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Acılarla

Gün gelir acılar iner
Yüreğimize ansızın
Biz istemesekte
Kan dolar göz çanaklarımıza
Ağlamasakta
Nasıra döner gönül yaralarımız
Unutsakta eskiye dair sevdaları
Çok fırtınalar kopar içimizde
Dışa vurmasakta
Kendimizi kovalarız yaşamın içinde
Acılarla dolu geçmişimizle
Bir yanımız hüzün
Bir yanımızda yokluk
Uzanır bu arsız yürek
Yarınlara doğru
Geçmişi peşinden sörükleyerek.
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Ağla

Sakın ha güzel kız
Ağlama
Giden günün ardından
Batan güneşe
O yarın yine doğacak
Karacadağ'ın ardından
Sen asıl
Saniye,saniye tükenen
Ömrüne
          Ağla
                Ağla
                        Ramazan kayak
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Al götür karanfillerini

Çek git hayatımdan
Kalmasın senden eser
Benim ömrüm de
Al götür karanfillerini
Savurmasın kokularını gönlüme
Artık kesişmesin senle yollarım
Sevda türküleri beni bulmasın
Kalmasın baktığım yerlerde hayalin
Gülüşlerin dolmasın gönlüme
Bakışların yakmasın içimi
Kar yangınlarına dönmüş bendeki sevda
Şimdi
Ne günlerim anlamsız olsun
Ne gecelerim karabasan
Artık baharlarım sensiz olacak
Al götür bu yürekten kendini
Sen dilediğin sevdalarınla yaşa
Sensizde yaşanırmış haydi git artık
Baş başa bırak artık beni kendi ömrümle
Git, git bir daha dönme yorgun kalbime

Ramazan Kayak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Analar

Analar
Analar vardır melek yüzlüdür
Analar vardır tatlı sözlüdür
Analar vardır ceylan gözlüdür
Analar vardır gam çile yüklüdür
            Analar, analar
Analar vardır evladına can veren
Analar vardır gençliğinden vazgeçen
Analar vardır saçlarını ak eden
Analar vardır yoksullukla yaşayan
            Analar, analar
Analar vardır ağlayıp gülmeyen
Analar vardır çöplüklerde sürünen
Analar vardır sokaklarda dilenen
Analar vardır evladını özleyen
             Analar, analar

                              Ramazan Kayak
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Anlayabilsen

Bütün dünya bedel
                   Bir gülüşüne
Ömrümü verirdim bir bakışına
Sana vurulduğumu anlayabisen
İçimde ateşler yaktıran
                                  Sensin
Beni benden bıktıran sensin
Alıpta kendine bağlayan sensin
Sana tutkunluğumu anlayabilsen

                                            16 06 2000
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Aşk

Bu aşk burada biter
Güle güle sevgilim
Herkes yoluna gider
Haydi sende sevgilim
Yeni aşklara kucak
Açarmıyım bilemem
Sensiz bir ömür seçtim
Senle artık gülemem
Bu aşk burada biter
Güle güle sevgilim
Herkes kendi yoluna
Haydi sende sevgilim

      04 03 2003
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Aşkım

Bir daha güneş doğacaktır oralara
Aşkım biliyorum
Ama oralarda olmayacağım
Yine pencerenin kenarında
Gözlerin yolda
Batan güneşe bakıpta
Bu günde gelmedi diyeceksin
Yeniden kuracaksın hayallerini
Yarınlara aşkımıza
Bıkmadan direneceksin geçen zamana
Yenik düşersin gecenin sonuna
Oturduğun kanapeden uyandığında
Alaca şafakla
Anlayacaksın sensiz kalmışım bende
Gecenin sinsi kolarında
Bir daha dikilecek gözlerin yola
Günle beraber
Taze umutlar dolacak gönlüne
Ve karanfiller açacak pencerende
Göz yaşların
Yanaklarında sözülürken sesizce
Dost olacak çiçeklerle
Kaç gece geçer böyle
Kaç şafak benden uzak
Umutların tükendiği
Bir sonbahar sabahında
Dökülen yaprakları izlediğinde
Soğukların sardığı o şehire
Montumun yakasını kaldırmış
Elimde valizimle
Kapında duracağım
Yüzümde hasretin yorgunluğu
Koşup sarılacaksın boynuma
Sevda özlemiyle
Ne hasretlik kalacak nede özlem
Bunca günün ardından
Sevincine ortak olacak
Dökülen yapraklar
Karanfiller bile açacak
Pencerende o
                   Sonbahar...
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Baba

Benim çocukluğum
Hayata uzak memleketlerde geçti
Yamalı yırtık elbiseler içinde
Gaz lambaları ışığında her gece
Yoksul  yıllarda yokluk içinde akıp gitti
Bir gün sarılıp kucaklamadın baba
Bir gün yanaklarımıdan öpmedin
Biliyordum beni çok severdin
Uzun yıllar geçti aradan sayısız mevsimler
Ben şimdi babayım
Çocuğumu kucaklar öperim
Şimdi sana sarıliyorum baba
Senin bana sarılmışsın gibi
Yerine sana sarıliyorum baba
Çocukluğumda bana sarılmışsın gibi
Sana sarıliyorum baba
Hiç bitmeyen sevgimle
Aradan ne kadar mevsim  geçmiş  bana ne
Ben yüreğine sığınmışım  baba söyle kime ne
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Baharlar senle gelir

Umudun bittiği yerde
Sevginin tükendiği
Rüzgarların sustuğu
Yağmurların dindiği
Karanlığın çöktüğü
Çiçeklerin solduğu
Ömrün bittiği yerde
Ansızın çıkarsın
Kan kırmızısı karanfil gibi
Kokunu siner dürt yana
Rengin sarar çiçekleri
Baharlar senle gelir
Yağmurlar senle yağar
Gün senle doğar
Bak ilkbahar geldi
Sen geldin diye
Haydı savur kokularını
Hayat bulur burada her şey seninle
Ne olur buralardan bir daha bir daha gitme
Arada sırada yağmur ol bize
Yağ bu mazlum gönlümüze
Sevginle bir daha dol günümüze
Dol ömrümüze
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Bakışların katlime ferman

Senin bakışların katlime fermandır
Senin gülüşlerin ömrüme ziyandır
Senden bana zaman ah ile figandır
Zaman bende ben sende tükendim
Ben sende tükendim yar
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Ben hala sendeyim

Ben hala sendeyim
Bir başıma kalmışım sensiz perişan
Bu bedeni sensiz taşıyamam ben
Yağmur var bu gün adana sokaklarında
Geçmişimle beraber yürüyorum bakmadan ardıma
Çıkılmaz gecekondu sokaklarında
Sensizlik ecel gibi peşimde kurtulamıyorum
Yüreğimde yalnızlık şarkısı çalınır derinden
Ben hala sana vurgunum hala sana tutsak
Sokaklar sesiz sokaklar ıslak sokaklar soğuk
Sensiz sokaklar ömrüme tutsak
Hayatımda mevsim hazana döndü
Gözlerim seni özler çiçeklerim de
Ben seni özlerim öte mevsimlerden
Bırakma beni şimdi kara kışlarda kaderimle
Haydi, en çok özlenen sevgili
Yalnız benim olan bir baharla gel
Elinde kırmızı karanfillerle
Ayağında gecekondu sokaklarının çamurları
Gözlerinde baharın yeşilliği ile gel
Kurtar beni bu karanlıklardan
Yalnız benim olan bir dünya ile gel
Yalnız benim olan bir sevda ile gel
Yalnız beni seven kalbin ile gel
Aldırma yıllara aldırma günlere
Aldırma şimdiden aklaşan saçlarıma
Mevsim sonbahar olmuş olsa da
Dökülse de ömrümde yapraklar bir, bir
Ben hala sendeyim hala kalbinde tutsak
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Ben seni çok sevdim

Ben seni çok sevdim
Her sene biraz daha fazla
Her ay diğer aydan çok sevdim
Her hafta delicesine
Her gün uslanmadan sevdim
Her an yüreğim de oldun
Her nefes alışımda içim doldun
Her gözlerimi açtığımda ışığım oldun
Ben seni çok sevdim
Ben seni kadim sevdalardan beter sevdim
Sen beni hiç sevmesen de
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Ben şimdi kalbime ne derim

Neden bu kadar geciktin
Bunca zaman yalnız bıraktın
İçimdeki sevda çiçekleri soluyor bak
Nerelerdeydin
Beklendiğin çağda gelmeyen sevgili
Neden şimdi zamansız geldin
Yorgun ve yoksul gönlüme
Yüreğim aşkla dolup taştığında
Sevda yelleri başımda estiği zamanda
Neredeydin
Umutlarım yıllara takıldı gitti
Yağmurlara kapıldı gençliğim
Sel, sel oldu gitti benden
Sevdayı gurbet kervanlarına yükledim
Hangi çöllerden geçer hangi kuyulardalar
Hayatın hangi kıyısındalar
Sormuyorum hesabını geçen yılların
Geldin şimdi ansızın dünyama
Bahar yeşilli gözlerinle
Buram, buram karanfillerinle
Fırtınalar kopardın yüreğimde
Neredeydin ey geç gelen sevgili
Sevdalarım tükendi gözyaşlarım kurudu
Kırılgan kalbimde çiçekler soldu
Sen bedenim de ateşler yakıyorsun
Sen beni çöllere yoluyorsun yeniden
Sevda kervanlarının peşinden
Hiç acımaz mısın bana
Bunca zamandan sonra
Sorgusuz sual sız giriyorsun dünyama
Ben şimdi kalbime ne derim
Ne derim söyle zamansız gelen sevgili

                           Ocak.2006  Balcalı hastanesi Adana
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Ben yanında değilm ki

Bu son oyundur senden
Aklımda kalan
Git diyorsun dünyamdan
Ben yanında değilim ki

Dur bir düşünsene
Bak şöyle bir kendine
Sorsan o kalbine
Ben kalbinde değilim ki

Gözlerin beni görmez
Gönlün beni hissetmez
Ellerin bana dokunmaz
Ben kolunda değilim ki

Dönüp bir bak haline
Bir bana bir kendine
Bu oyun senin neyine
Ben oyuncak değilim ki

Ne verdiğin sözde kaldın
Ne ettiğin yemine
Git istediğin yere
Ben sevdiğin değilim ki

Her tarafın yalan dolan
Ettin şu kalbimi talan
Git artık dünyamdan
Ben hiç bir şeyin değilim ki
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Benim ömrüm

Benim ömrüm
Oysa çiçekler bir başka açmıştı gönlümde
Karanfiller bir başka kokmuştu o gün
Seni bir başka sevmiştim özümden de öte
Kırılgan sevdalara tutulmuştum
Sonbahar gelmeden benim ömrüme
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Benim yüreğim

Benim yüreğimi
Yangın yeri mi sandın
Bir ateşte sen mi yakacaksın
Şimdiden
Haberin yok orada
Ne yangınlar yaşandı
Nelerin kül olup
Zamana karıştığından
Senin  yakacağın bir şey kalmadı
Senin yakacağın bir yer de kalmadı
Şimdi ben  mülteci yüreğimle
Yabancı diyarlara yol alıyorum
Ne sevdalar kaldı yoksul gönlümde
Ne yanacak bir yüreğim
Seveceksen beni
Haberin olsun.
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Bırak gideyim senden

Bırak gideyim senden
Alıp götürdün beni benden uzaklara
Hapsindeyim şimdi gözlerin pencerem
Beni de götür gittiğin yere bırakma
Ateşler tutuşturur içimde gözlerin
Sağanaklara tutulur bedenim kıpırdayamam
Felç olmuştur tüm duygularım hislerim
Çöllerdeyim kimsesiz adım mecnun
Gittiğin her yerde peşindedir yüreğim
Dağlarım dumanlıdır sislidir karlıdır
Haramiler basmıştır tüm bedenimi zamansız
Köprüler kuruyorum senle aramda
İsyanlarım bahara kışlarda geziyorum
Bedenim ateşte ihanetlerim var
Baş edemiyorum tutkularım senden yana
İçimde bir nemrut var acımasız
Nil de çare olmadı boğuluyorum
Bırak artık beni köle pazarlarında
Razıyım yoksul hayatımla sensizliğe
Döneyim artık sensiz sevdalarıma

Ramazan Kayak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bir gün

Bir gün
Çiçekler açacak yüreğinde
Karanfiller kokacak
Gün boyu
Al al yanaklarından
Altın sarısı başaklar
Saçlarında
Gözlerinde
Deniz mavisi
Gülüşünde gün doğumu
Düğünlerde halay gibi
Nisan da sağanak yağmur
Bir gün
Döneceksin biliyorum
Yüreğine işlediğin sevdanla
Yeniden filizlenecek
Umut tarlaları gönlümde
Eskiden olduğu gibi
Sen geldiğinde
Kışlar bahar olacak
Sen geldiğinde
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Bir gün sende anlarsın

Bir çift göze kanmayı
Ateşlerde yanmayı
Deryalara dalmayı
Yağmurda ıslanmayı
Gecenin bir yarısı
Sancıyla uyanmayı
İnsanlardan kaçmayı
Sokaklarda koşmayı
Yalnız köşelerde
Sürekli ağlamayı
Umutsuz bir sevdayla
Birine bağlanmayı
Bir gün sende anlarsın

Baharlar kışa döner
Saçlara ak düşer
Gözler kan çanağı
Beden buza döner
Her gün acı çekmeyi
Çöllerde yürümeyi
Kör kuyulara düşüp
Haramilerle gezmeyi
Bedeninde isyanlar
Yüreğinde fırtına
Şuursuz duyguları
Tarifsiz arzuları
Bir gün sende anlarsın
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Bir hüzün şarkısı

Bir hüzün şarkısı çalar gözlerin
Yüreğimi söküp alır gözlerin
Okyanusların derin mavisine atar
Geriye dönüp bakmaz, senin gözlerin
Bir karakış olur zamansız gelen
Mavzerde kurşun olur kalbimi delen
Doğmayan güneştir geceme giren
Bir kara sevdadır, seni gözlerin
Deşifre edildi tüm duygularım
Hücre, hücre bölündü gitti bedenim
Ölürsem olursun benim sebebim
Harami’den beter, senin gözlerin
Yüreğime girdi yaktı içimi
Zindana çevirdi benim günümü
Kelepçelere vurdun iki elimi
Beni  benden çaldı,  senin gözlerin
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Bir ihanet anatomisi

BİR İHANETTİN ANATOMİSİ

GAZETECİ VEDAT YENERER'İN YAZISI.....

Petrol yoksa çıkartma ruhsatı neden vermiyorsunuz?

Değerli okurlar, geçenlerde Türkiye-Suriye sınırında uydu verilerine göre petrol  denizi
olduğu iddiasını yazmıştım.
Yazı sonrasında Silopi'de madencilik yapan Beşir Yılmaz aradı.

Yazacaklarımı lütfen iyi okuyun! ...

