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14 Şubat

                  ...
bu son perde sevgilim uzun sürdü
lakin bu çığlıklara değersin
bir ilham aradım yıllarca umdum
kolay değil sensizliği yaşamak
her yerimde duyguların kan izi
zavallı görünüyordum bu halimle
bilirim sevdadan vaz geçilmez
ancak yorulduğumuzun farkında değiliz
artık hüzünlerimizi paylaşalım
beni sadece sen avutabilirdin
bu aşkın çoktan beri tutkuları üzgün
alışamadım sevgilerin eksikliğine
uzun zamandır hayal ediyorum yoksun
sevgim erdem dolu en soylu hareketimdi
peşinden daha ne kadar giderim
geciktin sevgili
gayemiz neydi
yaşadığımız sarsıntıların farkında mısın
yanlış rüzgarlara takıldık
bir yolu olmalıydı elbet ama bize uzak
istemediğimiz yerlere sığındık
bedenlerimiz yalnız ve bağımlı
bekliyorum  hayallerin gerçekleştiği günü
hala inançlarım var kavuşma adına…
14.02.2018
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Acılar

ama
acıları bilirim
bırakmaz yakanı
unutmak mı çare
derinden ince ince gelir
toprağa kadar seninle…
16.02.2017
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Adalet

Toplum içinde yaşıyan asi gençtir adım,

   Devlet gibiyim,

   Ekonomik gücüm sorun çözer,

   Karşımdakileri, görmek için eğilirim,

   Zekiyim, fırlamada derler,

   Atımı, istediğim yere sürerim, tuzum kuru,

   Tozumdan rahatsız olmuşlar, sorunum değil,

   Böyleyim, kırarım, dökerim,

   Bu durumum, kimsenin işine gelmez,

   İyi düşün, asi çocuk, lazım olur adalet bir gün sanada.

   Sıra ben de,

   Varoşların fakirliğini tekmeleyen ben,

   Tanımak istemezsin,

   Karşıma çıkarsan,  paran,  namusun benimdir,

   Dilenmem, gururum ezmek, zorbalık,

   Bu tepeler zorluktan başka birşey öğretmez insana,

   Bende zenginin toğumu gibi yaşarım,

   Tanrının isteğiyle.

    İyi düşün ezik çocuk lazım olur adelet bir gün sanada

   Sıradaki, ben mi arada kaldım,

   Ne zenginin çanağına daldım, ne de varoşlunun ayağına çelme attım,

   İkisini idare etmek istedim, her ikisi bana çattı,

   Durum bu, toplum fitilli.

   Lafı nereye mi getireceğim,

   Toplumsal sınıflar, haksızlıklar, kıskançlıklar nefret eker etrafa,

   Canımız yandığında, adelet merhaba...

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Dila Ece Yıldırım

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Algı

Var olan her şey bir yere akıyor gibi
Doğada tüm olayların ihtimaller üzerinden hareket ediyor olması bence bir algı,
Çünkü bu ihtimallerin istendik davranışlar sergilediğini gözlemliyorum…
Bizler yönettiğimiz bir dünyadan bahsediyor gibi olsak da,
Bu durumun Tanrının algı operasyonu olduğunu düşünüyorum…
06.12.2017
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Anlamak

...
Seni anlamadım değil mi?
Tam olarak bunu istemiştin…

(24.01.2017)
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Anlaşılmak

çoğunluk bizi hiç anlamayacak
bir kısmı anlamış gibi görünebilir
ancak yaşadıklarımızı yaşayan azınlık bir grup
ne demek istediğimizi anlayabilir...

(20.08.2016)
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Anneme

Ne yazık ki hayat senin olamadı,
Sen! Hayatın kölesi, takipçisi oldun.
Ne çabuk geçti zaman!
İnanmak istediğim ve istemediğim ayrıntılar,
Hep önde gittiğini,
Paratoner gibi önleyici olduğunu bilmek,
Toprak olup yedirdin, yağmur olup içirdin,
Ve sığındığın yılların yaşlanma trajedisi,
Şimdi o cıvıltılarından geriye kalan sakinliği görmek,
Her şey çok güzeldi demek yetmiyor be anam....
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Arama

senden sonra
beni arıyorum…
13.02.2017
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Arama 2

senden sonra
beni arıyorum…
13.02.2017
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Arayış

Boşluğa tutunan bir çocuk,
Dallarını oluşturmaya çalışıyor,
Şekillendirmeye çalışan çevresiyle,
Çatışıyor geçmişinin gururu...
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Arkadaşım

Bir dost eskilerden,
Bayramı estiriyor,
Sesinde o aynı tad,
Konuşmadan konuşmaya,
Nedensiz duygulandırıyor,
Yaşanmamış yazılmamış,
Geçmişte kalmış sayfalara,
Sıcak sıcak okşarcasına dokunurken,
Kıymetleri anmışız,
Uzaklarda sonbahar rüzgarlarında...
Geleceğin güne,
Geçmişimize selam olsun,
Görüştüğümüz gün arkadaşım...
                          ( 2009)
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Artık

suyun akışını seyrettim ömrümce
manzara hiç değişmedi
artık akıntıda ilerlemek istiyorum...
 02.02.2017
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Asil

...
beni düşündüğünü biliyorum
bunu hissediyorum
mesela şimdi
sana şunu söyleyebilirim
vazgeçemediğim duygularımın en asilisin...

(26.12.2016)
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Aşk

Dürüst olan aşk mıdır, yoksa insan mı?..
11.03.2017
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Aşk 2

sonu olmayan yokluğuna üzülüyorum
bir gün kulağına fısıldayacağım
sevgini bana bağışlar mısın diye
aşkı yaşamaktan korkuyorsun belli ki
yoksa sevginin yokluğuna mı inanıyorsun
bu nasıl bir yaşam böyle
iksirim nerede benim
beni isyanlarımla baş başa mı bırakıyorsun
yağmur gibi sevgiyle büyüyemez miyiz
anılarımız olamaz mı bahar kokulu
belki de seni üzüyordum bu şekilde
peki seni nasıl unutabilirim ki
bu kadar uzak durman da yetmiyor
kendimi avutacağım yokluğunda hatıralarınla
her gördüğümdeyse sevineceğim
o zaman gideyim çaresizliğin çukuruna
derin dehlizlerde saklanayım
yaşayamadığımız bir hayat vardı
bir de şiirlerde yaşadığımız
şiir tadında bitecek bir aşk...
25.01.2018
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Aşk Nedir?

baktığın her fotoğrafta onu görebiliyorsan
sen diğerleri gibi değilsin
bizim kervana hoş gelmişsin...
14.02.2017
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Aşka Dair

Tutsak özgürlüğümün huzursuz ayak seslerini duyuyor musun?
Kelimeler düşüncelerimin uzak yansımaları olsa da,
Kuşkusuz içimdeki rüzgarların kökleri sana uzanmakta.
Manevi zarafetim, daha ne kadar iyi niyetten beslenir bilemem,
Ama bende kalan fani bir umut, keyifsiz benimle yaşlanmakta…
Zaman aşımında ki ben, ötekileştirmeleri ile meşgulken,
Kayıp yıllarım zincirin halkalarından utanmakta,
İçselliğim sanal çukurlarda hummalı ışık aramakta.
Haykırışlar hırçın, hırıltılı, kıpırdanışlar yoksulken,
Yaprak dökümü hayallerim taze toprak kokmakta.
Uykusuz soluklar efendilikle mayalanırken,
Sessizliğim, bakışım, korkularım ceylan tadında.
Endişeli düşlerim saklama kabından sızmasa da,
Son patlamalarım öpücük, oluşumlarım başkalaşım,
Yıkılmanın en nazik olgusu sen olmakta …
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Aşkım

bir gün şarkımızı duyacaksın
radyolardan inan bana
ben sana inandım bütün inançların ötesinde
ümitsizliğe kapılmadan
hep seninle kaldım gitmedim
gider gibi göründüm
düşüncede duyguda her zaman seninleydim bilemezdin
bu benim sana verebileceğim en değerli şeyimdi
bana ait olanı verme
sürekli gölgelerle dans ediyordum sen diye
ne zaman yanında olacağımı hiç bilemeden
ama daima inanarak
uzak uzak en uzak enlerde yaşıyordum hayatı
gerçeğin ötesine geçmekti derdim
tüm yansımalarda aradım ışığını
varılması gereken yurt
ulaşılması gereken yıldız dedim
o sendin
adaklar adanan
Tanrıdan bi taraf olması istenen
bu sancılı dönemde
evrendeki sözcükler ruhunu fethetmeye yetecek miydi
duygularım sana akarken bunları kaldırabilecek miydin
kelimeler sana dokunurken ben sana dokunabilecek miydim
yeter dur deyip
bir sözde sen söyleyebilsen
şuraya yazmaz mıydım
artık ötesini istiyordum ötesini
karmaşık hallerim senin eserindi
hadi diyemeden
merakımı gidermeden
yokluğunla kaldın aklımda…
(03.04.2016)
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Aşkın Kiri

Aşkın kirini başka bir aşkla temizleyebilirsin…
02.03.2017
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Ateş Böceği

Yorulmak nedir bilmedin, dur duraksız uçtun.
Aşındırdın kanatlarını...
İlk parıltıyı görene dek,
yöneldin sorgusuzca ışığa,
karanlığa sırtını çevirip,
sıcaklığı hissedinceye dek uçtun.
İçgüdüselliğin, doğanın dışına çıkamadı,
Ateşin deminde mutluyken...
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Ayrılık

Gittiğin zaman anladım,
 Ne kadar yalnız kaldığımı,
 Yorgun düştüğümü...
 Üşüdüğümü hissettin mi?
 Halbuki,
 Ne kadar canlı ve sıcaktım sen varken, değil mi?
 Gel çiçeğim,
 Çok sevdiğin çayı demledim,
 Yeter ki dizlerimin dibinde ol,
 Sohbetlerimizin tadı damağımda,
 Ayrılık, nefes almamı güçleştiriyor,
 Ve sirke tadında be  güzelim,
 içilmiyor...
                               (Eşime11 Eylül 2010)
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Azlık

baharda açan çiçeklerden değiliz biz
anladınız mı azlığımızı…
02.03.2017
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Bekleme

İnsanların kaderi,

Her an her şeyi beklemektir,

Beklediğimiz saatleri çıkarsak hayattan,

Ne kalırdı?

Yaşamadığımız.

Tuvalet, uyku, dolmuş, arkadaş, hastane derken,

Beklenen zamanlarla,

Tüketilmiş ömrümüzün dörtte üçü...
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Bekleyeceğim

Adresim yalnızlık sokak,
Cadde kalabalık, akan insanların içinde,
Arıyorum seni.
Tanıdıklarım bir bir geçiyor, sen hariç.
Yoksa, seni tanımıyor muyum ne?
İnatlaşıyorum saatlerle,
Biliyorum bir gün sen bu köşeden geçeceksin,
Ve o an heyecanımdan yine,
Bir şey yapamayacak, hayal deyip,
Kendi halimde yine bekleyeceğim...
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Bekliyorum

...
ne zaman uzaklaşsan
kötü haberlerin gelirdi
bekliyorum...

