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Acılara Kürek Çekenim

Hep ayrılıklardan çektim
Yakamdan düşmeyen yalnızlıklardan
Herkes pay alırken mutluluklardan
Bense ödül aldım hep mutsuzluklardan

Durmadan bir şeyler girdi aramıza
Zaten hasret gurbet vardı  koynumuzda
Hayalin bile soğuk bir cesetti yatağımda
Bense sıcaklığı çare sandım güneş ışıklarında

Aradım bulamadım hiç gerçek aşkı
Sevgiler us'ta kaldı gerisi dilde yavan bir şarkı
Kalmadı gönlümün sığınacak bir parkı
Yaşananla yaşanmayanın olmaz mı farkı

Usanmadan yazıp anıyorsam seni
Hâlâ çıkmadı biri göstersin yerini
Bir kitap yaptım uğruna bendeki şiirleri
Kim bilir bulur belki seni o meçhul adresi

Yine de bir kırık umut var içimde
Acaba dediğim olmuyor değil
Bazen önümde buluyorum seni bir biçimde
Kimi yarım bir şiirde ya da eski bir resimde

Hep aşklarda yaşadım güzü
Hiç bitiremedim gönüldeki hüznü
Ayrılık yalnızlık oldu başımın iki gözü
Yine kader yazdı kader söyledi son sözü

Hayalim sen sendin beklediğim
Sorumlusu sensin yaşanan matemlerin
Ağlamadım çakır pençem delikanlılığa inat
İçimde sonsuzlaştı acıları çektiklerimin

Sen nasıl hissedeceksin yüreğimdekileri
Nereden göreceksin gözlerimdeki ifadeleri
Daha da varsa gönder sendeki çileleri
Ben sabırla ıslah ettim içime gömdüklerimi

Artık kocadı içimde sevgim hasretlerim
Gönül şelalem sustu kıriz geçirdi kalbim
Şahidim takvim yaprakları  alın çizgilerim
Kaderin yazgısı dedim hep köşeme çekildim

Yalnızlığın acının hazzını
Yaşadım öğrendim seninle
Demek ki insanın her istediği olmuyormuş
Ferman her zaman kaderin elinde

Şimdi sevdanın eseri karşında o benim
Söyle kapandı mı sendeki hesap defterim
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Oysa ben hâlâ mutsuzluğa gebe
Hâlâ acılara kürek çekenim

Uğur Oğuz Şahin
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Adın Kaldı (Beste Gülü)

Varsın serseri diye anılsın ismim
Varsın serseri diye anılsın cismim
Serseri oldum evet aşkınla senin
Serseri dediğin senin eserin

Kör olsaydı görmeseydi seni gözlerim
Ben senin hayalinle de yetinirdim
Hiç dokunmasaydı sana ellerim
Ben senin hayalinle de sevişirdim

Seni uzaktan sevmek şimdi kaderim
Senden bir selam sadece beklediğim
Artık yoruldu yaşlandı ümitlerim
Sana ebedi mutluluklar dilerim

Uğur Oğuz Şahin
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Affeder misin

Gelmek istedim sana
Gelemedim
Ah bu gurur yok mu
Bir türlü ruhumdaki beni
Yenemedim
Çok istedim
Ama olmadı
Bir türlü içimdeki seni
Silemedim
Depreşti durdu
Bu gönlüme
Söz dinletemedim
Şimdi yığınla birikmiş
Özlemle geliyorum sana
Kırmızı güller sersem yoluna
Gel düzeltelim kırık kalpleri
Eski günler hatırına
Affedersen beni
Sende bir müjde ver
Sevindir bir telefonla...

Uğur Oğuz Şahin
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Affet Beni

Affet beni artık bitsin bu hasret
Figan olan bu gönülde beklemek bir illet
Fayda etmiyor yalvarış dedikodu fesat bu millet
Engellenir yoksa mutluluğun özlemlerinle sabret
Tüketme kendini elde edilmez bir daha bu nimet

Bir gün sende anlayacaksın her şey bir gerçek
Erişilmesi güç yollarda elde edilir sevmek
Nasırlaşmış ellerde sevgiyle büyümek
İşte sana erişmek ve sonunda benimsin seninim diyebilmek

Uğur Oğuz Şahin
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Alev

Alev hep yangın bekler
Yangın da küle kavuşunca rahat eder
Yaktığı yıktığından bi haber
Bilseydi hep nefreti kazandığını
O'da isterdi yağmurun yağmasını

Uğur Oğuz Şahin
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Alo De

Yine evde yoksun
Nereden bildin deme
Ardı ardına çaldı telefonun
Ne sesin duyuldu ne de soluğun

Sonra çevirdim numarasını
Cep telefonunun
Ulaşılamıyor diyor aradığınız kişi
Bilmemki nasıl değiştirmeli bu gidişi

Seni arayan nerede bulacak
Sana nasıl kavuşulacak
Hem evde yoksun hem telefonların kapalı
Bilmem ki sana nasıl ulaşmalı

Yaşatmalısın kalpteki o heyecanı
Duymalıyım telefonda sesini
Çaldırmalısın gönül zilini
Söylemeliyim seni ne kadar sevdiğimi

Ya telefonumu bekle ya da Alo de
Bıktım not bırakmaktan telesekretere
Artık gönül sabrım doldu taştı
Ya bitir ya da yaşat bu aşkı...

Uğur Oğuz Şahin
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ANLARSIN SEVMEK Ne DEMEK

Yaptığın
Yanlışa yanlış eklemek
En zoru ve güzeli
Kaderin oyununu engellemek

Aynalardan hiç olur mu merhamet dilenmek
Yok öyle sevgi hamalı kalplere sitem etmek
İnsan yazısında ne varsa onu yaşar
Sonra geride kalan da hatıralarla yüzleşmek

İster bir toz zerresi
İstersen koca okyanus ol
Ölçü değil hiç bir şeyin cüssesi
İki sır var biri Allah biri de kalbe giden yol

Korku karanlık bir psikoloji
Kaybetmektir asıl yıkılmak vesvesesi
Yaşamın aldatmacası bu rengarenk hayat
Asıl gerçek olan beyaz siyah karesi

İster ömürde ol ister gönülde
Mühim olan nerede kiminle olduğunu bilmek
Hepsinden kötüsü de umutları tüketmek
Sen aldırma bak güneş her sabah doğuyor
Tazeleniyor gönüllerde arzu ve istek
Bekle bir gün senin de kapını çalar sevgi
Anlarsın o zaman sevmek ne demek...                 23.03.2008

Uğur Oğuz Şahin
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Anlasana

Sahiller boyu uzansam
Bilmem erişebilir miyim sana
Dalgalar gibi kırılsam
Beyazım ulaşır mı sana

Duygularımı anlatırmı sevda yelleri
Yalnızlığına ortak et desem beni
Bir soru mu bırakırım sende
Ne olur bir şeyler yap bekletme beni

Aklımdan geçiyorsun her an
Gözlerimde pırıltı umutlarım yığın yığın
Her şeyimi benliğimi serdim yoluna
Ne olur beni anlasana

Uğur Oğuz Şahin
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Askerim

Nasıl ki bugün ayrılıyorum
Bekle yarın da öyle dönerim
İstemem göz yaşı
Gülsün göz bebeklerin

Sen de gül kahkahalar savurup
Sen de neşe saç bu bahara
Mutluluk bu canım aşkım
Yolculuk kutsal vazifemi yapmaya

Hani kızardım sana bazen
Çok gülüyorsun diye
Bu akşam benimle sonsuzlaşsın o gülüşler
Baksana karşındaki şimdi bir asker

El sallama hüzünle ardımdan küserim
Ben bir rüzgârım belli olmaz nerede eserim
Bugün yağmur sunarım
Yarın şafakla doğan güneşim

Uğur Oğuz Şahin
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Aslında Hepsi Analarmız

Herkesin annesi kendine güzel
Aslında bütün dünyadaki anneler güzel
Onların sayesinde tanıdık ilk ışığı
Onların sayesinde attık hayata ilk çığlığı
Tüm anneler kutsal ve güzel
Hepsinin yüreğinde ölene dek o heyecan
Ellerinde kalplerinde bitmez o sıcaklık
Ne uyku vardır onlarda ne de rahatlık
Tüm sevgilerin en güzeli onlarda
Ninnileri en güzel onlar okur
Bizlere yumaklar yığını sevgi dokur
Eğer bilseydik dünyaya gelmeden önceki
O heyecan bekleyiş yaşattığımız tatlı ıstırapları
Yedi aydan dokuz aydan önce bitirirdik sancıları
Annem...Canım anneler...bilmem nasıl ödenir hakları
Hiç büyümeyiz gözünde onların yaşımız kaç olursa olsun
Bir taneleriyiz bebekleriyiz ömrümüz boyunca
Saçlarına aklar düşse de yığınla çileler çekse de
Hiç şikâyet etmezler birer sonsuz ışıktır onlar
Gökyüzünde yıldızlar
Yeryüzündeki güneşimizdir onlar
Hep alınlarından öpülesi
Ayaklarının suyu içilesi analar
Sevgileri hiç değişmez ölene dek aynıdır
Analar hepsi bizim analarımız
Yalnız biri doğurur bizi
İşte o isim anamız...

Uğur Oğuz Şahin
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aslini-seviyorum

Gittin
Beni bir başına koyup
Yalnız boş odalar kaldı bana
Sen yoksun çocuklar yok
Ahhh şu hasreti yaşamak var ya
Bekarlık sultanlı değil
Sultanın değerini bilirsen
Mutluluk hep etrafında
Fark edip bir görebilsen
Gittin
Özlemin bir gardiyan gibi
Dikildi başıma
Çok çileler çektim ama
Seninle vardım
Yaşamın gerçek tadına
Gittin
Rüzgârlar uğuldadı ardından
Karardı bulutlar
Yağmurlar göz yaşı döktü
Hasret volta atıyor yüreğimde
Evime hüzün çöktü
Gittin
Bukalemun gözlüm
Istanbul çöktü omuzlarıma
Yalnızlık sen yokken
Koyuyor be insana
Sensin gönül direğim
Sık sık söylemesem de
Seviyorum seni anlasana
Gittin
Gözlerinde donduğum
Hep buruk başlıyorum akşamlara
Geceleri sakın sorma bana
Bir tanem dönüşünü
Dört gözle bekliyorum
Sonbahar yaprakları
Bitmeden çabuk gel
O soğuk kış gecelerini
Seninle ısıtmak istiyorum
Ne ruyalar ne hayaller
Hiç biri yetmez bana
Çünkü
Ben senin aslını istiyorum...          Aralık 2008
                                                            Muğla

Uğur Oğuz Şahin
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Aşk

Aşık olmak kolay
Zor olan
Önce yakalamak
Gözlerdeki parıltıyı
Sonra yaşatmak yürekte
Ölene dek baharları
Ve birlikte yaşamak
Tüm hazları
Aşk her şarkıda
Mutluluk ve hüzün kaynağı
Aşk felç gibidir
Bir yıldırım gibi
Aniden düşer
İnsanın yüreğine
Beynine ipotek kor
Dağılır tenine bedenine
Estirir her yönden
Rüzgârları
Göğüsleyebiliyorsan eğer
Duygusal fırtınaları
Zor işte o zaman zor
İçine düşünce
Hayatın dönme dolapları

Uğur Oğuz Şahin
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Ayakapıdayım

Fatih
Küçük Mustafa Paşa'da
Ayakapıda
Semtimde meyhanedeyim
Bir kadehim kaldı karşımda arkadaşım
O da kırılacak diye titremekteyim
Anılar bir bir geçiyor önümden
Sanki elekten süzülmekteyim
Çileler boğazında bilenmekteyim
Karşımda altın boynuz
Yakamozlar raksediyor pas dökmekteyim
Ruhumda kap karanlıklar
Hâlâ o hasret denizinde yüzmekteyim

Uğur Oğuz Şahin
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Ayırırlar

Sen gönlümün tahtının sahibisin
Söyleme kimseye göze gelirsin
Ayırırlar sonra bizi
Sen kalbimde açan çiçeğimsin
Duyarlarsa koparırlar
Göze getirirler sevgimizi
Farkında olamadan
Sonra ayırırlar ikimizi

Uğur Oğuz Şahin
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Aynalardaki Sihir

Gittiğin günden beri içimde acın hatıra kalan
Yaşattıkların güzeldi hatırlanan gerisi yalanmış yalan
Zamansız kuşlar gibiydin dallarda soluklanan
Apansız gelişlerin değil istediğimdi hep gönlümde olman

Dön bak maziye hep mutsuzluklar hep unutulanlar
Suçlu arıyorsak eğer sadece insanlar
Suşsuz olan masum yıllar
Çiçeği koparana kadar çekilir cefalar
Dökülür dilden bin bir türlü kelamlar
Hevesler son bulduğunda
Bahçeler kimin umurunda
Ayrılıkları yaşatır bukalemunlar

Hiç değişmez sevgi denizleri
Niceleri yaşar bu çileleri
Dünya yedi bucuk milyar insan
Dörtte üçünün yaralı kalpleri
Kim duymuş kimin sesini
Kim tamam yaşamış sevgisini
Gerçekleştirmiş düşlerini
Sonunda geçtik aynaların karşısına
Gördük değişmeyen kendi gerçeğimizi
Kim farkında oldu yandığının yanıldığının
Acaba kim sildi aynalardaki sihri

Uğur Oğuz Şahin
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Ayrılık Akşamı

Bir ayrılık akşamı daha geldi çattı
Bu başka bir ayrılık akşamı
Bir daha hiç görüşemeyeceğiz duygusuyla
Birbirimizi ölesiye sevdiğimiz akşam
Hiç bir zaman olamayacağımız kadar yakın
Hiç bir zaman ulaşamayacağımız kadar uzak
Her zamankinden de sıcak olduğumuz akşam
Ve kalbimize inci inci dökülen
Aşkımızın bittiğinin kanıtı olan göz yaşlarımız
Ve senden son kez dinlediğim aşk şarkımız
İşte bir ayrılık akşamının duygusal tablosu
Beni böyle kahreden

Uğur Oğuz Şahin
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Ayrılık Saati

Ayrılık saati yaklaşıyor sevdiğim
Uzaklaşacağımız an çok yakın
Aramıza dikilecek kahverengi mor dağlar
Hasret yangısı kavuracak yüreğimizi
Acılar aramızdaki dağlardan yüksek
Onlardan aşılmaz olacak

Giderken hırçın bir deniz misali
Kabaracak yüreğim dalga dalga
Göz  yaşlarım dolu dizgin yağmura nispet
Akmak isteyecekler
Ama aciz olmayacak yüreğim
İçime akıtacağım yaşlarımı
Ve sen uzaklaşınca sevdiğim
Doyasıya ağlayacağım

Uğur Oğuz Şahin
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Ayrılıklar Üstüne

Seni anlatamam
Daha meçhulsün bende
Olumlu olumsuz sevgiler
Vardır bu evrende
Nasıl ki sevmek sevilmek bir özlemse
Gülmek de ağlamak da
Onun gibi bir bilmece
Ümitler var ya bu ümitler
Mutluluğa ilk duraktır
Lakin boyun büktüren
O acı sessiz ayrılıklardır

Uğur Oğuz Şahin
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Başı Sağolsun

Hep bizi kovalar mutsuzluklar
Kaderin yazgısı değil mi bu yaşananlar
Her kalpte yığınla kırık dökük umutlar
Ve gökyüzünü kaplamışsa siyah arzular
Nasıl yaşansın mutluluklar

Hep gecelerde hep voltalarda yalnızlık
Sönmüşse o göz bebeklerdeki ışık
Son demi yaşıyorsa nefeslerdeki çığlık
Nereye dönüp baksan her kolda sefalet açlık
Hep yarım hep kırık aşkı sevgiyi yaşamışlık

Tükettiler denizleri erittiler dağları
Söndürdüler gönüldeki volkanları
Katılaştı dondu o yürek sevdaları
Tutştu hayaller yandı gönül ormanları
Başı sağolsun herkesin
Gömdüler mutlulukları

Uğur Oğuz Şahin
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Başka Baharı Bekle (Beste Gülü)

Uzattım tutmadın ellerimi
Sevdim görmedin yüreğimi
Okusaydın eğer gözlerimi
Anlardın ne kadar sevdiğimi

Gelemedik seninle yüz yüze
Aşk kör etti gözde sustu dilde
Yüreğimde sancı o ateşle
Gömdük anıları kızgın küle

Suç ne gönüldeydi ne de dilde
Ben delice sevdim hata sende
Mevsim geldi çiçekler açtı hep
Sense başka baharları bekle

Uğur Oğuz Şahin
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Başka Şansım Yok

Bir şansım daha olsaydı
Seni sevmemeyi dilerdim
Bu cefaları da çekmezdim
Şimdi...gidiyorsun
Ardında bir enkaz bırakarak
Beni sensizliğe
Mahkum ediyorsun
Yüreğimde, düşlerimde
Sen yoksun diyorsun
Yaşanmamışçasına
Hasreti, acıları
Sırtıma yükleyerek
Hiç bir şey olmamış gibi
Çekip gidiyorsun...

Uğur Oğuz Şahin
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Bayramlar Bayramlar

Bayramlar
Çocukluğum
Çocuklar
Düşlerdeki giysiler
Yeni pabuçlar
Ve sabaha hazırlanışlar
Bayramlar
En doruğa yükselir
Manevi bağlar
Yaşanır mutlu anlar
El öper çocuklar
Şekerlemeler
Alınan harçlıklar
Ve atılan çığlıklar
Bayramlar
Çalınır kapıdaki ziller
Sevinir yaşlı yürekler
Tüm bekleyenler
Bir kutu çikolatayla
Ziyaret edilirler
Kimi mutlu kimi küskün
Ya da benim gibi öksüz
Çocuklar gibidirler
Bayramlar
Bir de ebedi istirahatgâhta
Olan canlar
Yaşattığımız ölüler
Ziyaret bekler mezarlıklar
Bayramlar
Güçlenir tüm bağlar
Unutulur dargınlıklar
Yaşanır mutluluklar
Bir bir anlatılır
O eski hatıralar
Yine de bir köşede kalır
Yürekte sönmeyen yangınlar
Huzur evleri
Hastahaneler
Mapushaneler
Ve ebedi yalnızlıklar
Acısıyla yaşar onlar
Sadece ağlarsa analar ağlar
Yürekler de
Hep yarım kalmışlıklar
Bastırılan duygular
İşte böyle gelir gider
Yaşanır bayramlar
Tazelenir anılar
Acısı tatlısıyla
Asırlardır hep böyle yaşanırlar

Uğur Oğuz Şahin
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Bayramlar_____________

Bir bayram daha yaşıyoruz bugün
Herkeste neşe mutluluk bendeyse hüzün
Herkes misafirlikte herkes el öpmede
Babam elini öpemiyorum yüzünü göremiyorum
Toprak göstermiyor seni üstünü örtmekte
Sokaklarda insan seli herkes bayram etmekte
Oysa bende yine o her zamanki hüzün
Göz yaşlarım yere düşmekte
Yine penceremin kanatları titremekte
Bayramları gözü yaşlı karşılarım hep o pencerede...

Uğur Oğuz Şahin
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Bekleyenler

Sen de güleceksin
Gözlerinde yeşiller
Sende seveceksin
Bitmeyecek o tebessümler

Yolcusunuz diyeceksiniz
Korkulu ve yarım geceler
Sarıldığın sevgim olacak
Bitecek artık elemler

Gülsün artık yüzler
Sevsin gönüller
Birleşsin artık eller
Mutlu olsun sevenler sevilenler

Uğur Oğuz Şahin
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Beni Korkutuyorsun

Yalnızca sensin beklediğim
Bir kere söz verdim
Mehtabı bile gecelere terk ettim
Hep seninleyim yeter gel hasretim

Yalnızca seni bekliyorum
Bir yudum çay bir nefes sigara sabır çekiyorum
Zannetme senin de çektiğin azabı bilmiyorum
Hâlâ o denizdeyiz hâlâ özlemlere kürek çekmekteyiz

Ne zaman gülecek yüzümüz açacak güllerimiz
Sen orda ben burada duada ellerimiz
Haberimiz yok
Kim bilir ne yazı yazmıştır bize kaderimiz
Bitsin sancılar artık doğsun güneşimiz

Şu anda gözlerimin önünde duruyorsun
Nasıl sevdiğimi sormana gerek yok biliyorsun
Hep sana aitim seninim
Başkasının olamam diyorsun
Bitecek diyorsun bir gün
Hasretimiz mi sevdamız mı
Beni korkutuyorsun

Uğur Oğuz Şahin

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Beni Sensizliğe İtenlere Kalem Kırıyorum

Yalnızım yapayalnız bir liman başında
Çaresizliğime yanmıyor fenerler
Karanlık kapkaranlığa gömülmüşüm
Ne gökyüzü ne sessizce kırılan o dalgalar
Ne de yıldızların insafı kaldı
Anlatamıyorum derdimi kimseye
Yalnızım yapayalnız bir liman başında
Her zamanki gibi sırdaşım
Volta attığım liman yolu
Daha da arkadaşlarımı mı soracaksınız
Bir elimde şişem bir elimde kırık bardağım
Sensizliğin zehrini yudumluyorum
Çaresizliğime bin bir küfür savurarak
Galiba yavaş yavaş sarhoş oluyorum.
Bir mahkeme kuruyorum düşümde
Ben yargıç onları mahkum kılıyorum
Ve beni bensizliğe terk edenleri
Karşıma çıkararak
Karar veriyorum
İlk kez liman fenerleri de yanıyor
Kararımı kutlar gibi
Nihayet kalemleri bir bir kırıyorum
Beni sensizliğine
Çaresizliğime sürükleyenleri
Tek celsede
İdama mahkum ediyorum
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Beni Seviyorsan Eğer

Beni seviyorsan eğer
Hayallerine hapsetme
Yaşa beni tüm gerçeklerle
Çünkü gerçek sevgiler hep ebedi kalmıştır

Bir gönüle girmeye karar verdiysen
Orada her şeyi bulmak istersen
Hayalle gerçek arasında kalmamalısın
Çünkü gerçeğe dönüşmeyen hayaller
Hep yıkım olmuştur

Beni seviyorsan eğer
Sözlerinde hapsetme
Krizlere dayanacak gücüm yok artık
Çünkü severken ölenlerden olmak istemem

Beni seviyorsan eğer
Şöyle uzun uzadıya başın ellerinin arasında düşün
Bu işin yokuşları çok bedeli ağır yükü ağırdır
Çünkü sevginin terazisinde hile su kaldırmaz
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Beste Zamanı

Sevmenin ne tarifi var ne de zamanı
Apansız iner hisler yüreğine insanın
Doğum sancısı ıstırabıdır şaha kalkışı duyguların
Yenisi başlayınca eskisi hüzün yaşarmış hatıraların

Şimdi seni sevmek zamanıdır
Yağmur mevsimi gönüller hazanıdır
Bir gün de olsa doğsun o güneş yeter
Kim bilir belki o suskun bülbül de öter

Bir ölü deniz misali de olsa sessizliğin
Varsın uçmasın martılar
Geçmesin üzerinden yelkenlerin
Tarifsiz bir gizdir yüreğimdeki derinliğin
Istırabı ciğer söker o karamsar bekleyişlerin

Bitsin bu ıstırap bitsin artık bu sancı
Doğsun bir çocuk gibi güneş sevgimizin üstüne
Gecelerin koynundaki bekleyiş bitsin artık
Şimdi aşkı mutluluğu bestelemenin zamanı
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Bilemezsin

Biliyorum boynu bükük
Her gece bekliyorsun beni
Yine mahzun yine o pencerende
Yalnızlıkla kavgadasın biliyorum

Bakışların yorgun bitkin susamış
Umutlarına günler çekiyorsun
Hep çıkagelmemi bekliyorsun ansızın
Sonunda hep hayal hayal bu diyorsun

Biliyorum hep beni düşünüyorsun
Ama bir gerçeği unutuyorsun
Bizi ayıran kilometreleri sabrımı
Seni ne kadar sevdiğimi bilmiyorsun
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Bilmediğin

Her şeyi biliyorum deme
Elbet bir bilmediğin vardır
Ne kadar seviyorum dersen de
O da sevildiğin kadardır
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Bin Bir İnatla

Yalnızlıktan sesizce ağlar dağlar
Yüreklerde durmadan volkanlar kaynar
Bölük pörçük prangalara vuruk duygular
Mutluluğu nasıl yaşarız diye sorarlar

Dağlara benzer gecelerin yalnızlıkları
Ölü sessizliğinde koskoca Metropol sokakları
Hesaplaşmalar derinleşir zifir karanlıklarda
İple çekersin uzadıkça uzayan o sabahları

Gönüllerde sevgiler gezer düşlerde sevgililer
Yalnızlıklar ayakta bekler sonsuz umutla
Dağlar devrilir geceler yorulur sevgiyi bekler
Tekrar ardı ardına yaşanır geceler bin bir inatla
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Bir Başkası Asla

Aldın başını çekip gittin uzaklara
Yine beni yalnızlıkla
Baş başa bıraktın buralarda
Gecelerim yine yalnız şimdi yine sensiz
Olsun be gönlüm biz alıştık
Bu gidişle
Seninle daha çok sabahlar ederiz

Bırakıp beni bu Yaz sıcağında
Anıların koynunda
Çıldırtan öpmelerinin hâlâ
Sıcaklığı kaldı boynumda
Yaşıyorum seni sensizliğin karanlığında
Hep geceler sarhoşluğumda
Şu an bedenimdesin ruhumda
Sen dolaşıyorsun kanımda

Seni bir başka seviyorum
Herkes bir yana sen bir yana
Gözlerine bakıyorum yalansız
Yüzündeki ifade katıksız
Her şey iyi güzel ama bu sensizlikleri bitir
Yükleme sırtıma
Başkası için asla sanmıyorum katlanırdım
Bu kahırla bu sevgiye bu aşka

Uğur Oğuz Şahin

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bir Çare Bulalım

Uzaklarda mekân kurmuşsun sevdiğim
Geceler boyunca yaşarım sensizliği
Uçsuz bucaksız dağlar arasından
Rüzgârla gelirim bir nefes gibi

Şimdi yanımdasın günler geçiyor
Ama neyleyim yakında gideceksin
Hatıraların ve hayalinden başka ne kalacak
İnan benliğimi yine sensizlik saracak
Nereden bileyim sonumuz ne olacak
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Bir Gün Diyecekler Sana Da

Gönül bu sever sevilir
Üzülmek dertler ise bizi kemirir
Lalelere bakış bir aşk'tır yürek titretir
Tanrı her zaman gerçekten seven kalplerdedir
En güzel duygular mutluluklarda perçinlenir
Sabret
Sabrın sonu selamettir
Nihayet bir gün sana da
Biri sevgilim diyecektir
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Bir Hatıra Sen Kaldın Bu Nefesten

Bir rüzgâr eser uzaklardan
Ta ki içime dek işler serinliği
Senin kokundan getirir bana
Ve tıkanıncaya dek
İçime çekerim seni
Bir daha nefes vermem inan
Çıkacaksın diye korkarım içimden
Hep öyle içimde kal ne olur
Zaten bir hatıra sen kaldın bu nefesten...
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Bir Müjde Ver (Beste Gülü)

Gülün kurusunu sevdim
Saçlarına benziyor diye
Denizin rengine aşığım
Mavi gözlerin diye

Adını kolye yaptım
Tuttum boynuma taktım
Seni ruhuma kattım
Beni seversin diye

Dünyayı vermen bana
Gözlerinle gülmendir
Artık seviyorum de
Beklediğim müjdendir
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Bir Sonbahardı

Bir gökkuşağından köprü kurdum
Kalbimden kalbinin çıkmaz sokağına
Uzunca bir zamandır seni bekliyordum
Sonbahar yapraklarının kucağında
Kaderimmiş meğer sürüklenmek
Alnıma yazılmış besbelli doğduğumda
Sonbahar yapraklarıyla hatırlarım seni
Yıllar önce yağmurlu bir akşam da unutulduğumda
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Birtaneme

Yüreğime yıllar önce bir yıldız düştü
O yıldızın bugün doğum yıldönümü
Sevdim seni sevdik bir birimizi
Ve dünyaya getirdik o narin çiçeklerimizi
Tanrım korusun seni bu şirin ailemizi

Ruhumda estin hep meltem rüzgârları gibi
Sönmedi içimde hiç o sevginin ateşi
Mahşere kadar yanacak bizdeki bu aşk alevi
Bu aşktan kimse koparamaz ne seni ne de beni

Doğum günün kutlu olsun bir tanem
Aldığım nefessin özlemimsin yok başka bir gayem
Seni seviyorum seni seviyoruz
Sensiz neye yarar bu âlem
Nice yıllara hep birlikte mutlulukla el ele bir tanem
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Bitmeyen Ayrılık

Çiçekler bahçemde açmıyor artık
Seni çok özledim inan
Ne söylesem ne etsem de
Deli gönül dinlemiyor artık

Mevsimlerim hep hazan
Çekilmiyor yalnızlık
Dertliyim hicranım sonsuz
Tüketti beni bu ayrılık
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Bitmez Senin Yalanların

Yok neşesi günlerin izleri üzerimde hâlâ yaşanan o matemin
Yüreğimdeki okyanusların halini gelip görmeliydin
Yaşamadım böyle ne fırtına ne kasırga bunların tek sebebi sensin
Söylesene sen hangi yağmursun hangi mevsim

İstanbul İstanbul olalı böyle hüzne sokmamıştı beni
Hadi ben neyse...gözlerimin cezası neydi kapattın pencereni perdeni
Sen duymadın ama kaldırımlar bile isyan feryadı çekti
Çünkü onlarla beklemiştim yorgun sabahlarda seni

Kaç nöbet geçti bilmiyorum karargâh kurduğum o köşe başında
Kimileri selam veriyor kimileri hal hatır soruşta
Dostlar bile haz vermiyor o senin gönül boşluğunda
Çatık kaşlarımda nefretim usandırdın beni hep o yalan yokuşunda

Sen mevsimlerin bukalemun kızı temizlemedin ruhunu hâlâ uslanmadın
Hiç durmadın her mevsim yağdın bir çıkar yol bırakmadın
Çaresizlikleri kaldı elimde gecelerin gözlerimde kan çanağı sabahların
Söylesene hangi mevsimin yağmurusun sen bitmek bilmiyor ıstırabın

Bitmiyor yokluğun bitmiyor kışların gelmiyor beklediğim baharın
Hasretin bir volkan gibi, tüketti beni ardı arkası kesilmez kâbusların
Yangının bağrımda hâlâ tütüyor eriyor yavaş yavaş gönül dağım
Söylesene hicranım gözlerimdeki kan çanağım sen hangi mevsim yağmurusun
Hiç belli olmuyor zamanın bitmiyor yalanların...
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Bitsin Sensizlik