Beşir Yılmaz telefonda..
'Vedat bey, gelin Silopi' de Cudi eteklerine sizi götüreyim de petrolü kendi gözünüzle
görün! ..'diyerek feryat ediyordu.

'Nasıl yani! ..' diye sorduğumda anlatmaya başladı..

'Biz aileden madenciyiz. Irak sınırında yaklaşık 300 km ya da bir başka deyişle yaklaşık
150 milyon ton asfaltit madeni buldum..
Bu madeni bir süre resmi olarak işlettikten sonra,  devlet 1978 yılında
'kamulaştırıyoruz' diyerek el koydu. Rezervin de 50 milyon ton olduğu iddia
edildi.
Madem asfaltit rezervi az, neden el koyuyorsunuz.
Dünyanın neresine giderseniz gidin asfaltit maddesi bulunan her yerin altında petrol
vardır. Silopi 'nin altı da petrol denizidir.
Yaz aylarında etraftaki ocaklardan resmen petrol akar ve Hezil çayına karışır.
Gelin görün!
Sadece petrol değil, burada çok zengin uranyum Ve nikel
madeni de var'

Nereden biliyorsunuz?

'Türkiye'deki analizlere güvenmediğim için madenin her tarafından örnekler alarak
Almanya'ya bizzat götürdüm ve analiz yaptırdım.
Raporları gönderdim size. (Sonuçlar elimde Yatağan ve Tunçbilek''e göre
iki misli rakamlar var)
Dünyanın en önemli uranyum madenlerinden birisi buradadır ve aktif haldedir..'

Beşir Yılmaz'ın anlatacak o kadar çok şeyi var ki makineli tüfek gibi
art arda sıralıyor.

Ben de zaman zaman araya girip soru soruyorum

-Petrol olduğunu nereden biliyorsunuz?

'Bu bölgede İngilizler 1967-87de petrol aramışlar. Açılan kuyulardan gökyüzüne doğru
100 metre kadar petrol fışkırmış. Ardından kapatmışlar ve betonlamışlar. Benim
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madenimin yanında da bu kuyudan var ve vanasını gelin birlikte açalım.. eğer beton ve
cıva basıp tıkamadılarsa bakalım ne kadar petrol fışkıracak. Dönemin köylüleri arasında
hâlâ yaşayan görgü tanıkları var ve petrolün 100 metre kadar fışkırdığını görenler var.

'Beşir Yılmaz konuştukça pür dikkat dinlemeye devam ediyorum..'

Vedat bey, asfaltit maddesi olan her yerde petrol vardır.
Eğer petrol yoksa bana neden petrol çıkartma ruhsatı vermiyorlar?

Musul ve Kerkük' ün rakımı 80-100 metre civarındadır. Cudi Dağı'ndaki
petrolümüz resmen Irak'a doğru akıyor ve başta İngilizler ve ABD bunu biliyor..'

Beşir Yılmaz bugünlerde Silopi' ye bile zor gider hale gelmiş.
Devlet 'kamulaştırılacak' diye el koyduğu madeni şimdi Turgay Ciner 'in sahibi olduğu
Park Holding'e devretmiş. Durum böyle olunca, Yılmaz da dava üstüne dava açmış ve
yürütmeyi durdurma kararı aldırmış.
Eğer tekrar el konulursa AIHM''ye başvuracakmış.
Kısacası madeninin peşini bırakmıyor ama artık bölgedeki aşiret ağaları da onun peşini
bırakmaz hale getirilmiş..
Bütün dava tutanakları elimde okudukça dehşete kapılıyorum.

Şimdi sıkı durun...

Beşir Yılmaz Başbakan Tayyip Erdoğan' a bu durum üzerine başvurmuş ve
dilekçe vermiş..
Dilekçede aynen şöyle yazıyor..

'Bürokrasi ve çeteler milletin hak ve hukukunu aramaktan bezdirmiştir. Televizyonda ve
basındaki konuşmalarınızda 'hortumcu çetelerin ve bürokrasinin üstüne gidilecektir'
diyorsunuz. Millet buna çok seviniyor.. 25 yıldır gasp edilen madenimiz çete ve
bürokratların, anayasa, kanunlar ve insan hakları hiçe sayılarak ihale yolu ile peşkeş
çekiliyor. Allah'a ve sizin yüksek adaletinize sığınıyorum.'

Beşir Yılmaz devlet tarafından el konulan mallarını ve bunun karşılığında devletin
verdiği parayı yazıya eklemiş..
1- 35 km yol yaptım.
2- 500 bin ton hazır çıkarılmış kömürüm var.
3- 3,5 milyon metreküp hafriyat yapılmış.
4- Mazot tankları.
5- Dinamit ambarı.
6- Kantar ve kantar binası.
Resmi olarak bana ait olan ve vergisini ödediğim madenimde Bugüne kadar
yaptığım işler ve halen bulunan demirbaş ve çıkarılmış maden içinde 5.800.800 TL.
(Buna resmen gasp ve devlet terörü denir!)

Beşir Yılmaz Başbakan Erdoğan'a yazdığı dilekçede devam ediyor.
'Bu para halen bankada duruyor. Buna rağmen Türkiye Kömür İşletmeleri ihaleyi
adamlarına ve hortumculara peşkeş çekiyor'
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Beşir Yılmaz' ın bu başvurusuna Başbakan Erdoğan bugüne kadar cevap vermemiş.

Beşir Yılmaz'dan al ve ABD bağlantılı şirketlere ver.

Uranyum konusu da bir başka skandal.
Güneydoğu resmen petrol denizi üzerinde ve Türkiye ABD Firmalarının
peşinde 'bize petrol bul' diye yalvarıyor...

İddialar devam ediyor:.

6 mühendisin kafaları kesildi.

TPIK diye Türkiye Petrolleri'nin kurduğu bir kurum yurt dışına petrol arama işlerine
giriyor ve bugüne kadar milyar dolar zarar ediyor.

Beşir Yılmaz diyor ki:

'Kimin hain kimin işbirlikçi olduğunu anlamak çok kolay!
Eğer bölgede petrol yok ise neden bana petrol çıkartma ruhsatı verilmiyor. Ruhsat verin
800 metreden petrolü çıkartmazsam ben bu ülkeyi terk ederim. MTA yıllar önce sondaj
yaptı 480 metrede su bulundu ve ardından delici aletin ucu kırıldığı için sondaja son
verildi. Herkes bilir sudan sonra petrol gelir. Biz yerli teknoloji ile 1200 metreye kadar
sondaj yapabiliriz.. kimseye ihtiyacımız yok. İzni versinler siz görün petrol nasıl
fışkıracak..'

Bu görüşmemizden bir gün sonra Beşir Yılmaz tekrar aradı ve Soma'da görevli bir
mühendis ile görüşmemi isteyerek telefon numarasını verdi.
Adını burada yazmak istemiyorum. Mühendis ile görüşmemde daha da çarpıcı
gerçekler çıktı ortaya.
Altı ay kadar önce Cudi dağları eteklerinde bulanan 6 insan iskeletinin ne olduğunu bilip
bilmediğimi sordu.
Ben de 'bilmiyorum' dedim.
Mühendis ekledi
'Bu iskeletler 18 Yıl önce Cudi Dağı'nda kaybolan 6 Türk petrol mühendisinin
iskeletleri. Kafaları kesilerek öldürülmüş..'

Dondum kaldım. Ne diyeyim. Kendisi de mühendis olduğu için yalan söylemiyordur diye
düşündüm..
Ardından devam etti..
'Vedat bey Türkiye maden bakımından dünyanın en zengin ülkesi. Siz, Ödemiş
yakınlarındaki Bozdağ'ın dünyanın en büyük altın rezervi olan dağlarından biri olduğunu
biliyor musunuz?
Ama bu madenleri kimse çıkaramaz. Hatta bu konunun üzerine giden gazeteciler
öldürüldü.
Uğur Mumcu ve Çetin Emeç'in öldürülmeden kısa bir süre önce bu
madenler üzerine gittiğini biliyorsunuz her halde...'
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İlgiyle dinledim. O kadar çarpıcı şeyler anlattı ki, yazmaya sayfalar yetmez. İddiaların
hepsinin belgeli olduğunu söyleyen bu mühendis, gazete ve televizyon kanallarında
hiçbir gazetecinin bu yönde bir haber yapamadığını ve milletin resmen uyutulduğunu
örneklerle anlattı.

Beşir Yılmaz'a son sözüm
'Bana anlattıklarınızı Genelkurmay''a anlatınız mı? ' oldu.

Aldığım cevap da aynen şöyle..
' Vedat bey, her şeyi belgeleriyle birlikte bir kaç kez askeri büyüklerimize anlattım ama
bugüne kadar bir arpa boyu ilerleme kaydedemedik! '..

Ne diyeyim, bu milleti korumaya yemin etmiş olanlar utansın! ..

Son sözüm:
'AB ve ABD  PKK''yı boşu boşuna özellikle bu bölgede güçlendirip milletin başına bela
etmedi. Bölgeye gelecek barış ortamı Türkiye'yi ekonomik olarak uçuracak gelişmelere
gebedir! ..'

VATANINI MİLLETİNİ SEVEN BU YAZIYI PAYLAŞSIN.. BİLGİ PAYLAŞILDIKÇA BÜYÜR'

Ramazan Kayak
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Bir senin uğruna

Bir senin uğruna
Ne benler ölüyor içimde
Bir bilebilsen

Ramazan Kayak
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Bir şiir yazmak istedim

Bu gün
Bir şiir yazmak istedim
İçinde sen olan
İçinde baharlar olan
Buram, buram karanfil kokan
Masmavi denizler olan
Gözlerinin renginden
Altın sarısı başaklar
Kırılgan yürekler
Gönül tomurcukları olmalı

Bu gün
Bir şiir yazmak istedim
İçinde türküler olan
Nisan yağmurunda bereket
Karaca dağdan gün doğumu
Malabadi’den hoyrat sevda
Yalnızların yüreğinde bir muştu
Bir tutku bir çırpınış
Gönlümde bitmeyen sevdaya
Dönülmesi olmayan yollara

Bu gün
Bir şiir yazmak istedim
Sendeyken sensizliğe
Ay vaktinde gözümdeki yaşlara
Gittiğinde dönerim demene
Senden uzak geçen ömrüme
Bu gün
Bir şiir yazmak istedim
Dönmeyen sevgiliye ama
Ne kalem var elimde nede kâğıdım

Ramazan Kayak
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Bir şiir yazsan

Sende bir şiir yazsan
Aşka dair, yitik sevdalara dair
Kayıp olan yıllara dair bir şiir
İçinde hüzün olsa
İçinde düğün
Karanfil kokuları olsa
Gözyaşı olsa kanayan yüreklere
Paylaşılan bir lokma ekmek
Alın teri olsa içinden madenlerde akıtılan
Çamurlu sokaklarıyla gecekondular
Bir çift gövercin olsa
Kavuşamayan iki yürek
Aşılmayan dumanlı dağlar
Güneş görmeyen mapus damları
Bir şiir yazan
Ömrümüzün zamansız gidişine

Ramazan Kayak
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Bir türkü söyle

Haydi
Bir türkü söyle tutsak yıllara
Şu yorgun gönlüme umut olsun
Nice ateşler yana bedenimde
Haramiler kaplamış dürt bir yanımı
Çıkmazlarda kalmışım içimde bir nemrut
Yalın ayak geziyorum Yüreğimde bir deli
Sevdalara tutulmuşum yollar dikenli
Samanyolu peşindeyim ta ötelerde
KAdırır beni çoban yıldızı
Ayaklarım ısyandadır başkaldırıda
İhanete uğamış bedenim yolda
Yusufu ararken kör kuyularda
Ferhat olduğumu gördüm dağlarda
Haydi
Bir türkü söyle fırat boyunda
Uçmak istiyordum göçmen kuşlarla
Van gölünden peri bacalarına
Düden şelalesinden şilan çayına
Zamana kanat çırpmak isterdim
Geçmişten geleceğe
İpek yolunde deve kervanlarına
Yaz sıcağında çukurovaya
Kayıp olmak isterdim karadeniz ormanlarında
Yaralarıma tütün basabilseydim gönül evimin
Hele bir türkü söyle inatçı sevdama
Paylaştığımız ekmekle alın terine
Tüketelim zamanı gitsin
Boşa geçiyorsa ömürden
Yada sevdalara koşalım
Yeniden yeni umutlarla yeni yarınlara
Yeni türkülerle çıkalım yol la
Hep beraber hep birlikte elele
Tükenmeyen umutlarla
Yeni bir dünya düzenine
Bir türkü söyle
Haydi...
                         Ramazan kayak
                                                       10 05 1999
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Bir umut daha

Kimi gün inşaatın bir köşesinde
Kimi gün bir fabrikada
Bazen balıkçı teknelerinde
Bir umut
Bir umut daha
Şafakla doğar güne
Umutlar
Yüreğimizde arsız yüreğimizde
Tükenmeyen hırstır
Kavga özerine
Sevgi özerine hayat özerine
İçimizdeki tutkudur umutlar
Kabul etmeyiz yenilgiyi
Bir daha bir daha deriz
Yeniden yükleniriz hayatta
Yeni umutlarla
Yeni arayışlarla hep böyle
Gerçeklerle iç içe
Bir ömür kovalarız hayattı
Bitmeyen umutlarla
Umudu ararız
Hayattın içinde
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Bu akşam geleceksin diye

Bu gün bir ömre bedel
Bu gün nisanın bereketli yağmurlarındayım
Mevsim kışlardan baharlara döndü bende
Gönül tarlalarımda kırmızı gelinciklerle dolu
Bedenimde yangınlar tutuştu
Kora döndü gönül evimde ten
Ellerimde sevdiğin kırmızı karanfiller
Gözlerim o çok sevdiğin gözlerim yollarında
Ben sana hasret bedenim tenine
Fırtınalar denizinde seni bekliyor kalbim
Bu akşam geleceksin diye
Sen geleceksin diye
Bir yavru kuş gibi çırpınır durur bedenim
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https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bu nedir

Yağmurlar yağdırdın her dem ömrüme
Mevsim yaz bahar hiç farketmedi
Hazan estirdin gönül evime
Düşmanmısın nesin bu nedir söyle
Bir ömrü uğruna feda etim ben
Her kahrını çektim cevap vermeden
Ak dolan saçlarıma sen oldun sebep
Düşmanmısın nesin bu nedir söyle
Seviyorum diye kandırdın beni
Yıllarımı çaldın aldatın beni
Kendin sefa sördün öldürdün beni
Düşmanmısın nesin bu nedir söyle
                                   Bu nedir söyle.

