, bugün yeniden,
Yokluğunda eridim için için,
Seni sevdiğimi, bir bilebilsen,
Belki de o zaman, sen de severdin.
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Severim

Uykusuz her gece, seni yaşadım,
Dolaştım çaresiz, kaldırımları.
Hasretinden yandım, sensiz yıkıldım,
İçimizde büyüdü, aşk yangınları.

Sabah olmuyor ki, sıkıntım bitsin,
Karanlık geceler, üstüme gelmiş.
Arzum, hayalim sen, ümidim sensin,
Seni hayal etmek bile güzelmiş.

Seni sevdiğimi, şimdi anladım,
İsterim ki her gün, yanımda olsan.
Hayalleri sensiz, yaşayamadım,
Güneş gibi gelip, gönlüme dolsan.

Koş gel artık bana, sarıl, sev beni,
Arzularım gerçek olsun isterim.
Her an, her dakika özlerim seni,
Seni bin yıl sevdim, bin yıl severim.
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Sevgi Ağacı

Gönlüme seni ektim,
Sevdan büyüsün diye.
Hep başında bekledim,
Yüzüme gülsün diye.

Gece gündüz demeden,
Gözyaşımla suladım.
Sevdiğini bilmeden,
Hep seni arzuladım.

Ümidim bekçi oldu,
Sevdalarım bahçevan.
Gönlüme sevdan doldu,
İçimdeydin her zaman.

Sevdalarla büyüdün,
Sığmaz oldun içime.
Bir ağaç gibi hür'dün,
Sevmek istedim yine.

Uzandım dizlerine,
Sevmeni bekliyorum.
Sevmek sevaptır diye,
Ben seni seviyorum.

Meyvasız ağaç bile,
Gölge verir insana.
Ben gölgenden vazgeçtim,
Meyvalar ver sen bana.
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Sevgi Çıkmazı

Demir aldı gemim, bu son limandan,
Açık denizlere, doğru yöneldi.
Belki yine döner, çok geç olmadan,
Seninle olduğum, günler güzeldi.

Kimbilir belki de, dönemem geri,
Engin denizlerde, ben deli aşık.
Senden uzaklarda, sensiz serseri,
Düşünceler yoğun, aklım karışık.

Hani hayallerim, düşüncem hani?
Ne umduk da yarınlardan ne bulduk?
Bu aşkın sonucu, bu muydu yani?
Sevgi çıkmazında, neden kaybolduk?

Bir kez daha düşün, çok geç olmadan,
Günler geçiyor bak, pişman oluruz.
Gönlümde ümit çiçeği solmadan,
Kaybolan şu mutluluğu buluruz.
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Sevgili

Bin kere yansa yürek
Yine de yanmak ister
Sevgilinin peşinden
Yorulmaz koşar gider.

Peşinden koşa koşa
Sonunda umutlanır
Varınca bir yokuşa
Oturur soluklanır.

Bakışları farklıdır
Hele o gülüşleri
Pembe toz pembe olur
Sevgilinin düşleri.

Her gün yeni bir umut
Her gün ayrı heyecan
Yürekler her gün mutlu
Her gün sevdalıdır can.

Onunla geçen zaman
Nasıl geçer bilinmez
O olmadığı zaman
Vakit hiç geçmek bilmez.
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Sevgiliye

Yokluğunda  öyle perişanım ki,sorma
Umutlarım yarı sönük,derbeder,
Rahat denen huzur bende yok artık,
Dertler bende,acı bende, bende keder.
Arzularım karşılıksız,dinmiyor sensizliğim
Gayret ediyorum,yokluğuna dayanmak için
Üzüntü yıktı beni,Mecnundan farksızım
Leylama hasretim,sana hasretim ben
Ümitlerim senin elinde,bende sen varsın
Mevsim  geçse,kış gelse,sen bir baharsın.
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Sevgine Muhtacım

Bir nedensiz nedenden
Çaresizlik doğarmış.
Sıkıntılar insanı
Ölüm gibi boğarmış.

Çaresizlik ne demek
Bunu gel de bana sor.
Çarelerin içinde
Çaresiz olmak da zor.

Çaresizlik ben demek
Bunu bugün anladım.
Ben benimle kalınca
Her dakika ağladım.

Sevdiğini söyleyip
Sevmiş olmak yetmez ki! ..
Çaresini bulmazsan
Dertlerin hiç bitmez ki! ..

Bundan böyle hayatta
Sensin çarem ilacım.
Yarınlarım elinde
Ben sevgine muhtacım.
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Seviyor musun?

Yokluğun içime, yıkıldı kaldı,
Bak yine sensizim, anlıyor musun?
Gözyaşım kalbime, çakıldı kaldı,
Sen de benim gibi, ağlıyor musun?

Bir veda busesi, yeter mi sandın?
Böyle büyük bir aşk, biter mi sandın?
Sevgin yüreğimden, gider mi sandın?
Sensiz yaşayamam, biliyor musun?

Sensizlik içimde, kapanmaz yara,
Sen yoksan yanımda, düşmüşüm dara,
Benim gibi yalnız, kaldığın sıra,
İçin kan ağlarken, gülüyor musun?

Sen nerelerdesin, ben nerelerde?
Sen düşürdün beni, böyle bir derde,
Benden uzaklarda, olduğun yerde,
Bana mutluluklar, diliyor musun?

Senden ayrı bana, mutluluk haram,
Sen yetersin bana, olmasa param,
Sen benim olmazsan, kapanmaz yaram,
Sen beni, ben gibi, seviyor musun?

                     10.07.2002
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Seviyorsun

Gözler yalan söylemezse,
Bil ki beni seviyorsun.
Sözler yalan söylemezse,
Belki beni seviyorsun.

Bakışların alev gibi,
Yaktı birden yüreğimi,
Haykır bana sevdiğini,
Sen ki beni seviyorsun.

O gülüşler, o gülüşler,
Gece gündüz içimdeler,
Bana birşeyler söylerler,
Sanki beni seviyorsun.
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Seviyorum Sevdim

Gözlerin dolarken gecelerime
Ben yine sensizim ben yine yalnız
Yokluğun ok gibi çöktü sineme
Ettiğin yeminler şimdi sayısız.

Seni beklemiştim yıllar yılı ben
O ağacın altı şahidim oldu
Oysa seni sevdim hiç düşünmeden
Boşalan kadehler yeniden doldu.

Aşkın hendeğinden atladım geçtim
Gören cambaz dedi şaşırıp  kaldı
Aşk bir tercih ise ben seni seçtim
Senin güzelliğin aklımı aldı.

De ki ben aşığım sana vuruldum
İşte o an inan dünyalar durur
Ben bir çağlayandım sende duruldum
Kalbim çalar saat hep sana vurur.

Senden başkasını göremez gözüm
Ya ben kör olmuşum ya da çok sağır
Beni seviyorsan sana bu sözüm
Seni duyamadım daha çok bağır.

Ya da dokun bana yavaşça seslen
Anlat hislerini derdini söyle
Sevgini hissettir karşımda süslen
Seviyorum demek olmuyor böyle.

Çık karşıma bağır duyur sesini
Aşkın en güzeli hissettirmektir
Düşünmeden haykır sal nefesini
Seviyorum demek sevdim demektir.
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Sevmek

Ayrı dünyanın insanı değiliz,
Yaşamak için geldik  bu evrene.
Hiç mutlu olan var mı ki, sevgisiz?
Kaldır da başını, bak şu çevrene! ..

Ayrı dünyanın insanı değiliz,
Yaşamak da herkes gibi hakkımız.
Birlikte yaşarsak artar sevgimiz,
Bu hayat bizimdir, yaşamalıyız.

Ayrı dünyanın insanı değiliz,
Sevmek nedir, nasıl şeydir sevilmek?
Bunu en iyi yalnız biz biliriz,
En kötüsü çaresizliği bilmek...

Ayrı dünyanın insanı değiliz,
Sevince, biz gibi kalpten sevmeli.
Sevgi ve aşk doludur yüreğimiz,
Şimdi bunu dünya alem bilmeli.

Biz aynı dünyanın insanlarıyız,
Birlikte yaşar, birlikte severiz.
Sevmek de bizim hakkımız sanırız,
Sevince, doyasıya sevmeliyiz...
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Sevmekten Vazgeçmedim

Sen karanlık dünyamda,
Nur musun? Işık mısın?
Bakışların bir başka,
Yoksa sen aşık mısın?

Seninle ben başbaşa,
Odamda yapayalnız.
Tüm gözlerden uzakta,
Aşk hasreti yaşarız.

Her tarafı sen kaplı,
Benim sadık odamın.
İçinde neler saklı,
Şu küçücük dünyamın.

Duvarlarda sen varsın,
Perdelerde yine sen.
Yaşarım hasretini,
Ömür boyu bitmeyen.

Odamda yankılanır,
O gülüşün, o sesin.
Gözlerim seni arar,
Bilmem ki sen nerdesin?

Bana kader getirdi,
Seni, hiç ben seçmedim.
Aşkın beni bitirdi,
Sevmekten vazgeçmedim.
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Sevmektir Aşkın Özü

Aşkı her gün hepimiz
Mutlaka yaşıyoruz
Aşk boynumuzda bir yük
Bu yükü taşıyoruz.

Madem ki bu dünyaya
Çile çekmeye geldik
Kaderimizse bizim
"Peki çekelim" dedik.

Yılmadan yılışmadan
Üstümüze düşeni
Yaşayalım madem ki
Bozmadan bu düzeni.

Dedik dedik de tuttuk
Verdiğimiz o sözü
Adam gibi de sevdik
Bizi yakan o gözü.

Uzattıkça uzattık
Bitirelim şu  sözü
Lafı uzatmayalım
Sevmektir aşkın özü.
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Sevmen Gerek

Sen beni terkettin ya
Dibe vurdu gururum
Artık bundan sonra ben
Ayakta zor dururum.

Ben ne idim ne oldum?
Neden bu hale düştüm?
Şimdi de sen öldürdün
Zaten çoktan ölmüştüm.

Sanma ki Van Gölüyüm
Yaşayan bir ölüyüm
Bende vaha yeşermez
Büyük Sahra Çölüyüm.

Tarım Bakanı bile
Yeşertemez gönlümü
Anladım ki artık ben
Beklerim ölümümü.

Yalnız sende yeşerir
Senle canlanır yürek
Bunun için güzelim
Yalnızca sevmen gerek.
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Sevmenin Bedeli

Nerde sarı yaprak görsem
İçime bir hüzün çöker.
Halimi bir bana sorsan
Sıralarım teker teker.

Ben de bir gün seviyordum,
Neşelenip gülüyordum,
Mutluluğu özlüyordum,
Onu bana çok gördüler.

Bilseniz ne çok mutluyduk,
Yarınlardan umutluyduk,
Çok görüldü bu mutluluk,
Onu da alıp gittiler.

Suçumuz bizim sevmekmiş,
Mutluluğu özlemekmiş,
Kaderimiz gülmemekmiş,
Gülmeyi haram ettiler.

Şimdi bir sarı yaprağım,
Eksilmiyor acılarım,
Anam babam bacılarım,
Onlar bile terkettiler.
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Sevmesini Bil

Beni böyle ben gibi,
Sevmesini bilmedin.
Gözyaşlarım hep aktı,
Silmesini bilmedin.

O taş gibi yüreğin,
Biraz olsun sevseydi.
Gözlerin gibi kalbin,
Gülmesini bilseydi.

Aşk nedir, bilir misin?
Birisi için tutuşmak.
Karşılıksız sevginin,
Hep peşinde dolaşmak.

Umutsuz bir hastalık,
İyileşmez yara mı?
Ümitlerim karanlık,
Talihim hep kara mı?

Sevmek bu demek değil,
Sevmek mutluluk demek.
Sen de sevmesini bil,
Hakkın olsun sevilmek...

Mehmet Ali Çıbıklı

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sevmişim

Bugün seni aradım,
Sensizlik sokağında.
Bir türlü bulamadım,
Seni bir an yanımda.

Gecem neden karanlık,
Hani benim yıldızım?
Yaktı beni yalnızlık,
Neden hep ben yalnızım?

Sensiz döndüm deliye,
Boş gözlerle bakındım.
Avundum hayalinle,
Sana senden yakındım.

Sensin benim yıldızım,
Sensin benim güneşim.
Yazılmış alın yazım,
Seni pek çok sevmişim.
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Sevsen De Hoş Sevmesen De

Bunca ayrılıktan sonra,
Gelsen de hoş,gelmesen de.
Benim içim kan ağlarken,
Gülsen de hoş,gülmesen de.

Bu sevginin bedelini,
Gözümdeki yaş selini,
Ayrılığın izlerini,
Bilsen de hoş,bilmesen de.

Yokluğunda yudum yudum,
Hep seninle mutlu oldum,
Mutluluğu sende buldum,
Desen de hoş,demesen de.

Yokluğuna alıştım ben,
Alışmaya çalıştım ben,
Unutmaya uğraştım ben,
Sevsen de hoş,sevmesen de.
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Sırılsıklam

Sırılsıklam oldum, aşkın selinde,
Gönül bahçemizde, aşkım ağlıyor.
Nedense kayboldum, senin elinde,
Beni şimdi sana, kader bağlıyor.

Yağmur oldu aktı, hep gözyaşlarım,
Bu akşam da son kez, sana ağladım.
Sensiz yaşamaya, nasıl başlarım?
Bütün umudumu, sana bağladım.

Sen sevginle yaklaş, yarınlarıma,
Yüreğinde sıcak tut sevgileri.
Aydınlat ruhumu, sakın karartma,
Sev beni her zaman, sevindir beni.
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Sildiğimi Yazamam

Son günlerde değiştin
Sesin soluğun çıkmaz
Bilmem ki sen ne iştin?
Yokluğun beni yıkmaz.

Ne sordun ne aradın
Ne de haber yolladın
Böyle giderse kadın
Unutulur bak adın.

Kaç yıl geçti bir ses yok
Neler oluyor orda
Boş laflara karnım tok
Sen kalırsın bak zorda.

Benim hatırım yoksa
Yılların hatırı var
Boş lafa karnın toksa
Yalvarmam neye yarar?

Döneceksen dön bana
Dönmeyeceksen söyle
Yalvaramam ben sana
İnan olmuyor böyle.

Sileyim mi adını?
Rehberden telefondan
Bitirirsem ben bunu
Başlayamam en sondan.

Yazdığımı silerim
Sildiğimi yazamam
Mutluluklar dilerim
Diyeceklerim tamam.
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Sinan Ali'm

Hoşgeldin yavrucuğum
Hoşgeldin Sinan Ali'm
Şükür kavuşturana
Kucaklaştık sağ salim.

Dört gözle beklemiştik
Dünyaya gelişini
Dünyalara değişmem
O tatlı gülüşünü.

