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Çınar Göle (25-06-1960)
25/06/1960 Ereğli-KONYA doğumluyum.Babamın memuriyeti nedeniyle
ilkokulu Malatya'da,ortaokul ve liseyi Konya'da bitirdim,Daha sonra Ankara
Hacettepe üniversitesinde maden mühendisliği tahsilimi tamamladım,Bir süre
özel sektörde çalıştıktan sonra Bir kamu kuruluşunda göreve başladım hala
aynı kamu kuruluşunda bu görevimi sürdürmekteyim.Bu arada 1991 yılında
başladığım iktisat fakültesini de 1995 yılında bitirerek emeklilikte belki lazım
olur düşüncesiyle diplomasını sandığa kaldırdım..Müzik ve edebiyat Çınar
GÖLE'nin iki tutkusu,zamanının büyük çoğunluğu işle geçse de kalemi ve
orgu vazgeçemediklerinden olan bu iki şeye günün mutlaka bir dilimini
ayırmaktan keyif alan mutlu olan bir insan..İnsanlar ve şiir konusundaki
düşünceleri hala değişmedi aşağıda yazdıklarımı bugün de söylüyorum ve
sanırım ölünceye kadar da bunu söyleyeceğim.
insanların birbirinin aynası olduğuna ve şiirlerin de bir elbise olduğuna
okuyucunun kendisine yakışanı alıp giyindiğine inanan,maden mühendisi ve
iktisatçı.
Kitap çıkarma konusunda bir kez denemede bulunan ben istenen dudak
uçuklatan rakamlar karşısında kapıyı çarpıp bir daha geri dönmemecesine
çıkıp artık aynı zamanda hayat görüşü de olan,
Evlerin kütüphanelerinde aksesuar olarak duracak yüzlerce kitap yerine
yüreklerde taşınan bir şiirinin olmasını tercih eden bir Çınar GÖLE olarak
yaşamımı devam ettirmekteyim..Sevgiyle Sevdiklerinizle ve Şiirlerle kalın her
zaman..Sevgilerimle..

                                                                           Çınar GÖLE
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6-Mart-1993

......................''Geçmiş olsun'' dünya üzerinde bir başka meslek yoktur ki iş bitiminde
bu sözcük söylensin,bir tek madencilere has olan bu sözcük aslında karanlıklardan
aydınlığa çıkışın,yaşama,gün ışığına yeniden merhaba demenin bir simgesidir,Patlama
neticesi yaşamını yitiren,Armutçuk'taki 103,Kozlu'daki 263 madencinin anısına.

Doğanın;
Doğal,çılgın ressamı
.......ölüm tablosunu yapmak üzere,
Alev topunu andıran,
Kızıl boyalarını savurduğunda gökyüzüne,
Saatler yedibuçuğu gösteriyordu.
Doğallığı yansıtması için tabloya katılan kan
Bir şehrin umutlarını yok ediyordu.
Şekillenmeye başlayan resimdeki tek beyazlıklar,
Fondaki siren sesleri eşliğinde,
Ölüm sessizliği taşıyan,
...........Aydınlık yüzlü,talihsiz insanların kentinin
Karanlık sokaklarına canhıraş feryatlarla dağılan
Beyaz,beyaz,bembeyaz ambulanslar...
Susmayacağım dercesine çalan telefonlar,
Sessizliği yırtan çığlıklar.
Ve;
Milyonlarca insan sıcacık evlerinde,
Gazetelerini okuyup,
............televizyonlarını seyrederken,
Sobalarında yanan kömürün çatırtıları
Yıllarca unutulmanın verdiği hırsla
İntikamını alan birinin kahkahaları misali çınlarken.
''Sayın seyirciler '' diye başlayan bir son dakika anonsu,
...........bir anda titretir yürekleri.
Aslında;
Kanıksanmıştır artık,
...............hayra alamet olmadığı.
Akıllardan geçen bir anda,bu haberin;
Kim bilir,
.........nerelerde,
................kimlerin yüreklerini dağladığı..
''Zonguldak'ta grizu patlaması'' diyen
Spikerin titrek sesiyle,
Milyonlarca insanın beyninde oluşan beter patlamalar.
Bilinen tek şey,
Çok sayıda insanın hayatından endişe ediliyor olduğudur,
Yüzlerce,binlerce,milyonlarca yüreğin bu haberle kahrolduğudur.
Gözler ağlamaklı,
..........yürekler yaralı,
Kilitlenilir bir anda ekrana,
O malum görüntüleri izlemek için.
Ana baba gününü andırır,
..............patlamanın olduğu ocakların önü..
Bir kez daha kanıtlanır
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............acı haberin ne denli çabuk yayıldığı,
İzlenmek istenmese de insanları çaresizce
....................nasıl ekrana bağladığı.
Analar,babalar,eşler,çocuklar,
Hepsi şaşkın,
..........ne yapacağını bilmez halde.
Dudaklar mühürlenmiş,
Sorulmak istenip de
..........cesaret edip sorulamayan sorular gözlerde.
O hüzün dolu bakışlar,
...................gözlerden süzülen yaşlar,
..........................sessiz haykırışlar.
-Nerede,evlerinin direkleri erkekleri nerede?
-Sağ mı?
-Kurtuldular mı?
Allah aşkına birileri bir şeyler söylesin! ..
-Hiç gidesi yoktu bugün..
-Defalarca öptü kokladı çocuklarını,
-Hiç demezdi ama
.............ilk kez neler yapacağımı söyledi bana.
Ve daha binlerce sözcük,
Hayalet misali dolaşmaya başlar,
Sessiz kalabalığın içerisinde dansedercesine.
Ocakların başında erkeklerini bekleyen kadınların,
Yavrularını bekleyen anaların babaların,
Babalarını bekleyen çocukların,
Yüreklerine bir hançer gibi saplanıp
........................içlerini delercesine.
Bilinir,
Bilinir ki böyle anlarda kurtuluş çok zordur.
Böylesi patlamalar,
Hep ölüme uzanan
.............karanlık bir yoldur.
Tanburlar tekrar dönmeye başladığında
.........................yönelen başlar,
Artık;
Çıkarılan kimin eşi,kimin oğlu,kimin babası
Sorularına yanıt ararlar.
Karanlıkların ressamı,
Ölüm tablosuna son fırça darbesini vurup
..........................resmini tamamlarken,
Kentin üzerine sinen bu ölüm sessizliği,
.............................çaresiz insanlar
Umutlara gebe,
Aydınlanacak yeni bir günü karşılamak üzere dağılırlar...

Çınar GÖLE

Çınar Göle
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Acı Bir Kayıp

.......................Güney Afrika'nın siyah ama beyaz yürekli insanlarına

Yillar önce bir gün
Güney Afrika basininda
Siyahi bir ilan çikti
Aci bir kayip basligiyla
Canimizdan çok sevdigimiz,
Biricik varligimiz,herseyimiz
Özgürlügümüzü
Genç yasta kaybettik diye.

Çınar GÖLE

Çınar Göle
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Açık Olmak

Açık olmalı insan
Biraz insanlığa,biraz dostluğa
Kale kapılarına benzememeli yürek,
Açılmalı bir parça sevgiye.
Gem vurmalı dil kötü sözlere.
Okşayabilmeli o nasırlı eller.
Yırtabilmeli perdeleri,
Görebilmeli her şeyi o gözler.
Açık olmalı insan açık,
İnsanlığa,
........insanlığın sevgisine..

Çınar GÖLE

Çınar Göle
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Açlık

Açım derim zaman zaman,
Bazen mükellef bir sofra,
Bazen bir tas çorba isterim..
Açım derim çoğu zaman,
Bir sevdiğim çorbası,
Bir tebessüm salatası beklerim..
Bilemezsin,
Sevgi açlığı benzemez hiç bir şeye,
Öldürmez belki insanı,
Ama;
Döndürür deliye...

Çınar GÖLE

Çınar Göle
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Adam

Oku,
Büyük adam ol.
Hep böyle öğrettiler,
Böyle söylediler.
Ne bilelim,
Okuduk amma
İşsiz güçsüz büyük adam olur mu acep...

Çınar GÖLE

Çınar Göle
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Adres

Alıp başımı gitsem.
Kimsenin arayıp sormayacağı,
Beni bulamıyacağı yerlere.
İnsanlardan medet ummaktansa!
Sığınsam özgürce,
Bana sırtını dönmeyecek,
Bir ağacın gölgesine..
Ve;
Ölüm beni orada bulsa...

Çınar GÖLE

Çınar Göle
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Ağlama

Bir gün yitirmek zorunda kalırsan beni,
Ağlama.
Hani o kader dediğin sonsuz ayrılık zamanı,
Sakın ağlama.
Aç kapılarını yüreğinin haykır dağlara,
Sana dağlardan sesleneceğim.
Aç gözlerini tebessüm et gözlerinle kırlara,
Ben her bahar bir çiçek olup sana gülümseyeceğim.
Bir gün yitirmek zorunda kalırsan beni,
Ağlama.
Hani o kader dediğin sonsuz ayrılık zamanı,
Sakın ağlama.
Bazen tutmak istediğin bir dost elinde,
Bazen tutkuyla yaşadığın bir sevgi selinde,
Bazen de bir şairin dizelerinde,
Sevda olup sana sesleneceğim,
Sakın ağlama...

Çınar GÖLE

Çınar Göle
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Ağlama Artık Babam

..............................................................................Aylar önce basına yansıyan ve
duvar dibinde babasıyla kurşunlardan korunmaya çalışırken alnının ortasına yediği bir
kurşunla yaşama veda eden küçük bir filistinli çocuğun görüntüsü daha belleklerimizden
silinmemişken yine katledilen masum çocuklar..Ne yazılmalı daha bu vahşetin
durdurulması için bilemiyorum..Çocukların yöneteceği bir dünya diliyorum..Ç.GÖLE

İnsanlık utancı bir aydı,
Ve;
Babasının kucağındaydı...
Yaşıtları;
Özgürce gökyüzünde salınan uçurtmaları yakalamaya çalışırken,
O ölüme yakalanmamaya çalışıyordu..
Özgür olmalıydı uçurtmalar;
Onların kalbi de;
...........................kendi küçük yüreği gibi delice atıyor muydu?
Gözleri korkuyu taşıyor muydu?
Böyle miydi özgürlük dedikleri şey?
Yine de korkmamalıydı,
................................yitip gitmemeliydi umutları..
Babası yanındaydı,
Canının acımasını hiç istemezdi ki,
Yine koruyacaktı onu,
...............................yenecekti korkusunu..
Ah babam canımsın,
...................................iyi ki varsın..
Çocuk sesleri yok,
...........................niçin susmuş insanlar?
Bu duvarlar niçin yıkılıyor?
Kurşunlar oyunlar oynuyor şimdi sokaklarda,
Kurşunlar kaldırıyor insanları ölüm dansına,
Ve;
İnsanlık seyrediyor bu vahşeti niçin babam?
Canım babam ah benim dayanağım,
Ah benim taştan demirden,
..................................yufka yürekli sığınağım..
Niçin suskunsun?
Niçin gözlerinde korku?
Kalbin neden delice çarpıyor?
Haykırması yüreğimi acıtıyor,
.............................................ağlama babam korkmuyor oğlun bak..
Ben yanındayım,
...........................sen yanımdasın..
.......................................................Ayrılmak yok..
Ağlama canım babam,
Yeniden varolmaksa ölüm,
............................................ölüm yok..
Bu kurşun alnımdan başka yer bulamadı mı,
Canım yanmıyor,
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..........................gözyaşım akmıyor,

.....................................................yüreğim çarpmıyor artık öylesine delice..
Yeniden varolmaksa ölüm,
............................................doğuyorum yüreklerde,
Doğuyorum,
.....................özgürlüğe aşık dizelerde.
Ağlamana dayanamam canım babam,
Ağlama baba.
....................ağlama ba...
.......................................ağlama...

                                                   Çınar GÖLE

Çınar Göle
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Ağlar mı

Bilir misin hiç bir saz aglar mi
Ozanlarinin agzindan dinlemeye gör
O sarsilmaz dedigin çinarlar hiç aglar mi
Bir kez dallarini kesmeye gör
Hep gülmeliler dedigin sevenler hiç aglar mi
Asik olup da bir kez ayrilmaya gör
Ya ben,ben hiç aglar miyim sevdigim
Bos ver öylesine doluyum ki sormaya gör.

Çınar GÖLE

Çınar Göle
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Ah Bu Hallerim

Bakarkör olur gözlerin adeta,
Farkında bile değildir denizlerin mavisinden,
Dağların eteklerinde uzanmış duran gamsız yeşillerden,
Ne akşamları ufukta beliren kızıllık,
Ne siyahlara bürünen karanlık..
Sus artık dilim,
........................gör gözlerin kem halini..
Zehir zemberek adeta,
Yalnızları oynuyor mutluluk sözcükleri,
Bir tatlı söze bile muhtaçtır  dil,
Acıttıkça dudakları,
Hıçkırıkların gizeminde saklanmış sevda gülücükleri..
Kapan göz sessizce,
..................................hisset dilin gam halini..
Ve sen gönül;
Sen şıpsevdi sevdalar,
Sen hercai menekşeler adeta...
Her tomurcuktan bal alan arı misali,
Deli dolu dalgalar,
Yaprakları dallarından savuran hoyrat bir rüzgar misali,
Artık durağanlaşmış sevdaya yelken açmış,
Kusursuz sevmeler timsali..
Coş gönül şimdi,
............................coş ki çağlasın yüreğin dem hali...

                                                                         Çınar GÖLE

Çınar Göle
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Alışmak

Karanlıklar artık çok uzaklarda,
Gece;
Kağıttan güneşler kesip,
Özenerek boyayıp,
Gökyüzüne yapıştırıyorum.
Canım sıkıldıkça,
Yıldızlara kement atıp,
Yakalamaya çalışıyorum.
Yorulduğum zaman,
Bu tozlu yoldan,
Şimdiye kadar geçmiş insanların öyküsünü,
Dallarının,
Onlara söylediği türküsünü,
Bir çınar ağacından dinliyorum.
Sensizliğe böyle alışıyorum.
Biliyorum zor,zor olmasına ama,
Mecburum,katlanıyorum...

Çınar GÖLE

Çınar Göle
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Anadolu

Diyar diyar dolaşsam seni,
Türkülerle,ezgilerle anadolu..
Rengarenk yaşasam seni,
Resimlerle,çizgilerle anadolu..
Yıllar yılı anlatsam seni,
Şiirlerle,dizelerle anadolu..
Yudum yudum içsem seni,
Yaşantımla,
Sevgilerle anadolu...

                                          Çınar GÖLE

Çınar Göle
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Analar

Nerede mahzun bir çocuk görsem,
Ana özlemidir mahzunluğu der,garip olurum.
Nerede ağlayan bir kadın görsem,
Evlat özlemidir ağıtı der kahrolurum.
Ne zaman hüzünlensem,
Sıkıntıya düşsem yanımda bulurum.
Canımıza can katan öpülesi analar,
Kır çiçekleri gibi saran analar.

Bir melek düşlerim hep anaları düşününce,
Bir güneş doğar,
Çiçek açar mutluluklar onlar gülünce,
Gecenin karanlığı üzerimize çökünce,
Gözlerimize yaş olup akan analar,
Bir pınar gibi çağlayan analar.

Yakıştıramam hiç ölümü senin yüzüne,
Yaslamak isterim başımı hep dizine,
Bir garip ozanın dertli sazına,
Türkü olup da akan analar.
Ah analar öpülesi analar,
Kır çiçekleri gibi saran analar,
Bir pınar olup da çağlayan analar...

Çınar GÖLE

Çınar Göle
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Ankara

.............................Ankara-1978

Ne garip bir sehir su Ankara
Milyonlarca insani,
Uçaklari,arabalari,trenleri var.
Sinemalari,tiyatrolari,eglence yerleri
Ve
Her sehire nasip olmayan
Kirli havasi var.
Ama benim
Yine de canim sikiliyor! ..

Çınar GÖLE

Çınar Göle
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Ankara Sokaklarında

Yalnızlığımı aradım bütün gün düşünebilmek için seni,
Ankara sokaklarında.
Sessizlikti yoldaşım hiç terketmeden.
Belki de bedenimdi sadece dolaşan dar kaldırımlarda,
Hasreti,özlemi hiç bekletmeden.
Yoruldum artık..
Taşımayan bu ayaklar benim değil,
Görmeyen bu göz,
............işitmeyen bu kulak,
....................hissetmeyen bu dudak..
Boşlukta serseri mayın gibi dolaşan bu düşünceler,
Hatta;
Akordu bozulmuş bu yürek de benim değil.
Ankara sokakları,
Yalnızlığımı vurdu yüzüme,
Bana çıkardığı tek davetiye belki de ölüme,
Veda busemi verdim ya gülüme,
Ölüm belki de o kadar zor değil.
Çalsın sevda şarkıları hasret akşamlarında,
Dolaşsın düşünceler Ankara sokaklarında,
Umudun dağların ardında kaybolduğu anda,
Bir çınarın devrilmesi hiç de zor değil...

Çınar GÖLE

Çınar Göle
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Anlam

Herşeyin bir anlamı var,
Zor değil anlamak..
Şarkıların,şiirlerin,
Gözyaşlarının,tebessümlerin,
Bazen kızgın,sinirli,
Bazen sevdalı bakışların.
Dağlardaki yabani çiçeklerin,
Çölde bir kaktüsün,
Kıvrım kıvrım yolların,
Hatta;
O yoldaki çakıl taşlarının dahi..
Mesajlar;
Hep yaşamın güzellikleri,
Sevgiler üzerine.
Sen olmadığın için mi
Hayat böyle anlamsız.
Boşluk böylesine büyük,korkutucu,
Uçsuz bucaksız...

Çınar GÖLE

Çınar Göle
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Anlat Büyüğüm

Bana gökyüzünü anlat büyüğüm;
Bacalardan tüten gazlarla,
................radyasyonla kirlenmiş,
Beyaz bulutlarla yaptığı savaşı kazanan,
Gri bulutlarla dolu,
...............maviliğini yitirmiş gökyüzünü..
Bizim zamanımızda diye başladığını değil,
..............................bıraktığınızı anlat.
Bana doğayı anlat büyüğüm;
Bir fidan dikmeden,
Kesip attığınız ağaçlarla,
...............bir çöle çevirdiğiniz doğayı anlat.
Bizim zamanımızda diye başladığını değil,
..........................bıraktığınızı anlat.
Bana denizlerimizi anlat büyüğüm;
Kanalizasyon suları,
.........meyva artıkları,
............çöp yığınları,
Boynuna takılmış beşi bir yerde misali varilleriyle
Maviden siyaha dönüşmüş denizlerimizi anlat.
Bizim zamanımızda diye başladığını değil,
............................bıraktığınızı anlat.
Bana şehirlerimizi anlat büyüğüm;
Beton yığınlarına dönmüş,
Korkuların bağrına gizlendiği,
Aralarındaki kısa mesafelere rağmen,
Yıldızlar kadar uzak uçurumlar yaratılmış kentleri anlat.
Bizim zamanımızda diye başladığını değil,
.......................bıraktığınızı anlat.
Bana okullarımızı anlat büyüğüm;
Seri üretime geçmiş,
.................tek tip üretim yapan bir fabrika,
Ya da;
Yarış atı yetiştirilen bir hara misali,
Yetersizliklerle,
...........gelecek kaygısıyla dolu okullarımızı anlat.
Bizim zamanımızda diye başladığını değil,
..........................bıraktığınızı anlat.
Bana sevgiyi anlat büyüğüm;
Başrollerinde şüphe,
............güvensizlik,
.................ve bencilliğin sahne aldığı
Bir tiyatro eserini andıran sevgiyi anlat.
Bizim zamanımızda diye başladığını değil,
............................bıraktığınızı anlat.
Bana bırakmadığınızı anlat büyüğüm,
İçinde mutluluğun,
.............kardeşliğin,
Ve güzelliklerin var olduğu,
Tüm zamanlardan uzak bozulmamış,
Bana bırakmadığınız dünyayı anlat,
...........................anlat büyüğüm...
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Anlatım

Hatırlar mısın,
Hep daha erken,
Kendimi tanımam gerek derdin..
Bir gün güzelim,
Sana bu fırsatı vereceğim,
Ve;
Senden beni anlatmanı isteyeceğim...
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Annem

Sevgililer uğruna yazılan dizeler,
O dizelerle dökülen tatlı nağmeler,
Bazen hüzün,
...........bazen sevinç dolu günler geceler
Tutar mı hiç yerini senin annem..

Hiç hissettirmedin bir ayrılık tasası,
Ne giriştiğim zorlu ekmek kavgası,
Ne de güzel bir yar okşaması,
Alır mı hiç sevgini senin annem..

Her bahar açan menekşeler,gonca güller,
Ne sevgililer,
Ne de uğruna yeminler edilen sevgiler,
Gurbet denilen o yaban eller,
Doldurur mu hiç yerini senin annem..