Bir konuşabilsem
O cesaret bir gelse
Anlatabilsem yüreğimdekileri
Bir bitirebilsem sensizliği
Ah bir başlasa
Gönül misafirliği
Sen bana gelsen ben sana
Fark etmez sohbet olmasın
Bakışsın konuşsun gözlerimiz
Doyasıya
Hissettiklerimi sen de hissetsen
Kiracısı olmaktan
Kurtarsan beni
Şu yalan dünyanın
Bir gönül sahibi yapsan beni
Zor mu bunları yapmak
Zor değil aslında
Bıktım yalancı
Gönül kapılarında
Aslında yaşamak değil bu
Karşılıksızlıklardan
Bıktım hep
Yalvarıyorum Allah'a
Seni sensiz yaşamak
Ölüm gibi vallaha
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Bizler Sokak Çocukları

Bizler sokakların umut çocuklarıyız
Ellerinden bir tutanı olmayanlarız
Ne sevgi gösteren ne de yüzümüze gülenimiz var
Nerede insanlık hani insanlar
Hadi uzatın ellerinizi koyun yüreklerinizi
Yansın bize de ışıklar yeşersin umutlar
Sıcak ve şefkatli bakışlarınızla
Bakın gözlerimizin içine
Tutun ellerimizden avuçlarınızdaki sıcaklıkla
Kıpırdasın suskun küllenen yüreklerimiz
Bir kez olsun kendi yavrularınızın yerine koyun bizi
Düşünün ayrılıkları geceleri karanlıkları yoklukları
Yavrularınız evinizde karşınızda dizinizin dibinde
Düşünün bir de bizleri sokakta karda kışta açta açıkta
İşte onlar bizleriz sahipsiz kimsesiz sokak çocukları
Kim sahip çıkar bize kim korur bizleri
Dertler hiç eksik olmaz gölgedir hep peşimizde
Durmadan yağmur yağar kar yağar üzerimize
Hepimiz umutta hepimiz tedirgin hepimizin çatık kaşları
Ah bir de olsaydı sokakların çatıları
Ne olur abiler ablalar anneler babalar
Verin bize umutları yaşatın bize sevgileri
Yeşertin diriltin içimizde solan hevesleri
Horlamayın dışlamayın kopartmayın hayattan bizleri
Çocuklarınız gibi bizler de bu toplumun birer gülleri
Çabuk tutun ellerinizi sarın bizdeki yaraları
Biz de bu ülkenin hepinizin evlatları
Yalnızız yalnız kimsesiz sahipsiz
İşte onlar bizler hepimiz
Çaresiz sokak çocukları
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BOŞ Bıraktın YÜREĞİMİ___________

Hayatın boyunca
Tek yaptığın şey
Kırmak yaralamaktı beni
Sonra da özür dileyip
Hep istedin affetmemi
Ben yüzüne gülüp
Bakarken bile
Eksik etmedin sitem gözlerini
Her defa ektim sevgi bahçemi
Sen durmadan söktün güllerimi
Hançerledin düşlerimi
Emeline ulaştın mı sonunda
Sevindirdin dostu düşmanı
Boş bıraktın yüreğimi…                   30.10.2007
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Boşa Geçti

Kalbimde izi koca bir mühür
Başak tende gözler simsiyah kömür
Seninle son bulur zannetmiştim
Heyhat boşa geçti bu ömür

Uğur Oğuz Şahin

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Böyle Düşünmek Seni

Seni düşünüyorum
Gecenin bu saatinde
Penceremin önündeyim
Karşımda o her zamanki çevre

Saçların
Gözlerin
O gülen çehrenle
Karşımdasın toz pembe

Yalnızlığım
Sıkıntım
Suskunluğum bu
Seni beklerken düşümde

Bana arkadaş
O yıldızlar topluluğu
Simsiyah gökyüzü
Çocukluğumdaki
O ay dede

Issız sakin bir çevre
Seni böyle düşünmek
Böyle sevmek
Yalnız ve yalnızlıkla birlikte
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Bu Günahlar Hep Senindir

Sen çalmıştın kapımı
Sana geldim demiştin
Sensiz yapamam deyip
Bir demet gül vermiştin

Sensizlik ölüm gibi
Çok özledim demiştin
Masum ve boynu bükük
Seviyorum demiştin

Şimdi söyle yalan mı
Yaşananlar haram mı
Çekilen onca çile
Boşa geçen zaman mı

Hani mimarı sendin
Gönlümün kalesinin
Şimdi mümessili sen
Ömrümün çilesinin

Yaktığın ateşlerin
Alevi söndü bir bir
Yıktığın ümitlerin
Günahları senindir
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Bu Halimiz Ne

Mutlu bir aşka başladık
Nice özlemlere dünya açtık
Sonunda fark edemedik çok yazık
Bir fırtınaymış meğer gelen bu ayrılık

O hayalleri seninle birlikte kurmuştuk
Umutlara beyaz güvercinler uçurduk
Ne adaklar adadık bilmem ki nerede yanlış yaptık
Nasıl nazar değdi bize ne oldu anlamadık...
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Bulamazsın_______________________________

Yaşamaya bile bırakmıyorlar
Cennet onların yalancı renkli dünyaları
Oysa bir göre bilseler
Hayatın gerçeği siyah beyaz yanları

Seve bilseler sevgiye saygıları olurdu
Yürek koya bilselerdi korkular boğulurdu
Şimdi düşlediklerin mezat pazarlarında
Süt tozlu mayada bulamazsın artık gerçek yoğurdu....
                                                                                           19.02.2008
                                                                                                Muğla

Uğur Oğuz Şahin

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bülbülüm

Bir seher vakti gel öt bülbülüm,
Ben sana aşık oldum be gülüm! ..
Kalmadı dermanım, tutmuyor dizlerim,
Sanki kötürümüm.
Masmavi bulutlar altında beklerken seni,
Ciğerime sancılar dolanır bürüm bürüm
Beni dertlere sen saldın sarı gülüm,
Yerleştin yüreğime, artık yaralı gönlüm! ..
Seher vakitlerinde beklerken seni,
Yeniden doğar doğar ölürüm...
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canim-babam

Selâmünaleyküm
Baba ben geldim oğlun Uğur Oğuz
Nasılsın iyimisin
Yanındayım babacığım
Yanı başında baş ucunda
Bak torunlarını getirdim
Oğuz Enes de yanımda
Baba ne olur konuşsana her zamanki gibi
Beni karşına oturtup konuştuğun gibi
Duyarlar diye mi çekiniyorsun
Bak hiç kimseler yok burada
Hiç olmazsa bir şeyler fısılda
Küstün mü yoksa bana
Hâlâ derslerime çalışmayıp
Yine gazozuna maçtan
Geldiğimi mi sanıyorsun
Heyhat baba
Üsküdar bitti
Çok istedim ama futbolcu olamadım
Senden sonra söndü hayalim suya düştü
Olurlarsa şimdi umudum torunların

Baba sen bizi bıraktığın günden sonra
Oğlun o çok istediğin sanat okulunu bitirdi
Diplomamı çok görmek istemiştin
Bir de sanatkâr diplomam var baba
Ama sana görmek nasip olmadı
Zaten şu anda üniversite diplomaları da
Bir işe yaramıyor baba
Baba canım babacığım doyamadım sana
Hasretliğini gideriyorum hep
Toprakta uzanan o canım boylarında
Enes üzerini örten çimenleri koparıyor
Çocuk aklı ya dedemin üzerini örtmüşler diyor
Oğuz dokuz yaşında buruk bir şekilde seyrediyor seni
Aynı sen hayata gözlerini kapatıp giderken
O zaman amcası gibi şimdi o'da aynı yaşta

Baba en sonunda dileğin oldu ya
Kavuştun annene o'da yanı başında
Dünyada en sevdiğin varlıkla
O tonton babaannemle yan yana
Baba...bugün babalar günü
Alacağın olsun yine göstermedin kendini ya
Dokuz denizlere baş vurup bir gün görmeyen baba
Şimdi sormaya hazırlanacaksın biliyorum
Artık sorma harçlığın var mı diye
Var baba her şeyim var
Çok şükür kimseye muhtaç değilim
Mevla'm çorbamızı tüttürüyor
Daha ne olsun ki
Ha baba sana hediye alıp gelmedim
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Ama sen hiç hediye istemezdin ki
Aslında karşıydın da böyle günlere
Onun için hediye alıp gelmedim sana baba
İki tane aslanım yavru aslanlarını
Torunlarını getirdim sana
İkisi de yakışıklı mı yakışıklı
Şimdiden kızlar göz kırpıyor onlara

Baba ama bu kadar yeter hadi baba
Ne olur bir şeyler fısıldasana
Tam yirmi beş sene geçti duymadım özledim
Ah bir derinden de gelse duysam bir kelamını
Hâlâ ne sesin çıkıyor ne de soluğun
Ha unutmadan baba
Fenerbahçe şampiyon oldu bu sene
Torunlarının ikisi de Fenerbahçe'li doğdu
Gol gol diye bağırıp ellerinde bayrak sallıyorlar şimdi
Baba sen bırakıp gittiğinden beri bizi
Her şey çok zordu toz pembe değildi
Çok zorda kaldık çok yokta
Hani giderken de çok şükür ki maaşın kalmıştı
Ya o da olmasaydı ne yapardık biz
Yattığın yerler nur mekânın Cennet olsun baba
Hatırlıyor musun bir gün yine konuşuyorduk
Bak oğlum helal lokma yedirdim size demiştin
Ancak kıt kanaat geçindirmeye çalıştım sizi
Dünya malım yok size bırakacak
Hiç bir şeyim olmadı demiştin
Sizlere en büyük miras helal bir onur bıraktım
Baba ah benim canım babam
Sen rahat uyu kabrinde rahat ol
Milletin çocukları bırakılan mirasları yedi bitirdi
Bir görsen şimdi yağmalıyorlar memleketi
Ama senin bıraktığın helal onurunun üzerine
Hiç kuşkun olmasın hep helal onur eklendi
Senin yaptığın gibi çocuklarında haramı elleriyle geri itti
Ve helal lokmayla yaşamaya devam etti

Baba hayatımızda hiç bir şey değişmedi
Hâlâ aynı semtteyiz yaşantımız yine mütevazı
Servetimi soracak olursan
Hani sen herkes sorunca söylediğin gibi
Öğrettiğin o tekerleme her seferinde yine aynı
Çorbamız kaynıyor başımıza yağmıyor
Elhamdülillah vücudumuzda sıhhatte
Bunların üçünün yanında Dünya serveti ne ki
Baba öyle değil mi canım babacığım
Hiç bir şey eksilmedi her şey senin öğrettiğin gibi
Evet babacığım galiba elveda vakti
Hadi gülümse canım babam ben göremem ama
Torunların belki hisseder belki görür seni
Allahaısmarladık babaanne Allahaısmarladık baba
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Canım babacığım
Yalnız kalacağız diye sakın üzülmeyin
Hiç yalnız değilsiniz hep bizimlesiniz
Hep torunlarınızın dilindesiniz
Toprağın koynunda olsanız da
Hep gecemde gündüzümde
Hep gözlerimi kapatınca uykumda
Dünyadaki tüm sevgiler bir yana sen bir yana
Bir tanem aşkım her şeyim yaşama varlığım
Yaşatanım sensin sensin baba...
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Çalıp Gitti Umudu

Bak yine akşam oldu
Gönül’e hüzün doldu
Sensiz hayaller soldu
Bu aşk beni çok yordu

Bir sen vardın istenen
Sen tanrıdan dilenen
Bin bir çile çekilen
Ve göz yaşı dökülen

Kaç sabah sensiz doğdu
Geceler kabus oldu
Bu ne ilk ne de sondu
Kör talih beni vurdu
Çalıp gitti umudu
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Çalkantılar

Çıyanlar yılanlar
Sardı dört bir yanımı
Dönüyor tepemde kara bulutlar
Bilmem ki kimin aldım ahını

Daraltıyor içimi riyakâr sevdalar
Aşkları mal gibi satanlar
Duysan ne yazar feryadımı sesimi
Mirasın geride bıraktığın çalkantılar
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Çanlar ve Ezanlar

Yorgunum dostlar yorgunum canlar
Bir tarafımda çaldı durmadan çanlar
Diğer yanımda beş vakit okunan ezanlar
Çoktan geldi geçti otuz beşli yaşlar
Artık buruk doğuyor ruhumu okşayan sabahlar

Değişti hep doğduğum o eski sokaklar
Artık yok ahşap evler yıkıldı cumbalar
Çoçukluğum gençliğim de tarihe mal oluyor
Dostlar her şey elimizden bir bir uçup gidiyor

Yorgunum gözlerimde uçuşuyor siyahlar
Eskisi gibi bedeni taşımıyor ayaklar
Minare tepelerinde secde de hâlâ rüzgârlar
Patrikhaneyle Yavuz Selim camisi yıllardır bakışırlar

Rize nüfusunda kayıtlı Fatih Küçük Mustafa Paşa'da
Cibali karakol sokağında eski bir kare
Patrikhane altı Fener'de Köprü başında Balat'ta
Tarih içimde ben tarihin içinde yaşıyan idim
Bir avuç mutluluğum aşklarım hüzünlerim
Eyvah eyvah gençliğim

İlham kaynağım Altın boynuzum doyumsuzum
İyotunu soluduğum mavisinde kulaç attığım balık tuttuğum
Yakamozlarını seyredip hayallerimi ürettiğim
Grileşti maviler soldu umutlar yandı gemiler

Artık yorgunum yorgunum dostlar yorgunum hatıralar
Sarı sayfalarda geride kalanlar yarım yaşanmış yıllar
Bir bir ayrılıyor aramızdan canlar o eski dostlar
Birinde son yolculukta çalar çanlar diğerinde de okunur selalar
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Çaremsin Biliyorum (Beste Gülü)

Bir dert verdin ki bana
Çare yok anlatmama
Gönlümde şimdi hep sen
Uzaksın göz yaşıma

Yalnızım gecelerde
Sen sardın düşlerimi
Bilsen ne çok özledim
O güzel gözlerini

Çaresin biliyorum
Yalnız gecelerime
Gel uzat ellerini
Kenetle ellerime

Uğur Oğuz Şahin

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Çaresiz

Yakıştı mı sana boynumu bükmek
Yakıştı mı sana çekip gitmek
Böylemi olacaktı bu ayrılık
Bu muydu ölümüne sevmek

Beklerdin hep yollarımı
Kenetlerdin boynumu kollarını
Kim körletti duygularını
Hani ne oldu unutmazdın adımı

Kim bilir mutlusundur bensiz
Sayende seni yaşıyorum sensiz
Artık gelsen de gelmesen de fark etmez
Doğdum çaresiz sensizim çaresiz hep çaresiz
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Çaykentli

Geceler sukûnda şimdi nöbetler bitti
Sabahlara yorgun çıkmıyorum artık
Kâbuslar ızdıraplar senin tarafa geçti
O korktuğun gölgem de senden el çekti

Ben yokum artık kavganı kendinle et şimdi
Olsaydı diyeceksin kızıp bin bir küfür etseydi
Bazen kızgınlığım bile sana mutluluk verirdi
Kâh ölü deniz gibi kâh deli dolu Karadeniz'li
İşte öyle fakir biri sahilin delikanlısı çaykentli
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Çekeceksin Bu Çileyi

Çok bekleyeceksin çok
Umutsuzca o düşlerinin içinde
Yanacaksın bağrındaki o ateşle
Ve çekeceksin bu çileyi

Göz yaşların yol yapacak dudaklarına doğru
Kâbuslu gecelerinde artacak o korku
Kendini kaybedeceksin benliğinin içinde
Ve çekeceksin bu çileyi her şeyiyle

Özlemlerine hep nefretle haykıracaksın
Yaşadığın o dopdolu günlerinde beni bensiz
Her dem görme hasretiyle yanıp tutuşacaksın
Benim yaşadığım kadar sen de o acıyı yaşayacaksın

Belki beni isteyeceksin
Karşında o zaman her şeyiyle değişen beni göreceksin
Son sözüm düğümleyecek her şeyi sonunda
Ölümüne severken seni neredeydin
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Çığ Düşer

Kıvranır sevgiler sancılardan
Duygularda fırtınalar kopmaktadır
Bağlar bahçeler yerle bir
Gönül yine çıkmaz sokaktadır
Kimsesiz sensiz tek başına
Yine Allah'a yalvarmaktadır
Bir gül kokusuna hasret
Göz bebekleri kilometrelere kilitli
Kim bilir yaşamak ister hangi sevinci
Her gün bir umuttur
Aşk tarlasını sürmek
Bir korkuluk misali
Ortasında beklemek
Anıların
Yakışını hissedersin içindeki sızıların
Yapışmış bedenine çilesi hayatın
Ve öptüğün dudaklarda
Hasret bıraktıkların
Fark edemezsin ha yağmur
Ha göz yaşların
Vurgunu yaşamak
Korkusudur sevdaların
Kar yağarken güneşi bulmak gibi
Sevincini yaşarsın içindeki hülyaların
Bir gölge belirir seçemediğin
Bu telaşı nedir rüzgârların
Bir gürültüdür kopar uzaklardan
Aniden beyaz toz bulutu sarar etrafı
Gözlerine iner beyaz bir perde
İşte o zaman çığ düşer yüreğine
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Çiçekler Aldatmaz

Dön bak etrafına
Doğaya güzelliklere bak
Rengarenk sevgiler etrafta
Onlarda riyakarlık yok
Onlar bilmez dönme dolapları
Vurgun yedirmezler kimseye
Adamışlar ömürlerini hep
Sevmeye sevdirmeye
Onların Napolyonla işi olmaz
Kimselere Roma'yı yaktırmaz
Kimseye boyun bükmezler
Hep sevgilere sevgililere eğilirler
Sevgi sunarlar koku saçarlar
Onlar da bazen göz yaşı döker ağlarlar
Onları da yaşatan sadece yağmurlar
Senin gibi aslında
Onlar da şaşkındırlar
Herkesi sever sevindirirler
Asla kimseyi hor görmezler
Herkesin elinde gönlündedirler
Asirlardır kendilerini sevdirdiler
Ama onlar kimseye sevdiklerini
Bir gün bile söyleyemediler
İşte onlar
Sevgileri birleştirir
Darginları barıştırır
Bayramları bayram
Doğum günü düğün dernek
Dertleri hep
Sevgilere bir şey eklemek
Ve onlar da senin gibi demek
Kimseleri satmaz
Hep satın alınırlar
Ama bir gerçek var
Sadece manevi dünyalar kurar
Mutluluklara mutluluk katarlar
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Çile Çöllerinde

Ben çile çöllerinde yürüyorum
Hissetmem susuzluğu beklemem yağmuru
Toz bulutları örter hayallerimi durmadan
Ağlar halime kum fırtınaları

Yitirmiş tüm hissettiklerini ruhum
Nerede hayatın kristalindeki gök kuşağı
Ey bana sırtını dönmüş mutluluğum
Mutsuzluklar karşımda bir sıra dağı

Bakma gözlerime beni tanıyamazsın
Her tarafımdan akar hayatın kumları
O eski beni bende bulamazsın
Aldı götürdü onları çöl rüzgârları

Biter mi umutsuzluğum biter mi çöl yalnızlıkları
Nereden çıkacak birileri yaksın içimdeki ışıkları
Bir beyaz güvercin beklerim haber getirsin
Geri versinler bana yaşatmadıkları yılları
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Çok Gördün Bana

Ne zaman bitecek bu acılar
Ne zaman tükenecek dertler
Başımda kara kara bulutlar
Sen varken bitmez sanırım bu kahırlar

Sevmek istedim çok gördün bana
Hep set çektin yürüdüğüm yollara
Acaba hakkın var mıydı buna
Hakkın var mıydı beni hüsrana sarmaya

Sevenin seveni üzmeye hakkı var mı
Sevgiler bu kadar ucuz kolay mı
Eğer sevgi gerçek kalplerde olsaydı
Solar mıydı çiçekler
Yaprak dökümü yaşar mıydı güller
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Damarlarındayım

Uzaklarda değil
Kalbinde ara beni
Hep vücudunda dolaşırım
Sesimi dinle her saniye
Şah damarında atarım...
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Damla Damla

Damladamla aktı
Bu göz yaşlarım her acıda
Her defasında
Seni hatırladığımda hep o fırtına

Nede tutarlı bir yerin var bende
Her gelişinde aklıma
Senin için hesaplardım o günleri
O her takvim yaprağı koptuğunda

Bende böyle bekliyorum
Seni o günleri o mutluluğu
Hiçbir engel ayıramaz bizi
İçim kin yüzüm nefret çizgileryle dolsa da
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Değişmezimsin

Aslında sen hep gönlümdekisin
Kulaklarımdaki kalbin sesisin
Durmadan
Damarlarımda gezinen
Yaşamımın vaz geçilmezisin
Göz bebeğimsin
Değişmezimsin
Sancılarımda belirirsin
Hayalimde gecelerimdesin
Sen
Karanlıkların prensesi
Hep gözlerimle okşadığım
Gece kelebeğimsin
Kanayan özlemim
Dünyadaki tek varlığım
Sevdiğim değişmezimsin
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Demokrasi__________________

Ne zaman demokrasiyi hazım ederseniz
O kadar ilerici o kadar aydınsınız
Toplumsal değil de radikal  idolojinizle yatıp kalkıyorsanız
Yiyip içip dünya zevklerinde kendi dairenizde politika yapıyorsanız
Her kırk pınarda sırtınız yerde hep tuş olmaya alışmışsanız
Sarhoşun mektubu okunmaz masalarda kroki çiziyorsanız
Aziz nesin bu ülkenin yüzde altmışı aptaldır demiş diyorsanız
Sizlerde atı alıp üsküdara geçenlerin ardından hep martaval okuyorsanız
Hadi ordan hepiniz derler adama sizlerde demek ki bi bok değilsiniz
Hiç bir toprakta bir avuç gübre bile olamadınız bu kafalarla da olamazsınız...
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Deniz Fenerleri

Hep hüzünle karşılar fenerler akşamları
Gemileri beklerler sevindirir onları tayfaların selamları
Kaderi olmuştur onların hep yalnızlık
Tek başına yaşarlar bitmeyen yalnızlıkları

Sanki hep içine kapanık esrarlıdır görünüşleri
Sadece gemiler ve tayfalarla yaşarlar sevinçleri
Yalnızlıklarını istese de istemese de onlarla paylaşırlar
Şairler yazar ressamlar çizer fotoğraflar onları yaşatırlar

Unuttuk sanmayın gedikli bir dostları daha var
Onlar da martılar
İşte fenerlerin kaderi bıkmadan seyreder
Uzatmalı aşkı denizleri
Bazen suskun bazen çalkantılı bazen de dev dalgalı
Fenerlerin tatilcilerle yüzü güler
Kısa da olsa sevinirler Yaz ayları

Her Sonbahar gelişiyle
Yaşamaya başlarlar yine yalnızlıkları
Ve fener yalnızlıklarına benzer
Hüzün yaşatır Yaz ayrılıkları
Her akşam hüzünle yanar
Fenerlerin sabaha dek ışıkları
Sabırla usanmadan aydınlatmaya çalışırlar
Boş karanlıkları
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Deniz Gözlerin

Gerçek sandım yaşattım seni özlemimde
Denize aşıktım içinde gözlerinin rengi var diye
Çırpındım dalgalar misali çaresizliğinde
Yolcuyum artık demir almış o meçhul gemide

Ayrılığın acısı içimde beraberimde
Resmin önümde rotamı çevirdim bilinmez gurbete
Ara sıra da olsa boş bir anında hatırına geldiğimde
Adımı anmasan da fark etmez
Hiç olmazsa
Hatıralarımız canlansın gözlerinde
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Derbeder Oldum

Garip şu dünya çok garip
Bitmiyor hazan mevsimleri
Gönüller yaralı düşler kırık
Hani gülmek mutluluk hani

Bir azap günü bitmeden
Bir diğeri başlıyor
Kurulan dünyalara
Atılan temeller hani

Artık gerçeği de
Yalanla karıştırır oldum
Unuttum kendimi de unuttum
Derbeder oldum
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Deryasın

Dağ çiçekleri kadar güzel
        Esmeye hazır rüzgâr gibisin
        Rabbim kusursuz yaratmış seni
        Yakıyor gözlerin güneş misali
        Artık sensin gök yüzümün hilali

Uğur Oğuz Şahin

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Dikeni ile Yaşatır Gül Aşkı

Sevgiyi geceler boyunca
Sorgulayıp düşündün mü hiç
Sen yalnızlığın avuçlarında
Duygularınla savaştın mı hiç
Rüzgârların sesini dinleyerek
Yalnızlığa ağladın mı hiç
Karanlık geceleri dost edinip
Hasrete sarıldın mı hiç
Birileri gelir diye bekleyip
Gölgelere aldandın mı hiç
Uykuya dalıp pencerelerde
Çiçekler gibi sark tın mı hiç
Gecelerin ayazını
Yüreğinde hissettin mi
Bir sevgi yumağını
Hasretle ördün mü hiç
Sabahları gözler kan çanağı
Göz kapakların yorgun
Ve de çehren solgun
Aynaya bakıp ağladın mı hiç
Buz gibi soğuk odaların
Tek dostun yatağın yorganın
Onların koynuna sokulup ta
Hüzün uykularına daldın mı hiç
Ve o uykularda
Derin okyanuslarda
Kabus nöbetleri zindanında
Haykırışların oldu mu hiç
Bir ayyaşın şişesi gibi
Anıları karşına diktin mi hiç
Her şeyi sessiz sedasız sineye çekip
Tüm günahları üstlendin mi hiç
Kader kader deyip
Yaşama gücendin mi hiç
Gül dikeni ile yaşatırken aşkı
Sen ne yaşadın ne yaşattın
Kendine sordun mu hiç
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Doğmak ve Ölmek

Neden esir eder bizi duygular
İnsanda kaynaşır tüm arzular
Lafta kalmaz gerçek yaşananlar
Gülmelisin ağladığın kadar
Üstüne örtmelisin mutluluğu dertlerin
Ne kadar zaman ki zaten yaşadığımız anlar

Özlem bir ateş aşk yakan bir alevdir
Zenginlik gönülde olsun eldeki kazanılan değerdir
Kaybettiğinde  mutluluğu sorarım ne geri getirir
Anlatılır hep hayat aslında o da iki kelimedir
Nasıl mı onların adları da doğmak ve ölmektir
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Dokun Duygularıma

Dokun duygularıma yaşa benimle
Hisset ellerinle yaşa benliğinle
Her gece yalnızlığında her sabah yorgunluğunda
Anılar yine mazi sofrasında birer acı meze

İster beni yaşa benle duygularda
İster kendini yaşat yarım kalan arzularda
Geceler uzadıkça uzar voltalarda
Rehavet haykırır göz kapaklarda
Kim bilir kaçımız mutlu olur
O yorgun sabahlarda
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Duyuyor musun

Seni düşünüyorum
Sensizliklerden çok uzaklarda
Hep sensin hayalimde
Sen varsın umut dünyamda

O sokaklar var ya o sokaklar
Yalnızlığına attığım adımlar
Sen mışıl mışıl uykunda
Benim ruhumda sevgin kaynar

Belki beni düşünerek uyuyorsun
Uyurken göz kapaklarına
Her gece ama her gece
İyi geceler dediğimi duyuyor musun
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Ela Gözlüm

Elam
Benim güzel gözlü belam
Şarjörümdeki kurşun
Belimdeki tabancam
Adam...adam gibi adam
Ne kardeşim  ne arkadaşım
Kadınım be kadınım
Adam dedimse  adam mı sandınız
O benim elam  belam  sırdaşım
Heybeti güven verir bakışı rüzgâr keser
Yürüdü mü deli tay gibi toprak eşer
Her seslenişime göğsünü siper eder
Derdimi paylaşır  ıstırabıma ortak
Dedim ya adam gibi adam
Ama kadın  kadınım  sevdalım
İşte ben onun adam tarafını seviyorum
Bana baktığında nöbetlerim başlar
Yorgun sabahlara mahkûm olurum
Kızdığında erkek gibi kaş çatışlarına
İçmeden sarhoş olurum
Şimdi çok özlüyorum  bir tanem seni
O öldüren ela gözlerini
Tenindeki yakan ateşini
Bir de saçlarımı sevişini
Vurdun prangaları çektin gittin
Ayrılık beni sen gidince daha çok vurdu
Şimdi buralarda eriyip tükeniyorum
Sen yokken anladım ki
Seni ölümüne seviyorum
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Elinde Kaderim

Var olmamın sebebisin sen
Sevmenin güzelliği
Kutsallığın en ilerisi
Ellerimi yüreğimi
Sevgimi her şeyimi
Teslim ettiğimsin sen
Bedenimdeki hürriyetim
Bir ömür boyu Cumhuriyetim
Mis kokan çiçeğimsin sen
Rüyalarım istemlerim
Sen ol gecelerim gündüzlerim
Sözüm söz de beklerim
Ama sen yoksan eğer
Yeminler olsun ki
Ter ki diyar ederim
Gömerim seni kalbime
Çekip giderim
Senin elinde kaderim
Anladın mı beni bebeğim
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Elveda Diyemedim

Öyle sevmiştim ki seni
Senin görmediğin sevmediğin kadar
Hasret vardı gurbet vardı aramızda
Bir kuş gibi uçup geldin
Nasıl da sarmaş dolaştık hava limanında
Korkak ürkek bir çocuk misali
Konuşamadım
Kelimeler düğümlendi boğazımda
Hep seni yaşadım durdum
Hiç kimseyle yaşamadığım mutluluklarda
Ve şimdi bir kara bulut soktun aramıza
Gözü yaşlı bıraktın beni bu zalim ayrılıkla
Sen geldiğin gün hatırlarsan
Güneş pırıl pırıl açmıştı İstanbul'da
Ağaçlar bir bir yeşermişti sanki
Bu kış ortasında her sokakta
Ama olmadı yapamadın bir tanem
Gelmeden mektupta söyleseydin
Ayrılık kolyesini takacağını boynuma
Ve şimdi bir kez daha yaşatacaksın
Bana ölümü
Geri dönüş yolculuğunla
Anladım ki siyah gölgeler gibi
Şimdi aşılmaz dağlar soktun aramıza
Güle güle hasretim huzurum
Yaşattıkların uzun kendisi kısa mutluluğum
Hoş geldin demiştim beni sevindirmiştin
Sen giderken son kez
Ayrılık hüznünü yaşamamak için
Sana güle güle demek gelmedi içimden
Şu anda bilmiyorum gidip gitmediğini
Artık şarkılarda arayacağım
Teselliyi adını her şeyini
Ve sonunda anladım bir tanem
Şimdi her şeyin bittiğini
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Elveda Şile

Allahaısmarladık gidiyorum Şile
Tüm izlerin üzerimde
Boynum bükük gözlerim hüzünde
Bir dahaki yıla bekle beni Şile

Kalbimi sana bıraktım hasreti yanıma alıp
Ağlayan kayadan sana bugün son bakış
Kırılan dalgalar var gönlümün kırıklığı gibi
Bir şeyler bırakıyorum sanki sende

Şimdi yağmur yağıyor hasretin gönlümü dağlıyor
Bilemezsin içimde ne fırtınalar kopuyor
Şu anda kimsesiz sessiz ben gibi Şile sahili
Yağmurda seni düşünmek güzel ama
Ayrılık ölüme gidiş gibi

Nereden bileceksin o sahilde kumsalda
Ne kadar özlenişini
Senin yokluğunda gıpta ediyorum
Sevgililerin el ele gezişini
Sanki göğsümde başın
Duyar gibiyim nefes alış verişini
Adını haykırmak istiyorum kumsalda
Bir de seni ne kadar sevdiğimi