                01 07 2005

Ramazan Kayak
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Bu şehir beni yakar

Sokaklarda izlerin
Duraklarda gölgen var
Bu şehrin radyolarında
Senin sevdiğin türküler
Gündoğumu gözlerin
Çiçekler seni kokar
Dönmem ben bu şehre
Senden hatıralar var
Yüreğim sende yanar
Gözlerim sensiz ağlar
Cennet olsa da buralar
Sen yoksan neye yarar
Dönmem ben buralara
Bu şehir beni yakar
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Cahil çocuk

Cahil çocuk
Bir güzel sevmiştim
Siverek ten uzak bir köyde
Ağaçsız susuz okulsuz yolsuz
Köyden
Bilmiyordu okumayı yazmayı
Saf tertemiz köylü kızı
Gel dedim uzaklara gidelim
Okullu olan suları akan yerlere
Bana bakıp dudak büktü
Başını eğdi yere baktı
Yanaklarından aşağı gözyaşları aktı
Gözlerimin içine, içine bakıp
 Hüzünle
Cahil çocuk dedi
Ya köyüm toprağım
Okumamış bu halkım
Ben buranın insanıyım uzakların değil
Ben köyümün parçasıyım
Gözyaşlarını sildi sessizce
Yanaklarımdan öptü özlemle
Güle, güle
Cahil çocuk dedi
Cahil çocuk..
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Can vuslatı arar oldu

Bu minareler nereye uzanır
Bu köprüler hangi yolları bağlar
Bu sular nereye akar
Bu boşa düşmüş yürek neyi arar
Beden can’a dar gelince
Can vuslatı arar oldu
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Çamurlu sokaklar

Çamurlu sokaklar
Akşamları
Çıkarım o eski yapılı evimizden
Daha güneş batmadan
Yürürüm gecekondunun
Çamurlu sokaklarından
Dere boyuna doğru
Sonra
Sizin oradan geçerim
Yukarılara doğru daha yukarılara
Bazen sizin eve doğru bakarım
Belki
Belki seni görürüm diye
Yukarıdaki köprüye varırım
Otururum taşlarından birine
Seni düşünürüm hatalarınla
Pişmanlıklarınla
Sonra güneşin kızılcık
Kızılcık batışını seyrederim
Tıpkı umutlarım gibi
Kayıp etiğim umutlarım gibi
Ve geri dönerim
Akşam karanlığında
Kalbimdeki hasretle özlemle
O çamurlu sokaklara
Ve sensizliğe
            Dönerim
                   Ramazan Kayak
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Çıksan karşıma

Çıksan karşıma
Bir akşam üstü
Çıksan karşıma birden
Çıksan
Ay ışığında
Ateş,ateş gözlerinle
Görseydin kora dönen bedenimi
Yıksaydın bitmek bilmeyen
Yıllara sığdırdığın inadını
Seni hala nasıl sevdiğimi
Ne ateşler içinde yandığımı
Bir görebilseydin
       Görebilseydin..

     Ramazan KAYAK
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Deli gönlüm

Yeniden açiyor kır çiçekleri
Bozkırların inatçı sevdasına
Nisan sağanağında parıldar
Alın teri nasırlaşmış ellerde
Umut tüm acılardan sonra
Yeniden güneşle ısıtı içimizi
Ve sen nice sevdaların ardından
Hala türkülerini söylersin
Tükenmezmi sendeki bu arsızlık
Bak nice gecelerle dostluk kuruldu
Sen hala bir tutam sevda peşindesin
Bitsin artık bu onursuz inat
Ne zamana kadar bu kaçış bu gidiş
Bu tükeniş kendi ömründen
Zira tahamülüm kalmadı sana
Seni hırçın ve deli gönlüm

Ramazan Kayak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Demekki sende gidiyorsun

güzel kız Demek ki sende gidiyorsun
Bu şehirden
Ve benim ömrümden
Ne bir veda
Nede selam
Haydi git güle,güle
Bir sevgi sözcüğü olmasa bile
Haydi uğurlar ola
                                       Ramazan kayak
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Dikenli yollar

Dikenli yollar
Bir, bir dökülüyor ömrümden yapraklar
Şimdi mevsim hazan dağlarımda hüzün var
Dönmez artık ömrüme gitti ilkbahar
Karakışlardayım mazimde solgun umutlar
Yalana kesti şimdi bütün sevdalar
Kokmuyor güllerim yağmaz yağmurlar
Kurumuş gönlümdeki yeşilim bağlar
İçimde bir nemrut ömrüm kırılgan
Ne istiyor benden alacak ne var
Yaşamdan bana kalan bayat atıklar
Ömrümü tüketmişim kör kuyularda
Şimdi bana kalan dikenli yollar
                                Dikenli yollar
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Dostluk yeşerdi

Dostluk yeşerdi
Gökyüzünde bulutlar toplandığında
Binlerce gözde ışık parladığında
Alın teri yürekle kaynaştığında
Yağmurlardan gözlere
Dostluk yeşerdi
             Umut yeşerdi
Güneşimiz doğardı karacadağ’dan
Kan kırmızısı gelincik tarlalarından
Fırat’ın güzel gümüş suyundan
Bereket içinde
Dostluk yeşerdi
             Umut yeşerdi
Sevdayı sığdırdık seher yeline
Dost oldu gözler gecelerimize
Bir şafak bir güneş bir deniz
Baharı karşılayan gözlerde
Dostluk yeşerdi
             Umut yeşerdi

                      Ramazan kayak
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Dönülmeyen yoldayım

Dönülmeyen yoldayım
Biliyorum bir daha dönmeyeceğim buralara
Gidiyorum geçmişimi burada bırakarak
Alın çocukluğumu sizin olsun
Baba deyişimi ilk adımımı
Salıncağım uçurtmam kuş sapanım
Gizli, gizli ağladığım gecelerimi
Alın hepsi sizin olsun
Bahar gözlerinle sevdiğim
Artık ürkek ve kaçak olmayacaksın
Köşe başlarında
Yağmurlarda ıslanmayacaksın beklerken beni
Gözlerin dost olmayacak yıldızlarla
Gecenin bir vaktinde uykudan fırlayıp
Yüreğindeki sancıları duymayacaksın
Gidiyorum acılarımla çilelerimle
Dönmeyeceğim bir daha buralara
Mevsimler size kalsın her haliyle
Üşümek istemiyorum kar da oynarken
İlkbaharda tohumu serpmeyeceğim toprağa
Duyulmayacak türkülerim
Malabadi de bakır madenlerinde
Olmayacak bundan sonra
Van göllünde Fırat ta halay çekmek
Yazın ortasında alın teri dökmek
Pamuk tarlasında çapa salama
Şimdi istemiyorum Ceyhan da yüzmek
Gidiyorum buralardan çok uzaklara
Güller karanfiller kalsın bahçemde
Kuşumu tutmayın kalmasın kafeste
Üşür tek başına kalırsa evde
Kitaplarımı musa ya verin onda kalsın
Okudukça ötelere sevdalara dalsın
Yağmurlar dilediğince yağsın bu şehre
Sokaklar alabildiğince karanlık olsun
Alın bedenimi toprağa verin
Gidiyorum kimsesiz yapayalnız
Her şey sizin olsun geçmişim bile
Bir avuç toprakla sevdam bana yeter
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Eskiden evlerimizin damınd güvercinler uçardı

Eskiden evlerimizin damında güvercinler uçardı
Biz üzüm toplamaya giderdik
Bağlara sonbaharda
Karlar yağardı günlerce aralıksız
Biz yürüyemezdik karda biz çocuktuk
Yol açardı babam bize kocaman ayaklarıyla
İlkbahar gelirdi yemyeşil
Yoncalar otlar boy,boy
Gelincikler her tarafı kırmızıya boyardı
Eskiden evlerimizin damına güvercinler konardı
Biz üzüm toplamaya giderdik
Bağlara sonbaharda
Tahtırevanda yatardık geceleri
Gökyüzü çok yakındı bize
Yıldızları sayardık bir,bir
Elektırik yoktu bizim oralarda
Gazyağlı lambaların ışığında
Yemek yer ders çalışırdık
Pekmezli kar yerdik yaz sıcağında
Karpuzlar kocamandı tatlı şekerli
Eskiden evlerimizin damına güvercinler uçardı
Biz üzüm toplamaya giderdik
Bağlara sonbaharda
Yamalı elbiselerle giderdik okulla
Dizler yamalı dirsekler yamalı
Babam berbere götürürdü zorla
Tıraş olmak işkenceydi eski makinelerle
Hem yağmurda hem çamurda okulla giderdik
Biz çocuktuk bize her şey bedava
Eskiden evlerimizin damında güvercinler uçardı
Biz üzüm toplamaya giderdik
Bağlara sonbaharda
Oyunlar oynardık sokak aralarında
Sonra kavga ederdik korkusuzca
Mahalleler arasında
Babamı beklerdik biz iş dönüşünde
Dünyalar bizim olurdu
Pide ekmek karpuzla geldiğinde
Çok sevinirdik çocukça yüreğimizle
Ayakkabı boyardık okul harçlığı için
Ekmek elli kuruştu biz ne ekmek yerdik
Gazyağı şişelerde satılırdı bakkalda
Hayat sevgiydi bizde
Biz hayata koşardık küçücük yüreğimizle
Eskiden evlerimizin damına güvercinler uçardı
Biz üzüm toplamaya giderdik
Bağlara sonbaharda..
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Esmer

Esmer
Al götür beni
Götür gittiğin memlekete
Ya da götür kendi yüreğine
Kurtar beni bu kör kuyulardan
Bu bitkin ve yoksul gönlümden
Esmer
Al götür beni
Senin baharlarına
Kurtar beni karakışlardan
Kurtar beni umutsuz sevdalardan
Kendi sevgi dolu yarınlarına
Esmer
Al götür beni
Hazan mevsiminden kopar
Yaşanmış yitik sevdalardan
Kayıp olmuş bir hayattan
Tükenen hicran yıllardan
Esmer
Al götür beni
Kalbinin en ücra köşelerine
Bırakma beni geçmişimle
Yoksul günlerle baş başa
Götür kendi dünyana
Esmer
Al götür beni
Yıkılmadan bu beden bir köşede
Tükenmeden sana olan tutkum
Yıkılmadan bir yol kenarına sensiz
Al götür beni esmer bana bırakma

                                06,08,08 Adana
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Evlat

Mevsim hazana döndü
Gidiyorum yüreğinden
Sesiz sedasız
Sana ait her şey bende saklı
İlk bakışların
İlk gülüşün
İlk adımların
Baba deyişin bende saklı
Umutla geldin
Yoksul yıllarıma
Sevinci oldun tutsak ömrümün
Bahar yağmuru oldun kurak gönlüme
Sevgi yeşertin sevdalarıma
Buram, buram karanfiller getirdin
Kırılgan solgun yüreğime
Gidiyorum yüreğinden
Sesiz sedasız
Ağla hıçkıra, hıçkıra gönlünce
Sarılmak son defaya mahsus
Bakışların donacak gözlerimde
Gülüşlerine açmayacak karanfiller
Bahar yağmurları
Son defa ıslatacak bedenimi
Gidiyorum yüreğinden
Sana doymadan
Asker oluşunu görmeden
Düğününde anlından öpmeden
Seni boynu bükük bırakıp
Gidiyorum gönlünden
Sen istemesen de, ben istemesem de
Anlından öperek
Gidiyorum buralardan evlat
Sesiz sedasız
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Feryat etme be gölüm

Feryat etme be gölüm...
          Giden geri gelmiyor
Ağıtlar bitse bile…
          Yürekler hep kanıyor
Yaşamanın anlamı ne…
           Bunu kimler biliyor
Dost deyip sarıldıkların…
           Sonra nankör çıkıyor
Anla be göz bebeğim…
           Biz istemesek te hayat
               Böyle geçiyor
                   Böyle geçiyor
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Filistin

Kaç gün oldu devam ediyor israillin zülmü…
Ne çocuk,ne kadın, ne yaşlı, ne genç…
Ayırım yok onlar için…
Ne ev, ne okul, ne camii…
Zaten onlar için fark etmiyor amaç katliam…
Arkasında abd onlarda ders almışlar …
Nasıl yapılacağını, kim ne diyebilirki onlara kendilerince haklılar…
Abd ne demişti ırak müdahelesinde, kimyasal silah var…
İsrail ne diyor, hamas var her yerde…
Evet üç aylık bebekten, yaşlı nene’ye kadar  her kes hamas…
Abd kimyasal silah bulamadı,ama hala ırakta cirit atiyorlar…
Binlerce mahsum insanı öldürmelerine rağmen…
Kimyasal silahları isaril kulaniyor şimdi,hala bir ses yok…
Bence hitler yahudileri iyi analiz etmişti,ama biz hala bunu yapamadık…
Hala hamile kadınlarını getirip güney doğuda özel hastenelerde doğum yaptırıp,türk
vatandaşı kimliğini alıp ülkelerine gidiyorlar. Yüz yıl saonrasının planını şimdiden
yapiyorlar. Biz bunu anlayamiyoruz yüz yıl önce  filistinde yaptıkları gibi.
Ben bu saldırıları nefretle kıniyorum.onların mahsum halka yaptılarını ikği katı dilerim
Allahtan onların başına gelir.elimden bir şeyin gelmemesine kahr oluyorum. bizim
evimiz var. sicak odalarda duruyoruz. Yemeğimiz hala birkaç çeşit. Onlar orda zülmün
altında inlerken kahr oluyorum.Allah onlara yardımcı olsun.lanet olsun bunu yapan
yahudi ırkına  lanet olsun…
                                                   Bu bir şiir değildir …
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Gecekondu

Ömrüm
Daracık sokaklarında geçti gecekonduların
Bazen çamurlu bazen karanlıkta
Dam akardı yağmurda evin içine
Biz susuzduk çoğu zaman gecekonduda
Yaşamım gecekondularda geçti gitti
Bitmedi
Şimdi gecekondu benim hayatımda
Kalbimin sokakları şimdi sesiz
Karanlık
Bitmeyen bir gecekondu var
Yoksullukla geçen bu ömrümde
Acılarla tükenen bir hayatta
Ben hala gecekondularda yaşıyorum
Bedenim Yaşamasa da
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Gelirmisin

GELİRMİSİN
Bir gül olsam dağlarda
Kıyarmısın beni koparmaya dalımdan
Gecenin koyu karanlığında
Bir güvercin gibi
Gelip konsam pencerene
Yaprakların dallardan döküldüğü
Mevsimde
İçeri alıp ısıtırmısın beni
Ya da
Ellerim kelepçede
Saçlarım darmadağınık
Günyüzü görmemiş tenimle
Girsem eyvan kapısından içeriye
Sarılırmısın severmisin
Sevdiğim geldi diye
Yürüsem Siverek ovasını
Şilan çayından uzaklara
Kayıp etsem ömrümü karacadağ da
Zılgıt ile türkü ile gelirmisin beni bulmaya
Gelirmisin kan kırmızısı güllerle
Bitmeyen umutlarla
Ardım sıra Dicle ye doğru
Gelirmisin yüreğinde sevdamızla
Güneşin doğduğu dağlara doğru
Gelirmisin hayatın tutsaklığından kaçıp
Yüreğimdeki özgürlüğe gelirmisin