İpek halılar sersem ayağının altına,
İstediğin yıldızı alsam gökyüzünden sana,
Milyonlar döksem senin yoluna,
Ödetir mi hiç hakkını senin annem..
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Arayış

Bugün bir arkadasima gittim
Ögrenciliginden tanirim onu
Yillarca ayni odayi paylasmistik
O zamanlarda vardi
Onda daginiklik
Neyi nereye koydugunu hatirlamaz
Her gün bir seyler kaybederdi
Bugün de onu
Saçi sakali birbirine karismis
Heyecanli ve telasli buldum
Yine ne ariyorsun diye sordugumda
Umudunu yitirmis onu ariyormus.
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Aşina

Ne trenlerin düdük sesi,
Ne kuşların çığlıkları..
Ne tarlamdaki çatlamış toprak,
Ne de alnımdan düşen ter.
Gelmiyor artık hiç  bana aşina..
Ne gözlerinin,
....................ne Bursa'nın yeşili,
Ne günün,ne lambanın ışığı,
Bazen ılık,
..................bazen deli rüzgarın ıslığı,
Gelmiyor bana hiç artık aşina..
Bir yabancı var bende,
................................seninle bütünleşen,
Bir yol çizmişim yüreğimde,
................................seninle birleşen,
Delikanlılık çağı işte,
................................bazen üzgün,bazen şen,
Artık ne yapsam boşuna,
Düşüncelerim bile,
............................gelmiyor hiç bana aşina...
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Aşk

Ah aşk;
Ne demeli sana bilmem ki,
Bir aklım vardı başımda..
Onu da sen aldın.
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Ayaküstü

Her akşam üstü gün batımında bu sahilden,
Gelip geçen şaşkın bakakalır
Ne ister der gibi bu adam denizden.
Düşüverir beyaz dalgaların üzerine,
Sımsıkı,
Bir sevgili gibi tuttuğu güller elinden.
Süzülüverir yavaş yavaş yaşlar
Yanaklarına gözlerinden.
Sessizce,
Bir fısıltı gibi konuşur denizle
Bir haber verecekmiş gibi sevdiğinden.
Kimsenin duymamasını ister sanki,
Anlıyorum dercesine üzgün,çaresiz..
Dalıverir uzaklara gözlerini ayırmadan.
Ben de ağlayıverdim bir tanem,
Gizlice,sessiz,farkında olmadan.
Belli ki;
Beklediği gün batımında bu sahilden
Bir akşamüstü.
Kendimi görüverdim onda birden,
Seyrederken yalnız adamı sevgilim
Ayaküstü...
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Ayçiçeği

Yeter bana bir tek dost sesi,
Yeter onun gülmesi,neşesi.
Yeter ki ayçiçeği gibi olmasın,
Gündüz güneşe,gece yere bakmasın..
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Ayıp

Kızıyorlar bana,
Dizelerim düzensiz diye
Ayıp.
Şu karmaşık dünyada,
Bir tek benim dizelerim mi düzensiz!
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Ayna

Şu aynadaki yüz benim mi?
Ne kadarda yabancı..
Çizgiler;
Hatıraların ışığında nasılda belli oluyor..
Yıllar acımasız,
Öfke bir çığ gibi..
Bir de sen olmayınca,
Sığ derinliklerde boğulan bir zavallı gibi.
Her şey garip bir rüya gibi...
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Ayrı Sevdalar

Kör karanlıkları aydınlatan bir ışıktı sevdan,
Issızlığın ortasında beni hayata bağlayan.
Sessizlik sonrası kopan bir fırtına gibi yaşam,
Niçin farklı görünür hep,
.......................ayrılık ertesi akşam...
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Ayrılık

Güllerde diken sana yakınken,
İçim kan ağlar yüzüm gülerken,
Bir sonsuz hasret seni severken,
Ayrılık,
...........seninle olmak varken...
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Bahar

Benim memleketimde bahar;
Sevgilimin gelmesiyle başlar.
Tüm çiçekler,
Onun gülümsemesiyle açar.
Güneş bir başka parıldar,
Saçlarında.
Doğa bir başka yeşildir,
Gözlerinde.
Benim memleketimde bahar,
Sevdiğimdir..
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Bahar Gözlüm

Öyle sevgiler vardır,
Bir meltem gibi yüreğini yalar geçer.
Öyle sevgiler vardır ki,
Sağanak olur iliklerine kadar işler.
Öyle sevdalar vardır,
Bir çengelli iğne misali yüreğine tutturulmuş,
Her an kopacakmış gibi..
Öyle sevdalar vardır ki,
Bir idam mahkümunun yaşamını sonlandıracak,
Boynuna dolanmış yağlı bir ilmek gibi.
Tutkuya,özgürlüğe aşık sevdalardır beklediğim.
Özlemlerle,hasretlerle pekişen duygulardır dilediğim.
Sevda türküleridir,
Yalnızlığımda bir kırık sazın tellerinde dinlediğim.
Mahzun papatyam,
......................................bahar gözlüm,
...........................................................can yoldaşım,sevdiğim...
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Bayram Şekeri

Bir gün misafir olsam evinize
En yeni giysilerimi giyiversem senin için
Çocukluk günlerimin bayram sevincini yasasam yeniden
Ellerini öpüversem annenin babanin,
Bayram harçlığı bekleyen çocuklar gibi,
Saf,temiz..
Ve ansizin isteyiversem seni,
Bayram sekeri gibi...
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Bayramlar

Isyankar dostluklarin ugrunda
Yalnizligin ipini çeken cellat rolündedir bayramlar
Özlem duyulan mutluluk,sevgi dünyasinda
Kurulan umut köprüsünün ayaklari gibidir bayramlar
Tomurcuklanmis bir güle yürüyen suda
Her sabah ''Günaydin'' diyen bir kusun çigliginda
Yagmur ötesi beyaz bulutlarin egemen oldugu gökyüzünde
Günesin kor sicakligini tasiyan yüreginde
Sevgiye açilan bir pencere,tebessümdür bayramlar
Kolay kazanilmayan dostluklar için bir savasimdir
Paylasmak istedigim ekmek,asim,can yoldasimdir
Yalnizken tasiyamadigim hüzün,gözyasimdir
Unutmakla unutulmak arasi
Adi küçük,sizisi büyük bir ayrintidir bayramlar...
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Ben

Belki çok uzaklarda,
Belki yanıbaşımda..
Körpe umutları taşıyan yarınlarda.
Bana benzeyen bir ben mutlaka vardır.
Kim bilir?
Belki de sensin o,
Arayıp durduğum yıllardır...
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Ben Seni Çok Sevdim

Ben seni çok sevdim.
Bir sevgili sıcaklığında değil belki,
Bir can dostun özleminde sevdim.
Yalandan uzak,riyasız,
Yarattığın dürüst dünyanın ışığında sevdim.
Sana yağmurlarımı anlatmayı sevdim.
Yaşadığım şehrin ruhunu arındıran,
Sen misali inceden inceye damlayan nisan yağmurlarını,
Ve toprağın o tarifsiz kokusunu,
Uçsuz bucaksız yeşilliklerin ortasında
Dansedercesine salınan,
Birbirine aşık kan kırmızısı gelincikleri,
Güneş sarısı papatyaları anlatmayı sevdim.
Yoğun insan kalabalıkları arasında,
Hissettiğim yalnızlığı kovalayan
Dost sesini,
Hırçınlığını,isyankarlığını,sitemlerini,
Tüm bunlara inat yok olmayan şirinliğini sevdim.
İple çektiğim akşamları anlattığın küçük hikayeleri dinlemeyi,
Paylaşma özlemini,
Seni tanıdıktan sonra uğurladığım
Artık yetersiz kalan zamanlarımı sevdim.
Siyah beyaz renklere inat,
Yaşam tuvalimi
Yedi renk düşüncelerinle renklendirmeni,
Özlemi,hasreti,paylaşmayı,
Ve insan sevgisini aşılayan bu '' candostum '' oyununda,
Bana verdiğin özleyen rolünü sevdim.
Bir şarkının ezgisinde,
Bir şiirin dizesinde,
Ortak heyecanları tatmamızı,
Benim aynam olmanı,
Benim ben halimi sende görmeyi sevdim.
Bir suskunluğunu,bir yokluğunu sevemedim.
Ve gittin.
Kal diyemedim.
Öyle güzel bir geçmiş bıraktın ki,
Ben yokluğunun hüzünlerini de sevdim,
Ben seni çok sevdim...
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Beni Anlayabilir misin

Seviyorum diyen çatlamış dudaklarımda,
Seni görsem sisli akşamlarımda,
Seni anlatsam mısralarımda,
Beni Anlayabilir misin?

Sensiz,hüzünü anlatan şarkılarda,
Senden uzak,süzülen gözyaşlarımda,
Seni yaşıyorum ben her anımda,
Beni anlayabilir misin?

Boşluğa uzanan ellerimde,
Yalnız,kederli günlerimde,
Tatlı bir nağme ismin dilimde,
Beni anlayabilir misin?

Her sabah gün doğuşunda,
Gülümser resmin başucumda,
Seviyorum dedirttin bana sonunda,
Beni anlayabilir misin?

Gün gelir,bir yığın toprak,
Beni senden ölüm ayıracak,
Sevgim yıllarca unutulmayacak,
''Seviyorum seni''
Beni anlayabilir misin?
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Benimle Acı Ve Sevgi

Beni anlamanız için,
Benimle olmanıza,
Benimle yaşamanıza hiç gerek yok.
Kendinize,
Korkuyorsanız aynaya bakın.
Beni göreceksiniz.
Hepimiz insan değil miyiz! ..
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Beyaz Gül

..........................İsparta'daki sevgili öğretmen arkadaşıma.

Bilir misin;
Pembedir bütün güller güller sehrinde
Kaldirimlar,
Caddeleri süsleyen isiklar
Sevgiler,umutlar,hüzünler
Hatta;
Hayaller bile toz pembe
Tek beyaz gül sen olacaktin belki de
Onlar için;
Umutlarinin simgesi,
Aydinliga açilan bir pencere
Bembeyaz bir tebessüm
Hasretle vedalasmis sevgilerin nesesi
Sen güller sehrinin prensesi...
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Beyaz Yelkenli

Beyaz bir yelkenlidir mutluluk;
Sevda rüzgarlariyla dolar yelkenleri,
Hasret limanlaridir duraklari,
Ve;
Her liman seni çagristirir bana
Gözlerim dolar,nerelerdesin?

Kirilgan aksamlarda ugurlar beni
Kimi zaman bir balikçi teknesi,
Kimi zaman da beyaz martilar,
Yol alir uzaklardaki hayaline beyaz yelkenli
Gözlerim dolar,nerelerdesin?

Simdi umarsiz sancilar içindeyim.
Belki de
Toz pembe hayaller pesindeyim.
Ne azgin dalgalar,
.............ne gün batimi,
....................ne de yalniz geceler
Dudaklarim yalniz ismini heceler
Özledim seni,gel artık,nerdesin?
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Bil ki

Solmussa eger bahçendeki o kirmizi gül
Bil ki hasretinle yaniyorum.
Ötmüyorsa dalindaki bülbül
Bil ki seni ariyorum.
Görürsen yalniz basina oturmus bir adam
Bil ki seni aniyorum.
Bir gün kapini çaldigim zaman
Bil ki seni seviyorum.
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Bir Çınar Devrildi

Acı ve tatlı anılarla dolu paylaşılmış yıllar,
Umuda bir kapı olup açılmış sonsuzluklar,
Ortak özlemler doğmuş bu birliktelikten
İsimleri yarınlar olan.
Küçük dilimlere bölünmüş mutluluklar
Sevdalardan geride kalan..
Unutulan yıllarla sevgiler mi bilemiyorum,
Öylesine yorgun ki yüreğim
Artık gitme kal diyemiyorum.
Devrilen yıllar mı,
Sonsuzluk yemini edilen sevdalar mı,
Yoksa dalları kesilmiş
Beni andıran çınarlar mı..
Yine gece,
........yine yıldızlar...
Kader mi demeli bu yalnızlık,
Bu ürküten ıssızlık,
Hep bitmesini istediğim bu kırgınlık,
Umuda uzanan yollarda.
Yüreğimde kopan fırtınalarda,
Paylaşılmamış öfkeli akşamlarda..
Bir çınar devrildi
Yılların ötesinden.
Kapandı kapılar,indi perdeler.
Set çekildi bu mutluluğa.
Bir çınar devrildi
.......çığlık çığlığa! ..
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Bir Çocuğun Düşünceleri

Hem Reagan,
Hem Gorbacev amcama mektup yazdım.
Biz çocukların dünyasına gelin,
Silahsızlanma oyunu oynayalım diye...
Kara Afrika'nın,
Beyaz yüreklere hasret,
Irkçı ülkelerine mektup yazdım.
Gelin,
Kardeş kardeş oynayalım diye.
Sizlerin,
Büyüklerin dünyasına seslendim.
Açlıktan,
Milyonlarca çocuk ölüm oyunu oynuyor,
Uzatın ellerinizi,
...............durdurun bu oyunu,
Onlar da çocukluklarını,
O kirlenmemiş
Tertemiz dünyalarını tatsınlar diye.
Hep güldünüz,
Çocuktur anlamaz diye..
Ben de size küstüm,
Sizlerle oynamıyacağım.
Gelmiyeceğim sizin dünyanıza işte...
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Bir Daha

Bir daha;
El ele yürüdüğümüz o yollarda,
Yürümemek var.
Aydınlık güneşin doğuşunu,
Görememek var.
Her gece;
Saatlerce bir ninni gibi dinlediğimiz,
Dalgaların sesini,
Duyamamak var.
Başını göğsüme yasladığın zaman ki sıcaklığını,
Bir daha hissetmemek var.
İster erkeklik de,ister gurur
Ayrılığa ağlamamak var.
Ama en kötüsü;
Unutamamak,
Bir daha sevememek var...
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Bir Dosta

Çaremi buldun yalnızlığa?
Her gece kadehlerle arkadaş olarak,
Şarkılarda kendini arayarak,
Anılarla avunarak,
Sahte bir gülüşle kendini kandırarak,
Yalanlarla dolu bir yaşam kurarak,
Pijamalarla aynanın karşısına geçip
Kendi kendine konuşarak.
Hayır be dostum.
Çaremi buldun yalnızlığa?
Zıtlıkları uğur sayarak,
Bir kaktüse bakıp
Ah! ne güzel diyerek,
Günlük güneşlik bir bahar sabahında
Ya da;
Bir yaz gecesi mehtapta,
off! diye içini çekerek.
Çaremi buldun yalnızlığa?
Boş gözlerle etrafına bakıp,
Sinirlendikçe küfür ederek,
Dertlerden,sıkıntılardan bıkıp
Kederlendikçe ölümü düşünerek.
Zaten sen hiç gülmezsin ki..
Hayır be dostum.
Çaremi buldun yalnızlığa?
Sevgi yolunda bir köprü kurarak,
Titrek de olsa seviyorum diyerek,
Ağır ağır da olsa bir adım atarak
Hep ileriye,hep olumlu,
Kutlarım seni...
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Bir Garip Program

Körpe beyinlerde,
....................''sınav öncesi''
Sınav+başarı+stres
10 Kazanmalısın..
Go to 10
Stop.
''Sınavda''
Sınav+başarı+stres+yorgunluk
Go to 20
Stop.
''Sınav sonrası''
Sınav+başarı+stres+yorgunluk+aile
30 Kazanacak inşallah
Go to 40
40 Ya kazanamazsam
Sınav+stres+Yorgunluk+aile+başarı+başarısızlık
Error..
Kodlama hatalı,
Ya bir satıra fazla kelime yükledik,
...........................................ya da biz fazla yüklendik! ...
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Bir Gün

Bir gün güzelim sana anlatacaklar
Niçin hep kaçtigimi,
Ümitsiz beklentilerle dolu yalnizligimi
Bir gün güzelim sana anlatacaklar
Kirmizi bir gülün nasil soldugunu
Çaresizligin ne demek oldugunu
Bir gün güzelim,
Bir gün sana anlatacaklar
Sevgiye susamis bir yüregin nasil durdugunu
Simdi anladin mi güzelim,
Sensizligin ne demek oldugunu..
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Bir Yaz Gecesi

Ay ve yildizlar isiklarini verirken suya
Söz verdi dalgalar yaninda suskun kalmaya
Rüzgar fisildarken askimizi kiyiya
Bir yaz gecesi Izmir'de tanidim seni

Öyle bir ask ki bazen dizelerde bazen sözlerde
Beklentiler umut aranan o kahve gözlerde
Sensiz bitmek tükenmek bilmeyen gecelerde
Bir yaz gecesi Izmir'de biraktim seni

Nerede olursa olsun aranan bir sevgi
Anilardaki o gece acaba hayal mi gerçek mi
Her gece özlemini çektigim sevgili
Bir yaz gecesi gurbette aradim seni..
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Bir Yerlerde

Bir yerlerde beni de bekleyen,
Aynı şeyleri düşünen,
Bir sevgili var biliyorum.
Rüyalarıma giren bakışlarında,
Bir çağrı var gelmemi istercesine..
Dudakları aralanıyor hafifçe,
Seviyorum seni dercesine..
Uzanıyor,tutulmayı bekleyen küçücük elleri,
Görüyorum,
Farkındayım bir yerlerdeki sevgilinin,
Bir gün karşıma çıkmasını bekliyorum...
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Boğaziçi

Herkes bir şeyler söylemiş senin üzerine,
Bazıları değişen maviliğinden,
Bazıları gelin gibi gelip geçen gemilerden..
Seyrederek seni yedi tepeden,
Sevmek ne güzel seni boğaziçi..

Şiirlere,resimlere yerleştirmişler seni,
Şarkılarda dile getirmişler sevgilerini,
Bir kez olsun seni görüp geçeni,
Aşık edersin sen boğaziçi..

Güneş batarken akşamların,
Özlemle beklenir hep yarınların,
Bir su gibi akıp giden yılların,
Ardına gizlenmişsin sen boğaziçi..

Seninle yaşanır en güzel aşklar,
Seninle başkadır tüm baharlar,
Bir gün çaresiz ayrılanlar,
Unutur mu hiç seni boğaziçi...
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Bu Şehir

Doğası gözlerinin renginden,
Caddeleri,sokakları tebessümlerinden,
Kaldırımları hasret şiirlerinden
Ah bu şehir seni taşısa,
Bu yürek içinde seni yaşasa..

Senin kokundur hissettiğim rüzgarlarında,
Sevdanı hatırlatır sevgi çemberi oyunlarında,
Hasrete yabancı düşen akşamlarında,
Ah bu şehir seni taşısa,
Bu yürek içinde seni yaşasa..

Kanatlarında,
..................umutları taşıyan kuşları olsa,
Şarkıları,şiirleri hep sevdayı anlatsa,
Bu şehir sen,yolcu ben,
.............................bütün yollar sana bağlansa,
Ah bu şehir seni taşısa,
Bu yürek içinde seni yaşasa..

                                                          Çınar GÖLE

Çınar Göle
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Bursa

Sen de al nasibini benden
Saçimdaki birkaç beyaz telden
Deyiver bütün sirlarimi bir bir
Sana birakiyorum Bursa
Gün gelir,
Beni arayan soran olursa...

Çınar GÖLE

Çınar Göle
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Bursa Geceleri

............................Eskikızılelma köyü-Bursa-1985

Sana anlatmak istediğim
Bursa geceleri sevdiğim.
Belki her yerde aynıdır geceler,
Her yerde aynıdır
Ay ışığında sevgiliye söylenen heceler
Göz göze,
Gözbebekleriyle sorulan bilmeceler.
Ama yine de anlatmak istediğim,
Bursa geceleri sevdiğim.
Hiç bir yerde böylesine zor değil
Yıldızları biraraya toplamak,
Böylesine zor değil
Yalnızlığa alışmak,
Bir de gaz lambasının ışığında
Seni hatırlamak.
Bursa geceleri,
Daha çok şeyi söyleyemediğim
Sensiz çekilecek gibi değil ki sevdiğim..

Çınar GÖLE

Çınar Göle
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Büyük Aşk

Yıllar sonra;
Belki bizim aşkımız da dillerden düşmeyecek..
Romeo ve Julyet,
Ya da;
Ferhat ile Şirin misali..
Belki yirmibirinci yüz yıl insanına,
Bir tiyatro eseri,
...................bir roman konusu olacak..
Taksitlerle boğuşmayı,
Ay sonunu getirebilmek için her gün elinde kalem
Saatlerce hesaplarla uğraşmayı,
Kafasında bir tek saç bırakmamayı göze alıp,
Evlenme cesaretini gösteren,
Orta direk aşkı diye...

                                              Çınar GÖLE-1986

Çınar Göle
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Candostum-1-(Bir Sevda Türküsü)

Bir sevda türküsü
Anlatmak isterdim dizelerimde.
Güzellikler,mutluluklarla dolu olsun,
Ayrılıklardan,hüzünlerden uzak olsun.
Bir sevda türküsü
Anlatmak isterdim dizelerimde.
Yürekler hep sevgiyle dolsun.
Bir masalı andırsın mısralar,
Bir varmış diye başlasın
Bir yokmuş hiç demesin.
Çoğullansın birken insanlar,
Sevgiler azalmasın,hiç eksilmesin.
Bir köprü olsun dostluklar,
Tahtadan da olsa hiç salınmasın.
Deli bir ırmak olsun sevdalar,
Coştukça hiç azalmasın.
Bir sevda türküsü
Anlatmak isterdim dizelerimde.
İçinde uysal,pur kediler olsun.
Bir sevgiliyi anlatmak isterdim ezgilerimde,
Nağmelerimle omuzlarımda uyusun.
Bir hııı deyişinde hissedeyim
Sitemini,
Şaşkınlığını,güzelliğini.
Bir aklımdasın sözcüğünde bileyim
Sevdasının derinliğini.
Bir yıldız misali aydınlatsın yüreğimi...
Bir sevda türküsü
Anlatmak isterdim dizelerimde,
Bir sevda türküsü
Haykırmak isterdim ezgilerimde,
Serzenişler,umutsuzluklar olmasın.
Sevdalanmış yürekler hiç yanmasın.
Hep bir tomurcuk olsun,
Çiçek açsın sevdam,
Dört mevsim hiç solmasın.
Bir sevda türküsü bu candostum,
Bir sevda türküsü.
Ayrılıklardan,dertlerden uzak
Sevenlerin öyküsü...

Çınar GÖLE

Çınar Göle
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Candostum-2-(İsyan)

Bilirim,zor yar hasretini çekmek.
Sabahları uyandığında,
Bir duvara ''Günaydın'' demek.
Geçmiyor yarsiz boğazımdan bir dilim ekmek,
Zor canıma can katan sensizlik,
Zor hasretini çektiğim yarsizlik.
Duvarlarda bıktı,bezgin artık
Aynı yüzü görmekten.
Karşımda duran boş sandalye de küskün,
Hep aynı şikayetleri dinlemekten.
Tutsak oldu yürek,
Tam gitti gitti gidecek derken
Zor canıma can katan sensizlik,
Zor hasretini çektiğim yarsizlik
Fırtına habercisi derler kırlangıçlar candostum.
Kim bilebilir;
Buram buram hasret kokan sevdaları.
Kim bilebilir;
Yüreğimde kopan fırtınaları.
Hasreti kanatlarına bağladım kırlangıçların,
İster sıla hasreti de,
.....................ister yar hasreti.
Bir hasret ki,
Dayanılır gibi değil,
...................çekilecek gibi değil..
Öyle bir ben oluşturdun ki bende,
Artık ben değil.
Zor canıma can katan sensizlik.
Zor hasretini çektiğim yarsizlik..

Çınar GÖLE

Çınar Göle
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Candostum-3-(Vazgeçilmezim)

Deniz kudurdu deriz ya zaman zaman,
Hani;
O insanı yutacakmış gibi yükselen,
Dev dalgaların arasında
Bir suskunluk kırıntısı arar insan..
Fırtınalı sevdalarda,aradığı sessizlik gibi.
Köpürmelerinde,
Bilirsin ki bir kızgınlık,öfke var.
Sevdanın derinliklerinde de bir coşku,heyecan var..
Kim diyebilir ki böylesine doluyken insan
Sevmenin karşısında durmak.
Açık olursa yüreğin,katlanırsan
Kolay mı sevdaya gem vurmak..
Gökyüzü kararır ya zaman zaman,
Hani;
O simsiyah bulutların,
Üzerine çöktüğünü hissedersin.
Bir gün ışığı arar ya insan bitti dediğin  sevdanın ardından,
Doğacak umut ışığını beklersin..
Bir toz bulutu,
Bir hortum görürsün ya zaman zaman,
Herşeyini yutacak zannedersin.
Hep kaybetmek korkusuyla karışık bir telaştır sevdalar,
Ne kadar istesen de vazgeçemezsin.
Kim diyebilir böylesine doluyken insan
Sevmenin karşısında durmak.
Açık olursa yüreğin,katlanırsan
Kolay mı sevdaya gem vurmak.
Bu sevdalar,
Bu sevdalar ki candostum..
Bir asma köprüyü andırır kimi zaman da
Azgın bir nehir üzerine kurulmuş,
Tahtaları eksilmiş,ipleri gevşemiş..
Karşı kıyı hasrettir,
Belki kavuşma,belki de mutluluktur.
Unutma candostum;
Sevda masmavi bir gökyüzü,
Aydınlık bir güneş,
Her zaman taze bir umuttur.
Kim diyebilir böylesine doluyken insan
Sevdanın karşısında durmak.
Katlanabilirse yüreğin,aşıksan,
Kolay mı sevdaya gem vurmak...