(24.12.2016)
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Benimsemişken

Ne tuhaf ki öze dokundun
uyartılarım şaşkınlıkla kendi payını aldı
alışkanlıklarımdan vazgeçip
içsel kavgalara tutuşmadan
bedensel bir gevşeme ile
bu yangın yerinden “Truva atımla” uzaklaşmamı söyledi
tükenmişlik hissi benliğimi unutturuyorsa
yeni topraklarda özgün bir tip olabilirim belki
duygular ezilmiş bağlantıları kopmuş
utançla  ıstırapla ihtirasla  boğuşuyorsam
o kadar çaresiz değilken
yitip giden gizemli bir insan olmadan
derin bir uykuya dalmadan
ölmek kalmak gitmek gibi seçenekler varken
sanırım kaybetmişken artık koşar adımlarla geçip gitmeliyim…
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Benzetme

kendimi yeryüzündeki suya
seni güneşe benzettiğim günden beri
sıcaklığınla gökyüzüne buharlaşıp
biraz olsun sana yaklaştığım sırada
umudum yağmur olarak toprağa düşer
çukurlarında serapları
tohumlarında hayatı oluştururdum
bir defasında ayçiçeğinde nüfus bulmuş
gün doğuşlarında sana yönelip
gecenin örtüsünde hayallerine kapılmış
sonbaharların ardından sulara karışıp
tekrardan gökyüzüne karıştığımda
dönüş yollarının sonunda
sana ulaşabilmenin hayallerini süslerken
belki de bir papatyada göz kırpacak
yine sana yönelmenin heyecanını yaşayacağım…
                                                              09.05.2017
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Bilemezsin

Demek ki
Dert etme
Bi şekilde hayat bulurum
Bu vücut olmazsa başka vücutları dolaşır
Akarım su misali hayatlardan hayatlara
Diyorum ki
Bulut olur coşar yağmur olur canlanırım yudumlarda
Belki de bir meyveyi
ısırdığında tekrardan bulurum seni
Öyle ki bir gün yaşantına gösterişsiz
Anlamasan da  karışırım bilemezsin…
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Bilemiyorum

doğrusu
ne olduğunu bilemiyorum
seni özlediğimi
havaya, suya, toprağa söyledim
belki
sana da söylemeliyim
bilemiyorum...
bu neyi değiştirir ki
beni seviyor mu
ilgini çekiyor muyum
hayallerinde var mıyım
farkında değilim
bilemiyorum...
biraz da umutsuzum
bana ait değildin
kesin olan bir şeyde yoktu
manasız düşünmüş
anlayamamış da olabilirim
bilemiyorum…
16.11.2017
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Bilmelisin

yaşadığın hayat aslında hikayendir
hikayeni beğenmediyse
değmeyeceğini bilmelisin...
17.02.2017
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Bir Gecenin Hatırası

Gün garipti yoruldu, yoğruldu,
Sonunda herkes sakinliğe savruldu,
Güneşin başkalaşan gözleri uykuya daldı, batışında,
Ben, içimdeki güneşle aynı rüyaya, sıcak ve karanlık...
Aşka ve sevgiye davet vardı bu rüyada,
Uzaklaşan insanların izleri silinirken,
Sandalcı; oltası, balığı, narasıyla salınmakta,
Dalgalar şarkılarıyla kumsalda oynaşta,
Olgunlaşan gece rengini çalmış üstüme, yakamozla nazlanmak ta,
Mum ateşim, kalemimle iç döküş'de,
Düşünüyorum yalnızlığı, yalnızlığımı,
Adım adım dönüyorum sevgiye, sevgiliye,
Muhabbetiyle eğlenip, zamanı, anı sevmeye başlıyor,
Mutluluğu tanımlıyorum,
Balıkçı balığıyla,
Dalga sahille,
Sarhoş içtiğiyle,
Ben seninle...
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Bir Gün

Bir gün denizde olmalısın,
Her şeyden uzak, dingin.
Düşüncelerini bırak aksın suyun serinliğine,
Ninni tadında salın dalgaların eşiğinde,
Sessizliğini bozan ılık rüzgara,
Müsaade et, dokunsun tenine,
Suyun akışında gizlenen davet,
Şırıl-şırıl ruhunu okşasın,
Dalgalarda gitsin gözlerin,
Gün batımı arkadaşın
Hayallerin yıldızlar olsun...
Sonra dön geldiğin şehre,
Seyret hayatı, geride bıraktıklarını,
Ve dön ait olduklarına...
Bu gününü farklı kıldığı için,
Teşekkür et, Tanrı'na...
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Birisi

yaşadıklarımıza bakarsak
şaka gibi değil mi
birisi bize şaka yapıyor…
                      25.08.2017
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Biz

bizi anlatan
adına dört mevsim dediğim
bir tablonun
sol tarafını sana
sağ tarafını kendime ayırdım
sevgi tohumlarını saçıp
hüznü kuru yapraklara
umutları güneşin doğuşuna
duyguları fırça darbelerindeki renklerde saklayıp
karşı pencereden bakan benle resmi yarıladım
imzamı atarken sol tarafa bir göz atıp
acaba tamamlar mı diye hayallerine kapıldım…
10.03.2017
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Bize Ne Oldu

aldırmaz görünsem de
inkar edemem
o sevimli halin altındaki asaletin
ne kadar doğal
gösterişten uzak olduğunu
sayfaları geri çevirdiğimde
başımızın döndüğü günlere
ne oldu bize deyip susuyorum
nasıl bu kadar kan kaybettik
düştüğümüz bu yaşam tarzında
bilmediğimiz yerlere sürüklenirken
duygularımızı ezip
geçip gidiyorsun öyle mi
hani ömrümüz oldukça kanatlarımızı çırpacak
hayallerimizi kaybetmeden
sevginin bin bir yolunu keşfedecektik
sahiden bize ne oldu…
19.03.2018
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Bu Adam Ne Diyor?

Gök şarkı mı söylüyor ne?
Güneşin ateşi yükselmiş görüyor musun?
Yağmur neden ıslatmaz ki insanı?
Ay ışığına bakar mısın, gece lambası diyorum,
Anne kar yağdı neden üşümüyorum?
Dünya cennetin kendisi biliyor musun?
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Bugün

en çok sevdiğim soru,
bugün nasıl mutlu olabilirim...
                              29.08.2017
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Buluşamama

aşkımız
şiirlerde
şarkılarda
filmlerde
veya güzel bir sözde
bir araya geliyor
aynı duyguları yaşayabiliyordu
ama oturup iki söz edip
bir çay içemiyordu…
25.02.2017
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Büyüme

gözümde o kadar büyüdün ki
artık seni anlatmam imkansız…
15.04.2017
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Cumhuriyet

Cumhuriyet, bu topraklarda aşk
senin sayende özgürlüğüne kavuştu…
                                           29.10.2017
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Çaresizce

Hayatın mevsimleri kan kaybetmekte...
Yaşam dalgalara yazılmayı beklemekte,
Günahların kökleri Güneşten beslenmekte,
Gelecekten kaçamasakta, umutlanmamak çaresizce,
Gün rengine şekillenmekte,
Yarının sayfaları arayış içinde,
Sesim, martının çığlığında, düşüncelerim kanatlarında gezmekte...
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Çıkış

Her çıkış noktasında sen vardın,
Kapılar yüzüme kapalı değildi ama kapı sendin,
Ötesi yoktu senden ötesi…
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Dağcı 2

Neden tırmanır ki, sarp dik kayalara,
Nedir ki zoru, ölümle yüzleşmek mi?
Ne sorarsan sor, alacağın cevap içinde ki sestir,
O yalcın kayalara sürüklenmesi,
Vereceği bir hesaptan değildir,
Doğa onu çağırır ve o bu sese cevapsız kalamaz,
Kayalarda katılaşır yüreği, serinler teni,
Kafası dik, alnı açık, gözleri hep yükseklerde,
Elleri kartalın pençesi olur kayalarda,
Terini damla damla akıtır, güneşle zıtlaşmadan
Dik kayalar göğsünden,
Boşluk sırtından hatasını kollar,
Yükseldikçe uzaklaşır insanlardan,
Başı boştur, teklik noktasındadır,
Yolu belirsizliklere ve sürprizlere açık,
Korkusuz ve gözü hep ilerisinde, bir adım ötesinde,
Onun için inançtır, ibadettir dokunduğu bakir alanlar,
Yeni ufuklar, yeni yamaçlar onu bekler,
Kanatsız bir kuştur dağcı,
Ovaların ilk kokusunu tadar,
Yükseklerin el değmemiş yerlerini gezer,
Dağcı tok, çevreci ve zararsız,
Dostluğu kayalara, çimenlere, canlılara adanmıştır,
Hayat felsefesi sessizlik olmuştur,
Yuvası Dünya, yaşamı bitkisel,
Zirvedir nihayetinde bayramı sevinci,
İşte bir dağcının içindekiler,
Doğanın içinde olmak değil, kendisi olmak,
Gerçek özgürlüğü anlamak,
Ağaçların, çimenlerin, taşların, sessizliğinde kavramak …
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Dağcının Şiiri