Bir dost yanında misafirlikteyim Şile'deyim
Birazdan İstanbula yolculuk
Elveda deyişteyim
Sizlere de elveda liman yolu
Fener altı ağlayan kaya
Kim bilir ne aşklar yaşandı ne hüsranlar
Bu iyot kokuları arasında
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En Değerli Varlıklarınız Kızlarınız

Anneler babalar ne olur sesimi duyun
Kızlarınızı sevin onları sermaye görmeyin
Üzerlerine titreyin
Onlar en kutsal varlıklarınız
Genç kızlıklarını yaşatın onlara
Bir tomurcuk gülken zorla koparıp ellere vermeyin
Umutlarını hayallerini
Geleceklerini zorla söndürmeyin
Teslim etmeyin onları satarak cahil beyinlere
Salmayın onları geri dönüşü olmayan derelere
Bırakın sevmeyi sevilmeyi öğrensinler
Siz yazmayın kaderlerini
Niye ölene dek cefa sürsünler
Yetişsinler görsünler sevsinler
Kendi rızalarıyla gitsinler
Törelerle baskılarla kurban edilmesinler
Ne yazık hâlâ işliyor böyle kültürler
Hâlâ bitmedi böyle beyinler
Satmayın çocuklarınızı süt kuzusuyken
Bırakın olgunluğa erişsinler
Seven seveni alıp isteyerek gitsinler
Evlilik dediğin sorumluluk
Çocuklar onu nasıl bilsinler
Zorla olmaz sevmek zorla olur mu evlendirmek
Nasıl bir anlayıştır
Onlara erişemeyecekleri mutluluğu dilemek
Yıktığınız onurları hayalleri
Siz değil onlar bir ömür boyu çekecek
Yıkılanlar her gün cehennemi yaşıyor
Anneler babalar seyrediyor
Göz yaşları yağmur olup seller taşırıyor
Hayaller tek tek siliniyor
Böyle analar babalar onlara hangi yüzle
Hangi vicdanla yavrum diyor
Neden hep insanlarda
Hep vücutlarda ararız arızaları
Neden görmezden geliriz
Özürlü beyinleri hasta insanları
Eskiden devir öyleymiş yaşanmış
Ne iz bırakmış mutlulukları
Bugün duvarlar yıkılmış çağlar atlanmış
Eller mesken etmiş gök yüzünü
Çözmüş ay'ı yıldızları
Hâlâ görüp duymak ne çirkin
Satanları satılanları
Ne olur anneler babalar
Satmayın kızlarınızı körpe kuzularınızı
Soldurmayın hayat çiçeklerini
Döktürmeyin kahır göz yaşları
Yarın mahşer de
Yaradan önünüze koyacak hep
Bu yanlış hesapları
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Erdek' te

Gecenin ortasında kendimle hesaptayım
Çaresizce sabaha koşmaktayım
Bir yanımda sessizce deniz uyuyor
Zeytin ağaçlarında yapraklar rüzgâr estikçe sevişiyor
Ve bana nispet yaparcasına bak kıskan diyor
Yine sensiz geçti bu Yaz artık Sonbahar geliyor
Güneş keyifsiz şarkılar yorgun yıldızlar gülmüyor
Erdek' te nağmeler gün geçtikçe azalıyor
Nara'lar duyulmuyor gülmeler şakımıyor
Ayrılık vakti geliyor
Sevdalar hep ayrılıklarda
Kumsallarda anılara ekleniyor
Şimdi gönlümdeki gibi güz rüzgârları esiyor
Ayrılık acısı keskin bir bıçak misali ciğerler deşiyor
Gecelerin sefası bitti şimdi sırasını gündüzler bekliyor
Sahiller yine yalnızlıklara alışmak için demleniyor
Artık ruhuma doldurdum
Düşlerimde dokumak için seni
Mutluluk yolu sevmekte
Bu Yazı'da hatıralara yazdık Erdek' te
Ve ardımızda kumsallarda şimdi yalnızca
Rüzgârlar şarkı söylemekte
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Erdek'te Aşk Cezası

Herkes uyurken ben sabaha dek uykusuz
Gecenin gizeminde sanki her şey sessiz ve kusursuz
Sabaha hazırlanan doğanın uyanışını seyretmekteyim
İstanbul'da yokum bir tanem şimdi Erdek'teyim

Tek başına sahilden denizi seyretmekteyim
Seni kalbime kazıdığım günden beri sevmekteyim
Güneş nazlı nazlı doğuyor kuşlar ötüyor
Sahile dalgalar vuruyor
Tamamlıyor seni düşlerim gönül tuvalime hayalin doluyor

Vazgeçmiyor ruhum gönül kuşum hep içimde şakıyor
Adını kumsala yazıyorum inatla her sefer dalgalar siliyor
Anladım ki bir tanem dalgalar bile seni kıskanıyor
Yaşadığını sanıyor herkes kimse kimseyi çekemiyor

Vucudumda bir diken acısı sensin sen yalnızlığımın sancısı
Dudaklarında gülün kırmızısı kalbimde aşkının yarası
Duman duman ciğerimdesin çok derinde gönlümün sızısı
Böyle sevmeseydim seni eğer çekilirmiydi bu aşk cezası
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Esmer Güneşim

Sen esmerim
Sen esmer rüzgârım
Hep duygu dolu bir bakış
Bir çeşmeden damla damla akan su gibi
Her saniye kalbimi tıklayanımsın sen
Yüreğimdeki coşku gözlerimdeki korku
Gökyüzünden her dem beklediğim
Yağmur gibi ruhuma boşalışsın sen
Güllük gülüstanlıkken aniden bir fırtına
Tozu dumana katarken susanımsın sen
Uykudan uyandıran kabuslarım
Derin hazlarında yaşadığım hülyalarım
Seni ürkütmekten korktuğum
Kara gözlü ceylanımsın sen
Evet sen
Kömür karası gecelerimde
Beni hiç yalnız bırakmayan esmer yıldızım
Her susamışlığımda bardağımdan
Kana kana içtiğimsin
Bir sis yığınına karışıp
Kaybolduğunda umutlarım
En sonsuz kıyılardan yükselen çarem
Esmer güneşimsin sen...
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Geceler

Sermayeden çalıyor zaman uçup gidiyor seneler
Yamalı bohça yalan ölümüne sevmeler
Bazı şeyleri anlatmaya yetmiyor heceler
Kimine göre sırdaş kimine göre hain geceler
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Geç Kaldı

İçimde koptu fırtınalar
Gidiyorum işte
Gittiği yere kadar
Ne yağmur ne kar
Al sende kalsın
Tüm hatıralar
Esse de şimdi
Geç kaldı o rüzgâr
Gelse de bahar
Ne işe yarar...
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Gel

Çalmadı kapımı çaldığın kadar kimse
Vermedi sevgisini verdiğin kadar kimse
Gülmedi gözlerime güldüğün kadar kimse
Sevmedi gönlüm başkasını seni sevdiğim kadar

Gözlerimde umut gönlümde derman kalmadı
Sevgi yaralarımı hep hicran sardı
Bıraktığın ümitlerim hep yarım kaldı
Bilmem ki vicdanını senden kimler aldı

Göz yaşlarım akıyor yaş değil damla damla kan
Seni başka kollarda düşünmek ölüm her an
Gel sevda şarkılarımızı birleştirelim
Ne olur gel mutluluğa birlikte erişelim
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Gel Artık

Gel artık özlemin deli divane etti
Beni boynu bükük serme yollara
Hasretim bir tanem ciğer parem
Uzat artık sevgi ellerini

Gel artık gecelerimin feneri
Kaldır serdiğin yollardan beni
Çıkar yüreğimden hasretleri
Dola artık boynuma ellerini

Gel artık hep yanımda ol
Kalksın aramızdan o hasret yol
Şimdi mevsim sonbahar
Sen bir ömür boyu sıcaklığım ol
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Gerçeğim

Hayatın yoğunluğu sen demekti
Yaşamak seni umudu yeşertmekti
Günün her saatinde seninle olmak
Seninle birlikte
Her hayali gerçeğe dönüştürmekti
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Gerçek Dediğin

Bomboş kalırsa bir gün ellerin
Demek ki saklısın arkasında gerçeklerin...
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Gerisi Yalan

Uykusuz ve uzun gecelere yollarımız
Hep günahkârlar elinde erir yaşayamadıklarımız
Hicran yarasıdır yarım kalan mutluluklarımız
Kara kışlar gibidir hep biten sevdalarımız

Sancılarda kıvranır ateşlerle yükselir acılarımız
Didinip çabalarız sevgi yumakları sararız
Dolar boşalır içimizda arzularımız duygularımız
Hepsi bir avuç mutluluk gerisi yalan yaşadıklarımız
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Giden Kimdi

O giden sen değildin
Sen değildin terk eden
Umutlarım yaşamım
Ruhumdun sönen
Verdiğin cezaysa eğer
Bedenim hâlâ ayakta
Sen değilsin nankör sevgin
Ruhumda nihayete eren
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Gönlündeki Yer

Biliyorum karanlık saplandığım yer
Sen aydınlatacaksan ne fark eder
Umurumda değil insanlardaki villalar evler
Senin gönlündeki gecekondun bana yeter
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Gönül Yangısı

Nerde senli dönüşü akşamların
Bitmez tükenmez o coşkusu
Hani yaşadığımız o aşk o hazlar
Nerde geceler sonundaki o mutluluk uykusu

Bitti mi kulağıma fısıldadığın şarkılar
Bak hüzünde birlikte seyrettiğimiz yıldızlar
Gelip geçiyor baharlar yazlar
Hep sensiz doğuyor güneş sensiz batıyor akşamlar

Söyle bir şeyler söyle sancılara batırdın bu aşkı
Kim dindirsin bu fırtınayı güldürsün gözlerimi
Yok ki bir başkası
Tutuştu yanıyor alev alev bu gönül
Anladım ne macerasın ne de bir heves
Sensin sen bu gönül yangısı
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Göz Bebeğim (Beste Gülü)

Aşkıma aşkını ekledim
Seni her günde bekledim
Baktım yollarını gözledim
Gel artık seni çok özledim

Aşkımla hasreti biledim
Bak geçmişi bir bir eledim
Şimdi saf tertemiz seninim
Gel artık yıldızım güneşim

Aşkımı tanrıdan diledim
Seni herkese söyledim
Senden başka güzel sevmedim
Gel artık sen ol göz bebeğim
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Gözümün Nuru

Sen mutluluğum sevincim iksirim
Sen ruhumun penceresi yaşamımın çerçevesi
Sen gözlerine vurulduğum her günkü umudum
Sensin gözbebeğim sensin minik kuşum
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Gül Bebekti (Beste Gülü)

Herkes bahçelere gül ekti
Benim aşkım dünyada tekti
Dikeni yoktu gül melekti
Gül kokardı o gül çiçekti

Benim derdim onu sevmekti
Hayata onunla gülmekti
Kaderi onunla yenmekti
O gözlerimde göz bebekti

Gecelerde kutup yıldızım
Kovandaki arı bal petekti
Sevda kalbimde gül çiçekti
O hiç solmayan gül bebekti
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Gül Yeni Doğan Güne

Gülün solduğu mu acı koptuğu mu
Her yeni gün neden doğar o zaman
Çünkü yeşertir yeni bir umudu
Ya ölüm
Değil mi her şeyin sonu
Değmez hiç bir şeye değmez
Yaşam içinde en mühim olan
Alt edebilmek kaderin oyununu
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Gülerim Belki

Şafağın bulutlarında ara beni
Ben o zaman doğarım
Ufukların ötesinde aramasın gözlerin
Yalnızlığında ara beni akşamların.
Damla damla akıt, istersen gözlerinden
Yetmezse, şiir şiir yaz beni
Sakla belki bir gün,
İsterim senden bestelemeni
Ben yıllardır, hüzün şarkısı dinlerim
Notalara dahi girmedi sevincim
Yılların özlemi olur, kim bilir o güfte
Mutluluğa, özleme, sevince
Belki o zaman gülerim...
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Gülmesin

Vur sinene ses gelsin
Sevmeyeni neylersin
Satıp çekip gidenler
Ömür boyu gülmesin
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Günahkârım

Düştüm yollarına
            İhtiyacım var sana
            Karmaşık arzularda
            Dolaşıp duruyorum
            Çıkmaz sokaklarımda
            Cezaysa çektim
            Vefaysa bekledim
            Yoruldu kalbim gözlerim
            Bu kadar ızdırap çektim
            Hak ettim mi hasretim
            Çok şey mi istedim
            Sadece
            Beni sev benim ol dedim
            Günahkârım
            Senin yüzünden
            Alt üst oldu hayatım
            Gönül sarayım
            Kime ne deyip anlatayım
            Nasıl çare bulayım
            Ah keşke diyorum
            Sevmeseydim seni bu kadar
            Hep boşa kürek çekseydim
            Hiç olmazsa
            Kaderimle baş başa
            Yalnızlığı alıp koynuma
            Soranlara da
            Katran geceler sevgilim
            Deseydim
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Güneşi Hangi Gözle Seyrettiniz

Hiç güneşin doğmasını seyrettiniz mi
Issız ve sakin bir tepeden
Hissedip yaşadınız mı o ağır nazlı çıkışı
Sanırsınız sevdiğinizin yüzü karşınızda
Düğümlenir kelimeler
Anlatamaz sınız o büyülendiğiniz bakışı

Hiç alıcı gözle seyrettiniz mi renklerin tenini
Kaçınız hülyasına dalıp seyrettiniz
Avizelerdeki kristalleri
Acaba kaçımız fark etti
O kristalden fışkıran hayatın her rengini
Kaçımızı aldı götürdü bir yerlere
Güneşin o kırmızı kızıl al benisi

Bir ressamın tuvaline
Alıcı gözlerle takıldınız mı
O ne muhteşem renk karmaşası
Mat olmadınız mı

Hiç denizi seytettiniz mi sakinken
Bir nakış güzelliği gibi
Su yüzündeki sevgiyi
Gökyüzüne değse de başımız zaman zaman
Hangimiz bahtiyar oldu ki

Hepimizin bazen denizler taşıran
Hayalleri olmadı mı
Alev alev yanmadık
Diyebilir misiniz mümkün mü

Bazen deli gibi olmadık mı ya da
Bir deli rüzgâr hepimizde esmedi mi
Günlük güneşlikken yağan yağmurda
Islanıp yürümedik mi

Hepimiz bir renge aşık olmadık mı
O renklerin içinde değil miydik
Çiçekler hangimizi cezp etmedi
İçlerinden birini daha çok sevmedik mi
Kimimiz aldı kokladı çoğumuz ah çektik
Hepimiz baktık gördük şikayet ettik
Görmeyenleri fark etmedik
Gönül körleri zaten görmez
Kaçımız körleri hatırlayıp
Şükür ettik ki
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Güvenmeyi Dene

Güvenmeyi dene
Seven kalbin varsa
Bir kere dene
Seni seven bu gözlerimi
Üzmemeyi dene
Güvensizlik aşkı öldürür
Sevgiler tükenir
Ne olur sevgilim
Güvenmeyi dene
Aşkımız için
Yüreğim parçalanıyor
Kabuslarımda hep uçurumlar
Her şey beni korkutuyor
Yok olup kayboluyorum
Sensizlile hep savaştayım
Güvensizliğin beni öldürüyor
En büyük ihanet
Güvensizlikten doğar
Beni sevmişsen eğer
Bana güvenmeyi dene
Benim sana güvendiğim gibi
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Güzellik

Güzellik insanın ruhunda olmalı
Yalnızca teninde değil
Bedenler ölür gider bir gün
Ruhlar hep ölümsüzdür
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Haber Ver

Umut zincirlerimi taktın mı yeniden sevdiceğim
Gonca güllerim açtı mı yaralı bağrında
Uğur çiçeklerim göz göz oldu mu  gönül kapında
Rüzgârım savurup geçti mi saçından bana haber ver

Şafağım söktü mü alacakaranlığında sevdiceğim
Ansızın bir bıçak gibi saplandı mı yüreğine yokluğum
Hatıralarımız bir bir geçti mi usundan bana haber ver
İki damla süzüldü mü gözlerinden istemeden
Nerde diye döküldüm mü dudaklarından hece hece
                         bana haber ver bekletmeden geleyim
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Hadi Gel

Bir bilsen aklımdan neler geçiyor
Bir bilsen gönlüm neler biçiyor
Kana kana gözlerim seni sevmek istiyor
İçimden seni seviyorum diye haykırmak geliyor

Gözlerim hep yollarda seni bekliyor
Hücrelerim seninle ikinci baharı yaşıyor
Özlemin ruhumda sabırlar çökertiyor
Hadi gel artık tenim seni yaşamak istiyor
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Hakikat

Bedenlerin içinde ruhların dünyası
Hz.Muhammet'in kavlinde başlangıç rızası
Sonra gönüllere atılır sözleşme imzası
Hakikat sevgi ve aşkın helâl yaşanması
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Hâlâ Sır Yapraklardasın

Anılar defterimin yaprakları arasındaki sırsın
Tarifini yapamadığım dipsiz kuyular gibi korkumsun
Issız limanlara uğramayı bekleyen gemiler gibi umutsun
Laleye gelinciğe fesleğenlere inat koku musun
Akşamlardaki hüznün gecelerdeki hicranın yakamozu musun
Yıllardır yıkamadığım ömrümdeki en büyük tabusun

En vazgeçilmezler köşemden indirmediğim bir tablosun
Renksiz ve zevksiz şu yaşamın hâlâ bendeki mavisi gri
                                                                                   tonusun
Gözlerinde o çok sevdiğim gözlerinde bırak da en son
                                                                     o renkler solsun
Eskimiş o sır yapraklarda yaşayamadığım mutluluksun
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Hala tiryakinim

Hala gözlerimde ufuktaki çizgimde sin
Hala saklı kalbimin isterik hapsinde sin
Kim sevmedi kim istemedi ki kahretsin
Hep o çıkmaz sokağın çilesinde bekletmekte sin
Şimdi soruyorum birazcık olsun hakkım yok mu
Ellerini tutup göz bebeklerinde hasreti yakmaya
Neden korkuyorsun aşkta sevgide korku olmaz
Korkma bu nasırlaşmış tutku ne yazık ki
Bu tutkudan artık fırtına kopmaz
Geçmiş yılların sevgi ve aşk borçlusu sensin
Hadi izin ver izin ver de öksüz sevgim artık bayram etsin...

                                                                              22.09.2015
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Hangi Mevsimdesiniz

Gönlümde bitmez hiç yaz
Oysa şimdi mevsimlerden kış
Dışarda kar yağıyor hava soğuk ve ayaz
Bir de sen yağıyorsun içimde kâh siyah kâh beyaz

Sevgim hâlâ her yeri örten kar gibi tertemiz
Karamsarlığımızda bacalardan tüten dumanlara benzeriz
Yanan bir sobadaki ateş gibi yüreklerimiz
Hep bir uhdedir içimizde erişemediklerimiz

Her bedende ayrı duygu farklı mevsimleri bekleriz
Farkındayız veya değiliz sonunda yazılır hikâyemiz
Ya bir tiyatro sahnesinde oyun ya da bir şarkıya güfteyiz
İstesek de istemesek de hayat yönetir bizi
Bizler sadece bu yaşamın birer doneleriyiz
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Hani

Seveni sevselerdi
Hiç hüzün olur muydu
Her gün dert
Her gün ıstırap
Hani mutluluk
Yaşamak
Bu muydu
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Hani Sen Her Şeyimdin

Hani her şeydin
Benim hayatımda
Sen gökyüzünden boşalan
Sağanaktın yağmurumda
Her zaman tatlı bir uğultuydun
Esen rüzgarlarımda
Sen her zaman deli fırtınamdın
Kasıp kavuran duygularımda
Sen kâh yanıp kâh sönen
Tek dikili direğimdin kapımda

Sen değil miydin yirmi dört saat
Dolaşıp duran ruhumun boşluklarında
O çilekeş akşam sefası sokağımda
Bana sahip çıkmalıydın sevginle
Hep menzilinde hep göz ucunda
Beni gerçekten sevmişsen
Ne hayalde yaşat ne de rüyada
İçinden geçeni sorma bana
Biliyorum ne diyeceğini
Çünkü bende sevdim
Kabul ettim seni her şeyini
Sildim göz yaşlarındaki hüznü
Bahara çevirdim sendeki güzü
Horlandım kırıldım üzüldüm
Kaprislerine de aldırmadım
Yinede hayatımdan
Çıkarıp atmadım seni

Saf çıkarsız bir sevgi sundum sana
Notlar düştüm mesajlar attım
Kimyamı kattım
Şiirler yazdım sana
Bazen mutsuzluğum
Bazen de sonsuz umudum
İçimdeki okyanuslarda koşturduğum
Kâbusum olacaksın korktuğum
Sebepsiz küstüğün zorla konuştuğum
İftira kuruntu seni düşünmeyip unuttuğum
Ya ben anlaşılmıyorum
Ya da derdimi anlatamıyorum
Sen de diğerleri gibi
Anlamak istemiyorsun beni
Allah aşkına yaradan şahit
Geceleri yıldızlar indirdim yatağına
Sabahları güneştim ateştim
Kahkahaydım fıkralarımda
Geceleri senden başkası duymasın diye
Şiirler okudum sessizce kulağına
Göğsüne başımı dayadım
Her zaman söylemedim sana sevdiğimi
Hep özel günlere sakladım
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Ömrümce yaşamadıklarını
Bu sevdayı en derin hazla yaşattım sana
Annem gibi sarıldım
Hep ihtiyaç duydum sıcaklığına
Daha vermediğim ne kaldı ki sana
Neyimiz var şimdi elimizde
Benim küskün kırılan onurum
Seninse belalın kaprisin inatçı gururun
Hani azla yetinip kölem olurdun
Çözülmez denklem gibi yordun yoruldum
Şimdi sana
Bir ağustos böceği ışığı bırakıyorum
Ve artık son şansın diyorum
Haberin olsun gitmeye hazırlanıyorum…

                                                         14.12.2006
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Hasret

Karşımda
Heybetli sıra dağlar
Başında dumanlar karlar
Sarılmak gelir içinden
Sarılamazsın
Elini uzatsan tutamazsın
Bir burukluk çöker yüreğine
Ağlamak istersin ağlayamazsın
Düğümlenir kelimeler boğazında
Konuşamazsın
Ey hasret
Sen beni hiç anlamadın
Zaten
Bundan sonra da
Anlayamazsın...
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Hasretken Suya

Gülüm dedim sana
Kalbimin goncası iken
Bir tanem dedim sana
Akan göz yaşlarımda                                                             Neşem kederimken

Yıldızımdın yalnız gecelerimde iken
Yağmurum olmuştun bir damla suya hasretken
Yıkar mısın demiştim sana umutlarımı
Hadi git oradan demiştin bana sen delimi sen

Bir yıldız kayıyor
Bir başına yalnız o gökyüzü boşluğunda
Şimdi bir sevgi kuraklığında duaya çıkmış
Avuçlarını açmış bir damla suya
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Hastayım

Bilmezdim senin yokluğunda
Gecelerin bitmez olduğunu
Bilmezdim senden uzakta gurbetinde
Hasretin ölüm olduğunu

Hiç bir şeyin anlamı yokmuş meğer
Karşımda deniz mavi doğa yeşil neye değer
Her sigara dumanında tütüyorsa özlemin eğer
Bil ki ateşler içindeyim yine nöbetlerdeyim

Hani semalara dar gelen uçmalarım
Şimdi aradığım o kollarım o kanatlarım
Bitkinim yorgunum çaresizim hastayım
Esmer gecelerinin ölüm yatağında
Göz yaşlarımlayım
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Hastayım Annem

Arıyorum Annem
Sensiz ölüyorum bir tanem
Gülmüyor yüzüm
Hep yaşlı gözüm Annem
Kimse yavrum demiyor
Yüzümü okşamıyor Annem
Uykudan uyandırmaya kıyamadığın
Yatağımın yanına
Baş ucuma
Kaç kez gelip giderdin
Hadi kalk kahvaltın hazır derdin
Artık kimse demiyor Annem
Seninle başka yaşanırdı
Sabahların tadı Annem
Tiitizdim bilirdin
Senden sonra en çok
Giyinmeyi severdim
Onlarca gömleğim pantolonum
Ütülü hazırdı Annem
Her şeyimde senin elin vardı
Gözlerin hep üzerimde
Sevgi saçardın Annem
Yaşadığım şu zamana kadar
Hilesiz hurdasız sevgiyi saygıyı
Yalnızca sende gördüm Annem
Yokluğunu bile bile
Belki sana benzeyen
Biri karşıma çıkar da
Azıcık ta olsa bir benzerinle
Anlık mutluluk yaşamak için
Bazen deli divane
Sokaklar da dolaşıyorum Annem
Ama kimse aldırmıyor
Kimse bakmıyor bana
Belki de halime acıyorlar Annem
Ne yeme ne içme
Senin bir bakışınla
Aylarca doyardım Annem
Annem canım bir tanem
Başak tenli aşkım
Sevgi pınarı akardı gözlerinden
Tüm gönüller
Senin sevgini kıskanırdı
Gökyüzü aşk'a gelip
Şimşekler çakardı Annem
Bakışın yıldırım bir sevda
Dağları eritirdi Annem
Çok sevdalar yaşadı bu gönlüm
Kimse senin hazzını
Yaşatamadı Annem
Üşüyorum titriyorum
Her gün kar yağıyor odama Annem
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Karşımda dururken
Yanıp tutuşurdum
Sıcaklar kavuruyor her tarafı
Ben donuyorum
Soğuk terler döküyorum Annem
Özlüyorum seni
Her an duyacakmış gibi sesini
Ensemde hissediyorum
Her an nefesini
Kocamandım yetişkindim
Çocuk gibi okşar severdin beni
O ne keyifti Annem
Zor beklerdik akşamları
Kapıda karşılardın beni
O ne sarılıştı bağrına basıştı
Benim dünyam sensin derdin
Kenetler ayrılmaz dı ellerin
Bulutlar da uçuyorum zannederdim
Sen benim meleğim canım bir tanemdin
Sen dünyanın en güzel
Çiçeğiydin canım Annem
Seni koklayıp öptüğümde
Arı'lar gelirdi aklıma
Bilselerdi her şeyin özünün
Sizlerde olduğunu
Bir santim yerinizi boş bırakmazlardı
Benim mis kokulu dağ çiçeği Annem
Annem sen gittin gideli
Hep seni arıyorum unutamıyorum
Kulaklarımda hep o deyişin
Her cümlenin başındaki
Yavrum diye seslenişin
Ahhhhhh be Annem
Bana çocukluğumda masallar
Gençliğimde
Düğünümü geleceğimi görmek isteyişini
Ballandırarak sanki yaşıyor gibi
Anlatıp hayaller kurardın
Ahhhhhh be canım Annem
Sonunda sen de beni kandırdın
Hani Anneler yalan söylemezdi
Anneler bi tanelerini üzmezdi
Söylesene bal tanem
Neden
Her şeyi yarım bırakıp gittin
Neden
Yalnızlığın koynuna beni ittin
Hani bir baltaya sap oluşumu
Mürvetimi görecektin
Hani nerde söz verdiklerin
Benim melek yüzlü bal küpüm
Başak tenlim
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Neden ansızın bırakıp gittin
Senden sonra aradım durdum hep
Karşılılsıız verdiğin sendeki sevgiyi
Aradım durdum hep çaresiz
Ararken birini sevdim
Sevdim zannettim Annem
Kimsede bulamadım sendeki tadı
Onu da yüzüme gözüme bulaştırdım
Benim çilekeş Annem
Artık
Hayatın anlamı yaşanacak zevki
Kalmadı Annem
Çağırsam biliyorum gelemezsin
Biliyorum hâlâ ruhunda
Beni düşünensin
Annem canım Annem
Sensiz kolum kanadım kırık
Öksüz kaldım Annem
Kabuslardayım boğuluyorum
Gel de beni kurtar Annem
Her gece ağlıyorum
Resminle konuşuyorum
Gözlerim yorgun düşüyor
Bedenim titriyor Annem
Yatağımda hep resminle uyuyorum
Uyandığımda yine
Başlıyor mutsuzluğum
Annem canım Annem
Sen Tanrının sonsuz harikası
İçimdeki yaranın sonsuz acısı
Sen dünyanın
Eşi benzeri olmayan sevdası
Annem biricik Annem
Sensiz kapalı her şeyin kapısı
Hastayım Annem çok hastayım
Şimdi bi tanen
Sensizliğinin çaresizi
Hastalık hastası...
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Hatıra Güllerin (Beste Gülü)

Adındı dilimde sayıkladığım
Aşkındı hep özleyip tatmadığım
Çaresi senmişsin bu yalnızlığın
Yorgun gecelerde bekledim seni

Yakmadım ışığını hiç odamın
Sensiz anlamı yok o dört duvarın
Hayalde anılarda yaşadığım
Sürgün gecelerde bekledim seni

Yaşattın sonunda bana matemi
, Kimseler dolduramadı yerini
Vazomdaki kurumuş güllerini
Öptüm gecelerde bekledim seni
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Hayalimsin

Şu an gecenin yarısı
Saat üçe geliyor
Sevgilim acaba uyanık mısın
Herhalde uyuyorsun
Rüyana girsem
Kulağına seni  sevdiğimi fısıldasam
Dudağına buseler kondursam
Saçlarını okşasam
Uykunda ismimi
Sayıklar mısın
Şu an seninleyim
Gecenin karanlığında
Birazdan uykuya dalacağım
Seni düşünerek
Hayaline sarılacağım
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Hayat Denen Film

Şimdi kaybettik! ..
Nerede o ruhumuzdaki asillik?
Bitti o elektrik, gözlerimiz donuk, asimetrik
Sanki bu sevda da ikimiz yoktuk,
Hiç sevmedik sanki, sanki bu aşk platonik.
Bir haller oldu sevgilere, hepsi değişik değişik
Aşkları gecelik yaşamakmış asillik! ..
Bu işin etiketi hep sosyetik.
Mekânlar özel seçilir, insanlar özel
Sonuç medyatik! ..
Senin düşlerindeki aşk, yaşanmaz o yerlerde,
Ne sosyetik olabilirsin, ne de medyatik,
Sadece seyredersin yaşamı sinematik...
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Hayat Sofrası

Seninle yolculuklar yaptık hep hayal denizinde
Aşklar vardı hüzünler vardı neler neler vardı gemimizde
Mutluluklara yelkenler açmak vardı gönüllerimizde
İnsanın gözü bir şey görmüyormuş meğer sevince sevilince

Dalıp dalıp hayallere hesap  sorduğumuz o maziye gülmeyen
                                                           güldürmeyen kaderimize
Elimizde olsaydı dur demez miydik avuçlarımızdan
                                                              kaçırdığımız gençliğe
Rüyalar yormadı mı bizi herkes gibi karanlıklara mahkûm
                                                                 etmedı mi hepimizi
İmrenmedik desek yalan mı olur başkalarının malına
                                                                  mülküne sevgisine
Ne çare yine de elimizdekiyle yetinmeyi öğretti hayat bize
Tesadüfler milli piyango misali çıka geldi bazen o da
                                                            deymedi güldüğümüze
Uzun yollar yolculuklar ardından hep yorgunluklar çöker
                                                                               bedenimize
Neden bu hayatın çilesi hep garibe kimsesize çilekeş
                                                                                   sevgilere
Aslında hayat bom boş bir ova deli divane gezer dururuz
                                                                                    üzerinde
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Hekimim Sensin