                              Ramazan Kayak
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Gelmezsen kuraktır bütün mevsimler bende

Bir gün gelip te baksan benim halime
Ne kuyularda yaşar sensiz bu gönlüm
Bir yanım hüzün bir yanımda hasret
Hicran çiçekleri açar sensiz ömrümde

Hüzün dolar günüme kaplar gönül tomurcuklarımı
Bir sızı girer ansızın yüreğime gece yarısı
Bir sevda dilencisi olmuşum senin kapında
Kaç ben bitter kaç sen doğar benim ömrümde

Sağanaklara tutulur bedenim yaz sıcağında
Ben üşürüm güllerim üşür ömrüm ayazda
Gelmezsen kuraktır bütün mevsimler bende
Baharlarım sensizdir çiçekler renksiz açar sensiz ömrümde
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Gidiyorum

Ağaçların yapraklarını döktüğü
Soğuk bir sonbahar sabahında
Kaçiyorum bu şehirden
Senden
Karlı dağlardan
Gidiyorum
Uzaklara kesildi biletim
İçimde bişeyler kopuk
Ta derinlerde sızı var
Yas tutuyor yorgun gönlüm
Gidiyorum
Kara trenin arka vagonunda
Ellerim tutmaz halde
Gözlerim başka yerlerde
Bedenim titriyor üşüyor
Aklım bilemem şimdi nerelerde
Nedense iki damla göz yaşı
Aktı çaresiz gözlerimden
İki kelime laf çıkmadı
Takıldı kaldı içime bir yerlere
Gidiyorum
Senden uzaklara
Sensiz dünyalara
Neler anlatmak isterdim sana
Donuk şu an duygularım
Çığ tutmuş gönül tomurcuklarım
Uçurumlara düşmüşcasına
Gönlümün kızgın selleri
Kör kuyuların karanlığındayım
Gidiyorum
Durağı olmayan yolda
Sevginin tükendiği
Sevdaların yol kenarına itildiği
Güneşin hiç doğmadığı
Yıldızların parlamadığı
Karanfillerin kokmadığı
Sörgün sevdalar ülkesine
Artık buralada olmayacağım
Gitiğin kafelerde
Yürüdüğün sokaklarda
Beklediğin duraklarda
Kışlarında yazlarında
Gözlerinde olmayacağım
Rüyalarına bile girmeyeceğim
Talan edilmıiş yüreğimle gidiyorum
Görmeyeceğim seni bir daha
Taki bir gün
Sende düşüp gelirsen peşime
Sörgün sevdalar ülkesine
Yitik sevdalarınla
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Git

Git artık
Bırak beni bu sokaklarda
Al o yalan sevgini yüreğimden
Sen ne anlarsın aşkın dillinden
Git üç günlük beş günlük aşklarına
Gittt başka kucaklara
Artık ne duamsın ne de sevdam
Artık çöp kutularında boş bir hayalsın
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Gitmeden önce

Ömrümün her deminden sildir kendini
Kalmasın bu tende senden bir anı
Sabahlara kadar süren aşk’ı sefanı
Al götür yüreğimden..
                   ..Gitmeden önce
Bedenime saldığın kızgın korları
Sana dönüp çıkan bütün yolları
Benimle paylaştığın dakikaları
Al götür yüreğimden..
                   ..Gitmeden önce
Kalmasın tenimde gül kokuların
Zihnime kazınmış hatıraların
Bende yaşatığın tüm duyguların
Al götür yüreğimden..
                   ..Gitmeden önce
Gidersen ardında kalmasın bir şey
Ne gülüşlerin ne öpüşlerin
Geldiğin zamanki sevinçlerini
Al götür yüreğimden..
                   ..Gitmeden önce
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Gizlimiz saklımız olmasın diye

Biz sevgimizi dağlara yazmayız
Biz sevgimizi bulutlarla uçurtmayız
Biz sevgimizi tohumla çimletmeyiz
Biz sevgimizi prangalı odalara
Biz sevgimizi tel örgülerle çevirili tarlalara
Biz sevgimizi ay ışığında suya
Biz sevgimizi kaçak yıllara
                                   Yazmayız sanma
Kalplerin en ücra köşelere yazarız ki
Gizli saklımız olmasın diye
Yüreklerde kuşkular olmasın diye
Biz sevgimizi sevdiğimizin gözlerine yazarız
Dünyaya sevgiyle baksın diye
Biz sevgimizi doğan güneşin ışığına yazarız
Biz sevgimizi umutsuz yarınlara sunarız
Biz sevdik mi karşılıksız severiz
Gecekondularda geçse de ömrümüz
Yoksulluk içinde
Karşılıksız severiz her dem
Sevgimiz kutsallaşsın diye
Biz sevdik mi böyle severiz
Güneş yeryüzünde doğup batıkça
Bu sevgi parlayacak binlerce yürekte

Ramazan Kayak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Göçebesiyim sevdanın

Yüreğime
Kor  ateşler düşürdün
Yaktırdın bedenimi sorgusuzca
Ne yağmurlar yağdı
Ne karlar düştü
Buz kesti  sensizlikte
Sönmedi bu ateş yanar yüreğim
Kaç zaman geçti böyle
Kaç mevsim yaşandı sensiz ömürde
Kaç bahar geçti gitti gönlümden
Göçebesiyim sevdanın
Diyar diyar peşinde
Ne yıllar sildi seni yüreğimde
Ne ak dolan saçlar
Sen yoksun sen gelmezsin
Dinmiyor içimdeki sızılar
Kaç hazan yaşadı ömrüm  sualsızca kendinden
Karanlık gecelerde kör kuyulu günlerde
Ne sen gelirsin ne söner bu yangın
Kaç yıl böyle geçer  kaç zaman
Ömrüm hep peşinde geçti  yar
Bilirim gelmezsin gelmek istemezsin
Artık ömrümde mevsim sonbahar
Hala bu yürekte senden kalan
Bir ateş var
Sönmek bilmeyen bir ateş var
Sen yürekten yanmayı  bilmezmisin yar
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Görenler bu senin ecelin desinler

Her sabah her akşam gel geç buradan
Görenler bu seni sevmiş desinler
Saçların yellerde seyran tutsun
Gözlerinden mavi denizler coşsun
Bakışların alev olsun yangın yerinde
Görenler bu seni yakmış desinler

Geçerken güllerini savur dürt yana
Nerdeysem ulaşsın kokusu bana
Gelip girmesen de benim dünyama
Sonbahar mevsiminde yapraklar gibi
Sarartıp atsan beni yağmurlara
Görenler bu senin baharın desinler

Ben seni sevmişim can’ u gönülden
Laf anlamaz gönlüm ne gelir elden
Ne kovulmaktan anlar ne sevgisizlikten
Dilenci gibi durmaz gelir peşinden
Al götür pazarlara sat istersen
Görenler bu senin kölendir desinler

Peşinden götür gittiğin yerlere
Düşür beni istersen dilden dillere
Sör beni kıyısı olmayan denizlere
Sabahı olmayan uzun gecelere
Götür beni umutların olmadığı yerlere
Görenler bu senin ecelin desinler
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Görmedinizmi

Bozkırlara yağdım
Dua'sız gecelerde
Şafaklarda doğdum
Kızılcık ışıklar arasında
Binlerce yürekle içiçe
Hala beni görmedinizmi?
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Göz yaşlarım

Göz yaşlarım damlar bir bir
Yüreğimin sensiz her köşesine
Çığ döşmüş gönül tomurcuklarına
Ben sensizim güllerim sensiz
Neredeysen gel gel be vefasız
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Gün doğumu vaktinde

Damla, damla düşer yağmur
Gönlümün yangınlarına
Talan edilmiş duygularım bu akşam
Gözlerim hala gözlerinde
Avuçlarımda ellerinin izi
Hala çaylak yüreğimdesin
O tutkulu türkülerde var olan
Ben hala yangınlarındayım
Hala gizli, gizli ağlar yüreğim
Sensizlik ömrüme ziyan zarar
Senden uzakta senle yaşayan
Dön artık bu kırılgan yüreğe
Dön bir gün doğumu vaktinde
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Güneş senden yana doğar

Gönül bahçende yeşil bir ilkbahar
Yüreğinde sevda türküleri çalınır
Mutluluk bedeninin her hücresine sinmiş
Güneş senden yana doğar gün senden yana
Karanfiller kucak, kucak senin teninde
Günün elinde gecen elinde sevdan ellerinde
Neden hala gözün başka denizlerde
Başka göklerde kanat çırparsın delicesine
Başka yağmurlarda ıslanmak ister tenin
Neden yeniden yangınlara döner gözlerin
Nedir sendeki bu inat virane gönlüm
Seni kendini bilmez ukala gönlüm
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Güneşim ol

Güneşim ol bitanem
Gökyüzüm
Bulutlarım ol
Özlemlerim
Yağmurlarım ol
Aşkım
Uykum ol karanlık gecelerime
Şafak ol doğ alaca sabahlarıma
Aydınlat tüm hücrelerimi bir,bir
Sevdam ol
Sevgim ol yıkık yorgun gönlüme
Tutkum öfkem inadım hırsım ol
Gecekondunun çamurlu sokaklarında
Gençliğime uzanan
Çıplak yalın nasırlı bir el ol
Sana vurgunluğumu düşün
Sana tutsaklığımı
Hayata bıkmışken derinden
Sevinci ol gönül evimin
Haydi gel canım ol
Gel baharım ol
Kışlar gelmeden
Senin ömrüne….

                        Ramazan kayak
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Güzel kız

Hey
Güzel kız
Beni beğenmiyorsan
Neden
Sever gibi
Gözlerimin içine içine bakiyorsun
Anlatsana?
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Güzelsin

Öylesine güzelsinki
Ah nasıl anlatsam nasıl
Gözlerine baktığımda
Fırtınalar kopar içimde ta derinlerde
Baş kaldırır bana tüm duygularım
Dalgalar coşar durur
Bedenimin her zeresinde
Çöllerde yaşar gibi olurum
İçimde bir yangın
Sonra kuyulara düşmüş
Yusuf olurum senin gözlerinde
Öylesine güzelsinki
Ah nasıl anlatsam nasıl
Gözlerine baktığımda
Yağmurlara tutulur bedenim
Kaç şimşek çakar içimde
İnceden inceye bir sızı kaplar her yanımı
Kaç harami dolaşır o an bedenimde
Kaç parçaya bölünür yüreğim
Kaç sevda türküsü çalınır özümde
Kaç defa ölüm çalar kapımı
Kaç dea dirilirim senin gözlerinde
Öylesine güzelsinki
Ah nasıl anlatsam nasıl
Gözlerine baktığımda
Kayıp olur giderim kendimden
Sokulamam senin olduğun yerlere
Çoban yıldızına döner yüreğim
Bakarım samanyolundan güzelliğine
Tutuklu kalmışım gözlerinde
Feryadım duyulmaz malabadiden
Öylesine uzaksınki sen bana
Tükeniyorum sensiz senin gözlerinde

                                        23 05 2000
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Halepçe

Halepçe
Güneş yine solgundu
Ağlar gibi köksündü
Kuşlar bu yıl hep ürkek
                     Hep kaçak
Bu ne haldı memleketimde
Ne karla yağdı bu kış
Ne yağmurlar yağdı
                   Nisan’da
Çiçekler bile renksiz açtı
Yol kenarlarına
Bu bahar
Yaslıydı memleketime
Ömrüm bu bahar
Ve kendine
      Bana
          Halkına
Sırt döndü bu  bahar
Halepçe’ye ölüm girdi gireli
Küçük bebeler öldü öleli

     Ramazan KAYAK
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Hasretim

Bir şafak daha eklendi
Deli gönlüme sensiz
Yokluğun
Bende gizli bir yara
Hem seni özlerim
Hem hasretini çekerim
Sen yüreğimin
En ücra köşesine gizlenmiş
Bİr tutku
Bir özlem
Kor bir ateş
Yakarsın bedenimi
Hücre hücre
Atayım seni içimden diye
Çok çabaladım
İnatla yeşerdin
Gönlümün susuz topraklarına
Sen yangınları bilmez
Dikenli telleri tanımazsın
Karanfil kokusuyla
Hep dolarsın içime
Yağmur olursun buruk gecelerde
Damlarsın sabahları
Yoksul ömrüme
Çiy tanesiyle parlarsın
Şafakta gül yaprağında
Şiir türküsün
Kendinden bıkmış gönlüme
Sen içimde olan
Sen tutkum
Vaz geçemediğim
Kara sevdamsın
Gönül yaramsın
Ley yar...
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Hasretliği kalplere kalbimi sana

Geceleri günlere günleri sana
Özgürlüğü aşklara aşkımı sana
Hasretliği kalplere kalbimi sana
Yağmurları bahara baharı sana
Köleliği gözlerine gözlerimi sana
Hapistedir bu yürek yüreğim sana
Vurulmuş ezelden beri vurgundur sana
Ömür sensiz olmaz ömrüm sana
Çiçeklerim yollarında yollarım sana
Sen yoksan ben yokum ya anlasana
Sen yoksan ölürüm bedenim sana
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Hayatımda bir değişiklik yaptım

Hayatımda bir değişiklik yaptım
Bu gün
Hayatımda bir değişiklik yaptım
Her günden daha erken kalktım
Sevdiğimin yüzüne baktım
Ne hoş görünüyordu yüzü
Uyurken
Hiç böyle görmemiştim onu
Tıpkı duru bir su gibiydi
Balkona çıktım sesiz sakin halde
Yıldızlara baktım uzaklarda
Sesizliğinı dinledim sabahın
Ağaçların sesizliğini
Kuşların sesizliğini dinledim
Daha erken çıktım yola
İşime giderken
İçimde garip bir huzur vardı
Bu gün
Hayatımda bir değişiklik yaptım
İnsanlara farklı baktım
Yüzlerine ellerine saçlarına
Her kes teki farklılığı gördüm
Yaşama kargaşası içinde
Yaşama çabalarını farkında olmadıkları
Yaşamların
Bu gün
Hayatımda bir değişiklik yaptım
Hiç sevmediğim yemediğim yemeği yedim
Sevmediğim kokuları soldum
Herkesle selamlaştım
Uzaktan yakından tanıdıklarımla
Trende gidenlere el salladım
Otobüste başkasına yerverdim
Bu gün farklı duygularla yaşadım
Haydı sende bir değişiklik yap
Sürüp giden şu hayatından
Farklı gözlerle bak dünyaya
Sevmediğin birilerine merhaba de
Sevmediğin çiçekleri kokla
Sevmediğin sokakların dolaş bu şehrin
Bu gün kalbinin bir köşesinde
Sevgiden yana dostluktan yana
Bir çiçek daha açsın
Güzel yüreğinin en ücra köşesinde
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Haydi git artık

ve sen
nice zamandan sonra
çıktın karşıma
aradan ne baharlar geçti
ne yağmurlar yağdı
ne yangınlar oldu
kör kuyularda kaldı
hayallerim umutlarım
ben yitik bir sevdayla
ne çileler çektim
sen
deli bir tay gibi
geçtin ömrümden sorgusuzca
ne sevgiyi anladın
ne gözyaşımdan
çıktın karşıma şimdi
ne kaldı ki geride
ne rüzgardan uçuşan saçların
ne yüreğime mühür vuran gözlerin
ne bende seni sevecek yürek
sen dikenli tellerle çevrili
mayın tarlalarına gömdün gönlümü
ne ben sevebilirim seni artık
ne sen
sil gözyaşlarını şimdi
eser yok şimdi o eski benden
haydi git artık çık yüreğimden
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Haydi, gün çiçeğim