Evlat! Şu dağlara bakıp da dalıyorsan,
 Kokuşmuş şehir kapılarını örtmüşse yüzüne,
 Bilge sese kulak ver ve dinle vadilerin telaşlı nağmelerini, çağırışlarına uyanacaksın!
 Biz keşke demeden bu çığlıkları kılavuz bildik, sırılsıklam düştük yollara…
 "Yiğit dağlar"! Selam olsun sizlere!
 Ayakta durabilmenin onuru, doğanın efendisi sizlersiniz.
Florasındaki: kardelenden, karçiçeği, çiğdem
, sıklamen, lale’ye…
 Faunasındaki: kekliklerinden, palazlar, alageyik, karaca, boz ayı’ya kadar…
 Selam olsun dillendiremediklerime! "Dağcı arkadaşlarım" sizlere, sizlere de selam
olsun!
 Hangimiz bunaldığımızda karşıki dağlara bakıp da bir of çekmedik ki?
 Hangimiz yüreğindekileri o dağlara gömmedi, uzaktan uzağa içindekileri dökmedi ki?
Şehirlerin tuzaklarından kaçan bizler, doğada özünü arayan kardeşleriz,
 Benzer yerleri gezer, aynı havayı solar, el değmemiş olarak iade ederiz,
Bozkırlarla tokalaşır, koklaşır, doğa anayı kucaklar döneriz.
 Şu an eteklerinde koşamadığım patikalar, havasını teneffüs edemediğim ormanlar,
 Ve bakir kırlar, hepinize doymak; "ab-ı hayat" çeşmenizden kana kana içmek,
mataramı doldurmak isterim!
 Taşlarına yapışan ellerim, tuttuğumda çocuğum; uyuduğumda sırtımı yasladığım
kadınım olur…
 Sırdaşım, serinliğim, sessizliğimi dinleyenim…
 Geceleri sert rüzgârlarıyla başımı bekleyenim…
Toprak kokan yüzünün, bir çiçekle gülümsemesi gamzeme; ırmakların gözyaşıma
benzer!
 Uğultularını anlayamadığım yüce dağlar:
 Neden usanmadan dağların kasvetli şarkısını fısıldar durursunuz?
Başında ki duman ne zaman son bulur?
 Derdin, asırlardır ayakta mı kalmak?
 Üşüdüğün gelinliğinle düğününü bekler; baharda balayına çıkarsın!
 Güneşin ilk ışıltısıyla göz kırpar; kuşların cıvıltısı ile uyandırırsın,
 Görmeyeli sen ben olmuşuz da bilmemişiz!
 Bir zirve için daha serüvene çağırırsın; yalnızlıklarını anlıyorum,
 Alıştık birbirimize dostluk alınmasın,
 Miskin halim serin vadilerindeki yükselmelerinde canlanıyor!
 Tırmanmak omuz omuza mücadelemiz olmuştu,
 Beraber başarmıştık doruklara çıkmayı öyle değil mi?
 Yeniden doğmuş, kendimizi bulmuştuk oralarda.
 Gece lambamız ay ışığı; fon müziğimiz yaprak, su, meltem,
 Dürtülerim kıpır kıpır eline tutunmak,
 Engin kayalarının tepesine çıkıp, içimdeki har’ı söndürmek,
 Saatlerce söyleşip, senin gözünle Dünyaya bakıp; seni anlamak isterdim…
 Bekle beni yamaçlarında tenimi okşayıp terimi soğutan sarhoş rüzgârlar,
 Kaçkarlarda horon teper çay içeriz; Toroslar da Yörük anam ile hamur ekmek, Ağrı da
kuzuları meletiriz…
 Erciyes’te pastırmamızı yer; Ala dağlarda mücadelenin ne anlama geldiğini test ederiz.
 Kaz dağlarında… Aklımız kalır! Allahüekber dağlarında… yas tutarız ve hikâyesi eksik
olmayan diğerleri.
 Çıraklığımın ustası Kaçkarlar, kalfalık eder Ağrı… ve nirvana olur Himalayaların kolyesi
Everest.
 Artık sırtında taşıdığın yeter; gidiyorum diyarından!
 İnsanlar buraların tadını bilselerdi, yalnız kalmazdın elbet…
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 Benden sonra kim gelir, iki laf eder bilemem,
 Lakin iyi tanı beni dağlar; geldiğimde yabancılama,
 Dost elimi sıkı tut; ben bırakırsam sen bırakma,
 Sana ses bana da doğallığın lazım unutma,
 Hayıflanmalarım sensizliğe sürüklemez aldanma…
 Bu dağlara tırmandığımızda, zirvelerden aşağı ve karşıki vadilere bakıp,
Hep bir ağızdan haykırarak;
 Bizler bu dağların çocuklarıyız; buralara sizin sesiniz nefesiniz olmaya geldik,
 Sizler "sahipsiz ve yalnız "değilsiniz! Dağcıların yürekleri buralarda atıyor deriz…

(Çandır ISPARTA hatırası 10.06.2012 TDF Başkanımız ve onun mensuplarına, Dağcılığı
sevdiren eğitmenlerimize, Dağcı arkadaşlarımıza, Eşime ve Kaybettiğimiz dağcıların
anısına ithaf ediyorum…)
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Dansın Tadı

Korkacak bir şeyin kalmadıysa, dansın tadını çıkarabilirsin...
     31.05.2017
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Değer

kimsenin sana değer vermesini bekleme
kendine verdiğin değer en büyük ödülün olacak...
                                                             22.04.2017
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Delilik

hey gidi deli kız
yapamadık bir delilik
meğer istediğiymiş çılgınlık
o zaman kaçırmayalım nisan yağmurlarını
dediğin yerde buluşalım
nasıl olsa delilere aldırmaz bu dünya
gel bugün şımarık çocuk olalım
kıralım şu komşunun camlarını
huzursuz olup
kovalayıp takip etsinler
olsun be ufaktan bir kötülükte bizden olsun
bahtımıza çıkanlarda neyi bulduk
hadi koş bekliyorum sizin köşede
senli benli bir şeyler desinler bunu istiyorum…
14.04.2017
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Denge

varlığın ve yokluğun
ne kadar dengeli
buna sevinemiyorum...
                   26.08.2017
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Derinden

Biliyor musun?

Derinden bir ses,

Bir adım önümüzden,

İnce ince gelir,

Yükselip alçalır,

Anlamlı anlamsız bir şeyler anlatmak ister gibi,

Ne olduğunu anlıyamadığınız,

Bir yol mudur,

Yoksa bir haberci,

Bir yerlere açılan  kapı mı bilinmez.

Ara ara sizin de hissettiğinizi düşündügüm,

Belki de hepimiz, aynı yerden aynı sesi,

Bilinmez,

İçimdeki, içimizdeki ses,

Bilemediklerimizden bir tanesi daha değil mi?
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Doğa

Düşlerim ve düşüncelerim birlikte,
Kokunu arıyor çiçeklerde,
Bütün güzelliğin senden geldiği bu yerde…
Yağmur olsam dokunurdum saçlarına,
Güneş olsam bakardım gözlerine,
Hava olsam dolaşırdım teninle,
Olmuşken, sen ben olsaydık ta, bitseydi bu çile…
Göğü sallamak isterdim, önünde eğmek,
Kelebek gibi salınmak cemreler de,
Şimdi bu kıpırdanış,
Aslında konuşuyorum hoyratça,
Yokluğunla savaşımda…

Dila Ece Yıldırım

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Doğduğun Topraklar

dostum
doğduğun topraklar öyle çeker ki
çocukluğuna uzanır elin
bir off çekersin başını kaldırdığın
mahallenin daha girişinde
fotoğraflar canlanır da hafızanda
unutamazsın arkadaşlarınla çekirdek çıtlattığın köşeyi
plastik topla oynadığın harmanı
denizlerin dalyanlarını
mayetlerde sabahlamayı
kum ve mahalle savaşlarını
dut ağaçlarıyla üzüm bağlarındaki anılarını
kuş avındaki şakaları
sek sek ya da sokak çörtresini
çelik çomak uzun eşşek nasıl unutulur
çöpünü bile özlersin sokağının
yaşlısına kadar büyüdüğün yerleri
kaldırımdaki İbrahim dayının selamını
Fazlı ile Gaciriğin palavralarındaki kahkalarımızı
bakkal Selahattin amcanın akide şekerini
korkusuzluğun sembolü komando Adili
eriklerini çaldığın ağacı nasılda özlersin
yaş ilerledikçe bakarsın
ortalıktan hepsi çekilmişler
döndüğün sokak çocukluğun değildir artık
beton yığınlarının altında
ezilmiş bir mazi seni bekler
özlersin çocukluğunu
benim özlediğim gibi…
25.02.2017
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Dünya

bu dünya
insanlar var olduğu sürece
hiçbir zaman güvenli olmayacak…
                                     30.08.2017
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Dürüstlük

Dürüstlük para gibi olmuş, ihtiyaç halinde bozdurulup tüketilebiliyormuş...
             22.04.2017
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Düşünce

Tüm hayallerim uykuda, Güneşse fantezilerini tekrarlamakta
Hasat mevsiminin olmadığını bile bile
Şimdilik sözcükleri sonsuzluğa ekiyor
Çözümü “Görecelik Teorisi” de görüyorum
Bizler Tanrının düşüncesi olduğumuza göre düşünceyi önemsiyoruz
Belki de sandığımız şey rüyanın içindeki hiçlik
Ne diye bilirim ki Tanrının partisindeyiz işte
Canlılar diğerlerini yok ederek yaşayabiliyor, bu bitmeyen bir savaş
Yok etme üzerine kurulmuş bu düzene kaç kişi masum diyebilir
Denizin üstü görsel şov iken altında yem olmama çabası nedir
Zaman delirmezse Yaratıcıya yaklaşacağız
Bilim cevapları anlamlaştırdıkça insanlık umutlanacak
O’nun buna ne kadar müsaade edeceği ise sır kalacak
Sanki Sahip kendisi ile ilgilenenlerle iletişimde
Düşünce aradaki bağı oluşturuyor olabilir
Sonrası mevcut örnekler…
Neyin ne kadar verileceği ise O’na bağlı
Acaba evren tam olarak keşfedilebilecek mi?
Yoksa uçurumun kenarında kıyametimi göreceğiz.
Ya da kendi kendimizi yok mu edeceğiz
En büyük trajedi bu olsa gerek…
Utanç günü insanlık o eski yaşamları arayabilir ve
finalde beklentisi olanlar, suçsuzum diyenler, hiçliği yaşayanlar…
Bu yolculukta ben seni sevdiğimden beri aşka inandım
Şüphesiz zaman herkese ait olduğu yeri gösterecek…
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Düşünce 2

Düşüncelerin de hayat süreçleri vardır...
                                              18.05.2017
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Düşünce 3

biliyorsun değil mi
yarattığın bir düşünceyim
olmamı istediğin kadar
birinci perde bitmek üzere
ortalıkta dolanıyorum
ve sen hala sahne almadın…
                    06.11.2017
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Düşüncelerim

Kuşlar gibi uçabilirim,

Beynimi boşaltır,

Düşüncelerimi akıtırım,

Kimi zaman yağmur damlalarına,

Kiminde ırmağın şırıltısına,

Bazen de gecenin sessizliğine,

Sırdaşımdır onlar, sadıkta,

İçimde tutmam hiç bir şeyi, gizlim de yoktur.

Kapı gıcırtısı bile hizmet eder bana,

Rüzgarda düşen yapraklarla düşer düşüncelerim.

Bulutlarla gezer,

Nefes alır, nefes verir,

Her yere ektiğim düşüncelerim,

Dünyam olur.
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Ekmeğim

Çocukluğum garipti,

   Şimdiler de her şey iyi,

   Ama bende kalan bir çocukluk hatırası,

   Hiç yakamdan düşmek bilmedi.

   Fırınlar, ekmek fırınlarının önünden geçerken,

   Benim oralara yapışıp kalmamı sağlayan

  Sadece o raftaki ekmekler yokmu,

   Onlara baktığımda, hayatım felç olur, neden mi?

   Ekmeğin sırtında gezer düşüncelerim.