                                                     Çınar GÖLE

Çınar Göle
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Canım Memleketim

.........................Depremden sonra intihar eden bir belediye başkanı ve seçimlerde
yenilgiden sonra istifa eden bir parti başkanı,darısı....

İçine ettik elbirliğiyle
Şu canım memleketin.
Hani film gibi izlersin ya,
..................şairin dediği gibi
Memleketimden insan manzaraları.
Bir elim yağda,bir elim balda
Bir elim öküzün sırtında,
Bir elim somunda.
Ha demokrasi havarisi kesilenlerin nutukları,
Ha açız diye bağıranların zırıltıları.
İçine ettik elbirliğiyle
Şu canım memleketin.
Hani film gibi izlersin ya,
.......................şairin dediği gibi
Memleketimden insan manzaraları.
Burası patagonyamı dedirtecek kadar,
Patavatsızlarla doldu memleketim.
Gözümüzün içine baka baka,
................yalan söylemeye devam et azizim.
Yine seni seçer benim milletim.
Bir bozukluk var,
...............hem de başıbozukluk..
Var ama nerede?
Düşünüyorum da,
Ne yapsın garip insanım
Kalmış iki arada bir derede.
Ne kadar onurlu dedirtiyor,
Örnek oluyor vatandaşına
Kobe belediye başkanı,
........Hıristiyan demokrat parti başkanı.
Ne kadar pişkin,yüzsüz,
Onurlu delirtiyor bizleri.
Memleketimin saygıdeğer siyaset erkanı..
Ey atam!
Kalkınma hamlemiz seninle başlamış,
.......................seninle bitmiş.
Şimdi o güzelliklerin,doğruların çoğu gitmiş.
Kimilerine de sorsan,
...................din elden gitmiş.
Demokrasi,
.........barış,
.............kardeşlik diyorduk,
O da çoktan bizden geçmiş..
İçine ettik elbirliğiyle
Şu canım memleketin.
Ben otuz yıl öncesini arar oldum.
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Bir fidana benzetirdim yurdumu,
Sarardım soldum.
Sorunlarla,dertlerle,
.............gırtlağıma kadar boğuldum.
Yeter artık diye haykırmak geliyor içimden,
Yeter artık,yeter
Etmeyin içine şu canım memleketin...

Çınar GÖLE

Çınar Göle
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Cesaret Ana

Sana her zaman,
Bir parça ihtiyaç duymuşuzdur
Cesaret ana.
Daha küçük bir çocukken
..............tanıdım seni.
Hani,
O şimşekler çakıp,
Top patlamalarını andıran
Gök gürültülerinin arasında,
Korkma ben cesaret anayım demiştin ya..
O gün bugündür biliyorum seni.
Her zaman yanımda olduğunu hissediyorum.
Hani;
Güzel bir kız vardı.
Hatırlıyor musun?
Omuzlarına dökülen ipek gibi saçları,
Koyu kahve gözleri vardı.
Bir de;
Yanaklarında gülümsedikçe açan gamzesi.
Tanıdın değil mi?
Hani canım,
..........her akşam seninle
Saatlerce onu konuşuyorduk ya! ..
Konuşmaya gittiğimiz o gün,
Sicim gibi inen yağmurda onu beklerken
İyi ki seni de yanıma almışım.
Belki sıkıldın,
Ama;
En çok böyle günlerde,
Birbirimize ihtiyacımız yok mu!
Sen benim en iyi dostumsun
.................cesaret ana...

Çınar GÖLE

Çınar Göle
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Çınar'ca-1

-İnsan arkadaş seçmek zorunda kaldığı zaman onda iyi niye ve gerçekcilik koşullarını
ararsa emin olunuz ki,bulduğu ruh sağlığı yerinde bir kişidir.

-Günahsız olan tek varlığın çocuklar olduğunu bildiğimize göre,kötülüğün içimizde
sonradan doğup yeşerdiğini kabul etmememiz çok saçma olur.

-Zaman iyi bir arkadaştır ne yazık ki bekletilmekten hiç hoşlanmaz.

-Ne çok iyi,ne çok kötü olun.Ne kadar iyi olursanız o kadar çok dalkavuk,ne kadar kötü
olursanız o kadar çok düşman kazanırsınız.Ama en azından bir parça insan olun hiç
değilse dost kazanırsınız.

-İnsanla,insanlık arasındaki dava belki de tarihin en uzun süren davasıdır.Ne yazık ki
tanık bulunamadığından bir türlü sonuçlanamıyor.

-Alışılmışlığı aşabilmek insanı korkaklıktan kurtarır.

Çınar GÖLE

Çınar Göle
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Çınar'ca-2

-Bir insanın yetenekli olup olmadığını anlamak için zekasını nasıl kullandığına bakınız.

-İnsanlar yaşlandıça zeka seviyelerinde bir düşüşün olduğu bilimin ispatladığı
tartışmasız bir gerçek,o halde gençlerin ve çocukların düşüncelerine de saygı
gösterelim,onlara verebileceğimiz tek şey tecrübelerimizdir,çoğu zaman belki
yardımımız da gerekmeyebilir,yalnız şunu söylemeyi asla unutmayalım.Tek dostlarının
ve aynı zamanda rakiplerinin zaman olduğunu ve onu iyi tanımaları gerektiğini,örnek
isterlerse kendinizi gösterin ama yine bırakın onlar değerlendirsin,siz değil.

-Geçmiş zaman yazar ve şairlerini bir kaç sözle anlatmamı isteseler anlatamam.Çünkü
onlar; o güzel sözcüklerin,güzelliklerin hepsini öylesine ustalıkla kullanmışlar ki,bana
kendilerini anlatmama olanak tanıyacak söz bırakmadıklarını görüyorum.

-İnsanları birbirine bağlayan acaba,dostluk duygusu mu yoksa yalnızlık korkusu mu?
Görünen o ki yalnızlık da insanlar kadar dostluğa muhtaç.

-Yaptığınız her işte bir neden-sonuç ilişkisini aradığınız takdirde başarılı olursunuz.

-Bazı kişileri gözünüzde öylesine büyütürsünüz ki,
artık kendilerini tanımakta zorluk çektiklerini görünce üzülürsünüz.

-Bir müzisyen için; notaların,bir şair,yazar için; dizelerin,sözcüklerin,bir ressam için de;
hayallerin tükenmesi acı bir olay.Ama daha da acısı; bizlerin,onlarsız bir dünyada
yaşadığımızı zannetmemiz olacaktır.

-Cahile laf anlatmak azgın bir ata gem vurmaya benzer.

-Toplumsal düşünce anlayışın,bireysel düşünce bencilliğin temel taşıdır.

Çınar GÖLE

Çınar Göle
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Çınar'ca-3

-Bayanlar yaşlarını söylemez derler fakat biz bu şartlanmışlıktan kurtulup hiç sorduk
mu?

-Sevgi mi? bana annemi hatırlatıyor.

-Sabrımın zamana karşı galibiyetini görmek en büyük mutluluğum olacak.

-Bir doktor hiç hasta olmamış mıdır,ya da bir öğretmen öğrenci! Bu yüzden bir
mühendis olarak işimin işçisi olmak istiyor ve bununla övünüyorum.

-Güzel bir bayan iyi hazırlanmış bir kokteyl gibidir,farkında olmadan çarpar.

-Evliliğin simgesi her ne kadar sevgi gibi görünüyorsa da anlayışın çok daha önemli bir
yer tuttuğu asla unutulmamalıdır.Anlayışın sınırlanabilen bir kavram olması sevginin
hep söylenen sonsuzluğu yanında bir noktada her iki tarafında benliklerinden taviz
vermesine müsade etmeyecektir.

Çınar GÖLE
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Çiçek Sevgisi

Öylesine tutkunum ki çiçeklere,
Beni anlayamazsınız.
Hepiniz seversiniz belki.
Ama benim kadar değil.
Kiminiz renklerine aşıktır,
.......................kiminiz kokusuna,
Hatta;
Bazılarınız biçimli yapraklarına.
Ben yalnız bunlar için sevmem onları.
Bu tür bir sevgi,
Çirkin bir yaratığı,
..................yalnızca ceylan gözleri için..
Koskoca bir çölü,
................ortasında bir pınar kaynadığı için..
Üç ayağı eksik bir masayı,
..................antik değeri için sevmektir.
Oysa çiçekler öyle mi!
Sevgilimi severdim,
Her gün bir buket çiçekle karşılardım.
Onu kaybettim,
Ve mezarına yine,
..............bir buket çiçekle gidiyorum.
İşte ben;
Sevinç ve hüzünü,
Bir arada karşılayabildikleri için severim onları...

Çınar GÖLE

Çınar Göle
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Çocuk Gibiler

Daha küçük bir çocukken,
Büyüklerin kavgalarına şahit olduğumda,
Onların;
Nasıl da çocuk gibi,
Hareket ettiklerini düşünüp
Hep gülümserdim...

                                      Çınar GÖLE

Çınar Göle
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Çocukluğum

Küçük bir çocukken,
İçimde bir an önce büyümek için,
Öyle bir özlem vardı ki!
Büyüdüm ne tuhaf..
Aynı özlem yine var,
Çocukluğuma dönebilmek için...

Çınar GÖLE
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Dal Parçası

Senide mi kırdılar dal parçası acımasızca,
Güvenilmiyor değil mi insanlara..
Ne yaparsın,
Yürek bu dinletemedim.
Tutturdu bir yar sevdası.
Tatlı bir söz,sevdalı bakışlar,
Hele bir de onun okşaması.
Terkediverdi birden anlayamadım,
Şaşkındım.
İşte şuramda bak yarası,
Beni de kırdılar senin gibi,
Ben de çaresizim be dal parçası...

Çınar GÖLE
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Dantel

Tüm çetrefilligini
Bir dantel gibi ruhuma isledi yasam.
Öyle bol çileli bir dantel ki,
Her günüm dünden karanlik,
Her günüm aksam...

Çınar GÖLE
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Dayan Babam

Sen doğrularım,
.......................sen umudum,
....................................sen kolum kanadımdın benim..
Duvarlara çevirdim yüzümü,
Gözlerim yanıyor babam,
Oğlumdan saklıyorum gözlerimi,
....................................senin gibi..
Babalar ağlamaz,
....................yürekleri yansa da göz yaşlarını içine akıtır..
Duvarlar paylaşmıyor acımı babam,
Görmemişler ki hiç ağlayan bir çınar,
Çınarlar hiç ağlar mıydı babam?
Ne zaman geçiyor,
Ne yollar bitiyor,
Gurbetlik zaten canıma yetiyor..
Dayan babam dayan ne olur,
................................sana sarılıp ağlayayım..

                                                    Çınar GÖLE
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Deligönlüm-1

Kimi gün firtinalar estirirdin,
Kimi gün kabarmis dalgalar misali.
Daglara yasladim sirtimi,
Gögsümü rüzgarlara,
Saatlerce seni dinlerdim.
Gecenin sessizliginde.
Hey deli gönlüm
Kirmistim kalemimi yillar önce..
Tükendi diye dizeler,
Birakmistim ozanligi.
Bilmezdim ki o günlerde
Yalnizligi,ayriligi.
Gurbetin aksamlarini,
Ah o aksamlar,o aksamlar degil mi
Piril piril günesleri batiran.
Aydinlik umutlari karanliga bogan.
Hey deli gönlüm,
Böyle zamanda birakabilir mi insan dostunu
Sairligimde terketmedi beni..
En güzel sevgiler,en güzel sevgililer,
Paylastirilabiliyor en derin öfkeler,
Karanliklar dagitilabiliyor..
Günesi,
Günesi yeniden dogdurabiliyorum beyaz kagitlarda,
Mümkün dizelerde en büyük mutluluklar.
Kim ne derse desin deligönlüm
Ozanlik güzel sey...

Çınar GÖLE
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Deligönlüm-2

Bir marti ol,
Çilgin dalgalara vur kendini deligönlüm.
Bir fidan ol,
Kiraç topraklara sal köklerini deligönlüm.
Bir firtina,
Bir yagmur ol,
Öbeklenmis bulutlardan azat et kendini
Doyasiya tat özgürlügü deligönlüm.
Bir yürek ol, tek bir yürek
Sari saçlarinda,
Yesil gözlerinde tat mutlulugu
Deli divane gönlüm...

Çınar GÖLE
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Delişmen Sevdalar

Sınır tanımamalı sevgide insan..
Sevgi insanı deli etmeli,
Sevecekse deli dolu sevmeli
..................Her anı yüreğinde hissetmeli..
Bu sevdalar,
..................Ah bu delişmen sevdalar,
Gözde değil,
................sözde değil,
Coşkusuyla,sızısıyla yürekte,
........................................özde bitmeli...

                                                        Çınar GÖLE
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Deniz

Öyle huzurluyum ki denizde.
Her gün onu görebilmek için,
Saatlerce yürüdügüm
Dar kaldirimlar,
Karanlik sokaklar da yok burada...

Çınar GÖLE
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Doğumgünü

Ihtimal,
Yine yalniz bir dogumgünü olacak
Gece,
Uzun uzun yildizlara bakip üfleyecegim
Mum misali sönmeleri için.
Ormanin derinliklerinden
Çamlardan olusan korodan
''Iyi ki dogdun'' sarkisini dinleyecegim
Fisildarcasina.
Rüzgar kokunu getirecek
Dogumgünü hediyesi olarak.
Kuslar etrafimda dört dönerek
Nice yillara sevdigim dedigini bildirecek
Çok uzaklardan.
Bir köseye çekilip aglayacagim
Giden yilin ardindan
Ormanlarin,kuslarin,
Yildizlarin haberi olmadan
Yanimdan ayrilacak birer birer dostlarim
O yilla ugurladigim anilarim gibi
Gün dogmadan...
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Dokunsan

Nedendir bilmem uykuların terkedişi,
Tutsak oluşum gecelere..
Havalandırmaya çıkmayı dört gözle bekleyen,
Gün ışığına hasret bir mahküm gibi,
Bir odadan diğerine bitmeyen voltalarım.
Sabahlara kadar düşüncelerimin gezişi..
İlişmiştim pervazına yüreğinin,
İnce bir dal gibi..
Dokunsan kırılacak,
...............dokunsan düşecektim..
Savruluşum gecenin ayazında tenine,
Bir şal gibi seni ısıtmak için..
Dokunsan yanacak,
Dokunsan ateş olup sımsıkı saracaktım..
Geçmeyen zamanlara,geceleredir kızgınlığım.
Hayallerimi elimden çaldığı için.
Düşler ötesi yaşama da kırgınım,
Yargısız darağaçlarında savunmasız terkedilişlerimi astıkları için..
Unutmuştum gözlerinde, mevsimlerin güzelliğini,
Telaşlı koşuşturmalarını ayların,
Ve çağlayan zamanın..
Dokunsan hazan olacak,
Dokunsan yağmur olup yağacaktım..
Unutmuştum dillerinde ürkütücü sessizliğini yalnızlığın,
Şavkı vuran yıldızların,
Ve denizdeki yakamozların..
Gel desen gelecek,
Bir seviyorumuna ömrümü verecektim...

                                                         Çınar GÖLE
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Dost

Griye çalıyor gökyüzü..
Parçalandı umutlarımı taşıyan uçurtmalar,
Silindikçe uçuk akşamların karanlığında yarin yüzü,
Sevdaya bir türlü tutunamadım dost..

Şarkılar,türküler;
Artık hüzünle demleniyor gecelerde..
Yitip gitti sevgiler,şimdi yalnızca hecelerde,
Şu yorgun yüreğe güvenip de nicelerde,
Seviyorumları taşıyan zamana tutunamadım dost..

Büklüm büklüm yarin saçları misali uzayıp giden yollarda,
Artık hiç tat kalmadı ne yazda,ne de baharda,
Yalnızlığım gözlerimde pınar olur çağlar da,
Yaşları terkedip de tebessümlere tutunamadım dost..

Kırıldı ümitlerim,çiçeklerim bir bir soldu,
Nedendir bilmem mutsuzluk hep gelip beni buldu,
Veda zamanı artık,vakit doldu,
Ölümü unutup da yaşama tutunamadım dost...
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Dört Mevsim

Aşklar da mevsimlere benzemeli,
Dört mevsim diller aşk şarkıları söylemeli,
Aşkıma yaz diyebilmeliyim.
Kor gibi sıcak olmalı,
Kızgın bir güneş gibi kavurmalı.
Bazen de kış demeliyim.
Denizler gibi dalgalanmalı,
Bir kasırga gibi esmeli.
Sonbaharda da sevebilmeliyim,
Aşk eylül yağmurlarına benzemeli,
İnceden inceye ruhuma damlamalı.
İlkbahar en deli zamanı bilmeliyim,
Irmaklar gibi coşkun olmalı,
Bir kelebek gibi en güzel çiçeklere konmalı.
Gönül bir mevsim değil,
Dört mevsim sevdalanmalı,
Aşk hissettikçe her zaman olmalı...

Çınar GÖLE

Çınar Göle

http://www.antoloji.com


www.antoloji.com - kültür ve sanat

Duvar

............................eskikızılelma köyü-Bursa-1985

Şu duvarlar yok mu şu duvarlar,
Dağ başında
Ha yeşil olmuş ha beyaz,
Hiç farketmiyor inan.
Eğer;
Her gece düşüncelerimle çizdiğim resmin olmasa
Yıkmak geliyor içimden zaman zaman...
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Düello

Dört seçenek tanıdım.
Açlık,
.....sefalet,
...........hastalık,
....................ve ölüm.
Silahları o seçecekti,
Hayatla düello edecektik bugün gülüm.
Yaşamak güzel diyerek vazgeçti! ..
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Dün gibi

Hep bir gelecek var yasamimizda.
Içimizde sakli bir sir umutlar,
Bir hasret var yeni bir gün dogusuna,
Soru dolu bakislar hani yeni gelecek
Bugün de dün gibi.
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Dünya

Mümkün olsaydi ellerimin üzerinde
Dünyayi tasimam! ..
Onun degil belki,
Ama
Üzerinde yasayan insanlarin
Suçlarinin agirligi altinda
Ezilirdim süphesiz...
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Düşlerim

Bilsen ne kadar güzeldi.
Düşüncelerimin aynasında seyretmek seni.
Resmetmek solmaz bir çiçek gibi,
Yüreğime sevgini.
Kokunu çekmek,
Ta ciğerlerime kadar.
Rüzgar bir yana,sen bir yana..
Sıcaklığını hissetmek,
..................seni yaşamak,
......................seni paylaşmak.
Sitemlerin en güzelini duymak,
''Of ya of kötüsün '' sözcüklerinde.
Şikayet etmek sana yalnızlığı,
Nasıl korkuttuğunu,
Nasıl azarladığını küçük bir çocuk gibi beni.
İsyan etmek yağmurlara,
Hüzünü ve gözyaşlarını hatırlattığı için.
Sen de sevmezsin soğuk havaları,
..........................karanlıkları,
Benim gibi bilirim.
Düşlerim,
.......Bodrum,
...........Ve sen.
Ah gel desen,
...........Düşlerine gelirim...
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Düşünce

...........................Gelik işletmesi maden ocakları-1987

Düşüncelerde solar be gülüm,
Yeşilin bir deniz gibi dalgalandığı,
Kuşların azat edilmiş bir köle gibi
................................coşkuyla haykırdığı,
Güneşin;
Bütün gözlerin üzerinde olduğunu hisseden bir kız gibi,
Salına salına tepelerin ardında süzüldüğü..
Şu Gelik deresinde
Düşüncelerde solar be gülüm.
Üçyüzaltmış metre yerin altında,
Bir hapishane hücresini andıran izbe karanlıklarda,
Her an acaba diyerek,
Korkuyla karışık hissettiğin,
...........................ölümün soğuk yüzünde,
Bırak solmayı,
Düşüncemi kalır insanda be gülüm...
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Düşünüyorum

Düşünecek o kadar çok şey var ki
Sevgilim,
Bir senedir iş arıyorum,
.......................meteliksiz.
Kuru ekmeğin yanına katıkta bulamıyorum.
Farkında olmadan,
Modaya öncülük etmişim,
......................çula benzer elbisemle.
Sonbahar da geldi,
.................tek göz odamın damı yine akıyor.
Üstüne üstlük,
Burcu burcu burnumda tüten,
Sıla hasreti,
............gurbetlik var.
Dedim ya,
Daha düşünecek çok şey var.
Ama;
Yine de seni düşünüyorum...
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Eleman Arayanlar

Aylık,
Dolgun bir ücret karşılığı,
Fabrikasına müdürlük yapabileceğim,
Bir amca aranmaktadır...
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Elma Ve İnsan

Yerçekimi nasıl bulundu bilir misiniz?
Newton'un kafasına,
Bir elmanın düşmesiyle..
Herhalde yemiştir sonra.
Bugüne kadar bir değişiklik yok
Niçin mi?
Sakın ola düşmeyin,
Kalkamadan bir tekme daha yersiniz.
İşte;
Elma ile insanın ortak yanı...
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Esir

Nereden gördüm seni,
Gördüğüm günden beri
Düşüncelerim senin,
Bense düşüncelerimin esiri oldum...
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Eski Dost İstanbul

Tan yeri ağarmadan,
........................alacakaranlığında çıkacağım yola,
Siyahların şehrinin gizemli karanlıklarından sana doğru.
Bir ayaz,
.............iliklerime kadar işleyecek,
.........................keskin bir bıçak gibi yalayıp geçecek yüzümü,
Kuşlar bile mesaiye başlamamışken,
Korku filmlerindekini andıran yokuşlardan,
Karanlık sokaklarından dinleyerek ayak seslerimi,
Düşüncelerimle konuşacağım oturuncaya dek,
.................................................otobüsteki sıcak koltuğuma..
Neler geçmiyor ki aklımdan,
...................................o ana dek İstanbul,
Yıllar oldu görüşmeyeli eski dost,
Yıllar oldu sevemediğim yüzüne dokunmayalı,
Tepelerinden doyasıya seyretmeyeli boğazı,
İskeleye yanaşıp,motorun üzerinden,
Bir balık ekmek versene demenin tadını,
Unuttuklarımı hatırlayabilecek miyim?
Sevebilecek miyim yine seni?
Aslında ben hiç değişmedim İstanbul,
Yine;
Klasik zamanlardan arta kalan şair eskisi,
.................................Dilimde Orhan Veli tadı,
.................................................Gözlerimde Bedri Rahmi'nin çingenesi..
Bir kadehe dolduruveririm yüreğimin yorgunluğunu,
Bir yudumda biter çektiklerimin çilesi.
Ya sen,
.............sen İstanbul..
Eski zamanları taşır mısın hala bağrında,
Yanık sevdalıların dolaşır mı yine tepelerinde,
Yine adaklar adanır mı telli babaya,
Saklanır mı eski türk filmlerinde kalmış güzellikler koynunda..
Görebilecek miyim İstanbul,
Yüreğim şimdiden kıpır kıpır,
..............................bir heyecan,
.........................................bir özlem anlatamam..
Hani;
...........hiç sevmezdin beni deme,
Hani;
.........yabandın içimde deme,
Kahretsin,
Sen tarihi,ben güzellikleri sakladım loş sokaklarına eski dost,
Neyleyim,
Belki de bu yüzdendir bu özlemim,
Bohçamda  yalnızlığım,
.....................................çekip giderken,
Ardımda gözü yaşlı seni bıraktığımdandır belki de sana  kızgınlığım..
Ah İstanbul,
.................eski dost..
Ben klasik zamanlardan arta kalan şair eskisi,
...................................................Dilimde Orhan Veli tadı,
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................................................................Gözlerimde Bedri Rahmi'nin çingenesi..
Sıcak koltuğumdayım,
.............................hatıralarımla geliyorum gün doğarken sana..
Ne kadar kızarsam kızayım,
................................Seviyorum seni İstanbul,
....................................................seviyorum eski dostum anlasana...
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Firarda Sevdam

Ne beynime hükmediyor düşüncelerim,
Ne düşüncelerime söz geçiriyor yüreğim..
Sessiz ikilemler,
Ve;
Çıldırtan yalnızlığım.
Firarda sevdam,
Yıllardır arayıp da bulamadığım...
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Gamsız

İstediğim;
Öyle bir bahar ki,
Bütün günler sorunsuz,
Saatler gamsız olsun.
Ben zamanı,
Zaman beni unutsun..
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Garip

Her gün;
Utanıp sıkılarak,
Ezilip büzülerek,
Kah sevinip kah üzülerek,
Bazen ağlayıp bazen gülerek,
Yaşadığının farkına varamadan
Ölüverdi garip...
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Geciken Özür

..........................Güldünya vebenzeri sıkıntıları yaşayan insanlar ve bir varmış bir
yokmuş misali kuş gribi yok diyerek ölümlerine,neden olduğumuz çocuklar için.