Haydi, gün çiçeğim günle dünyama dolan
Al götür bu yüreğimi senin olan baharlara
Leylaklarla, güllerle, karanfillerle
Işığın doğduğu memlekete doğru
Doldur sevdanla sana muhtaç gönlümü
Ezelden vurgundur sana inan bu deli
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Hazan mevsiminde

Bir gün
Yağmurlar yağdığında bu şehire
Hazan mevsiminde
Elimde kan kırmızısı
Karanfillerle
Yüreğimde yılların eksitemediği
Hasretimle sevgimle
Mevsimleri aşıpta
Kapına geleceğim
Bir gün
Sana vurgun yüreğimle
Sana geleceğim
Bir gün
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Her yağmur içimde zindan'lı Yusuf

Her yağmur yağdığında benim ömrüme
Bir  ateş içimde yangına döner
Akar damlalar tüm bedenime
Ruhumda bir deprem……..döner

Yapraklar ıslanır güller ıslanır
Kapalı ağızlarda diller ıslanır
Mevla’ya açılan eller ıslanır
Ruhumda bir feryat……..döner

Anlamam ne olur tende ki ben de
Kaçmak uçmak ister bu beden'den
Kalbim çılgın olmuş yüreğim dert’e
Ruhumda bir kaçış……..döner

Ne kaçmak ne uçmak dinmez bu arzu
Yürek bin parçadır  geçmiyor tutku
Her yağmur içimde zindan’lı Yusuf
Ruhumda bir kuyu……..döner
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İlk aşkım

İlk aşkım
Dağlara yağan kar gibiydi
Büyük ve ulaşılmaz
Nisanda yağmur gibi
Coşkun sellere kapıldı
Çiy gibi düşmüştü
Gül yaprağına
Ulaşamadım
Güneş doğarken eridi
İlk aşkım
Uzayıp giden yollar gibiydi
Hiç tükenmeyen
Bazen bahardı gönlümde
Çiçek çiçek açan
Bazen sinsi bir yara
Kanardı yüreğimde ara sıra
İlk aşkım
Aldırmadan geçen yıllara
Hala dolanır yüreğimde
Zamansız zamana inat
Zaman zaman.
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İlk bahar gelecek

Bir gün ilk bahar gelecek
Gönül yaralarımıza bir bir
Kan kırmızısı güller açacak
Talan edilmiş yüreğimize
Bir daha sarılacağız yaşama
Özgür bir hayat için
Barış dolu bir dünya için
Feda edilen geçmiş için
Yokluk'la geçen ömür için
Bir gün ilkbahar gelecek
Biliyorum...
Karacadağın ardından...

Ramazan Kayak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İlkbahar sensiz gelir

Ey ömrümün anlamı olan
Ben hala sendeyim seninleyim
Biliyordun
Güller açardı yüzünde
Sen güldüğünde
Masmavi olurdu denizler
Sen baktığında
Fırtınalar kopardı gönlümde
Sen ağladığında
Sevgi doldurmuştun ömrüme
Sen sevdikçe
Şimdi gönül evim viran olmuş
Sen gittiğinde
Talan olmuş tüm dünyam
Yoksun diye
İlkbahar sensiz gelir
Şu yoksul gönlüme
Yağmurlar yağdığında bu şehre
Sen gelirsin aklıma
Güzelliğinle
Sen gelirsin aklıma sesiz gidişinle
Kırılgan bıraktın ömrümü
Kalbimde sabır halkaları kopmakta
Sensizlik bedenimde harami olmuş
Sensiz geçen günlerimde
Mezarına her geldiğimde
Bende ölürüm sensiz
Ölürüm, ölürüm
Her bahar sensiz gelirken ömrüme
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İstanbul

Sen tükenmez hayallerin kendisi
Sen düşler şehri
Hep sana inandılar
Binlerce umutla doldular
Senin bağrına senin yüreğine
Dört elle sarıldılar taşına toprağına
Hani altınmış ya taşın toprağın senin
Ah İstanbul büyük İstanbul
Büyülü şehir İstanbul
Sen düşler cenneti
Sen yedi tepeli bir şehir
Bir yanında ezan sesleri gelir
Geçmiş asırlardan
Diğer yandan çan sesleri duyulur
Bizanslardan
Sen kan kokan nefret kokan
Aşk kokan sevda kokan
Dilere destan olan şehir
Gecekondularının çamurlu sokaklarında
Binlerce insanı ağlatan
Koca bir şehir
Camilerinle kubbelerinle
Köprülerinle bir büyük şehir
Sen insanların kandığı
Yürüdüğü düştüğü yükseldiği
Çıkmazlarla
Sinsi gecelerdeki şehir
Alt geçitlerinde
Çiseleyen yağmurda
El açar insana küçük çocuklar
Caddelerinde işsiz koca koca adamlar
Ara sokaklarında
Mini etekleriyle kadınlar
Her gülümseyişlerinde
Kin nefret kölelik kokan kadınlar
İnşaatlarında imalathanelerinde
Nasırlı elleriyle gencecik insanlar
Ne dertler çekilir ne zevkler yaşanır sende
İstanbul
Sen her hayatta yaşanan bir düş
Bir umut bir sevda yarınların türküsü
Sende neler yaşanır
Neler tüketilir ömrün içinden
Senle yaşanır sensiz yaşanır
Bir bilsen İstanbul bir bilsen
Cennette sensin cehennemde
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Kara gözlerin için

Kara gözlerin için
Ben kendimden geçmişim
Bir bakışın uğruna
Neler feda etmişim
Hapis olsa ucunda
Yine de seveceğim
Mahşere gitsen bile
Peşinden geleceğim
Bütün zamanlar senin
Al kalbimde ellerinde
Ben kalpsiz de yaşarım
Kara gözlerin için
Ne acılar çekmişim
Ne çileler görmüşüm
Sen yoksun buralardan
Ben yollara düşmüşüm
Yakmışım gemileri
Limanlar toz duman
Kölesiyim gözlerinin
Hiç dinlemiyor aman
Mevsimleri şaşırdım
Zamanları unutum
Bende mevsim hazan
Kara gözlerin için için
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Kardeşliğe

Ve bir gün gelecek
Göreceğiz
Umutlarla dolu
Gelecek olan
Gerçeklerin ta kendisi
Bakma sen bize gülenlere
Alay edenlere
O gün
Onlarda utanacaklar
O zaman
Başları dik olan
Yılmadan savaşan bizlere
Katılacaklar
Gerçekleri anlayıp
Barış ve kardeşlik için
Verilen bedeli görecekler
Ogün göreceğiz
Ve getireceğiz
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Kim terörist

Bütün dünyanın gözü önünde
Mahsum insanların kanı akiyor
Bu zülüm tarihte görülmemiştir
Haçlı zihniyeti çok can aliyor
Kafası nerde kolu nerede
Anası nerde babasınerede
Kimdir bu çocuk bu çocuklar
Her yerde param parça minicik canlar
Filistin de aynı bosna da aynı
Irak ta akıyor mazlumların kanı
Terör bitsin diye yapıliyor savaş
Bir bir öldürüliyor müslüman kardeş
Kadın yaşlı çocuk ayırmiyorlar
Söyleyin dünyanın efendileri
Neden öldürüliyor mahsum insanlar
Kimin zihniyetinde terörristlik var
Kimdir insanlığa karşı bu kadar gaddar
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Küsme kendine

Nedir bu küskünlük nedir bu çile
Ömrünü tüketin sen bile, bile
Bir vefasız yüzünden düştün sen dille
Bu kadar çok sevmeye değer mi söyle
Tüketin kendini göz güre, güre
Değil ki bir ömür değil ki bir gün
Verilmez böylesine bir selam bile
Haydi dön ömrüne yeter bu çile
Baharlar bitmeden  gönül evinden
Yoksa bu sevda götürür sen ölüme
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Liseli kız

Liseli kız
Sokaklardayım sokaklar sensiz sokaklar ıslak buz gibidir
İstesem de gelmezsin bilirim sensizliğimi paylaşmaya
Bir başıma kalmışım yalnızlık denizinde neredesin
En güzel günlerim seni beklemekle geçiyor
Liseli kız sevgi nedir seni sevmek nasıldır
                                            Yoksa bilmez misin?
Sevda denizinde bu kalbim sensiz harap kırgın
İle de seni ister bu divane perişan laf dinlemez gönlüm
Beni bırakmış yalnızlıklar ülkesinde yine senin peşinde
Ellimde değil koşarım peşinde hiç istemesem de
Liseli kız sevgi nedir seni sevmek nasıldır
                                             Yoksa sen bilmez misin?
Sensizlikte ömür nasıl yaşanır günler nasıl geçer bilir misin?
İnsanın içine kaç bahar gelip gider umutsuzca
Bilir misin tutsaklığı senin o kara gözlerinden
Ezilmek sürünmek nedir sevdanın hasretliği peşinde
Liseli kız sevgi nedir seni sevmek nasıldır
                                              Yoksa sen bilmez misin?
                                                 Yoksa sen bilmez misin?
                                                             Liseli kız
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Meçhul

İçimde çılgın bir at koşar durmadan meçhule
Beni hep kışlarda bırakır hep dikenlerde
İçimde çılgın bir at koşar durmadan meçhule
İlk baharları sediğimi bildiği halde
Durmaz bir mevsim bahar deminde
Götürür beni hep hazan mevsimlerine
Dolanıp durdurur beni haster çöllerinde
Kendimden uzak sevdamdan ırak
Öte denizlerin ta ötesinde
İçimde çılgın bir at koşar durmadan meçhule
Ulaşamadığım hayallerimin son bölümüne
Yaşamın içinden ömrümün son demine
Şu yorgun köskün kırgın gönlümden
Son bahar akşamından kendi kaderimden
Çılgın bir at koşar koşar meçhule sahipsizce
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Memleketim

MEMLEKETİM
Oy memleketim belalı memleketim
Dertlere kucak açmış güzel memleketim
Dağlarında güller açardı kan kırmızısı
Kuşlar öterdi keklikler şahinler uçardı özgürce
Türküler söylenirdi sevdalara yiğitlere
Ve ağıtlar yakılırdı türkülerin peşi sıra
Körpecik bedenlere yakılırdı ağıtlar
Oy benim bahtı kara memleketim
Nedendir?
Şimdi bu küskünlük söylesene?
Neden şimdi açmıyor dağlarında gül’ler
Kuşlar şimdi ürkek ve kaçak
Neden güneşin solgun öyle?
Neden insanların hep tutsak
Neden hep sürgün kendi öz yurdun da
Köylerin bomboş kalmış öksüzce
Derelerinde sular akmıyor
Tohumsuz kalmış toprağın
Neden gecelerin sesiz sinsi ışıksız
Her şeyin alınmışcasına yapayalnızsın
Tıpkı benim gibi kimsesiz mı kaldın
Yoksa sendemi tutsaksın sendemi
Benim gibi sevdalara tutuldun
Bitmeyen inatla bitmeyen tutkuyla
Sendemi ateşten korlardasın
İnsanlara hasret türkülerine sevdalarına
Bende bitmez bu sevda mahpuslarda olsam da
Bu sevda tükenmez ne sende ne bende
Karaca dağdan güneş doğup batıkça
Bu özgürlük sevdası içimizde oldukça
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Merhaba

Merhaba
Merhaba doğan güneş
Merhaba gün’e
Demir parmaklıkların ardındaki
Binlerce yüreklere
Karanfillere gül’lere
Merhaba dünya’ya
Ağlayan bebek
Yağan yağmur
Merhaba barış
Merhaba özgürlük
      Ramazan Kayak
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Mevsim sonbahar

Bir gün sabah sen geleceksin
Mevsim sonbahar
Yağmurlar yağdığında bu şehire
Yapraksız dallar arasında
Ellinde ilkbahardan kalmış karanfiller
Saçlarında kır kokuları
Gözlerinde baharın yeşilliği
Kalbinde hastertlik ateşi
Bir gün sabah sen geleceksin
Mevsim sonbahar
Yağmurlar yağdığında bu şehire
Biliyorum sen geleceksin
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Müjde

Müjde
Terk etiğim şehir
Sana geliyorum sokaklarına
Şimdi bende varım eskiden olduğu gibi
Uzak bırakıldığım hayat kavgama
Müjde
Yaz kış demeden çalışan insanlara
Yemek bulamayan sokaktaki çocuklara
Yürekleri hasretle dolu analar
Sizinleyim susuzluktan çatlamış toraklar
Uslandırmaz beni hiçbir rutubetli oda
Selam olsun her kese şu darağacı var ya
Taş havlulara dikenli tellere
Karanfillere güllere doğan güneşe
İnşaatlarda çalışan kardeşlere
Müjde terk etiğim şehir
Artık senin kollarındayım
Al bu yürek senindir ey koca şehir
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Nazlı can

Nazlı can
Esmer hüzünler vurmuş yüzüme
Ay vaktinden çok önceleri
Gönül bahçemde geziniyorum sensiz
Ellimde çaresizlikten arta kalmış biraz zaman
Ansızın bir kuş gelir konar yüreğimin tomurcuklarına
Tomurcuklar sensiz ben sensizim zamanım sensiz
Kırılgan gülücükler yoluyorsan bana sesiz sedasız
Sevdaların tükendiği hazan mevsiminde
Sana mülteci kalmış yoksul gönlüm
Sen gittin gideli karanfiller topluyorum zamansız
Haydi, dön gel artık viran ömrüme
Dön gel nazlı can
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Nazlı can - 2

Hangi dağlarda açar
Hangi memlekette olur kokun
Ne renktir güllerin
Hasret çekenlerin yüreğine gider mi
Duygulu dokunuşların
Nazlı can
Sen bilirmisin acılı yürekleri
Bilirmisin bir sevda uğruna
Harcanan yılları
Ak dolan saçları
Kabus dolu geceleri Bilirmisin
Sevginin kutsal ışığını yüreklerde
Ah nazlı can ah
Bir anlatabilsem sana
Ama ne sen duyarsın feryatlarımı
Ne ben bulurum izlerini çıkmazlarda
Kim bilir ne zaman düşer yolun
Düşer bir daha buralara
Beklide hiç açmazsın bizim dağlarda
Yoksul gönlüme
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Ne çok şey var anlatılacak