   Dalar giderim, Afrika da ekmek atılan arabaya saldıranlara,

   İp gibi olmuş çocukların kalınlığı, ekmek kadar değildir,

   Sonra dönerim, memleketim insanının dağıtılan ekmeklere çamur çorak atlayışına,

   Herkesin ağzında ekmek kavgası dediği lafa,

   Atlıyorum daldan dala,

   Anadolunun narin ovalarında yetişmiş,

   O güzelim buğdaya elini süren herkese,

   Selam olsun sizlere,

   Gerçek savaşın emekcileri,

   Bizler hazırı tüketmesini iyi biliriz,

   Bilmeyiz Ahmet in, Ayşenin, Fatmanın ekmek kavgasını,

   Kavga eden düşüncelerimle o tarlaları okşarım,

    Anadolu kokan buğdayları,

   Onları toplar, öğütür, getiririm fırınımıza,

   Teslim eder fırıncıya ekmeğin olmasını beklerim,

   Burnuma gelen o mis koku,

   Dalgınlığımı uyandırmaya yeter de artar...
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En Azından

En azından, insanların dünyaya güzel bir mesaj vermesi gibi bir sorumluluğu olmalı, bu
umut yok olmamızı engelleyebilir...
       24.07.2017
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Erdem

Doğaya baktığımızda bir canlının diğerinin karşısında eğildiğini göremezsiniz.
Mücadelesini başı dik, sonuna kadar yaptığını gözlemleriz. Peki insanlar neden
eğiliyorlar…
17.01.2018
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Evren

evrendeki abartı,
gerçekliği tartışılır kılıyor…
                         27.08.2017
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Evrim

    Eğer evrim teorisi doğruysa en küçük parçacığın akıllı olması gerekiyor, çünkü daha
büyük parçaların ihtiyaçları karşılaması gerekiyorsa, üreme gibi, bunların önceden
düşünülmesi daha küçük parçaların görevi olacağına göre, alt parçacık daha akıllı olmalı
ki ihtiyacı olan daha büyük parçayı oluşturabilsin, kalp gibi, bu da gösteriyor ki Tanrı
gerçekte en küçük parçacıkta gizli ve tüm evrimsel süreci destekliyor. Peki neden?
Çünkü Tanrı kendisini yaratıyor, somutlaştırıyor. Aslında evrenin tamamı Tanrının
kendisi oluyor…
11.04.2018
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Farkındalık

Kimsesiz ol arkadaş,
Doyasıya yaşa yalnızlığı,
Hayata birde böyle bak,
Kucaklaş doğanın sesiyle,
Tatlarıyla tanış,
Kendini ona ada,
Aslında ait olduğun yere,
Kimselerde yer bulmadan,
Çok zaman bu şekilde yorul,
Nefes aldığın yerleri bulmaya çalış,
Parmak izinden dahi uzaklaşken,
Bir de tersinden oku hayatı…
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Farkındayım

uykusuz olduğunda düşüncelerim
hareketlenir duygularımla sözlerim
belki de bencilliğime takılmış
onurlu bir sevginin ağırlığıydı sadece
henüz şimdi nasıl ne zaman sözcükleri niçin vardı
ve maalesef  ne haldeydik
halbuki rüyalarımda nasılda yakındın
oysa özlemlerim ne kadar uzakta diyordu
aynı melodi ve aşkla büyümüş
ayrıldığımızda kaygılanıp dönüp dönüp
birbirimizi bırakacak cesareti bulamamıştık
gülünç durumlarımızla dalga geçiyorduk
fırtınalara teslim bedenlerimizin mücadelesinde
uysallığımızdan kaçmak zor değildi
yaramazlıklarımızla eğleniyorken
mahremiyetin  çığlıkları gölgemizde kayboluyorken
keşfettiğimiz aşk sırlarımızı şifreliyor
sanırım  uçabildiğimizi ifade ediyorduk
çünkü korkularımızla dalga geçmesini öğrenmiştik
ölüm bizi ayırana kadar sözü bizim içindi
umarım yaşam avuçlarından bırakmazdı bizi
ekseriya duygusal depremlerle yıkılıyor
küllerimizden varlığımıza dönüşüyorduk
ümit olduğu sürece hayalin yaşayacak
neşelenip mutlu olmama yetecektin
biliyorum
sana kavuşmak bir ihtimal
ama evrendeki en güzel düşünceydi
ne de olsa gerçeğimdin çünkü
ben de bu düşün peşinde
muhtemelen her şeye razıydım
ta ki gitmen dışında
madem ki bu yolun adı ve sonu sendin
kavuşmalıydık nihayetinde
aşk acıyla ömür tüketiyor
ne var ki onsuz gelişip büyüyemiyordu
derdim neydi
söylenecek başka bir dert mi vardı
itiraf son perdedeyken
sonsuzluğun şarkısının  neden tebessüm ettiğini
ikimizde biliyorduk…

(14.08.2016)
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Felsefe

felsefenin aşkı olmadı,
bir yere bağlı kalamazdı...
aşığın felsefesi olmak zorundaydı,
bağlılık sözleşmesinde vardı…
05.02.2017

Dila Ece Yıldırım
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Filmin Adı Mahkumiyet

Dünyanın farkına mı varmak, ne dersen de,
Gözlerimizi gerçeğe açtığımızda,
Oysa boşuna tiksinmiş, hor görmüşüz,
meğer ahmakça isteklerimizi…
Neden mi demekte geç kalsak ta,
farkında olmalıyız sığındığımız alemin stüdyo,
hayatınsa devre arası olmayan senaryo olduğuna…
Bu durumda ki rollerimiz günahlarımızdan eksik, sevaplarımızdan fazla olmasa da,
Hepimiz filmlerimizin baş rol oyuncusuyuz halihazırda,
Yap bozun parçaları olan ailen ve çevrendekiler de figüran…
Nasıl mı? Fakir misin rol senin, milyoner mi oda hazır filmdesin,
Başka terörist, aşçı, balıkçı, pilot, çöpçü, istediğin senin olsun,
Farkındaysanız rolümün bir parçası yazarken oynanmakta,
Yani senaristi, yönetmeni hepsi sende saklı,
Anlaşılan canlı yayının kahramanlarıyız hepimiz,
Tablo uzaktan hoş görünse de,
Birbirimizi yok ederek hayatta kalıp, gülüp eğleniyoruz nihayetinde…
İmkansızlık bu olsa gerek,
Tanrının insanlığa lütfu, beğenmediysen eğer,
Çıkışımı arıyorsun? Sen bilirsin!
Kural katı, sıkı ve dönüşsüz,
Zamandan düştün, öl o zaman….
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Geç Kalmış Konuşma

gülüşün mü dünya mı
sormadın ki
geriye bakmak önemli miydi
sevginin neler yaptırabileceğini sen öğretmiştin
aslında vardın ve yoktun
ikilemini beraber yaşıyorduk
birazdan gün battığında
yarını döneceğini hayal edeceğim
rengim düşmüştü bir kere
düşüncelerim yoksullaşmış
eriyordum
benden geriye ne kalmıştı
içimdeki sevgi nerelere akmıştı
güzel günleri unutabilecek miyim
her günle doğuyor
gün içinde dağılıp gidiyordum
her halde aynı dili konuşmuyorduk
hangi rüzgarlar yıktı bizi
ne kadar korumasız kaldık
kahrolası ayrılığı neden parçalamadık
madem doğmayacaksın
pembe düşler kurmalı mıyım sence
senden kalanlarla yetinebilir miyim
bir zamanlar her hücrende ben vardım
sevgimize ne güzel dokunurdun
şimdiyse ikimizi de öldürüyordun…
(12.06.2016)
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Gerçek Aşk

sevginle tanıştığımda
aşka ne kadar yaklaşmıştım
tüm hayat önümüzde dururken
gitme diyememenin
mahkumiyet olduğunu
geriye bir şey kalmadığında anladım
nedenlere cevap bulamadıkça
umutlarım yaşayamıyor
nefes almam güçleşiyordu
sevmeyi öğrendiğim şu günlerde
seni bana yar ederler mi bilemem
lakin kavuşmaya yetişmezse adımlarımız
gerçek aşk beklemeye değer sevgilim
bir gün karşılaşırsak eğer
sensizliğe gitmeme izin vermeyip
doğru zamanın geldiğini
pişmanlıklarıma bir de sen söyle
sahi görebilecek miydim seni
düşlerim gerçek olabilecek miydi
şimdi yanında olmayı istemek
ilk ve son arzumdu
nihayet diyebilecek miydim...

(28.09.2016)
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Gidilecek Yer

Bilinç altındaki o ses ile,
her insan gitmek zorunda olduğunu bilir,
tüm uğraşları da bu boşluğu doldurmak,
gitme düşüncesini silmektir aklından,
kişi tutunacak yer, yerler arar,
kimisi bir inançta,
bir kısmı müzikte,
belki bir çiçeğin kokusunda,
veya bir düşüncede,
çoğu zaman sevgide, sevgilide,
gitmek istediği yere,
varmak kurtulmak ister,
ama kimse bilmez,
gidilecek yerin neresi olduğunu...
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Gittiğinde

her şey eskimeden
olup bitenleri bir telaşla anlatabilsem
nihayetinde aşk çılgınlık yapıp dokunulmazlığımı kaldırmış
belli ki kanatlarına alıp muhteşem rüzgarlarına kaptırmış
hararetiyle dizginleri mi boşaltıp
sevgilimi eğlenceli ciltlik kitaplara
beni de şifreleri çözecek aşığa dönüştürmüştü
sonraları trajedi kavşağında muamma olmuş
anlamsızca ayrı düşmüştük bir kere
haliyle kederli cümleler tarifsizce dökülmeye başlayıp
haydi şimdi şiirinin zamanı diyor
yarın belki de romanını gibi filozofça laflar edebiliyor
filmleri çekilecek şarkıları söylenecek gibi kehanetler saçmalıyordu
hayal ve gerçeği öngöremezken
zaman duygularıma anlayış göstermemiş
isyanları mı sessizliğe gömmüştü
metanetimi korurken manidarlaşmıştım
şu soğuklarda sıcak olan tek şeyse senli düşüncelerdi
bu aramızdaki tek iletişim aracıydı
duygularımı bu kanaldan besleyip büyüte biliyordum
yoktun sonrasına uzanamıyordum da
dalgınlığımı ayrışması için doğaya bıraktım
düşüncelerim hayalet gibi duvarlardan yansıyor
sevginin yeniden şekillendirmesini bekliyordu
şehirlerin aldanmış söyleminden uzak
sahte ilişkilere bulaşmadan
doğanın büyüsüyle tatlanmak istedim
çünkü kendimde görmek istediğim doğallıktı sende ki
aslında bu arayışlar seni bulma kaçamaklarıydı
zor zamanlarımda aldırmaz davransam da
nöbetlerim içimde ki Everest ini çoktan oluşturmuş
ulaşmam gereken zirveler olarak karşımda duruyordu
hazanda köklerini söküp veda ederken masumdun
yıkıntıysa bu masumiyetin gölgesinde zehirlenmiş
çırılçıplak ateş çemberinde kalmıştı
ilacım sevgiliyle buharlaşmış
hastalığın yan etkisi bağımlılıkla baş başa kalmıştım
şu an nasıl da seni düşünüyorum
bu düşüncenin evreni dolaşıp seninle buluşacağını
ve hissedeceğini biliyorum
sürdüremediğim yerde endişelenip şaşkın şaşkın eyvah
yoksa bunlar hayal dünyam ve sen benim farkımda değil miydin
deyip utançla söyleniyorum…