Siz bir kurşun sıktınız
Ben iki sıkacağım.
Siz masum canları yaktınız
Ben cehaleti yakacağım.
Saramadı doyasıya sevdiğini elleri,
Diyemedi abilerine yapmayın diye dilleri,
Bahar vaktinde açacakken soldu Güldünya'nın gülleri,
Yurdumdan bir garip yöre,
Bunun adını koymuşlar ne yazık ki töre.,
Siz bir kurşun sıktınız
Ben iki sıkacağım.
Siz masum canları yaktınız
Ben cehaleti yakacağım.
En yetkili ağızdan açıklandı,
....................hastalık falan yoktu.
Yetkili babalar karar verdi,
....................neden sefalet ve yokluktu,
Söz hakkı bile verilmeyen analar gözleri yaşlı,
....................çaresiz boynunu büktü,
Bu da yurdumdan bir başka yöre
Öldürdük onlarca çocuğu göz göre göre..
Siz bir kurşun sıktınız
Ben iki sıkacağım.
Siz masum canları yaktınız
Ben cehaleti yakacağım.
Getirecek mi özürler onları geriye,
Eşit doğmuyor muyuz,
Onlar da layık değil mi sevgiye,
Analar hep çaresiz,suskun,
Gözleri yaşlı olmak zorunda mı niye,
Daha kaç kurşun sıkmalıyım
Kalkması için söyleyin,
....................cehalet denen şu deliye.
Siz bir kurşun sıktınız
Ben iki sıkacağım.
Siz masum canları yaktınız
Ben cehaleti yakacağım.
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Geçmiş-Gelecek

Zaman zaman geçmişi hatırlamak,
Seninle dolu anıları..
Zaman zaman da geleceği düşünmek,
Seninle paylaşmak istediğim yılları..
İşte bütün işim bu benim,
Ama sen yoksun hala neyleyim...
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Gelip Geçerken

Bir zaman;
Kapim örtük,sobam bir daha tütmeyecek
Her aksam saskin,göz ucuyla süzüp
Ne oldu acaba diyeceksin
Bir zaman;
Dilim suskun,
Merhaba gülüm diyemiyecek
Merak edip kendi kendine
Nerede acaba diyeceksin
Bir zaman;
Gözlerim kapali,yüregim dingin
Acilarim son bulmusken
Sen yalnizliga katlanmanin,
Aglamanin böylesine zor oldugunu bilmeyeceksin.
Ve;
Bir zaman gülüm,
Sen de yalniz kalacak,
Çaresizlikten aglayacaksin.
Dertlerini paylasacak bir dost,
Bir sevgili arayacaksin.
Belki de;
Gözlerin kapimda,
Çikiverse yine eskisi gibi diyerek
Bos yere gelip geçeceksin.
Çok geç olacak o zaman gülüm
Ama bir zaman gelecek biliyorum.
Sen de sevmeyi ögrenecek,
Sevecek,sevecek,seveceksin...
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Gerçek Sevgi

Karanlik gecelerde,
Gökyüzünde yildizlara kurdugum salincakta sallanirdi mutluluklar.
Topuzu kaçan kantar gibi
Zaman zaman,
Hüzünlerdi dengeyi bozan.
Ara sira saskin bulutlardan dökülen
Bir kaç sarhos damla yesertirdi yeniden,
Yüregimdeki sevda çiçeklerini,
Umut çiçeklerini.
Zaman zaman da
Issizligin ortasinda çakan bir kivilcimdi,
Içimi yakan ates.
Öyle bir sevdaydi ki;
Gözlerindeki gülümsemede,uzanan ellerinde
Öyle bir sevdaydi ki;
Dudaklarindan dökülen,
Yüreginden kopup gelen
Öyle bir sevdaydi ki;
Mutluluk deryasindan bir damla umut veren
Uzak ufuklari yakin eden
Öyle bir sevdaydi iste
Muhtacim...
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Geride

Sen de yoksun..
Hep seni anlatir,
Seninle yasardi siirlerim.
Aglayarak biraktim ozanligimi
Seninle ayrilisimiz gibi.
Bir kaç misra birakti geride,
Dostlugumuz anisina.
Sen de birakmamismiydin anilari içimde
Ayriligin yani sira...
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Gezegen

Bırakın artık aya,merihe gitmeyi,
İster voyager,
.....................ister challenger.
Niçin düşünmezsiniz hiç,
Bir uzay aracı da Afrika'ya göndermeyi..
Oradan,
O kıraç yerlerden de toprak alıp incelemeyi,
Yaşama koşullarını öğrenmeyi..
Sevgili dünyalılar;
Gidip de görün içimizdeki yabancı gezegeni,
Yaşayan insan denilen yabancıları,
Korkunç mu görünüyorlar,
...................................Azıcık açlıktan,
.........................................................açlıktan...
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Gezinti

Geçenlerde,
Parka düşüncelerimi gezdirmeye götürdüğümde..
Bankta seni gördük.
O günden beri,
Her akşam seni anlatıyorlar bana...
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Gidiyorum

Her zaman kalpsizdim senin gözünde,
Yüreğimi bıraktım avuçlarına,
......................................Dediğin gibi,
............................................................gidiyorum...
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Gölge

Nasıl da kaynıyor dünya şimdi,
Savaşan savaşana..
Bir zamanlar barış kokan,
Yemyeşil dünya,
Ne hallere geldi..
Eskiden ağaçların gölgesinde dinlenilirdi,
Şimdi ise silahların gölgesinde...
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Gönlüm

Sana iki gözüm,gözümün nurusun,
Gecem,
.....gündüzüm,
...........düşüncelerim desem!
Değilsin.
Sana kırçiçeğim,bahar yağmurum,
Aylarım,
.......yıllarım,
.............gün ortağım desem!
Değilsin.
Sana gülüm,sevdiğim desem!
Değilsin.
Ah be gönlüm,bilmem ki sana ne desem,
Kal desem!
........değer misin?
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Gözümün Bebeğinden

Gir şu gözümün bebeğine
Gir de bak nasıl görürüm,
Şu yıldızları,
Şu birbirlerine sevdalanmış gibi duran kuşları,
Şu dağların tepesindeki
.................bir dost özlemi duyan çiçekleri.
Gir de gör,
.........sevdamın sonsuzluğunu.
Kıraç topraklar misali,
Çatlamış dudaklarımın hasret duyduğu susuzluğunu,
Geceleri,senden uzakta
Gözlerimin yenmeye çalıştığı uykusuzluğunu.
Gör ki anla beni! ..
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Gurbet

Sen hiç,
Bir temmuz sicaginda çalisirken
Buram buram terleyip,
Susuzlugu tattin mi?
Sen hiç,
Bir ocak sogugunda
Buz gibi rüzgarin
Içine isledigini hissedip,
Ellerinin ayaklarinin farkinda olmadan
Aciyi tattin mi?
Sen hiç,
Bir eylül sabahinda uyanipta
Bardaktan bosanircasina yagan
Yagmurla birlikte,
Diz boyu suyun içerisinde yürüyüp,
Çamurlara bulanarak
Zorlugu tattin mi?
Sen hiç,
Bir nisan sabahinda
Kus sesleri,
Rengarenk çiçekler arasinda,
Piril piril dogan günesle birlikte
Bir dost özlemiyle yanip da
Yalnizligi tattin mi?
Sen gurbeti nereden bileceksin...
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Güneş

..............................**Korkular yenilmediği sürece her zaman tarifsiz olarak kalmaya
mahkümdür**Ç.GÖLE

Güneşide vurmaya çalışıyorlar,
Gölgelerinden korkarak..
Onları güneşe götürmek,
Güneşi yanlarına getirmekten çok daha kolay,
Belleklerinde iz bırakarak...
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Günlüğüm

Günlüğümün her sayfasını,
Bir tek sözcükle doldurdum.
O!
Ressam çevirdiği zaman,
Güzel bir resimden..
Müzisyen çevirdiği zaman,
Eşsiz bir müzikten..
Doktor çevirdiği zaman,
Çaresiz bir illete bulduğum ilaçtan..
Köşedeki manav çevirdiği zaman,
Esnafa olan borçlarımdan..
Bir çocuk çevirdiği zaman,
Öğretmeninin verdiği alıştırmalardan..
Bir aşık çevirdiği zaman da,
Sevgilimden bahsettiğimi zannetsin diye! ..
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Güzel de

.......................Sahilevleri-İzmir/1982

Her şey güzel seninle,
Gökyüzünde güneş,kuşlar,
Denizdeki vapurlar,tekneler,
Sahildeki portakal bahçeleri,
Hatta;
O yoğun insan kalabalığı bile..
Bir de;
Gözlerin sorgu,
..............sözlerin sitem dolu olmasa.
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Hakkınız Var

Doğa böylesine güzelken,
Güneş böylesine aydınlık,
....................içini ısıtırken,
Deniz böylesine mavi,
....................böylesine berrakken,
Asfalt caddelerde;
Sevgililer kol kola gezerken,
Hakkınız var.
Mümkün değil şiir yazmamak,
Hepimiz bir parça şairiz elbet...
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Haklı

Kimi yitik,
Kimi saklı sevdalar.
Kim ne derse desin.
Unutulmaz anları,yaşanmışlıkları taşır,
Haklı sevdalar...
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Hamal

İki büklüm oldum.
Sırtımda bu yükü taşımaktan..
Kolay değil ki dostlar!
Bir parça anlayış,
.................biraz cesaret,
Ve;
Bir parça da sevginin
Hamallığını yapmak...
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Hasat

Hasat zamanı geldi sevgilim,
Ekinler biçiliyor köylerde.
Yollar bir bitiverse,
Şu yorgunluk bir geçiverse,
Ben de
......sevgimi biçsem...
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Hasbelkader

İsyan ediyor gençliğim,
Çocukluğuna hasret.
Gün doğmuş yine,
Dağ bana,yol bana hasret.
İzmir ya da Bursa,
Nasil olsa yaşiyor insan,
Ne farkeder.
Yasiyor da,
Eh iste hasbelkader...
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Hasret

Yıllardır dayandım
Hasretin her türlüsüne,
Daha da dayanırdım elbet.
Seni tanımasam,
Hasretini çekmesem..
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Hastane

Hastanedeki odamdayım güzelim,
Önemli konuklarım var,
Öğle yemeğine davet ettim,
Beyaz duvarları,
............................ve,
...............................rengarenk hapları..
Bir de dünyaya açılan küçük bir pencerem var,
Her gün bir koltuk ayırtıyorum ön sıralardan,
Tekerlekli bir koltuk,
Dışarıda oynanan,
Bazen dram,trajedi,
Bazen de komediyi seyredebilmek için...
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Haziran,Zonguldak Ve Ben

Bir haziran akşamı kuytuluğunda bıraktım umutlarımı,
Yakıp savurdum küllerini,
Karadenizin hırçın dalgalarına.
Ve;
Kıyılarında suskunluğum.
Haziran,Zonguldak ve ben.

Gün batımının ardında gizlenen gözlerinin yeşili,
İçinde açan binbir renk çiçekler,
Akasya kokularına bürünmüş Haziran.
Ve;
Kıyılarında hatıralarım.
Haziran,Zonguldak ve sen.

Bir gemi demir almak üzere limandan,
El sallıyor güverteden uğurladığım şiirlerim,
Çığlıklar içinde martılar,
Ve kıyılarında;
Gözleri yaşlı yalnızlığım.
Haziran,Zonguldak ve ben.

Poyrazla birlikte dalgaların taşıdığı,
''Ben sende tutuklu kaldım'' şarkısı eşliğinde,
Düşüncelerimle danseden puslu hatıralar
Dalıp giderken kentin karanlıklarına.
Yitip giden bensizliğin aydınlığında;
Silinen bir şehir,
................Zonguldak,
Ve;
Sensizliğe mahküm bir Haziran...
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Hesapsız

Yillarca yetecek kadardi.
Kendime inancim,insanlara güvenim,
Ne bilirdim
Onlarin da birgün tükenecegini,
Gençligimin böyle birdenbire gidecegini,
Umutlarin bir gün terkedip
Dört yanimi
Issizligin,yalnizligin çevirecegini
Nasil bilirdim! ..
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Hırsız

İzin almadan girdim kalbine,
Her şey darmadağın,bomboştu..
Sevgi miydi bilmem!
Bir sır gibi sakladığın.
Ne yazık ki geldiğimde,
O da yok olmuştu..
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Hiroşima

.............................Tarihin utanılacak sayfaları arasında yer alan bir insanlık ayıbının
anısına.

Bebe oksadiniz mi hiç?
Ben her oksayisimda Hiroşima'yi hatirlarim.
Bir agit dinlediniz mi hiç?
Ben her dinleyisimde Nagazagi'yi hatirlarim.
Hiç ellerinizle gözlerinize,burnunuza,kulaklariniza,
Saçlariniza ve derinize dokunup
Insan oldugunuzu hatirladiniz mi?
Ben hatirlamaya utanirim...
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Hissettiğim

Öylesine yorgun ki gönlüm,
Gün batımı kadar uzak dünyaya.
Şaşkın zamanların delisi şu gönlüm,
Kuş uçumu kadar yakın sevdaya...
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Hocam

Ne hastaydım,
........................ne elektriklerimiz kesildi,
..............................................................ne de notlarımı unuttum..
Sığınacak hiç bir mazeretim yok.
Barışlar kesildi dünyada,
Kan ağlıyor yürekler,
Üstüne üstlük;
Kavgalı yüreğimle kalemim,
Yazamadım hocam..
Hüzünler,
..............çirkinlikler,
...............................hoyratlıklar ve bedbahtlıklar..
Yazmak istemiyor artık yüreğim.
Yalanlarla dolu güzellikler,
.......................................ütopik sevinçler,
................................................................platonik aşklar,
Yazmak istedi kalemim,
Olmadı,
.............yazamadım hocam.
Varsın kınanayım,
...........................varsın sıfır alayım,
Yorgun artık yüreğim,
Hiç bir mazeretim yok,
....................................yok ki ne yapayım hocam...
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Hor

Hor kullandim dizeleri,
Senin gibi onlar da terketti birden.
Hor kullandim yüreği
Küskün,o da gidiverecek habersiz aniden..
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Ismarlama Düşler

Bir umut ısmarladım düşlerimde,
Her mevsim tazeliğini koruyacak.
Bir sevda ısmarladım kimi zaman da,
Çeşnisi bol olacak.
Buğulanmış camların ardındaki
Bir çift gözdeydi benim aradığım.
Unutulmayan akşamlarda yalnızlığıma ağladığım.
Çoğu zaman;
Bir candostum sözcüğüne sığdı bütün sırlar,
Dağıtmaya çalıştığım karanlıkların ardında saklıydı paylaşımlar.
Dağlar böylesine sarp,
.....................aşılmaz değildi.
Yollar böylesine dikenli,
.....................dolambaçlı değildi.
Gece,fırtına ve yağmur,
Böylesine karanlık,
..................böylesine şiddetli,
.........................bu kadar deli değildi.
Ve toprak;
Ve toprak böylesine susuz,aç,
..................bu kadar davetkar değildi.
Aslında;
Bilmelisin ki düşlerim gerçeğe hiç de uzak değildi.
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İçimden

Yargılamak mümkün olsa,
Müebbet hapse mahküm ederdim sizleri,
Sevinçler,güzellikler ve sevgiler..
Ve;
Sizleri de beraat ettirirdim,
Kötülükler,acılar.çileler..
Uzak durmanız için sevgilerden,
Yok olmanız için içimden...
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İmkansız

Bazi şeyler vardir ki imkansiz
Aylardan ocaksa,
Siir yazmak gibi.
Bazi şeyler vardir ki imkansiz
Aylardan eylülse,
Aşik olmak gibi.
Bazi şeyler vardir ki imkansiz
Sevgilim.
Aylardan bir ay,
Seni unutmak gibi..
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İnat

Geçmiş zamanların hatıralarında saklanmıştı,
Gözlerin,
.............gülüşün,
...........................ve hayalin..
Bir yeşil çıkardım,gözlerinin içinden
Tüm baharlara inat..
Sonra sıcaklığın,sıcaklığını çaldım gülüşünden
Güneşi kıskandırırcasına
Ve zulamda artık hayalin
Hatıraları yalnız bırakırcasına..
Artık ne geceleri anlatmak var dizelerde,
Ne de deli hasretleri..
Aykırı zamanlaradır savaşım..
Gökkuşağından çekip bir bir renkleri,
Yaşamımdan çıkardığım siyahlara inat yazışım..
Ne güzeldir  sevgili;
Seni gelecek zamanlara resmetmek,
Geçip karşısına saatlerce seni seyretmek,
Dinleyebilmek hayalinle eski bir sevda türküsünü,
Dinleyebilsen bir kez sen de sevgili,
...........................................bu sevda gönüllüsünü...
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İnsan

Bir okyanusu andırırdı yaşantım..
Bazen sessiz,
................bazen çalkantılı.
Açıldım enginliklere,
.......................Direndim dalgalara,
.................................Derinliklerinde yok olmadım..
Oysa;
Kıyılarında yakalandım fırtınalara,
Öyle insanlar tanıdım,
Sığlıklarında boğulmaktan kurtulamadım...
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İran-Irak

............................iki komşu ülke ve acı ve gözyaşından başka bir şey vermeyen bir
savaş,kazananı yok bu savaş daha 3 yıl daha acıları taşıdı iki ülkeyede.

Tam beş yıldır savaşırlar
İranlı Hodjati ile Iraklı Ahmar.
Yaşadıklarının farkında olmadan.
Kimbilir,
Kaç kar tanesi düştü yüzlerine,
Kızgın güneş kaç kez geçti başlarının üzerinden,
Kara bulutlarla gelen yağmurlar
Kimbilir,
Kaç kez yağdı üzerlerine.
Geride bıraktıkları,çocuklarını hatırlatırcasına.
Çiçekler kaç kez açtı,
Sitem edercesine,
Barışı,dostluğu düşünün dercesine.
Tam beş yıl oldu savaşırlar,
İranlı Hodjati ile Iraklı Ahmar.
Haberleri yok,
Ne yazdan,
........ne kıştan,
..............ne de baharlardan.
Bir an önce silahlarını bıraksalar,
Kör bir kurşun onları da bulmadan.
Utanacaklar belki,
Pişmanlık duyacakları o yıllardan.
Şöyle oturup bir konuşsalar,
Şu savaşı bir bıraksalar...

Çınar GÖLE

Çınar Göle

http://www.antoloji.com


www.antoloji.com - kültür ve sanat

İstanbul

Bir garip olur akşamları İstanbul'un..
Bir yanda;
Boğazın mavi suları üzerine düşen
.....................................Güneşin son ışıkları,
Diğer yanda;
İskelede motorları üzerinde,
...........................Ağlarını toplayan balıkçıların
.................................................sesleri ile karışık bir akşam.
Kıyıdaki meyhanelerden,
....................Hafiften gelen müzik sesleri,
Evine dönmenin sevinciyle koşuşan insanları,
Ve;
Demir alan vapurların,şileplerin,
Tiz sesiyle canım İstanbul'un,
............................Bir garip olur akşamları...
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İstek

Özenirim bazen dışarıyı seyrederken
Gökyüzüne,
Gökyüzündeki bir tek buluta.
Yerinde olmak isterim,
Göçeden kuşların,
.....................uzaktaki bir yıldızın.
Aslında bıraksalar neler istemem ki!
Denizde gururla salınan bir martı,
Dağların tepesindeki bir kartal,
Yıllanmış bir çınar ağacı olmak.
Ne bileyim,
Hatta güzel bir kız da isterim..
Nedir bu istek bitip tükenmez,
İsterim isterim de bir türlü sonu gelmez.
Ne gariptir,
İstekler çoğaldıkça hiç erişilmez...
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İstifa

Çamur atmaksa masum insanlara,
İnsanlik.
Ve;
Çalakalem karalamaksa bembeyaz bir kağidi,
Şairlik.
Utaniyor ve istifa ediyorum..
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İsyan

Hep böyle anlarda kabarıyor isyanlarım.
Ve;
Hepsi de sana yağmur,
Sanma ki sevmiyorum seni..
Fakat;
İliklerine kadar ıslanmış bir adam,
Yırtık bir gömlek,
......................bir kolu yok..
.....................................yamalı bir pantalon
................................................................kısalmış,
Bilemiyorum,
Islanınca çekmiş galiba..
Plaj şortu desem değil,
..............................moda desem değil,
Hep senin haltın bunlar..
Ve;
Bir çocuk sırılsıklam,
.......................titreyerek,korkulu gözlerle
...............................................................koşturuyor,
Nereye kendisi bile bilmiyor..
Sığınacak bir yer arıyor..
Hep böyle zamanlarda kabarıyor yüreğim,
Seyrederken sıcak odamda,
........................................penceremden dışarıyı..
İsyanım hep bu yüzden sana yağmur,
Sanma ki seni sevmediğim için...
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İş Dönüşü

Hep şikayet ettik çalışmaktan,
Getirdiği yorgunluktan.
Her akşam iş dönüşü
Derinden bir oh çektik yıllarca
Bir gün daha bitti diye.
Niçin düşünemedik kardeşim,
Niçin düşünemedik hiç.
Bir gün daha ömürden gitti diye..
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İşsizlik

Şimdi gülüyorsunuz,
Ama;
Nereden bileceksiniz
İşsizliğinde bir meslek olduğunu,
Hele;
Kültür düzeyi böylesine yüksek
Bir işsizler ordusu bulunduğunu..
Anlıyor musunuz! ..
İşsizlikte bir meslek,
Hem de,
......ne onurlu bir meslek!
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İşte

Denizse işte deniz,
Ayaklarımızın dibinde.
Gök her zamankinden mavi,
Güneş her günkünden daha aydınlık.
Doğaysa doğa yemyeşil.
Yürekse işte yürek,
Sevinç dolu,sevgi dolu.
Daha ne istiyorsun mutluluk,
Niçin o kadar uzaksın..
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İzin

Seni görmek istediklerini söylediler,
Halden anlarım ben güzelim.
Sakın bir çapkınlık yapmayın dedim.
Kalbime ve düşüncelerime izin verdim...
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İzmir'lim

Sevgin beni,
Bense seni,
Hazırlıksız yakalandık galiba İzmir'lim.
Bir şans verelim,
Fırsat varken sevelim,sevelim...