Resmin önümde gözlerin gözümde
Bakışların bir ömür yolu sanki
En derin yarasın kalbimin köşesinde
Bekliyorum seni sensiz her günümde

Mevsimlerin adı sen yaşanacak yaşatacak sen
Artık korkmuyorum karanlık gecelerden
Sevgimin ışığı içinde farkı yok gündüzlerden
Ne senden vaz geçmek mümkün ne de o gözlerden

Şimdi dudaklarında buse ömründe bir imzayım
Yalnız sana ait koskoca bir dünyayım
Sevgin ekildi bir kere gönül bahçeme
Hekimim sensin şifa sende artık sana hastayım

Uğur Oğuz Şahin

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Hep Adına

Kalbime kilitlerim seni
Anla ne olur anla bendeki yerini
Derdimin dermanı ol gel yeter
İnan bitmek bilmiyor sensiz geceler
Rahata ermiyor özlemler

Uzun hep uzun bu yollar
Lakin sonunda hep mutluluk var
Uzasa da yollarımız mahşere kadar
Tanrı şahit olsun bu sevgimize
Aşkımız her şeyden üstün bunu bil
Şu üç günlük dünyada yaşadığımız sadece sevgi değilmidir

Uğur Oğuz Şahin
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HER ZaMaN___________________________

Ne kadar tad alıyorsan
Anlamı o kadardır hayatın
Ne kadar sarılabiliyorsan
Hissettiğin o işte soğukluğun sıcaklığın
Ne verdiysen odur karşılığında aldığın
Kimi neyi bulmak istediğin değil
Asıl hiç olan yaşadığın sandığın boş saltanatın

Neyi niçini sorgulamak devri bitti
Şimdi herkes peşinde günlük yaşanan aşkların
Gerçek ifadeler kelimeler ve tüm aradıkların
Acıların şairlerinin cümlelerinde hatırlayacakların
Her yeni günle doğan güneşin adı sevgi ekmek
Akşam sarıldığında bıraktığın canlara galipsin demek
Ölüm yatağında seyrettiysen bir çift gözü
Yaşama tutunmak isteyişi bakışı bile
Diriltir kendinden vaz geçmiş her solan öpüşü....           12.10.2008
                                                                                                MUĞLA

Uğur Oğuz Şahin
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Hür Değil Kimse

Yüreğim coşar derya denizde
Bazen de bir çığ gibi iner
Dağların uçurumların eteklerine
Hürüz zannederiz kendimizi
Düşeriz bir yerlerden bir yere
Hep sanırız
Hür olan kelebekler kuşlar
Oysa her şey düşer
Bir şekilde istemese de
İnsanlar riyakar hayat acımasız
Sevgiler aşkların ömrü çok kısa süre
Düşmeyip direnenlerinde
Zalimce kanadını kırarlar bir şekilde
Vicdan el olmuş eller vicdansızlık içinde
Eskiden bu kadar aleni değildi her şey
Ayıp vardı günah vardı
Bilmem ne enjekte ettiler ne oldu bize…           30.11.2007
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Hüzün Dolu Geceler

Kimse çalmadı kapımı
Tutmadı ellerimi
Bakmadı senin gibi
Gözlerime...
Yakmadı yüreğimi
Kimse
Hançer çekmedi
Gecelerime
Hiç böyle doğmamıştı
Şafak
Hüzünler yoktu
Gecelerde...
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Hüzünlü Akşam

Sen yoksun bu akşam
Hüzünde masalar
Hüzünde şişeler bardaklar
Demek ki yalnız dinlenecek
Yine bu akşam şarkılar
Gözlerim yine gurbetinde
Hasrete dalacaklar
Demek ki boş bu akşam
Karşımdaki yerin
Yokluğunu
Bilmem ne kadar doldurur hayalin
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Hüzünlü Odalar

Yorgun bir akşamın hüzün sofrasındayım yine
Soğuk bir kış gecesiyle koyun koyuna
Odam yalnız odam kimsesiz kim yok ki kasvetsiz
Hep o sırlarla dolu odalarda gönülleri kelepçeleriz

Hep yandık çıra gibi nice seviler ardından
Sevmedik mi deli gibi karşılıklı karşılıksız çaresiz
Kim çıktı bu yanan gönüllerden anlayan
Acaba kaçımız ağladık kaçımızın ardından

Bir anlayan oldu mu yaşanandan ziyan olan zamandan
Hangi çiçeği çok sevdik hangi kırda koştuk
Hangimizin haberi oldu o yalnız ovalardan
Aslında çoğumuz yalnızız
Farkımız yok o hüzünlü odalardan
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İade-i İtibar

Aşklarda kalmadı o ince ruhlar
Düşünceden soyutlandı günahlar sevaplar
Artık pembe evler kurmuyor gönüldeki mekânlar
Eskiden gözlerden kalbe inilirdi şimdi riyakâr aşklar

Aslı ile Kerem Leyla ile Mecnundu aşk abideleri
Demek ki sevgiler yozlaşmış
Daha tarih yazmadı başka isimleri
Zamanlar geçti devir değişti
Aşklar internet'te yaşama geçti
Aşk abideleri bugünleri görselerdi
İade-i itibar isterlerdi
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İki Gönül

Sabret diyorsun
Teselliden başka
Bir şey vermiyorsun
Ümidim yok ki yarınlardan
Bir ışık belirmiyor
Karanlıklardan...
Hep meçhulde duruyorsun
Ne kadar uğraşırsan uğraş
İşin içinden çıkamıyorsun
Bu çifte yükü sen taşıyamazsın
Ağır gelir yıkılırsın...
Her insanın taşıyabileceği kadar
Yükü olmalı
Her insanın harcı değildir
Bir kalpte iki gönül taşımak...

Uğur Oğuz Şahin
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İki Gözümsün

Beni bana bırakıp bir yere gidemezsin
Bir inat uğruna başkasını sevemezsin
Beni kalbinden çıkarsan da
Ruhumdan silemezsin

Gönlümdeki yerini kimselere veremem
Sen karşımda olmazsan yaşıyorum diyemem
Kör olsun gözleri seni kıskananların
Güneşi sen ol doğacak yarınların

Sen kalbimin goncası açacak gülüsün
Sen gönül kafesimde ötecek bülbülümsün
Sen yaşadığım günlerin ne dünü ne de bugünüsün
Sen bedenimde ruhumda
Seninle yaşadığım iki gözümsün
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İkimize

Özlerim seni o sahil boyu gezdiğimiz yerlerde
Hep bizdik hep aşkımızdı gezerdik dillerde
Şimdi ayrıyız şimdi uzaklarda
Başka yerlerde
Kim bilir ne son bekliyor ikimizi
Başka başka gönüllerde
Ne mutluluk nasip oldu ne de gülmek bize
Bilmem dünyada gülmeyen kader
Birleştirir mi bizi mahşerde
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İlahi Sır

Anlamak mümkün değil
Günlük güneşlikken
Yağmurun yağmasını
Anlamak mümkün değil
Lapa lapa kar yağarken
Güneşin açmasını
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İleriye

Gönüller bir olsun
Sevsin diyorum
Arzular birleşsin
Mutluluğa koşalım diyorum
Diyorum ki...
İhtiyacımız var, sevmeye sevilmeye
Esir duygulara mahkum edildik
Yetti be...yetti artık
Savulun üstümüzden, dert rüzgârları
Yaşamak bizim de hakkımız
Sevmek sevilmek hepimizin
Bir son verelim bu hüzünlü melodiye
Çalsın çılgın şarkılar hep sevgiye
Mutluluk, umut dolsun gönüller
Hep...ama hep ileriye...
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İlhamım

Düşümdeki en son tahtsın
İçimdeki yangın dilimdeki ahsın
Yaşadığım sürece bendeki azapsın
Sen şiirlerime hayat katan ilham'ım
Çaresiz tadına bulaştığım
Benim vaz geçilmez sevdamsın
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İlk Aşkımsın (Beste Gülü)

Sevmeyi sevilmeyi
Seninle öğrendim ben
Hayatımın ilk aşkı
İlk Baharısın sen

Şefkat sensin sevgi sen
Aşktaki sihirsin sen
Farklısın çiçeklerden
Diğer bakan gözlerden

Dualarda dilerken
Hasretini yaşarken
Sen çıktın değer veren
Sevmeye susamışken

Aşkım değer gördüğüm
Sevgim değer verdiğim
Dünya kadar sevdiğim
İlk aşkım bir tanemsin sen

Uğur Oğuz Şahin

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İlk Sensizlik

Sensiz bir akşamdı bu
Bu ilk yalnız kalışım
El ele ilk sensizlikti
Bir de o altı yüz on günü düşündüm

Sana öpücükler yollayamadığım
Penceremden seni gözleyemediğim
Senin iyi uykular deyişine
İyi geceler diyemediğim ilk akşam bu

Bir resimle yetinmek nasılmış anladım
Bunu sen de yalnızlığında hissedip anlarsın
Ana baba sevgisi başka seni düşünürken ağladım
Askerlik ayrılığı girdi araya şimdi sende ağlarsın

Uğur Oğuz Şahin
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İlle De Sen

İlle de sen
Vazgeçemediğim tutkum
Kimse yerini dolduramadı
Sen bana her şeyi unutturdun
Sabah olmuş yine güneş şafakta
Herkes hayat kavgasına koşacak birazdan
Bense yorgun gözlerimle uykuya
Bilmiyorum kaç şafak doğacak
Kaç akşam batacak
Bitmeyecek senin kavgan bende
Hasretin de öyle
Gönül ille de sen diyor
Başka bir şey bilmiyor
Kimi gün ela kimi gün mavi
Bazen de yeşil gözlerinde
Satır satır yaşamak için seni
Yola koyuldum
Hatırlar mısın karşılaştığımız o günü
İlk defa sen söylemiştin bana
Kahverengi gözlerimin
Ne kadar güzel olduğunu
Gözlerimin önünde o masum halin
Ne de utanmıştın o gün
Korku muydu sevgi miydi anlayamadım
Başını bile kaldırmadın önünden
Bir sıcak nehir aktı geçti sanki içimden
İşte o an bu dedim
Bir kelebek gibi uçarken
Farkında değildim kondum o bahçeye
Tahta sedirde bir vazoya konmuş
Çiçek gibiydin
Bir an üzerine konmak geldi içimden
Ama salyangoz misali içime çekildim
En vurgun halimle
Seyrettim seni uzun uzun
O çocuksu masum halini
Gözlerindeki renkleri
Çıkaramadım aklımdan bir türlü
Düşündüm uzun uzun
Gece sabaha kadar
Ve sonunda
Hayatımın kararı çıktı bana
İşte o an
İlle de sen dedim
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İmparator

İnan seni sevenler yeter sana
Mutluluk hüzün yaşanır şarkılarında
Pes etmemeyi sen öğrettin hayat yolunda
Ayakkabı şöhret oldu sen deyince ayağında kundura
Rahat ol sen Anadolu'sun sen Avrupa da Türkiye sen Urfa
Aşık oldum dedin rengi değişti aşkın
Tarifsiz duygular yaşattın hit oldu şarkıların
Olduğun gibi gözüktün geldiğin yerleri unutmadın
Rakibin yok senin Türkiye de iki İmparator var
           biri sensin biri de Fatih Terim.
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İnat

Ne inatçı şeymişsin sen
Bilmem ki ne yapsam sana ben
Yapacak tek bir şey kaldı şimdi
Seni bırakıp gitmek bu şehirden
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İnsanlık

Mevkiler gelip geçicidir
İnsanlık baki kalan
Sevgi ve saygı ile anılmıyorsan
Sen de boş dünya gibi yalansın yalan

Uğur Oğuz Şahin
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İntizardayım

Hiç sormadın giderken
Sevgine çaresizliğine özlemine
Nasıl karşı koyacağımı
Cellatların elindeki insanın bile
Son söz hakkı vardır
Oysa sen bana bir son
Söz hakkı bırakmadın
Gidişinin üzerinden yıllar geçti
Hazmedemedim yokluğunu
Yakıştıramadım kendime bu ayrılığı
Sevgimi hep içimde sakladım
Sensiz geceler kâbuslarda battım
Bizi ancak ölüm ayırırdı
Haberim olmadan onu da tattım
Şimdi bilemezsin ne haldeyim
Ve hâlâ karanlık odalarda
Derin kuyularda yüzmekteyim
Dardayım yoktayım sondayım
Sessiz nefessiz kimsesiz
İki büklüm acılar kucağındayım
Sensizlikleri yaşamaktayım
Artık dokunmak hayal sana
Seni rüyalarda aramaktayım
Çok özlüyorum seni
Sımsıkı sarılmak geliyor içimden
Ama ne çare yoksun yoksun
Yüzünü geçiriyorum aklımdan
Farklı farklı çizgilerde
Vaz geçemediğim gözlerin
Geliyor aklıma
Seni hatırladıkça
Birden kafamın içi karışıyor
Hayal edişlerim uzadıkça uzuyor
Mutsuzum gizlice ağlıyorum
Kimse fark etmiyor
Yeter be kader yeter
Sonunda vurgun yemişten
Beter ettin beni beter
Artık gönlüm
Kötü izleri silmeye çalışıyor
Yaşamaksa bunun adı eğer
Çaba sarf ediyor
Elden gelmiyor bir şey
Hayat devam ediyor
Sevgi gücü ile
Ayakta durmaya çalışıyor
Her şeye göğüs geriyorum  ama
Ayrılık sancısı ile kıvranmaktayım
Sensizliğin yükünü
Zar zor taşımaktayım
Ah bir bilsen
Yokluğuna nasıl dayanmaktayım
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Ve sana her gün
Ölesiye intizardayım
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İstanbul Dediğin Burası

İstanbul bildiğin İstanbul
Sahne hep aynı sahne
Dekor zamanla değişsede
Hep aynı düşlerdeki renkler üstünde
Bu koskoca metropol içinde
Farklı farklı biçimde
Ne kaybolan bulunur ne aradığın
Herkes geçim derdinde
Durmadan hikayeler yazılır
Bu hayal şehirde insanlar
Her gün yeni bir umuda sarılır
Neresine bakarsan bak
Doyamazsın seyrine
Her done dilsiz bir kız güzelliğinde
Çizilip durulur hep gönül tualine
Seyret hele bir bak
Koşturan insanların haline
Bir dergâhtır Yeni cami Eminönü
Dolar boşalır mabetleri
Bütün dertleri unutursun
Seyrederken yemlenen güvercinleri
Tenezül motorları araba kornaları
Ve boğazın vaz geçilmez armadaları
Rıhtıma devamlı yanaşıp kalkan
Haydar paşa Kadıköy vapurları
İstanbul İstanbul ama
Burası İstanbulun Aort damarı
Burada rüzgâr başka eser
Burada soğuk adamı başka keser
Kışın çıkaramazsın cepten elleri
Ah yazın boğazdan gelen rüzgârın
O mest eden doyumsuz esmeleri
Biri gider biri gelir boş kalmaz
Arı kovanı gibi insan selleri
O ne haz Yeni camiden dinlenen
Beş vakit ezan sesleri
Herkesin mola yeri sanki
Cami önü merdivenleri
Dört bir tarrafta insan kareleri
Yem satanlar fotoğrafçılar
Hiç durmadan bağıran işportacılar
Ya da bakmışsın bir el arabasında
Yeni çıkmış çalan bir kaset
Mubarek sanki seyyar müzik market
Al işte hangi umudu davet edersen et
Herkesin kendine göre durum vaziyet
Zil çalınca mide
Ara kendine ucuz bir ziyafet
Nefis mi nefis yayılır o koku
İster mangalda ister yağda kızart
Tutturamazsın
Tutmaz onu hiç bir lezzet
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Tarihi sandallarda deniz kenarında
Ah yok mu balık arası ekmek yemek
O başka sihir başka keramet
Her nimet ardından Rabbine şükür et
Ve sonra şöyle bir
Enine boyuna mısır çarşısını gezmek
Tarihi yaşayıp o panayırı görmek
İşte oralarda olmak
O havayı teneffüs etmek
İstanbul demek
Zaten aşkların en güzeli
İstanbulu doyasıya sevmek
Başını kaldır gök yüzüne
Dökülür kulaklarının pası
Ne Bethoven ne Mozart
Ne piyano tuşları
Bu resitalin adı
Martı çığlıkları
Senfoni sona erer
Yanınca akşam ışıkları
Gün yorgun düşer bedenler yorgun
İşyerleri bir bir paydos eder
Evler sabah uğurlananların
Geri dönüşlerini dört gözle bekler
Bir coşkudur eve akşam dönüşleri
Otobüsler vapurlar dolar dolar
Yollara koyulur
Sofralar bekler yorgun gönülleri
Yenilir yemekler içilir çaylar kahveler
Nice nice sohbetler
Günlük değerlendirmeler
Sonra geç vakitlere doğru
Kapanır camlar çekilir perdeler
Yeni cami Eminönü
Sessizliğe bürünür
Geceyle birlikte nöbete koyulur
Ardından başlar günah geceler
Aykırı koşturma haram zevkler
İşte İstanbul dediğin budur
Aşktır sevdadır umuttur
Kimine rüya mutluluk
Kimine hüzün yoludur
Ama o vaz geçilmezdir
Sevdadır hep ayaktadır
Sevdalılar rüyalarda yatmaktadır
Herkes onun çatısı altında
Onun koynunda
Saatler bir bir kurulur
Yeniden yaşamak ve yaşatmak için İstanbul
O bağrında herkes uyurken
Ertesi gün için yeniden
Hazırlığa koyulur
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İstanbul'da Yemin

Bir çınar devrildi bugün
Ne rüzgâr esti ne de fırtına vardı
Gönlümde bir sayfa daha kapandı
Kara trenin dumanı tüttü yine
Ayrılığa sefere kalktı

Bugün ruhumdaki sessizlik bir başka
Yine yenik düştüm sana o kahrolası aşka
Bir siyah gül bırakacaktın günün birinde önüme
Sana tattırmadım o zevki
Al o siyah gül karşında işte

Çoğu zaman taşıyamıyor insanlar
Doldurduğun sevgi sepetlerini
Ne verirsen ver karşına dikiyorlar
Sıra sıra nefretleri

Anlamazlar anlayamazlar
Sevemezler ki kendin gibi
Onlar gönül çınarlarını devirenler
Zavallı sevgi nankörleri

Al işte İstanbul yine ayrılık
Yine seferde gurbet treni
Ben seni o kadar sevmiştim ki
Bu ayrılığı hak ettim mi

Ey koca İstanbul
Vefası kimde bu aşkların kitabı kimde
Söylesene hata bende mi
Yoksa elveda deyip çekip gidenlerde mi...
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İstediğin Oldu mu

Bırak anıları çoğaltmayı  kapat bu yarayı
Taşıma bu sevdayı vazgeç
Yoruldum damarlarımda taşımaktan seni
İki yoldan birini seç
Ne bana yaşat kederi ne sen çek elemi
Düş yakamdan bırak bana beni
Yalan gözlerle ağlama bana
Sen silah gözyaşlarınla  bulursun yakacak birini

Bana mı yansam  sana mı üzülsem
Yoksa kaderime mi kızsam
Kasvetli gecelerin sabahında
Yorgun düşüp seni unutsam
Unutsam seni ebediyen
Bir daha rüyalarıma bile sokmasam
Sana gökyüzünden  güneşi indirsem
Yıldızları ayaklarına sersem  yaranamam

Puslu gecelerin boşalttığı çığ gibi
Dilinden düşürmedin yalanı nefreti
Masum şehla bakışların bitti
Geride hatıralar kaldı  dizi dizi
Sevmeye çalıştım seni adam gibi
Seninki yalan  yalanmış  söylerken sevdiğini
Sevgimle vurdun beni  hedef tam on iki
İstediğin...istediğin oldu mu şimdi
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Kalbimdeki Yerinde Adın

Adının üstüne isim yazdırmam
Yılların çizgileri olsa da teninde aldırmam
Sen mahzenimdeki şarap gibi aşk başka tanımam
Ellerine tutmadan gözlerine bakmadan sen olmadan
                                                                             yaşayamam
Laleler sümbüller mor menekşeler ellerin olsun kıskanmam

Gecelerde yoksan gündüzü umursamam
Üstümüzde yaşanan ne aşka ne başkasına aldırmam
Rüyalarımdaki kabuslar olsan sıkılmam
En derin hazla severim seni bıkmam
Lime lime etselerde beni yerine başkasını koyamam
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Kalbime Kilitlerim Seni

Seninle gelse bahar
Ne olurdu bir tanem
Saçlarından akıverseydi
Tutam tutam sevgiler
Bak o zaman hüzün
Uğrar mıydı bendeki limana
Bakışların bir ümit verseydi bana
Yeniden kurardım şu dünyayı
Bir tebessüm etsen içten
Seni seviyorum diye haykırırdım
Yanımda olmasan da fark etmez
Yeter ki bileyim sevdiğini
Ellerim kenetlemese de ellerini
Ben kalbime kilitlerim seni
Ah bir doğsa diyorum şimdiden
Gelecek baharın güneşi
Seninle diksem ayağa
Tüm istemleri
Sevsek sevilsek
Güneşe erdirsek kardelenleri
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Kan Çanağı

Altın tasta içirdim
Sana sevgi şerbeti
Yalanlar söyleyip sana
Önüne sermedim pembe hayalleri

Kuzu kuzu bekledim
Sabra sabır ekledim
Saf tertemizdi sevgim
Kıymetimi bilmedin

Söndürdün ışıkları
Al dedin karanlıkları
Hani her şeyin bi tanendim
Sen yalancı gök kuşağı

Senin olsun gök yüzünün
Güneşi ayı yıldızları
Sen yağmur bulutları gibi
Aşk soframın kan çanağı
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Kan Lekeleri

Sevmek zor değil
Kolay sevebilir insan
Sevmenin yükünü taşımak zor
Taşıyabiliyorsan sevgi seninle her an

Karanlıklardan korkma
Yüreğindeki umut aydınlıksa
Sev sevebildiğin kadar
Aşk acısı zamanla seni yaksa da

Toprağın kuraklığına aldırma
Bahçendeki güller unutturur susuzluğu
Okşarken gülleri bazen kanatır dikenleri
Birinde yoksa diğer bir yaprakta
İz bırakmıştır kan lekeleri...
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Kanarsa Bir Kez Yara

İlk göz ağrısı ilk sancı ilk hevessin
Laleye mi benzersin mor menekşe mi yoksa sümbül müsün
Kaderin elinde bir gül mü yoksa şanslı bir bülbül müsün
Akşam sefası mısın yoksa yaşatacak bir ömür müsün
Ya da hiç biri değil bıkmadan açacak yediveren gül müsün

Çamda diken bir yaprak ya da bir kozalak
Onsuz olmaz su hayat her mevsimde yağmurla yaşamak
Lakin hayatın anahtarı sevmek mutluluk azdır gerisi ağlamak
Aşkı seçmesini bileceksin maharet koklamak değil gülü
                                                                  dikeninden sakınmak
Kanarsa bir kez yara zordur kapamak zordur mutluluğa
                                                                                       ulaşmak
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Karanlık Sofrasında

Çöker geceye sessizlik
Oturur yüreğime sensizlik
Hep ıstırap hep ıstırap
Boynumda yafta bu talihsizlik

Gözümde göz yaşları
Ta derinde gönül yangınları
Yaşadım sahte aşkları
Yağdı hep feryat yağmurları

Sevdim sevilmedim
Mutluluk nasıl şey göremedim
Rüyalarda battığım
Karanlık gecelerdeydim

Şimdi sormayın neredeyim
Bazen bir bulut kucağında
Ya da bir yıldız kapısında
Durmadan dert kustuğum
Karanlık sofrasında
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Kazazede

Soğuk bir ülkede
Tap taze baharım
Özlerim kokusunu
Onu nefesimde tutarım
Damarlarımdaki kan gibi
Ateşimi yükseltir
Kiraz dudaklarındaki kırmızı ruju
Ah bir bilse bendeki mahfoluşu
Geceyle gündüz gibi
Gönül evimdeki tutkusu
Haber salın kapılara
Sefere çıktı sevgi yolcusu
Bu ne ilk ne de sonuncusu
Suçsuz günahsız Moskova yolcusu
O şimdi kazazede aşk mahpusu
Bilmem gün ışığına çıkar mı
Ta derinlerdeki mutsuzluk tortusu
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Kendin Ol

Kendin ol kendin gibi davran
Bal misali bozulmaz tadın yapın
Ne birinin sırtına dayan ne birini kullan
Unutma dağların taşların sahibi Yaradan

Uğur Oğuz Şahin
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Kınalar Yak

Bu defa son olacak
Son kez çalacağım kapını
Varsın eller ne söylerse söylesin
Kimin umurundaki sabrımın sınırı
Yoruldum seni hayalinle yaşamaktan
Çağrılarıma bir cevap bile vermedin
Sonunda ümidimi de tükettin
Kınalar yak şimdi oldumu istediğin

Biliyorum yine elim boş döneceğim kapından
Boşuna saatler geçecek köşe başlarında
Anlaşılan mahkemeler kurulacak sokaklarda
Tekrar maziye gömülecek o tatlı heyecanlarda
Ve kapanacak belki bir sayfa daha
Mutsuzluğum okunacak yine o çatık kaşlarımda
Sana da keyfini sürmek kalacak yaktığın kınalarda

Her tarafta yokluklar açlıklar sefalet
Bir kazandır kaynıyor dünyada
İnsanlık nereye gidiyor nereye gidecek
Aşklar sevgiler nasıl akla gelecek
Kim haklı kim haksız kim karar verecek
Yaşanan bu sancılar ne zaman bitecek
Kınalar yakın sonunda bakalım kim gülecek

Kimi dinlesem
Bir dokunup bin ah işitiyorum
Mutsuzlukları ayrılıkları dinliyorum
Çiçekleri eskisi gibi koklamak
Ve mutluluk şarkıları çalsın istiyorum
Kutlasın herkes doğum günlerini
Kendime nasıl istiyorsam
Bu topraklarda herkes mutlu olsun diyorum
Ve bekliyorum
İşte o zaman yakın kınaları                                                            Herkes yaşarken
mutlulukları

Kırık dökük mutlulukların anlamı yok
Herkes mutluluğu hak etmeli mutlu yaşamalı
Eğer sahip olacaksan bir şeye adam gibi olmalı
Ya da korkakça kaderim deyip teslim olmalı
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Kır Çiçeği

Şimdi bir çift mavi göz
Bir kalp var uzakta
O bir kır çiçeği dağ gelinciği
Bakışları aşka  çağırmakta
Ruhumda şimşekler çakmakta
Şimdi bir gönül var
Sensizliğinin voltasında
Gün saymakta
En güzel yerinde sevgi sarayımda
Gözlerin gözlerime akıyor
Elden bir şey gelmeden
Çaresizce bakıyor
Kader bazen insanı
Zamansız da yakıyor...
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Kırık Kürekler

Ya sen kendini adam edeceksin
Ya bu sevgi kendini feda edecek
Ya hayal üretmekten vaz geçeceksin
Ya da bu aşk seni terk edecek

Ya kopart at Ya da sula yaşasın bu çiçek
Yok başkası sensin bu kördüğümü çözecek
İçimde tükenip bitmeden seni sevmek
Ya tamam de Ya devam hakkım bunu bilmek

Çiğnedin bütün kurallarımı
Hiçe saydın hayallerimi arzularımı
Keyif gölünde sırt üstü yüzerken
Alabora ettin tüm mutluluklarımı

Bilerek yakmak bunun adı
Yaşarken çektirip süründürmek
Biliyordun sendin yaşamımın tadı
Sensizlikte şimdi her şey zehir zemberek

Elimden gelmiyor sana kızmak küsmek
Benim tek suçum vardı seni sevmek
Senin derdinse elleri mesut etmek
İnadına da olsa benimki onurlu beklemek

Kapat istersen kapıları pencereleri
Çek yüzüme gök yüzünden sis perdeleri
İndir yüreğindeki tüm kepenkleri
İstediğin kadar yığ önüme engelleri
Bu iş bitti diyene kadar
Çekmeye devam edeceğim kırık kürekleri… 29.11.2007
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Kısır Kaldı Sevgiler

Ansızın gelişlere benzer yürekteki sancılar yokluklar ayrılıklar
Sevgi gerçek sevmek gerçek ne kadar yaşanan mutluluklar
Leylalar Mecnunlar Şirinler Ferhat'lar tüketildi sevgideki
                                                                                        miraslar
Anlık yaşanmaya başlandı sevdalar hani nerde kimde o
                                                                            ölümsüz aşklar
Ne gerçek kalan besmele oldu her dilde yalan kalmadı güven
                                                                   her şey yerle bir talan

Gönüllerde yatan aslanlar niye kükremez neyle uyutuldu
Ümitler vaatler sevmek sevilmek hasret bu muydu
Viran edildi gönül bahçeleri hani nerde öbek öbek açan
                                                                      o mevsim gülleri
Elimizde yok kayboldu o sihirli asa şimdi yaşamak
                                                       zorundasın o kısır sevgileri
Nasıl ne şekilde kim çıkacak kim haykıracak gerçekleri kim
                             çözecek sevgi krizlerini çıkacak mı birileri
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Kıskanır Seni

Seninle doğmuş gibiyim
Güldüren güneşsin sabahı sen
Sendin o geceler mateminde
Ruhumda çözülen
Yüreğimdeki gökyüzü gibisin
Yıldızlar sensin
Gecemi aydınlatan
Ay gibi yol gösterensin
Bir çoban kavalındaki hasret ezgisi
Heybetli dağlara benzersin
Toprak senin güzelliğin gibi
Yaşatır hep yeşili
Tabiat ne kadar güzel
Sen ne kadar güzelsin
Gözlerindeki yeşil gibi
Endamın estirir rüzgârları
Titretir yürekleri
Hep açarsın ruhumda
Kıskanır seni mevsim gülleri
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Kıvrıl Dumanım

Gözlerim takılır hep uzaklara
Sigaramda kıvrıl kıvrıl dumanım
Geceler gebe yarım arzulara
Sensizliklerde yanarım cananım
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Kim Bilir Ne Kadar Güzeldin

Yılların yorgunluğu yüzünde
Bal tadı var sözünde
Ne kadar güzelmişsin ki
Mihrap hâlâ yerli yerinde
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Köhne Meyhane

Köhne bir meyhanedeyim
Ama içmiyor insanları seyrediyorum
Yıllanmış bir masanın başında
Şişeler sanki silah dayamış başıma

Biliyorum her zamanki gibi diyeceksin
Sen çoktan sarhoş olmuşsundur
Ama ilk kez yanıldın ciğerimin son paresi
Yemin olsun elimi dahi sürmedim şişelere

Kilitledim gözlerimi şişeler üzerinde etiketlere
Oturduğumdan beri hayalin beni dürtmekte
Daha bir fırt almadan sen çıka geldin etiketler üstüne
İçmedim direndim sadece adını kazıdım masanın üzerine