                                 (23.01.2016)
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Görebiliyor musun?

görebiliyor musun?
Tanrı gücünü evrene dağıtmış,
sana verileni keşfetmeni
bu yolda ilerlemeni istiyor
ancak çalışırsan
mucizeler kapısının
anahtarına ulaşabiliyorsun...
18.02.2017
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Görünmez

haberin var mı senden
gider görünmezdin kendinden…
                                  01.11.2017
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Gülmek

çocukluğumda
sokak aralarından, balkonlardan
ya da camlardan taşan
kahkahalara şahit olurduk
gülmek diye bir şey vardı
hatırlayanınız var mı?
                24.08.2017
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Gülün Kokusu

Gece gözünü kırptı

Ben de geceyi tuttum

Pencereyi araladım

Esintinin içinden gelen huzur

Baharın kokusuydu

Arasından gülün ki, tenimi okşuyor,

Sevgi tohumları ekiyordu,

Bu çoçukluğumdan kalma bir bağımlılıktı,

Gün gün ilmik ilmik izini sürdüğüm

Gönüllülük esasına bağlı esaretti

Gül, benden iltifat istedi

Bense güzel bir şey demedim

Bilinmiyor bilinmesi gerekiyordu

Hakaret saydım saatler ilerliyor

Gece kokusuyla dövüyor

Kanımı hareketlendiriyor

Beynime duygularıma derinlik veriyor

Dalıyorum gülün bahçesine hülyalanıyorum

Dalında bir gül sevilmeyi bekliyor

Yaklaşıp dokunuyorum yaprak yaprak

Kokluyorum en içini

İçimi dolduran kokusuyla demleniyor

Ta içten içe, dışa kuşatılıyorum,

Beynim duman duman tüterken,

Hararetime su serpen kokusuyla

Gül benim, ben gülün oluyorum…
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Güneşim

Gözüm  kör,
Aklım kayıp,
Neredeyim ben,
Neden çağlayanların köpürdüğü yerde,
Şimşeklerde gezer sesim,
Neden güneşin doğuşunda gözlerim, batışında ellerim,
Neden havalarda nefesim,
Dağlarda yolunu gözlerim,
Güneşle yatan, kalkan şu kalbim,
Dönüp duran çemberinde esaretim,
Ritminin alıp götürmelerini sezerim…
Şarkının, mest edip döndürmelerinde gezerim…
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Hayal

Gerçeği mi arıyorsun?

Arama,

Var olduğuna inandığın her şeyi yok say,

Sonra var olmasını iste.

Gördüğün,

Düşüncenin hayal olduğu bir dünya,

Ne yazık ki...

Dila Ece Yıldırım
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Hayat

Hayata tutunduğumuz ip her gün biraz daha inceliyor…
                                                                      31.08.2017
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Hayatı anlamak

hayatı anlamaya çalışırdım
çıkış kapısını bulamayınca
anlamlandırmaya başladım…
24.11.2017
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Heba

ah sözlerim
nasıl da eksik kaldın sevgiliye
yetmedin sevdayı buluşturmaya
kucaklayamadın ikimizi
hani evreni harekete geçiriyordun
bak yalanmış
neden heba ettin günlerimi...

(03.01.2017)

Dila Ece Yıldırım
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Hepsi Bu

Şu dünyanın sokakları kayıp ve anlayışsız
utançtan bilirsin buluşturmaz bizi
birinci perde hayal kırıklığı
nedense suskun
galası eksik
yanıldığımız büyülü sonbahar tadında
tutkuları tutsak düşsel bir inanca bağlanmış
ayağa kalkıp haykıramaz
ve sen uzak ülkelerin efsanevi aşkı neden
uzanmaz ellerim
ve neden
dayanamadığım kalabalıkların serpintisi
savurur durur
yamaçlarına dağların…
düşüp kalkan bu yasaklı
artık
hayatında
bize
izlerimize
duygusal ritmimize farklı çizgiler arar durur…
bu gün bu bozkırlarda telaştayım
yarın eğer
ararsan yalan
bulursun günahlarımı şefkatle yıkarken…
umut ararsan tahammüllerine bir bak
olmadı Tanrıya uzan bir dilekte sen tut
daha da olmadı pişman ol vazgeç benden
sevgisizliğin sularını keşfet
o seni bilmediğin hatırı sayılır serüvenlere taşıyıp
özgürlüğünü taçlandıracak
şüphen  olmasın
hepsi bu…
                                                                          (12.12.2015)
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Her Gün

Her gün aynı iş yerine gitmek,

Her gün aynı insanları görmek,

Her gün aynı yemeği yemek,

Her gün aynı havayı teneffüs etmek,

Her gün aynı güneşin batması,

Her gün aynı sokaktan geçmek,

Her gün aslında bir gün demek....
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Herkes

herkes arıyor
   bulana rastlamadım
      ama ben buldum
         bozarsınız
            biliyorum
               o yüzden
                   gizliyorum…
14.03.2018
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Herkes Gibi

...
herkes gibi konuşacaksam,
konuşmam dinlerim...
herkes gibi yazacaksam,
yazmam okurum...
herkes gibi seveceksem
sevmem beklerim
herkes gibi olamadım ben...

(27.01.2017)
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https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Hey

bir defa kaçırma hayatı
yoksa önünde durur
yakalayamazsın çocukluğunu
aileni yaşayamaz
ıskalarsın gençliğini
imkansızlaşır aşkın
yaşlılığına bile
geç kalırsın…

(23.01.2017)
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Hey İstanbul!

Sesimi duymanı istedim,
Her şeye hazırken, sana hazır mıyım bilemedim,
Kuşkusuz gördüğüm gün anladım,
Sokaklarının meçhul, romanının sayfalarının boş kaldığını.
Zaman övgülerimin yaratıcısı olmuş,
Ruhunun mahremiyetini nedense anlayamamıştım.
Fırtınalarına maruz bedenim teslim olmuş,
Sersem başımı hiçlikten çekip, gönlümü çeldiğini bilememiştim.
Sırtında taşıdıkların yağmur olup buharlaşmış,
Toprağına milyonların karışmasına doymamıştın.
Çirkinliklerin fani, güzelliklerin sınırsız kalmış,
Gelişlerimi meçhul gizemlerinle kapamıştın.
Gelecek vaat eden topraklarında çocuklar doğurmuş,
Nicelerini sebepsiz kucaklamıştın.
Dirilen sultanlarının karanlık çukurlarını kazmış,
Devşirme ölümlerin lanetlerini erguvanlara salmıştın.
Dört yanına serpilmiş fikirlerin filizleri çıplak kalmış,
Olması ya da olmaması gereken dünyanı yaşamıştın.
Ulubatlıyı, Akif’i, yeniçerileri tarihe kazımış,
Aşka, geçmişe, geleceğe yelken açmıştın,
Duygularım, kılavuzum olmuş ölümsüzlüğünü alkışlar…
Düşüncelerim, kapına yaslanmış fısıldar,
Söyle bana İstanbul, sen hep varsın ya diğerleri…
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Hikayen

yaşadığın hayat aslında hikayendir
hikayeni beğenmediyse
değmeyeceğini bilmelisin…
 17.02.2017
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Huzur

Gerçekte kimsenin olmadığına inanabilir misin
huzur olmasa da bu, anladığın kadar...
                                           16.09.2017
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Işık

bak yaktığımız ışık
istenilen aydınlığı vermemiş
olsun
ne önemi var
bir kelebeğe umut
uzaktakilere deniz feneri olmuş mu
bize yeter
artar bile…
22.04.2015
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İlham mı

söze nereden başlasam
kendimizce nedenlerimiz vardı
aşkımızın tarifi var mı
güzel sevgilim
zamanı gelmedi mi
uzaklardan bakma artık
lütfen sessizliğini boz
aradığım sendin
beni sana götürecek yolu bilmek istiyorum
burası sensiz çekilecek yer değil
hislerim yoğunlaştı demek de yetmiyor
sanırım bu sözlerimde çöpe gidecek
o zaman ihtimallere içelim bu gece
reddetme beni
bir şeyler söyle sevgili
seni arıyorum…
06.12.2017
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İnanma

Sana inandığım için mi aşka inanmalıyım,
yoksa aşka inandığım için mi sana inanmalıyım...
11.03.2017
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İncinmek

O kadar incinmişim ki
elveda demek bile onuruma dokunuyor…
25.01.2018
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İnsan Olmak

Tarihin her döneminde dünyanın bazı bölgelerinde insan olmak suç olmuştur...
                02.07.2017

Dila Ece Yıldırım
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İnsanlar Ve İnsancıklar

İnsancıklar,
Sabit fikirli, toplum fareleri,
Birilerinin maşası, sevimsiz iğretiler,
Denek dahi olamayacaklar,
Erdemliğin gölgesi,
Karanlık, pişmiş kelleler,
Zerrecik beyinli,
Yanaşık, yılışık,
Bağırsak artığı,
Ayak bağları,
İnsan denilen gereksizler topluluğu...
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İstekler

İsteklerimiz ölüm zaman aralığında depreşip duruyor...
                                                                     15.09.2017
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İstekler 2

İstekler ihtiyaçlardan doğar...
                           24.04.2017
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İsyan

Ruhun esmiyordu, kıvılcımların bile gitmemişken,
Alışkanlığım olmuştu saklı kelimelerin ardına gizlenmek,
Ne düşünür ne derler kaygısızlığında,
İçimdeki yalın ses itmişti keşiflerimi belirsizliğe,
Dar yollarından geçemeyen çıplak düşüncelerim nasırlaşmıştı ayak izlerinde,
Yazık! Özleminin gölgesinde ki hırpalanmış hayallerim büyüyememişti,
Vazgeçemeyeceğim özgürlüğüm, dinmeyen isyanıma tutsak kalmıştı,
Sorunum ezilen yaramın mukavelesinin sonsuzluğa açık olmasıydı,
Kırılgan zeminde oturmak, kök salmak bana göre değildi,
Vitrinim sonuçsuz tutkularımın yap boz tahtasına dönüşmüştü bir kere,
Oysa eksilmeyen azizem, bitmeyen bestemdin, düşen alemse konçertonun es’i,
Toplumsal sorumluluğum yükselen kalabalıklarda hafiflemişti,
Bayramı yoktu kıvrak rollerimin, virgülleri çoktu hayatımın,
Noktayı koymak tahammülüm değildi,
Çünkü satır başı olmak gibi korkularım vardı,
Dünya övündüğüm durağım, iklimler karakterimi mayalayan hırsız,
Rengini alan sevdan, meğer hayat suyummuş sonunda öğrendim!
Filmimizde sessizliği bozan şarkılar vardı,
Solmayan kelimeler havai fişek, mevsimlerde patlıyordu,
Yaranın ucu açık, soluklar dünya ritminden uzaktı,
Takıldım terk etmedim hoş yazmayı,
Hayatın virtüözü olsam kesin dokunurdum tuşlara,
Şimdi konuş dilim, titreme başıbozukluğa,
Haydi yetiş elim, düşme sevgisizliğin köklerini sökerken,
Dimdik düşün aklım korkusuzluğun bozgununu,
Yol ıssız, smokinli, karanlık kuytular var olduktan sonra,
Öfkeli ruhum, aldanma şu suların durulacağına,
Kutsallıksa bu dokunma, alkışla, kan kaybetsen de bırak aldırma….
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Kaçamamak

yaşamaman gereken bir olay
kaçmak istersin olmaz
her şey kontrolündedir oysa…
22.04.2018
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Kader

kader varsa
özgürlüğümüze müdahale gibi görünüyor
kabul etmek mi lazım...
23.04.2018
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Kadın