Bu kadar mı yakışır?
Bu bakışlar bu gözler
Halan babaannen ben
Hasretle seni özler.

Seni çok seviyoruz
Başımızın tacısın
Gönlümüzün neşesi
Ruhumun ilacısın.

Sakın ola ağlama
Gözyaşına kıyamam
Canımsın ciğerimsin
Sevmelere doyamam.

Uzaklardan seslensem
Duyar mısın sesimi?
Senin için veririm
Elbette nefesimi.
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Sittin Sene

Muğla'ya uçan kuşlar
Yare selam söyleyin
Beklesin beni orda
Gelirim bi öğleyin.

Uslu uslu otursun
Yaramazlık etmeden
Yemekleri pişirsin
Mutfak tüpü bitmeden.

Beklesin beni orda
Öyle gezip tozmasın
Kırarım ayağını
Sinirimi bozmasın.

Elimle koymuş gibi
Bulmalıyım varınca
Bindim bir otobüse
Otobüsüm karınca.

Çevirdi anahtarı
Ardından bastı gaza
Elbet birgün ordayım
Bilmem ki hangi yaza?

Muğla'ya uçan kuşlar
Sevdiğimin yanında
Siz de şahidim olun
Sittin sene sonunda.

    09.02.2011-Moskova
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Son Aşkım

Son aşkımsın sen benim, son göz ağrım,
Son sevgilim olarak kalacaksın.
Bu sana son sözüm, sana son çağrım,
Yalnız benimsin, benim olacaksın.

Çaresizlik diz boyu bende şimdi,
Güllerini soldurma aşk bahçemin.
Sevginle yaşadım, aşkın çareydi,
Bırak tekrar yeşersin, bende sevgin.

Karanlık gecemin, tek yıldızısın,
En koyu gecemde, beni aydınlat.
Bende bitmez ağrı, dinmez sızısın,
Suskun yüreğime, sevgileri kat.

Seni sevmeye sanki yemin ettim,
Unutmadım seni, bir kere bile.
Bir an bile bitmez, sana hasretim,
İnan ki mecburum, seni sevmeye.

Doktorum ol, sar şu aşk yarasını,
Acılarım dinsin, üzüntüm bitsin.
Seni seviyorum, anlamadın mı?
Dermanım sensin, ilacım sensin.

Ümidimsin, ışığım, aşığımsın,
Sen, benim gönlümde, yanan fenerim.
Aşk çorbamda en güzel kaşığımsın,
Hep seni sevdim ben, seni severim.
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Son Karar

Eğer varsa benimle
En ufak bir geçimin
Gitme diye yalvardım
Bu senin son seçimin.

İyice düşün taşın
Sonuç senin elinde
Ya benimle olursun
Ya da kendi evinde.

Sonunda pişman olmak
Ya da memnun olmak var
Son kararı kendin ver
Pişmanlık neye yarar.

İstersen biraz düşün
Sonra pişman olursun
Ya da memnun olmazsan
Bana düşman olursun.

İyisi mi ben yavrum
Sustum birşey diyemem
Günahım zaten büyük
Başka günah giyemem.

Son karar neye yarar
Kararın gitmek  ise
Amacın beni burda
Perişan etmek ise.
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Son Mektup

Bu sana son mektubum
Bu sana son satırım
Zahmet edip okursun
Eğer varsa hatırım.

Geçmişin hatırına
Sana yazmak istedim
Varsa içinde sevgi
Açar okursun dedim.

Yalvarmak istemedim
Gittiği yere gitsin
Sonunda ölüm yok ya
İsterse şimdi bitsin.

Sadece bir merhaba
Ya da elveda olsun
Ben sonuca razıyım
Kızma hiç ne olursun.

Bundan sonra yalvarsan
Mümkün değil dönüşüm
Senin için farketmez
Ha varım ha ölmüşüm.

Kader kısmet diyerek
Kabul ettik sonucu
Sonunda o değneğin
Dokundu bize ucu.

Sihirliymiş korurmuş
Bizleri kötülükten
Yıllarca uyutulduk
Ama geçti iş işten.

Sabah oldu uyandık
Bitti artık o rüya
Nice hayaller kurduk
Evlenecektik güya.

Uyan kızım uykudan
İzmir'de sabah oldu
Üsküdar'a benzedik
Gerçekler bize doldu.

Sen gerçeksin ben gerçek
Hayaller gerçek  oldu
Nice hayaller kurduk
O hayaller kayboldu.

Yorma artık kendini
Hatırla geçmişini
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Geçmiş geride kaldı
Boşa sıkma dişini.

Bitti bitti diyorum
Bitti güzelim günler
Şimdi sensiz yüreğim
Bensiz mutluluk diler.
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Son Perde

Son oyun, son perde, oynandı bitti,
Kalmadı eksiği herşeyi tamam.
Bütün oyuncular yerine gitti
Herşey eski bir tas,eski bir hamam.

Yeniden çalar mı o bizim ziller?
Çalsa da eskisi gibi olur mu?
Yaşanır mı ömür, açar mı güller?
İçimdeki o kuşku kaybolur mu?

Oysa ben ne umutla sevmiştim seni
Sen bende yeşeren sonsuz bahardın.
Çocuk gibi mutlu etmiştin beni
Bir kızgın alevdin bana akardın.

Her yerde sen vardın,herşeyim sendin
Bu günlerim sendin,yarınım da sen,
Oysa sen sevgime değer vermedin,
Sende umduğumu bulamadım ben.

Kapandı son perde,bu oyun bitti,
Sen kendi yoluna,ben de yoluma.
Senin bu hallerin yetti de yetti,
Başka sevgililer artık koluma.

Kapansın son perde,düşünmem nerde,
Nerde o sevgili,kim tutar eli?
Bir bilinmez yerde,düşerse derde,
Ağlar mı ben gibi,eski sevgili?
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Son Sevdam

Seni sevdiğim için,
Suçlu muyum bilmem ki?
Yaşamak mümkün değil,
Bir boş rüya benimki.

Yollarımız ayrılmış,
Yaşamın baharında.
Ne benimle olursun,
Ne ben senin yanında.

Kader örmüş ağını,
Çözemez hiç kimseler.
Böylesine bir aşkın,
Bittiğini bilsinler.

Son sevdamsın sen benim,
Yeşermeyen çiçeksin.
Bilirim ki mahşerde,
Yanıma geleceksin.
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Son Veda

Bir nehir kıyısında
Bugün yine son defa
Sensizliği yaşadım
Artık küstüm hayata.

Ümitsizce bekledim
Bana koşup gelmeni
Ne çok sevmişim Tanrım
Deli gibi ben seni.

Seni sensiz yaşamak
Kolay mı sanıyorsun?
Sanırım şimdi sen de
Ben gibi yanıyorsun.

Yıllar yılı çok sevdim
Sen de seversin diye
Bir gün olsun sevmedin
Bilmiyorum ki niye?

Kader bu oyununu
Hep bana mı oynamış?
Karşılıksız sevenler
Hiç mi mutlu olmamış?

Kapattım gözlerimi
Son kez baktım hayata.
Gidiyorum hoşçakal
Hadi benden elveda.
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Söndü Artık Yangınım

Gelmesin itfaiye
Söndü artık yangınım
Çok zor başardım ama
Epey de yandı canım.

Bir ara çok korkmuştum
Rüzgar da esip durdu
Bu yangın sönmez dedim
Neyse ki bitti korku.

Birşeye benzemezmiş
Bu ne biçim yangınmış
Ateşi sönse bile
Külü her an kızgınmış.

Talan etti her yeri
Yaktı kavurdu gitti
Kurtuldum ya sonunda
Nihayet herşey bitti.

Kaldım kendi başıma
Oh dedim dünya varmış
Yangının ortasında
Yaşamak ne çok zormuş.
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Söyle

Bu aşkı bitirmenin
En son ve tek çaresi
Benden kaçış mı oldu?
Son yolculuk neresi?

Bilinmezden bilinmez
Çıkarmışsın sen tatlım
Sana aklım ermedi
Karmakarışık aklım.

İçinde düğümlenen
Dertlerin her zerresi
Ben de bilirsem belki
Bulunur bir çaresi.

Saklama söyle bana
Derdin ne dermanın ne?
Yoksa gönül mü verdin?
Yakışıklı birine?

Ya da çaresizlikten
Sıkıntılar boy atmış
Bu hayat işte böyle
Yaşanılan hayatmış.

Yaşanılacak ömür
Ya öyle ya da böyle
Boşver sıkma kendini
Derdini bana söyle.

Derdini söylemeyen
Dermanını bulamaz.
Söylenmeyen dertlerin
Bir çaresi olamaz.
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Söz Geçmedi Gönlüme

Ben suçsuzum hakim bey
Söz geçmedi gönlüme
Sevmek çok farklı bir şey
Ömür katmış ömrüme.

Oysa yemin etmiştim
Bir daha sevmemeye
Çok yandı ağzım dilim
"Sevmek mi,tövbe" diye.

Tutamadım sözümü
Dönemedim önüme
Kurşun delsin gözümü
Söz geçmedi gönlüme.

Dün dündür bugün bu gün
Diye teselli buldum
Ben karşında gördüğün
Aka aka duruldum.

Sanmıştım da olmadı
Boz bulanıkmış kanım
Durgunluğum kalmadı
Kıpır kıpır her yanım.

Her sevdanın peşinden
Hiç yorulmadan koştum
Bilmiyorum ki neden?
Aşk yolunda sarhoştum.

Kendime geldiğimde
Olay olup bitmişti
Aşk şarkısı dilimde
Akıl baştan gitmişti.

Söyledim ya hakim bey
Bende bir suç arama
Görmedim böyle bir şey
Dönüp bakmam harama.

Bu sevdanın ateşi
Yakar beni derinden
Ondan vazgeçemem ki
Oynasa yer yerinden.

Gönlümle aram iyi
Girme sakın arama
Artık buldum sevgiyi
İlacım var yarama.
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Sözlerin

Bir bahar yeli gibi,
Esip geçtin apansız.
Sen gidince gönlümde,
Duygular kaldı cansız.

Dönüp baktım maziye,
Hatıranla avundum.
Bir hayalin bir de sen,
Yokluğunda kayboldum.

Bir rüzgarın önünde,
Savrulan yaprak gibi.
Tutunacak dalım yok,
Öyle çaresizim ki.

Tutunacak dalımdın,
Ben seninle yaşardım.
Canımdın herşeyimdin,
Sen varsan ben de vardım.

Ne sen varsın yanımda
Ne de güzel gözlerin.
Kulaklarımda çınlar,
'Sevdim' diyen sözlerin.

07.06.2002
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Suçlu

Gidenler hep masum da
Suçlu olan kalan mı?
Seviyorum demiştin
Söyle bu da yalan mı?

Ellerin ellerimde
Alev alev yanmıştı
Şu zavallı yüreğim
Seviyorsun sanmıştı.

Gözlerine bakarken
Rüyalara dalmıştım
Yüreğim seni sevmiş
Sana bağlı kalmıştım.

Bir zamanlar seninle
El ele gezdiğimiz
Yerler yalan söylemez
Gerçekçi şahidimiz.

Çekip gittin yanımdan
Anılar bana kaldı
Artık herşey bir yana
Mutluluğum azaldı.

Şu yalancı dünyada
Seninle avunmuştum
Dosta düşmana seni
Her yerde savunmuştum.

Şimdi çok uzaktasın
Sana varamıyorum
Nasılsa herşey bitti
Suçlu aramıyorum.
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Sultan

Yaşamak istiyorsan,
Mutluluğu benimle.
Gururunu bırak sen,
Duygularını dinle.

Gel gidelim birlikte,
Uzaklara kaçalım.
Bilinmeyen bir yerde,
Aşka kucak açalım.

Sevda tohumlarını,
Ekelim birer birer.
Yeşeren fidanları,
Tüm dostlarımız sever.

Aşkları, sevdaları,
Sevgiyle yoğuralım.
Özlenen umutları,
Birlikte doğuralım.

Karşılıklı sevelim,
Doya doya biz bizi.
Dost düşman demeyelim,
Bilsinler sevgimizi.

Bilinmeyen bir yerde,
Herkes bizi tanısın.
Bütün ümitler sende,
Gönlümün sultanısın.
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Susuzluk

Önce susuzluk sardı bu kenti
Toprak kurudu sonra usul usul
Çatladıkça çatladı kuru topraklar
Bir kara bulut gibi,bir ölüm gibi
Çöktü kentin üstüne susuzluk,
Kentte ölüm sessizliği var.

Bu şehirdeki tüm çiçekler
Ne varsa,güller,ağaçlar,çimenler
İlahi bir emirle
Susuzluğa mahkum edildiler.

Çok kötü gelmişti susuzluk
Ardı sıra huzursuzluk geldi
Millette sıkıntı,üzüntü; millet perişan
Herkes su derdinde,
Herkeste uykusuzluk.

Kuruyan çiçekler çırpınan böcekler
Suyu bulamazsa hepsi ölecekler
Toprak suya hasret
Çiçek suya hasret
Herkes suyu bekler.

Yağmur duası bile kar etmedi
Solan çiçekleri yeşertmeye
İki damla gözyaşı da yetmedi
Beklenen gelmedi,yağmadı yağmur
Kuruyan yapraklar yerlerde savrulur.

Sonunda kurudu çiçekler
Güller,çimenler kurudu,ağaçlar kurudu
Hepsi birbirlerine benzediler
Hiçbirinin kalmadı umudu
Birer birer solup gittiler
Ölüp gittiler...
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Şarkılar Faydasız

Şimdi pencerelerde
Duydum ağlıyormuşsun.
Ağlamaya değer mi?
Ya deli ya sarhoşsun.

Acıya çare değil
Kadehindeki zehir
Verirlerse eline
İçeceksin kimbilir.

Hiç bir şeyi dert etme
At kadehi elinden
Acılarını unut
Bir nefes çek derinden.

Bak yine tutacaksın
Sevdanın kollarından
Koşarak gideceksin
Mutluluk yollarından.

Bir ihtimal daha yok
Ölmek tek çare değil.
Güzel günler gelecek
Yarınlarda sev sevil.

Şarkılarda fayda yok
Ona ümit bağlama
Sevgili gitti diye
Peşi sıra ağlama.
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Şarkılar Kimi Söyler

Biz ayrılamayız demiştin hani,
Hani aynı bedende can gibiydik?
Ayrıldık bak nazar mı değdi yani
Şarkıyı söyleyen biz mi değildik?

Oysa şarkılardan fallar tutmuştuk
Senin için bakmıştım yeşil yeşil.
Derdi tasayı hepten unutmuştuk
Şimdi bu şarkılar gerçekçi değil.