                                                   Çınar GÖLE

Çınar Göle

http://www.antoloji.com


www.antoloji.com - kültür ve sanat

Kaf Dağı

İnsan;
Yaşadıklarından ders almalı,
Sevinçler gibi acıları da paylaşmalı,
Of diyerek yılmamalı yorgunluktan,
Fırsat buldukça
O;
Kaf dağındaki mutluluğu aramalı...
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Karanlıklar

Karanlıkları anlatmaya çalışma bana;
Gözyaşlarım,
......................Ve,
.............................Düşüncelerimle,
Her akşam,dost oldum ben onunla...
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Karar

Amelelik yaptım,
İnşaatlarda taş taşıdım.
Kolumda sepet,
Trenlerde elma,sigara sattım.
Hava parasına,
Pırpırlarda muavinlik yaptım.
Tahsil dedim,
Şehirde üniversite de bitirdim.
Bir gün kalemi elime alıp,
Yazmaya başlayınca.
Şair olmaya karar verdim..
Ve;
İnsanlığımın farkına vardım...
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Karıncalar

Karıncaları izledim can sıkıntısından gün boyu,
Nasıl çalışıyorlar biliyor musun?
Bulabilmek için bir ekmek kırıntısı,bir damla suyu.
Ama;
Bazıları var ki anlamak mümkün değil,
Dolanıp duruyorlar yalnızca,
Sanki bir serseri,sanki bir deli..
Dokunmadım,karışmadım işlerine,
Onlar da seviyor besbelli...
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Kenar Mahalle

Her şehirde vardır mutlaka
Bir kenar mahalle.
Yıkı,dökük,
Boyası kazınmış evleri,
O evlerden
Çok uzaklardan dahi duyulur,
Üç kuru somunla,
Bir tencere çorbaya sallanan kaşık sesleri,
Şöyle hafiften bir rüzgar esse
Burnunuza getirir,
Çöp kokuları ile karışık
Tabakadan sarılan tütünün kokusunu.
Yıllar sonra sek sek oynarsınız
Geçebilmek için çamur tortusunu.
Sokak aralarında;
Kiminin gömleği,
Kiminin pantolonu yırtık.
Baıları;
Puanlı elbiseleri andıran yamalarıyla
Burunları akan çocukları.
Oyunlar oynarlar coşkuyla
Hiç bir şeye aldırmadan.
Eğer,
Geçmeye kalkarsanız oradan.
Görürsünüz,
Elleri bellerinde,
Bir büyük insan edasıyla
Nasıl süzerler sizi kuşkuyla.
Duyarsınız pencerelerden uzanan başların
Nasıl konuştuğunu fısıltıyla.
Utanırsınız,
İlerlersiniz yavaş yavaş,
İzlendiğinizi hissedersiniz korkuyla
Ezilirsiniz üzerinize çöken,
O bakışların ağırlığıyla.
İşte;
Her şehirde vardır,
Böyle bir kenar mahalle
Her şehirde vardır mutlaka,
Bütün sıkıntıları içinde taşıyan,
Ama yine de mutluluğu yaşayan,
Gülümsemeyi başaran insanlar,
Oyunlar oynayabilen çocuklar,
Hatırlayabildiklerim bunlar.
Ben de geçmiştim,
O kenar mahalleden bir zamanlar...
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Kıssadan Hisse

Gün be gün sayıları artan,
Hisseden pay almaya çalışan..
Çakallardır;
Arsızlaşan,leş yiyiciler misali üşüşen,
''Kıssadan hisselerdir'' yalnızca,
Onlardan arta kalıp da,
..................garibanların payına düşen...
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Kira

Keşke dün gelseydin,
Geç kaldın mutluluk.
Evimi,
Dün hüzüne kiraladım..

Çınar GÖLE

Çınar Göle
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Konuksever

Hiç hüzünü ağırladın mı sevgilim bir gece.
Benim fakir evimi iyi bilir o,
Bir acı gözyaşı kahvemi içer her gece,
Ve;
Seni konuşuruz karşılıklı saatlerce...

Çınar GÖLE

Çınar Göle
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Korku

Bugüne kadar bir çok şeyden
Korktum,çekindim.
Fakat en acısı,
Bir gün;
Dostum diyenlerden korkmamdı...

                                                         Çınar GÖLE

Çınar Göle

http://www.antoloji.com


www.antoloji.com - kültür ve sanat

Kör Olmak

Körlük,
Geçici de olsa üzücü.
Ama;
Dünyadaki bir yığın pisliği
Görmemizi engellediği için,
Galiba fena bir şey değil! ..

Çınar GÖLE

Çınar Göle
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Körfez

...........................Sahilevleri-İzmir-1982

Hep pisliğinden bahsedecek değilim ya,
Yanımda sevdiğim oldukça
Kordon'da bir bank,
..........sanki maroken koltuk gibi.
Körfezden gelen yosun kokusu bile,
......................güzel geliyor bana.
Hatta;
Yüzen meyva artıkları,
Sigara izmaritleri,
Buruşturulup atılmış kağıt parçaları bile..
Tüm pisliklere rağmen,
.............körfez bir başka güzel!
Diyorum ya,
.........yanımda sevdiğim oldukça...

Çınar GÖLE

Çınar Göle
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Köşe Kapmaca

Adeta köşe kapmaca oynuyorlarmiş
Üniversite mezunlari
Her köşe zaten çoktan tutulmuş
Bilmiyorum ne yapsak bu çocuklari! ..

Çınar GÖLE

Çınar Göle
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Köy Kahvesi

................................................................................eskikızılelma
köyü-Bursa/1985

Benim bulunduğum köyde,
Her gün anlatılır bu hikaye..
Toplanır insanlar birer birer köy kahvesinde.
Her gün defalarca anlatılan bu hikayeyi dinlemeye.
Bana da anlatmalarını istedim.
Dolarken yavaş yavaş insanlar,
Bey diye başladı köşedeki ihtiyar..
Sene 1978'ler,
Biliriz ölüm her yerde var.
Genç,yaşlı farketmez yar gibi kucaklar.
1978'ler;
Büyük şehirde zannedersin,
Ölüm her yerde bekler.
Karanlıklar,o karanlıklar
Köyde davara dadanmış,
Bir canavar gibidir.
Korkutucu,vahşi ve sinsi
Geçemezsin korkudan,
Can bu bey can
O ıssız sokaklardan..
Gençten biri devam etti,
Herkes  suskun,pür dikkatti.
Abim,ah abim..
Bizim köyden de gittiler,
Okuyacağız diye büyük şehire,
Ellerinde bir valiz ve çuvallarıyla..
İçleri dolu doluydu okuma sevdasıyla..
Biz de sevinirdik,
İşte bu doktor,bu mühendis,
Bu öğretmen..
Bizim köyden diyeceğiz derdik.
Bilemedik ki onları orada ölümün beklediğini,
Büyük şehirlere
Karanlıkların çabuk indiğini..
Okudular bey okudular dedi..
Şimdi hatırlayamadığım bir başkası,
Ve;
Vuruldular bey vuruldular,
Şimdi geride kaldı
Gözleri yaşlı bir anası bir babası..
Ufak bir çocuk,
Ondördünden fazla göstermez yaşça,
Biri benim abimdi deyiverdi yavaşça.
Her gün yolunu gözlerdim geliverecekmiş gibi.
Dolmuşun önüne fırlardım aramak için abimi.
Bir gün geldi,
Getirdiler bir tabutla dolmuşun üzerinde.
Kanlanmış elbiselerini doldurdukları çuvalı,
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Ve valizi dolmuşun içinde,
Abimin yerinde..
Tekrar ihtiyarın sesini duydum.
Çok uzaklardan gelen,
Bildik bir ses gibiydi.
Sene 1978'ler,
Kardeş kardeşe pusu kurmuş
Öldürmek için bekler..
Okudular bey okudular!
Vuruldular bey vuruldular!
Vuruldu doktor Yusuf,
........................vuruldu mühendis İbrahim,
....................................................vuruldu öğretmen Selim.
Hani oluverselerdi diyorum.
Herkes birden dalıverdi,
Çocuk abisini hatırlayıverdi.
Gün batarken üzerinde köy kahvesinin,
Kalabalık yavaş yavaş dağılıverdi.
Bir ben kaldım şimdi,
İskemlenin üzerinde..
Donuk,çakılırcasına,
Bir yumruk tıkandı boğazıma,
Ağlamak istiyorum ağlamak katılasıya...
Ben de korkarım karanlıklardan,
Sessizce ayrıldım bu köy kahvesinden,
Gece ağırlığıyla üzerime çökmeden.
Ağlamak için,
.....................ağlamak için...

                                                            Çınar GÖLE

Çınar Göle
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Kral

Rüzgarla savrulan sarı başaklarda,
.................................sanki ben.
Engin denizlerin simsiyah karanlıklarında,
.................................sanki ben.
Yanardağdan püsküren kızgın lav,
.................................sanki ben.
Karanlıklar ülkesinin yalnız kralı,
.................................Ben..

Çınar GÖLE

Çınar Göle
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Kristal

Yüreğim sen,
..................sen deli bir sevda,
......................................sevdamsa oldu koca bir dünya..
Tarifsiz  bir sarsıntı,
.....................yıkıldı dünyam,
Ah bir tanem,kırılıverdi birden,
Sevdamı koruyan kristal cam...

                                             Çınar GÖLE

Çınar Göle
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Lades

Tanrım biliyor ya,
Nasıl sabrettim,nasıl katlandım.
Günlerce,aylarca hatta yıllarca
Hiç kaybetmemem gerek derdim.
Bir gün geldi sana sevgimi verdim,
Lades...

Çınar GÖLE

Çınar Göle
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Laf Olsun Diye

Ahşap bir evde,
Doğdu çığlık çığlığa..
Cümle eş dost karıştı bu şenliğe,
Laf olsun diye..

Düşe kalka geldi altı yaşına,
Baktı yaşıtlarına,
Başladı okula..
Laf olsun diye..

Yıllar çabuk geçiyor
Baktıkça geriye,
O hala inat olsun diye
Başladı üniversiteye..
Laf olsun diye..

Derken başladı memuriyete,
Erken derdi hep,
Ama bir gün evleniverdi de
Güldü bıyık altından..
Laf olsun diye..

İki boğaza zor bakarken,
Bir de çocuk çıktı başımıza demeye başladı.
Sorulduğunda,aman canım
Laf olsun diye..

İnsan bu, bir derken iki,
İki derken üç oluverdi.
Dertler de birken bin oluverdi.
Ama hep sorulduğunda,
İyiyiz canım derdi..
Laf olsun diye..

Yalan olmasın otuzunu geçmişti ki,
Bembeyaz oluverdi o saçlar.
Hani üstad demişti ya;
''Yaş otuzbeş yolun yarısı''
Aman ne yarısı,görseniz
Adamcağız yolun sonuna gelmiş..
Ama hep! ..
Laf olsun diye..

Bir kaç yıl sonra,
Bir gün aniden ölüverdi.
Çocuklar ağlar,
Karısı dövünür,komşular ha keza.
Ama o;
Sanki bizleri görüyormuşcasına gülümseyerek,
Laf olsun diye..

Yıkadılar,kefenini giydirdiler,
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Tabutuna koydular.
Yatırdılar musalla taşına
Namazı kılındı.
Büyük bir kalabalık vardı cenazesinde,
Canım;
Laf olsun diye..
Gömüldü,
Vasiyeti üzerine şunlar yazıldı
Mezar taşına.
''Doğdum,yaşadım,öldüm,
Laf olsun diye''

                                                      Çınar GÖLE

Çınar Göle
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Lazım

Yaziver bey yaziver;
Bize
Yol lazim,elektrik lazim,su lazim.
Hep deyiverirler,
Yaptiracağiz evelallah nemelazim
Ne ola ki o acep?
Yalniz her zaman unutuverirdik,
Yaziver bey yaziver;
Bu sefer bize,
Bir de mert yürekler lazim.

Çınar GÖLE

Çınar Göle
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Mahkeme

Yargılandığımı hissettim bir an,
Seni severken.
Halk jürisindeki dilin,
...............gözlerin ve ellerin
Suçsuz derken.
Yargıç koltuğundaki kalbin,
Suçlusun der gibi geldi.
Hiç unutmam tarihini,
Günlerden sen,
............aylardan sen,
...................yıllardan sendi...

Çınar GÖLE

Çınar Göle
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Mahzun Bir Mektuptur Çernobil

Mahzun bir mektuptur Çernobil
............Salim MISIRLI; Nurettin ÖRENEL ve ihmal nedeniyle yaşamlarını yitiren
binlerce insanın anısına

Merhaba Salim;
Neredeyse altı yıl olacak gidişinin ardından.
Bir yaşında yaşamını yitiren biri için
Altı koca ömür bu sene..
Zaman acımasız,tanımsız acılarla dolu.
Hüzünlü bir vedaydı ayrılışın,
Bu kentin sisli akşamlarından.
Unutmak mümkün mü?
Bulutlar bile isyan etmişti o gün,
Ağlamıştı bu haksızlığa.
Sonraları hep düşündüm.
Başka bir dilde bu isim bu kadar denk gelebilir miydi! ..
Bilirsin bizim yörelerde '' Çer ''
Dert demek,
...........kahır demek,
......................çile demek.
Ruslar bu kente bunu bildikleri için mi Çer-nobil demişler.
Biliyorum Salim şimdi belki de,
Acı acı gülümsüyorsun.
En son gülümsemeni,
Çapa'da görmüştüm.
Sana iyi olacaksın,kurtulacaksın derken,
Dağ gibi bir insanın
Bir anda nasıl küçülebildiğini görüp içim ağlarken.
Bir söz bulamadım diyecek Salim.
Bilirsin böyle durumlarda bir tuhaf oluyorum.
Elim ayağıma dolaşıyor,konuşamıyorum.
Hani;
Çocukta değilim,
Gözlerime isyan eden gözyaşlarımı
Özgür bırakayım.
Hem sana ayıp olmaz mıydı bu Salim?
Nerde kalırdı dostluğumuz?
Nasıl moral vermek bu denmez miydi?
Bir sözün var ki hala kulaklarımda...
''Benim artık dönüşüm yok,gidiyorum''
Ah be Salim,
Derler ya canını almaya geldiğinde,
Öleceğine yakın görünürmüş Azrail insana,
Sende mi gördün bu sözleri söylerken,
Hastahaneden ayrılırken gördüğüm,
Yüzlerce Salim'in yüzünde bu ifade,
Dudaklarından dökülen sessiz çığlıkları
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Adeta bunu haykırıyor.
O anda yüreğimden geçen neydi biliyor musun?
O hastahaneyi çınlatırcasına
-Bir yere gitmiyorsunuz demek.
Diyemedim kardeşim diyemedim.
Diyeceklerim de düğümlendi boğazımda.
Boğuluyorum sandım.
Ölüm ne denli zormuş o anda anladım...
Biliyorsun kardeşim,
Beş kişi gelmiştik son ziyaretine.
Senden iki sene sonra da,
Nurettin'i kaybettik aynı illetten.
Niyazi'nin ölümüde trajikomik.
Hep olaylar olduktan sonra
Önlemler almakta üstümüze yoktur bilirsin.
Bariyersiz bir yurdum hemzemininde
Tren altında kaldı.
Bariyer mi?
Yapıldı kardeşim yapıldı.
Eşin de senden sonra memlekete döndü.
Belki de kızmışlardır,
Salim'i niçin bıraktın geldin diye.
Seninle birlikte dönmeyi ne çok isterdi.
Bunu senden iyi kimse bilemez.
Oğlun da mühendis oldu,
Ve;
Çerlerin ortasına savruldu o da bir yaprak misali.
Artık ne gazete okuyorum,
Ne de televizyon izliyorum.
Birinci haber;
Sanat uğruna yapılan biriyle bir yerde basılmak.
İkinci haber de '' Vatan sana canım veda ''
Yine saldırı,
Yine canlarını yitiren masum Mehmet'ler.
Nasıl okuyayım,nasıl izleyeyim Salim.
Canım ülkem
O kadar çok düşünen insanla doldu ki,
Çerler çok olunca düşünceler de çoğaldı.
Hani zaman zaman aklıma geliyor.
Bakırköy'de hastahanenin bahçesinde,
Rodin'in düşünen adam heykeli var.
Sanatçı şu halimizi görseydi inan kardeşim
Kendi heykelini kendi elleriyle parçalardı.
O kadar çok düşünen adam heykeline sahibiz ki! ..
Onun heykeli artık sıradan,alelade bir şey oldu.
Ah be Salim,
Ah be dostum;
Şu gözlerimizin içine baka baka,
Çayını yudumlayan bir bakan vardı ya,
Hani bir bardak çaya binlerce can verdiğimiz bakan.
Görürsem bir bardak çay da ben ısmarlayacağım ona,
Ben çay borcumu ödüyorum,
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Bana arkadaşlarımı geri verin sayın bakanım diyeceğim.
Genelde;
Er mektupları,
...........cezaevi mektupları,
.......................hastahane mektupları
Hasret doludur,özlem doludur,dertlerle doludur.
Bu da mahzun bir Çernobil mektubu kardeşim.
Nurettin'ede yazacaktım,
Gördüğünde söylersin,bağışlasın beni.
Çok yoruldum artık kardeşim.
Sizleri çok özlüyoruz,
Çok özlüyoruz be Salim...

Çınar GÖLE

Çınar Göle
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Masallardaki

Her şey masallardaki gibi olsa
Sen bir padişah kizi,
Ben beyaz atli prensin olsam.
Güneşi istediğimiz zaman
Doğdurup,batirabilsek.
Denizler sütliman hiç dalgalanmasa
Çiçekler dört mevsim hiç solmasa
Ayriliklarin da,kavuşmalarin da
Sonu hep mutlulukla dolsa
Düşüverse gökten
Bizim de başimiza üç elma bir bir
Keske her sey masallardaki gibi olsa..

Çınar GÖLE

Çınar Göle
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Mayın

Bir gün;
Dünya cumhurbaşkanı olsam.
Etrafını dikenli telle çevirir,
Dört bir yanına,
..............uyarı levhaları koydururdum.
Dikkat!
Mayın tarlası diye.

Çınar GÖLE

Çınar Göle
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Mektup

Sevgi,dostluk tohumlarını gönderiyorum
Mektubumda sana.
Yol uzun,gün sıcak.
Özlem içimde,sabır içimde,umut içimde.
Bir an önce yeşerip,
Ulaşsın diye.

Çınar GÖLE

Çınar Göle
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Melis

Bilirim;
Ateş düştüğü yeri yakar,
Bir de taze,körpe bir fidanken kurumuşsa,
Bir kıvılcım dünyayı yakar.
Neyi sorgulayım,
.....................kimi suçlayayım?
Ailesini mi,
..............düşüncelerini mi,
...................................zehiri akıtanları mı...
Yoksa;
Toplum olarak ertesine varmadan,
............................................biz unutanları mı! ..
Bir Melis geldi geçti dünyadan,
Onaltısında gazetelerde birinci sayfadan..
Hızlandırılmış eğitim,
....................hızlandırılmış tren,
Ve;
En sonunda onu da başardık..
Hızlandırılmış yaşam..
Haftasına varmadan unutulup gidecek,
...........................................silinecek hafızalardan.
Kaçımız hatırlayacak Melis'i?
Kaçımızın beyninde düşünceler,
.......................................kılıçlarını kuşanacak?
Kaç anne baba bundan ders alacak,
Daha kaçının yüreği yanacak?
Yeni Melis'ler ararken tacirler,
Kaç yetkili yetkisiz hesap soracak?
Ve bilirim,bilirim ki
Melis'te belki üç gün,
........................belki beş gün sonra yok olacak.
Hiç yaşamamışcasına,
...............................zaten,
........................................Ne yaşadı ki! ..
Nerede;
Yalınkılıç yeldeğirmenleriyle savaşan aydınlarım?
Nerede;
Çalakalem silahşörlük yapan yazarlarım?
Nerede;
Attığında mangalda kül bırakmayan siyaset erkanım?
Neredesiniz;
Duyarsızlığı sanat belleyen insanlarım?
Hiç değilse Melis'in sesini duyun,
..............................................duyun ki dinsin acılarımız,
Duyun ki umutları kucaklasın çocuklarımız,
Umutlu çocuklarımız,
........................çocuklar umutlarımız...

                                                                    Çınar GÖLE-Umutsuzca da olsa Melis'in
son olmasını umut ediyorum..
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Çınar Göle
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Memleketim

Memleketim,
Canım memleketim..
Güzellikler,umutlarla doluydu,
Her karış toprağın bir zamanlar.
Tükenmemişti ki,
Kelaynak kuşları gibi dürüst insanlar..
Tükenmemişti ki,
Etrafını çevreleyen onur çiçekleri..
Tükenmemişti ki,
Tek bir mumla dahi olsa aydınlıklar..
Sen görmek,yaşatmak istediğim,
Gözümde,gönlümde doyasıya yaşadığım,
Sen canım memleketim...