Erkekler günü kurtarmada, kadınlar ağlarını örmede ehildi…
                                  09.11.2017
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Kadın 2

Kadın
şairleri besledin yıllarca
görebiliyor musun
incelik denilen kavramı nasıl öğrettiğini topluma
yuvadaki azizliğini söylememe gerek var mı
ya çocuğu dünyaya getiren mucizeni
peki ressamlar kimi çizerlerdi zevkle
heykeltıraşları büyülemene ne demeli
senfoni gibisin Kadın
romanların baş yapıtıydın asırlardır hatırla
o yemeklerin tadı sen değil miydin
söyle bir çiçek kime yakışır bu kadar
hele aşk nasıl var olabilirdi sensiz
sendin hep Kadın
sen Tanrı’nın hayal ettiği şeydin
muhteşemliğin görüntüsü
ulaşılmak istenilen
arzulanan gizem hep sende saklıydı
bu dünyada günlerimiz sensiz geçerdi elbet
bir yarımızın eksikliğini anladığımızdaysa asla
o zaman bu onurdan kim mahrum olmak ister ki…
15.04.2018

Dila Ece Yıldırım
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Kadınlar

Kadınlar
canlı sanat örneği
paha biçilemez olduklarından
değerleri anlaşılamıyor...
24.03.2018

Dila Ece Yıldırım
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Kararsız Aşk

bitti dediğinde başlayan
başladı değinde biten bir aşk
belki sonbaharın tadını çıkarabilir
lakin yapraklarının kaderinden nasıl kurtulur…
                                                       30.10.2017

Dila Ece Yıldırım
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Katkı

Her insanın az veya çok dünyaya iyi ya da kötü katkısı olmuştur...
13.12.2017

Dila Ece Yıldırım
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Kavuşmak

...
sevmek ne kadar kolay
kavuşmakmış asıl mesele...

(18.12.2016)

Dila Ece Yıldırım
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Kendimle Konuşuyorum

Kendimle konuşur dinlerim,
Yağmur gibi huzuru bulmak için,
Derdim, bulut gibi boşalmak, şimşekler çakmak,
Karanlığı yıldırımla korkutmak,
Güneşin kölesi olmamak,
Süzgeçten geçip şeffaflaşmak…

Dila Ece Yıldırım
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Kervan

baktığın her fotoğrafta onu görebiliyorsan
sen diğerleri gibi değilsin
bizim kervana hoş gelmişsin…
14.02.2017

Dila Ece Yıldırım
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Kıyas

kendimizi başkalarıyla kıyasladığımızda
ya kendimizi
ya da karşımızdakini
değersizleştirmiş oluruz…
20.02.2017

Dila Ece Yıldırım
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Kim bilir

söyle
neden vazgeçemiyorum senden
düşkünlüğüm neden
kaderine ortak olmak zorunda mıyım
seni düşünerek sararıp solmam mı gerekli
hayatımı kim şekillendiriyor
hayallerini yaşamaktan
başka çıkar yolum yok mu
saygınlığım olacak mıydı
meraklanıyordum
sanıyordum ki perde kalkacaktı
hayat güzel ve hızlı akıyordu
biz yavaş yavaş anları oluştururken
sonra
kim bilir belki de
pek sıradan hayata döneriz
bu çılgınlığa değer vermeyiz
sözler anlamsızlaşır
kendimizi inkar ederiz
kim bilir…
22.11.2017

Dila Ece Yıldırım
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Kitap

hepimizin hayatı bir kitap
farkımız
sayfalarımızın sayısı ve konusu…
02.02.2017

Dila Ece Yıldırım
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Konuşma

Çok konuşanlar yapacak bir şeyleri olmayan umut tacirleridir...
 22.04.2017

Dila Ece Yıldırım
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Melodi

Her melodi bir yaşamı anlatır...
                               10.09.2017

Dila Ece Yıldırım
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Menfaat

Menfaatleri için iyilik yapan insanları
dürüst olarak algılıyoruz,
çok insan için dürüstlük
geçici bir heves...
11.02.2017

Dila Ece Yıldırım
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Mesele

Hepimiz ip üstünde yürüyen cambazlarız,
mesele ip üstünde kalabilmekte…
11.02.2017

Dila Ece Yıldırım
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Mucize 2

duygularım mı durulacak
imkansız
ben ulaşamıyorum ki
olup bitenlerin farkında mıyım
zannetmem
tutkularım kendinden geçmiş
aptalca davranışlarımı kovalıyor
o zaman
anlıyorum yıkılmama az kalmış
peki
vazgeçmem mümkün mü
umutlarıma söz verdim
yani
utançlarım olmuş ne çıkar
madem ki seni yaşamak istiyorum
evet
muhtemelen mucize arıyorum…
01.04.2018

Dila Ece Yıldırım
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Mutluluk

mutluluğun varlığın olduğunda,
sıradan şeylerle de mutlu olabiliyorsun…
24.01.2018

Dila Ece Yıldırım
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Mutluluk 2

Bir canlının diğer canlıyı yok ederek var olabildiği yaşam modelinde mutluluktan
bahsetmek gerçekleri saptırmaktan başka bir şey olamaz…

23.03.2018

Dila Ece Yıldırım
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Neden

ah sözlerim
nasıl da eksik kaldın sevgiliye
yetmedin sevdayı buluşturmaya
kucaklayamadın ikimizi
hani evreni harekete geçiriyordun
bak yalanmış
neden heba ettin günlerimi...

(03.01.2017)

Dila Ece Yıldırım
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Nerede Kalmıştık

nerede kalmıştık sevgili
aşk pencerene çık da sana bir bakayım
günlerin sakin geçiyor mu
yürüdüğün sokak rahatsız ediyor mu
bak kış yine arsızlaştı
şimdi üşüyor musun
sıcak çorban var mı
uykularında hüzün mü yoksa neşe mi var
rahat uyuyabiliyor musun
düşkünlüğüme aldırış etme
seninle üşüyor, uykusuz, aç
anlamlı bir hayatı yaşıyorum
rolüne inanmış bir hayatı
dayanışma halinde
karşılaşmamızın imkanı var mı
tahmin eder misin
yoksa uğursuzluk deyip
öylece bekleyelim mi
sevginin şekillenmiş halini
görmek istemez misin
gayemiz neydi
duygularımı akıtmak istiyorum
mümkün olur mu…
19.12.2017

Dila Ece Yıldırım
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Neredeyim?

Hayatındakileri sınamalı,
Kendini tanımalı insan,
Gözlerini yumup,
Aklına gelenlere bakmalı,
Sıralama önemli,
Ve önemden önemsizliğe,
Yolun başındakiler görmek istediklerin,
Gerçek hayatta aradığın kişiler.
Neredeyim sorusunun cevabı,
Göz kapaklarının arkasındadır...

Dila Ece Yıldırım
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O Açık

Açık bir yol savaşsız
Vakit geç olsa da bu uğraşlar boşuna değil
Hasta ruhuma nefes aldıracak biliyorum
Şüphesiz aradığım melodiye O diyorum
Çünkü bir yanım hep eksik hazmedemiyorum
Doğanın farklı kanunları bedenimde test ediliyor
İnsanın en güçlü yanının her şeye alışıyor olması,
Tanrı insana güçlü olmayı bu şekilde öğretmiş
Sarsıntıları vücut bi şekilde absorbe ediyordu,
Yıkıntılar yok mu tabi ki artık o eski sen değilsin
Güncellemeler beyin kıvrımlarını formatlıyor
Dönüşüm ağını örüyor düşüncelerden bakışlara evrimleşiyorsun
Tanrının verdiği organik işletim sistemi cevap veriyor
Beden yeni aktivitelerine tepkisiz başka kimlikle yaşıyor
Çırpınman nafile zaman yaşanacakları sonsuza dek beklememekte
Tuhaf olasılık hesaplarıyla yolu yarıladığını fark etmezsen  üzülme
Bu çelişki binlerce ölümlünün önemsizleştiği kısır döngü nihayetinde …
                                                                                                (13.08.2015)

Dila Ece Yıldırım
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O Ne Bakıştı Öyle!

Orta yaşta bir adam ve annesi,

Kaldırımda, çarşı içinde,

Zayıf üst başlarıyla,

Annesi evladının kolunda,

Boyunlar ilerde, hırslı hırslı,

Her nesneye, her harekete,

İnsanlara, bir bakış atıyorlar ki,

Fotoğraf ilginç;

Gördükleri her şeye,

Gözlerini fırlatırcasına,

Anne ve oğlu aynı tonda,

Bir beste yapıyorlardı,

Gözlerimin önünde,

Hayatın içinde olmayanlara ait,

Sanki her şeyi ilk defa görür gibi,

Şaşkın, istekli, sahip olmak ister gibi,

Hiç bir şeyleri yokmuşcasına,

Film seyreder gibi, süzülüyorlar  kaldırımda,

Bir defa daha dönüp baktırırcasına,

Her insana ilgiyle ve istercesine,

Her baktığı insanda kendisine ait bir eksikliği görür gibi,

Her vitrinde evindeki yoksulluğu hissedercesine,

Ne kadar aç  susamış dolaşıyordu bu insanlar.

İnsandı ama yoksulluğu insan değildi,

Anne ve evladının tutunacakları tek şey kendileriydi,

Sahip oldukları tek şey...

https://www.antoloji.com
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Birbirlerine sıkı sıkı sarılmış gidiyorlardı.

Neydiniz siz he? Gerçek mi bu?

O bakış neler hissettiriyor insana?

Dedirtiyor işte, o ne bakıştı öyle!