Anlatılacak ne çok şey var aslında
Öylesine duygu yüklü
Sıcacık sevdalar la dolu
Çiçek, çiçek
Yağmur, yağmur
Tutkulardan yarınlardan
Yokluk içinde yaşanan
Yangınlardan
Ne çok şey var anlatılacak
Yumruklarda sıkılı öfke
Gülüşlerdeki tutku
Baharlarda ki sevda
Kırmızı güller diyarından
Habersiz geçen çocukluktan
Okullara uğramadan geçen
Yitik sevdaların peşinden
Kayıp olan bir gençlikten
Dağlardaki özgürlükten
Talan edilmiş yürekten
Kör kuyulardaki geçmişten
Haramilerle dolu gelecekten
Anlatacak ne çok şey var
Deli gibi sevdalara tutulmak
Kırmızı karanfilleri kucaklarcasına sevmek
Kömür madenlerinde sesizliği paylaşmak
Su damlacıklarıyla
Hayat yolunda yürümeyi bıkmadan
Yapayalnız olsan da kendinle
Ne çok şey var anlatılacak
Ölümle yaşam özerine
Özverili sevdalar özerine
Tutsak yüreğimiz özerine
Oysa hepsi dudağımda kaldı
Şu gönlüme yangın düştü düşeli

Ramazan Kayak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ne zaman yağmur düşse çorak gönlüme

Ne zaman yağmur düşse çorak gönlüme
İnler benim yüreğim sızlar yaralarım
Mutsuzluğu hayatımla ömrüme verdin
Ellerimde kelepçe kör kuyulardayım
Tükendi bu ömrüm senle senden uzakta
         Dönmedin, dönmedin gittin gideli
                                  Yorgun gönlüme
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O gün

O gün
Seni de alıp gidesim gelir
Şu benim yoksul  gönlümden
Dallarıma karakış gelmeden önce
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O mutlu olsun diye

Yüreğimize kelepçeler vurduk
Kör kuyularda bekledik zamandan uzak
Baharları kışa tercih ettik çıkarsızca
O mutlu olsun diye ömrümüzden vazgeçtik
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Oğul

OĞUL
Sevemedim bu çiçekleri
Sevemedim dikenleri
Bu denizler bambaşka olmuş buralarda
Karanlık geceler gibi kapkara
Sevemedim oğul
Sevemedim buraları
Bilirimsin?
Havası bile değişik boğucu
Yağmurları bir başka
Buralarda güneş bile soluk
Ya kuşlar
Özgürlüğün sembolü olan kuşlar
Onlar dahi kaçak ve ürkek
Sevemedim buraları oğul
Göremiyorum buralarda yıllardır
Özlediğim tutkuları, özlemleri
Duyamıyorum ezan sesi ile
Sabahları uyanmayı
Cuma günlerinin kutsallığını
Bayram namazından sonra kucaklaşmayı
Çocuklara harçlık dağıtmayı
Özlüyorum oğul
Tutsak yüreğimdeki tutkuları
Aramızda denizler var oğul
Dağlar var bulutlar yağmurlar
Hasretlik var oğul hasretlik var
Sen yerime yaşa içimdeki tutkuları
Sen gider hasretliğimi oğul
Bırakma bir başka bahara
Bazen kaç o şehirden git köyümüze
Şafakları koyunlarla beraber
Bereketli nisan yağmurlarıyla
Yeniden yaşa sevinci harman zamanında
Arada bir karış kalabalığa zamansız
İnsanlara bak oğul bizim insanlarımıza
Yüz çizgilerine nasırlı ellerindeki emeğe
Türbanlı analara bacılara
Cuma namazlarını kaçıra oğul
Sev insanları oğul
Sev oğul yaratanı seveni
Değerini bil her taşının memleketimin
Olur ya oğul
Ne zaman olur bilinmez
Aniden gelirse bir gün ölüm ömrümüzün özerine
Sizlere kavuşamadan bulursa beni bu uzak memlekette
Ölüm bir sevdadır yüreğimizde bir var oluş zamansız
Yaşamak ise bir tutku bir borçtur hayatta
Sen sahip ol oğul kendi fikrine tutkuna
Karşı koy her zaman bıkmadan yaşadığın sürece
Küfre şeytana ve ülkemizdeki ihanetçilere
Sen benim için umutsun yüreğime yeşermiş
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Sen düşüncemdeki tutku bendeki sevda
Yerime sen sördür davamızı zamanlara inat
Asla bırakma asla bıkma kavgandan oğul
Korku dolmasın yüreğine
Biz korkuyu tel örgülerle çevirili tarlalara ektik
Vazgeçme oğul sevdandan
Vazgeçme sevdandan dünya döndükçe
İsterse senide sürgün etsinler öte memleketlere
Benim gibi kendi öz yurdundan uzaklara
Silahın kalemin konuşsun dillin konuşsun
Şafaklarda güneşle beraber doğacaksın
Yağmurlarda mevzilerde kendi memleketinde
Okul sıralarında pamuk tarlalarında
Bu miras senin oğul bu savaş senin
Senin gibi yetişenlerin yüreğine işlesin
Sördür bu davayı bu kavgayı
Yurdumuzda işbirlikçi sesleri susana kadar
İhanetçiler darağacına asılana kadar
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Olurmu

Dertlerimi zincir yapsam
Sana kolye olurmu
Göz yaşlarımı çağlatsam
Sana inci olurmu
Gökteki ay yıldızı indirsem
Sana süs olurmu
Sevenlerin bağından bir gül getirsem
Yüreğine sevgi dolarmı
Bilsem ki beni seviyorsun
Dünya bana cennet olur
Sana seni seviyorum desem
Sevgimden şüphen olurmu
Yüreğimi ellerine koysam
Seni sevdiğimi anlarmısın
Anlarmısın
Sana vurgun bu delinin
Aşkı olurmusn
Olurmusun
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Onlar

Onları dikenli tellerle çevrili
Korku tarlalarına hapsettin
Hiç anlamazlar bilmezler asla
Ölüm nerden gelir nerden gider
Öteleri bilmez onlar
Yüreklerin aşkla nasıl yandığını
Tanımaz gerçekte asıl kavgayı
Direnişi savaşmayı sevmeyi
Ölümle ölümü oynayanları
Bilmez tanımaz onlar
Listeye alınmışsın kaç şafak önceden
Suçlu bulunmuşsun kararlarınca
Suçun katkısız bir iman
Tavizsiz onurlu mücadelen
Aşık olduğun ilahi yol
Tükenmeyen inatla hırsın
Burası Bosna,burası Keşmir burası Filistin
Korku salmışsın yüreklerine bir kere
Plevne de Cezayir de hendek te
Sularda boğulmuş hep
Nil denizinde Çanakkale de ege de
Onlar hep firavunla nemruttun peşinde
Bu korkuyla saklanmışlar asırların ardına
Suçlu bulmuşlar seni işte böyle
Cezan
Gece yarısı mı yoksa ezan vaktinde mi
Belki Ali gibi teslim iken yaratana
Ya da Hamza gibi haince arkadan vurulursun
Ama sonuçta listeye alınmışsın
Nice şehitler gibi senide bulurlar
Kimlikleri beli meçhul zalimler
Ya satırla ya da kurşunla
Belki kutlu bir bayram sabahında
Susturulacaksın
Oysa o korku onların yüreğinde büyüyecek
Korkuları hiç bitmeycek
Yeryüzünde yaşam sürene dek

                 Ramazan Kayak
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Öğretmedin ki

Bu gün sokaklardayım
Sokaklar ıslak
Sokaklar soğuk
Sokaklar sensiz
Biliyorum artık olmayacaksın
Artık yüzüme gülmeyeceksin
Bana sarılmayacaksın
Tutmayacaksın ellerimi
Sen şimdi uzaklardasın
Sen yoksun hayat bana tuzak
Sen yoksun yaşam bana uzak
Sen yoksun ömrüme yağmur yağmayacak
Sen yoksun tarumar oldu gönül evim
Artık karanfilleri sevmem
Artık yağmurlarda yürümem
Artık baharları beklemem
Sen yoksun tüm mevsimlerim kıştır
Sen yoksun bende yaşam bitmiştir
Sen yoksun içimde sevda ölmüştür
Sen gittin buralarda beni bırakıp
Seni böylesine candan severken
Sana böylesine delice vurgunken
Gittin aniden sesiz sedasız
Öğretmedin ki bana güllüm
Ben nasıl yaşarım şimdi sensiz
Ben nasıl nefes alırım böyle kimsesiz
Ben nasıl yaşarım sensiz …..
ÖĞRETMEDİN Kİ
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Ömür

Ömür
Ne haran çölünde su
Ne Malabadi de doğan güneş
Ne karaca dağ da yağan kar
Ne her bahar açan gelincik
Ne okyanusların maviliği
Ömür
Akıp giden zamanın içinde
Dümeni olmayan sandal gibidir
Akıntıya kapılmış dolu dizgin giden
Dilediğin yerde durup
Gitmek istediğinde gidersin
Asla geri gidilmeyen
Büyük bir nehirdir
Akar akar akar
Ömrümüzdeki nehir
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Özgürlük tutkusu

ÖZGÜRLÜK TUTKUSU
Şafaklarda
Bin umut doğar gün’e
Ve
İnşaat’taki işçilerin
Kürek sesi bozar sabahın sesizliğini
Yağmurun çiseleyişi ile toprak kokusu
Bağrımı dağlayan özgürlük tutkusu
Bir bu inşaat’ta bir o inşaat’ta
Devam ediyorum bıkmadan
                                         Kavgaya
Çıkmak için barış dolu yarınlara
Sevgi dolu yüreklere ulaşmak için
Fırtınalarda geçecek biliyorum
                                        Bu sevdam
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Özlediğim

Yıllardır özlediğim
Bir umutla bir şafak
Bir gün çiçeği
Suyun kenarına yeşermiş
Bir çift göz
Yeşil ya da siyah
Kıyısına oturmuşum
Sesizlikte gecenin
Dinliyorum
Gönlümdeki fırtınaları
Özlemim dağıtmış yüreğimi
Param parça olmasa da
Hala sevdadan yana sabırlı
Mevsimleri unutum
Yağmurları
Kapandı mı gönlümdeki kapı
Kavgadan yana yoksa
Sevdadan yana yoksul gönlüm
Ararım baharları çiçekleriyle
Memleketimi
İçimdeki yara düşmandan  yana
Gün çiçeğini ariyorum
Gelincik tarlasında
Koyu bir sonbahar akşamında

                        Ramazan Kayak
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Sahip ile köle

Ben bir gövercindim
O dağ başında yaban güllü
Ben nisan yağmuruydum
O çölde bir kum tanesi
Ben serseri bir mayındım
O beton şehirlerin kızı
Biliyordum yollarımız bir değildi
Ama yine de ona tutkundum
Tıpkı yaşam ile ölüm gibi
Sahip ile köle gibi
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Sana yağmur desem mi yar

Gözlerin deniz mavisi
Sana maviş desem mi yar
Saçların altın sarısı
Sana ateş desem mi yar
Gözlerinde yaşlar akar
Sana yağmur desem mi yar
Yanağında güller açar
Sana bahar desem mi yar
Kudurdu kalbimde ki yaralar
Sana tabip desem mi yar
Al götür beni dünyana
Sana canım desem mi yar
Sana aşkım desem mi yar
Söyle yolunda  öldüğüm
Senin kalbinde neler var
Yar
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Sanmıştım ilkbahar geldi benim ömrüme

Zamanı geldi öte zamanlardan
Karlar yağmurlarla dost oldu
Gönlümün çorak toprakları
Sanmıştım ilkbahar geldi benim ömrüme
Beni yeni ateşlere itmişlerdi oysa
Kervanlara katılmışım asırları ötesinde gelen
Malabadi den dert yüklemiş yemenden geçen
Tenha yollarda solgun yapraklar arasında
Sonbahardan arta kalan
Yalnızlığa giden kervanlara katılmışım
Kaderimi arıyorum kendimi soruyorum
Gecelerin ötesinde öte mevsimlerden
Kendi gecemden kendi ömrümden
Geçmişimden kaçarcasına
Kaçarcasına kendi ömrümden
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Sarhoşum

Sarhoşum
Biliyormusun ben böyle değildim
Ama görüyorsun işte
Ve biliyorsun sarhoşum
Ellerim ha evet nasır bağlamış
Avuçlarımla
Parmaklarım ezilmiş
İnşaatta çalışmaktandır
Evet, ayaklarım kokuyor farkındayım
Üç gündür ayakkabıları çıkaramadım da
Biliyorum ter de kokuyorum
Sende mi farkına vardın
Ah bir anlatabilseydim
Ne yatacak bir yerim
Ne oturacak bir evim
Ne de bir sevenimin olmadığını
Yapayalnızlığımı
Sarhoşum, sarhoşum sarhoooşum
Ama lütfen yanlış anlama
Hiçbir şey içmedim
Öylesine sarhoşum işte
Hayret mi ettin
Ya haklısın nerden bileceksin
Yoksulluğu, işsizliği
Açlığı sende bilirsin sokaklarda
Orası senin de evin benim gibi
Parklarda banklarda kaldırımlarda
Mutluluk benim dünyama uğramadı
Özgürüm biliyorum
Daha çok acı çekmek içindir
Yıllarım benden habersiz gittiler
Saçlarım beyazlara karıştı
Bu günümde umut yok
Geleceğim de meçhul
Böyle yaşam içinde
Sen sarhoş olmaz mıydın?
Tiksiniyorsun değimli benden
Doğrusunu istersen
Bende tiksiniyorum
Kendimden ömrümden
Günyüzü görmeyen bu sarhoş gönlümden
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Sen

Sen bir tutkuydun benim varoş gönlümde
Ne yıllar unuturdu seni ne sen geldin ömrüme..
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Sen ağlarsan

Sen ağlarsan
Buz tutar gönül tomurcuklarım
Haremiler kaplar tüm hücrelerimi
Kör kuyulara düşer bedenim
Mevsimler hazana döner o an ömrümde
Duygularım sellere kapılır
Yollarım çıkmazlara çıkar
Türküler susar bende
Can susar
Kaç sen gelir girer yüreğime karanfillerle
Kaç sen çıkar gider benden sesiz sedasız
Bu beden ayrılır tenden
Bu gönül ayrılır benden
Sen ağladığında
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Sen beni bırakıp burdan giderken

Ne günlerim anlamsız
Ne de gecelerim karabasan olacak
Yağmurlar ıslatacak bedenimi
Vücudumda yangınlar küllenecek
Bitecek ömrümdeki hoyrat sevdalar
Karanfiller yeniden kokacak
Güneş dünyama bir başka doğacak
Bedenimde haramilere yer kalmayacak
Dinecek yüreğime inen sızılar
Kör kuyularda kalmayacak kırılgan kalbim
Yeniden..
Yeniden ilkbahar gelecek benim ömrüme
Sen beni bırakıp buradan giderken
Ruhumu kalbinden azat ederken
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Sen bu şehirden giderken