Silkeledim kendimi içmek yok dedim bu akşam
Bir akşam da adam gibi ayakta kal dedim
Hep içerek sarhoş olurdum
Bu akşam da hayalinin sarhoşuyum

Hayalini bıraktım etiketler üstünde
Vurdum kapıyı tüm haşmetiyle dışarı çıktım
Ardımdan şaşkın şaşkın baka kaldı
O bin bir hatırayla dolu köhne meyhane
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Kuğu Güzelim

Gülhane'deydim bugün
Sensiz o koskoca günü orada geçirdim
Kuğuları izledim
Kimilerini sevdim kimilerine yiyecek verdim
Onları sevip okşarken senin hasretini giderdim
Biri vardı ki onu seyrederken
Sen geliyorsun zannettim
Göz kapaklarındaki siyah çizgileri
Sürmelerine benzettim
Kuğu gözlerinde seyrettim hayalini
Kendimden geçtim
Sensin kalbimde dünyanın en güzeli
Sensin güzelim
Seni hatırlatan kuğuları
Seni sevdikten sonra bu denli fark ettim
O ne endam o ölesi zarafet
Bir de yok mu sudaki süzülüşleri
Senin gelişine bakar gibi
Vurgun gözlerle daldım seyrettim
Gelinliğin sandım beyaz tüyleri
Açtım kollarımı süzülen kuğunun görüntüsünde
Senin gelişini hayal ettim
Sana benziyordu ciddiyeti sükûneti
O ne güzelliktir tanrım
Başka nerde görürsün o masumiyeti
Başı dik ve nazlı duruşundaki asaletle
Mat eden güzelliği
Bugün kuğuları keşfettim kuğularda yaşadım seni
Kuğular bugün yalnızlığımı bir kenara itti
Seni yaşattılar bana sensizliğimde
Yanımda sen varmış gibi

Uğur Oğuz Şahin

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Laz Uşağı (Beste Gülü)

Geldi yine yaz aylar
Açayi yeşil çaylar
Tadina doyum olmaz
Yaşanırsa sevdalar

Olmaz güzelim olmaz
Her adamdan eş olmaz
Laz uşağı sevenler
Vallahi vallahi
Vallahi pişman olmaz
Billahi pişman olmaz

Dereler soğuk akar
Baş aşağı aşağı
Sevdaluk ne demekmiş
Sev da gör laz uşağı

Seveceksen bir laz sev
Kimse yolda kalmayi
Laz uşağı sevenler
Mutluluktan uçayi
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Lilâm

Sari bir hastalık gibi
Vucudumun her yerindesin
Müzmin de olsa yaşatıyor beni
Lilâm doğanın güzel kızı
Ruhumun her dem mutluluk sebebi
Bazen şafak sökümlerinde
Bazen yağmur göz yaşlarında
Her akşam batımlarında
Pusulasız gönül denizlerimde
Bağlarda bayırlarda kırda
Beni kendimden geçiren
Sadece sensin lilâm
Varlığım yaşama sevincim
Sebebim hasret yaram
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Maltepe Akşamında

İstanbul'u seyrediyorum kuş bakışı Maltepe'den
Gönlümde sen gözlerimde sen
Yaktım bir hasret sigarası
Şimdi alaca bir kızıllık
Gök yüzü eteklerinde
Sevgini işliyorum kat kat
Gönül peteklerimde
Bulutların yüzü şu an sana benziyor
Bakınca sanki bana gülüyor
Hasretin yükselirken içimde
Yavaş yavaş karanlık çöküyor
İstanbul o kadar sonsuz ki
Sevginin yüceliğine benziyor
Nereye gitsen nereyi gezsen İstanbul bitmiyor
Bendeki aşkına benziyor
Yaşadıkça daha çok istiyor
İstanbul ruhumda öten bülbül gibi
Tadına doyulmuyor
Akşam olduğunda yandığında
Tek tek odaların ışıkları
Sanki güzel bir kadın boynunda
Altın gerdanlık gibi parlıyor
Bir işim olsa bir yere gitsem
Ayrılsam gözlerinden kısa da olsa
Sanırım uzun ayrılıklar yaşıyorum
Gurbet var aramızda
Şu İlkbahar başlangıcında
Maltepe akşamında
Yine tüttürdüm seni sigaramda
Kaynattım duygularımda
Ve tam karşımda çamlar arasında
Sanatoryum Süreyya Paşa
Ne hastalar şifa buldu
Ne yıldızlar söndü orada
Uzan çamlıklardan in sahile
Bulursun kendini Küçükyalı'da
Yürürken sahil boyu
Uğraşır insan hep hatıralarla
Ne mutluluklar yaşandı kim bilir
Ne umutlar söndü bu yollarda
Bugün günlerden Cumartesi Nisan'ın yedisi
İnsanlar mutsuz umutsuz çaresiz
İliklerinde yaşıyor ekonomik krizi
Aşkım İstanbul'um
Belki de tam değilsin benliğimde
Hadi yaşayabilirsen yaşa
Aşkı sevgiyi yüreğinde bu krizde
Suç bende değil affet
Seni sever gibi görünenlerde
Çok çileler gördük yaşadık seninle
Hadi buna da kader de
Aşkım İstanbul'um bugünlerde geçer
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Yarın devadır her derde
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Mavi Şiir

Al istediğini git
Zaten dünyamı karartan sensin
Kalmadı daha başka
Sarılacağım hüzün
Pembe yaprakları birer birer
Yerlerde gönlümün
Dün vardın da
Ne fark etti
Ha buradasın yanımdasın bugün

Gönül şatolarının
Mavi pencerelerine
Hep sevdayla konan
Küçük nazlı bir kuş idim
Bir kartal gibi vurdun
Hain acımasız pençelerinle
Gözlerimde bir nokta sen
Bir nokta dünya
Ciğerlerimde patlayan volkanlar
Söndürdüğün hayallerimdi

Söyleyin gecelerin sesizliklerine
Artık beni aramasınlar
Karanlıkların şarkıcıları çekirgeler
Yarım kalmış
Yaşanmamış aşkların
Çalsınlar şarkılarını
Sadece deniz kızları dinlesin
Mavi şiirlerimi
Anlatsın sevenler herkese
Bir zalimin pençelerinde
Nasıl can verdiğimi
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MEÇHUL  Şarkılar____________________

Bir gün bitecek o sevda şarkıları
Tutacak seni eskittiğimiz yolların ahı
Göz bebeklerin büyüyecek korkuların yükselecek
İstesen de yaşayamazsın o arzuları

Yokluklar ıstıraplar kapını çalacak hep
Çok arayacaksın yaşadığın mutlulukları
Kapında sevgiye aç sana muhtaçken bir zamanlar
Ne çabukta unuttun boş bıraktığın avuçlarımı

Duydum ki şimdi de senin başında çaresizlik girdapları
Bazen ters teper hayatın hayallerin hesapları
Kimin güftesi kimindir bestesi belli olmaz
Bir gün sana da dinletirler o meçhul şarkıları
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Meğerse Senmişsin İstanbul İstanbul Dediğim

Gidiyorsun
Yüreğime yine hançer sokarak
Bir masum çocuk gibi
Özlemle yüzüme bakarak
Kalbime yükleyip o sızıları
Yine elveda diyorsun
Yine bomboş kalacak  İstanbul şimdi
Gidiyorsun
Demek ki  yarın İstanbul'da yoksun
Çaresizlik  kaderin deyip sanki
Kâbusları sırtıma yüklüyorsun
Kalbimin sesini dinlemiyorsun
Ayrılık mı desem  hasret mi bu bilmiyorum
Sen varken özlüyordum
Sen gidince hasretinle ölüyorum
Sınırsız nöbetlere koyma beni gecelerde
İstanbul'u sensiz yaşamayı sevmiyorum
Neden yine ayrılık  yine elveda diyorsun
Sen hep beni yalnızlığa bırakıp
Gözlerime hasret  bedenime çile yüklüyorsun
Sensiz İstanbul ne demek bilmiyorsun
İstanbul ellerin  İstanbul gözlerin
İstanbul'da soluduğum nefes senin
İstanul'daki sahiller  İstanbuldaki deniz
İstanbul o hoş sedan  ölesi güzelliğin
Seni bu kadar sevmemin gizemi olsa gerek
Demek ki İstanbul senmişsin  sensiz sevemediğim
Şimdi Galata kulesinde  yerin boş o masadayım
Tarih kuş bakışı  altında dört bir yanımda
Şu an sensizliği yudumlamaktayım
Bomboş gözlerin kumandasında
Sen diye İstanbul'u kucaklamaktayım
Ne Galata zevk veriyor  ne gözlerim gülüyor
Bir hüzün resitali bağrımı yakıyor
Şarkıların  bile tadı yok  sensiz söylenmiyor
Şimdi İstanbul  notalarda gözlerimde ağlıyor
Bir anlamı yok sensizlikte sevmenin sevilmenin
Sen  yokken altın  yaldızla bezeseler
Bir değeri yok İstanbul'daki  güzelliklerin
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Mimarım Sendin

Gülleri koklarken sen diye koklardım ben
Ortaya bir yürek koyarak sevdamı yaşarken
Aşkından sevginden önce anlayış beklerken
Bir türlü yalansız yaşamayı beceremedin sen

Rüzgârlara söylemiştim gelişini ıslıklarla haber verin
Bulutlara rica ettim ortalığı yırtarcasına gürleyin
Yalancı sevdaların yaktığı yıktığı bu gönül şehrimin
Gerçek mimarı sen ol istedim
Ne yazık sen de beceremedin
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Miniciğim

Ne kadar güzel bir meleksin
Ne kadar tatlı bir bebeksin
Yumuk yumuk gözlerin o tatlı burnun
Minicik dudakların o yenesi ellerin

Sensin benim bebek yüzlü meleğim
Seni seyretmeye doymuyor gözlerim
Dalıp gidiyorum seninle yarınlara
İşte mutluluk bu diyorum hadi yaşasana

O sihirli kelimeyi duymak istiyorum
O minnacık dudakların arasından
Bana baba diyeceğin günü bekliyorum
O gün ömrümün en mutlu günü olacak biliyorum
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Moskovada Yüreğim

Gecenin tam ortasında
Bilgisayarımı tıkladın
Moskovadaki evinden
Kırmızı bir merhaba yolladın
Çok mutlu oldum iletinden
Gönderdiğin resminde
Parıl parıl parlayan
Derya deniz o mavi gözlerinden
Peş peşe akıp giden
O tatlı sözlerinden
Klavye tuşları kadar yakın bana
Evinden gönül pencerenden
Şiirlerimin yeni peri kızı mısın sen
Damarlarımdaki taze oksijen
Ah bir bilsen
Şimdi kalbimin yükü daha ağır
Bu sayfa yeni bir çığır
Mutluluk mu yoksamı kahır
Soy gecenin üzerinden elbiseyi
Yeni umutlara haykır
Yine çıkartın kınından uyuyan devimi
Aşka buladın ellerimi
Uykusuz İstanbul gecelerimi
Moskovadaki yüreğimi
İkinci baharla gelen
Bu zamansız bebeğimi
Söyle şimdi nasıl büyütürüm
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Muradına Erdin mi

Anlamadın beni sıradan sevmek değildi benimki
Yağmur akşamlarında damlalar bestelerdi güftemi
Hüzünle boşalırken gökyüzü yaşarken hayalini
Anlamadım bir veda bile etmeden çekip gidişini
Nasırlaşmış halkalara sen de ekledin bir yenisini

Akşamlar mavi gecelerde buluşur yıldızlarla
Kayıp giden yıldızlar gibi gömdüm seni bağrıma
Tut dedim ellerimi yerimiz olsun bu gönül dağında
Anlamadın beni anlamadın duygularımı ne çaba sarf ettin ki
Şimdi şarkılar hüzünlendi hatıralar sitemli muradına erdin mi
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Mutlu Olman

Gönlün bir bahçesi vardır
Seversen yeşerir çiçek açar
Sevmezsen boynunu büker
Hemen solar
Sevgi dediğin kalpten kalbe dolar
Aşık olmak çok güzeldir ama
Sevgiye değer veren bundan anlar
Yaşamak sevmek demek değildir
Bazen sevmeden de yaşar insan
Değerini bileceksin güzelliklerin
O zaman güç değildir mutlu olman
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Müslüman Türk Önünde Secde Et

AFRİN DE NE İŞİMİZ VAR DİYORSA BU SATIN ALINMIŞ BOYUNDURUKLU HAİN MİLLET
SABAH EZANINDAN RAHATSIZ OLUYORSA ATEİST CENABET
ONA SEN ÇAN SESİ DİNLET
DOKSAN YILDIR SAĞILIP SOYULUP SOĞANA ÇEVRİLİP
SES ÇIKARMIYORSA BU PRANGALI MAHKUMİYET
YETTİ ARTIK SONU GELDİ YALAN TARİHİNİZİN NİHAYET

YIRTTI ESARET PERDELERİNİ KIRDI PRANGALARINI BU OSMANLI TORUNU
ŞİMDİ DÖN YÜZÜNÜ SEMAYA O HASRET GÜNEŞİNİ SEYRET
DALGALANACAK İNMEYECEK SONSUZA DEK AY YILDIZLI BAYRAĞIM
BİTTİ O SİNDİRİLMİŞLİK KORKU BİTTİ ARTIK O ESARET
AL İŞTE SANA EBEDİ HÜRRİYET EBEDİ SAADET
KÜLLERİNDEN VAR OLUŞUDUR BU MİLLETİN BU ZAFER BU KURTULUŞ SAVAŞI
NİHAYET
RAHMETLER YAĞSIN SANA NUR İÇİNDE YAT ŞEHİDİM
EY RABBİM BU SON BAŞ KALDIRIŞ BU SON ŞAHADET
DÜNYA DAHA DA İYİ TANISIN ARTIK SENİ
OSMANLI NE DEMEK MÜSLÜMAN TÜRK NE DEMEK
SEN VAR OL SEN ÇOK YAŞA TÜRKİYEM
NESİLDEN NESİLE İLELEBET
KAHROLSUN O TAŞERON HAİN JURNALCİ  YAHUDİ SİYONİST MEDENİYET
BUNDAN SONRA YAPACAK TEK ŞEYİN KALDI KAN EMİCİ YARASA
ARTIK OSMA NLI TORUNU MÜSLÜMAN TÜRK ÖNÜNDE SECDE ET...

                                                            15.03.2018
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Ne Bilirdik

Bir tat kalmadı bugünlerde
Acaba yarınlarda mı umutlarımız
Dön bak ne mutluluklar yaşandı eskilerde
Aylara ayları kovalattık
Boşa çıktı yine umutlarımız

Sonunda şansa bıraktık işi boş çıktı fallarımız
Ne sevindiğimiz belli oldu
Ne de ağladığımız
Uzatamadık ayağımızı yorgana göre

Ve belli oldu hesapları tutturamadığımız
Oysa her şey ne de güzeldi her taraf toz pembe
Farkında geğildik belki de
Hüzün şarkıları çalarken

Her yüze gülene kandık
Hep böyle gidecek sandık
İş işten geçince uyandık
Ne bilirdik o hüzünden biz de pay alacaktık
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Ne Olur

Dönüşü olmayan günahlar için
Tövbesine sevap işlesen ne olur
Kırılan umutlar için
Sonsuz dünyalar kursan ne olur

Siyah lekeler nasıl ak olur
Günahlar nasıl silinir pak olur
O ayrılan eller yeniden nasıl birleşir
Gönüller de huzura kavuşur
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Ne Sandın Kendini

Seninle günahlar işledik en kutsal günlerde bile
Kazancımız neydi elimize ne geçti hadi söylesene
Zamanı geçtikten sonra dövünsen af dilesen ne çare
Seninle birlikte çiğnedik ilkeleri göz göre göre

Yalan bir sevdaydın yalancı bir yemin
Peşindeki balık gibi
Sürükledin beni bir yerden bir yere
İstediğin neydi ki
Ne gönülde rahattın ne huzur bıraktın
Kabahat kimde ki
Ne sandın kendini seni de Allah yaratmadı mı
Onun yanında senin kutsallığının
Zerre kadar lafı mı olur ki
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Ne Sen Mutlu Ne de Ben

Karşı karşıya evlerimiz
Yüz yüze bakardı kapılarımız
Tabelası silinmiş isimsiz sokağımız
Yıllar önce burada alevlendi sevdamız
Sürüklendik her yere dinmedi rüzgârımız

Ne seni mutlu etti ne de beni
Yarım kalan o tutkulu aşkımız
Zaman hiçsizlikle gelip geçiverdi
Yüreklerde hâlâ sönmedi yangınımız

Ne gülen taraf sen ne de  ben oldum
Çaresizlik dalgalarında yoruldum
Öyle bir derde koydun ki beni
Sanki okyanusta karaya oturdum
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Neden Gönlüm Hâlâ Seviyorsun

Neden bitiremiyorum seni
Neden hâlâ hep bendesin
Yakama bulaşan bir leke gibi
Bir türlü silemediğimsin

Bitirdim diyorum kendime
Gölge gibi bir yerden çıkıyorsun
Bir çiçeği koklamaya kalksam
Ruhumda bitiveriyorsun

Birini sevmek istesem
Kabuslarım oluyorsun
Hangi dala sarılmaya kalksam
Sarıldığım dalı kesiyorsun

Kurtulamadığım büyün var üzerimde
Herkeste senden bir şeyler arıyorum
Çırpınıyorum derin kuyular dibinde
Kurtulmak istiyorum kurtulamıyorum

Bir cevap vermiyorsun sorularıma
Sessizce uzaklaşıp kaçıyorsun
Kör düğüm attın bütün umutlarıma
Neden diyorum gönlüme hâlâ seviyorsun

Uğur Oğuz Şahin

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Neden Vazgeçemeyiz

Neden gülmez yüzlerimiz
Açmıyor bir türlü güllerimiz
Hep böyle umutsuz
Boş mu kalsın ellerimiz

Hep yollarda yorgun gözlerimiz
Vagonlar taşırır özlemlerimiz
Günahkârlar elinde harcanır sevgilerimiz
Yine de pes etmez gönüller çileler çekeriz

Kıvılcımlar uçuşur seyrederiz
O ateşler içinde küllenir yüreklerimiz
Efil efil esen rüzgârlardan müjde bekleriz
Bir birimize benzeriz hep
Kör olası                                                                                         Yine de
sevmekten vaz geçmeyiz
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O Gül

Sendin eşi benzeri olmayan  gül
Bir başka çiçek tanımaz koklamazdım
Sitem etti bana laleler sümbül
Bilseydim onları küstürüp kırmazdım

Neylesin bir hata etti bu gönül
Artık sevmeyecek tövbeler olsun
Bilseydim ayrılık verdiğin gül
Almayıp deseydim vazoda solsun

Sukûna erdi aşkımın rüyası
Bir türlü güldürmedin yüzümü
Kapanmadı gönlümün yarası
Şimdi beklemek kaldı ölümü
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O Sihirli Söz

Seni düşündükçe kanım kaynar hayallerim başlar
Mevsim dönencede başlıyor soğuk haykırışlar
Ben başka yörede başka ellerdeyim
Bilmem ki seni hangi mevsimde düşüneyim

Buruk hep hislerim buruk hep düşlerim
Sen yoksun masamda resminleyim
Bütün çiçekler yasta bir bir soluyor
Gönül serama gel seni orada büyüteyim

Sadece kalemim yaknızlığıma karşı koyan
Karşımda ölü deniz yukarda mehtap oynaşan yakamozlar
Her şey rengârenk her şey güzel çok güzel ama
Sen yoksun Ay yine kaşlarını çatmış
Gönlüm seni aramakta

Gelsen de uzatsan özlediğim o ellerini
Yıksam kâbus duvarlarını öpsem o güzel gözlerini
Sadece sana kimseye söyleyemediğim
Söyletmeni bekliyorum o sihirli kelimeyi (Seni Seviyorum)
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Olacaksın

Sen bahçemde yetişen
Sen yağmur dualarımla serinlenen
Sendin en uzun gecelerimde
Düşlerimi süsleyen
Yine sen olacaksın hayatımda
Sevmeye sevilmeye devam edilen
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On Sekiz Yaştaki Gibi

Ben seni sevdim
Tertemiz duygularımla
Sadece seni sevdi yüreğim
Yalanını dolanını değil

Ben seni sevdim
Yağan yağmurla
Söken şafaklarda
Sevgimi satasın diye değil

Ben seni sevdim
Gerçekten sevdim seni
Yenemedim içimdeki korkuyu
Demek ki güven dediğin boşaymış

Sevdim seni on sekiz yaştaki gibi
Güven dedin güven vermedin
Benimleyken sattın sevgimi
Bir de yüzüme bakarak yalan söyledin

Söz dedim kendime
Artık seni sevmeye tövbe
Gömdüm içime gömdüm seni
Artık kendi kendimle hesaptayım
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Onun Adı Doğmadan Vardı

Aylardan Şubat'ta doğmuşum ben
Her Şubat'ta doğardım yeniden
Şubat'ları çok severdim ben
Şubat'larda yağmurlar
Her Şubat'ta yeniden tazelenirdi anılar
Diğer aylar için pek takıntım yoktu
Ama şimdi Mayıs'lar
Mayıs'lar gelirken ölümü hazırlayacak bana
Ben her Mayıs'ta ölüp ölüp dirileceğim
Neden Mayıs'larda ölürüm bilir misiniz dostlar
Güzeller güzeli bir kız yeğenim vardı
İşte bu ayda Mayıs'ta
Onu trafik canavarı aldı
Sadece kulaklarımda
Dayıcığım dediği seslenişi kaldı
O ne muhteşem çiçekti
Onun ne mis kokusu vardı
Hayat dolu gülümserdi bana
Ne şakalar yapardı
Daha söylenemeden adın ne yaşadın
Bu kadar kısa mı olacaktı hatıraların
Dostlar sormayın bana adını
Artık söyleyemem ki
Uçtu gitti avuçlarımızdan o bir melekti
Zaten meleklerin başka adı olmaz ki
Seninle ne kadar birlikte olduk ki
Masallardaki bir varmış bir yokmuş gibi
Güzel uykular Allah'tan
Sana canım yeğenim
Hep gönlümüzdesin hep karşımızda
Artık sadece hatıra bıraktığın resimlerinleyiz
Şimdi öyle bir derin yara ki hicranın
Sormasınlar kimseye anlatamam
Nasıl iyileşir nasıl geçer nereden bileyim
Bu yangın nasıl söner ne diyeyim
Söyleyin dostlar hangi hekimlere gideyim
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Onun Adı Hayriye

Onun adı hayriye
Allahım güzellik vermiş
Doyasıya seyret diye
Gizli bir yara açıyor gönülde
Ne de güzel durmuş
Yüz hatları tesettürde
Sanki berrak durgun bir göl
Fırtınalar koparır içinde
İster yaşa ister öl
Onun adı hayriye
Boyu benziyor selviye
Böyle güzeli zamansız
Karşıma çıkarır
Mevlam ne diye
Onun adı hayriye
O layık her türlü sevgiye
Layık her türlü övgüye
Yüzünden eksilmesin hiç nurlar
Yaradan korusun bu güzelliği
Yaşatsın onu tüm mutluluklar
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Öğreneceksin

Bir hata işledim günahlar yükledin
Af diledim affedemem seni dedin
Hani aşkta gurur olmazdı derdin
Demek ki daha aşkı sevgiyi öğrenemedin
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Ölene Kadar Ruhundayım

Bugün gözlerimden aktın hep
Durmayan yağmur gibi
Sakın ağladığımı zannetme
Bıkkınım hayalinin yorgunuyum
Seni düşünüyorum yaşamıyor seni bedenim
Nerde şah mat eden ruhum

Mor menekşe gönül penceremde
Sadece sen sensin buluştuğum
Bilmez miyim yüreğindeki
O bitmez coşkuyu minik kuşum
Bir ben anlarım bir ben yaşarım

Çünkü her saatinde varım
İki kaburga aranda sıkışan sızılarının
Istırabını da ben anlarım
Sevgidir hasretliğin şefkattir beklediğin
Anlayıştır istediğin gözbebeğim

Hâlâ göz kapaklarımda yorgunluğun
Hâlâ gözlerimden indirmedim seni
Biliyor musun
Sen de benim gibi dinmeyen o yağmur
Tanelerinin yere vuran sesinde

Hep birlikte yaptığımız gibi
Yine hayaller kuruyor musun
Yoksa yine hüzünde misin minik kuşum
Yağmurla birlikte mi ağlıyorsun
Yalnızlığı benim gibi mi yaşıyorsun

Hani söz vermiştin yağmur akşamlarında
Sis bulutlarıyla gelecektin
Hüzün olmayacaktı rüzgârlara boyun eğmeyecektin
Dimdik ayakta beni bekleyecektin
Ben sözümde durdum

Ne yağmurlar ne rüzgârlar yıldırdı beni
Pencerende kapındayım
Sen şefkate doymadın minik kuşum
Al işte sana sevgi işte sana şefkat
Ölene kadar ruhundayım...
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Ölüm Gibi

Sen yoksun
Zaten olmaya çalışmadın ki
Sadece üzmeyen mutlu olduğum
O vefalı hayalin vardı
Bıktırdı riyakârlığın bıktırdı ihanetlerin
Eskiden mutluluk yaşatırdın
Şimdi ise hüzün ve ıstırap verdiğin
Bir zamanlar bestelere güfteydi sözlerin
Bal akası gözlerin vardı senin
Ama hiç anlaşılmadı anlatamadın
Belli olmadı sevdiğin sevmediğin
Senin için yanıp tutuşan bir deliydi yüreğim
Bendim o kasıp kavrulan
Temmuz sıcaklarında göremediğin
Sen hep Sonbaharları sevdin yağmurları sevdin
Bir beni sevmeyi beceremedin
Girmedi lügatine gerçek diye bir kelime
Hep hayalinle yetindirdin
Sanki hep uzaklaştın benden
Uzak kaldın bana yakını oldun ellerin
Gönlümdeki sen gittin
Sadece geride kalan avunduğum hayalin
Şimdi bir başka sevgiyle
Gözlerimde taşıyorum seni
Çok ağır ödeniyor
Silinmez izler bırakıyor sevgi bedeli
Tarifsiz sıkıntılar yaşadım seninle
Tarifsiz bir korkuydun bende
Sanırdım devasın sen
Hani olacaktın her derde çare
Anladım çıkış yok bu yolun sonunda
Kalınca bir başına bi çare
Ama hiç pişman olmadım
Bugüne dek yaşadıklarımdan
Utanmadım hiç anılardan
Geçmişten hatıralardan
Hep gerçek verdim gerçek sevdim
Uzak durdum yalanlardan
Gülmedi bir türlü yüzüm
Beni satan karşılıklardan
Şayet bir pişmanlık varsa ortada
Yaşadıklarımızdan
Sen payına düşenin hesabını yap
Sakın bana pay çıkarma geriye kalandan
Zamanı şahit tutma geçmişe bir şey sorma
Ne sen değiştin ne de vicdan hesabı yaptı
Yüreğin olanlardan
Zaten bir değeri yoktu sende
Gerçek sevginin gerçek sevmelerin
Şunu bil ki karşılıksız kalmaz hiç bir şey
Bir gün hesap soracak sana
Rüzgârlar kopacak o fırtınalar
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Bu hep böyle sürer zannetme
Unutma
Her şeyde ölüm gibi bir son var
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Ölürüm ANNEM

Güllerin rengi kan kırmızı
Ben sendeki sevgi arsızı
Sen annelerin en güzelisin
Kim kıskanırsa kıskansın aşkımızı
Elinde sevgi çiçeklerin
Bir de ben varım Uğur böceğin
Sevgin içimde petek petek
Hayatın en güzel hazzı seni sevmek
Gözlerinde yanar eksilmez sevgi ateşi
Ruhumun seninle dolu her köşesi
Sen dünyanın en güzel annesi
Tek derdim var hep seni sevmek
Yüzümü yüzüne beş vakit sürmek
Ölmenin bir gayesi olacaksa
O da senin uğrunda ölmek
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Önce Düşünün

Duyguları sorguluyorum
Sevgileri anlayamıyorum
Garip bu dünyanın ağında
Bilmeden bir şeylere takılıyorum

Cevap vermiyorlar neden
O canım sevgiler neden bitiyor kalıyor yarım
Uzatılan ellerin karşılıksız kalışı neden
İnsanlar mı garipleşti yoksa dünya mı değişiyor bilmeden

Sevgi üçgenleri kuruyorlar ileriyi hesaplamadan
Toz pembe görüyorlar dünyayı bir şey anlamadan
Sonra bir tutamda siliyorlar her şeyi
Yıkılan dünyaları yıkılanları umursamadan
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Özledim Seni Bir De İçinde Yaşadığın O Şehri__________________

Özledim seninle sohbet etmeyi
Yüzüne bakınca içimi titr etmeni  özledim
Bir kahveni içip telve sinde surat ekşitmeyi
Senin yüzünden bıraktım artık sigara da içmeyi
Özledim karşıma alıp seni kendimi sarhoş etmeyi
Özledim yasaklardan söz ederken kibarca reddedilmeyi
Özledim sen karşımda iken göz göze gezinmeyi
Özledim şarkılardan şiirlerden hatıralardan bahsetmeyi
Özledim bir tablo seyreder gibi endamını seyretmeyi
Senin için kendime kestiğim cezayı mahkumiyeti
Özledim oraların havalarında seni teneffüs etmeyi
Özledim karşında iken karşılıksız sevmeyi
Özledim bana uzak o şehri senle olan her şeyi
Özledim başak tenlim bir tanem çok özledim seni..
Özledim şahanem özledim karşında bitip bitip yeşermeyi...
.                                                                                                     10 09 2010
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Papağanlar

Gecelerin karanlıklarında
Daireler çizer yarasalar
Gönül boşluklarında
Türlü türlü girdaplar
Haykırmaya yetmez nefesin
Kırmızı trafik lambalarında
Acı frenlerde duyulur sesin
Sen pembe kafeslerdeki düş
Çizgisiz asfaltlara çizilir resmin
Bir pamuk ipliği kalınlığında yaşam
Göz kapaklarında bir tortudur
Mor yorgunluklar
Yaşanan bir avuç mutluluklar
Aslında bizi kandıran
Hayallerimizin dümenindeki dalgalar
Sen sadece gerçeğin sen olduğunu bil
Yitik sevdalar sonunda
İştahlar kabarır durmadan
Sonunda nedense hep papağanlar sevinir
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Pembe