Dila Ece Yıldırım
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Onur

her şey bitmedi biliyorum
tüketilecek
onurlarımız kalmıştı
sonsuzluğa akmadan…
27.11.2017

Dila Ece Yıldırım
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Ölümcül

hepimizin hikayesi
bitmeyen roller
seçenler seçilenler
gülmek sızlanmak gibi
sonuçta ölümcül şeyler...
16.02.2017

Dila Ece Yıldırım
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Ölümcül Şeyler

hepimizin hikayesi
bitmeyen roller
seçenler seçilenler
gülmek sızlanmak gibi
sonuçta ölümcül şeyler...
16.02.2017

Dila Ece Yıldırım
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Özgürlük

İnsanlar hiçbir zaman özgür olamayacaklar…

23.03.2018

Dila Ece Yıldırım
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Özlemek

bir ömür
özlemekle geçer mi
geçiyor işte...
27.02.2017

Dila Ece Yıldırım
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Özlemlerim

Özlemlerim o kadar arttıki,
Ne edeyim derken,
Hepsi ardı ardına dizildi,
 Ve uzun bir yol oldu,
 Özlemlerimden sana uzanan,
 Uzun bir yol,
 Şimdi bir ucunda sen,
 Diğer ucunda ben olan,
 Özlem yolunda gel demeden,
 yürümeni,
 sarılmanı bekliyorum,
 dört gözle...
                                  Kızıma)

Dila Ece Yıldırım
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Özlüyorum

Tanrı aşkı yarattığında
ayrıntıyı gizlemiş
bu yüzden
bir tanem
nedensiz
anlat bana
var olmayan yanını
duygularım çıplak
doğumunu bekliyor
belli ki geleceği
yarınlarını düşünüyor
seni tanıdığım
yani uyandığım an
aradığım huzuru bulmuştum
bakışlarının neden ölümsüzleştiğini
rüyalarımı çaldığı gün anladım
eksik kalmasın gülüşün
çünkü özlüyorum rengini
baş başa yürüyeceğimiz yollarda
kırlangıçların sevda dansını seyredeceğimiz
bizi özlüyorum sevgili
giden hayatlarımız ile
hayallerimizi birleştireceğimiz günleri
korkulardan oluşmuş dünyada
kavuşmayı özlüyorum sevgili
bekle özlemlerimi
mahkum ettim kendimi
seni bulmak için maalesef öleceğim
havaya suya toprağa karışıp
rüzgarlarla yüzünü gözünü öpüp geçip gideceğim
senli benli olacağımız günleri bekle sevgili...

                                                                (18.03.2016)

Dila Ece Yıldırım
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Parti

Tanrı’nın partisine hepimiz hoş geldik, eğlenebiliyor musunuz?..
05.03.2018

Dila Ece Yıldırım
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Roman

her romanın özü bir şiiri,
her şiirin açılımı bir romanı oluşturur…
05.02.2018

Dila Ece Yıldırım
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Rüya

...
gecenin ortasında
çağırırdı rüyalarına
yaşadığımız hayatı
bulamazdım uyandığımda
bir ümitle gözümü açtığımda
hiç olmazdı karşımda…

(20.01.2017)

Dila Ece Yıldırım
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Rüzgarlarla

Şu müziğin akışına kulak ver lütfen,
Farkımda olmadığın bu hayatta,
rüzgarlarla gelip, ellerini tuttum,
saçlarını dalgalandırdım yıllarca,
Arasından en heyecanlı ve coşkulu olanı,
işte o derleyip bestelediğim  nağmem,
gönül yangınımdı,
meltem, saba, karayel, poyraza usanmadan,
anlat varlığımı yare derdimi anlat dedim,
bu kış da rüzgarları bekleyip susmadım,
dünse güneş’e doğarken anlattım,
uyandığın ilk ışıkta,
yüzünü huzurla aydınlatmasını diledim,
başka günlerde ağaçlara, çiçeklere,
deli sulara, içtiğin çay bahçelerine, yağmurlara,
dokunduğun denizine, kumuna küllerimi serptim.
Bu günlerde göçmen kuşuna dillenip,
geçip gittiğin yerlerde görürsen eğer,
neden doğayı sevdiğimi,
aramızdaki neymiş anlat bilsin istedim…

Dila Ece Yıldırım
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Sen

Orada verdiğin sıcaklık,
İlk gördüğüm yerdeki, hep yanımda hissettiğim,
İlerleyen yıllarda o sıcaklığı aradım adım adım, köşe bucak seni,
Tekrar hissetmek yakınlarında bir yerlerde olabilmek için...
Aklımın almadığı yerlerdesin biliyorum,
Meşaleni kalbimde körüklerken,
Bilmem! Hangi uykulardasın?
Sesim fısıltı olsa duyar mısın?
Gel desem gelir misin?
İklimlerini özlediğim,
Yabancı değilim sana,
Düzü olmayan patika bizimkisi,.
Konuşuyorum sen diye, söylüyor ben dinliyorum,
Kimsenin anlayacağı yok, beklemiyorum da,
Gelip geçen zaman diliminden başka bir şey olmayacağım galiba...

Dila Ece Yıldırım
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Sen Ben

Sen benden ben senden gidemedik ya,
 Çakıldık kaldık dünden bu güne ya,
 Üzerimizdeki sular yosun bağlasa da,
 Biz hep vardık aslında,
 Tadların hep koynumda,
 Düz yol değil biliyorum aklımda,
 sen kal oracıkta
 Ellerim uzanmasada...

Dila Ece Yıldırım
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Sen Bilirsin

bir zamanlar gözlerimiz tutulur
doğada şımarırdı bedenlerimiz
ve sözlerimiz dağılırdı kekik kokan sırtlarına dağların
o günleri düşünmüyor umursamıyorsan
sileceksen bilinçaltındakileri sen bilirsin
vazgeçmeyi düşünmeden
bir kez daha umutsuzluğa düşmüşsen
ve ben hala seni önemsiyor
söz verdiğim yerde bekliyorsam gelmeni
yorulmuş gelmeyeceksen sen bilirsin
hani mutluluğu ifade ediyordun benim için
hani dünyam seninle son buluyordu
hani gidemezdin kalırdın benimle
şimdi sesimi duymak istemiyorsan sen bilirsin
ne büyük korkuydu yokluğun bilmez miyim
her şeye rağmen elimi uzatmak istemez miyim
bir gün farkımda olup da ararsan ışığımı
vicdanında var olabileceğimi görmez miyim
yok bazen doğup karanlığa karışacaksan sen bilirsin…

(01.11.2016)

Dila Ece Yıldırım
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Senden

senden sonra
beni arıyorum...
13.02.2017

Dila Ece Yıldırım
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Sensiz

Beni de hatırlayacaklar bir gün senli ya da sensiz...
20.04.2017

Dila Ece Yıldırım
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Serzeniş

söyle neden yaralandık
o tatlı sesin ve ışığın
gitmesi mi gerekli
rüyalarda mı kalsın hallerin
hayaller seraplar gibi güzel lakin tutulabilse
şimdi özlemlerimle baş başa mı kalayım
dokunduğun resmi neden tamamlamıyorsun ki
gözlerimi yumduğumda
neden hala gözyaşlarına takılıyorum
gülümsediğini hissedebilecek miyim
adın vardı peki bedenin
yok mu demem lazım
önsezin ne diyor
bizim de çılgınlıklarımız olmayacak mı
sır perdesini tutan kim
söyle sevgili
her mevsim olgunlaşan düşüncelerim
daha kaç defa kapını çalmaya devam edecek…
25.05.2016

Dila Ece Yıldırım
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Sessiz Aşk

düşündüm ölümsüz aşk nedir
romanlarda olur dediler romanını yazdım
okunuyur
sordum ölümsüz aşk nedir
ancak tablolarda görürsün dediler
Da Vinci'den eksik benden fazla tablonu yaptım
beğendiler
merak ettim ölümsüz aşk nedir
şarkılarda olur dediler
besteni yaptım
söyleniyor
peki ölümsüz aşk nedir
filmlerde olur dediler
filmini oynadım
izleniyor
susarak her şeyi söylediğinde
bu aşka ulaşamadığımı anladım
hiç olduğumu fark edip
kendimi ölümün sessizliğine bıraktım…

(20.01.2017)

Dila Ece Yıldırım
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Sessizlik

o zaman neden bu gereksiz
sessizliği yaşıyorum
sana yaklaşamayacaksam…
 04.04.2017

Dila Ece Yıldırım
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Sessizlik 2

nasıl olduğu önemli değil
olması gerektiği şekilde
sessizlik içinde oluyordu her şey
duygularıma kapıldığımda
heyecan içinde peşinden koşup
utangaç ümitlerimi besledim
gizemli bir edası vardı
bir de gülümsemesindeki aşka davet
hoşlanıyordum neşeli tavırlarına
sesinin rengindeki kahkahaysa bayılıyordum
ihtiyaç haline geldiğinde
kavuşma vakti bir türlü gelmiyordu
elden ne gelirdi kalbimin sızlamasına
sonradan pişman olmaktansa
günlerimiz elimizden gitmeden
son çığlıklarımı atayım o zaman
şayet layığı değilsem sevginin
bahanelere sığınmam
zamanı geldiğinde
vicdanımı alır
vedalaşırım buralardan…
12.01.2018

Dila Ece Yıldırım
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Sevgi

Sevgi çemberinden geçmeyen neyi bilir?

Dünyaya sevgiyle bakmayan bakış merhametli midir?

Yaşamak üç beş öğün yemek, içmek, gezmekse eğer,

Komşunun köpeği boşuna ağlar...

Dila Ece Yıldırım
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Sevgiye

söyleyemiyorum ki
nasıl yaklaşırdım
kuşun ürkekliği varken yüreğinde
hayalleriyle iç içeyken
duyamazdım bile sesini
duyguların sessizliği vardı dilinde
görünmezdi
saflığı gece gibi örterdi üstünü
sadece hissederdim
neye sevineceğimi bilemeden
pişmanlıklarımı beklerdim
gücü yetmiyordu
sevgiye…
30.12.2017

Dila Ece Yıldırım

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sevilme

Yoğun hayatın içindeyken,

  Bilemediklerimizi öğrenirken,

  Gayretler içinde çalışırken,

  Birileri için tüketilirken,

  Gençliğimiz cahilliğimizle kol kolayken,

  Malzeme olduğumuz günlerin ardından,

  İlerliyen yollarda, beklediğimiz istasyonlarda,

  Bazen yokuş çıkarken,bazen de inerken ve  düştüğümüz çukurlarda,

  Hep öğrenirken birşeyler ödemek zorunda olduğumuzu,

  Ne kadar  yanıldığımızı hiç bilemedik,

  Eksik kalan birşeylerin olduğunu göremedik,

  Bilemedik duyguların bakımsız kaldığını,

  Beslenecek kanallara kapalı olduğunu  anlayamadık,

  Bu durumda ki insanın;

  Ne sevecek zamanı,

  Ne de birilerinin onu seveceği zamanı olamazdı...
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Silkinmeli İnsan

Günün ne getireceği, ya da götüreceği bilinmez,

Karşımıza çıkan farklı türler,

Senden birşeyler koparmak isteyenler,

Piyasa avcıları diyebiliriz,

Bir şeyleri bir birine karıştırma,

Kendine maal etme peşinde olanlar,

Aralarına serpiştirilmiş iyi uşaklar yok da değildir,

Zavallı, saf dedikleri,

Saatler akşamı gösterdiği vakit,

Silkinmeli insanlar,

Bu zaman dilimde aldığı tozlardan, düşüncelerinden arınmalı,

Kirlenmenin farklı çeşitleri, beyinlerimize  bulaşmadan...
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Sonbahar

Sonbahar aşkın olgunluk dönemi…
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Sonlanan 2013