Güllerim soldu elimde
Bakışın kaldı gözümde
Cümleler donu dilimde
Ruh kalmadı bedenimde
Sen bu şehirden giderken

Gönlümde umut kalmadı
Gözümde yaşlar durmadı
Dizimde derman kalmadı
Dondu kalbim hiç atmadı
Sen bu şehirden giderken

Çekip gidiyorsun benden
Hiç bir elveda demeden
Yıllarca olmamış gibi
Zamanı durdurdun bende
Sen bu şehirden giderken
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Sen geleceksin diye

Güller açıyor şimdi her renk
Bu kırılgan ve yoksul gönlümde
Kır çiçekleri topluyorum kucak, kucak
Alabildiğince kırmızı gök mavisi altında
Yüreğimde çılgın bir deli koşar
Senin geleceğin yollara
Karanfillerle doldurdum kalbimdeki yerini
Sen geleceksin diye
Şimdi yağmurlar ıslatmıyor bendeni mi
Karanlık gecelerde korkmuyorum sensiz
Bedenim kordan ateşlerde
Yürümeyi yeni öğrenmiş bebeğin
Ürkek heyecanlarındayım
Kalbim ayrılacak gibi bedenimden
Bu duygularla kudurmuş halde
Sen geleceksin diye
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Sen gelirsin aklıma

Bazen bir şiir yazarken
Bazen bir gülle bakarken
Bazen yağmurda yürürken
Güneşin batışını ötelerde izlerken
Gecenin bir yarısı
Yüreğime bir sancı sararken
Kan çanağı gözlerimle
Şafağı beklediğim gecelerde
Sen gelirsin aklıma
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Sen hala yoksun

Sen hala yoksun
Sular duruldu fırtına dindi
Hala yoksun sen
Bir kere gelmiyorsun diye
Kör kuyulardadır yüreğim
Kaç şafak oldu karanlıklardayım
Sensiz günler zindandan beter
Gelmeni bekler bu yorgun gözler
Yaş kalmadı göz pınarlarımda
Sen hala yoksun
Sabır halkaları koptu içimde
Tutamıyorum bendeki o diğer beni
Yakıyor içimi yokluğunun ateşi
Dön bekliyor seni kırılgan yüreğim
Günler mevsimlerle geçiyor ömrümden
Sen hala yoksun
Çiçekler dikmiştim gönül bağıma
Geleceksin diye tüm yollarına
Kaç bahar böyle senin uğruna
Geldi geçti seni beklerken
Sen hala yoksun
Yağmurlar yağıyor sensiz bağrıma
Boğuluyorum sen hala yoksun
Tükendi ömrüm senin uğruna
Mezara konuluyorum sen hala yoksun
                                  Sen hala yoksun
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Sen okurmusun

Bir gün güzel bir şiir yazarsam
Ömrümün yitik sevdalarına dair
Yüreğimi talana çeviren yangınlara
Bitmez denilen yolların çıkmazlarına
Yoklukla tükene ömrümde aklaşan saçlara
Hazanla dolu geçen ilkbaharlarıma
Sen okurumsun yüreğini açıp ta
Sen anlarmısın sessizlikte sesimi
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Sen söyle

Sen söyle
Diyorlar ki
Ben sana sevdalanmışım
Seni sevmişim
Görmediğim zamanlar
Hep seni özlemişim
Seni aramışım ben
Adana sokaklarında
Bu deli yürekle ben sana bağlanmışım
Senin güzel gözlerine aşık olmuşum
Doğrumu bu söylenenler
Doğrumu bu güzel kız
Haydi sen söyle
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Senden habersiz

Senden habersiz
Her saba bir kuş gelir
Konar yüreğimin tomurcuklarına
Bir yanıma  umut
Bir yanıma hüzün bırakır
Deli gönlüm laf anlamaz yokluktan
İllede seni ister gün doğumuyla
Senden habersiz
Senden habersiz
Ay ışığı dökülür gözlerime
Senden uzaklarda
Gecenin bir vaktinde
Seninle tanıştığım sahilde
Anlatamiyorum yüreğime sensizliği
Gönlüm ağlar ben ağlarım
Senden habersiz
Senden habersiz
Damla damla düşer yağmur
Gönlümün yangınlarına
Talan edilmiş tüm duygularım
Bağlanmışım senin gözlerine
Baharlar gibi umut dolusun
Bazen bakarım senin gözlerine
Yanar yüreğim yanar senden habersiz
Senden habersiz
Bir çiçek açar gönül bahçemde
Nisan yağmurlarıyla beraber
Hüzün kokar hasretlik kokar
Gözlerim hala senin yolarında
Hala sevdiğin karanfiller penceremde
Mevsim şimdi hazan
Karanfiller kan kırmızı açmış
Yüreğim çılgın yüreğim deli
Seni bekler karanfiller
Seni bekler seni özler bu beden
Senden habersiz
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Senin de yüreğinde bir çiçek açsın

Hayata kösüp voş veme sakın
Boşuna tüketme tüm umutlarını ha
Savurma amaçsızca sebepsizce
Bitmesin
Bırak gönlünün bir köşesinde biraz kalsın
Baharlar bir daha geldiğinde yüreğimize
O gün seninde yüreğinde
Bir çiçek açsın
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Senin gözlerin

Bir hüzün şarkısı çalar gözlerin
Yüreğimi söküp alır gözlerin
Okyanusların derin mavisine atar
Geriye dönüp bakmaz, senin gözlerin
Bir karakış olur zamansız gelen
Mavzerde kurşun olur kalbimi delen
Doğmayan güneştir geceme giren
Bir kara sevdadır, seni gözlerin
Deşifre edildi tüm duygularım
Hücre, hücre bölündü gitti bedenim
Ölürsem olursun benim sebebim
Harami’den beter, senin gözlerin
Yüreğime girdi yaktı içimi
Zindana çevirdi benim günümü
Kelepçelere vurdun iki elimi
Beni  benden çaldı,  senin gözlerin
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Senin gözlerin için

Senin gözlerin için
Ne acılar çekmişim
Sen gittin buralardan
Ben kendimden geçmişim
Yakmışım gemileri
Limanlar toz duman
Kölesiyim bu kalbin
Hiç dinlemiyor aman
Kara gözlerin için
Ben kendimden geçmişim
Bir bakışın uğruna
Neler feda etmişim
Hapis olsa ucunda
Yinede seveceğim
Mahşer mi gittiğin yer
Peşinden geleceğim
Bütün zamanlar senin
Al kalbimde senin
Ben kalpsızda yaşarım
Senin gözlerin için
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Sevdiğim

Sevdiğim
Açmadım bir daha
Kapısını gönül evimin
Bahçesini öyle bıraktım
  Bıraktığın gibi
                   Sevdiğim
Biliyorum
Çoktan solmuştur
O çok sevdiğin kırmızı karanfiller
Artık sevinç yok orda
Şimdi
Mezarlık sensizliğindedir
Susuz topraklar gibi
Filizlenen bir şey kalmamıştır
Hazana dönmüştür orda zaman
Yaprakları dökülmüştür umutlarımın
Mevsimlerden habersizdir orda günler
Sensizlikte yaşam nasıldır
Bilemezsin
      Sevdiğim
Nasıl geçer günler
Sabahlar kaç gözle beklenir
Umutlar nasıl bir,bir yok olur
Yaşama sevinci nasıl biter
                             Bilemezsin
Öylesine
Düşkün ve tutkundum sana
Senle yaşamıştık baharları
Beraber ıslanmıştık yağmurlarda
Candan sevilmeyi sende öğrenmiştim
Dikenli yolları senle aşmıştım
Yoksulluğa haksızlığa direnmeyi
El ele kenetlenmeyi senle başarmıştım
Umutla sabır etmeyi
Kavuşmayı özlemlerin ardından
Hasretle kucaklaşmayı
              Öğretmiştin bana
Sevdiğim
Beni zamansız bırakıp gittin
Ne vardı ötelerde beni terk etin
Kayıp etmişim her şeyi sensiz
Sabrın halkaları kopmakta içimde
Umutlar bırakıp gitmiş
Azap nehir ine kapılmış bedenim
Seni arıyorum
                  Yoksun
Kendimi arıyorum bulamıyorum
Tutunacak bir dalım kalmadı
Savruluyorum
          Bedenimdeki bu kasırga ile
Öylesine terk etinki giderken
Beni de götürmüş gibisin
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                      Sanki yokum ya
Ben senin hasretine
         Yokluğuna dayanamam
Ya buralardan giderim
Ya peşinden gelirim
                      Sevdiğim….

Ramazan Kayak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sevgili

Kaç sokak var aramızda
Kaç deniz
Ne kadar gözyaşı
Ne kadar hasretlik
Bilirmısin
Her sensiz geçen dakikada
Kaç ben ölür içimde
Kaç ben atılır
Tel örgülerle çevrili
Mayın tarlalarına
Kaç bahar geçer
Senden uzakta sensiz
Sağanak yağmurlarda
Bilirmisin
Nasıl sevildiğini
Nasıl özlendiğini
Bomboş soğuk odada
Nasıl beklendiğini
El açılıp Allah’a
Kaç dua’da istenildiğini
Bilirmisin
Benim kara bahtım
Beni deli sevdam
Çıkmazlara atığın yetmedımi
Her şey’e köstürmeyi
Herkesten kaçırtmayı
Kaçak gecelerin sonunda
Tek başına bırakılmayı
Bilirmisin
                Sevgili
                        Sen söyle…

                                         Ramazan kayak
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Sevgili ye ağıt

Seni tanıdıktan sonra
Hasrettin sevginin sensizliğin
Adını yeni, yeni koyduğum
Duygu denizinden
Bir gün doğumu vaktinde
Kalbimi beraberinde götürdün
El değmemiş sevdalarımı
Sana tutsak duygularımı
Adını koyamadığım çırpınışların
Yüreğimi burkan isimsiz acıların
Bu hasrettin adı aşk mıydı?
Daha önce kimse sevdirmemişti
Çaylak yüreğime sevdaları
Dolunaylı bir gece tam on beşinde
Başımda kavak yelleri estiği çağda
Gözlerinle karşılaştığında gözlerim
Ben bende değilim o an
Mavi gözlerinin umanına dalmışım
Kara gözlerim umutsuz çaresiz
O akşam anlamıştım
Tutkuyla bağlanmışız ikimizde
Yüreğime destan yazmışım
Farkında olmadan
Ruhumu teslim alan titrek sesin
Yıllardır seni tanıyormuşum
Seni seviyormuşum gibi
Bu kadar candan sevmişim seni
Ölçüyü kaçırmışım seni severken
Yaman abartmışım yüreğimde
Sevgili ey sevgili
Seni böyle sevmek korkutuyor beni
Yüreğimin önünde gizli uçurumlar
Ben düşünemiyorum hiç birini
Sensiz her şey bayat bana
Senin sevdana kapılmışım bir kere
Ne ateşler ne kızgın dalgalar
Nede insan yutan uçurumlar umurumda
Sen biliyor musun aşkın felsefesini
Karşındakinde nasıl güvenileceğini
Kaç aşık verdiği sözde durabilir
Bendeki ne yaman bir sevgi bilirmisin
Ben gözlerinin tutsağıyım
Gönlümün en mahrem dehlizlerine girdin
Çözdün deşifre ettin bütün duygularımı
Bir ayrılık rüzgarı eser mi hayatımızda
Gönül goncalarıma çiy düşer mi?
Vakitsiz hiç beklemedik bir anda
Hoyrat bir fırtına koparır mı?
Gönül bahçemdeki sevda çiçeklerini
Bir soru takılıyor aklıma
Ve sana sormak istiyorum
Başka bir bahçenin çiçekleri için
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Feda eder misin bu sevdamı
Sevgi bir gönül oynu olmamalı
Kutsal değerleri olmalı
Sen şimdi uzaklardasın aşkım
Vedasız bir gidişin ardından
Hemen dönerim deyip söz vermiştin
Kahır ediyor beni
Kendimi yargılıyorum sensiz
Sevdam böyle olmamalı
Yoksa bendini yıkmış sel gibi
Duyguların gittiği yere mi gitmeli
Sana ulaşmak o kadar zor ki
Senden uzak seni düşünmek
Öylesine sinmişsin ki hayatıma
Muhtacım aşkım sana muhtacım
Tıpkı ekmek ve su gibi
Şimdi perişanım viraneyim
Dön artık aşkım dön şu ömrüme
En güzel çağlarım sensiz geçmekte
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Sevinçlerinde bir çocuk olmak

Bir çocuk olmak istiyorum gözlerinde
Mahsum saf nefretsiz
Sevinçlerinde bir çocuk olmak
Art niyetsiz sevgiyle kucaklanan
Bir çocuk olmak senin kollarında
Gözyaşlarında ağlayan bir çocuk
Geleceğe kaygısız, geçmişten üzüntüsüz
Bir çocuk olmak isterdim dünyanda misafir
Ama ne ben çocuk olabilirim, ne geçmişim gelecek
Nede sen seversin beni, delice bir sevgiyle tarifsiz
Ben erken doğmuşum, ya da sen zamansız
Bende zaman sonbahar, hazan mevsimindeyim
Teninde karanfiller açmış, sende mevsim ilkbahar
Bir çocuk olmak isterdim gönül bahçende
Yeni açmış kırmızı gelinciklerle yüreğinde yaşamaya
Bir sevda, bir türkü, bir umut olmak isterdim
Kırılgan yüreğine tutulmuş, mülteci bir sevdalı
Gönlüne yangınlar düştüğünde zamansız
Zamanı olmak isterdim, hesapsız sevdaların
Bir çocuk olmak istiyorum gözlerinde
Mahsum saf nefretsiz
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Sevmedin ki

Ben seni bir çiçek gibi sevdim
Daldaki nar gibi sevdim
Petekte bal gibi sevdim
Ben seni beyaz kar gibi sevdim
Sen beni hiç sevmedin ki
Ben seni nisanda yağmur gibi
Gökyüzünde turnaları sever gibi
Bozkırlara düşen çiy tanesi gibi
Ben senin o gülüşlerini sevdim
Sen beni hiç sevmedin ki
Ben seni mayısta karanfil gibi
Ocakta kardelen gibi
Düğünlerde halayı sever gibi
Ben seni ömrümdeki yoksulluk gibi sevdim
Sen beni hiç sevmedin ki
Saçıma dolan aklar gibi
Hazan mevsimine kapılmış yıllar gibi
Sonbaharda dökülen yapraklar gibi
Hoyratça tükenen bir sevda gibi
Asla gerçekleşmeyen rüya gibi
Ben seni ölümü sever gibi sevdim
Sen beni hiç sevmedin ki
Hiç sevmedin ki ….
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Sürgüne bir şiir