Sen uzaklarda değil damarımda
Kanım olsan da faydası yok artık.
Olsan da olmasan da sen yanımda
Yorgun kalbimin her tarafı yırtık.

Bu akşam bütün meyhanelerini
Dolaşsam faydasız sensiz İzmir'in.
Ne seni bulurum ne de sevgini
Her yeri yabancı bana bu şehrin..

Şarkılar seni söylermiş bana ne,
Olsun varsın dillerde nağme adın.
Gülüşün bakışın hepsi bahane
Seni sevdiğimi hiç anlamadın...
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Şaştım Gidiyorum

Bilmem ne istemişler,benim gibi garipten
Duygularım sel oldu çağladı bak yeniden.
İnsan mutlu olur mu sevmeden sevilmeden
Küsmüştüm yüreğimle barıştım gidiyorum.

Vardım aşk çeşmesine su içtim kana kana
Serinledi yüreğim mutluluk verdi bana
Aşk bahçesi güzeldir zevk verirse insana
Gönlümün bahçesinde dolaştım gidiyorum.

Sevmekten yorulmuştu yıllar yılı bu kalbim
Azalması bir yana hergün çoğaldı derdim
Bir sevgili uğruna ben bu ömrümü verdim
Aşk kötü bir hastalık,bulaştım gidiyorum.

Ara sıra sevildim,ya da sevildim sandım
O ürkek bakışına inandıkça inandım
Bir ateş yüreğimde,yandım ki ben ne yandım
Aşk iyi mi kötü mü,ben şaştım gidiyorum.

                              Mehmet Ali ÇIBIKLI
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Şaziye

Unuttum ben sevmeyi
Git başımdan Şaziye
Başlatamam herşeyi
Dönüp bakmam maziye.

Her yanım kırık dökük
Paramparça yüreğim
Dayanacak gücümdün
Sendin benim direğim.

Hayalimdin sen benim
Şimdi silindin bittin
Gümbür gümbür gelmiştin
Sessizce çekip gittin.

Noktayı koydum artık
Seninle yaşayamam
Değişen ne olur ki
Eski tas eski hamam.

Git başımdan Şaziye
Seninle uğraşamam
Sen büyük bir engelsin
Bu engeli aşamam.

Yaklaşma bana sakın
Git başımdan Şaziye
Aşkımızı öldürdün
Kabul etmem taziye.
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Şeytan

Bırakıp gittin beni
Sanırım mutlusundur
Son bir kez beni dinle
Ne olursun biraz dur.

Öyle yaraladın ki
İyileşmem pek de zor
Dinlesem hele onu
Şeytan çok şeyler diyor.

Neler neler diyor ki
Bazen seni tutuyor
Terk edersem dünyayı
Bana ödül veriyor.

Bazen dönüyor bana
Aklımı çelmeliyor
Uyarsam bu şeytana
Sonum iyi gelmiyor.

Oturup düşündüm de
Bir karar veremedim
Sen olsaydın yerimde
Neler yapardın? Derdim.

Gel sen uğraş şeytanla
Sıkıntım sona ersin
Pabucu şeytana ters
Yalnız sen giydirirsin.
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Şifre

Yıkım ekibi gibi,
Gönlümü yıktın geçtin.
Bir mengene gibi sen,
Canımı sıktın geçtin.

Zaman zaman çok iyi,
Zaman zaman farklısın.
Seni anlamak zormuş,
Neden hep sen haklısın?

Bilmeyince şifreni,
Seni çözemiyorum.
İletişim mi bozuk?
Sinyal veremiyorum.

Ya şifreni ver, ya da,
Şifre çözücüsünü.
Girip okuyacağım,
Ben senin şu gönlünü.

Mecburen katlanmışım,
Bunlar da geçer diye.
Daha da katlanırım,
Senin için her şeye.
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Şimdi Aşk Zamanı

Şimdi aşk zamanı, mevsim ilkbahar,
Gönüller neşeli, duygular bir hoş.
Aşkının ateşi, kalbimi yakar,
Aşkından olmuşum, ben yine sarhoş.

Bak yine artıyor, içimdeki aşkın,
Her bahar mevsimi, olduğu gibi.
Arzular biçare, bakışlar şaşkın,
Sana anlattım ben, bu hislerimi.

Sensizlik acısı, hiç çekilmiyor,
Uzakta olsan da, sevgin içimde.
Seneler boyunca, sevgim bitmiyor,
Sana olan aşkım, başka biçimde.
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T/ip

Üzüntümü anlattım
Dünden bugün yarına
Sakın birşey söyleme
Çok sevdiğin karına.

Gidişatı hoş değil
Benim görüşüm böyle
İnşallah yanılırım
Yalanım varsa söyle.

Ne o bakış o gözler
Sanki birşey arıyor
Nöbette asker gibi
Çevresini tarıyor.

O kıyafet ne öyle
Giyimi de bir başka
Mini mini etekler
Davet veriyor aşka.

Birazcık dikkat etsin
Benden sana nasihat
Bu yol doğru yol değil
Sonra senin kabahat.

Kızmayasın sen bana
Çek birazcık ipini
Dost söyler acı söyler
Beğenmedim tipini.
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T/uzak

Aşkımız bitti diye
Gemileri yakmışsın
Sonunda ayrıldın ya
Zillerini takmışsın.

Aşk bitti hepsi gitti
Bu aşk canına yetti
Demek ki herşey bitti
Başka yere bakmışsın.

Ateşin yakar sandım
Çevreyi yıkar sandım
Hep bana akar sandım
Sen kimlere akmışsın?

Gülüşlerine kandım
Gidişinle uyandım
Sen bana haksın sandım
Başkasına hakmışsın.

Gideceksen hiç durma
Boşa çeneni yorma
Bana halimi sorma
Sen bana tuzakmışsın
Sen benden uzakmışsın.
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Tadı Yok

Tadı yok sensiz geçen
Ne baharın ne yazın
Meğer sensiz farklıymış
Ayakları bu kazın.

Tadı yok sensiz olan
Ne İzmirin Bucanın
Kıymetini bilmedin
Seni seven bu canın.

Hayat o kadar kısa
Bak yetmiyor sevmeye
Kalbi kırmaya değmez
Değmez nefret etmeye.

Sevmeye yanaşmadın
Kaçıp gittin uzağa
Bir av hayvanı gibi
Düştüm şimdi tuzağa.

Sevgilerim yetmedi
Yetişemedi sana
Dert dert diye ağlarım
Dertlere koymasana.

Neydi benim günahım?
Neden kaderim kara?
Suçum neydi Allahım?
Çıkmaz sokak Ankara.

Ankaram sendin benim
Sendin benim başkentim
Herşeyim umudumdun
Yarınlardan beklentim.

Umudumun dağına
Yağdırdın soğuk karı
Kuruttun hayalimi
Göremedim baharı.

Baharım kışa döndü
Hergün soğuk hergün kış
Yaşam buymuş anladım
Her günüm itiş kakış.

Yanımda hep sen olsan
Hep sen olsan yarın da
Senle olmak isterim
Senin sonbaharında.

Tadı yok sensiz geçen
Ne İzmirin Muğlanın
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Sözlerine kulak ver
Seni seven oğlanın.

Kulak ver de beri gel
Gitme öte öteye
Gidişat iyi değil
Günden güne kötüye.

Öyle fazla düşünme
Kavuşanlar hep karda
Sakın ola geç kalma
Uyurum bak mezarda.
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Takıntı

Ömrümüzün baharı
Birlikte geçse desem
Yokluğunda ben oldum
Hem deli hem de sersem.

Sevsen beni güzelim
Severim ben de seni
Üzerine alırım
Yepyeni elbiseni.

Giyersin dolaşırsın
Sokaklarda şöyle bir
Yeni elbiselerle
Hava atmak güzeldir.

Herkes bakar ardından
Sana gıpta ederler
Böylesine bu güzel
Kimmiş acaba derler.

Bozmazsın istifini
Yürürsün hep yolunda
Belki günün birinde
Ben olurum kolunda.

Gideriz mutluluğa
Yelkenleri açarız
İstemezsek bu yerden
Bir an önce kaçarız.

Yeter ki sen benim ol
Gerisi önemli mi?
Bakamadım yüzüne
Gözlerin hep nemli mi?

Ne gözünde yaş olsun
Ne içinde sıkıntı
Benim sevdam sanadır
Sen bende bir takıntı.
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Tamam

Sarılsan boynuma hiç bırakmasan
Yaksa yüreğimi sıcak nefesin
Seni sevdiğimi o an anlasan
Gönlümü titretse o güzel sesin.

Senin geldiğini anlasam ki ben
Yalnız ben bileyim kimse bilmesin
Kaybetsem kendimi birşey demeden
Desem ki ben sana: canım nerdesin?

Çıkıp gelsen o an bir kuğu gibi
Çorak yüreğimin sahibi olsan
Sen ki bu dünyamda cennetin dibi
Gönlümü doldursan hep bana dolsan.

Gel artık gönlüme sensizim yalnız
Yokluğun bir hançer içimi yakar
Bırakma hiç beni gitme deli kız
Ateşim sönmüyor kâr  etmiyor kar.

Deli kız ben senin peşinde koşan
Kedi miyim yoksa bir tazı mıyım?
Gönlüm istemiyor ne şöhret ne şan
Senin bu cilvene ben razı mıyım?

Öyle veya böyle derdini söyle
De ki bana seni çok seviyorum
Yaşam ikimize yazılmış böyle
Onu yaşayalım tamam diyorum.
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Tamirci

Geçenlerde kalbimi tamirciye götürdüm
Bıraktım masasına  ve yanına oturdum.

Dedim kalbim incindi al eline şöyle bak
Tamiri imkansızsa boşa uğraşma bırak.

Aldı eline kalbi her tarafına baktı
Yüzünde umutsuzluk bir kenara bıraktı.

Dedi bu paramparça incinmiş ne kelime
Tutulacak yeri yok her yeri lime lime.

Uğraşma hiç boşuna bunun tamiri çok zor
Bana inanmıyorsan istediğin yere sor.

Bundan sonra artık sen kalpsiz yaşayacaksın
Seni böyle yakanı Tanrım da onu yaksın.

Dedim beddua etme beddualar geçermiş
Tanrım bu acıları yalnızca bana vermiş.

Benim çektiğim gibi başkaları çekmesin
Nefret tohumlarını saklasın hiç ekmesin.

Tamirci baktı bana haklısın oğlum dedi
Derdim ona dert oldu içi içini yedi.

O da üzüldü epey öne eğdi başını
Tutamadı kendini akıttı göz yaşını.

        Mehmet Ali ÇIBIKLI

Mehmet Ali Çıbıklı
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Tanı

Yine seninleyim sensiz başbaşa
Afakanlar sardı dört bir yanımı
Sensizliği Allah vermesin başa
Yokluğunda bittim sıktım canımı.

Kalkıp gitsem şimdi vakit de çok geç
Gecenin yarısı nereye gitsem?
Kalsam mı gitsem mi onu da sen seç
Karar vermek zormuş acep ne etsem?

Kalk git diyor bir ses içimden sessiz
Bırak yalnızlığı kendi başına
O yalnızlık sana bir fayda etmez
Katlan sevdiğinin tuzlu aşına.

Sensizlik de zormuş senle olmak zor
Hele senin olmak daha da zormuş
İçimde yanıyor sönmeyen bir kor
Sana aşık olmak kızgın bir kormuş.

İçimi yakıyor sönmez alevin
Söndürmeye kalktı bin itfaiye
O kadar uğraştı yine sönmedin
Değermişsin demek bunca sevmeye.

Sen sen ol ki şimdi bil değerini
Hem kendini tanı hem beni tanı
Beni sever isen sil diğerini
Feda ederim ben sana bu canı.
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Tanrım

İçimdeki yangını,
Söndüremeden gittin.
Beni eski halime,
Döndüremeden gittin.

Beni ne sen anladın,
Ne de bir başkaları.
Bir türlü atamadın,
İçinden kuşkuları.

Gerçek mi bu, rüya mı?
Bir türlü bilemedim.
Karıştırdın dünyamı,
Kendime gelemedim.

Neden bu hale düştüm?
Ne bitmez çilem varmış?
Oysa çok kez gülmüştüm,
Mutluluk bu kadarmış.

Tanrım bana sabır ver,
Dertlerim üzerine.
Mutluluk örtüsü ser,
Gönlümün her yerine.
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Tanrım Şahidim Olsun

Girdim yine odama,
Kapattım kapıları.
Oturdum bir köşeye,
Düşündüm anıları.

Film şeridi gibi,
Dizildi anılarım.
Anıların içinde,
Birşeyleri ararım.

Mutluluk var, sevgi var,
Yaşadığım günlerde.
Biraz da kırgınlık var,
Kalplerde, gönüllerde.

Deli gibi sevmişim,
O belki de sevmemiş.
Ben uğrunda ölürken,
Kıymetimi bilmemiş.

Tanrım şahidim olsun,
Onu çok sevdiğime.
Birazcık sevgi dolsun,
İnatçı  yüreğine.
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Tapar Mısın

Sen dere olsan ben de göl,
Söyle bana akar mısın?
Desem sana haydi öl,
Benim için yapar mısın?

İstesem seninle dolaşmak
Beni koluna takar mısın?
Sarsam seni yaşmak yaşmak
Ateşinle beni yakar mısın?

Sen yolunda yolcu,ben ise hancı
Issız haneme sapar mısın?
Bitmedikçe kalbimdeki bu sancı
Ömrünce bana tapar mısın?
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Taş Yüreklim

Karanlık gecelerde,
Uykundan uyandın mı?
Her taraf soğuk iken,
Ateşinden yandın mı?

Kapladı mı içini?
Sensizlik duyguları.
Düşündün mü oturup,
Yaşanan anıları.

Söyle niçin taşırsın?
Sen, sendeki bu kalbi! ..
O taş gibi yüreğin,
Sevmesini bilmez ki! ..

'Belki bir gün' diyerek,
Beni teselli etme.
Belki'leri hiç sevmem,
Böyle bırakıp gitme.

Sabah güneşi gibi,
Gel! Gönlüme sen de dol...
Bu ömür sensiz bitmez,
Gönlümün sultanı ol...
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Taşınma Telaşı

Hanım 'gidelim artık
Fadimenin düğünü
Bizi bekliyor' dedi
Ve bize yol göründü.

'Topla tası tarağı
Hepsini götürelim
Birşeyimiz kalmasın
İzmir'i bitirelim.'

Aile meclisinde
Böyle bir karar aldık
Meclis başkanı hanım
Biz azınlıkta kaldık.

Eğince başımızı
Gık bile diyemedik
Boynumuz kıldan ince
'Haklısın hanım' dedik.

Başladık yavaş yavaş
Eşyaları toplarken
Kabus gerçeğe döndü
Üzüldük böyle birden.