                                                          Çınar GÖLE

Çınar Göle
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Merhaba

Üç kez çıktın karşıma,
Ve;
Üç merhaban sığdı yaşantıma,
Görmezden geldiğim.
Allah'a bir can,
Sana üç merhaba borcum..
Düşüncesizce harcadım kızma,
Son sözüm sana,hoşçakal gülüm,
Yüreğimde son bir merhaba,
O da sana ölüm..

Çınar GÖLE

Çınar Göle
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Mezarlık

Hep korktuğum,
O mezarlıktan geçerken..
Bir gün
Henüz kurumamış toprağın başında,
Bir adam gördüm.
Yanakları çökmüş,
.......................dudakları titrek..
Ağlamaktan galiba gözleri şişmiş..
Elinde de bir buket gül.
Zavallı adam;
Sevgisini çok genç yaşta kaybetmiş...

                                                    Çınar GÖLE

Çınar Göle
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Miras

Karima,
Yillardir alinterimle kazandiğim,
Sayginliğimi.
Çocuklarima,
Her gün bir kenarda biriktirdiğim,
Sevgimi.
Dostlara da,
Ayriliği birakiyorum..

Çınar GÖLE

Çınar Göle
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Mutluluk

Yıllardır,
Gerçek hayatta aradım mutluluğu.
Umutla,sabırla..
Bir türlü bulamadım.
Artık düşlerimde arayacağım.
Hem orada,
Sabıra da,umuta da gerek yok..

Çınar GÖLE

Çınar Göle
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Mutluluk Denilen

İşte gece;
Ayrı yerlerde bile olsak,
Aynı şeyleri düşünüyor olmak.
Dostluğu,sevgiyi,
Tek bir yıldıza bakmak,
Aynı havayı teneffüs etmek,
Ortak bir özlemi paylaşmak,
Mutluluk denilen şey bu olsa gerek...

Çınar GÖLE

Çınar Göle
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Mücadele

Ah dünya! ..
Yıllarca boşlukta düşmanlarınla
Yalnız savaştın,
.......................kazandın da..
Bir de, seni içten kemiren,
......................................biz insanlar olmasak...

                                                             Çınar GÖLE

Çınar Göle
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Müzayede

Beni hatırlatan bütün eşyalarımı,
Mezatta satışa çıkarmışsın..
En değerli parça da,
Sevgimdi,
Elinde kaldı...

                                Çınar GÖLE

Çınar Göle
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Nasır

Bir ırgat gibi çalıştım,
Yıllarca senin için.
Yüreğim de nasır bağladı.
Artık;
Ne acıyı ne de sevgiyi hissedemiyorum...

Çınar GÖLE

Çınar Göle

http://www.antoloji.com


www.antoloji.com - kültür ve sanat

Neler

Gözlerin ne kadar güzel,
Çağla yeşili,
Aşkı bakışlarında görmek mümkün.
Hele ellerin,
Kar gibi beyaz,pamuk gibi yumuşak,
O tarif edilemez heyecanı,
Ellerinde tatmak mümkün.
O küçük kalbin nasıl da çarpıyor,
Sevgiyi bu seslerde,
Derinliklerinde hissetmek mümkün.
Bir de sevgilim olsa,
Daha neler söyleyeceğim neler! ..

Çınar GÖLE

Çınar Göle

http://www.antoloji.com


www.antoloji.com - kültür ve sanat

Neyleyim

Odalar artık sessiz,
.......................suskun..
Solmuş farkında olmadan tüm renkler,
Ve o çok sevdiğin menekşelerin boynunu bükmüş,
Toprak çaresiz,
Dört yanını ıssızlık, ısırganlar bürümüş,
Bana inat mı çalıyor emektar radyo hicran şarkıları..
Meğer;
Gözlerinle can bulurmuş tüm renkler,
Gülüşünle açarmış menekşeler,
Sesinle aşk şarkıları çalarmış radyolar..
Bahar gözlüm,
...................sevdiceğim..
Küstük gidişinin ertesinde güneşle,
.......................................konuşmuyoruz artık.
Ben gün ışıklarını,
......................O da bana hüzünlerimi geri verdi.
Güzellikler  yitirildi,umutlar tükendi
Sıkıntılarımı  paylaşacak,
Yalnızlığıma ortak olacak dostlar,
Sevdamın peşinden onlar da
.................................bir bir  bel verdi..
Bilesin diye söylüyorum gül yüzlüm
Bir tek yalnızlık bana kol kanat  gerdi..
Kimilerine göre sultanlık,
........................kimilerine göre ise  özgürlük bunun adı
...................................................................................neyleyim..
Yürek tutsak olmuşken sevdiğim,
................................ben bu özgürlüğü neyleyim...
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Noktalama

Öfkenin altını çizdim bir kalemde.
Hüzüne bir nokta koydum.
Ünlemle karışık,
Bir soru işaretiydi sevinçler
Zor yılların peşinde..
Sevdama iki nokta koydum üst üste,
Rengarenk çiçekler açmalı içinde.
Hasret içinde,umut içinde.
Şimdi virgül zamanı yüreğimin derinliklerinde.
Bakakalırım üç noktanın ardından,
Sevdam hala yerli yerinde.
Satır başı yapmaya gücüm yok artık.
Geri dönüş korkusunu dile getirir noktalar,
Aynı zamanda bitiş acısını.
Parantezler de karıştı,
Beynimle yüreğim arasında.
Yüreğim aç parantez diyor,
Sevdamın gelgitlerinde...
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Oğullarıma

Yağan yağmurdan,çamurdan,
Gecelerin karanlığından,
Kor sıcaklardan sakındım sizleri..
Gözümden bile sakındım..
Set çekmedim hiç bir zaman sevgiye,
Sonsuza dek açtım yüreğimi kucaklamak için..
Bilirim ana yüreği ne demek,
Onun sevgisiyle büyümek,
Ayakta durabilmek dimdik,
Onunla yürümek,onunla gülmek..
Boş vermek her şeye ona güvenerek,
Sığınacak bir limanın varlığını bilerek..
Bilirim bunları,
......................bilirim de,
Siz de bilir misiniz canlarım,
Sizsiz bir dünya ne demek,
Sizsiz baba yüreği için bu dünya,
Bitmek,
............tükenmek,
............................sözün kısası ölmek demek...
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Okudum

Bir mektup yazdım sayfalar dolusu sana,
Dönüp dolaşıp,
En sonunda ulaştı bana..
Okudum saatlerce sevdiceğim,
Satır başlarında seni,
Ve;
Satır aralarında yokluğundaki beni...
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Olağanüstü Hal

Sanki;
Dilim,gözlerim,ellerim
Olaganüstü hal ilan ettiler
Beynimde..
Ellerim dokunmamacasina
Gözlerim görmemecesine
Dilimse söz söylememecesine
Sana karsi...
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Olası

Her şey olası,
Şu kısa yaşamda..
Sevmek,
Doğmak,yaşamak ve ölmek.
Kör olası,
Sevdiğinden ayrılmakta olası..
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Onur Çiçekleri

Evimin balkonunda,bahçemde,
Onur çiçeklerinden bir çit ördüm,
İç içeyim şimdi..
Karanlıklar,bilinmezlikler,
Hatta;
Yalnızlık bile korkutmuyor..
Belki garip bir çiçekçiyim,
Ama,
Onsuz bir yaşam düşünülebilir mi?
Onur çiçeklerinden bir çit ördüm kalbime,
Kokusuyla,
.................dallarıyla benliğimi saran,
Varoluşa ulaşan,yanına çağıran,
Bazen davetkar,
......................bazen sitemkar..
Her yıl,her ay,
Hayır,
..........her gün açmalısınız siz onur çiçekleri,
Yaşayabilmem için güzellikleri,
......................................yaşayabilmem için sevgileri...
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Ortak

Umutlar gibi,
.........yıllar da yalancı çıktı.
Oysa söz vermişti bana,
..................seni getirecekti.
Bir anda mevsimleri değiştirecekti,
Şarkılara göre sevenler hep sevilecekti.
Sevdiğim,gözbebeğim,esin kaynağım..
Yıllarım,aylarım,gün ortağım...
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Oyun

Nasıl da aşıverirdik çocukluğumuzda duvarları.
Bir yıldız kaysa gökyüzünden,
Uzanırdık,
Sanki tutuverecekmişiz gibi ellerimizle.
Zaman zaman,
Gözlerimizi sımsıkı yumar,
Öldüğümüzü düşünürdük.
Her şey bir oyundu o zamanlar.
Bilemezdik;
Duvarların böyle yüksek,
Yıldızların umutlar kadar uzak,
Yaşamın acımasız,
Ölümün böylesine zor olduğunu...

Çınar GÖLE

Çınar Göle

http://www.antoloji.com


www.antoloji.com - kültür ve sanat

Ödünç

Tıpkı ev sahibim gibisin.
Senden sevgini istedim,
Ödünç verdin.
Hem de istediğin zaman,
...........geri alabilmek üzere..
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Öksüz

Artik sen de yoksun
Dizelerim öksüz,
Ben öksüzüm.
Sorma;
Niçin böylesine yorgunum,
Böylesine mahzun.
Sensiz çaresiz,çok güçsüzüm..
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Ölüm

Bir gün;
Sağımda,solumda,
Önümde,arkamda,
Yani dört bir yanımda,
İnsanlar olacak,
Dostlarım olacak..
Hem gerçek,hem de yalancı.
Gözlerinde hüzünle karışık,
Bir kaç damla yaş görülecek.
Belki gerçek,
Belki bunlar da sahte..
İstemiyorum,gelmesinler peşimden,
Ağlamasınlar arkamdan..
Sevinsinler gerçek dostlarım,
Nihayet kurtuldu bu hayattan diye.
Sevinsinler yalancı dostlarım,
Nihayet geberip gitti diye..
Gömeceksiniz beni bir yığın toprağın altına,
Kaybolacağım gözlerinizin önünden,
Dikeceksiniz kurumamış toprağımın üzerine,
Beyaz bir taş..
Artık;
Ağaçlarla,kuşlarla,
Ve;
Uğuldayan rüzgarlarla olacağım arkadaş..
Gelmeyin bir daha mezarıma,
Unutup,
Silip atın pırıl pırıl yaşam dolu yüreklerinizden..
Gelip de bırakacağınız tek bir çiçeğin,
Gözyaşlarınızla açmasını istemiyorum...
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Ölüm Döşeğinde

Ağlama be ağlama kiz
Nasil olsa bir gün ayrilmak var
Ha simdi olmus ha sonra
Ölüm kapidayken ağlamak neye yarar.
Sor bakalim ne istermiş,
Bilirim can borç ödenecek elbet..
Karina,çocuklarina yük olma dermiş.
Aliversin bir nefeste silinecekse şayet
Sen bir yar gibi sevdigim şairliğim
Sen bir gül gibi solan gençliğim
Sen her gün yollarini beklediğim
Unutulacaksa hemen
Çikiver can can borçsun elbet.
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Önsöz

Bir gün şiirlerim kitap halinde basılırsa,
Dost sohbetlerinde konuşulur,ismim anılırsa,
O çok sevdiğim şarkı söylenip çalınırsa,
Mutlu olurum ben dostlarım sizlerden uzak..

Bırakıyorum kitabımın tüm gelirini onlara,
Bir armağan olsun Afrika'daki aç insanlara,
Sizler gibi yardım elini uzatanlara,
Saygı duyarım ben dostlarım sizlerden uzak..

Gözlerinde ölüm korkusu,yoksulluğun,açlığın izleri,
Düşünsenize bir deri,bir kemik kalmış bebeleri,
Eşit kılmıyor mu sonuçta ölüm bizleri,
Ağlıyorum ben dostlarım gözlerden uzak...
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Özlem

Çekip gitti beyaz bulutlar,
Göçmen kuşlar gibi.
Yine bir gece,
.............Ve;
...............Hatıralar.
Bulutlara arkadaştı uçurtmalarım,
Ve o kuşlar misali,
..................çekip giden çocukluğum.
Kapatıp gözlerimi düşündüm yitip gittiğimi,
Düşledim,
Avucumun içinden kayıp giden zamanı..
Kuşlar,bulutlar yine gelecek,
............................belki hatıralar da.
Ya çocukluğum! ..
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Pay

Ne kadar zormuş;
Hayallerimi sizlere bölüştürmek,
Birazını genç kızlara,
Birazını yerimde olmak isteyen delikanlılara..
Yok artık bundan böyle yaşamın kahrını çekmek,
Katlanmak yalnızlıklara..
Kızıyorum bir zamanlar sığındığım yıllara,
Etrafımda dostlarım varken..
Son veriyorum artık
Benim yerime gördüğünüz rüyalara,
Dünya dostluk üzerine dönerken..
Yürekten merhaba,
Sevgi dolu yarınlara..
İnsanları sevmek böyle güzelken...
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Paydos

Bir insan bilirim;
Öğrenciyken,
Dört gözle bekler paydos zilinin çalmasını.
Bir insan bilirim;
Çalışırken,
Özlemle bekler maviliklerin kararmasını,
Bir an önce akşamın olmasını.
Her paydos;
Nasıl da sevindirir,
Nasıl gülümsetir
Koca bir gün asık yüzünü..
Bir insan bilirim bir insan;
Ölüm,
Paydos dediğinde
İstemez bir türlü zamanın dolmasını,
Bekler her gün dört gözle beklediği
Karanlıkların dağılmasını.
Bu ne surat,
.........bu ne nankörlük! ..
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Politikacı

Sevimli miyim?
Yeterince.
Lisan?
Çat pat.
Konuşma yeteneği?
Eh,biraz var herhalde.
Vaat?
Ondan çok bir şey yok.
İcraat?
Hımmm...Düşünmem gerek.
Ya yalan?
Ara sıra..
Oooo olmadı.
Canım ara sıra dedikse...
Yakışıklı mıyım acaba?
Hiç farketmez.
Peki ya iyi bir politikacı?
Ona ne şüphe...
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Renkler

Nasıl tarif edilir mavi!
Berrak,
......masmavi bir gökyüzünün yanında,
Nasıl korur kendini beyaz!
Bunca kirlenmişliği taşıyan bir dünyada,
Anlatmak mümkün mü kırmızıyı!
Can taşıyan bedende akan kanda,
Güneşin dilindeki bir türkü olsaydı yalnızca sarı,
Mahzunlaşmasaydı papatyalar akşam karanlığında.
Umudun kardeşi olmaz mı sanki yeşil!
Yüreklerde taşınan saklı sevdalarda,
Siyah,siyah,
Ah o siyah;
Yalnız bir yolcu olsaydı
..................uzayıp giden yollarda,
Sen olmadıktan sonra sevgili,
Anlamını yitirir tüm renkler
...................uçup giden yıllarda...
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Rüya

Dünya;
Benim eksenimde dönüyor.
Her şey mutlu sonla biten
Güzel bir masal.
Başımı yastığa koyduğum an,
Uyan artık Çınar uyan...
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Rüyalarına Girebilsem

Seni nasıl seviyorum,
Biliyor musun?
İtalya'ya götürmek isterdim seni,
Napoli,Milano,Trieste'yi gezerdik el ele,
Roma'da Collesium'da,
Çikolatalı dondurmalarımızı yer,
Gladyatörlerin zafer çığlıklarını dinlerdik..
Sonra seni Paris'e götürürdüm.
Paris,
Her bahar böylesine güzeldir,
Hele bir de seninle..
Modayı senin üzerinde yaşatırdım Paris'e..
Chanzelize'ye çıkardık,
Ve vedayı Eiffel'den yapardık..
Londra'da beş çayına yetişirdik,
Sisler arasında,
Sen Thames'i,
....................Ben seni seyrederdim saatlerce..
Amerika'yada götürürdüm seni,
Teksas'ta bir çiftlik satın alırdım,
Doğum günü hediyen canım..
Çiftçilik yapardık,
Hayvan yetiştirirdik canımız sıkılıncaya kadar,
Akşamları sana serenat yapardım gitarımla,
Göz göze gelir,
..................suskun,
Geceyi dinlerdik..
Sana Afrika'yıda gezdirmek isterdim,
Nil'i botla geçerdik,
Sonra ehramlara,
.....................O muhteşem piramitlere giderdik..
Sana Keops'u satın alıverirdim..
Galiba canın sıkıldı canımın içi.
Artık;
Bir gemi bizi Türkiye'ye götürsün,
Gün ışırken ulaşırız..
Annen sabah uyandırmaya geldiğinde,
Belki;
Ne güzeldi diyebilirsin.
İşte;
Bir de rüyalarına girebilsem diyorum! ..
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Sağlam

Bir gözünüz var ki,
Tüm kötülükleri görüyor.
Bir kulağınız var ki,
Tüm döküntüleri topluyor.
Bir burnunuz var ki,
Tüm pislikleri kokluyor.
Bir diliniz var ki,
En acı sözleri söylüyor.
Hala,
Sağlam olduğunuzu mu iddia ediyorsunuz! ...
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Sallapa(r) ti

Yeni bir seçim heyecanı,
Yeni bir mücadele..
Herkesin dilinde bir sakız,
Ağzında emzik sanki..
İşte falanca parti,
Yok filanca parti.
Boş vallahi hepsi boş,
Baksanıza şöyle bir
Hepsi sallapa(r) ti...
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Sana Dair

Zor tebessümlerdir,
Suskun resimlerde dudaklarında gördüğüm.
Sararmış akşamlardır,
Buğulu gözlerindeki hüzün.
Görmek isteyip göremediğim,
Gelmek isteyip gelemediğim,
Tutunmak isteyip de tutunamadığım..
Fırtınalı yaşamın dökülen yapraklarıdır,
Salıncak misali sallanan yüreğim.
Ürkek karanlıkların yaratttığı bir ürperme,
Tatlı bir heyecandır,
Belki de beklediğim..
Sen sevdanın resmi,
Sen mutluluğun ismi,
Gözlerimdeki yaş,içimdeki ateş.
Çaresiz sitemlerimdeki isyanın sesi.
Sen tutkunun,
............aşkın ta kendisi...
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Saygı Duruşu

Bir gün gelecek,
Tüm dünya davet edilecek..
Hani o,
Yitirilen kıymetli bir varlık için
Yapılan saygı duruşuna..
Bütün dünya ağlayacak,
Başları önde yas tutacak,
Kaybolan insanlığın anısına...
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Selam

Selam verdim bozkırdaki ağaca,
Dallarını eğdi.
Selam verdim denizlere,
Dalgalandı.
Selam verdim gökyüzüne,
Gün ışıldadı.
Selam verdim bir kıza,
Sevdalandı..
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Sen

Sevdam;
Tutsak olmuş kuş misali yüreğimin çırpınışlarında,
Sen en güzel şiirsin saklanan,dizelerimin koynunda..
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Sen Götür

Gözlerindeki baharı,yüzündeki güneşleri,
Mutluluğu anlatan,
En güzel aşk şarkılarını al sen götür.
Serseri baharlar,hasret türküleri,
Yüreğimi üşüten kışlar bana kalsın.
Ne denli olası olsa da;
Kolay değildir yalnızlık,ayrılık acısı,
Çekilesi değil bir başına yürek sancısı,
Sen varken;
Gecemi aydınlatan yıldızların ışıltısı,
Hepsini sana verdim al sen götür.
Hüzünlü karanlıklar bana kalsın.
Coşkulu,deli ırmaklar misali çağlayan,
Arsız bir sarmaşık gibi sarmıştı beni sevdan,
Bir tatlı sözünle içimde güller açtıran,
Sana veriyorum o gülleri al sen götür.
İçimi acıtan dikenleri bana kalsın.
Bilirim kolay değildir,
Ayrılığı taşırken yüreğin yazmak mutluluğu,
Ne kadar hasret kalsa da beyaz kağıtlar,
Yazılamaz en güzel aşk şiirleri,
Su gibi akmaz dizeler,
Dinmez bir kalemin asla suskunluğu,
Yine de;
En güzel şiirlerimi al sen götür.
Sevmelere hasret,mahzun dizeler bana kalsın.
Aslında;
Beyaz bulutlar kadar umutlarla dolu,
Yılkı atları gibi özgür olmalıydı sevdam,
Sen olmadıktan sonra,
Ne denli anlamsız bir tanem.
Çaresiz sana bıraktım bütün seviyorumları al sen götür.
Sevmiyor çıkan papatya falları bana kalsın.
Tebessümler kadar,
Hiç sevmediğim gözyaşları bile anlamlıydı,
Uğruna dökülecek bir sen varken.
Bu denli acımasız değildi geceler,uykularım,
Rüyalarımı sen doldururken.
Ayrılığın sonu hüzün,hüzünün sonu gözyaşı,
Kavuşamadığım mutluluğa senin kavuşmanı dilerken,
Tüm güzellikleri sana verdim gözbebeğim al sen götür.
Sevdanın derinliğindeki uçurumlar bırak bana kalsın...
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Sen Hissettikçe

Ben bazen yosun kokusu,
Bazen de tatli bir imbat esintisi
Kimi zaman başinin üstünde bir bulut,
Kimi zaman da içinde yeşeren bir umut
Baharda açan bir gül,karanfil,
Bazen bir çamdali
Bazen de yolda yürürken rastladigin bir sevdali
Kimi zaman geceleri balkonunuzda konustuğun yildizlar,
Kimi zaman da hiç bitmesin dedigin rüyalar,
Hani zaman zaman gögsünün altinda duydugun sizilar
Iste benim bunlar,ben senim,
Sen hissettikçe.
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Sensin

Arasıra dalıyorsam uzaklara,
Uzaklarda aradığım sensin..
Bir hüzün çökmüşse ufuklara,
Ufuklarda değil sen içimdesin..

Kavuşmak özlemiyle uzanır ellerim,
Ellerimde,özümde,sen yaşadığımsın..
Sensiz karanlıksa gecelerim,
Gecelerde bir yıldız sen bir ışıksın..

Ağarmışsa bir gecede simsiyah saçlarım,
Hepsinde anılarım sen siyah bir telsin..
Sensiz bir hiçse benim yaşantım,
Yaşantımda,herşeyimde sensin..

Anlatıyorsam seni boşluğa bakarak,
Titreyen dudaklarimda sen sesimdesin..
Seni arıyorsa her köşede gözlerim,
Gözlerimde sen,gözyaşlarımdasın..

                                                                   Çınar GÖLE

Çınar Göle
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Sessizlik

Sessizliğin sesini dinledin mi hiç?
Hani o insanı çıldırtan,
Yalnızlığını yüzüne vuran sesini..
Dost sesi,
...............yabancı bir ses ayırt etmezsin.
O çekilmez sandığın sesleri bile özlersin.
Hatta;
Bir kuşun çığlığı,
.............................bir yaprak hışırtısı,
............................................................rüzgarın sesi..
Bir canlı sesidir o sessizlikte özlenen,
Suskunluktan öte bir şey bu.
Bir ses,
Hiç değilse kendi sesin olsun yaşantında.
Bir ses ki,susma! ..