Bana senin hiç
Pembe şiirlerin yok mu diyorlar
Yok diyorum
Pembeyi soranlara
Hamurum hüzün mayam hazan
Pembeyi gerçek kim yaşadı
Ne soran biliyor ne de yazan
Çocukluğumuzdan beri kandırdılar bizi
Masallar zaten bir varmış bir yokmuş yalan
Yıkık dökük köhne evlere benzeriz hep
Bir yığın harabe geride kalan
Yazıyorum okusun merak edip soran
Benim hiç pembe evim olmadı
Hayatımda hiçbir şey
Pembeye boyanmadı
Bizim zamanımızda kırtasiyelerde
Pembe kalem satılmazdı
Benim doğup büyüdüğüm yerler
Hayatın gerçek aynası varoşlardı
Dert çile hep arkası yarını oynar
Yokluklar doğuran sancılardı
Ne pembe düşlerim oldu
Ne pembe sayfalar hayatımda
Ne de pembe mutluluklar yaşandı
Gönül gecekondularında
Istıraplar isyanlar
Sevinç yok ışık yok mutluluk yok
Çehreleri pembe göstermezdi aynalar
Şimdi söyleyin bana
Pembe ne bu hayatta
Hayat ne haz verdi ki
Pembe şiir yazayım
İnkâr edip geçmişi
Pembe şair olayım
Pembe masal yazayım
Hayat beşik ben bebek
Salladı durdu beni
Dertler ömür boyunca
Düştü yakamdan ama
İki gözü doyunca
Şimdi ne önemi var
Zevlerin ve renklerin
Mirasıyla büyüdük
Elinde hep dertlerin
Sadece ismi vardı
Yaşayan pembelerin
O ne özlemimdi
Ne de hayalim oldu
Sevmedi ki hiç beni
Sanki üvey evlattım
Bende onu sevmedim
Siz sordunuz anlattım
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Siyaha aşığım seviyorum siyahı
Pembenin isterse tozu da sizin olsun
Ben hep böyle mutluyum
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Pembe Sayfalar

Nerde bana tek tek açtığın pembe sayfalar
Kapandı bitti mi sandın gönüldeki yaralar
Hâlâ silinmedi hâlâ bir leke ruhumdaki karalar
Zamanla açıldı mesafeler açıldı kapanmaz aralar

Bilmiyorum nasıl ne zaman ne şekilde çıktın karşıma
Aşk fırtınalar koparmıştı gözlerde o kalem kaşlarda
Ziyan oldu ömrün yarısı sana tutuklu yaşlarda
Yeşiller umut olsa ne fark eder artık o yaşlı ağaçlarda

Güz geldi rüzgârlar esti yerlerde kırılan dallar
Tükenen zamanlar eski hazzı yok hani o sevgili yağmurlar
Sarardı tozudu pembe sayfalar sarardı o yeşilim yapraklar
Hep yarım kaldı hayaller hatıralar
Gülmedi güldürmedi vefasız yıllar
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Platonik Aşk

Ulaşamadığın aşk
Senin değildir
Acı verir sancı çektirir
Zordur
Durmadan
Yürekte duran bir kordur
Onunla uykuya dalmak zordur
Ne yemek ne bir şey ister
Dizlerde takat'ı keser
Ne zordur bu
Platonik aşk
Sevginin
En sonsuz zahmeti onda
Alkol sınırı aşar gibi kanda
Çile çekersin isyan edersin
Derdini kimseye söyleyemezsin
Derbedersin
Yıldızlar kadar asilsin
Çünkü sen gerçeksin
Sahte değilsin
Platonikte olsa
Adam gibi sevensin
Sen hayat yolunda
Ağır gönül işçisi
En zora mahkûm edilensin
Hiç hile bilmez
Hüküm sürmez
Sevilmeden sevensin
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Ramazan

Bir ramazan daha geldi çattı
Bu akşam ilk terhavi kılınacak bu gece ilk sahur
Ne de çabuk geçiyor o koca seneler
Şöyle bir geriye dönüp baktım
Eskilerde neler bırakmışız neler
İlk ramazanımı hatırlıyorum daha çocuk mu çocuk
Gelin size o zamanları anlatayım bakın nasıl
O zamanlar dediğim otuz sene evveller
Nerede şimdiki gibi o bir başına
Koca koca binalar tek tek daireler
Biz Fatih'te Haliç caddesinde
Üç katlı evde otururduk
Girişte emine teyzeler ikinci katında hüseyin abiler
Üçüncü katında da biz otururduk
Yine de yalnız değildik bir katta üç oda iki aileydik
Mutfağını birlikte kullanırdı annelerimiz
Söylemesi ayıp tuvaletini de
Banyoyu aklınızdan geçirmeyin ne gezer
Hemen hemen her sokakta çeşmeler vardı
Sular taşınırdı çeşmelerden çile dolardı kovalar tenekeler
Yokluk vardı ne kimse isyankâr ne de karamsardı
Odalarda keder vardı odalarda neşe
Odalarda samimi muhabbetler vardı
O odalarda doğardı ebelerle çocuklar
Hastane kime nerede insan isminden korkardı
İşte o odalardı banyo küvet
Yıkanırdı tüm aile leğenlerin içinde o odalarda
Yine de mutluydu insanlar ozamanlar da
O zaman da vardı bugünkü gibi Marko Paşa
Ne ramazanlardı o ramazanlar
Didinip uğraşırdı insanlar
Karşılıksız her şeyi paylaşırdılar
Böyıe rahat değildi yaşam o zamanlar
Diz boyu her yerde fukaralıklar
Bilmem hangileriniz hatırlar iğneli pompalı
Gaz ocaklarını fitilli lambaları
İşte o isanlar sadakatle yaşadılar sevgileri aşkları
Şimdi ne oldu o insanlara o yaratıklar ayni değil miyiz
Neler değiştirdi bizleri
Neydi o ramazanlar bir başkaydı ne de güzeldi
Sofra başında patlayan toplar okunan ezanlar
Sahurda komşu komşu dolaşırdık
Kapıları tıklar mahalleliyi kaldırırdık
Terhavileri hatırlarım
O ne koşturma o ne ilahi birliktelik
Terhaviyi bahane edip camiden kaytaran
Mahalle aralarında buluşup konuşan
Genç kızları delikanlıları
O nur inen cıvıl cıvıl sokakları
Tadı damaklarda kalan Vefa bozacıları
Hep gözümün önünde
O günlerin hatıraları yaşananları
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Neydi o ramazanlar bahçelerde kapı önlerinde
Sanki hepsi ayni ritimde bardak kaşık sesleri
İçilen o tavşan kanı çaylar
Muhabbetler ud sesi şarkılar fasılllar
Evet dostlar bir ramazan daha geldi çattı
Neden eskisi gibi sevinçli değilim
Bu burukluk içimde neden
Nerede o mutluluk tablom
Bahçeler yok oldu gece kondular kayboldu
Binalar yer bırakmadı
Yüzünü gösteren yeşilliklere toprağa
Caddeler boyu dizildi bir kolye misali
Dizim dizim betonarme evler
Sanki görüntümüzü gönlümüzü
O eski ruhumuzu yerlerinden söktüler
Çaldılar o ruhu bizden sanki yaşamıyor
Artık ahali o eski ahali değil
Davulların seslerine de tahammül edilmiyor
Bir koşturmaca bir şevk bir aşığı beklemek gibiydi
Sultanın iftar akşamları
Şimdi ne oldu bu aşk'a
Takvimler aynı saatler aynı malzeme aynı
Ya değişen ne başka
Ramazanlar ramazanlar
Her gelişte boynunu biraz daha büküyor sanki
Nerede o eski ramazanlar
Çocukluğumdaki delikanlılığımdaki o sultan
Bu yolun yarısı yaşımda
Maziden geri istiyorum onu
Aynı hazda aynı aşkta
Yoksa yine hayalde miyim
Belki de bu yarı yolda erken eskidim
Dostlar ne değişti ne değiştirdi
Ruhumuzdaki değerlerimizi
Ben mi yaşlanıyorum
Yoksa ramazanlar mı yaşlandırdı bizi
Yine de ne olursa olsun onbir aylık hasret bitti
Bu akşam terhavi bu gece sahur
Yine bereketinle geldin dışarda yağmur
Hani darılacaksın ama söylemek zorundayım
Sakın ola bana gücenme sultanım
Ben o eski ramazanlardaki hazzını istiyorum
Daha çok şahlanışını görmek
Seni her seferinde daha çok mutlu göndermek
Canım sultanım
Dünden bügüne dek şerefle taşındı adın
Ama darılma
Kim ne derse desin bir başkaydı o eski tadın
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Resim

Boş verme bir resim çektir
Albümüne koyup yerleştir
Seneler sonra açarsın
Neydim ne oldum diyerek bakarsın

Yüz çizgilein kasıldığında
Yaşam sana pembe güller sunmadığında
Biz de bugünleri yaşadık der
Duygular fırtınalar koparır bağrında

Çekip gideceğiz hep
Bu fani dünyadan
Albümüne koyup yerleştirdiğin
O resim silinmez hiç hatıralardan
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Ressamım

Yorgun gözlerim
Arar durur seni
Hayalimde ressamım
Çizerim durmadan resmini

Durgun suya benzer
Seyreden o gözlerin
Tamamlamak ister seni
Fırçamdan çıkan çizgilerim

Günlerimin hayali tablosu
Çizemediğimde seni benliğime
Çizecek başka birini bulamam
Duygularımın gerçek yerine...
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Rozetim Sensin

Neredeydin bir tanem bu kadar zaman
Aşkımın yeşeren filizi oldun gülüm
Ciğerimden söküldü o kirli duman
İçimde hasret bir de o zalim zaman
Yakaladık desem mi bilemiyorum
Enginden süzülerek gelecek gibi olursun her an

Hasret duvarları çöktü çökecek
Esti mutluluk yeli gönüller gülecek
Kırdık prangaları artık kaleler fethedilecek
İmrenecek bize bütün umman
Mutluluk anahtarım sensin bu can da sana kurban
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Ruh Halini Sevdim

Sen benim güneşim
Bazen kuruyan çatlak çatlak toprağım
Sen benim yağmurumsun
Bana yağmanı hasretle bekliyorum
Ben seni sevmeye mecburum
Güneşin ısıttı beni hâlâ o sıcaklıkla yaşıyorum
Gözlerim hep nöbette hep seni beklemekte
Hep gökyüzünde duada
Sensiz sabahlardayım
Yağmıyorsun bir türlü hâlâ bekliyorum
Şafağın aydınlığını beklediğim
O geceler kucağında
Kör olası yine yoksun neden bu ıstırabı bitirmiyorsun
Bir çığ almış başını sarmakta dört bir yanımı
Soğuk geceler şimdi nerde o sıcaklığın
Gözlerindeki o yangın nerde
Mecburum seni sevmeye sevdim işte bir kere
Belki de ölümüm olacaksın
Bilmem ki sen hâlâ farkında mısın
Saatlerin akrep ve yelkovanındaki takıntımsın
Bir sevgi bahçesinden kopardım seni koklamak için
Hâlâ genzimden çıkmadı nefesim
Ta  içerlerimde
Bedenimde bir iksirin var
Bitmiyor sana sarhoşluğum
O güzel yüzünde çocuksu gülüşünde
Her derdi unuturum
Ne kadar da mecburum desem
Ölümüne de sevsem
Günün birinde
Bir siyah gül koyacaksın önüme
Bekliyorum
İşte kaderimi tayin ettiğin o günden sonra
Bir kere daha yıkıldığımı görme
Ardına bakmadan git
Ama unutma hatıralarımızı
Ara sıra da olsa
Getir aklına
Ben hep gizemli ruh halinle hayal ettim
Sevdim seni
Yaşamak varsa
Yaşatmaksa yüreğimde her şeyini
Her şeyin unutulsa da
Unutmak mümkün değil o ruh halini
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Ruhumdaki Sen

Sana bakmak Gönül'e ziyafet çekmektir
Hissetmek seni kandaki alevi yükseltmektir
Yaşamaksa seni dopdolu her gün
Yeniliyorsan hücrelerimi bu senin sevgin
Sevgi elektriğin

Bir serseri mayın gibi çaresiz değilse yüreğim
Öten bir kuş sesinde bir yeşil yaprakta ya da bir şiirde
Buluyorsam senden bir şeyler özleminde yokluğunda
Kıskanmışımdır hep sarmaşık dallarını
O gizemli sarılışlarında

Akşamlar başka hüzün geceler bir başka hüzün doğurur
Bir baykuş gözlerinde takipteyim bedeninde yaşamında
Varsın olsun ne çıkar olmasam da umurunda
Sen görmesen de bilmesen de
Aşkını yaşıyorum ruhumda
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Rüyadayım

Dertliyim  derdimi
Yalnız sen anlayabilirsin
Ama o kadar uzaksın ki
Kim bilir nerede  kiminlesin
Hayalinle hesaptayım
Şu an sohbette  masadayım
Elimi uzatıyorum ellerine
Kayboluyorsun
Demek ki yine rüyadayım
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Rüyalarımız

Bir rüyadır yaşadıklarımız
Bazen uykudan bazen hayattan bir şeyler anlatırız
Çoğu zaman unuturuz anlatamayız düşünür takılırız
Yaşarken ömürleri isteriz hep güzeli
Her şeye yakınırız
Bir de bakarız uçmuş gitmiş seneler
Farkında olamayız
Etkisinde bırakır bizi yaşadıklarımız
Kendimizle hesaplaşırız
Ne fark eder gözleri kapalı gördüklerimiz
Ya da hayat rüyasında yaşadıklarımız
Hepsi rüya değil mi anlattıklarımız
Nİhayet bir gün gelir
Başlar bedende yorgunluklarımız
Hüzünlü bir keman sesinin
Son titreşimine benzer vücutlarımız
O bezginlikle farklı ayrı köşelerde
Çöker kalırız
Yıllara meydan okumak gelir içimizden
Belki de son kez baş kaldırırız
Kabul etmez ruhumuz hiç yaşlandığını
Başımıza hiç olmadık işler açarız
Son kez şamarını yeriz hayat tokatının
Yine uyanırız
Ne kadar acı ne kadar tatlı da olsa rüyalarımız
Hep acılarında kıvranır
Hülyalarında mutluluk yaşarız
Yine de ne kadar yaşarsak yaşayalım
Nihayet bir gün ebedi uykularda
Son bulur rüyalarımız
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Sana Yaşıyorum

Yürüyorum sokaklarda yollar hep çıkmazda
Teslim olmuyorum bir gün güzel olacak diyorum her şey
Gülüyorum kendi kendime kaderime
Beni kandıran hayallere
Ve çaresizliğe inat direniyorum sensizliğe

Bazen karamsarlığa düşmüyorum değil
Ama aramızdaki engeller daha çok yükseltiyor hırsımı
Ne mümkün vazgeçmek senden o öldüren gözlerden
Ne de vazgeçmek fesleğene inat o hayat veren teninden

Çok şeyimiz var bir birine anlatacağımız
Değiştireceğiz geçmişi şaha kalkacak bu sevdamız
Kurtaracağız bir düş olmaktan yaşanacakları
Gerçekleşmesi için yüreğimizi sabrımızı ortaya koyacağız

Sevmenin uzantısı sensin noktası ben
Bu gönülde bu sevgi böyle olmasaydı zaten
Çekilmezdi zorlukların teslim olurdum hemen
Zaten hep yokluğunla yaşamaya çalıştı bu beden

Yıllar geçse de değişmeyeceksin bende
Etrafında yıkılmaz kaleler örülse de
Fark etmez içinde olduğunu bilmek yeter bana
Açılana dek beklerim kapılarda
Çünkü yaşadıklarım sana
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Sancılarım (Erdek Notları)

Elveda diyorum çünkü yarın gidiyorum
Bir sürü anılar bıraktım sende
Bir Yaz da böyle geçti sensiz Erdek' te
Geceler vefalı geceler sizlere ne diyeyim
Hiç yalnız bırakmadınız beni bak yine sizinleyim
Bir de yıllardır elimi hiç bırakmayan kalemimleyim
Ve sen şirin Erdek
İsteme benden seni uzun uzun anlatmamı
Kimleri candan anlattımsa
Yüreğime hep hüzün bıraktı
Korkudayım hep muhabbetin içimde saklı
Sahillerin onun gibi güzel mi güzel
Karşımda onun gibi sessiz sıra sıra dağların
Ve sanki bir çift küpe kulaklarında
Henüz ham zeytinle yeni yeni sararan iğde ağaçların
Gözlerine benziyor sevdiğimin
O yeşil yemyeşil yamaçların
Bilmem nasıl tadına varılacak
Sensizliğinde şarkıların
Boşalacak yolların sahillerin
Çay bahçeleri kafeteryaların
Esmeye başladı ılık ılık
Seninle birlikte hüzün rüzgârların
Gel bir de bana sor acısını geçmişteki yılların
Sen üzülme yine Yaz gelir
Biter acıların yalnızlıkların
Ya benim güzel Erdek ya benim
Hadi söyle
Ne zaman son bulur sancılarım
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Sefanı Sür

Sen elveda demeye bile layık değilsin
Yakan yıkan hep keder sunan hazan mevsimisin
Bu ruh halinde sen nasıl mutluluk verirsin
Hadi git şimdi mutluluğun bensizlikse eğer
Gönlün sefanı sürsün

Ne sandın sen duygularımı sevgimi aşkımı
Denizdeki dalga mı
Onların bittiği yer sahiller kumsallar dalga kıranlar
Bense sonsuz bir ummandım
Kırılsa da kalbimde bazı değerler
Leyla mecnun ilkelerini
Hoş görüyü kullanan senin gibiler

Bulunduğun mevsimin önemi yok hazan köprülerinde
Yürekler kararmış sevgiler sahte mesajlar yanlış adreste
Neden bu çabalarımız özlemlerimiz hep kalır düşte
Yaşadığımız hayatlara bakın
Aradığımız gerçek sevgiler kimde

Bir rüyadır ömür çok uzun sanırsın
Mutlu da olsan mutsuz da olsan
Mecbur yaşayacaksın
Ne oluyor bu insanlara neden küskün çiçekler
Şarkılar hep ayrılıklara
Toprakları kuruttular tohumlar açmadı
Umut mu bıraktılar yarınlara
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Semtin Adı FATİH

Hep güzellikler yaşadım bu sokaklarda
Ben Fatih Haliç caddesinin delikanlısıyım
Günahı sevabı açlığı tokluğu yaşadım bu sokaklarda
Karanlık gecelerin sabahı gibi sendin umudum

Korkularım sadece sendin içimde
Vah gençliğim yeşil gözlerine vurulduğum
Yokluklar hiçti acıları sen yaşattın bilinmez biçimde
Biliyor musun hâlâ geçmedi gönül burukluğum

Çok sabahlar bekledik bir birini
O eski duraklar kaldırımlar şahit
Kim kandırdı seni sattın gittin sevgini
Ne o  eski duraklar ne de kaldırımlar
Affedemediler seni

Ben hâlâ Fatih'te aynı sokakta aynı cadde de
O eski duraklar yok söküldü eski kaldırımlar
Sen kim bilir hangi semtte hâlâ hangi doymaz isteklerde
Ben de hâlâ gözü tok yaşanıyor mutluluklar
Sende bitti mi ihtiraslar huzura erdi mi vicdanlar
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Sen Bu Muydun

Hep gözlerime doldun
Tek hayalim sen oldun
Goncasıyken umudun
Çiçeğimi soldurdun

Şimdi gözyaşım oldun
Kalbime hüzün koydun
Demek ki bir oyundun
Vefasız sen bu muydun

Artık hazanım oldun
Gözlerimden kayboldun
Kalmadı tadı ruhun
Beni sırtımdan vurdun
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Sen Gel Diye

Her sabah bekledim
Güneşim sen doğ diye
Beklettin her gece
Kan çanağı gözlerle
Yıldızlar teselli etti
Sen yoktun diye yine
Kaç mum erittim
Sabaha ulaşayım diye
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Sen Hesaptasın

Sen ruhunla savaştasın
Anladım ki çıkılmaz bir girdaptasın
Bilmiyorum ama kiminle neyle hesaptasın
Evet minik kuşum sen çaresiz bir hastasın

Sen söz geçiremediğim
Söz dinlemez o ruhunla kavgadasın
Derdini açtın kalbini döktün
Ortak ol dedin yardım et dedin
Sana dememiş miydim
Bu yollar yokuş bu yük ağır
Ne de güzel dinlemiştin
Daha kaç gün oldu şunun şurasında
Oysa ne çabukta pes ettin

Mutluluk oyunu içinde aslında hep yastasın
Ruhun hasta bedenin hasta
Sen bu değilsin söyle bu musun
Reçetene sevgi ilacı yazdım
Düşündüm ki şifa bulursun
Yanılmışım hata ettim minik kuşum
Çünkü sen hâlâ bildiğini okuyorsun
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Sen Tabiatsın

Unutamadım seni
Bir rüzgâr gibi çekip gidişini
Yaktın içimi
Bekledim hep yağmurla gelişini

Dokunamıyorum yüreğime
Ne zaman dokunsam bin ah ediyor
Hayalini koyuyorum önüme
Yetmiyor gerçeğini istiyor

Mor dağlara benziyor sanki
Mor halkalar gözlerimde büyüyor
Duman sarmış etrafı her yanımda tütüyor
Sabahlar oluyor ama sensiz güneş doğmuyor

Gel bütün baharlar senin için açsın
Hasretimsin sen gönlümün yağmur duasısın
Bütün çiçeklerde senin kokun var
Sen hazzına doyulmayan muhteşem tabiatsın
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Sen Türkiyenin Sarı Gülüsün

Mazinde alkışlar başarılar
Ufkunda Türkiye güneşi var
Senin güllerin ömür boyu açar
Temelinde insan sevgisi yatar
Ardında milyonlarca dua edenin
Farklı düşünce ve gönüllerde yerin var
Aşkından sonra bir aşkın da Galatasaray

Senin yüreğinde sevgi volkanları kaynar
Alnında kaderinde hep güzel yazılar var
Rizeli bir melekte arkanda etten duvar
Isıttığın ışıttığın yürekler sana hayat katar
Görev ibadet gibi kutsal vazife ölene kadar
Ülküsün türküsün sen solmayan sarı gülsün
Laleler hep açsın sen daima gönüllerde Başbakansın...

                                                     10.05.2004
                                                  aspivas@hotmail.com
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Sende

Eskiyi unutsan da
Yine seninle birliktedir
Dertlere durak olsan da
Mutluluk peşindedir

Sevgiye hasret o gönül
Düşünen eriyen yine bir ömür
Kucakladığın en güzel gün
Hediyesi sana ömrünün

Bekle sende sabırla bekle
Hasretle ümitle bekle
Bu hayat hep böyle cefayla dolu değil
Elbet bir gün sen de kavuşursun
Kaderine yazılan en güzel istekle
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Sende Sen Değilmişsin

Sevda şarkıları bir yana
Sevgiler bir tarafa
Yarını bekleyen ümitlerim
Şimdiden hepinize elveda

Neler gömmeyeceğim ki şu bağrıma
Tüm her şeyimi dünyamı sevgimi
Bir mezar başında dikili taştan
Farkı olmayacak

Mahkum ettiler beni bana
Prangalar vurdular ellerime
Benden çaldılar seni
Çıkardılar satılığa

Ne yapayım alamadım seni
Eksik kaldım yokluğa
Sattılar seni acımasızca
Hangi ellere kim bilir kaç kuruşa
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Seni

Benim ödülüm sensin
Mutluluğum, sevincimsin
Sen sevdasın, sen emelsin
Sen tanrıdan gelen, hediyemsin
Sen bir heves değilsin
Ruhumdan silinmezsin
Bu gönlün çaresi sensin
Çünkü seviyorum seni...
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Seni Artık Yağmurlarda Yaşıyorum

Bak yağmurlar düştü İstanbul'a
Gönlüm bir buruk sancılarım şimdi daha fazla
Gökyüzü siyah örtüsünü çekmiş üstüne
Güneşini saklamış karanlık kapkaranlık her taraf

Çarpıntılarım ayyuka çıktı yağmur nağmelerinde
Bulutlar bir biriyle kavgada
Tüm heybetleriyle gürlüyor
Sen yoksun bir başınayım
Sigaram çayım masamın başında
İstanbul'a yağmur düştü haberin var mı

Tatlı nağmeleri var hayaller üretiyor
Bardaktan boşalırcasına
Saçaklardan kaldırımlara düşüyor yağmurlar
Küçük çocuklar görüyorum
Islanmamak için çatı altlarında
Yalnızlığım dimdik ayakta sanki nöbette
Gözlerim seni arıyor İstanbul'da yağmurda
Bomboş sokaklarda

Mutluluğun sırrı seviç yalnızlığınki hüzün
Varoşlarda bir telaş var tüttürmek için bacaları
Varsın odam soğuk olsun yanmasın bir şey
Hasretin yakıyor beni ısıtmıyor
İstanbul'da yağmur yağıyor şimdi
Ne haldeyim haberin var mı
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Seni Artık Yağmurlarda Yaşıyorum -2

Ah diyorum bir olsaydın yanımda
Avuçların avucumda
Gözlerine bakarak yine şiirler yazıp
Ateşler bassaydı beni
Okşamaz mıydım saçlarını öpmez miydim seni
Defalarca o çocuksu ürkekliğimle
Hep dertleştiğimiz gibi
Hatıraları sermez miydik önümüze

Of of of yalnızlık ayrılık olmuyor olmuyor
Neden mekân kurdunuz yakamızda
Canımızdan aldıklarınız yetmiyor mu
Bari rahat bırakın bizi ruhumuzla baş başa

Evet biriciğim yağmur hâlâ devam ediyor
Sana dinmeyen hasretimin devam ettiği gibi
İstanbul'a yağmur yağıyor gönül gözlerime sen
Seni şimdi yamurlarla daha çok seviyorum
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Seni Seviyorum

Sevmeyi aslında bir kaç kelimeyle anlatamam sana
Ellerini tuttuğumda diyecek yok mutluluğuma
Narin bakışlarında eriyen bu vucudumla
İnan ki hep senin için yaşıyorum

Sorma yalnızlığında nasılım
Erişemez hiç bir sevgi yine sana aşığım
Varınla yoğunla vermiş seni bana alın yazım
İstemem seni başka gözlerde nazarlanırsın
Yok artık bende fırtına bitti o hüzünlü yaşama
Olgun bir devresinde yaşıyorum seni
Rahat bu gönlüm ıstıraptan uzak seninle bir başına
Umutlarımı biriktirdim yaşantımızdaki hazırlık yarına
Mutlu bir dünya kurmak başlangıcım SENİ SEVİYORUMLA
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Seni Yaşayacağım (Erdek Notları)

Ay öpecek denizi yıldızlar bir izin verse
Deniz de nazlanıyor bir yandan kıpır kıpır
Ruhları serinletiyor üstüne üstlük ılık rüzgâr
Altın gerdanlık sanki sağda solda yanan ışıklar
Erdek kaynıyor Erdek yanıyor
İyotla kükrüyor sevdalar
Bir eski ben sanki karşımda
O sessizce duran heybetli dağlar
Bir sis bulutu sarar gönlümü
Canlanır bir bir hatıralar
Şimdi mevsimin adı hüzün sahiller boşalmakta
Ve bir Yaz daha uğurlanmakta
Gönüller ağlamakta gözler ağlamakta
Artık son demidir sahildeki buluşmalar kaynaşmalar
Geceler sessiz geceler matemde
Her sene yaşanır bu ayrılıklar bu vedalar
Önce ağaçlarda iğdeler yavaş yavaş sararır
Sonra dallarında zeytinler tek tek olgunlaşır
Dökülür yapraklar sonunda her şey çırılçıplak kalır
Ve ben o zaman anlarım sensizliğin derinliğini
İşte o zaman daha öldüresiye yaşarım
O güzel hayalini
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Senin Yüzünden

Akşamlar hep yorgun dumanlı sisli
Dinmedi aşkının hırçın öfkesi
Sağanak yağmur gibiydin hayatımda
Bitmedi bu ömrümün çilesi
Hep senin yüzünden

Hayatın unutulmuş bir köşesinde
Kırık bir vazoda durmuş bir saatte
Talan olmuş gönül bahçemde
Anılar enkazı altındayım
Haberim yok yıldızlı gecelerden
Hep senin yüzünden

Ölü aşklar kervanındayım
Rest çektim kalbime
Korkuyorum artık sevmekten
Kaderi sevindirmekten
Hep senin yüzünden

Dört duvar arasına hapsettim yüreğimi
Kuşların sesinde buldum sükûnu
Ah sen hâlâ öğrenemedin
Sevginin gücünü
Mutluluk öksüzü oldum hep
Senin yüzünden
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Seninle Mühürledim

Sana yemin olsun
Bu aşk bitmez
Senden bir başkası
Bu kalbe girmez
Seninle noktaladım
Sana yemin olsun
Bir başkası elimi tutamaz
Yüreğimi yakamaz
Senden başkası
Gönlümde olamaz
Seninle mühürledim
Kalbimi
Bir başkası açamaz
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Seninle Yaşamak

Seni dilemiştim geceden gündüzden
Satırlarıma sundum seni
Deste deste şiir yaptım
Yalnızlığıma ortak ettim seni
Seni yalnızlığımda yalnızken buldum
Görmeden de sevebilir insan duygularıyla
Duymadan da yaşayabilir hisleriyle
Ama sorarım yalnız yaşamak mümkün mü
Tek vücut sevgiye karşı çıkılabilir mi
Çekingenlik aşkta kayıp demek
Ne fayda sağlar ki
İnsan içinden geldiğince yapmalı
Sevmeli yazmalı görmeli yaşamalı
Yaşamalı ki sahipsiz bir köşede kalmamalı
Sevip seveceksin bu ömürde
Zamanı kaçırırsan vay haline
Yaşamak her şeyi baştan yaşamak
Ama gerçekten yaşamak
Umutlarımızdaki gibi
Gerekirse ölümüne severek yaşamak
Sadece ama sadece seninle
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Senmişsin

Nasıl ki gökyüzü yıldızsız sevilmiyor
Toprak nasıl ki kuraklıkta susuz aç kalıyor
Ağaçları çıplak yapraksız seyretmek zevk vermiyor
Sen olmayınca içimden aynalara bile bakmak gelmiyor

Gökyüzünde seyrederken kuşları
Bir düşün yüreğimizdeki atışları
Göz göze bakışırken kıskanırdı toprak
Çimlendirirdi tohumları
Buseler sunarken dudaklarına
Bir bir açardı çiçek yaprakları
Sanırdım çiçekleri kokluyorum koklarken tenini
Okşarken o siyah saçları

Sensiz seyretmenin hazzı yok
Deryasına daldığımız gök yüzünü o yıldızları
Derbeder ettin beni gönlüm suskun duygularım öksüz
Aç bıraktın arzuları

Sen yokken sevemedim kimseyi
Eğdim başımı önüme
Tersledim adını soranları
Meğerse senmişsin bu sevginin
Bedeni yaprakları
Senmişsin hayat damarları
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Sensiz Elveda

Okmeydanı'nda hastanede kafeteryada
Sana yazıyorum alaca karanlıkta son akşamda
Şu soğuk ortamda bu acımasız dünyada
Yaşanmıyorsa bu hayat her şeyde riya yalan varsa

Herkeste bir acı herkeste bir nöbet bin bir telaşta
Biri giriyor biri çıkıyor ilaç kokusu insanları tuşta
Seni de bu akşam acile kaldırdı gönlüm
Ruhum yasta ben yasta acaba kurtulacak mı bu hasta

Kalbimde Sonbaharını yaşıyor artık atışı bir başka
Umudum tükendi nöbetler bitti son nefesteyim burada
Bu ikinci ölüşüm galiba bu seferki bambaşka
Bu hastane akşamında kederde yaşama son bakışta