İnsan tam alışınca
Ayrılmak çok zor gelir
Taşınma telaşıyla
Delir Allahım delir.
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Tatlı Kız

Gecenin en güzel, en tatlı kızı,
Mutlaka mutlusun, yüzünden belli.
Sanırım yakışmış, sana kırmızı,
Yüzünden gülücük, eksilmemeli.

Sevinmek senin de, en doğal hakkın,
Her günün hep böyle, sevinçle geçsin.
Acılar bulmasın, hiç seni sakın,
Ümidin solmasın, henüz çok gençsin.

Mutluluk her zaman, senin yanında,
Çünkü, sen daha çok şeye layıksın.
Üzülme boş yere, bir hiç uğruna,
Yaşamın boyunca, şen kalmalısın.

Paylaşmak istedim, sevinçlerini,
Başarın devamlı, kalıcı olsun.
Hiç bir şey kırmasın, ümitlerini,
Gönlüne her zaman, mutluluk dolsun.
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Temenni

Anladım ki siz de karar verdiniz
Oturup başbaşa evlenmek için.
Eksilmesin artsın hep sevinciniz
Mutluluklar varken üzüntü niçin?

Her gün her dakika mutlu olunuz
El ele göz göze yalnız ikiniz.
Mutluluk denizinde kaybolunuz
Birbirinizi sevip seviliniz.
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Terkedildim Öksüzüm

Ey büyük aşk ulu aşk
Sonunda beni seçtin
Acımadın sen bana
Gönlümü yıkıp geçtin.

Usul usul yaklaştın
Bir çığ gibi büyüdün
Gördün zayıf yönümü
Üzerime yürüdün.

Yıkıp geçtin her yeri
Büyük izler bıraktın
Harabeden farkım yok
Bunu yapmayacaktın.

Kalkamadım ayağa
Farkım yok viraneden
Eskiden ateş idim
Küle döndüm aniden.

Gücüm kalmadı şimdi
Birisini yakmaya
Terkedildim öksüzüm
Yeter artık yapma ya...
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Teşekkür Ederim

Pardon siz kimsiniz ki?
Tanışıyor muyuz hem?
Ben böyle birisini
Tanımıyorum desem.

Sahi size kim derler?
Peki kimlerdensiniz?
Bunca yıldır buradan
Neden ses vermediniz?

Ben burada yıllardır
Bir dost arıyor iken
Yardımcı olmayıp da
Neden oldunuz diken?

Madem ki siz dostsunuz
Neden aramadınız?
Şu gurbet illerinde
Halimi sormadınız?

Yapayalnız kalmışken
Kendimle ben başbaşa
Neden bana geldiniz?
Şimdi siz koşa koşa.

Beni yalnız bırakın
Bana yeter dertlerim
Yorulmayın be dostum
Çok teşekkür ederim.
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Tiyatro

Zaman değiştirirmiş
Dediler inanmadım
Sen bir günde değiştin
Seni anlayamadım.

Ne kadar vefasızsın
Bu kadar mı değiştin?
Oysa daha dün gibi
'Seviyorum' demiştin.

Sanki veda etmeden
Gittiğine memnunsun
Benim kaderim bu
Senin canın sağolsun.

Bana sevgiyle bakan
Eski sevgili nerde
Tiyatro mu oynadık?
Kapandı mı son perde?

Zaman herşeye ilaç
Herşeye iyi gelir
Ben aşkınla delirdim
Birazcık da sen delir.
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Torunuma Nasihat

Hayat çok acımasız
Herkes kendince zalim
İnanma hiç kimseye
Aldanma Sinan Ali'm.

Cebinde paran yoksa
Dost bildiğin düşmandır
Çevrende insan çoksa
Bil ki cüzdan şişmandır.

Mesafeyi ayarla
Ne uzak dur ne yakın
Herkese olduğundan
Çok değer verme sakın.

Sonra eşek misali
Hep üstüne çıkarlar
Üzülürsün boş yere
Ve canını sıkarlar.

Altta kalma üste çık
Sakın  ezilen olma
Son pişmanlık faydasız
Saçın başını yolma.

Hayat uzunca bir yol
Hep bu günü yaşama
Geleceğini düşün
İyi sarıl yaşama.
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Tövbe

Aşka tövbe ettim, sevmeyeceğim,
Kimselere gönül  vermeyeceğim,
Seni seviyorum, demeyeceğim,
Tövbeler tövbesi, aşka bir daha,
Sevmeseydim seni, keşke bir daha.

Şarkılarda sendin, şiirlerde sen,
Seni dokumuştum, ben desen desen,
Seni terkedemem, bırakmam desen,
Tövbeler tövbesi, aşka bir daha,
Sevmeseydim seni, keşke bir daha.

Yıllarca sevmedin, seviyor sandım,
Yıllardan beridir, boşuna yandım,
Aşkta sabah oldu, artık uyandım,
Tövbeler tövbesi, aşka bir daha,
Sevmeseydim seni, keşke bir daha.

Yıllar geldi geçti, gülmedi yüzüm,
Baharlar tükendi, yaklaştı güzüm,
Ben artık sevgide, aşkta öksüzüm,
Tövbeler tövbesi, aşka bir daha,
Sevmeseydim  seni, keşke bir daha.

Mehmet Ali Çıbıklı

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Turşu

Sanma ki senden geçtim
Seven hiç vazgeçer mi?
Ben sana susamışım
Susamayan içer mi?

Sensizliğime içtim
Bu akşam yudum yudum
Gözyaşımla ağlayıp
Gözyaşımla uyudum.

Garsonlar seni sordu
Beni yalnız görünce
Dedim hiç çekilmiyor
Kader ağı örünce.

Kadehler aynı kadeh
Masalar aynı masa
Sensizliği çekemem
Bende sevgin olmasa.

Şarkıların tadı yok
Sanki hep ingilizce
Oysa ki bir zamanlar
Biz söylerdik gizlice.

Bir kadeh senin için
Bir kadeh benim için
İçtikçe hüzünlendim
Ağladım için için.

Düşündüm de dün gibi
Karşılıklı içerdik
Bazen hüzünlenirdik
Bazen güler geçerdik.

Gülmeleri unuttum
Bana hüzün bıraktın
Her yanlarım tutuşmuş
Beni çok fena yaktın.

Karşımdaki sandalyen
Her zaman bomboş kaldı
Bende ışığın söndü
Gönül bahçem loş kaldı.

Beni kalbimden vurdu
Sevdanın son kurşunu
İster salamura yap
İstersen kur turşunu.
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Tutku

Seni sen olduğun için
Deli gibi seviyorum.
Aşkın beni hasta etti
Senin için ölüyorum.

Sevdan beni esir aldı
Ümitlerim sende kaldı
Her dakika aklımdasın
Sensiz hayat zindan oldu.

Yaşam demek sen demekmiş
Sevmek demek özlemekmiş
Hayal de sen gerçek de sen
Kaderim seni sevmekmiş.

Rüyam sensin,hülyam sensin
Gece gündüz benimlesin
Haykır bana sevdiğini
Çorak kalbim yeşillensin.
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Tutsak Duygular

Bitti içimdeki tutsak duygular,
Dindi acılarım, dindi üzüntüm.
Duygularda şimdi ayrı sevinç var,
Duygularımda ben, artık özgürüm.

Eserken başımda kavak yelleri,
Sanki bu dünyada, bir tek o vardı.
Gözüm görmüyordu, hiç kimseleri,
Onu düşünmekten, dünyam karardı.

Şimdi bir ben varım, yalnız dünyamda,
Dertleştim kendimle, sil baştan tekrar.
Ne dertler çekmişim rüyalarımda,
Ne derdim var şimdi, ne de acılar.

Bir daha sevmek mi...Allah korusun!
Karşılıksız sevmek, ölümden beter.
Sevilmezsen eğer, mutsuz olursun,
Canımdan bezdirdi, bunca çileler...
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Tünel

Kapladı gökyüzünü
Sensizlik bulutları
Kaybettim içimdeki
Yeşeren umutları.

Çullandı üstümüze
Nedeni bilinmedi
Neler neler ettim de
Acısı silinmedi.

Çaresizlik içinde
Çareleri aradım
Dertlerim arap saçı
Taradıkça taradım.

Hiç biri kar etmedi
Ne fırtına ne boran
İtildik bir kenara
Ne arayan ne soran.

Dağılsın bulut diye
Muska bile yazdırdım
Derine gömmek için
Çok çukurlar kazdırdım.

İçimize sığdı da
Derinlere sığmadı
Tanrım benim önüme
Mutluluğu yığmadı.

Talihin kara yüzü
Neden bana gülmüyor
Mutluluk küsmüş bana
Hiç kapıma gelmiyor.

Suçum ne günahım ne?
Yıllar yılı çekerim
Dayanacak gücüm yok
Tez zamanda çökerim.

Müebbet alan bile
İyi halden çıkarmış
Tünelin ucu hani?
Ne çok günahım varmış.

Her taraf kapkaranlık
Tünelin ucu kayıp
Benim gibi birine
Bu yapılanlar ayıp.

Tünelin ortasında
Oturup kala kaldım
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Beni kurtarın diye
Herkese haber saldım.
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Umurumda Değilsin

Gittiğin günden beri
Bende açtığın yara
Artık kabuk bağladı
Kanamıyor bu ara.

Oysa şimdiye kadar
Kaç kez oldu kanadı
Benim uçarı gönlüm
Bir kez akıllanmadı.

Bundan sonra mümkün mü?
Akıllandım ilk defa
Yokluğun ölüm değil
Çekemem artık cefa.

Ha varmışsın yokmuşsun
Umurumda değilsin
Uyandım en sonunda
Bu böylece bilinsin.

Bak yüküm hafifledi
Rahatladım da birden
Yüzüne gülüyorsam
Bilesin ki sinirden.
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Umut

Bir zamanlar
Bir çocuk vardı.
Çikolatayı çok sever,
O olmayınca ağlardı.

Bir zamanlar
Bir ihtiyar vardı.
Göçüyordu ebediyete doğru,
Hayat yaşanmaya değer sanırdı.

Bir zamanlar
Bir ölü vardı.
Gencecik yaşında hayata,
Doyamadan gittiğine yanardı.

Bir zamanlar
Bir genç vardı.
Kendisini sevmeyen vefasıza,
Ömrünce umut bağladı.
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Unutamam Seni

Unut beni diyorsun
Unutur muyum seni
Hiç de vicdanın yok mu?
Düşünmez misin beni.

Unutsan bile beni
Sevemezsin birini
Böyle mi seviyorsun?
Seni kalpten seveni...
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Unutmak

Unuttum ben demişsin,
Herşey mazide kaldı.
Olanlar gerçek değil,
Hepsi birer masaldı.

Unutmak kolay olsa,
Önce ben unuturdum.
Her akşam meyhanede,
Kendimi avuturdum.

Aşkta unutmak olmaz,
Aşk seversen yücelir.
Sevmeye karar verdik,
Sevmeyi, seven bilir.

Ne sen benden vazgeçer,
Ne beni unutursun.
Sen bendesin her zaman,
Unutmak şöyle dursun.

Seni çok seviyorum,
Anla beni cici kız.
Gönlüm seni arzular,
Duygularım sabırsız.
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Unutulmadı Adın

Yıllar geçti aradan unutulmadı adın
Terkettiğin bu adam seni her gün anıyor
Ateş söndü sanmıştım ama sen inanmadın
Söndüğünü sandığım ateş hala yanıyor.

Gittiğin günden beri benim aklım hep sende
Dönüşünü beklerim gelmem artık desen de
Yine takılıp kaldım gülüşünde sesinde
Sevdiğimi bilmeyen beni deli sanıyor.

Geçmişten geleceğe şarkılardan fal tuttum
Çaresizlik diz boyu sanma seni unuttum
Gönlümdeki acıya merhem sürüp uyuttum
Bende açtığın yara için için kanıyor.

Mecnun oldum ben sensiz deli divane oldum
Bir tomurcuk gül idim sensiz kalınca soldum
İçki meze içinde meyhanede kayboldum
Ne mutlu ki sayende meyhaneci tanıyor.

Tanısın meyhaneci ve de herkes tanısın
Tanımayan kalmasın tanıtmak senin hakkın
Seni çok seviyorum bırakma beni sakın
Seviyorum demeye yüreğim utanıyor.
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Unuturum Acımı

Geçenlerde rastladım
Ben eski sevgilime
Oturduk bir köşeye
Ettik birkaç kelime.

Derken geçtim kendimden
Açtım içimi birden
Gözüne baktım derken
Değdi eli elime.

Anlattıkça anlattım
Birazcık hüzün kattım
Ara sıra ağlattım
Çok üzüldü halime.

Benden sonra üzülmüş
Zayıflayıp süzülmüş
Kah ezilip büzülmüş
Rastlamamış zalime.

Dedi sende hevestim
Senden ümidi kestim
Unutulan bir sestim
Gittim vardım Salim’e.

Valiymiş Salim bizim
Titredi iki dizim
Kaçtım kayboldu izim
Selam çaktım valime.

Boşver geçmişi anma
Ben yandım sen de yanma
Alçak dallara konma
Yakışırsın alime.

Göğsümü gere gere
Koşup gittim askere
Atladım bir sipere
Ve başladım talime.

Unuturum acımı
Bitiririm sancımı
Ve dinlersem bacımı
Dönerim sağ  salime.

      Mehmet Ali ÇIBIKLI
       19.09.2016-Ula
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Uyandım Artık

Sözüm söz dedim sana
Sözümde duruyorum
Nasıl sevdim ki seni
Kafama vuruyorum.

Şimdiki aklım olsa
Dönüp bakmazdım sana
İnan ki anlamadım
Tuzak kurmuşsun bana.

Bakışların hançermiş
Kalbimi yaralamış
Benim zavallı gönlüm
Farkına varamamış.

Sinsi sinsi baktıkça
Sen de sevmişsin sanmış
Nerden bilsin garibim
Bakışlarına kanmış.

Oysa ki yılan gibi
Zehirlemişsin beni
Sahte gülüşlerinle
Sevdirmişsin kendini.

Hayır uyandım artık
Yalvarsan da sevemem
Değil sana sevgimi
Bir selam bile vermem.
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Uyku Zamanı

Oyun bitti güzelim
Artık gidebilirsin
Benden sana fayda yok
Yine de sen bilirsin.

Senelerdir oynadın
Yorulmadan bıkmadan
Bırak benim peşimi
Git canımı sıkmadan.

Seni birşey sanmıştım
Meğer oyuncuymuşsun
Sevmeyi bilmiyorsun
Aşkta sonuncuymuşsun.

Aşkın alfabesini
Okumamışsın belli
Bundan sonra okusan
Faydasız yaşın elli.