                                                                 Çınar GÖLE

Çınar Göle
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Sevdalım

Sessizliği taşır bağrında,
Bir tutam hasret,
Ve;
Fırtınaya tutulmuş düşünceler..
Hiç izi yok artık,
Mutluluk sarhoşu sevişmelerin kuytularda..
Yarım kalmış bir sevda,
Ve;
Yokluğunun delisi geceler..
Nasıl da tiryakin olmuştu bu kent

Seni karşılıyor sanki yine
Alaca karanlığında kentin ışıkları,
Köşede küçük simitçi çocuk..
Telaşlı küçük adımlarını,arnavut kaldırımları
Günaydınlar dallarını eğen ağaçlardan yine senin için..
Ve sabahçı kahvelerinde radyolarda hüzün şarkıları..
Nasıl da tiryakin olmuştu bu kent...

Ardında bıraktığın kokunun hatırına
Tebessüm etmesi mahzun papatyanın,
Öfkesini içine atması sokakların,
Unutulmanı istemediğinden
Her köşe başında karşıma çıkması hatıraların,
Gidişinle artık duran zamanın,
Hepsi,her şey senin için.
Nasıl da tiryakin olmuştu bu kent..

Kıskanmayı öğretti yokluğunun zamanlarından seni,
Ve sevmeyi,
Korkusuzca,fütursuzca,delicesine..
Bir nefes kadar ihtiyaç olduğunu,
Ayrılığın,hasretin insana nasıl koyduğunu..
Nasıl,
Nasıl da tiryakin olmuştu bu kent,
Ah sevgili,
................ya ben! ...

                                                                     Çınar GÖLE

Çınar Göle
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Sevgi

Hani;
Sorardın sürekli,sevgi,aşk nedir diye..
Hani;
Söylerdin hep tatmadım böyle bir duyguyu diye..
Hani;
Demiştin ya,
Bu güzel duyguya üzüntü ve gözyaşı karışır niye..
Bir soru işareti takılmışsa kafana,
Onu göremediğin zaman,
........................Bir yalnızlık hissedersen.
Ağladığı zaman üzülüp,
.....................Güldüğü zaman gülebilirsen.
Onsuz cansız bir varlık gibiysen,
.......................Düşünme yeteneğini yitirirsen.
Daha da kötüsü;
Ayrıldığın zaman deliye dönersen,
Sen aşıksın derim,
İşte tüm hissettiklerinde sevgi...

                                                 Çınar GÖLE

Çınar Göle
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Sevgi Yumağı

Görmeliydin sevgili,
O muhteşem sevgi yumağını..
Nasıl hasretle kucakladı yalnızlık,
........................................nasıl da özlemiş
Senden sonra;
..................gözlerinde yaşlar,
..................................hep dönüşümü  beklemiş...

                                                                  Çınar GÖLE

Çınar Göle
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Sevgili'ye Mektup-2

Yanaklarıma süzülen bir kaç damla göz yaşı,
Belki sen olacaktın bana hayat arkadaşı,
Herkesin yaşadığı o gençlik yaşı,
Bende yaşadım sevgilim,senden uzak..

Acıların derin izleri yüzümde,
Yalnız sen varsın her günümde,
Sensizliğin çaresi belki ölümde,
Anarak seni sevgilim,senden uzak..

Otlar  biterse bir gün mezarımda,
Belki yaşlı bir çift göz olacak ardımda,
Ayrılırken çatlamış dudaklarımda,
Son sözüm ismin oldu sevgilim,senden uzak...

                                                                      Çınar GÖLE-1980/Küre-Kastamonu

Çınar Göle
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Sevgili'ye Mektup

.............................1980-İnebolu-Küre/Kastamonu

Garip bir yaşadığım birtanem.
Sensiz gökyüzü siyah,denizler siyah.
Bir tek parlayan yıldız,bir martı görsem,
O sensin benden çok uzakta birtanem.
Her gün duyuyorum benden bahsettiklerini,
Burada tüm insanlar bana '' Yabancı '' diyorlar.
Kimim? Nereden geldim?
O kadar işlerinin arasında,
Bıkmadan usanmadan cevap arıyorlar.
Bilmezler,
Bilmezler ki sensiz koskoca bir hiçim,
Bir belki sorusu takılıyor kafalarına,
Hani biraz cesaretleri olsa soracaklar bana.
Kimsin yabancı,ne iş yaparsın diye..
Sorarlarsa diyeceğim ki onlara,
Benim tek işim sevmek,sevmek,sevmek...
Belki yine soracaklar,
Sevmek o kadar basit mi?
Ya da sevmek,
O yüce varlığı yalnız yaşamak mı?
Yine diyeceğim ki onlara birtanem,
Benim sevgim;
Yalnızlığımı paylaştığım simsiyah bir çift göz,
Yosun kokan bir tutam saç,
Belki tutmak istediğim miniminnacık bir el,
Belki de duymak istediğim bir dost sesi,
Anlıyor musunuz beni?
Kafalarını sallayıp gülüp geçecekler,
Deli mi ne diyerek!
Umurumda mı sanki sevdim diye deli diyenler,
Umurumda mı beni gördükçe yüzlerini çevirenler,
Arada sırada alaylı alaylı gülenler,
Senden uzakta,sensiz seni yaşadıktan sonra
Umurumda mı birtanem! ..
Her sabah erkenden kalkıp,
Saatlerce yürümeyi alışkanlık edindim.
Sanki,sanki yanımda sen varmışsın gibi.
Yorulduğum zamanlar bir kenara ilişip,
Düşüncelere dalıyorum..
Buna düşünceler demek anlamsız,
Çünki tek düşüncem sensin.
Bir süre sonra kalkıp,
Yürümeye devam ediyorum.
Arada bir durup gökyüzünü,güneşi,
Denizdeki martıları seyrediyorum.
Herşey ne kadar sakin,ne kadar güzel,
Yaşam sensiz de yaşanıyor demek geliyor içimden.
Fakat bir müzik sesi,
Yeniden hayal alemine daldırıyor.
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Hani ilk tanıştığımız günü hatırlıyor musun?
Garip bir raslantıydı ama olsun,
Seni tanımama yetmişti ya.
Ya okuldan seni almaya geldiğim gün,
Seni görebilmek uğruna sırılsıklam olduğum günler,
Kaçamak bakışlar,
Bir pastane köşesi,bir sinema salonu,
Her yer,her şey seninle dolu.
Artık heyecana da dayanamıyorum,
Ve bir gün seni karşımda görünce,
''Seviyorum'' diyemeden öleceğimden korkuyorum.
Akşam saatlerinde;
Komşular sanki beni bekliyor,
Pencerelerden uzanan bakışlarda
Çok yazık dediklerini görüyorum.
Ama dedim ya alıştım..
Anahtarı her çevirişimde,
İşte diyorum çıkacak artık karşıma,
İçeri girdiğimde sesini duyar gibi oluyorum.
O küçücük ev bir saray gibi geliyor bana,
Çünki her köşesi seninle dolu.
Bir sabah;
Yatağımdan kalkamıyacak,
Bir daha hiç uyanmıyacağım.
Kapım örtük,
Belki sabah erkenden
Uyandırmaya gelen çocuklar,
Belki öğlen meraktan komşular,
Belki de buradaki tek arkadaşım
Minik bir kuş çığlığıyla
Öldüğümü bildirecek..
''Yabancı öldü ''
Elveda yaşam,elveda birtanem...

Çınar GÖLE

Çınar Göle
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Sevgili'ye Özlem

Niçin güzel şiirlerim hep hüzünü bekler?
Karamsarlıklarla dolu yaşam mı buna neden,
Yoksa bilinmezliklere uzanan duygular mı.
Bu kadar yoğun,
Bu kadar dolu olabilir mi insan,
Zaman zaman gözlerimin dolduğu o an.
Fırtına öncesi sessizlik gibi,
Bir anda değişiverir hava.
Bir volkan gibi patlayıverir.
Düşünmene bile fırsat kalmadan
Bütün zehirli oklarını üzerine gönderir.
O an,herşey başkalaşır gözünde,
Yabancı hissedersin kendini dünyaya.
Türküler bile yakıp geçer yüreğini,
Hepsinde bir şeyler bulursun kendinden.
Uzaklarda,
Çok uzaklarda parıldayan yıldızlar,
Can yoldaşın olur.
Suskunluğun seni ifade eder,
Hani o; anlatmak isteyip de anlatamadığın
Milyonlarca dizenin ifadesidir.
Kırılan bir kalp dışında,
Her şeyi unutmak,onarmak mümkün yaşamda.
Sevimsiz de görünse,
İnsan zamanla ''Sevmiyorum seni '' sözcüğüne de alışabilir.
Papatya falı açma şansın yine vardır.
Yine de;
Niçin hep hüzünü bekliyor şiirlerim.
Anladığım gün belki,
Yakalayacağım güzellikleri,kucaklayacağım mutluluğu..
Umut,
..........unut,
..................umut...

                                                                    Çınar GÖLE

Çınar Göle
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Sevgili

Bir sokak var önümde,
Belki de çıkmaz,bilinmiyor.
Bir ayna,
Bir yüz var karşımda,
Kırışıklıklarla dolu,saçlarda beyazlıklar,
Çökmüş avurtlardan süzülen yaşlarda anılar,
Yıllar acımasız.
Yine de meydan okuyor.
Bir yürek var şu göğsümün altında,
Sanki hep duruyor da,seni gördükçe çarpıyor.
Bir sevgili yaratmışım ki gözümde,
Hep seviliyor ama sevgiye doymuyor..

Çınar GÖLE

Çınar Göle
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Sevgililer Günü

Sevdam çiçek açıyor her gülüşünde,
Umudun berraklığı var yeşil gözlerinde,
Güneşin sıcaklığını duymuşum beyaz teninde
Hayalimde,her anımda sensin gördüğüm
Sevgililer günün kutlu olsun gülüm..

Çok şey anlatır bir gül sevgililere böyle bir günde,
Bir tebessüm en sıcak dokunuşu hissettirir benliğimde,
Bir bilsen bir buse ne fırtınalar estirir yüreğimde
Hayalimde,her anımda sensin gördüğüm
Sevgililer günün kutlu olsun gülüm...

                                                              Çınar GÖLE

Çınar Göle
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Sevginin Adı

.........................Samsun'da solan gencecik fidanlara..Dilerim ''Seviyorum
yaşıyorum,sevgimle yaşatıyorum ''felsefesine hakim bir nesil yetiştirebiliriz.

Ferhat ile Şirin,Kerem ile Aslı,
Yusuf ile Züleyha,Leyla ile Mecnun;
Tertemiz aşkları ile geçmişte,
Şairler;
Buram buram hasret,sevgi kokan
Sevdaları ile
Şiirlerde kaldı.
Seviyorum öldürüyorum,
Seviyorum öldürülüyorum,
Sevginin adını sevgisizlik koyan
Bir garip nesil de geleceğe,
Bizden miras kaldı..

Çınar GÖLE

Çınar Göle
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Sevmek

Sevmeyi özledim dostlar.
Bir canlıyı,
..........bir çiçeği,
Hatta;
Bir taşı elime alıp
Ne kadar güzel demeyeli yıllar oldu..

Çınar GÖLE

Çınar Göle
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Siyah Ve Beyaz

......................................................................ırkçı Güney Afrika'nın beyaz
yüreklere hasret insanlarına sorgu! ..

Gündüz ve gece,
Ya da;
Siyah ve beyaz..
Birbirini tamamlayan bir bütünün parçaları.
Şartlar aynı,
İnsanlar;
Siyah ve beyaz
Toplumun birer parçası..
Ama bu renk ayırımı niye?

                                          Çınar GÖLE/1979

Çınar Göle
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Son Perde

Kızamıyorum bile artık.
Bunca çaba,bunca emek..
Sevgiye karşı örülen bu duvarları
Yıkmaya da gücüm kalmadı.
Zaman da kayıp gidiyor avucumun içinden,
Yitirdiğim sevgi gibi.
Özlediğim sıcak bir dokunuş,
Belki içten bir tebessüm.
Yaşam tiyatrosunda oynadığım son oyun bu belki de,
Koltuklar boşalıyor birer ikişer,
Yitik sevgiler gibi.
Kayboluyor insanlar yavaş yavaş,
Perde kapanıyor artık,gözlerim gibi...

Çınar GÖLE

Çınar Göle
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Sonbahar

Nasıl anlatayım küçüğüm.
Sensiz sonbaharı,
Yalnız akşamlarını.
Gönlümün hazan mevsimi sensin.
Fırtınalı yaşantımın dökülen son yaprakları.
Gözyaşlarım;
Hani pınar oldu aktı derler ya,
Öylesine coşkulu,öylesine içten.
Gülü severdim,
Ta ki hazan mevsimine kadar.
Kuruyan bir gül,
Hani ölecek yakında derler ya..
Öylesine mahzun,öylesine hüzün dolu.
Ürkütücü bir gürültü,
Gök gürlüyor galiba.
Ve parlak bir ışık,
Bozuk bir lambanın kesik kesik yanışı gibi.
Şimşekler çakıyor dışarıda.
Seni hatırlıyorum yine,
Çünki yağmurda başladı.
Hani;
Bardaktan boşanırcasına derler ya,
Öylesine deli,öylesine şiddetli..
Hazan mevsimi geldi diyorlar sevgilim.
Farkında bile değilim.
Herhalde son
Bahar bu...

Çınar GÖLE

Çınar Göle
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Sus Payı

Bilinmez bir suskunluk gecenin sessizliğinde,
..................................................................Seviyor musun?
Sus payı,
................evetle hayır arasındaki ince çizgide...

                                                                            Çınar GÖLE

Çınar Göle
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Suskun Liman

Yitirmiş renklerini tüm güzellikler,
Solgun bir akşam.
Kabullenemedim bir türlü ihanetini,
Yalnız bırakmalarını gecelerin.
Serseri fırtınalara yakalandı,
Kendi iç denizlerinde yüreğim.
Sığınacak yer arıyor.
Yak artık fenerini,
Aydınlansın karanlıklar
Yalnız olmadığımın farkına varayım..
Çalkantılardan uzak,suskun,
Kuytu limanına sığınayım..

Çınar GÖLE

Çınar Göle
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Susmamalı da

.............................................................................Bir yanda acılarını yüreğine
akıtan insanlar,diğer yanda eğlenceden eğlenceye koşan kaygısız insanlar ve canım
ülkem...

Anılması gereken o kadar çok şey var ki;
Yitirilen insanlıklar,
Terörün her türüne kurban verilen masum insanlar..
Aranılması gereken o kadar çok şey var ki;
Aydınlık umutlar,
........................doğruluklar,dürüstlükler,
Ve;
Özlemle beklenen onurlar..
Aykırı kutuplarda iki yaşam,
Ortak paylaşımlar! ..
Aynı havayı teneffüs etmek,
...................Aynı toprağa ayak basmak,
..................................Aynı gökyüzünü paylaşmak,
Bir yanda çılgınlıklar,
.......................diğer yanda yılgınlıklar..
Acıtsa da dudaklarını acılar,
Direnen,
...............Tahammül gösteren,
........................................gülümsemeye çalışan insanlar.
Göz isyan eder,
..................dil sessizce haykırır,
.......................................yürekler kan ağlar,
Bir gerçek var ki;
Bentleri aşan  bir nehir misali,
..................................bu ülkede ozanlar hiç susmaz çağlar...

                                                                                  Çınar GÖLE

Çınar Göle
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Şah-mat

İyi bir satranç oyuncusu olmayı istedim hep
Ve;
Bir gün buna inanıp,
Oyuna oturdum yaşamla.
Beyazlarla başladım,
Kazandım,
........Şah-mat! ..

Çınar GÖLE

Çınar Göle
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Şair Çıkmazı

Ara sokakların dalgınlığında saklanmış bir mekan,
İçinde nice sevdaları,
.................................hüzünleri,
........................................belki de sevinçleri taşıyan yüzlerce kitap raflarda..
Sıcak bir hoş geldiniz diyor şaşkınlığınıza,
................................................eski zamanların sandalyeleri.
Alıp götürüyor Sezen sizi geçmişinizle yüzleşmeye,
Belli belirsiz bir siluet loş ışıkların arasından süzülüyor masanıza
Duygularınızla dertleşmeye...
Bir yandan boşalan kadehler,
B ir yandan sağanak olup yüreğinize çarpan dizeler,
Düğümleniyor bir anda beyninizde tüm sinirler,
İki kadeh içkiden mi?
Yoksa;
Şiirlerden mi?
Tuhaf bir sarhoşluk..
Bir dost sesi,
.................bir tebessüm,
.................................şarkılar,türküler,
Ve;
Kitaplardan piste fırlayıp danseden dizeler..
Her şey alıp götürüyor uzaklara..
Rakıdan beter çarpıyor şu dizeler insanı sevgili..
Böyle mi oluyor şiirlerin sarhoşluğu,
Şimdi;
Kim?
Nasıl dolduracak  yüreğinizde açtığı boşluğu?
Nasıl da telaş içinde kovalıyor akrep yelkovanı,
Nasıl tutkulu düşünceler,
............................yitirmek istemiyor böylesi güzelliklerle dolu her bir anı...
Çaresiz,istenmese de gelen veda zamanı..
Dışarının tatlı ayazı,
Sevgililerin kahkahaları,
Bir anda siliveriyor beyninizdeki açmazı..
Hatıraların karanlığına gizleniyor hoş bir anı olarak,
Ardınızda şair çıkmazı...

                                                      Çınar GÖLE
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Şair ve Şiir

Şair yürekten sevmiş sevdiğini,
.........................delicesine bağlanmış..
Yar gülümseyerek demiş,
..................................sevda yalanmış..
Şair dizelere dökmüş yüreğini,
....................sevdasını ona anlatmış..
Şiir gözlerinde yaşlar,
.........................yar gibi sarmış..
Ve;
Şair şiire,
Şiir şaire sevdalanmış...

                                                Çınar GÖLE
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Şairlik

Buruşturulup atılmış kağıtlarda saklıdır çoğunlukla,
Şairlerin düşlerindeki ölümler..
Yine;
Beyaz kağıtlarda filizlenir,
Yeni bir yaşam,
......................en güzel sevgiler..
Acılar,sıkıntılar,
Bir kalemde silinebilir.
Ne kadar kolaydır;
İki mısra ile habis bir hastalığa çare bulmak.
Denizleri dalgalandırmak,
..............................en sarp kayalıkları aşmak,
..............................................en deli rüzgarları estirmek..
Ne kadar kolaydır;
Sevenleri sevdiklerine kavuşturmak dizelerde..
Yaşamı bir film gibi renklendirebilirsin,
İstediğin kadar kızıp,bağırıp,
İstediğin gibi küfürler edebilirsin..
Diyeceğim o ki birtanem,
Garip şey şu şairlik,
Benim gibi bir garibi bile mutlu edebilen garip şey...

                                                                    Çınar GÖLE
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Şanslı

Sana da söylemişlerdir kaç kez,
Seni alacak yaşadı diye.
Tesadüf,
Bana da dediler..
Acaba hangimiz şanslı! ..

Çınar GÖLE

Çınar Göle

http://www.antoloji.com


www.antoloji.com - kültür ve sanat

Şiir Yazmak

İsterim ki,
Hep güzelliklerle,mutluluklarla dolu
Şiirler yazayım.
İçinde üzüntüler,dertler olmayan dizeler.
Ama;
Sevginin,dostluğun
Geçer akçe olduğu devirler
Geçmişte kaldı.
Deli dolu gençliğimden bugüne,
Şairliğim de...

                                                Çınar GÖLE
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Şiirin İsyanı

Gönlünü almak ne zordur bir şiirin,
Her zaman isyankardır,sitemkardır dizeler.
Olasıdır hep aynı soruyla karşılaşmak şairler için.
Niçin hep hüzünleri,hasretleri,
Gözyaşlarını yüklersiniz sırtımıza?
Bilseler yıllardır yürekte taşındığını
O hasretlerin,
.............hüzünlerin,
.......................gözyaşlarının,
Bu denli isyan etmezler elbet.
Oysa şairlerde birer insan.
Onların da sevinçler kadar,
Sıkıntıları,dertleri,üzüntüleri var,
Onların da paylaşmaya ihtiyaçları var.
Bu nedenle şiirlerle paylaşırlar duygularını,
Özlemlerini,umutlarını...
Belki de sığındıkları en içten dostları onlar.
Kimselerin giremediği bir kale gibidir şiirler.
Şairlerin özgürlüğü ölümdedir.
Duyarsız kalabilir mi yaşarken,
Mümkün mü sırt çevirmesi sevdalara,
Mümkün mü gözlerini kapaması umutlara,
Mümkün mü suskunluk baharlara,
İhanet etmesi mısralara,
.......................susmadıktan sonra..
Şairler ölür,dizeler ağlar.
Ama şiirler hiç susmaz.
İsyankarlıklarına,sitemlerine yıllar yılı devam ederler..
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Şiirlerim

Kovalandıkça düşüncelerimde,
Yaşamın,
Çivisi çıkmış kaldırımlarında takıldı düştü şiirlerim..
Bir dost eline tutunup,
Kalkmayı denedikçe,
.............................boğuldu hasretlerin batağında şiirlerim..
Uçarıydı,
..............hayat doluydu,
Sevdalarla yüklüydü varlığında..
Gidişinle bağladı elimi kolumu,
Bir kurşun gibi canevimden vurdu şiirlerim..
Baharın kollarında,
............................tomurcuk olup çiçek açtı.
Sevgiyle,
..............tutkuyla dolu yaşamımın yollarında,
................................................bir kuş olup sana uçtu.
Sevdalarımızı yüklenip beyaz sayfalara,
Bir sandığa gizlenip de,
.....................................çeyiz olup sana ulaştı,
Tutkularımın odağında kilitlendi şiirlerim..
Güzeldi özlemlere inat seni yazmak,
Güzeldi düşüncelerime isyankar kalemime kızıp dağıtmak,
Bir kadeh içkinin boşluğunda,
Bir nefeslik sigaranın dumanında seni aramak,
Güzeldi öfkelerime yenik düşüp,
.....................................aşkına esir,mahküm şiirlerim..
Yalan köşe başlarından uzak,
Yalınlığın,
...............durulukların sokağında yerleşmişti,
Uçuşurdu özlem dolu mısralar,
.......................................aslında sevdama,yüreğime eşti..
Tebessümü,göz yaşlarını,
.......................delice sevmeleri öğreten,
......................................hasretlere tutkun geceme doğan bir güneşti..
Kimi zaman asude,kimi zaman deli,
Varlığınla can buldu sevgili,
Ah hep sana aşıktı bu şiirlerim...
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Takvim Sayfaları

Sonbaharda dökülen yaprakları andırıyor
Takvim sayfaları.
Sert bir rüzgar,
......................bir fırtına esiverirdi kimi gün.
Birbiri peşisıra düşüverir yapraklar..
Ardından siyah küme küme bulutlar,
Tenekeler dolusu sularını boca ediverirler.
Tozlanmış yaprakların üzerine,
..................................temizlenin der gibi..
Cam kenarında seyrederken onları,
Hep ağlarım böyle günlerde sessizce.
Ben yorgun,
......................düşüncelerim yorgun,
.....................................................gün yorgun,
Hüzün kokuyor..
Dua ederim böyle günlerde,
Şu fırtına,
..........kara bulutlar çekip gitsinler diye gizlice..
Dokunmasınlar artık yapraklara,
Hüzünü de götürsünler birlikte,
Bir daha dönmeyecekleri çok uzaklara..
Hep isterim ki;
Tatlı esintiler,
..................beyaz bulutlar gelsin yeni günlerde,
Konuğum olsun nisan yağmurları.
Ruhumu serinleteyim..
Toprak hasret,
.....................dallar hasret,
.....................................ben hasretim..
Yeşertiversinler topraktan umutları,
Koparmasınlar dallarından yaprakları.
Gün hiç bitmesin,
............................durduruyorum artık zamanı,
Haberiniz olsun.
Düşmeyin siz de ne olur takvim sayfaları...
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Tandoğan Meydanı

Tandoğan meydanı
Bir garip görünüyor bu akşam.
Lambalarda hüzün,
Caddelerde keder sanki.
Belki de arkamda bıraktığım
Koskoca beş senenin sisleri çöktü bu meydana.
Belki de;
Yitirdiğim sevgilimin ardından döktüğüm gözyaşları..
Ağaçlar sanki sözleşmişcesine sallanıyor,
Bir o yana,bir bu yana..
Tıpkı;
Ağır adımlarla ilerleyen bir cenaze töreninin ardından,
Chopin'in cenaze marşının dinletisine
Ayak uydurmak istercesine.
İsterdim neşe dolsaydı bu meydan.
Sen ve ben;
Saatlerce dolaşsaydık o kalın hüzün pusunun içinde,
Özlemini çektiğimiz sevgi yüreklerimizde.
İki küçük çocuk gibi saklambaç oynasaydık,
Gözyaşlarımın ıslattığı bu meydanda.
Boşlukta kalan ellerim,
Ne olurdu seni bulsaydı..
Bir hayal peşinde koşan gözlerim,
Ne olurdu seni görseydi.
Ne yazsam,ne anlatsam az gelir.
Anlattım sevgili birazcık,
Mutluluğu ilk tattığımız bu meydanı,
Senden sonraki akşamlarını..
Hoşçakal sevgilim,hoşçakal Tandoğan...
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Tanımak

Seni istemeye geldik dün,
Annenden babandan.
Öyle şeyler sordular ki!
Yanındayken,
Yıllardır unutmuş olduğum
Beni tanıdım..
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Taşralı

Kızmayın,taşralıyım.
Ben taşradan geldim.
İnsanlık vardır bizim oralarda,
Tek bir bütün halinde.
İnsanlar değil,
............farklı kişiliklerde..