Üstat, bu yılda yükünü limanına boşalttı,
Tadı kaçmış, tınısı bozulmuş, hassas bir yıl daha özgür kalmıştı,
Oyalandığımızın farkına varmadan dinlemedi gitti,
Biçare dönülmez zamanda ne kıymetler eskittik,
Saçmalıklarımıza umarlı umarsız direndik,
Zarif kahkahalarımızla zamana tutunduk,
İşimiz çoktu, sevgilere ayıracak vakit meşguldü,
Örselenmiş gönül ihtiraslı günlerinin provalarıyla yetindi,
Yürekler gergin, yücelmediği için yaslıydı belki,
Acılarda, gülüşlerde özde karşılıksızdı…
Sohbetlerde, dostluklarda akıcıydı,
Hayal kırgınlıklarını unutturdu arayışlar,
Merkezimizde inanarak iştahla içtik, eğlendik,
Balıklarına, karlarına, dağlarına, meyvelerine, türkülerine doyamadık,
Denizin, çayın, yağmurun hüzünle buluştu, uslanmadı,
Sevgiler ılımlı, primsiz, sessiz, yasaksız rüyalardaydı,
Gönül kıvrımlarım vuslatların kamçılarına soyundu,
Senaryolarımız duraklarda dolmuşları bekledi,
Oyuncuyduk; coştuk, koptuk, demokrattık, reddettik, seçtik, seçildik…
Sevgilere yelken açtık martıların çığlığında,
Gitarım, hayat köşesinden tahammülsüz baktı,
Dağlarına savruldum, çiçeklerine göz kırptım,
Aç dostluklarımın kahramanlıkları yara aldı,
Sevgilerin düğümleri eksik atıldı,
Yamanacak yerlerimize gülen çoktu, gereği kopuktu,
Hak ve hukuk menfaatlerimiz kadardı,
Işıltılı gecelerde uykumu yakamozlar salladı,
Gün batımı tenime yorgan, nefesime nefes kattı,
Denizlere attığım düşünceler dalgalarda boğuldu,
Hoşçakal çağımın bir yılı yorgundun, doğruldun 2014’ü garip doğurdun…
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Sorgulama

Din sorgulamayı sevmez, bilim ise sorgulamadan ilerleyemez...
   21.04.2017
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Sorumluluk

Üzerinize vazife olmayan işleri yapmak,
zamanla sorumluluklarınız arasında yerini alır…
01.01.2018
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Söyleyemiyorum ki

söyleyemiyorum ki
nasıl yaklaşırdım
kuşun ürkekliği varken yüreğinde
hayalleriyle iç içeyken
duyamazdım bile sesini
duyguların sessizliği vardı dilinde
görünmezdi
saflığı gece gibi örterdi üstünü
sadece hissederdim
neye sevineceğimi bilemeden
pişmanlıklarımı beklerdim
gücü yetmiyordu
sevgiye…
30.12.2017
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Sözün Bittiği Yerler 1

...
bana yazmak
ona susmak yakışıyordu
bu yüzden ben yazmaktan
o susmaktan vazgeçmedi...

                                            (22.01.2017)
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Sözün Bittiği Yerler 10

...
yaşanmış ve yaşanacakları yaşatır
bir güzel sesle söylenen şarkı...

(20.01.2017)
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Sözün Bittiği Yerler 11

...
şimdi okuyup geçenler
anlamsızca bakıyorlardı
kelimeler ucuzladı
o güzel ifadelerin anlamı kalmadı...

(25.12.2016)
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Sözün Bittiği Yerler 12

Gururundan yaklaşılmıyordu
kendini bir şey zannettikçe
anlaşılmaz olup gitti...

(07.01.2017)
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Sözün Bittiği Yerler 2

...
birbirimizi hiç anlamazdık
çünkülerimiz vardı çünkü
biz olamamıştık
bize ait olan şeyler hava su toprak gibi
herkese ait olanlardı...

(29.01.2017)
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Sözün Bittiği Yerler 3

...
sevmem için bir sebep yeterken,
sevmemesi için bir sebep yetiyormuş...

(28.01.2017)
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Sözün Bittiği Yerler 4

...
benim sevgi ağacım büyüyüp tozlaşıyor,
filizlenip yeni sevgiler oluşturuyor...

(28.01.2017)
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Sözün Bittiği Yerler 5

...
bu kış da bahara gebe,
lakin açan çiçeklerin arasında olacak mısın...

(27.01.2017)
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Sözün Bittiği Yerler 6

...
hani vazgeçilmezlerimiz vardı ya,
nasıl da vazgeçtik…

(25.01.2017)
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Sözün Bittiği Yerler 7

...
Sevdiğimiz insanlar tek tek gidiyor,
gelenleri sevebilmemiz için vaktimiz olacak mı acaba...

(25.01.2017)
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Sözün Bittiği Yerler 8

...
Hepimiz, bir yerleri azda olsa aydınlatabilecek bir ışığa sahibiz...

(25.01.2017)
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Sözün Bittiği Yerler 9

...
doğru söz
emektir
alın teri gibidir
tüketmek istemezsin
yalan söz
bedava kazanç gibidir
kolayca tüketirsin...

(23.01.2017)
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Susmak

...
konuştum, yazdım, çizdim hiçbir şey diyemedim,
sense susarak her şeyi söyledin...

(29.12.2016)
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Susmak 2

...
yüzün güzeldi
konuşurdum
iç güzelliğin yüzüne vurduğunda
susar seyrederdim...

(26.12.2016)
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Şans

benden daha şanslıydı
en azından dünyada onu gerçekten seven birisi vardı
ya beni!..
03.01.2017
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Şeref

Bütün şerefler sahiplerine satılmış,
Bize de şerefsizlik kalmıştı…
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Taçlandırma

Şimdikiler sevgi ile başlayıp sevgisizlikle taçlandırıyor...
                                                                      04.10.2017
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Tanrı

Tanrı var mı?   Yok...
Tanrı yok mu?  Var...
19.12.2017
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Tanrı 2

Tanrı işini şansa bırakmaz…
18.02.2018
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Tanrı 3

Tanrı işini şansa bırakmaz…
18.02.2018
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Tanrı 4

Evrene baktığımızda Tanrı'nın varlığını görselleştirdiğini gözlemleriz...
01.04.2018
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Tanrı ve Düşüncesi

Tüm düşünceler aslında Tanrının kendisine aittir.
O zaman bizler Tanrıyı yaşıyoruz…
03.02.2018
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Tanrının Hayali

...
Farkında mısın, aslında hepimiz Tanrının hayallerini yaşıyoruz...

(24.01.2017)
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Toplum

Bir toplumda şiir, müzik ve kitap yoksa, robotları icat etmenize ne gerek var...
20.04.2017

Dila Ece Yıldırım

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Umarım

sonunda alışırsın
umarım hayat alışmayı öğretmez
artık bitmiştir…
      14.08.2017
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Umut

aşkı umut
umudu hayaller
hayalleri sen besliyorsun…

                          19.10.2017
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Uzun Zaman

uzun zaman oldu
seni anlatalı
endişem
ya bir gün
sözcüklerde biterse...
02.02.2017
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Vahşi

vahşi olmanın güzel tarafı
hayatı bedava yaşamak
evcil olmanın maliyetleri var...
                             08.09.2017
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Varlık ve Yokluk

bu dünyada ne kadar varsan
o kadar yoksun...
         26.08.2017
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Vaz Geçemediklerimiz

Kaç kere yeminler etti kalemim,
Adını anmayacak, yoluna bakmayacaktı,
Seni hatırlatan her şey silinecek,
Tarih olacaktın,
Üzerin yosunlanacak, çürüyecektin güya,
Kuruyacak, buharlaşacaktın hafızamdan,
Zamanla yok olacaktın,
Beklemek neden olmasın ki, yeter ki çözüm olsun,
Rengi önemsizdi,
Lakin olmadı, cevaplar uymadı,
Bekleme odasında kronikleştim,
Dermanı dilendim kovuldum,
Terk etmedi geçmişim,
Ve yaşadım istemeyerek, düşmanım diye diye,
Dost edindim, birlikteliği öğrendim,
Cömertti  geçmişim yüzleşmeye,
O yabani otlarımla yanaşık yaşamaya,
Vaz geçemediklerimden bir tanesi olarak…
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Yalnızlık Ve Yaşam

Gözlerim arıyor seni,
Yokluğunla sessizleşiyor,
Acılar ekiyorum kendime,
İçime sığınıp, yanlızlığıma sarılıyorum,
Düşüncelerim liman bağı,
Dünyam sen olmuşken,
Boşlukta olmak ne zor şey,
Gel demek lüks,
Zemin kaygan,
Çözüm örümcek ağlarına bulaşmış,
Esaret, yokluğunla kuçaklaşmış,
Mantık sıfıra çakılmış,
Burada Kıyamet varmış...
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Yaşam

Yaşamı oluşturan unsurları dengelemek zorundayız...
                                                                   05.09.2017
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Yaşanmamış Zamanlar

Zaman zaman dalar gideriz,

Gözlerimizi bir yerlere diker,

Uzaklaştığımızın farkına varmadan,

Geçmişin güzel, sevimli, acı anlarına,

Yutkunur, düşünmeye devam ederiz,

Bazen, deli gibi güleriz bir anımıza,

Bazen, boncuk olur gözyaşı,

Film şeridi olur mazin önünde,

Belki hatırlamak istemediklerinde gelir önüne,

Genelde öyle de olur,

Bu karışık düşüncelerin içinde,

Mekana sığmayan, bir türlü yenilir yutulur olmayan,

Sıkışık anlar vardır,

Herkeste olduğu gibi,

Yaşanmamış, akılda bir yerlere demir atmış düşünceler,

Geçmişin izleri,

Hangi sebeple ordasınız denmez,

Her düşüncenin haklı sebepleri,

Garipsiniz, size sahip çıkılamaz,

İnsanlığın ortak sorunu değil misiniz?

Mahkum edildiniz, düşüncelerimize...
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Yaşayarak

Yaşayarak öğrenmek gerçeklik, okuyarak öğrenmekse rüya gibidir...
   31.05.2017
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Yazgı

hatırlarsan
mutluluğumuz
gülümsememize bakardı
hoşuma gitmese de
anlaşılıyordu
nüktelerle yol alınmadığı
olağanüstü varlık da değildim
hayalini kurarken
yokluğuna
yazgım diyemiyordum…
27.11.2017
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Yazmak

şu kalemim yok mu
sözde neleri yazabiliyorken
düşüncelerine dokunamıyordu…
14.04.2017
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Zaman

Zaman’a tutunamıyordum,
Konuşmaya hiç vakti yoktu,
Dinlemekte istemiyordu,
Saçmaladığımı düşünüyordu,
Değişmeyen tek kendisi,
Her şeyi sonlandırdığı gibi
seni de bir gün dedi,
Ayırdık yollarımızı,
Özgürlüğü tattık...
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Zar Atmak

belki diye başlayan hayatlarımızın
belki diye bitiyor olması
zar atmak gibi…
06.04.2018
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