İyisi mi bırak git
Git evine yat uyu
Yaşlısın yorulursun
Çok seversin uykuyu.

Koy başını yastığa
Bütün bir yıl uyanma
Kış uykusu çok gelir
Deseler de inanma.

Uyumak sana göre
Soyun giy pijamanı
Uyumak çok güzel bak
Şimdi uyku zamanı.
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Uzaktaki Sevgili

Hasret şarkılarının inlediği odamda
Bil ki seni düşünüyor,seni yaşıyorum.
Hayalinden başka kimsecikler yok yanımda
Yalnızlık acısının yükünü taşıyorum.

Seni arayan bakışlarım artık ümitsiz
Fakat yine de seni burda görür gibiyim.
Geçmiyor ki bir günüm acısız ve kedersiz
Ya sana aşığım ben,ya delinin biriyim.

Neden hava karanlık,bulutlar ağlamaklı?
Neden herşey böyle suskun,hep dertli insanlar?
Benim gibi onların da derdi içinde saklı
Besbelli onları böyle kederli yapan var.

Seni kucaklamak için uzandı kollarım
Mümkün değil seni bir an için tutmak.
Bütün çaresizliklere gebedir yollarım
İnan bir ölümden farksızmış sensiz yaşamak.

Her an ölümü yaşadım senin yokluğunda
Bulutlar gibi kalbim de ağlamaklı şimdi.
Ben bitkinim sensiz,sen ise çok uzaklarda
Anlayamadım; sen mi suçlusun,yoksa ben mi?
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Uzanırım Mezarda

Hayatım bir tiyatro,her günüm ayrı bölüm
En sonunda dayansa,kapıya mutlak ölüm.

Genelde hep drama,komediyi arama
Bildiğim tüm merhemler,ilaç olmaz yarama.

Günlerim ağlamaklı,gam yüklü her bir günüm
Mutluluk çok uzakta,gece gündüz üzgünüm.

Yüreğim kan ağlıyor,ciğerimi dağlıyor
Dertlerim bir şelale, çağıl çağıl çağlıyor.

Hepsi sanki  çağlayan,kaderimi bağlayan
Ben bir garip biriyim,yok ardımdan ağlayan.

Ne anam ne de babam,kalmadı hiç birisi
Var mı acep dünyada,garip benim gibisi?

Çaresizlik içinde,çareleri arardım
Kurtulmak şöyle dursun,yine çıkmaza vardım.

Çabaladıkça battım,çıkamadım bataktan
Çok acayip hastayım,çıkamadım yataktan.

Sağa döndüm olmadı,sola döndüm olmadı
Sanıyorum ki henüz,daha vaktim dolmadı.

Doktorum da gelmedi,belli ümitsiz vaka
Oynamayın benimle,bu ne biçim bir şaka?

İmamı getirmişler,doktorumu beklerken
Boş yere beklemesin,daha vakit var erken.

Okullar tatil  olsa,son ders zili bir çalsa
Azrail'im gelse de,şu canımı bir alsa.

Artık dertlerim biter,tüm dertleri atarım
Uzanırım mezarda,dertsiz gamsız yatarım.

Gel azrail gel artık,bak imam da yanımda
Vakit geldi galiba,soğukluk var kanımda.

Allahaısmarladık, veda zamanı şimdi
Beni benden çok seven,gözü yaşlı eşimdi.
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ÜMİT

Neden bu sitemler, bu surat niçin?
Varsa bir nedeni, ben de bileyim.
Koşarak gelmiştim, ben senin için,
'Öl' de uğrunda ben, hemen öleyim.

Neden bu davranış, neden bu sitem?
Birer yabancıyız, sanki ikimiz.
Bir bilmece sanki, nedendir bilmem,
Hani nerde kaldı, bitmez sevgimiz?

Sıkıntılar seni, boğmasın böyle,
Anlat ki derdine, çare bulayım.
Derdine çareyim, derdini söyle,
Senin dertlerine, derman olayım.

Yeter ki üzülme, üzme gönlünü,
Yüzünden dökülmüş, bin parça keder.
Derdine dermanım, dinle sözümü,
Yüzün gülsün artık, bu bana yeter.

'Sevgilim' de bana, 'seviyorum' de,
Mutlu kıl dünyamı, karanlık gitsin.
Sen iste yeter ki, severim ben de,
Karanlık dünyamda, sen bir ümitsin.
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Ümitlerim Solmasın

Gözlerine bakmaktan,
Yorgun düştü gözlerim.
Yanımda olsan bile,
Yine seni özlerim.

Gözlerine bakınca,
Mutluluğu bulurum.
Eğer beni seversen,
Ben çok mutlu olurum.

Sana olan hasretim,
Günden güne artıyor.
Kararsız bakışların,
İçimi karartıyor.

Sevdan beni eritti,
Koca bir mum gibiyim.
Sensizlik ateşinde,
Şimdi yanan biriyim.

Ben çok mu istemiştim?
Bu hallere düşmeyi.
Boyun eğdim sevdana,
Özlemişim sevmeyi.

Aşkım senin elinde,
Bir oyuncak olmasın.
Sevgime bir değer ver,
Ümitlerim solmasın.
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Üsküdar'ı Geçtiler

Aşk aşk diye yıllardır
Peşinden hep koştular
Sonuç sıfıra sıfır
Elleri hep boştular.

Olmadı hiç kazanan
Kaybedenler onlardı
Bu aşkta hiç kazanç yok
Kim olsa da anlardı.

Bunlar anlamadı ki
Koşmaktı hep işleri
Mutlaka kazanırım
Diye sıktı dişleri.

Kazanmak kolay mı?
Kazanmak en zor olay
Onlara göre her şey
Her şeyden daha kolay.

Benim bildiğim bu aşk
Yarışta çok zor etap
Koşar koşar yorulur
İnsan düşermiş bitap.

Aşk bir kros maraton
Aşk çok zor bir yarışmış
Aşık olan insanın
Aklı her gün karışmış.

Aşk öyle karmaşık ki
Aşkta hile de çokmuş
İki kişi ortada
Aşkta hakem de yokmuş.

Kazanan hep bir taraf
Bir taraf hep kaybeden
Kaybeden sen olursun
Bir şey gelmez ki elden.

Her zaman sen haksızsın
Sevmek senin neyine
Kazananlar kazandı
Sen kına yak şeyine.

Sen kaldın Kadıköy'de
Üsküdar'ı geçtiler
Boşa koşma yokuşu
Başkasını seçtiler.
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Üzgünüm

Dün akşam yine ben seni düşündüm
Gözümde canlandı bir eski fasıl
Oturup düşündüm her şey kördüğüm
Geçmişim nasıldı bu günüm nasıl?

Gönlümü dinlesem sevmekten bıkmam
Sevmek benim için biçilmiş kaftan
Gönlümün sözünden dışarı çıkmam
Sevmek gibisi yok anlamam laftan.

Ne zaman ki seni düşünsem birden
O gülen gözlerin gelir aklıma
O gözler ki beni yakar derinden
Gözlerinden akan yaşı saklama.

Ne zaman elime bir kalem alsam
Bir de kağıt arar yaşlı gözlerim
Sana şiir yazmak gelir içimden
Mısrada şiirde seni özlerim.

Ne zaman ki seni hayale dalsam
Gidişin bir bıçak yakar içimi
Gönlümden sevgimi üstüne salsam
Belki bu sevmenin başka biçimi.

Açınca gözümü geldim kendime
Yine sensiz geçti bir pazar günüm
Çoktan pişman oldum git dediğime
Hep seni düşündüm yoksun üzgünüm.
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Vatan Millet Sakarya

Adam olalım diye,
Karar verdik hepimiz.
Girdik memuriyete,
Yükseldi sevincimiz.

Yıl yılı kovaladı,
Sığmadık kabımıza.
Bizi evlendir diye,
Yalvardık babamıza.

Memurlukta itibar,
Verdiler hemen kızı.
Düğün dernek kuruldu,
Çaldırdık çalgımızı.

Yetmez oldu memurluk,
Yükseldik muavin olduk.
Bunu başarmak için,
Sınav sınav yorulduk.

Maaşımız dedik az,
Bakınız muavin olduk.
Dediler isteğiniz,
Müdür olmazsan olmaz.

Biraz da böyle geçti,
Ömrümüzün yılları.
Yeterince öğrendik,
Muavinlikte yolları.

Muavinlik yetmiyor,
Kaptan olalım dedik.
Gece ve günümüzü,
Hep çalışmaya verdik.

Belki müdür olunca,
Cep dolar,yüzler güler.
Toplum içinde bile,
Sevilirsin dediler.

Çalışıp müdür olduk,
Ümitler artsın diye.
Sonunda pişman olduk,
Benzetildik deliye.

Çingene beyi gibi,
Sadece itibar var.
Vatan Millet Sakarya,
Soldu bizim umutlar.
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Vazgeç

Bugün gece yarısı,
Yine seni düşündüm.
İçimde aşk sancısı,
Yokluğuna üzüldüm.

Gecelerim seninle,
Günlerimde hep sensin.
Yaşarım ben sevginle,
Azalmazsa hiç sevgin.

Sen benim yüreğimde,
Kanayan bir yarasın.
Ümitlerim hep sende,
Sen hep bende yaşarsın.

Aklın yine bir başka,
Bir yerlere takılmış.
Doyamadım ben aşka,
Aşk seninle başkaymış.

Sana iki seçenek,
Haydi birisini seç.
Ya sen beni sevecek,
Ya da sen benden vazgeç.
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Vazgeçemedim Aşktan

Olmadı yapamadım
Vazgeçemedim aşktan
Dedim ki yüreğime
Başlayalım sil baştan.

Farzet hiç yaşanmadı
Olanı olmadı say
Olumsuzluğu unut
Dargınlıklara bay bay.

Bakalım önümüze
Yarınlara merhaba
Sevdiğinle olmanın
Mutluluğu da caba.

Bana yüzünü dön de
Bir kere beni dinle
Yaşamak istiyorum
Bu ömrümü seninle.
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Veda

Bir kazma bir kürek al
Mezarı kazmak için.
Ben hazırım sevgilim
Uğrunda ölmek için.

Hiç önemi kalmadı
Nasıl olsa bir garip.
Mezarımda ağlama
Ölürsem ben eriyip.

'Birisi gitti' dersin
'Mutluluğum ilerde'.
Bilmezsin kim yatıyor
Senin için bu yerde.

Belki görmezsin bile
Belki 'zavallı' dersin.
Bir dua okumadan
Başkasına gidersin.

Boşver zaten ölmüşüm
Benim için üzülme.
Mutluluk senin olsun
Tüm acılar benimle.
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Veda Vakti

Gece ile gündüzün
Farkını bilen bilir
Gündüz sevenin ise
Gece sevilenindir.

Senin için ne mutlu
Sevilmek ne güzel şey
Gayret edip sevseydin
Değişecekti herşey.

Fakat sen anlamadın
Sevilmenin tadını
Benim için tek sendin
Hayatımın kadını.

Yalnız sen olacaktın
Bu aşkın kahramanı
Kaderini sen çizdin
Şimdi ayrılık anı.

Veda vakti yaklaştı
Geride herşey bitti
Büyüktü yarınımız
Yarın bizi terketti.
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Vefasız

Eğer bir gün severse beni Tanrım,
'Şükürler olsun artık' diyeceğim.
Ya da hiç görmez,beni tanımazsa,
Çaresiz boynu bükük gideceğim.

Öylesine umutlandım ki,sorma,
Yıllar sonra belki severse diye.
Çok seneler geçti şimdi aradan,
Ümitsizlik kaldı artık geriye.

Bana bunca eziyet neden Tanrım?
Ya seviyorum desin,ya bakmasın.
Yana yana kül olmuşum ben zaten,
Bundan böyle bir daha hiç yakmasın.

Sevmese de fark etmez benim için,
Sanki sevilecek bir o mu kaldı?
Gücüm kalmadı yeniden sevmeye,
Bütün sevgimi bu vefasız aldı.
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Vefasız Sevgilim

Bilmem nasıl çözerim ben bu kördüğümü
Tutmaz oldu ellerim,söylemiyor dilim
Söyle bilir misin? Nasıl üzüldüğümü?
Canım kadar sevdiğim,vefasız sevgilim.

Bir bahar akşamı,rastlarsan bana eğer
Sakın dönme sırtını,çevirme yüzünü,
O tanıdık bakışları göreyim yeter,
Seyredeyim doyasıya güzel yüzünü.

İstersen hiç konuşma,görme bile beni,
Ben zaten yıkıldım,ağlıyorum her gece.
Bir de sen yıkılma,üzme sakın kendini,
Boşver aksın gözyaşlarım hep senelerce.

Kadermiş bu derim,alın yazımmış derim
Belki unuturum seni seneler sonra
Eğer daha da artarsa sana olan sevgim
Sana kavuşmak için düşerim yollara.

Kimbilir,kader bu,uzun yıllar sonunda,
Seni yine burda,dolaşırken bulurum.
Eğer başka biri varsa bu kez kolunda,
İşte o zaman ben,daha çok kahrolurum.
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Veli / Nimet

Bir zamanlar sen benim
Canımdın cananımdın
Sendin benim her şeyim
Ağrımayan yanımdın.

Güneşimdin ayımdın
Bakmaya kıyamazdım
Hiç bitmeyen sayımdın
Bir türlü sayamazdım.

Ekmeğimdin aşımdın
Kıyıp da yiyemedim
Bir damla gözyaşımdın
Ağlarım diyemedim.

Suyumdun hiç bitmeyen
Bardak bardak şişede
Başucumdan gitmeyen
Hep oturan köşede.

Ben Veli’ydim sen Nimet
Benim için nimettin
Olmadık veli  nimet
Sırtını dönüp gittin.
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Verem

Sakın sormayın bana
Hastalığım neremden
Umutsuz aşka düştüm
Ölüyorum veremden.

Kuru yaprak misali
Sürüklendim peşinden
Güleryüz göstermedi
Yanmadım ateşinden.

Amansız bir hastalık
Çaresi yok veremin
Aslı da ağladı mı?
Arkasından Kerem'in.

Sevenim yok ki benim
Yok ardımdan ağlayan
Çaresizlik yalnızlık
Yüreğimi dağlayan.

Derdimin tek ilacı
Sevgilide saklıdır
Suçum kabahatim yok
Ona sorsan haklıdır.

Bu dert beni bitirdi
Kaldım bir kemik- deri
Ateşler içindeyim
Gönlüm cehennem yeri.

Bundan sonra fark etmez
Sevmişim sevmemişim
Yüreğim iflas etti
Sevgiyle olmaz işim.
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Vicdan

Vicdanımın sesini,
Dinliyorum' diyorsun.
Vicdanın olduğunu,
Nereden biliyorsun?