Çınar GÖLE

Çınar Göle

http://www.antoloji.com


www.antoloji.com - kültür ve sanat

Teleskop

Dev bir teleskopum olsa..
Ne gökyüzünü,
Ne de yıldızları izlemek için..
Yalnız menfaat uğruna küçülen,
İnsanların yüzlerini görebilmek için...
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Teneke

Teneke çalardık çocukluğumuzda,
Delilerin arkasında..
Artıverdi birden trampet sesleri,
İnsanlık dünyasında.
Ortak olmaktan çıktı artık,
Umut dilleri,
.........sevgi dilleri,
................kardeşlik dilleri.
Herkes bir garip, bir başka,
Kendi havasında..
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Tipi

...........................................................Eskikızılelma köyü-BURSA/1985

Tipiye tutulsam bu dağ yollarında,
Ellerim,ayaklarım buz kesse..
Dayanamayıp,
O beyazlıkların üzerine düşüversem yüzükoyun.
Gün ışığının,
...................aydınlıkların umutlara..
Hasretin içime düşmesi gibi.
Nisanda köylüler bulsa cesedimi,
Baharın dağlara,
..........................dallara,
....................................toprağa,
Yılların yorgunluğunun,acılarının izlerinin,
Ölüme gülümsemeye çalışmış yüzüme düşmesi gibi..
Yazık olmuş deseler,
Bana değil de gençliğime acısalar,
Yıkayıp,namazımı kılıp,gömüverseler,
Nice umutların,
.........................gençliğin toprağa düşmesi gibi...
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Tutsaklık

.............................................................** Haksızlığı her kabul ediş daha büyüğünü
doğurur**

Haksızlığa,
.................hırsızlığa,
...............................yolsuzluğa
Başkaldırdıkları için tutuklanmışlar..
Yürek üzgün,
...................yürek çaresiz,
.........................................tutsak çocukları..
Tutuklanmış önce gurur,
Ve;
Sonrasında kardeşini kurtarmak isterken onur! ...
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Tükeniş-Diriliş

Bir mumun erimesine benzetirdim,
Geçen günleri.
Çekip giden bulutlara,
Yalnızlıkları.
Kümelenmiş yıldızlara,
Paylaşılan mutlulukları.
Dinlemek istedim ozanlarının ağzından,
Şiirleri,
Gurbet kokan,sıla kokan türküleri.
Tutabilmek uzatılan elleri,
Yaşamak dostlukları,
Gömebilmek gün ağarırken güneşle,
Akşam karanlıklarındaki tükenişi..
Yaşayabilmek umutlarla dirilişi,
Yaşamak yeni baştan.
Çiçekler kadar güzel,
Körpe çocuklar kadar saf..
Kötülüklerden uzak,
Çekilen sancıları unutarak...
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Tüp

Her şeyin tüplüsünü yaptık
Çok şükür.
Tüp geçit,
.........tüp bebek,
Hatta hayvanların dahi..
Ah bir de;
Yalnız mutluluğun,kardeşliğin olduğu,
Tüp dünya yapabilseydik...
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Türkiye'min Çocuğu

Sen büyük bir şehrin,
Özel hastanelerinde en mutena odada..
Sen Doğu Anadolu'nun karlı yollarında,
Kızakta ya da at sırtında..
Sen kreşlerde,özel okullarda,
Sen ananın sırtında tarlalarda..
Sen üniversiteye gidiyorsun ya,
Kızların peşinde..
Sen dağların tepelerinde
Davar peşinde..
Kiminizin şanslı,
Kiminizin de şanslı olduğu!
Selam sana Türkiye'min çocuğu...
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Türkü

Memleket hasreti çekenler,
Hep sıla türküleri söylerler ya.
Ya içindekiler?
Onlar da acı türküler...
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Uğur

Hep uğur saydım zıtlıkları.
Güzelken çirkini,
Siyahken beyazı,
Çokken azı..
Hep uğur saydım zıtlıkları..
Konuşurken susmayı,
Gülerken gözyaşlarını,
Sevilirken sevmemeyi..
Hep uğur saydım zıtlıkları..
Ve;
Hep düşünürüm,
Acaba,
.............yaşarken ölmeyi...
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Umut Ve Düş

Gençliğimde,
Hatta;
Çocukluğumda da şiir yazardım.
Tatlı düşler içerisinde,
Hayallerle beraber..
Şimdi de şiir yazıyorum.
Umutlar içerisinde,
Gerçeklerle beraber...
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Umutsuzlar

Garip ve mahzun ayılır bir an,
Kurtulmaya çalışır karamsarlıktan,
Kalmamışsa bir iz insanlıktan,
Umutsuz insanların yaşamıdır bu..

Gece teselli içki ve sigara,
Dalıp gider uzun uzun uzaklara,
Düşlediği belki sevgi,belki de para,
Umudu içkide arayanların çilesidir bu..

Ulaşamaz bir türlü bahara,
Gün gelir yılar,kalkar intihara,
Bir anda gömülür umutlar mezara,
Umutsuz insanların sonudur bu..
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Unutkanlık

Yıllarca,
O kadar çok şey düşündüm ki.
Dünyaya gelmeyi,emeklemeyi,
İki ayağımın üzerinde doğrulup
Kimseye dayanmadan ayakta durmayı,
Oyunlar oynamayı,
Üç öğün yemek yemeyi,
Okumayı ve çalışmayı...
Hiç birisini unutmadım ama,
Bu kadar çok işin arasında,
Sevmeyi unuttum galiba...
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Unutulmamalı

Ölümü de asil olmalı bir şairin..
Sağ yanında şiirler,
..................sol yanında yürek.
Eller üzerinde taşırken bedenini,
Onurlu,
.......mağrur,
..............ve alkışlarla uğurlanmalı..
Cenazesinde gözyaşı olmamalı,
Gülümsemeli can verip de canım dediği dizeler,
Vazgeçmeli artık sitemden yürek,
Hüzünler,
........hasretler bu ayrılığa küskün olmamalı,
Ve unutulmamalı;
Ne denli buruk olursa olsun vedası,
Okundukça dillerde yaşamalı
.....................bir şairin sevdası...
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Uzak

Bir bilinmezedir bu yolculuk
Sevgiden yoksun tozlu yollarda.
Sonsuzluk kadar uzak bir mutluluk
Çaresiz kavuşmayan kollarda..

Bir damla o,göz pınarlarından süzülen,
Bir fidan o,söğüt gölgesine dikilen,
Bir acı o,ki yıllardır çekilen,
Sevgiden uzak akşamlarımda..

Çınar GÖLE

Çınar Göle

http://www.antoloji.com


www.antoloji.com - kültür ve sanat

Uzat Ellerini

Şayet bir küçük çiçeğin kökleri gibi,
Susuzluğa muhtaçsan.
En sıkıntılı,hüzünlü anlarında yalnız ağlıyorsan,
Ruhunla,yüreğinle yaşamın çirkinliklerini bir kenara atıp,
İşte sevgi,işte dostluk,
Yaşamın gerçek esprileri bunlar diyebiliyorsan,
Fırsatlar bulur nasılsa değil de,
Yaratmaya çalışıyorsan,
Ellerini uzat.
Düşmeni isteyecek çok kişi olabilir,
Ama;
Tutacak biri mutlaka vardır...
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Üçleme(Sevdiğim-Şiirlerim ve Yürek)

Bir seni çok sevdim bahar gözlüm,
Bir sizleri şiirlerim.
Biriniz buram buram sevda kokan sözcükler,
Diğeriniz hasretleri taşıyan hüzün sözcükleri istiyor..
Ekledikçe gelin başı misali hasretleri,
.........................hüzün çiçeklerini mısralarına,
Sevdiğim gözyaşı döküyor.
Söyledikçe en güzel ''Seviyorum seni '' sözcüklerini,
Verdikçe yüreğimden derlediğim sevda güllerini,
Şiirlerim kıskanıyor,
...................dizeler bana küsüyor.
Yürekse kızgın,
Hasret soslu sevda salatasıyla bir ömür geçmez diyor.
Naçar kaldım dostlar,
....................yürek elden gidiyor.
Ben suskun,
..........sevdiğim şaşkın,
.......................şiirlerim şaşkın...
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Üzerime

Arkadaş olsam sizinle bulutlar
Dostluk serpseniz üzerime
Yağmur gibi damla damla..
Kardeşlik sunsan elinle dünya
İyilikleri bıraksan üzerime
Çiçek gibi demet demet..
Can yaşasa sevginle sevgili
Ümitleri savursan üzerime
Saçların gibi tutam tutam...
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Ve

Hiç sevemedim şu soğuk yüzlü sözcüğü
Sen ve ben derken bile,
Bir kara çalı gibi aramızda..
Oysa;
Biz demeyi öyle özledim ki...
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Veda

Hiç dayanamam veda sahnelerine
Trende,otobüste,uçakta
Nerede olursa olsun.
Bıraktığı tek miras
Koskoca bir hüzün,biraz da gözyaşı..
O halde niye seyredeyim,
Hep bu yüzden  yalnız gezerim.
Hatta yüreğim nasır  bağladı diyebilirim.
Ama bilirim,
Bilirim ki başıma gelse
Tutamıyacağım kendimi,başlayacağım ağlamaya
Balonunu yitirmiş bir çocuk gibi
Burnum da akacak.
Çocukluğumda olsa burnumu çeker,
Gözyaşlarımı saklamaz görülsün isterdim.
Ama şimdi onu da yapamıyacağım.
Ellerimle gözlerimi acıtıncaya dek oğuşturup,
Mendilimle de burnumu sileceğim.
İşte;
Bu yüzden dayanamam veda sahnelerine
Trende,otobüste,uçakta
Nerede olursa olsun...
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Veresiye

Hep düşünüyorum,ayrılmadan
Senden veresiye aldığım,
Biraz hasret,biraz sevgiyi
Nasıl ödeyeceğim..
Daha da kötüsü,
Korkarım sana borçlu öleceğim...
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Yaban

Bir kız tanıdım sayende,
Hep gülümseyen,sevecen.
Sevgiyi tattım yedi tepende,
İçten ve de coşkulu.
Her ayrılışımızda yeni bir şey
Hüzünü de öğrendim,
Bazen gözyaşlarını da..
Hele kavuşmalarımız bilemezsin.
Yıllardır özlemini çektiğim bayram sevinci gibi.
Ah nasıl mutluyduk İstanbul..
Niçin hiç düşünmedik,
Hala anlamış değilim.
Düşünme,sen de anlayamazsın.
Hiç gözyaşlarına sorabilir misin?
Niçin dökülüyorsunuz diye..
Hiç bir güle sorabilir misin?
Niçin soluyorsunuz diye..
Dağlara haykırabiliyor musun?
Hani hiç geçit vermezdiniz diye..
Şimdi sorabilir misin bana?
Niçin ayrıldınız diye..
Neyleyim yabancısın artık bana İstanbul,
Ben de içinde bir yaban...
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Yağmur

Şiddetli yağmurlar,
Neler açmıyor ki insanın başına..
Dün yine,
Bir çok insanın üzerine çamur sıçradı.
Şükretmeleri gerek,
Ya bir de insanlardan o çamur sıçrasaydı..

Çınar GÖLE

Çınar Göle

http://www.antoloji.com


www.antoloji.com - kültür ve sanat

Yalan

Kim demiş,
Bütün sevdalar güzeldir diye
Sevda çekmek böylesine zor iken..
Kim demiş,
Bütün çiçekler güzeldir diye
Sen başka yerde,ben başka yerde iken
Yalan bütün yollarin yakın olduğu
Hasret ayrılıkla birleşmişken
Yalan sevince acıların son bulduğu
Yürek bende sevdan içindeyken..
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Yalnız Kalp

Satılıktır desem,
Bir hercai menekşe misali.
Alıcın olmaz.
Kiralıktır desem,
Göçmen kuşlar misali.
Yolun bulmaz.
Atsam atılmazsın,satsam satılmazsın,
Kurtuluş yok senden.
Yalnız bir kardelen misali,
Sonunda bana kaldın yine yürek..
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Yalnızlık-2

Anlatabilsem,paylaşabilsem sizlerle,
Yalnızlık,yalnızlık olur muydu?
Sol yanımda ince bir sızı,
Gözlerimde bir pınar misali çağlayan suydu,
Sevdiğim çekip giderken, zamanın adını
Yalnızlık koydu...

                                             Çınar GÖLE

Çınar Göle

http://www.antoloji.com


www.antoloji.com - kültür ve sanat

Yalnızlık

İçimde her geçen gün,
Dağ gibi büyümene rağmen!
Ne komik..
Tek satıra sığdın,
Yalnızlık.
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Yanıbaşındayken

Gök yer,yer gök
Akıl bulut.
Ağaçlarda,
.........çiçeklerde,
................toprakta,
Hep sevgili kokusu.
Denizler sütliman,
.............dağlar dümdüz,
Gözlerde,
.......gönüllerde,
..............dillerde,
Hep sevda türküsü.
Sevdiğin yanıbaşındayken...
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Yasak Şehir

Şans bir kez yardım eder,
Yasak şehirde.
Yiyebilmek,içebilmek,
Nefes alabilmek.
Kısacası yaşayabilmek gibi.
En önemlisi de,
Sevebilmek gibi..
Ne senin,ne benim yaşadığım yerde,
Yasak şehir içimde...
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Yaşam

Bilinmeyen bir sonsa yaşamak,
Yaşıyorum.
Yaşanmamış bir duygu ise aşk,
Tadıyorum.
Simsiyah gecelerde tek bir yıldız ise yalnızlık,
Biliyorum.
Sevemem diyorsan engelse çaresizlik,
Üzülme,anlıyorum..
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Yaşamak

..........................09/01/2003 tarihinde Diyarbakır'da düşen Konya uçağının ardından.

Yitik yetmişbeş canın da hakkıydı yaşamak,
Ozanların ağzından yanık türküler dinlemek,
Kendileri için yakılan ağıtlar yerine.
Şairlerin dizelerindeki sevdaların sıcaklığını hissetmek,
Kendi tenlerini,sevenlerinin yüreklerini yakan,
Kor ateşler yerine.
Dost sohbetlerine ulaşabilmek,
.......................konuşabilmek,
..........................gülebilmek doyasıya.
Gözyaşları kan olup akmasaydı ya..
Bahar dört gözle bekler kışın bitmesini,
Aydınlıklar karanlıkların dağılmasını,
Toprak bir fidanın bağrında can bulmasını.
Ah candostum,buralarda;
Kahrolası tesadüfler de dört gözle bekler,
Bir yaşamın sonlanmasını..
Uçup gitti canlar kör karanlığın içinde.
Bahara hasret,
.............güneşe hasret,
.....................sevmelere hasret..
Hasret herşeye,sevdiklerine hasret.
Bir hıçkırık,bir sessiz çığlık,
Cellatın ipi gibi düğümlenen boğazımızda,
Yitirilen canlara hasret.
Bedava değil belki,
Ama;
İnan ki tesadüfen yaşıyoruz candostum! ..
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Yazgı

Kimine göre el,
Kimine göre alın yazısı..
Nasıl olursa olsun,
Yeter ki,
Geçsin artık şu yüreğimin dinmez sızısı..
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Yediveren

Sevgiler de çeşit çeşittir,
Çiçekler gibi..
Kimisi nadide bir orkide,
Kimisi de deve dikeni,
Benim istediğimse bir gül..
Ah bir bulabisem yedivereni! ..
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Yetmez mi

Bilirim;
Nasıl olursa olsun.
Ölümün yüzü soğuk..
Bu beyazlıklar,bu çizgiler,
Taşıdıkları derin izler,
Acaba silinmez mi!
Yaptığın tüm iyiliklerin bedeli,
Gençliğimi verdim hayat,
Yetmez mi! ..
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Yoklar

Para desem,
Metelik yok.
Kız istesem,
İş yok.
İş desem,
Hiç yok.
Dert mi?
Allah versin pek çok...
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Yokluğunda

Bir kez yalnız kalmaya gör,
Kırılır tutunacağın dallar,
Kesilir kolun kanadın..
Devrilmem sanma sakın
..............................sende devrilirsin,
Söylesene için yanıyor mu koca çınar! ..

Gözlerin renklerini bir kez yitirmeye gör,
Rengini değiştirir bir anda insanlar,
Siyaha çalar dünya..
Görürüm sanma sakın,
...........................sen de göremezsin.
Söylesene gökkuşağını yitirmek nasıl koca çınar! ..

Bir uğultuya dönmüşse artık işittiğin sesler,
Bir vedayı çok görürse terkedişler,
Kaçarcasına uzaklaşıyorsa aydınlıklar,
Ve;
Bir özleme dönüp çınlarsa kulaklarında seni seviyorumlar..
Duyarım sanma sakın duyamazsın,
Söylesene körlükten sonra sağırlık nasıl koca çınar! ..

Sinmişse her köşeye yarin kokusu,
Her camını açışında hissettiğin,
.........................................onu da yitirmek korkusu,
Hatırlatıyorsa sana anıları tortusu,
Buğulu hatıralarla yaşamak nasıl,
Söylesene için acıyor mu koca çınar! ..

Tutmayı istediğin eller yol olmuşsa,
Dostların bir bir terkedip yok olmuşsa,
Umutların tükenip yaşamın çöl olmuşsa
Vahasız yaşamak nasıl,
Söylesene susuzluğa hasret yaşamak nasıl koca çınar! ..

Yüreğin de hazırlanmışsa vedaya sessizce,
Vefalı sanırdın,
..........................o da vefasız çıktı delice sevince,
Ölüm kapına dayanmış gel deyince,
Doyamadan ölmek nasıl,
Söylesene sevdiğin yokken sevgisiz yaşamak nasıl
Git artık koca çınar! ..
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Yüreğimin Gizlisinde

Bir yanda suçluluk duygusu,
.............................bir yanda yakalanma korkusu..
Bir kişilik yer istiyorum derken,
Görecekler yüreğimdeki seni diye..
Sevmiyorum yalnızlığı,
........................sensiz gecelerdeki karanlığı..
Ve;
Beceremiyorum bilirsin yalan söylemeyi,
Bir kişilik mi derlerken,
Biliyorum yüzüm kızaracak,
Dilimde sözcükler birbirine dolanacak..
Ama;
Yine de inanılmaz bir heyecan,
Kaçamak yapan çocuklar misali.
Çözemesem de bir türlü anlamını bu en'lerin,
İyi ki en gizlime saklamışım seni bahar gözlüm...
Ben gözüyle görmeleri lazım,
...Ben misali iki kişilik dökülmeli sözcükler dudaklarından,
.............Düşüncelerinde,
.............................yüreklerinde taşımaları lazım ben gibi sevdiklerini..
Yakalayabilmek için.
Bu seninle ilk kaçamağımız parasız pulsuz..
Yemeklerde seni çıkartıp oturtuyorum,
.................................................yüreğimden karşıma.
Senin sevdiklerini de söylüyorum,
Nasıl yiyecek dercesine şaşkın şaşkın bakan garsonlara..
Bir lokma sana,
.........................diğeri bana..
Bir yudum sana,
.........................diğeri bana..
Gün batımı da iki kişilik,
Senin gözlerinle,
.........................Işıltıları saklanıyor yeşilinde..
Ve geceler,
..................uykularım senin sözlerinle..
''İyi geceler bir tanem,seni seviyorum''
-Ben de bahar gözlüm..
Bu seninle ilk kaçamağımız yüreğimin gizlisinde...
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Yürek

Zavallıcık;
Yıllardır beni taşıdığı yetmiyormuş gibi,
Bir de seni taşıyor.
Öylesine yorgun ki!
Hep biraz dinleneyim demesinden korkuyorum...
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Zaman

Seni taşıyorum içinde,
Seni yaşatıyor bana an be an.
Bu yüzden sevdalıyım her diliminde,
Sen ömrüm,ömrümse hiç bitmeyecekmiş gibi duran zaman...
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Zamansız

Seni gördüğümde,
Zaman kısacık bir andı.
Seviyorum derken,
............sözcükler dökülürken dudaklarımdan..
Değişen mevsimler,
Zaman;
Uzayıp giden yıllardı..
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Zonguldak

Tam tamına on iki yıl oldu.
Düştüm,
Karanlık karalıklarının ortasına.
O siyahlıkların arasında,
Güneş gibi parlayan,
Aydınlık yüzler olmasa..
Hiç çekilecek gibi değilsin,
Zonguldak...
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