Elveda anlarını yaşadın mı hiç sessizce tek başına
Uçsuz bucaksız denizlere baş vuran gemiler gibiyim
Şimdi rotamın sonundayım sensiz elvedadayım
Sana üzülmüyorum yine kaderime isyandayım
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Sensizlik Bir Bilmece

Bu metropol
Üzerime çöktü çökecek
Korkuyorum
Sen yoksun özlüyorum
Hiç bir şey umurumda değil
Ne gecenin karanlığı
Ne içimin katranlığı
Sen düşüncemde hep sen
Yıldırdı bu sevda sabırsızlığı
Hasretin beynimi kemiriyor
Arzular seni istiyor
O masum sevişmeler
İkimizi özlüyor
Şimdi sensizliğindeyim
Aşkın
Geceler mahpushane
Geceler voltahane
Aşkım
Alışmak zor yokluğuna
Seninle sensiz olmak zor
Senin devasa hasretin
Ruhumu yoruyor
İki kadeh koyuyorum önüme
Birini dolduruyorum
Biri boş kalıyor
Sensiz muhabbet
Parlamıyor
Hücremin dehlizinde
Sensizliğin tarifsiz
İşkencelerindeyim
Geceleri seninle sevdim
Yıldızlarla seninle konuştuk
Hep can cana oturduk
Güldük kahkaha attık
Bazen hiç konuşmadık
Sevgi bahçelerinde dolaştık
Çikar yol bulamadık
Engellere takıldık
Piyonları unuttuk
Senin için hiç durmadan koşturdum
Hiç pes etmedim
Ama çok yoruldum
Yine de üç şey var
Hatıralar sen ve umudum
Evet bu metropol
Üzerime çöktü çökecek
Sensizlik örtüyor kelimeleri
Yan yana gelmiyor hiç bir hece
Hâlâ ben yalnız sen yalnız
Bu nasıl çözülmez bir bilmece
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Sevda Türküsüyüm

Ne senden vazgeçerim ne de ümidimden
Gerçek sevda türküsüyüm sende ben
Okyanuslarda da olsa en derin köşen
Gelirim korkmam derinliklerden
Sana sevdalıyım ben

Hiç çıkarmadım seni usumdan çıkarırım da sanma
Benimki gönül oyunu değil sakın ellere kanma
Gel açılsın goncan hüzün şarkılarında yanma
Bilmem benim kadar kim sever seni
Hayale aldanma

Canımı veririm uğrunda vazgeçmem senden asla
Aşkımın ne denli olduğunu anlarsın zamanla
Çok acılar çektim aldandığımda oldu
İşim olmadı yalanla
İşte hayat sevenin ben mutluluğun anahtarı sen
Hadi gel durma
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Sevdim

Ben sevdim
Sevgim ki okyanuslar kadar derin
Tüm imkansızlıklara rağmen
Sevdim hâlâ yüreğimde sevgin

Ben sevdim
Bedenimde alıp verdiğim nefes gibiydin
Tüm ışıksız gecelere inat
Ruhumda dev bir deniz feneriydin

Ben sevdim
Acılarından bile haz alarak
Gelen senden gelsin dedim
Yaşadım her hüsranı içime kapatarak

Ben sevdim
Dilimde dualar içimde fırtınalar
Pişmanlık neymiş ölüm neymiş
Her şeyden öte yaşandığında sevdalar
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Sevgi Vakti

Sevebiliyorsan insansın
Verebildiğin kadar yürekli
Dokunabildiğin kadar istekli
Sevgiyle temas nefes almak gibi gerekli
Öyle hikaye gibi değil
Sevgiyi belirtmek güzel sözler söylemek
Seni seviyorum derken insan
Her kez hatırlamalı
Soğuk ölümün göz kapakları arasında olduğunu
Sorgulamalı dünyadaki var oluşunu
Yaşamalı yaşatmalı sevginin hazzını
Çünkü vakit çok önemli........
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Sevgiler

Geçici aşklar vardır
Yaz yağmuruna benzer
Ölümsüz aşklar vardır
Yıllandıkça mabede erer
Gerçek sevgiler ibadete benzer
Sevdikçe sevildikçe  arş-ı âlâya erer
Aşklar vardır  hep tek yürektedirler
Yalnız yaşanır erişilmezdirler
Alışkanlıklar vardır
Sevginin üzerinde yer ister
Kara sevdalar vardır adamı verem eder
Hepsinin adı sevgidir aşktır hayattır
Yaşayabilir yaşatabilirsen eğer
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Sevgiler (2)

Sevmek sevilmekse özlemin
Aşk denen şeye  yüklüdür isteğin
Duygular kaynaştırır arzuları
En derin hisler severken verilir
Tüm arzuların isteği mutlu edilmektir

Ilık bir rüzgâr eser bu hep sevgidir
Şayet kırıksa ümitler o rüzgâr fırtına getirir
Istırap yüklü yaşamın mutlulukları nedense eziktir
Kalpler yalancı değil daima gerçek sevgilerle ebedidir
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Sevgili Atam

Dünya tanıyor seni
Herkes ciltler dolusu yazıyor seni
Aslında fazla anlatmaya gerek yok seni
Şayet gerçekten anlamak istiyorlarsa seni
Şöyle dikkatle seyretsinler o esrarlı gözlerini
Yaşasınlar yaşatsınlar benzeri olmayan ilkelerini
Ve tatbik etsinler emirlerini
Göndersinler sana Fatihaları Yasinleri
Ne zaman yaparlarsa bu ülkeyi
Avrupa'nın göz bebeği
O zaman ruhunda hissedersin
Seni ne kadar sevdiklerini
Bence her yere asmadan önce resimlerini
Kalplerine nakşetsinler seni
Sana gerçek aşıklar yeter
Anmasın adını her sefer
Asalaklar sahte sevgililer
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Sevgiliye (Sevgililer Gününüz Kutlu Olsun)

Bir gül kalbimden sana
Bugün sevgililer günü
Hadi kokla yaprakları
Ver mutluluk gülüşünü

Tomurcuksun goncasın
Her günümde açansın
Sen gönül kanaryamsın
Kalbimde şakıyansın

Gözünde kirpikler oktur
Aşkının izleri çoktur
Eşin benzerin yoktur
Gerisi yalan hep boştur

Yüreğimdeki sevda sensin
Sen ezelden sevilensin
Sanki ruh'a can verensin
Ölümüne sevilensin

Deryalarda denizlerde
Gecelerde gündüzlerde
Her yudumda her nefeste
Yaşatırsın her istekte

Sensin hayatın adı
Sensiz olmaz ki tadı
Mutluluğum hep sensin
Çünkü seviyorum seni
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Sevgim Sermayem Yolunuza

Hep gözlerim üzerinde hapis
Duygularım gardiyan olmuş sanki
Parmaklıklara kilitlenip kalmış gibi
Hasretliğim yanıyor içimde şimdi

Sana hiç bir şey vadetmedim bilirsin
Ne bir dünya malı ne de bir servet
Pembe rüyalara da uzak kaldım hep
Gecen ve gündüzün için iki çiçek sundum sana

Beni onlarda kokla bizi bulursun onlarda
Sonsuz şükürler olsun yaradana
Aşkımızın ve sevgimizin eseridir bu
Ölene dek en sonsuz armağanlarım sana

Gönlüm ev değil saraydır sana
Göz bebeklerim en renkli giyisilerdir sana
Sofralar doldurur taşırır sevgi sepetim size
Ne üşür ne ıslanırsınız çatıdır kollarım kanatlarım

Tek hedefim var o da mutlu kılmak sizi
Dahası var mı bu dünyanın var mı başka gayesi
Hiç olmazsa gayem yarına borçlu bırakmamak sizi
Sevgim sermayem yolunuza hep onu harcıyorum
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Sevginin İnternet Sitesi

Adını bile söyleyemedim
Hiç kimselere
Ağız tadıyla oturup şöyle
Dertleşemedim seni kimselerle
Savaştım durdum hep
Seninle sensizlikle
Duygularımı gömüp içime
Yaşıyorum onurlu bir biçimde
Hâlâ yıllar gelip geçiyor
Sevgiyi biçip gittiğin biçimde
Hâlâ o dert köprüsünde
Bıraktığın yerdeyim
Bir numarada ihanet listesinde
Şimdi yolum sevgiye
Aşkı aramak için sevginin bahçesinde
Riyakârlığın bittiyse eğer
Gel gelde gör aşkı sevgiyı
Sevginin internet sitesinde...
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Sevgiye Akış

Sevgidir kıpırdanış sevgidir can alıcı bir bakış
Eşsiz bir hazdır aşka gönülden sarılış
Rüyalar gerçek olunca unutulur yalvarış yakarış
Kalplerde noktalanır hep ruhlara inen akış
Anlatılmaz duygudur bedenlerdeki sarsılış
Ne var ki bilinmez bir yazgıdır kaderdeki ayrılış

Yarını düşünmez olur insan körü körünedir hayata sarılış
Issız bir çöl ortasında su bulmak hayali gibidir inanış
Lakin pes edersen bu yolda o zaman başlar yıkılış
Deryadır denizdir sevgidir aşktır bu bazense bir aldanış Istırabı derin bir yara açar
hayali sukut-a uğrayış
Rızası olacak her şeyde yaradanın yoksa yaprak bile
                                                                              kımıldamazmış
Israrla yürümeli sevgi yolunda sevmek sevilmek çok
                                                                                       kutsalmış
Mutluluk dediğin sonunda bir bahçeden bir gül kopartmakmış

Uğur Oğuz Şahin

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sevmek İstiyorum

Bir başka sevdalıyım Temmuz'lara ben
Bir coşkusun içimde volkan gibi yükselen
Temmuz da sevdim seni Temmuz da tanıdım
Temmuz sıcakları gibi yaktın içimi aniden

Bak yine Temmuz yakıyor her tarafı
Bir de ben yanıyorum sessiz ve derinden
Bilmiyorum nerden esip geldin hangi denizden
Kucakladığım bir bebeksin sanki içimde büyüyen

Seni Temmuz sıcakları ile birlikte sevdim
Aşk mesajları geçtim sana
Gülleri yollarına dermek istedim
Bu ne haz yarab ömrümde ilk kez
Bu kadar sevdim sevildim
Anadolu kokulu bir tanem deniz kızı güzelim

Kelepçeli ellerim kelepçeli gözlerim sana
Varlığım yaşama sevincim
Tutkunum enine endamına
Yerinde saymıyor Temmuz
Geçip gidecek ona üzülüyorum
Seni Temmuz üstüne Temmuz'lara katarak sevdim
Ölene dek de sevmek istiyorum
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Sevmenin Bedeli

Mutlu bir umut yeşertir düşünceleri
İçindeki duygulardır kemiren kişileri
Nedenler sonuca getirendir bizleri
En güzel şey sevmek acılarsa bedeli mutlılıktur meyvesi
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Sevmeseydi

Buruk yıllarım sana adanmışlığına
Ümitsiz yolların çıkışı karanlıklara
Çaresizliğime ve de sana mahkûm oldum
Bir de teselli bulamadığım yıllara

Tükenişim sensiz sürüp giden yaşamıma
Bir dert ortağı aradım yanı başıma
Ve yalnızlığı bastım bağrıma
Bilmem hazırlık mı suskunluk mu bu yarına

Kaderin acı yazgısı yine başımda
Daha sönmeyen sevginin ateşi kanımda
Olmanı isterdim tüm sıcaklığınla yanımda
Keşke sevmeseydi seni bu gönlüm
Kahrolası çağında
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Sevmesini Bilmezsek

Sevgi bir kızamık çiçeği
İnsan ayrılıklarda anlıyor gerçeği
Nedenler kapatıyor her pencereyi
Ağlıyorsun unutuyorsun gülmeyi
Niçin beceremiyoruz bir türlü sevmeyi

Çaresizlik bir hiç değil bir kapı vardır elbet
Endişeleri gurur yapma zor mu seviyorum demek
Tanrı göndermiş sevgiyi aşkı yaşamak gerek
İnsanın doğasında var sevmek sevilmek
Naçar kalır gönüller değerini bilmezsek
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Sırılsıklam

Seninle mevsimlere yolculuğa çıktık
Ben Sonbaharı severdim sense İlkbaharı
Hatırlar mısın yağmur yağarken tanıştık
Sarıldık birbirimize hiç konuşmadık sırılsıklamdık...
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Silseler

Güller ne kadar narin ne kadar güzel
Dikenleri ne kadar zalim ne kadar acı
Sevmek sevilmek ne kadar güzel
Silseler defterlerden yıkan şu ayrılıkları
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Sordun mu

Yıktın kabus duvarlarımı
Ektin sevgi tohumlarını
Nasıl söndüreceksin şimdi
İçimdeki gönül yangınlarını
Sor bir sor gecelerin sabahlarını
Ey mavi gözlüm çal hasret şarkılarını
Yaşat teninde gönül arzularımı
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Sönen Umudum

Sendin hayalim emelim ümidim
Hani ne oldun
Tam alışmışken sana gönlüm
Severken seni kayboldun
Demek ki sen beni
Ruhunda yaşatmıyordun
Hadi söyle ne oldu
Ne oldu beni seviyordun
Sen bukalemun sen riyakâr
Söyle sen bu muydun
Sahte sevgi saçılırdı gözlerinden
Sakın deme benim için yanıyordun
Ben de bu saflığımla öyle sanıyordum
Adını yalnızca yıldızlara fısıldıyordum
Umudum geleceğim sendin diyordum
Gözlerimin ufkunda sendin
Beni yaşatıyordun
Hayaline bile sen diye sarılıyordum
Bir sıcaklık yakar geçerdi bağrımı
İçin için yanıp eriyordum
Unutmadım çalan bir telefondu hatırlıyorum
Buraya kadarmış bitti dedin bitti aşkım
İşte o an gerçek oldu içimdeki korkum
Oysa ben seni ne hayallerle yaşıyordum
Artık söndü senle olan son umudum
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Söylediğin Gibi

Hüznü bilmezdim duygu seliydim
Böyle karamsar değildim
Seni tanımadan önce
Hiç tanımasaydım ne olurdu
Seni hiç görmeseydim
Yanıldım bebeğim şimdi anladım
Ruhumdaki duygular ölünce

Tek gayem vardı seninle yaşamak adına
Bu aşkın ölümsüzlüğünü
Sabahların kalmadı sensiz sevinci
Sensizliğinle bitti gecelerin hükmü

Şimdi bi çareyim yalnızım duygularım sarhoş
Sorguluyorum öksüzlüğümü
Yavru bir kedi gibi yanıma sokuluşunu
Sıcaklığını unutmak mümkün mü

Tahammül edemedim başakalarıyla konuşmana
Seni başkalarıyla görmeye
Aynaları bile kırmak geliyor içimden
Her gün seninle yüz yüze diye

Çaresizce düşündüm hakkım yoktu
Bir hak bulamadım üzerinde
Söylediğin gibi ne bir kötü söz
Ne de bir hakkım kalmıştı
Sana söylenmeye
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SÖZDE YARDIN Nasıl  Vardın

Sen vardın
Uğruna her şeyimi vereceğim
Sen yardın
Sevdiğim sevileceğim
Her gün düşündüğüm düşünüleceğim
Sen sardın
Varlığımı hayallerimin sarmaşığı
Rüyalarımın gecelerimin ay ışığı
Sen alıştırdın
Gözlerimde gözlerine değişi
Sende öğrendim ben
Gözler yalan söylemez deyişini
Sen candın
Yüreğimdeki saf temiz sevda
Kaderimsin dediğim istediğim
Vaz geçilmezim vaz geçemediğim
Sen vardın
Her günkü güneşim bereketim yağmurum
Seninle anlamı vardı her şeyin
Sadece sanaydı o tatlı mahkumluğum
Sen vardın
Sen yardın
Sen candın
En sonunda ettin edeceğini
Canımdan can aldın
Bırakıp beni ebedi yalnızlığın koynuna
Hesapsız çekip gittin
Artık hiç bir şeyin önemi yok
Şimdi nerede nasıl ve kiminlesin…              01.11.2007
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Susma

Günler sensiz geçmiyor
Rüzgârlarla geçip gittin
Ne çabuk unutuldu sevgimiz
Fırtınalar dindi mi yüreğinde
Hadi söyle neden susuyorsun
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Şevval'im Sen Doğdun Bugün

Bir güneş doğdu yeni bir çiçek açtı bugün
Evimizde bayram var sen geldin bugün
Yüzüne bakınca dedeni hatırlattın bana
Hayatta olsaydı nasıl bağrına basardı seni bugün

Çok sevgilere şahit oldu bu gönlüm
Senin sevgin başka seni seyretmenin hazzı bambaşka
Bahtın açık olsun Şevval'im tomurcuk gülüm
Yaradanın en büyük hediyesi sensin
Bugün hem senin hem benim doğum günüm

Ne iyi ettin de geldin annen de baban da bugün ikinci düğün
Acılar sancılar bitti Sevgül'üm yanında boncuk gözlün
Mutluluk yaşattın bir dünya sundun bize uzun olsun ömrün
En büyük hediyesi bize çocuklar bu kısa acımasız ömrün

Şimdi seni bekliyor Oğuz Enes yaramazlık sırası sende
Evin de seni bekliyor köşe kapmaca oynamak için annenle
Baban kızarsa sana amcama söylerim sizi de
Sen hasretle gelen bebeğim nazar değmesin sana
O güzel gözlerine

Şimdi bu hayatın ilk basamaklarındasın
Neler bekliyor seni neler bu yolda
Yıldızlara yükselsin adın
İnşallah bu ömrü kazasız belasız mutlulukla yaşarsın
Bu şiirim sana hediye sen de okuyunca amcanı anarsın
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Şimdi Senden Ayrıyım (Beste Gülü)

Enginlere daldım
O yeşil gözlerinde
Şimdi bir başınayım
Sensiz gurbet ellerde

Hayalimi bıraktım
Senli olan yerlerde
Şimdi sana şarkıyım
Hasretimin aşkıyım

Ben gurbete değil
Ayrılığa karşıyım
Hasretinle her gün
Biraz daha yaşlıyım
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Şu Üçgünlük Dünyada

Acıların içinde mutluluk
Bir avuç içi kadar
Kimsenin elinde yok
Yaşam grafiği
Gönül aç gözlü değil
Hep aza kanar
Kimin özlemi yok
Kim inanmaz aşka
Göz göze bakışmak
Dokunmak sevgiliye
Tutuşmak  alev misali
Bu yanmak bam başka
Herşeyin şakası olur
Aşkınsa asla
Kim toz pembe görürken dünyayı
Aşkı anlattı bir birine
Hangimiz yaşadı onu
Kazasız alabildiğince
Kim seceresini tuttu yaşamın
Hangimiz adilce
Hesap verdik birbirine
Kim mutluluğun
Peşinden koşmadı
Hangimiz yenik düşmedi
Hayallerine
Hangimiz kabuslarla boğuşmadı
Kaçımız sadık kaldı
Yeminlerine
Kim sahip çıktı yalnızlığa
Yaradandan başka
Hep bir melek vardı içimizde
Hepimiz koşarken aşka
Hepimizi kör etti
Aşkın o sihirli büyüsü
Unuttuk
Mutsuzluk hüzün göz yaşını
İçimize çökünce mutluluk tütsüsü
Ah bu sevmek
Kör olası sevmek var ya
Bütün mayası aşkta
Sevgililer yürekte taç başta
Zaten şu üç günlük dünyada
Başka ne güzellik var
Aşkı yaşamak yaşatmak
Aşkla yaşlanmaktan başka
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Tanrı Aşıkları

Gözlerindedir her rengin ışıkları
Görür de görmez sanırsın bakışları
Ölümsüzdür hep Tanrı aşıkları
Yaşamaz yaşatırlar mutlulukları
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TaVıR_______________

Bir dene hakikati çiz yüreğine
Bırak sahte sevileri bir kenara
Çalsın artık davul dengi dengine
Bakma dünyanın sahte parıltısına
Haykır her yüze inadına sevdiğince

Ne insanlar düzgün ne dünya yuvarlak
Uçup gidiyor elimizden yaşam kaka itile
Acıyı sevmişiz hep bir avuç mutluluk içinde
Bile bile
İnadına yaşamaksa hayata tavır koymak
Kendi çapında bile
Acımsı buruk tadların içinde
Masmavi ve toz pembe....                               14.9.2007
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Tek Dost Geceler (Beste Gülü)

Aşkıma aşığın biri göz koymuş
Delice sevdiğim ellerin olmuş
Bir zamanlar gül koymuştum adını
Duydum ki bir adı kalmış gül solmuş

Masamdaki kadehe hüzün dolmuş
Bir masal gibi bir varmış bir yokmuş
Sadece odamda anılar kalmış
Demek ki aşk da sevmek de yalanmış

Çalmıyor artık kapımı kimseler
Dertte hüzünde o mutlu nağmeler
Gönül yasta ağlıyor şimdi o gözler
Tek dost kaldı sarıldığım geceler
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Tek Hedefimsin

Damarlarımda dolaşanımsın
Tenimdeki dürtü sen yaşatanımsın
Düşlerimde kaynayan kızıl volkan
İsteyip de yaşayamadığımsın

Rüzgârınla saçlarımı okşayanımsın
Ruhumu kasıp kavuran tozutanımsın
Tekleyen kalp atışlarımdaki
Korkumsun öldüren heyecanımsın

Gözlerimdeki göz bebeğimsin
Düşlerimin ürettiği emeğimsin
Penceremdeki dertleştiğim mavi menekşem
İçimdeki deprem yaşamımın tek hedefisin
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TEKEL De Nöbette

Hâlâ albümde verdiğin resmin
Hâlâ kalbimde
Gönlümde sensizlik ve sessizlik
Yüreğimde hâlâ kasırgalar esmekte

Sancılar doğar gecelerde
Anlamazsın anlayamazsın
Çünkü sen çekmiyorsun çileleri
Nerede uykusuz gözlerin
Hani nerede kan lekeleri

Silmedim silemedim bendeki izlerini
Ne yağmurlar yağdı ne rüzgârlar esti
Kırıldı dallar
Önümden yapraklar sürüklendi geçti
Senin için yaşadıklarımız demek ki bir hiçti

Tekel'deyim Şişli gecelerinde nöbetteyim
Bomonti'nin o sessiz sokaklarını beklemekteyim
Sen sıcak yatağında uykuda
Ben sabaha kürek çekmekteyim
Çaresiz bir umudun peşindeyim
Bilmiyorum nereye gitmekteyim
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Teklif

Mutluluğadır duyduğum özlem
Eşsiz bir sevgiyle bana gelebilsen
Rüyalarım gerçek olurdu
Aşkım senle başlıyor desem
Layık olmak için sana ne yapsam ne etsem

Yakın olsun istiyorum gönüllerimiz
Üzüntüyü silsin bizden sevgimiz
Can ile canan misali olalım biz
Erişelim mutluluğa birlikte
Hadi gel kenetlensin ellerimiz
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Ten Tende Bütünleşmeyince

Seni toprağa koyupta
Öldü sanmasın kimse
Ruhunun ölümsüz sevgisiyle
Yaşayacaksın her gün benimle
Sen ruhunla
Ben de bedenimle
Her zaman her yerde
Yine hep birlikte
Sadece farkımız
Ben yer yüzünde dünya evinde
Sen toprağın koynunda kabrinde
Yerin mekânın önemi yok
Aşklar yaşandığı sürece
Sevgiyi alışkanlıklar büyütür
Gönül yangını sönmedikçe
Istıraplar acılar çoğalır sadece
Ten ten de bütünleşmeyince
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Tuğçe'ye

Tut ellerimi bak gözlerime şirin bebek
Ufkunda parlasın bir güneş gibi gelecek
Gözlerinden mutluluk sevgi eksilmesin
Çaresizlik ve keder kapına hiç gelmesin
Eşsiz hazlarla parlasın her dem göz bebeklerin

Alın çizgilerinde mutluluk yaşatsın hep sana kaderin
Karanfillerden güllerden bahçeler kursun sana sevenlerin
Talihin açık olsun göz kapakları açılmasın sana kötü bakacak
                                                                                 gözlerin
Aşkısın şimdi annenin babanın büyüyünce de seni sevecek
                                                                                  birinin
Şen olsun ismin hep gülsün yüzün eksilmesin hiç
                                                dudaklarından tebessümlerin
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Tutku Zannettin

Sevinç koydum adını seni bulduğumda
Gayemdin pembe bulutlarımda umudumda
Hep seni yaşardım bardaktan boşalır gibi yağmurda
Giderken bir elveda demeyi neden çok gördün

Tekelinde zannettin bu sevdamı
Oysa görmedin gözlerimdeki sevgimi
Tortullaştırdın içimdeki kendini
Sen tutku zannettin oysa tutarsızlıktı seninki
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Umursamaz Aşk

Canımı acıttı hep
Aşkın güllerindeki dikeni
Niçin nasıl sorgulandım
Açtılar bıkmadan eski defterleri
Nadas gönüllerinde haram geceleri

Umut sevginin göleti
Gözlerde kesilir aşkın bileti
Umursamaz aşk memleketi milleti
Riya onursuzluk sabırdır gönül serveti
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Umut

Kilometreler kat ederiz
Bir avuç mutluluk peşinde
Damarları kesik eski çeşmelerden
Hayat fışkıracak diye bekleriz
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Umut Feneri

Bak gözlerimin içine bak
Seyret  göz bebeklerimin
Sana nasıl döndüğünü
Dal  öylece hayallere dal
Dal ki
Bulayım sende gönlümü
Satırla beni gözlerinde
En güzel gecelere götür beni
Düşlerinle
Al benden yalnızlığı
Al ki
Çıktığımız bu maraton
Sevmeye
Unut  gözlerimde unut kederi
Sevgin olsun bana  umut feneri
Yollarımız birleşsin artık
Yetti gayri
Mutlu sona gitmeli
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Umut Tenceresi

Duy sesimi haykırışlarımı
Gel paylaş bitir yalnızlıklarımı
Unuttur kötü yazgımı yaşattıklarını
Güldür yüzümü düzelt çatık kaşlarımı

Eskisi gibi yine birlikte söyleyelim şarkımızı
Gel duvarlara tekrar yazalım adımızı
Bir kalp sen çiz bir kalp ben
İçine batıralım yine aşk oklarımızı

Kaldırdılar o eski sokak lambalarını
Hatırla kâr saydığımız karanlıkları
Unutmak ne mümkün o ateşli sarılışları
Ne güzel ıslatırdı bizi o yağmur damlaları

O deli rüzgâr eskisi gibi yine esse
Saçılsa o güzel saçların her tarafıma
Hayal hep hayal kuruyorum biliyorum
En çok o güzel gözlerini özlüyorum

Kimselere açmadım gönül evimi
Bir gün gelirsin diye bekliyorum
Veremedim ellere sevgimi
Hâlâ senden vaz geçemiyorum
Sebebi ne onu da bilmiyorum
Umut tenceresini hâlâ kaynatıyorum
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Unut Dediler

Unut dediler o vefasızı
Seni mahkum etti
Dertlere kederlere
Salıpta gitti
Değer mi dediler
Sevme unut o'nu
O şimdi yuvasında mutlu
Seni çoktan unuttu
Aklını başına al dediler
Seninkisi ümitsiz bir bekleyiş
Kalbinden sök at dediler
Herkes bir şeyler söyledi
Ama çok zor olacak galiba
Seni kalbimden söküp atmak
Öyle yer etmişsin ki
Ruhumda yüreğimde
Öyle derin ki kalbimde yerin
Gündüzüm gecem
Seninle dolu
Hasretin yakıyor yıkıyor beni
Ne derlerse desinler
Öyle kolay değil
Hayatımdan silip atmak seni
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Unut Hadi

Unutamazsın
Unutmak kolay değil öyle
Geceyi ekmek arası katık yapıp
Sindirebilmek yüreğinde
Kıvranıp durmak aniların içinde
Unutamazsın
Yanıbaşında resimlerin
Göz yaşlarıyla ıslanmış  mektupların
İç çekmelerin ahların vahların
Kaybolur gecenin sessizliğinde isyanların
Unutamazsın
Sevgin aldığın yara içindeki yangın
Mektupları okunmaz vefasızların
Her öğün kuracaksın sofrasını acıların
Unutamazsın
Çünkü rahat vermez sana sancıların
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Unutamadım Seni

Yağmurlarda ıslandım hep yürürken
Hiç çıkmadın aklımdan düşümden
Saçlarımdan buharlaşıp uçardın
Farkında olmazdım üşüdüğümün
Yol boyu seni düşünüp yürürken

Sanki vücuduma değen her damlayla birlikte
Senin gelişin sanırdım yağmurun şakırtısını
Kâh sessiz derinden kâh hızlı yağarken
Yağmur değil de sen düşerdin gönlüme
Hep yağmurlarla birlikte yaşadım hüznünü
Unutmadım unutamadım seni ömrümce
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Unutamam O Günü

Seni istiyorum her günden
Yalnızlığım dikiyor beni ayağa
Hep seni haykırıyor her nefeste
Şimdi zorum takvim yapraklarıyla

Hatırlıyor musun beni uğurladığın o günü
Boynumuz bükük gönüllerimiz ağlamaklı
Gözlerinden dökemediğin o göz yaşlarını
İçine zehir olarak akıttığını biliyor muyum

Bilmiyor muyum o dağların üzerine nasıl yıkıldığını
O denizin okyanus misali nasıl kabardığını
Farkındayım her şeyin ve de çaresizliğin
Gidişim gözlerinde beni ölüme gönderişin gibi

Yüreğine serptiğin teslliyi sanma ki hissetmedim
Önümüze set çeken hasret kalelerini de
Olsun her şeye göğüs gereriz be
Bu yangın sönecek bir gün elbette
Hiçbir şeye değil ama biraz zamana mahkumuz
Galiba bu gurbette
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Unutamazsın

İnan bir gün
Mutlulukla örteceğim özlemini
Her tarafı örten
Bem beyaz kar gibi
Buselerim alnında iz bırakacak
Dudaklarında yakışımı
Kalbinde akışımı
Ölene dek unutamayacaksın
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Unutuldum (Beste Gülü)

Bir kaç tatlı yalanla
Yıllarca avutuldum
Ben ondan mutluluğu
Beklerken unutuldum

Ben ona mutluluğu
İçirdim yudum yudum
Onu her şeyden fazla
Severken unutuldum

Onunla ömür boyu
Yaşamak tek arzumdu
İkimize mutluluk
Dilerken unutuldum

Ondan önce gözlerim
Ağlamaktan bıkmıştı
Onunla tam hayata
Gülerken unutuldum
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Unutulmaz Bu Yaz

Bir Yaz daha bitiyor Sonbahara yolculuk
Yaz aşklarının hazırlığı mateme
Yaşananlar hep anılarda maziye eklenecek
Hayallerle ve sabırla yeni bir Yaz beklenecek

Sahiller hüzünlü rüzgârlar esecek yaprak dökecek
Yakamozlar yalnız artık bir bir boynunu bükecek
Ay ve yıldızlara yükselen sevda şarkıları dinecek
Deniz göğsünü kabartacak
Dalgalar kızgın sahili dövecek