Vicdan denen o nesne,
Kalbimizin içinde.
Kişide kalp yok ise,
Peki vicdan nerede?

Aşkı yaşatmak için,
Vicdan değil, kalp gerek.
Vicdanına sığar mı?
Beni böyle terketmek! ..

Eğer kara vicdanlı,
Umursamaz biriysen.
Boşa mı uğraşmışım?
Hiç beni sevmemişsen?

Vicdan vicdan diyerek,
Hiç bahane arama.
Hergün sana hastayım,
İlaç ol şu yarama.
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Ya / karım

Yüreğimde büyüttüğüm
Aşkımızı sen öldürdün
Acımadın hiç de bana
Beni düşmana güldürdün.

Gece gündüz sokaklarda
Başıboş kediler gibi
Amaçsızca dolaşırken
Sende bıraktım kendimi.

Yalan mıydı gerçek miydi?
Diye düşündüm her gece
Aşkımıza nazar değdi
Şimdi çözülmez bilmece.

Ansiklopedilerde bile
Çözüm bulamadım sana
Terkedilmek kaderimmiş
Ağlıyorum yana yana.

Karanlık mı aydınlık mı?
Sana bağlı yarınlarım
Senin yoluna sevdiğim
Bu canı sana adarım.

Hiç aklımdan çıkmıyorsun
Sensiz dünyayı yakarım
Bana son kez bir cevap ver
Ya düşmanımsın ya karım.

Mehmet Ali Çıbıklı

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yabancı

Dün akşam resmini, elime aldım,
Sana öyle bakıp, çok özlüyordum.
Maziyi düşünüp, hayale daldım,
Senin yokluğuna, üzülüyordum.

Maziyi yaşadım, yine yeniden,
Ellerin ellerimde, dolaşıyorduk.
Sevgiyi yaşardık, hiç çekinmeden,
Sevip sevilmekten, yorulmuyorduk.

Nazar mı değdi ne? Bu sevgimize,
Aramıza sanki, birşeyler girdi.
Düşünüp dururum, kendi kendime,
Böyle dargınlığa, sebepler neydi?

Yoksa aramızda, başkası mı var?
Sevgimizi birden, bitiren nedir?
Ateşin içimde, kalbimi yakar,
Gönlüm seni sevdi, hep seninledir.

Sen mi yabancısın, ben mi yabancı?
Gözlerin gülmüyor, sıcak  bakmıyor.
Sevgin yüreğimde, dinmez bir sancı,
Damarımda kanım, sensiz akmıyor.

Sevdim seni bir kez, dönüşü hiç yok,
Beni sevmesen de, bunu  böyle bil.
Sevgim artıyor bak, her gün daha çok,
Kısacık ömürde, hem sev, hem sevil.
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Yabancı Bakışlar

Dün akşam görünce, güzel yüzünü,
Sevinçten yüreğim, birden hopladı.
Bir yabancı gibi, geçip gidince,
İçimi bir buruk, hüzün kapladı.

Buna sebep neydi, bilemedim ki,
Akan gözyaşımı, silemedim ki,
Düşündüm suçumu, bulamadım ki,
Bakışların benden, birşey sakladı.

O bakışlar sanki, birer yabancı,
Yüreğinde vardı, sıkıntı, sancı.
Neden hep üzüntü, aşkın ilacı?
Bakışların iyi puan topladı.

Sevgim mi yetersiz, sevgin mi bitti?
Seni böyle birden, ne değiştirdi?
Dolu  dolu sevda, nereye gitti?
O anki bakışın, beni yakmadı.

Hayallerim sensin, gerçeğim sensin,
Karanlık gecemde, bana gülensin,
Beni benden daha iyi bilensin,
Yabancı bakışlar, hançer sapladı.
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Yalancı Bahar

Ben sonuncu baharım
Yalnız ve tek başıma.
Hayallerle yaşarım
Bakmadan göz yaşıma.

Umutlarım yemyeşil
Beklentiler gerçekçi.
Kalbim yalancı değil
Paylaşırım sevinci.

Sen yalancı baharsın
Sevgi neyine senin.
Sevmekten ne anlarsın?
Aşkı bitirdin sevin.

Dönüp bakma arkana
Başını dik tut yürü.
Sen varırsın topala
Ben alırım bir körü.
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YALANCISIN

Aşkın çığ gibi büyürken içimde,
Sen ki, kalbimde, bir dinmez sancısın.
Aradığım aşkı, bulmuştum sende,
Sanki şimdi bana, sen yabancısın.

Şunu bil ki, seni, gerçekten sevdim,
Ne kadar gerçekti, oysa bu sevgim,
Boş yere sevmiş, şu zavallı kalbim,
Yaralı kalbimin, tek ilacısın.

Gönlümün içinde, sana yer açtım,
Kendimce herkese karşı savaştım,
Ben hep seni sevdim, sana yanaştım,
Aşkımsın benim, başımın tacısın.

Hayaller kurmuştum, yarınlar için,
Hani yalnız bendim, senin sevdiğin,
Yoktu benden başka değer verdiğin,
Anladım ki artık, sen yalancısın.
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Yalnızlık

Kaç baharlar geldi,yeşeremedim,
Gittikçe çölleşti gönül bağlarım.
Nereye kadarmış hiç bilemedim,
Her gece oturur,yanar ağlarım.

Sabahlarım olmaz öksüz ruhuma,
Gecelerim gibi ruhum karanlık.
Çareler bulamadım bu durumuma
Gönlüme yerleşmiş sanki yalnızlık.

Yalnızlık tak dedi,beni bitirdi,
Gecemde yalnızım,günümde yalnız
Bütün dertlerini bana mı verdi
Dertlerim çoğalır hergün sayısız.

İsterdim ki ben de başkası gibi,
Mutluluk pınarı gönlüme aksın.
İçimde büyüyen öksüz sevgimi,
Bir gün olur sen de anlayacaksın.

Ama nerde sende böyle anlayış,
Bunu anlamaya bir yürek ister.
Sonunda anladım taş kalbin varmış,
Sevmesini bilen ben gibi sever.

Ben şimdiye kadar yanlış bilmişim,
Aşk; acı,şiir ve kıskançlık demek.
Bu sevda peşinden boşa gelmişim,
Neden böyle zormuş birini sevmek?
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Yalnızlıklar Kenti

Yine geldim değil mi sana
Yine geldim bu limana
Artık son gelişim olacak bu
Uğramayacağım limanına.

Başka gemiler gelecek artık
Sevda hasret yüklü başka gemiler.
Rıhtım sevdalılarla dolup taşacak
Mutluluklar olacak denizinde.
Bu sevdalılar,
Elemle ayrılacaklar birbirlerinden,
Hasretle kavuşacaklar birbirlerine.

Artık gelmeyecek benim gemim
Uğramayacak kentine.
Sen kendi kentinde olacaksın bundan böyle,
Ben ise,Yalnızlıklar Kentinde.
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Yalvarış

Gündüzüm de sensin, gecem de sensin,
Güneşim ol da gel, aydınlat beni.
Ağarsın geceler, gündüzler gelsin,
Rehberim ol benim, sen anlat beni.

Kaç geceler saydım, kaç günler geçti,
Dağılsın ruhumun, toz bulutları.
Kadere isyanım, hep beni seçti,
Esmesin bir daha hasret rüzgarı.

Şimdi sensiz yaşam, çekilmiyor ki,
Sevgin damla damla, bende göl oldu.
Beklerken heykele dönmüşüm sanki,
Yeşil umutlarım, sanki çöl oldu.

Ben benimle kaldım, dertli dünyamda,
Dermanım ol benim, gel artık yeter.
Sensiz yalnızım bak, sen ol yanımda,
Hasretin içimde, ölümden beter.

Parlak yıldız ol gel, gecelerime,
Karanlık gönlümün, ışığı ol, gel! ..
Sevgiler katarsın, sevgilerime,
Biçare kalbimin, aşığı ol, gel! ..

Demet demet aşk ol, başımı döndür,
Taşsın duygularım, yerlere aksın.
İçimde tutuşan ateşi söndür,
Kalbindeki ateş, kalbimi yaksın...
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Yalvarıyorum Sana

Gideceğim diyorsun
Nerelere gidersin?
Gittiğin o yerlerde
Barınır mıyım dersin?

Burada yapamazken
Orda nasıl yaparsın?
Şeytan girer aklına
Sağa sola saparsın.

Otur şöyle yanıma
Gel gitme beni dinle
İyi kötü burada
Yaşarız biz seninle.

Hiç ciddiye almadım
Ne seni ne sözünü
Sözlerin anlamlıymış
Anlamadım özünü.

Pire için yorganı
Sakın yakayım deme
Suçun birçoğu bende
Kızdım kendi kendime.

Dinle beni ne olur
Kulak ver sözlerime
Sevdiğimi anlarsın
Bakarsan gözlerime.

Gideceğin her yerde
Herkes sana yabancı
Gün geçtikçe hep artar
İçindeki o sancı.

Hergün daha çoğalır
Dertlerin yığın yığın
Üzüntüden yıkılır
Yüreğin darmadağın.

Gel gitme dön geriye
Yalvarıyorum sana
Son pişmanlık faydasız
Yanarsın yana yana.
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Yan

Ne kapımı çalan var
Ne de beni arayan
Kimsecikler kalmadı
Şu halimden anlayan.

Şimdi bir viraneyim
Terkedilmiş haldeyim
Deli miyim ben neyim?
Dayan yüreğim dayan.

Kışlar bitti yaz geldi
Tavuk gitti kaz geldi
Çektiklerim az geldi
Uyan be oğlum uyan.

Yüzü güleç olmasın
Hiç mutluluk bulmasın
Gönlü aşkla dolmasın
Beni dertlere koyan.

İnşallah o da çeker
Patlasın onun teker
Dert tohumunu eker
Derdimi hiçe sayan.

Selam söyleyin ona
Dönüp bakmasın bana
Bu aşkta geldim sona
Anlasın beni bayan.

Gülüşlerine kandım
Beni sevmiştin sandım
Kor ateşlerde yandım
Benim gibi sen de yan.
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Yanarım

Gözünden dökülmüş damla damla yaş,
Islanmış yanağın, her gün, her gece.
Senin derdin nedir? Söyle arkadaş,
Bakışların sanki, birer bilmece.

Sen mi yabancısın, ben mi yabancı?
Boş gözlerle baktın çevreye şöyle.
Varsa içinde bir tükenmez sancı,
Çaren olayım ben, derdini söyle.

Seni de mi yıktı, bu aşk yarası?
Dinmiyor mu acın, bitmez mi çilen?
Beni çoktan yaktı, bu  körolası,
Var mı çaresini, bunun bir bilen?

Güvenme sen bana, çaren olamam,
Bende aşk yarası, her gün kanarım.
Kendime ve sana, çare bulamam,
Çok yıllardan  beri, ben hep yanarım.

Yanarım gizlice, kimse bilemez,
İçimde bir ateş, yanar derinden.
İçim alev alev, yüzüm gülemez,
Bir ateş ki yanar, sönmez yerinden.
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Yangın

'Giderken engel olma
Seninse zaten döner'
Demiştin unuttun mu?
Dönmediyse de boş ver! ...

Hala düşünüyorum
Sen benden neden geçtin?
Şimdi benden uzakta
Kimbilir kimi seçtin?

Ben hala eski benim
Kaç yıl geçti aradan
Yandıkça yansın diye
Ceza verdi Yaradan.

Ne büyük yangınmış bu
Yanmışım için için.
Bin yıl daha yaşasam
Yanarım senin için.
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Yaprak

Düşen bir yaprak gibi,
Ümitler düştü suya.
Bütün yaşadıklarım,
Ya hayalmiş, ya rüya.

Bir gülüşüne kandım,
Beni seviyor  sandım,
En sonunda aldandım,
Hepsi yalanmış güya.

Gururumla oynadı,
Sevdiğimi duymadı,
Ona kanım kaynadı,
Yine düştüm kuşkuya.

Bir kuru yaprak gibi,
Harcadım gençliğimi,
Onu çok sevdiğimi,
Yazdım bütün yollara.
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Yaprak Dökümü

Gönlümün yaprakları;
Yaprağını dökmeyen
Ulu çınar bilirdim
Aşk elbisesi giyen.

Döküldü yapraklarım
Elbisemi aldılar
Kurudu hayallerim
Artık sensiz kaldılar.

Bu gün yine dolaştım
Gezdiğimiz yerleri
Hepsi eski birer dost
Hepsinde aşk izleri.

Yaprak dökümü final
Bu gün sona eriyor
Zamansız ayrılıklar
Bana acı veriyor.

Bizim yaprak dökümü
Uzun zaman öncesi
Mevsimsiz gelip geçti
Şimdi çıkmıyor sesi.
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Yar

Bütün şiirlerimin
Kahramanı sendin yar
Acımadın sen bana
Yüreğinden sildin yar.

Çok severken ben seni
Deli gibi kör gibi
Şaka sandın sevgimi
Gizli gizli güldün yar.

Yüreğimde ateştin
Seviyorum demiştin
Bu kadar mı sevmiştin?
Nazara mı geldin yar?

Sevdim dedin bakmadın
Ateşinle yakmadın
Bana doğru akmadın
Beni kötü bildin yar.

Bakışların yabancı
Dudakların yalancı
Yüreğinde yok sancı
Benim için öldün yar.
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Yara

Ağır geldi yokluğun
Kalkamadım altından
Ne bir dostum var şimdi
Ne beni seven candan.

Kokuna hasret kaldım
Gülüşüne de hasret
Nerde bana sevgiyle
Bakan o gözler hayret.

Şu koskoca şehirde
Şimdi yapayalnızım
Sensizlik acısıyla
Sızladım sızım sızım.

Sırtımda koca bir yük
Ağır geldi yokluğun
Umursamadın beni
Bitmedi çocukluğun.

Yüreğim paramparça
Anılar bölük pörçük
İlacım yok yarama
Her yanım yıkık,göçük.

Mehmet Ali Çıbıklı

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yaralarım Kanadı

Aşk sana çok yabancı
Aşka hazır değilsin
Uzaklaş sen bu aşktan
Başkaları eğilsin.

Aşk sana göre değil
Sen git aşk bana kalsın
Başkasını seversem
Allah canımı alsın.

Şimdi benim dünyamda
Bir sen,bir sensizlik var.
Unuttum artık seni
Desem de inanma yar.

Yaralarım kanadı
Canımı yaktın benim
Belki de şu ömrümde
Böylesine sevmedim.
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Yarınlarım

Bir kızgın kor gibi, sanki yüreğim,
Düşündükçe seni, hep yanıyorum.
Gece gündüz sensin, benim hayalim,
Artık hayalinle avunuyorum.