Sürgüne Bir şiir
Bir şiir yazmak istiyorum
Gecenin içinde
Karanlığın kapladığı kopartmanda
Uzaklaşıyorum her saniye
Sevdiklerimden
Daha uzaklara
Hüzün kaplamış içimi bu akşam
İçimde deli bir duygu
Sevdiklerime doyamamak
Ağlayacak gibiyim dolu,dolu
Bunu da yazmalıyım şiirime
Açık pencereden bakıyorum
Her yer karanlık
Her taraf sesiz ve sakin
Trenin gürültüsü dışında
Tıpkı fırtına öncesi gibi
Uzaklarda çok uzaklarda bir ışık
İçeri rüzgar doluyor
Özgürce ciğerlerime kadar gidiyor
Sonra saçlarımı dağıtıyor
Bir şiir yazmak istiyorum sevdiklerime
Can dostlara candan sevdiklerime
Dikenli tellere
Mahpus damlarına doğan güneşe
Yazık ki
Ne kalemim var nede kağıt
Üstelik
Ellerimde kelepçede
Ve hızla uzaklaşıyorum  memleketimden
Bir şiir yazmak istiyorum
Kahır olası sürgüne
        Sürgüne
                                Ramazan Kayak
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Şimdi

Şimdi
Bu yıl da böyle
Kopuk,kopuk içimde
Sevdan yana sabır halkaları
Güneşi ararken dağların ardında
Kendimi kor olduğumu
Gördüm şimdi
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Şimdi göç zamanı

Şimdi göç zamanı
Taşınıyorum kalbinden sesiz sedasız
Çok sevdiğim karanfillerim
Baharım
Hiç olmayan sevinçlerim
Uğrunda harcadığım gençlik yıllarım
Hepsi sende kalsın hepsi
Sormuyorum hesabını
Sendeki yitik zamanlarımı
Ben
Ve yorgun gönlümle
Taşınıyorum kalbinden sevgili
Şimdi göç zamanı
Haberin ola
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Tarumar

Gençlik çekip gitti benden
Kalan ömrüm tarumar
Baharlar göçtü içimden
Zaman şimdi tarumar

Gözümde yaş kalbimde hicran
Umutlarım tarumar
Ben severim sevilen hissiz
Şimdiki aşklar tarumar

Gönül evim viran olmuş
Sevdalarım tarumar
Kör kuyudayım
Gelen kervan tarumar

Ne gün gürdüm ne gece
Vakitlerim tarumar
Bende iklim hücre, hücre
Mevsimler tarumar

Başım alıp gideceğim
Memleketim tarumar
Mülteci olmuş yüreğim
Sığınağım tarumar
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Taş duvarların ardında

Taş duvarların ardında
Sevgili kardeşim
Sana bu satırları uzaklardan yazıyorum
Umarım eline geçerde okursun
Uzun zaman oldu görüşmeyeli
O uzak şehre gittiğinden beri
Senden sonra çok şeyler değişti
Çocukluklar
Köy yaşantımız
Sevgideki kutsal duyguları kayıp ettik
Hep bir yerlere savrulduk ayrı,ayrı
Darmadağınık hayatlara itildik
Hani
Seher yeline kanat çırpar ya
Uçar gider bilinmeyen yerlere
Kanat çırpar ya göçmen kuşlar
Öylesine dağıldık köşelere
Nerelerdeyiz bilmiyoruz kardeşim
Şimdi bir türkü söylenir Malabadi den
Bakır madenlerinden dinlenir
Damla,damla dökülür alın teri
Gözyaşlarıyla karışık
İşte öylesine bir sevda peşinde dolanıp durduk
Öylesine bir sevda ki bu
Bir gülücükle anlatılır
Hüzünlü bakışta
Yumruk sıkışta
Dile getirilir yürekteki kor
Şimdi bir daha gelmiştir memleketimize bahar
Nisan yağmuruyla
Kan kırmızı olmuştur her yer
Gelinciklerle
Hala türküler söylenir mi bilmem
Haykırmak istiyorum var gücümle
Biliyorum taş duvarlarda eriyecek çığlığım
Yürek bu susmak nedir bilmez işte
Ömrümüzü tükettik artarda uzak yerlerde
Bilmiyorum dönebildin mi köyümüze
Ben taş duvarların ardında
Köyüme hasret sizlere hasret
Görmesem güneşin doğuşunu bir daha
Kendi memleketimde
Biliyorum bir çiçek açacak yüreğimde
Sizden yana sevgiden kardeşlikten yana
Şu yoksul gönlümde bir çiçek açacaktır
Ben güneşi görmesem de
Taş duvarların arasında karanlık odalarda
Karanlıkları aydınlatacak
Bir çiçek açacak yüreğimde
Biliyorum…
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Türe

Türe
Alıp götürdüler onu
Getirdikleri gibi
Sinsi gecenin karanlığında
Giderken
Yaşlar akıyordu gözlerinden
Öylesine kırılgan  ürkek
Yabancılar arasındaydı sanki
Namusumuzu kirletin dediler
Sevdalı
Sevdası belalı güzel kız’a
Saçlarından tutup sürükledi
Babası ve abisi
Son umutla takıldı gözleri annesine
Sevmenin suç olduğunu söyler gibi
Annesinin çaresiz bakışları kaldı gözlerinde
Kıymayın kuzucuğuma kıymayın ne olur
Ancak kendisi duyuyordu söylediklerini
Birde nazlım dediği kuzusu
Ve karanlıkta gözden kayıp oldular
Nice zaman sonra
Bir derenin ağzında iki silah sesi
Yırtıp geçti gecenin sesizliğinı
Namus temizlenmişti
Kızın gözlerinden akan yaşlar
Parlar gece gündüz demeden
O derenin ağzında
Üç yürek kan ağlıyor şimdi
Bir türe uğruna
Bir can feda edilmişti
Daha nice canlar var sırada
Kim bilir
Uğursuz türe uğruna
Sevmek sevilmek adına
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Umut

Yüreğinde umudu tüketme sakın
Bırak bir köşede biraz kalsın
Baharlar bir daha gelir yüreğimize
O gün seninde yüreğinde
                            Bir çiçek açsın
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Umut oldun

Işıl,ışıl bakan gözlerinle
Şu suskun gönlüme
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Verda ya

bir varsın bir yoksun
yolu yitiklere şimal yıldızımısın
kurak çöllerde
yağmurmusun yeni sevgi filizlerine
sevgiye hasret kalplerde
hiç tatılmamış sevdamısın
yoksa umutsuz yaşamların arasında
umut dağıtan melek misin
bir varsın bir yoksun
söyle güzel söyle
sen hangi memlekettesin
hangi kalplerde yaşarsın
hangi denizlerde dolaşırsın
hangi bahçede açılırsın
şafak vakti kan kırmızısı
hangi türkülerde söylenirsin
yaşamın hangi yakasındasın
söylermisin........
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Yağmur yağıyordu bu şehirde

Sen gittiğinde
Yağmur yağıyordu bu şehirde
Mevsim hazandı mevsim hicran
Gönlüme yangınlar düşürdün
Ne yaman bir sevdaymış bu
Dökülürken saçlarında yağmur taneleri
Döneceğim, döneceğim diyordun
Unutma beni canım, canım
Sarılmış ağlıyordun ağlarken titriyordun
Sen gittiğinde
Benden bir parça aldın gittin
Aldın yüreğimdeki o kutsal duyguyu
Çok yağmurlar yağdı sensiz bu şehirde
Kaç bahar geçti ardı ardına sayamadım ben
Bende bütün mevsimler hazan
Zamanlarım hep senin hep sana tutsak
Hâlla yağmurlar yağar benim ömrüme
Sen gittiğin günden kalan yağmurlar
Bende bir şeyler yitik bir şeyler kayıp
Yüreğimde her zaman bir sızı bir korku
Ya hiç gelmezsen dönüpte sevmezsen
Başkasını sevecek takat yok bende
Hâlla yağmurlar yağar bu şehirde
Mevsim hazan şimdi benim içimde
Dön gel sevgili yar dön bu ömrüme
Kapanmıyor bu yürekte sensiz yaralar
Dönüp gelsen artık dönsen ne var
Gelmezsen bitmez ömrümde bitmez bu yağmurlar
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Yangınlar gönlüme inmeden önce

Tam vaktinde gel
Yangınlar gönlüme inmeden önce
Tam on beşinde
Teninde karanfil kokusu
Gözlerinde bahar yeşilliği
Gözyaşlarında nisan yağmurları
                  Ve bereketi ile
Bakışlarında gönül yangınlarım
Gülüşlerinde ömrümde kaçan sevinçleri
Tam vaktinde gel
Yangınlar gönlüme inmeden önce
Tam on beşinde
Gönlümdeki sürgün sevdalara
Sevdada tutuklu yıllara
Talan edilmiş duygulara
Sana mülteci yüreğime
Yalnız benim olan bir baharla gel
Tam vaktinde
Yangınlar gönlüm inmeden önce
Tam on beşinde
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Yar

Yar
Sensizlik
Senden uzakta olmak
Nedir biliyor musun yar
Bilir misin şu yüreğimde
Ne fırtınalar kopar
Ne acılar var yoksul gönlümde
Ne ateş yanar
Sensizlik
Haran çölünde
Suya hasret toprak gibi
Ağrı’nın zirvesinde hoyrat gibi
Şilan çayında ağıt gibi
Malabadi’de gün batımı
Mayıs sabahında
Tren garının bir bankında
Kimsesiz ölüm gibi
Bilir misin yar
Sensizlik ne illettir
Sensiz gecelerde
Ne kadar karanlıktır geceler
Tükenmeyen saniyeler
Bilir misin sen yokken
Kaç gözle beklenir şafak
Sensiz yaşamak nedir
Bilir misin yar
                Yar
             Ramazan KAYAK
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Yargılandın

Kaç sokak var aramızda
Kaç deniz ne kadar gözyaşı
Bitmeyen özlem hasretlik
Bilirmısın
Sensiz geçen her dakikada
Kaç ben ölür içimde
Kaç ben atılır
Tel örgülerle çevrili
Mayın tarlalarına
Kaç bahar geçer
Senden uzakta sensiz
Sağanak yağmurlarda
Nasıl sevildiğini
Nasıl özlendiğini
Bomboş soğuk odalarda nasıl beklendiğini
El açılıp şafak vaktinde Allaha
Kaç dua da istendiğini
Bilirmısın
Bu kırılgan çaylak yüreğimi
Çıkmazlara ittiğin yetmedi mi?
Hayatta küstürmeyi
İnsanlardan uzaklara kaçırtmayı
Kaçak gecelerin sonunda
Tek başına bıraktırmayı
Yetmedi mi ha söyle
Sana böyle vurgunken
Artık koptu halkalar sabırdan yana
Şimdi seni yargılıyorum
Sevene ve sevgiye ihanetten
Suçlusun
Cezanı kalbimin en ücra köşesinde
Kimsesiz ve tek başına
Ömür ün boyunca çekeceksin
Biliyormusun
Söyle.
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Yeniden mendiller salandı

İşte bir mevsim daha
Tükendi ömrümden
İçimden kanayan sevdama
Yeniden çiçekler açtı
Sağanak yağmurda
Yeniden mendiller salandı
Eller sıkıştı dostça
Tren garlarında hasretliğe
Tel örgülerin ardından özgürlüğe
Ve türküler yakıldı
Halay çekildi geceden güne
Kaç şafak kaç günle
Gecelerle dost oldu
Sen hala uyu dostum
Biliyormusun ki ömründen
Kaç mevsim geçti
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Yüreğim benda kalmasın

Bak
Bıraktım avuçlarına
Al götür yüreğimi
Götür benden uzaklara bırak
Bırak uçsuz denizlerin
En derin ve en karanlık yerine
Ya da
Ulaşılmaz dağların zirvesine
Kar'ların altına göm
Olmasa al yüreğimi
Susuzluktan çatlayan
Çöllerin göbeğine göm yüreğimi
Bir daha geri gelmesin
Beni bulmasın yüreğim
O yürek bendeyken
Sen bende olmasan
İnan sensiz yaşamaz bu can
Bırak kalsın bu yürek
Ya denizde ya kar altında
                    Ya kum'da gömülü
Sen yoksan hayatımda
Bırak benim de yüreğim
                            Olmasın...
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Yüreğim hala sürgün kendine

Seninde gözlerin dolu,dolu oluyormu
İçinde acılar sinsice kabarıp
Yaralar açiyormu gizli,gizli
Her damlada kan doluyormu
Gözyaşlarından sonra gözlerine
Yatağından uyanıp gecenin bir vakti
Sesiz kimsesiz üşüdüğün oldum
Acının bedenini yaktığı zamanlar
Çılgınlar gibi koştuğun oldumu
Yumruklarını sıkıp,sıkıp
Taşlara tekme atıp
İnsanlardan kaçıp ağladığın oldumu
Böyle bir yaşam bıraktın bana
Sen giderken bu şehirden
Yüreğim hala köskün bana
Hala sürgün kendine
Ne haramiler bıraktın bu bedene
Sen giderken
Biliyormusun.
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Zaman karaya vurma zamanı

Kıyısına yanaşmışız hayatın
Kara göründü görünecek
Fırtınaları çoktan atlattık
Kasırgaları yağmurları
Liman çok uzak değil
Işıkları sızıyor fenerin
Belirli belirsiz
Artık
Ne el sallayan var ardımızdan
Ne bir bekleyen
Gönlümüzdeki saat durdu
Zaman karaya vurma zamanı
Kıyısına yanaşmışız hayatın
Kara göründü görünecek
Ne geriye dönüş var
Nede ileriye gidilecek
Türküler bile sustu
Kırılgan yüreğimizde
Günler anlamını yitiriyor
Geceler karabasan
Gönlümüzde hala mırıltılar
Oysa zaman
Karaya vurma zamanı
Belki bu gün ya da yarın
Kıyısına vurmuşuz hayatın
Biz farkında olmasak bile
Hayat kopuk artık içimize..
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Zamana umut

Nice sevdalara türküler yaktık
Nice sitemler etik yalancı dostlara
Kaç defa köstük batan güneşe
Kaç vefasıza bağlandık umutsuzca
Umutlarımızı başka baharlara bıraktık
Nadaslı topraklarda
Tekrar içimizde filizlensin diye
Zamanı geldiğinde
Şimdi dost olduk gecelerle
Zamana inat
Yaramıza tütün bastık
Ve bir daha sevdayla döndük
Yitik günlerimize
Saklı sevdamıza
Yendik şimdi yüreğimizdeki korkuları
Artık yağmuruz nisan sabahlarında
Çiçek gibiyiz gelincik tarlalarında
Artık umudu boşa tüketmek yok
Çünkü kardeşliği işlemişiz yüreğimize
Tap taze sevdalarla
Yeni dünya düzenine

           Ramazan Kayak
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