Bir Yaz daha bitiyor tüm heybetiyle
Sahiller boş kalbim buruk
Sadece liman fenerleri yanacak her gece
Onlar mutluluk ve hüznü aynı yaşarlar her yıl boyu
Bense başka mutsuzlukta başka hüzünde sensizlikle

Sen bitmiyorsun içimde şimdi sevgiler sefere gurbete
Ardına bakma giderken belki göz yaşlarımı tutamam
Fatih Kısaparmak bir ihanet borcum olsun diyor
Bir birimize yok borcumuz hayattan çok alacaklarımız
Bir de yaşadıklarımız var asla unutamayacağımız
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Utanın

Ülkemde isyanlar
Sınırları zorluyor yokluklar açlıklar
Hiç bir yerden bir çare sesi yok
Herkesin yüreğinde sessiz çığlıklar
Bayrağımın yıldızı küskün
Ne oldu sana hilâl
Hani nazlı nazlı dalgalanışın
Yoksa seni de hüzünlere mi saldılar
Yok oldu akşamlardaki huzurlu bekleyiş
Mutlu değil çocuklar hep işsiz babalar
Mutfaklar boş bomboş kurulan sofralar
Bir bir sarardı çöktü avurtlar
Yurdumun her yanında göz yaşı hep mutsuzluklar
Hani dört mevsim yaşanırdı topraklarımda
Oysa bu insanlar hep Sonbahar Kış yaşadılar
Katılaştı yürekler gülmeyi unuttular
Kalmamışken tadı hiç bir şeyin
Çorbadaki tuzu bile çaldılar
Hani nerede o üç öğünler atıştırmalar
İnsanları bir öğün bulmaya muhtaç bıraktılar
Hadi şimdi söyleyin bakalım
Ben politikacı mıyım
Hangi ideolojiyi satıyorum
Yoksa siyaset mi yapıyorum
Hadi siz koyun adını
Utanmayın siz çalın yalan sazını
Daha ne kadar inleteceksiniz bu insanları
Nerede sosyal demokratlar nerede orta yolcular
Hani muhafazakârlar hani milliyetçi nidalar
Hepiniz hepimize halkım dediniz
Sizler mi yalan söylediniz yoksa yalancı mı dilleriniz
Hani o işaret gösterdiğiniz elleriniz
Bu mu benim ülkem bu mu vatanım
Topraklar sancılı rahat değil şehit yatanım
Ne aşk kaldı ne de sevgi
Denizler doldurur yokluklar seli
Atam sen gittin gideli
Hâlâ perişan bu milletin hali
Ne kudret kaldı ne de kuvvet
Ah bir ayıltsak damarlardaki o sarhoş kanı
Sen yurduma sokmayın diyordun düşmanları
Dışardan beklerken içimizden yıktı bizi
Menfaat ve ihtiras düşmanları
Artık rüzgârlar esse kim ferahlayacak kim fark edecek
Yeni bir dünya kurulsa hani hacet kim yürüyecek
Yuvalar mutsuz çocuklar aç ağı ördü bir kere örümcek
Bu millet böyle sessiz kalmaya devam ettikçe...bitmeyecek
Yine köstebekler üreyecek kervanlarını yürütecek...
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Ücretsiz İzindeyim

Kendime ceza verdim
Artık erken yatıyorum
Sabahlara dek oturdum bekledim
Şimdi gönlümü nadasa bırakıyorum

Bir müddet ücretsiz izindeyim
Aşk seni rafa kaldırıyorum
Gece lambaları siz  yana durun yine
Ben içimdeki yalancı ışıkları söndürüyorum
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Üzüldü Hatıralar (Beste Gülü)

Gittin dönecek misin bilmiyorum
Bitti desen de seni seviyorum
Evet iki aşkım var yaşıyorum
Birisi sensin biri de çocuğum

Beni bir mezara koyarcasına
Gittin bıraktın sensiz bir başıma
Sancın yüreğimde kokun burnumda
Hasretin yanıyor gönül korumda

Bu aşka seninle yemin etmiştik
Ayrılsakta seveceğiz demiştik
Albümlere yığınla resim dizdik
Dön gel bak hatıraları çok üzdük
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Üzülme Bebeğim

Sen üzülme
Yarın güneş doğar
Sen üzülme
Mutluluk hasreti boğar
Sen düşünme
Yarın bir çiçek açar
Rüzgâr keser
Yine yağmur yağar
Sen incinme
Yazgı kader içinde
Sar sarmala sevgiyi
Yaşam sevgi gücünde
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Var mı Yaşatanınız

Yağmurun toprağın tenine değişi var ya
Hiç içinize çektiniz mi o andaki kokuyu
Şöyle bir kapatıp gözlerinizi
Yaşadınız mı sevdiğinize benzer bu coşkuyu

Toprağın susuzluğunu giderişi var ya
Özlemle hasretle yağmuru bir solukta içine çekişi
Kulaklardaki melodiye susamış nağme gibi
Toprağın sanki yağmura derin bir hazla sevgilim deyişi

Toprak yağmura sarılır yağmur toprağa
Yağmur koynundadır artık toprağın
Toprak doruğunda yaşatanın
Siz ne yaşadınız ne yaşattınız
Var mı sizin de yaşatanınız
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Vardiya

Beni aşka davet ediyorsan
Ben buradayım
Yaşatmak için her şeyi
Yirmi dört saat vardiyadayım
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Varsay Bir Rüyaydı

Bir aşk yaşandı seninle
Farkında değildik bu hicranın
Ne baharın ne de hazanın
Mutluluk hep avuç içlerimizde saklı kaldı
Hep anlamsızca peşinden koştuk zamanın
Hangimiz değerini bildik var olmanın
Bir gayesi olmalıydı yaşamanın
Ne aşına tuz koyabildik
Ne de tadı kaldı damağın
Bir toz bulutu gibi savrulduk
Hep önünden geçtik bu çarkın
Söz dinletemedim kalbine sevgine
Şimdi kavursun seni göz yaşların ve ahım
Kapıları açtığında tek tek odaların
O zaman yüzüne çarpacak
Soğukluğu duvarların
Sıkacaksın yumruklarını
Uyuşacak parmakların
Yüreğinde yankılanacak haykırışların
Hadi git yüzünü göster aynalara eğer varsa
Utancın alıkoyacak seni
Bitecek karşı koymaların
Anlatacaklarından korkacaksın aynaların
Sakın sakın
Bir aşk yaşadık deme seninle
Varsay bir rüyaydı bir düştü de
Demek ki yaşamadık
Yaşıyamadık gönül gönüle
Yaşayabilseydik eğer
O kadar kolaymı silinirdi her şey
Tek kalemde o şehla gözlerde
Evet bir aşk yaşadık seninle
Yalanlarla birlikte
Sen yalandın sevinçler yalan
Zamanlar yalan yaşandı
Yaşadığımız mevsimler hep yalandı
Şimdi geceler matemde
Yıldızlar mağdur ay saklandı
Yalanlarla dolu da olsa
Çekip gidişin vardı ya
Yaşattın hatıraları kaç kez
Kalbe vuran sancılar gibi
Hatırladıkça bizi
Ruhumda derinleşir o yaranın sesi
Ve daha bir başka sarılırım yalnızlığa
Unutmak isterim çekilen çileleri
O sessiz gidişini
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Vatan

Vatan topraktır
Vatan davadır
Vatan her tarafı senin olan
Ebedi mülkündür
Vatan sahip olamazsan
Leş kargalarının düşüdür
Vatan adın vatan evin
Vatan rengarenk çiçeklerin
Ovaların yaylaların
Vatan güzel ötüşü hür kuşların
Doğan güneşin
O doyumsuz sabahların
Vatan hayat ve sulh bayrağını
Tutan ne Stalin’in eli
Ne Amerika’daki hürriyet abidesi
Bir sürü keşfedilmemiş değerleriyle
Hâlâ bir dünya prensi
Vatan dediğin vatan
Her yanı kanla sulanmış toprağın
Vatan şehitlerin üzerinde
Ay yıldızlı şanlı bayrağın
Vatan köyüm kasabam
İllerim ilçelerim
Vatan Türkiye’m cennetim
Vatan Anadolu’m meralarım
Gözü yaşlı analarım babalarım
Kardeşlerim sevdalılarım
Bir yanda ihanet edenlerin
Bir yanda hırsızların hortumcuların
Bir gün gelir
Hesabı sorulur o kansızların
Ah benim hicran yaralarım
Çalar söyler ozanım
Durmaz çizer ressamım
Vatan şükretmektir yaratana
İmtiyaz sadece sana
Yaşa dört mevsimi
Kana kana
Vatan namusla alın terinle
Her köşesine sahip çıkılan
Uzandığın uzanamadığın
Mutluluklarını hüzünleri yaşadığın
Aşkın aşığın otağın
Kanımıza girmek istedi
Bir yandan Amerika
Bir yandan eski Rusya
Hepsi fos aldatan fasarya
Hepimiz aldatılmaya çalışıldık
Çare sandık oyuna alet edildik
Gurbetlere yelken açtık
Oysa biz candık canandık vatandık
Gurbet kime yar oldu
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Kimin yüzünü güldürdü
Zamanlarımızı çaldı
Bizleri bir birine düşürdü
Ama başaramadılar
Damarlarımızdaki asil kan köpürdü
Bayramı olsun herkesin
Gerçekler görüldü
O kör düğüm çözüldü
Evet can evet canan
Ben vatan sen vatan o vatan
Biz bir birimize yeteriz
Farklılıklar olsa da
Biz birbirimize yeteriz
Yüzüne sinsi gülene aldanma
Biz ancak bir birimizi severiz
Düğün dernekler ederiz
Yine de ister cahili ister okumuşu
Kendi insanın kendi canın
Güzel gözükse de
Meyvesi olmaz yabanın
Çatlam çatlam
Çatlasa da her yanın
O yavan tadına
Kurban etsinler beni bu toprağın
Ne sen ne de ben
Çanakkale de yatan şehitler
Ve nice adsız kahramanlar
Gerçek sahibi bu vatanın
Ey sen ey ben
Ölene dek sahibi olmalıyız
Bu kanla yazılmış mirasın
Yalnız sadece ve sadece
Şunu bilmeliyiz
Sonsuza dek değişmez ilkelerimiz
Bizden olamaz her türlü bizi satan
İster içten ister dıştan
Her beden onların karşısında
Kılıç kalkan
Uğrunda nice kefensiz şehitleri
Her karış toprağında yatan
Benim senin onun
Hepimizin adı VATAN…
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Vazoda

Vazoda solmuş bir gül
Gel de şu yüzümü güldür
Kaç zaman geçti bilmiyorum
O gün bu gündür
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Vefasızım

Hadi şimdi çek git
Bir daha dön demek yok
Acılarımı umutlarımı
Ben sensiz büyütürüm içimde
Haberin olmayacak
Göz yaşlarım yerlere düşse de
Hayata aşka dair
Ne varsa al da git
Biliyorum bir gün
Cezasını çekeceksin yaptıklarının
Senin de ipini çekecek
Gönül avcıların
İşte o zaman anlayacaksın
Kelepçen olacak sabıkaların
Hadi şimdi çek git
Ama gitmeden sen de
Son itirafımı dinle
Seni ben de aldattım
Ama hep yalnızlıkla
Buna da sebep sensin
Senin anlamadığın
Farkına varamadığın
Gönül oyunu sandığın
O devasa aşkın
Ödediğinde bedelini
Hint kumaşını ararsın
Hadi şimdi durma çek git
Yüreğimde kırık dökük
Harflerle kalacak adın
Ama sen bunu hiç bilmeyeceksin
Benim kalbi kör vefasızım
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Vurgun

Ağlatır hep ayrılıklar
Geride kırık dökük anılar
Kapanır gönül pencereleri
Kahır dinler aynalar

Bir öfke sarar ruhunu
Düşünemezsin sonunu
Sen farkında olmadan
Yediğin gönül vurgunu
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Yağmurum

Sen hep yağdın durmadan yağardın çılgın gibi
Hep ıslattın beni ıslattın kirpiklerimi
Birikintilerinde kağıttan kayıklar yapardım
Yüzdürürdüm hayallerimi
Hep sadık kaldım sevgine
Hayallerimde bile yalanı sevmedim ki
Islak ıslak yürürken sokaklarda
Hep üşüttüm yüreğimi düşlerimi
Yine de vaz geçemedim senden tiryakin oldum
Düşürmedim dilimden sevgini
Yağardın iliklerime kadar ıslatırdın beni
Konuşmazdın susup beklerdin öfkemin geçmesini
Yine de ben seni severdim be
O çılgınlığını yağmanı gürlemeni
Ben farklı bakardım
Onlar farklı seyreder düşünürdü seni
Onlar bazen sıradan severdi seni
Bense sende melankoli
Onlar bir şey anlamazlardı
Oysa ben
Damarlarımda hissederdim seni
Özlemin dikerdi ayağa beni
Beklerdim çisil çisil gelişini
Yağmadığın zamanlar da oldu elbet
Seyrettim siyah bulutlarla geçişini
Yine de bir hüzün olurdu bende
Tenimde hissetmediğimde seni
Öylece bulutlara takılırdı gözlerim
Seyrederdim yağmadan gidişini
Öyle tiryakilik yaptın ki bende
Beklerdim topraktaki kokunu nefesini
Hadi yağ bir tanem yağ pencereme vur
Belki de uykuda olurum haber ver gelişini
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Yalnızlığım Ve Şile

Şimdi güneş batıyor vakit akşam
Karşımda daha yanmamış Şile feneri
Koyda bir sessizlik deniz çarşaf gibi
Sana yazıyorum maşatlık parkında arabamda

Seni ilk gördüğüm heyecanımdaki gibi Şile
İnsanlar rengârenk cıvıl cıvıl giyinmişler
Kiminin yolu bir bara bir restorana ya da çay bahçesine
Şile'de akşam Şile'de sessizlik o fener karşısında

Şile'de festival var tiyatro konser
Sadece bir eksik olan sensin
Şile'de herkes birlikte bir ben yalnız bir de fener altı
Acaba sen nerdesin

Doğruymuş çok güzelmiş Şile
Zaten üstat Atılay getiriyor dile
Bir kere sevmek yetmez bir kere gelmek yetmez
Sana olduğum gibi tiryaki olmaktan korkuyorum

Şile akşamında Şile'de olmaktan çok mutluyum
Şimdi yandı fener o da sanki selamlıyor beni
Aşağıdan gümbür gümbür müzik sesi geliyor
Ama senden hâlâ bir ses yok

Güzelim Şile diyorum sana dediğim gibi
Bir sözüm vardı bir borcum vardı geldim işte Şile
Çok şirinmişsin çok güzel o da senin gibi
Sen tüm güzelliğinle karşımdasın can özüm nerede şimdi
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Yasak Yol

Beni anlayamazsın
Çünkü sen sevmiyorsun
Beni yaşayamazsın
Ruhen hissetmiyorsun
Bedenlerimiz birbirini görse de
İkimiz de gurbeti yaşıyoruz
Didinip uğraşıyoruz çare arıyoruz
Çünkü yasak yollarda yürüyoruz
Sonu yok bir gün bitecek biliyoruz
Hüsranları yıkılmışlığı hazırlıyoruz
Yine de bu yasak yolda yürüyoruz
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Yasemen

Buram buram yasemen kokuları burnumda
Yasemin gönlümde yasemenler tutamında
Hep hüzünleri yaşarım onlarla akşam batımında
Yasemenler Yasemin gibi sabaha güler yapraklarda
Sanki hep Yasemin kokuyor caddelerde sokaklarda
Ah yasemenler onunla yarışır gibisiniz kibarlıkta
Siz buralardasınız hep açıkta hep açmakta
Sevgiler yürekte özlemler hasret yaşamakta
Ne bir ses gelir ne bir haber o şimdi uzakta
Sadece bir resmi var karşımda
O da sizinle çekilmiş sarmaş dolaş aranızda
Yasemenler kokudur burunlarda
Yaseminler ruhumuzda
Mutluluk gelecek hayali yaşatır bizi
Aşılmaz dağları aşarız hep umutlarımızda
Yasemenler gibi Yaseminlere vurgunuz pek çoğumuz da
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Yaşadık mı (Beste Gülü)

Ah ile vah ile yıllarca yandık
Yaşarken hep yalanlara kandık
Bu ömür böyle geçecek sandık
Gözler yaktı bizi hep aldandık

Hasretle baharları bekledik
Gönül peteklerini işledik
Tanrıdan yalnız sevgi diledik
Bilmedik ömre keder yükledik

Yaşadık hatıralara yazdık
Ellerde teli olmayan sazdık
Çaldık çaldık ses çıkaramadık
Ne bildik ne gördük ne yaşadık
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Yaşadın mı

Gecelerin yalnızlığını
Acımasızlığını bilir misin
Anlamaz kimse sancılarını
Kim dert eder gönül yangınlarını

Ağlarsın duymazlar hıçkırıklarını
Tek başına yaşa da gör ayrılıkların tadını
Hissettin mi karanlıkların korkularını
Yaşadın mı yarınların kâbuslarını

Gözü kör olsun gecenin karanlığının
Gözü kör olsun sevgi vurdum duymazlığının
Ne tadına varılıyor gülmenin ne de ağlamanın
Tam yakaladım derken mutluluğu
Yetmiyor zamanın
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Yaşam Sevgi Gücünde

Sen üzülme
Yarın güneş doğar
Sen üzülme
Mutluluk hasreti boğar

Sen düşünme
Yarın bir çiçek açar
Rüzgâr keser
Yine yağmur yağar

Sen incinme
Yazgı kader içinde
Sar sarmala sevgiyi
Yaşam sevgi gücünde
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Yaşamak Hakkımız Değil mi

Yalnızlığın acısı örtüyor her şeyi
Yaşamanın tadına ancak
Seninle ortak olunur
Senin yokluğundur
Benim hayata sana olan mahkumluğum
Gel artık kıralım şu prangaları
Kurtulalım bu girdaptan
Sevmenin sevilmenin bize ayrılan
O küçücük boşluklarını dolduralım
Kaptıralım kendimizi o kısacık
Sihirli dünyanın sarhoşluğuna
Yetti artık gel ne olursun gel
Bitsin bu uzatmalı bekleyiş
Herkes gibi yaşamak
Bizim de hakkımız değil mi
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Yaşat Bu Sevinci

Bir sen varsın gözlerimde
Bir seni yaşatırım düşlerimde
Seni ortak ettim hep yalnız gecelerime
Artık çıkıp gelsen diyorum
Gıdım gıdım tükeniyorum

Gözlerim yorgunluğa yenik düşmeden
Düşlerim ufkunda
Bir güneş gibi batıp gitmeden
Ortak olduğum gecelerimle
Beni kavgaya itmeden
Bedenimdeki gücüm bitmeden
Gelir misin bekle beni der misin

İstemez misin göz bebeklerimin
Mutlu haykırışını
İstemez misin hatıraların
Hasretimizin şaha kalkışını

Gecelerin karanlıklardan soyunup
Aydınlığa koşmasını
Bir gün de olsa bir çocuk sevinci misali
İstemez misin bu dünyaya haykırışımı
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Yaşatır Beni Varlığın

Seni sevmek her dem seni hissetmek
Bir ömür boyu seninle olmak seninle yaşamak
En büyük arzum en kutsal emelim
Sen yoksan sen olmazsan yaşayamam sevgilim

Ben sevgiyi sende hissettim sende yaşadım
Bu güzelliği ömrümce hayal ettim aradım
Fark etmez son nefesim olacaksa bile
Senin için ölmektir son muradım

Bütün dertleri unutturur masumane bakışın
Yaşamanın bir tadı yok anlamı yok içinde yoksa adın
Seni sevmekten korkmadım
Korkutan bendeki alışkanlığın
Sen hayatsın benim için hayat sen demek
Yaşatır beni varlığın
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Yazı Bekliyorlar

Bir sahil boyunda
Yalnızlığımı anlatıyorum
Yollar bomboş kaldırımlar somurtuyor
Gökyüzü küskün bulutlar çehresiz
Her yer sessizlikte her şeyin rengi soluk
Masmavi deniz bile içine çekik
Rengini kaybetmiş
Martılar desen onlarda küskün
Toplanmışlar yan yana iç içe
Artık bağırmıyorlar fısıldaşıyorlar
Deniz onlara bir garip
Onlar denize
Kim bilir belki de
Rengârenk ışıl ışıl
Benim beklediğim gibi
Onlar da yaz'ı bekliyorlar
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Yetim Sevgim

Yoruldum peşinde koşmaktan
Seni gurbette yaşamaktan
Hayatı arabesk yaşattın bana
Her türlü kahır musallat olsun sana

Sevgi nedir bildin mi
Ateşlerde piştin mi
Atıp derin kuyulara beni
Ne haldedir dedin mi

Yüreğimde bebeğimken
Üzerine titrerdim ben
Hüzün sevdaymışsın meğer
Kaçıp gittin bu şehirden

Gönülse gönül dedim
Benim gibi sevemedin
Bütün günahını çekeceksin
Yaşattığın haram gecelerin

Bütün dünya güllerini
Hep dersen yollarıma
Affedemem asla seni
Yetim sevgin kucağımda
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Yıkıldığını O Zaman Anlayacaksın

Benim gidişim seni kahredecek
Her anında beni arayacaksın
Yüreğine sancılar dolanacak
O zaman
Benim yokluğumun ne demek olduğunu
Anlayacaksın
Rüyalarında kâbusların olacağım
Hep beni göreceksin
Ve kendinle kavgalara başlayacaksın
Hemen telefona sarılacaksın
Gururun engel olacak sana
Sesimi duyup kapatacaksın
Geçmiş dürtecek seni
Şiirlerim gelecek aklına
Onları sakladığın dolaptan
Çıkaracaksın
Ve şiirlerde
Şiirlerde beni arayacaksın
Gözyaşların dökülecek
Bir hüzün çökecek yüreğine
İçini çekip okudukça
Her mısrasında
Beni bulacaksın
Ama heyhat yağma yok
Bir kez daha
Çaresizliğine isyan edeceksin
İşte o an yıkılacaksın
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Yıldızların Arasından Çık Gel

Neler geçiyor bir bilsen aklımdan
Nöbetteyim şimdi yalnızlığınla
Geceler süzülüyor gözlerimden
Çıkıp gelsen karanlıklardan

Bıktım hayallerden hatıralardan
Yakamı bırakmayan kâbuslardan
Kayıp gelsen yıldızlar arasından
Kurtarırdın beni sancılardan

Gel yeşil gözlerine kurban
Derman kalmadı göz kapaklarımda
Şafak sökmeden yetiş ne olur
Hadi çabuk ol geceyi uğurluyorum
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Yitik Seneler

Ağlama
Yolun sonu değil
Ağlama
Bu ölüm değil
Gözyaşların boşa akmasın
Bu sitem niye
Güvenim kalmadı deme kimseye
Bu kâinat durmadan dönecek
Birileri inecek birileri binenecek
Sevgi ise hep alıp verilecek
Hep yüreklerde gezecek
Bazen hayal etmediğin
Şeyleri yaşayacaksın
Ya da yanacaksın kutup soğuklarında
Kimi zamanda biri yanında
Yandım anam diyecek
Yıldızlar eskisi gibi göz kırpmayacak
Gökyüzünü alaca bulutlar kaplayacak
Gözlerin maviye hasret kalacaklar
Biliyorum yine canın sıkılacak
Kuşların gelip geçişini fark etmeyeceksin
Rüzgârlar yine bildiği gibi esecek
Belli ki
Fayda yok hiç bir teselliden sana
Yağmur uzun zamandır yağmıyor diyeceksin
O zaman kendin ağlamayı deneyeceksin
Ve ağlayacaksın sessizce derinden
Sonra da boşluklara haykıracaksın
Avazın çıktığı kadar
İçindeki ulaşamadıklarını boşaltacaksın
Bazen kaderin zulmettiğine
Kendini inandıracaksın
Ne zaman bir haksızlığa yenik düşürülsen
Acaba deyip
Pişmanlıklara sığınacaksın
Daha da ileri gidip
Kendinle itiraf hesaplaşmaları yapacaksın
Ve öyle bir an gelecek ki
Geçmiştekilere hakkını teslim edeceksin
Dönebilirsen eğer durup şöyle bir geri
Hele dön dönde bak gör
Utanma
Yaşadığın geçmişi geçmiştekileri
Ve  kaybolan o yitik seneleri...
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Yitip Gidişin

Bu kaçıncı yıl dönümü bilmem
Sırra kadem basıp gidişinin
Bilmem kaçıncı ızdırabının hatırlanışı
Bu kaçıncı yıl dönümü yitişinin

Boşluğu dolmadı hâlâ
Kalbimi söküp gidişinin
Acısı hüzün  yüreğimde
Bu aşkın bitişinin

İnancını sen çaldın
Ölümüne sevişimin
Her yıl dönümünde
Ölüm matemidir bende
Yaşattığın sendeki geçmişim
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Yokluğunda Bile Sevdim Hep Hayalini

Söktüğünde şafak  kucağında güneşle
Her gün yeni doğan bir bebek
Sevinci gibisin gönlümde
Güneşin parıldaması gibidir  gözlerinin gülüşü
Yokluğunun hayalinde yaşarım  o en güzel öpüşü

Tepe noktasına vardığında  güneşin iz düşümü
Sıcaklığının dayanılmaz noktasındadır
Hücrelerimin her birisi
Güzelliğin dikilir karşıma  zarafetin çayır gelincikleri gibi
Yokluğunda hayalini sevmek bile
Ömrüme kattığın yaşam iksiri

Güneş batmak için hazırlık yaparken ufukta
Tarifsiz çalkantılar başlar ruhumda sana hasretim dorukta
Yalnızlıkla birlikte gelir çöker alacakaranlık yanı başıma
Bırakmam seni yalnızlığa inat
Yeni bir sabaha dek doyasıya yaşarım
Yaşarım hayalini gök  yüzünde ay ve yıldızlarla
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Yorgun Yılllarım

Anıların gölgesinde yıllar var
Yaşadığımız bir sürü günahlar sevaplar
Hayatın olgunluğunda değerlenir anlamlar
Ancak o zaman unutulur kötü hatıralar
Ne yapalım kaderi yazmak elimizde değil ki

Anlamı yok ulaşamadığımız değerlerin
Kanunu mu var sevmenin sevilmenin
Tarifini hangimiz yapabildik kaybettiklerimizin
Akan bir nehir misali bakmadık mı ardından gidenlerin
Şerefe şerefe deyip sonunda kim bilir kaç kapağını açtık kaç şişenin.

Uğur Oğuz Şahin

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yüreklerde Köz Kalır

Kalbimi kapattım sana
Gönül gözlerimden yaş aksa da
Sildim seni yüreğimden
Bir tat alamadım bu sevgiden

Biz de nasip aldık kurtulamadık kader sillesinden
Gözü kör aşık olduk farkında olmadan bilmeden
Bir durakta durduk zamansız istemeden
Yanıldık bu sevdada da kesildik yemeden içmeden

Her aşkta sevgide bir tanık vardır
Her tanık sanık için bir şeyler anlatır
Zamanın her yerinde geçmişte bir şeyler kalır
Mazide hatıralar kapanmayan bir çok yara vardır
Yüreklerde köz bırakır mutluluksa hep bir ahtır

Uğur Oğuz Şahin
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Zaman Tükeniyor

İçimde fırtınalar kopuyor ne olursun gel de dindir
Leylaklar zambaklar boynunu bükmeden bu canı sevindir
Kimse umrumda değil bir tanem kalbim sadece senindir
Eşsiz bir yerindesin ruhumun bu sana yemindir
Rüyalarımda sen gerçeğim sen bu alnıma yazılan kaderimdir

Yılların hüznüyle yaşadım hep bu yürekte alacağım var felekte
Işığım sen ol hadi gel bak mumlardaki alevler sönmekte
Laleler suskun karanfiller hüzünde her şey kahır çekmekte
Mutluluk sanki bana uzak meçhul bir limanda demirli
                                                                                   beklemekte
Artık tak etti canıma yeter can özüm arzularım seni istemekte
Ziyan olmadan geçmeden bu ömür gel düşlerimi güldür
                                                                      zaman tükenmekte

Uğur Oğuz Şahin
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Ziyaret

Misafirlikteydim bugün
Ölü sandığımız varlıklara
Mezar ziyaretine
Yeşil yemyeşil her taraf
Ve tuhaf bir sessizlik
İstesen de istemesen de
Ürperti veriyor insana
Sadece çekiç sesleri geliyor
Başlık taşı yazan mezarcı ustadan
Bu ziyareti yazayım dedim hatıra kalsın
Bir kaç mısradan sonra başımı kaldırdım
Şöyle etrafıma bakayım dedim
Birde ne göreyim
Cesetlerin yıkandığı gasıl hane karşımda
Çok canlı bedenler gördüm
Yıkanırken banyolarda
Ama bu bambaşka farklı bir manzara
O bembeyaz fayanslar içinde
Bölmeler arasında karşımda tabutlar içinde
Sıra sıra yıkanmak için bekliyorlar
Cansız bedenler musalla taşında
Hep gideriz ya dostların ziyaretine
Şimdi burada da bir sürü
Sessiz sedasız yatan insanlar
Ama bu seferki başka keder
Derin bir hüzün
Ebedi bir yolcu uğurlanmakta
İki metrelik kefen elbisesi
Son yolculuk için hazırlanmakta
Ve birazdan tüm dostları sevdikleri ardında
Soluk aldığı yaşam bitmiş rızkı kesilmiş
Vakit ezan okunacak
Ardından namaz ve son dua
Her giden gibi oda ebedi istirahatgâha
En sevdikleri bile bırakacak onu
Ayrılacak yanından o mezarlıktan
Herkes eve dönecek doğanın kanunu bu
Çünkü yaşam devam edecek
Hep geçeceğiz bu kapıdan
Her gelişin bir dönüşü var muhakkak
İyi insan ol iyiliksever ol
Daima yardıma koş yardım et
Ne yaptıysan bu dünyada
Onlardır ebedi seninle gelecek
Şöyle derin derin düşünceye daldım
Al sana dedim işte hayat
Kırdığımıza kırıldığımıza değer mi
Bu yalancı dünyanın mücadelesi hırsı neye
Hani o unvanlar hani o mal mülkler nerede
Bir tiyatro sahnesindeyiz dostlar
Bilmiyoruz kaçıncı oyun bu
Ne zaman son perde
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Hiç kapanmadı kapanmaz o sahne
Sadece seyirciler eksilir
Birer birer sessizce
Bir ses duydum birden bire
Arabanın camına vurdular geldim kendime
Dostlarım Tülin veTülay dönmüşler
Misafirlikten duadan
Bugün yağmurlu bir Cuma
Hava gibi pusluyduk hepimizde yüklü hüzün
Bugün biz Karaca Ahmet'teydik ziyaretteydik
Bize de başkaları gelecek ziyarete bir gün

Uğur Oğuz Şahin
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Zührem

Gök yüzünde gül zührem
Benim hep solgun çehrem
Biter bu yalnızlığım
Ah bir yüzüme gülsen

Severim yanaşamam
Tutulur dil konuşamam
Gözlerimde hasretsin
Ağlarım kavuşamam

Yüreğimde hançersin
Gel desem gelemezsin
Ben gibi sevemezsin
Sen sağır gecelerdesin

Uğur Oğuz Şahin
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