Hayallerim gerçek olursa diye,
Duacıyım şimdi gece gündüz ben.
Sana olan sevgim, değer herşeye,
Seviyorum seni, hiç çekinmeden.

Sana tutkun oldu, zavallı gönlüm,
Şimdi artık ismin, benim dilimde.
Sevdan yaktı beni, mecnuna döndüm,
Yarınlarım ise, senin elinde.
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Yarınlarımız

Ne zaman gözüne, uyku girmezse,
Başını yastıktan, şöyle bir kaldır.
Beni düşün bir an, zahmet olmazsa,
Duyduğun her kuşku, birer masaldır.

Düşünme yarını, yarınlar bizim,
Hiç şüphen olmasın, kuşku duyma hiç.
Önü hep aydınlık, bu sevgimizin,
Ömrümüzce bizim olacak sevinç.

At gönlünden şimdi, karamsarlığı,
Sevgiler yerleşsin, artık gönlüne.
Yaşamayalım biz, bu yalnızlığı,
Mutluluk çıkacak, her an önüne.

Sen ve ben! İkimiz, yarınlarımız,
Biz bize, el ele, mutlu olacak.
Gittikçe artacak, duygularımız,
Gönlümüz sevgiyle, aşkla dolacak.
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Yas

Farzet ki ben seninle
Görüşüp tanışmadım
Ne sen bana göründün
Ne ben sana rastladım.

Farzet ki o bir rüya
Bir an yaşandı bitti
Bizim yarınlarımız
Başkasına aitti.

Uyanalım uykudan
Gerçekler ağır bastı
Aşkımız bambaşkaydı
Sadece bize hastı.

Vakti geldi durmanın
Aka aka durulduk
Kaybeden yine biziz
On ikiden vurulduk.

İçimizde saklarız
Aşkın hatırasını
Unutmayız tutarız
Biz bu aşkın yasını.

Yaralıyız yürekten
Bu yara başka yara
İyileşmez düzelmez
Düşünme kara kara.

Uzun yıllar sonrası
Görürlerse pasını
Müzede saklasınlar
Bu aşkın kupasını.
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Yas Türküleri

Böyle birden bire, beni bırakıp,
Memnun musun söyle, kaçıp gidişten?
Dönmeni isterim, hemen geriye,
Henüz geçmeden bak, şimdi iş işten.

Yokluğunda seni, sensiz yaşarken,
Mutlu musun orda, söyle vefasız?
Senin için burda, yanıp tutuştum,
Olmaz mısın öyle, hiç de rahatsız?

İnan bundan böyle, sensiz bir hiçim,
Gel artık dön bana, sevindir beni.
Ümitlerim yeşersin, sevgim solmasın,
Çaresi yok artık, sevmişim seni.

İzmir sokakları, sensiz olur da,
Ben sensiz olamam, dön artık geri.
Kavuşsun ellerim, birleşsin gözler,
Bitsin içimdeki, yas türküleri.
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Yasak Koydum Kalbime

Yasak koydum kalbime
Bir daha sevmeyecek
Bundan böyle kimseye
Sevgilim demeyecek.

Şimdiye dek dedi de
Ne geçti ki eline
Bir daha derse eğer
Acı sürün diline.

Hep sevdi sevilmedi
Aptal yerine kondu
Umuyorum ki bu kez
Aldatıldığı sondu.

İnşallah akıllandı
Boş işlerle uğraşmaz
Aklını kullanırsa
Doğru yoldan hiç şaşmaz.

Otursun adam gibi
Hayalde dolaşmasın
Birazcık aklı varsa
Kimseye bulaşmasın.
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Yaşam Güzel Seninle

Seni görmeden önce
Ben hiç yaşamamışım.
Sensiz bu yaşantıdan
Bir zevk alamamışım.

Sensiz geçen günlerin
Yaşantımda yeri yok.
Yaşamak sen demekmiş
Sana sevgim daha çok.

Seni delice sevmek
Yaşamın ta kendisi.
Beni yaşama bağlar
Yüreğinin sevgisi.

Aşk yaşarsan güzeldir
Yaşamayı bir dene.
Sensiz yaşamak haram
Yaşam güzel seninle.
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Yaşanılmayan Günler

Yaşayamam demiştim
Bak, sensiz yaşıyorum
Sana nasıl bağlandım
Kendime şaşıyorum.

Hayat sana odaklı
Sanıyordun değil mi?
Yaşamda senden başka
Başka merkez yok sanki.

Sensiz de yaşanırmış
Sensiz de güzel yaşam
Her gece meyhanede
İçiyorum her akşam.

İnsanoğlu ne yapsın
Acıya dayanıklı
Aramaya gerek yok
Artık hangimiz haklı.

İster sen ol ister ben
Ne farkeder kim haklı
Yaşanılmayan günler
Kimbilir kime saklı?

Mehmet Ali Çıbıklı

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yaşanmış Yıllar

Yaş otuzbeş yolun yarısı imiş
Sonuna mı geldim yoksa bu yolun?
Çoktandır unuttum mutluluk neymiş
Tadını bulamadım mutluluğun.

Başımı çevirip geri bakınca
Bunca yıllık ömrüm ne çabuk geçmiş.
Aşk pınarım usul usul aktıkça
Kimbilir bu pınardan kimler içmiş.

Ne demişti yıllar önce Tarancı?
'Yaş otuzbeş yolun yarısı eder.'
Eğer yoksa yürekte bir sancı
İnsanoğlu ölüme hızlı gider.

Yokuşu çıkarken geçmezdi zaman
Yaşanacak ömür uzun gelirdi.
Gördüm ki bu hayat inişte yaman
Sanırım tünelin ucu belirdi.

Freni patlamış kamyon misali
Öyle hızlı geçmiş yaşanan yıllar.
Bak  inişe geçmişsin Mehmet Ali
Önünde yaşanacak az yıllar var.
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Yaşayan Bir Ölüyüm

Doğum günümde bile
Arayıp da sormadın
Sonra hiç gönül koyma
Unutulursa adın.

Oysa çok beklemiştim
Arayıp da sormanı
İçimde bin umutla
Beklemiştim o anı.

Gözlerim telefonda
Kulaklarım sendeydi
Aramamana sebep
Bilmiyorum ki neydi?

Beni hiç mi sevmedin?
Bu kadar kötü müyüm?
Kaderime terkettin
Yaşayan bir ölüyüm.

Ölmeden mezarıma
Koydurdun acımadan
Ha yaşadım ha öldüm
Beni de düşün bir an.
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Yavaş Yavaş

Bugün pek çok bekledim
Hala da bekliyorum
Baktım saat on iki
Yapmıyorum bir yorum.

Oysa sabah beri ben
Senden haber bekledim
Yaktım sigaraları
Ard ardına ekledim.

Alo de merhaba de
Ya da nasılsın canım
Konuşmayan o dili
Neden yaratmış Tanrım?

Dilini arı soksun
İnmesin onun şişi
Allah niçin yaratmış?
Bir erkekle bir dişi.

Yaratırsam eğer ben
Bir erkek bir de dişi
Bir de akıl verirsem
Yaparlar bunlar bişi.

Ama bir eksiklik var
Aklı hep sana vermiş
Kalmamış bana birşey
Anlamadım bu ne iş.

Bu kadarlık bu akıl
Sana çok gelmiyor mu?
Seni her gün beklemek
Bana zul olmuyor mu?

Acı bana sevdiğim
Ya gel ya da uzaklaş
Ömrümüz geçiyor bak
Bilmeden yavaş yavaş.
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Yeniden

İçimde küllenen, sönen ateşi,
Ne vardı da böyle, yaktın yeniden?
Ruhumu ısıtan, parlak güneşi,
Tam unuttum derken, çıktın yeniden.

Sevda türküleri, söylenir oldu,
Sana kırgınlığım, hemen kayboldu,
Gönlüme yeniden, sevdalar doldu,
Neden çıkıp geldin, baktın yeniden?

Aklımı başımdan, alır gidersin,
Seni sevdiğime, pişman edersin,
Yine başa dönüp, 'çatlaksın' dersin,
Aklıma sevdayı, soktun yeniden.

Ben kendi halimde, olur giderdim,
'Alınyazımmış bu, kadermiş' derdim,
Bana yetiyordu, bitmeyen derdim,
Derdi yüreğime, taktın yeniden.

Derdim de sen oldun, dermanım da sen,
Aşk ne sevmek nedir, bir bilebilsen,
Sen de benim gibi, bir sevebilsen,
Sen, sensiz dünyamı, yıktın yeniden.

Kalbimden çıkarıp atmıştım seni,
Kendime gelmiştim ben yeni yeni,
Usulca yaklaşıp delirttin beni,
Alev alev bana aktın yeniden.
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Yenilgi

Hayal alemine daldım bu gece
Bir buruk oldu içim,üzüldüm ben.
Düşünceler kafamda bir bilmece
Geçen günleri yaşadım yeniden.

Bir şerit gibi dizildi anılar
Hepsi ayrı bir alem, yaşanılan.
Birer canlı misali bende yaşarlar,
Anılar var şimdi,maziden kalan.

Nice günler yaşadım,nice aylar,
Bazen güldüm,çoğu kez hep ağladım.
Çeşit çeşit yüzler,değişik dostlar,
Sonuçta hepsine umut bağladım.

Umutlarım balon gibi söndüler,
Kapkaranlık dünyadayım ben şimdi.
Dostlarım beni terkedip gittiler,
Hayatta gördüğüm bu ilk yenilgi.

Anıları yaşarım bundan böyle,
Yarınlar için umudum kalmadı.
Sevgi denen bu gerçeğe gelince,
Hiçbir zaman sevenlerim olmadı.
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Yeter Ki

Sen deniz ol ben kumsal
Dalga dalga gel bana.
Gece gündüz bende kal
Yine doyamam sana.

Sen rüzgar ol ben yelken
Aşka doğru sürükle.
Mutlu olalım hemen
Aşk dolu bu yürekle.

Sen çiçek ol ben arı
Kucakla beni her gün.
Uzat bana kolları
Yürekte koca düğün.

Sen su ol ben de toprak
Ak bana yavaş yavaş.
Yeşersin bende yaprak
Her gün koynumda dolaş.

Yeter ki sen benim ol
Ve ben senin olayım.
Coşkuyla gönlüme dol
Aşkınla boğulayım.
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Yetti

Ararsam seni artık
İşte yüzüme tükür
Rahatladım sonunda
Kurtuldum senden şükür.

Çilem neymiş Allahım
Ne çok çekmişim senden
Herşeye 'eh' demişim
Gece gündüz demeden.

Yeniden doğmuş gibi
Attım sırtımdan yükü
Rahatlamışım birden
Bitsin artık bu öykü.

Varlığınla ezildim
Sırtımda büyük yüktün
Taşımaktan yoruldum
Ulaşılmaz büyüktün.

Dünden bugüne her gün
Yaşandı oldu bitti
Yarınlar belli olmaz
Bu sevda bana yetti.
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Yıkıldı Duvarlarım

Yıkıldı Duvarlarım
Dört bir yanım virane
Enkazın altındayım
Desene sen ' bana ne! '.

Sanki umurunda mı?
Ölmüşüm ölmemişim
Yıkıp gittin dünyamı
Çoktandır gülmemişim.

Çok baharlar yaşadım
Şu koskoca ömrümde
Tek seni yaşamadım
Doyasıya gönlümce.

Sen ki aşk kelebeği
Konarsın daldan dala
Ardından bakar kalır
Benim gibi budala.

Artık adını bile
Anmak istemiyorum
Bu aşkın ateşinde
Yanmak istemiyorum.
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Yıldönümü

Bundan otuz yıl önce
Sanki masal gibiydi
Sen dünyama girince
Bende sevinç belirdi.

Her yıl daha da arttı
Sevincimiz tutkumuz
Aman nazar değmesin
Hepimiz de mutluyuz.

Yuvamızda iki kuş,
Anne diye ötüşür
Onlar da bizim gibi
Mutluluğu bölüşür.

İyi ki evlenmişim
Seninle ben bu günde
Üzüntü uzak olsun
Sevinç neşe önünde.

Nice mutlu yıllara
Hep beraber el ele
Avuç açıp Allaha
Sağlık mutluluk dile.

                                Mehmet Ali ÇIBIKLI
                                28.10.2008-İzmir
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Yıllar

Beni böyle birden, bitiren yıllar,
Bu ben miyim şimdi, tanıyamadım.
Sana söyleyecek, birkaç sözüm var,
Neden beni seçtin? Anlayamadım.

Oyuncak oldum ben, senin elinde,
Şimdi yaşlanınca, dönüp bakmadın.
Başka oyuncaklar, benim yerimde,
Onları bulunca, beni bıraktın.

Kader dedim bazen, teselli buldum,
İçimde büyüyen, sıkıntılara.
Hoşgörüyle baktım, kaderci oldum,
Bazen söz geçmedi, duygularıma.

Beni benden alıp, götüren yıllar,
Bir paçavra gibi, eskitip attın.
Acımadın bana, sen tekrar tekrar,
Dertlerim üstüne, dertleri kattın.

Seninle ikimiz, ister istemez,
Birlikte yaşadık, geçen günleri.
Senden bir başkası, inan bilemez,
İçimde büyüyen, kor alevleri.

Bir alev ki büyür, yıllarca bende,
Bitmedi günahım, çilem bitmedi.
Benden başka biri, yok mu alemde?
Bu dert beni sevdi, benden gitmedi.

Beni böyle dertli, bırakma yıllar,
Dertlerim üstüme üstüme gelmiş.
Ben yanmışım bir de, sen yakma yıllar,
Aşk, mutlu olursan, öyle güzelmiş.

Bulur muyum bilmem, aşkı bir daha?
Yoksa kaderime, yanmalı mıyım?
Söyleyecek söz yok, geçen yıllara,
Kader diye diye, kanmalı mıyım?

Freni patlamış, araba gibi,
Yıllara takılıp, geçti günlerim.
Yılları sevmedim, yıllar da beni,
Boş geçen yılları, şimdi özlerim.
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Yitik Sevi

Neden hava karanlık?
Yağmurlar mı yağacak?
Belli ki kırık kalbim
Yine sensiz kalacak.

Karardıkça gökyüzü
Hep mahsun olurum ben.
Aşkımızı düşünür
Üzülürüm yeniden.

Bu yağmurlar yağınca
Mutluluğum kalmadı.
Aşka susayan gönlüm
Taşasıya dolmadı.

Aşkımızı sel aldı
Ben şimdi sensiz kaldım.
İnan dünyam karardı
Türlü dertlere daldım.
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Yokluğun İçimde Kor

Hayallerim gerçeğe
Dönsün artık diyorum
Sen gittin her şey bitti
Artık deliriyorum.

Mutlu musun gitmekle
Dön arkana bir kez bak
Geride ne bıraktın
Gönlün bana çok uzak.

Geride bıraktığın
Eser senin eserin
Yüreğinde ufacık
Sevgi yok mu hiç senin?

Yüreğimin kilidi
Kırılır sen istersen
Biraz sevmeyi dene
Allahını seversen.

Bu kadar gaddar olma
Sensizlik inan çok zor
İnadı bırak artık
Yokluğun içimde kor.

Ben sensiz bu dünyayı
Dünyadan saymıyorum
Yarınları birlikte
Yaşayalım diyorum.
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Yokluğuna Ağıt

Yine seni aradım,dün bu ıssız sokaklarda
Adım adım dolaştım Balıkesir kaldırımlarını.
Bir ben vardım kahrolan bu yollarda
Hiçbir şey dindiremedi benim acılarımı.

Önümden geçen herkese hep seni sordum
Ne gören vardı burda seni,ne de tanıyan.
Sensiz,yapayalnız,delicesine dolaştım durdum
İçin için eriyip yüreğimdi kanayan.

Yokluğundan beri acılarım kat kat oldu
Ayrılık bu diyoruz,kader bu diyoruz
Ağlamak istiyorum gözlerime yaşlar doldu
Gözyaşlarının halledemiyeceğini de biliyoruz.

Bitmeyecek mi daha bunca çektiğim çile?
Sona ersin istiyorum  sensizliğim.
Eskiden ateş idim,şimdi dönmüşüm küle
Yeter artık uzaklaşsın benden çaresizliğim.

Bil ki,dayanamam yokluğuna daha fazla
Bitkinim,alın yazıma lanet edeceğim.
Gel sarıl bana,sev beni en büyük hazla,
Yoksa sensizlikten burda ölüp gideceğim.
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Yokluğunla Dertleştim

Yokluğunla dertleştim
Oturduk bir köşeye
Bir o anlattı bir ben
Kızmadık hiç kimseye.

İçtik sabaha kadar
Kadeh kadeh geceyi
Gece bize dar geldi
Sökemedik heceyi.

Ne o anladı beni
Ne ben anladım onu
Herkes kendince haklı
Ayrılık oldu sonu.

Dedi ki en sonunda
'Her zaman ben haklıyım
Benim dediğim olur
Başka aşka saklıyım.'

Birden kalktı ayağa
Çekip gitti koşarak
Ardına  da bakmadan
Gizlice  ağlayarak.

Gecenin bitişiyle
Sona erdi aşkımız
Hiçbir şey anlamadık
İkimiz de şaşkınız.
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YOKSA

Ömür gelip geçmekte,
Mevsimlerden sonbahar.
Benim aklım hep sende,
Yüreğimde sevgin var.

Ben kışı da yaşadım,
Sen yanımda olmadan.
Yollarda çok dolaştım,
Hiç seni bulamadan.

Baharda filizlendi,
Kök saldı sevgin bende.
Gönlüm hep seni sevdi,
Büyüdün yüreğimde.

Sen yaz mevsimi gibi,
Önce yakıp kavurdun.
Ve ardından güz geldi,
Savurdukça savurdun.

Mevsimler mi değişti?
Yoksa biz mi değiştik?
Ömür boyu biz bizi,
Seveceğiz demiştik.

Hani nerde o sözler?
Söylenmedi mi yoksa!
Sevgiyle bakan gözler,
Sevilmedi mi yoksa !
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Yol

Sandım ki ben bu yolun
Yokuşu yok her yer düz
Yokuşu çıka çıka
Geberdim bak gördünüz.

Yıllar yıprattı derken
Yollar da yaman çıktı
Bu engebeli yollar
Hayallerimi yıktı.

Zaten araba eski
İkide bir tekliyor
Düze ulaşsın diye
Birisi itekliyor.

Her yokuşun inişi
Mutlaka vardır sandım
Bilemedim bu işi
Şimdi yandıkça yandım.

İçimde umut vardı
Sevgi vardı içimde
Bu yol sanki çıkmaz yol
Hata mı var seçimde?

Yokuşu çıkabilsem
Acaba hep iniş mi?
Yamacın öbür yanı
Sonu mutlu finiş mi?
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Yol Ayrımı

Bitti yavrum diyorum
Bitirdim anlasana
Kaç günlerdir anlattım
Anlatamadım sana.

Yaşamadık hiçbir şey
Farzet ki tanışmadık
Böylesine sevdaya
Bir türlü alışmadık.

İstemiyorum bana
Birşeyler fısıldama
Çabaların boşuna
Yerinden kımıldama.

Dönülmez bir akşamın
Sabahında uyandık
Gide gide sonunda
Gerçeklere dayandık.

Ben yolumda yürürken
Bir yol çizdin kendine
Yol ayrımına geldik
Bu böylece biline.

Sen yolunda yürürsen
Ben yolumda yürürüm
Mutlu olmazsan eğer
İnan ki üzülürüm.

Geldik yol ayrımına
Unut artık herşeyi
Bu oyun burda bitsin
Kapatalım perdeyi.

Sen sağa git ben sola
Yollarımız ayrılsın
Görüşmemek üzere
Aşkımız yarım kalsın.
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Yolun Sonu

Dert dert diye günlerdir
Yedim kendi kendimi
İki kadeh atınca
Unuttum ben derdimi.

Demek ki bu dünyada
Derdi dert etmeyecek
Yoksa o kötü dertler
Senden hiç gitmeyecek.

Takma sakın kafana
Ne tasayı ne derdi
Sana yalnız biri dost
Ailenin bu ferdi.

Aşk bir çıkmaz sokakmış
Hepsi rüya hep hayal
Hergün bakar kalırsın
Ardından aval aval.

Yol bitti yordam bitti
Geldik yolun sonuna
Bu aşk bizi çok yordu
Hadi yavrum yoluna.
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Yorgun

Nice dostlar gördüm, nice sevgiler,
Hepsi birbirinden, farklı farklıydı.
Zaman gibi birden, akıp gittiler,
Kime sorsam şimdi, herkes haklıydı.

Ne siyahlar siyah, beyazlar beyaz,
Bütün renkler sanki, karmakarışık.
İçimde dört mevsim, şimdi yalnız yaz,
Üzüntüyle artık, ruhum barışık.

Ne geceler belli, ne de gündüzüm,
Kapılar kapalı, sevgiden yana.
İşte şimdi yorgun, şimdi öksüzüm,
Hiçbir şey teselli, vermiyor bana.
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Yorgun Düştüm Sevmekten

Sevmelere yoruldum
Yorgun düştüm sevmekten
Dilimde tüyler bitti
Canım cicim demekten.

Oysa ben bir zamanlar
Severdim deli dolu
Aşkından sarhoş olup
Bulamazdım bu yolu.

Sensizlik girdabında
Döner döner dururdum
Dolaşmaktan yorulup
Bir kıyıya vururdum.

Gecem sendin günüm sen
Senle yatar kalkardım
Rüyalarımda bile
Hep resmine bakardım.

Yorgun düştüm sevmekten
Sevmelere yoruldum
Sevmek bana çok uzak
Bittim artık duruldum.

Şimdi o eski sevda
İstesen de yaşanmaz
Birçok şeyler değişti
Ne şarkı var ne de saz.

Mevsimlerim tükendi
Bitti bahar bitti yaz
Tadım tuzum kalmadı
Kalmadı içimde haz.

Zevk vermiyor hiç bir şey
Ha varsın ha yoksun sen
Sana dönmem imkansız
Canından çok da sevsen.
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Yorgun Kalpler

Evetsiz nikahlarla evliydim ben,
Kalbimi kendi haline bıraktım.
Aşk duraklarında hiç beklemeden,
Doludizgin, sevgilere hep aktım.

Ben aşkta hem cesur, hem ataktım,
Ömrümce birini sevdim delice.
Yıllar yılı yandım, gün oldu yaktım,
Her gün ağlayıp, üzüldüm her gece.

Sevip sevilmek bir kutsal olaydır,
Gülen gözler sevgide buluşunca.
Artık dünyada yaşamak kolaydır,
Yorgun kalpler sevgiyle doluşunca.

Bitti ömrümün yarıdan fazlası,
Gönlüm hala sevecen, hala diri.
Aşka kilitlendim, oldum olası,
Beni benden aldı, delirtti biri.
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Yorgun Yüreğim

Ağlasam dizlerinde
Gözyaşlarımı döksem
Gün boyu saatlerce
Senin önünde çöksem?

Kapansam ayağına
Yalvarıp da yakarsam?
İki gözüm kör olsun
Başkasına bakarsam.

Tutsaklığım sanadır
Bakışında eririm
Senin için güzelim
Dünyaları veririm.

Bana en büyük ceza
Senden uzakta kalmak
Tanrıdan tek dileğim
Seninle mutlu olmak.

Senden bir başkasını
Göremez ki bu gözler
Benim yorgun yüreğim
Her zaman seni özler.
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Yorgunum

Sana aşığım ben, çok seviyorum,
Gece gündüz hergün, hep benimlesin.
Bir gölge gibisin, benim yanımda,
Gözümde hayalin, aklımda sesin.

Sevgi yağmurların beni ıslattı,
Aşk nezlesi oldum, artık sayende.
Hislerim yeşerdi, şimdi yeniden,
Derdimin dermanı, senin elinde.

Derdime derman ol, kalbimi dinle,
Arzularım sensin, emelim sensin.
Sevmişim işte ben, hiç düşünmeden,
Söyle şu kalbine, birazcık sevsin.

Aşk olunca mantık, aranmaz derler,
Bırak şu inadı, sevmeyi dene.
Duygularım yoğun, sevgim çoğaldı,
Seni düşünmekten, yorgunum yine.
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Yoruldum Bittim Artık

Uyumak istiyorum
Hem de hiç uyanmadan
Uyumak en iyisi
Yoksa geçmiyor zaman.

Dertler her gün peşimde
uykuya hasret kaldım
Düşünürsem dertleri
Uçurum benim adım.

Baktım kendi kendime
Gidişatım kötüye
Ne varsa hepsi kardır
Uçurumdan öteye.

Düşünmeyi bırakmak
Kurtuluş benim için
Yoksa hep peşimdeler
Nedenmiş,nasıl,niçin.

Attım artık kenara
Neden nasıl niçini
Yoksa her gün insanın
Kemiriyor içini.

İnşallah kurtulurum
Üzüntümden derdimden
Sanırım binden fazla
Ödün verdim kendimden.

Yoruldum bittim artık
Dermanım yok dizimde
Yaşamaya hakkımız
Vardır elbet bizim de.
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Yosun Gözler

Yosun gözlerinde kendimi buldum
Beni benden aldı yosun gözlerin
Rüya mı gerçek mi tüm bunlar derken
Ruhumu güldürdü güzel sözlerin.

Seviyorsun belli dünyalar kadar
Gözlerin gülüyor daha bir canlı
İçin kıpır kıpır bir kuş misali
Yüreğin çarpıyor çok heyecanlı.

Sevmeye hazırsın sevilmeye de
Seni benden fazla kimse sevemez
Sevgin yüreğimde çığ gibi büyür
Bunu senden gayrı başkası bilmez.

O yosun gözlerin güzel gözlerin
Beni sana bağlar hep bana ağlar
Sevgi dolu ırmak sanki o gözler
Yalnız bana akar gönlümde çağlar.

Durmasın  hep aksın,aksın yıllarca
Ruhuma gönlüme durmadan aksın
Sen ki şu ruhumun dinmeyen suyu
Bıkıp usanmadan çağlayacaksın.

Mehmet Ali Çıbıklı
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Yüreğimde Hep Sensin

İtfaiyeci olsan, yine söndüremezsin,
Her geçen gün büyüyen, içimdeki yangını.
Seni sevdim bir kere, geri döndüremezsin,
Unutmam mümkün değil, unutamam adını.

Sevdana tutsak oldum, bakışın beni yaktı,
Suçum mu büyük benim, cezam neden bitmiyor?
Ben sana bağlanmışım, sevdan gönlüme aktı,
Hep seni hayal ettim, hayalin de yetmiyor.

Hasretin buram buram, yakıyor yüreğimi,
Sevdayı çeken bilir, ancak böyle sevilir.
Bilemezsin sen bunu, duyamazsın sesimi,
Aşkın ne olduğunu, sevmeyen nerden bilir?

Sen her zaman benimsin; rüyamda, hayalimde,
Kalbim seninle dolu, seninle çok mutluyum.
Dayanacak gücüm yok, derman kalmadı bende,
Ne olur anla beni, ben de Allah kuluyum.

İstersen sevme beni, zorla güzellik olmaz,
Her seven sevilecek diye bir kural yoktur.
Yüreğini açık tut, belki ümidim solmaz,
Seversin belki bir gün, yine Allah büyüktür.

Sevsen de sevmesen de, seni hep seveceğim,
Alnımın yazısı bu, seni bana yazmışlar.
Senden kopmam imkansız, nasıl terkedeceğim?
Yüreğimde hep sensin, bir de senin sevgin var.
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Zarar

Buralardan giderim
Bakmam artık arkama
Sana yemin ederim
Geri dönerim sanma.

Keserim ilişkimi
Koparırım atarım
Unuturum sevgimi
Ve de sensiz yatarım.

Kıyarım ikimize
Koparsa kopsun derim
Yazık olsa da bize
Başım alır giderim.

Ama şunu unutma
Dönüş olmaz geriye
Dünya gelse yanıma
Sana dönmem yine de.

İyice düşün taşın
Öyle ver kararını
Akar gözünden yaşın
Çekersin zararını.
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Zavallı Ömrüm

Aşk nedir, nasıldır, inan bilmezdim,
Seni görünce ben, aşkı tanıdım.
Sevmeseydim seni, gönül vermezdim,
Aşkı sende buldum, sana inandım.

Ben sana tutkunum, ben sana vurgun,
Ben sende değilsem, sen hep bendesin.
Aklım çok karışık, gözlerim yorgun,
Şimdi tek düşüncem, daima sensin.

Uğrunda öleyim, sen iste yeter,
Sevgisiz kalbinde, bekçi olurum.
Yeter ki sev beni, sensizlik beter,
Hasret denizinde, ben kaybolurum.

Gel yanıma şöyle, dinle bak beni,
En çok seni sevdim, yemin ederim.
Sevmekle bunaltıp, sıktıysam seni,
Gönlünde yer yoksa, çeker giderim.

Giderim buradan, çok uzaklara,
Bir bilinmez yerde, sensiz yaşarım.
Yaşamaksa eğer bu, senden sonra,
Kadere kahredip, hergün ağlarım.

Ben aşk bahçesinin, mutsuz çocuğu,
Ben sadece sana hasret, bülbülüm.
Ne zaman bulurum, şu mutluluğu?
Görmeye yeter mi, zavallı ömrüm?

Mehmet Ali Çıbıklı
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