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Alev

bırakıp gittiğinden beri
sana hasretlerimi ,günlere ,aylara ,yıllara sor
günler hafta ,haftalar ay,aylar yıl oldu
hasretinle
bırakıp gittiğinden beri
hasretin içimde kor alev
yanıp ,yanıp dumanım savurmak tayım
hasretin içimde kor alev

       09/01/2019
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Aramızda

senin ile aramızda ,yarım kalan bitmiş sanılıp ,bitmeyen bir hesap var.
kalp çarpıntılarım ,dudağımın kenarında tuzun
senin ile aramızda mesafeler olsa da ,gönlü  de yakınlık var
ayrık bedenlerde dokunuşlar
gece yarıları sonrası ,bedenime ,sen diye sarılmaları m
yılların alamadığı ,özlemler ,hasretler
hep ilk olan ,dokunuşları m ,kalp çarpıntım ,utancım
senin ile aramızda bitmeyen ,yarım kalan ,hesabı kapanmamış,sevdalığı m var
sana biriktirdiğim ,söylenmemiş   açılmamış ,gizli bahçemde saklı sözlerim var.
yılların ,benden uzak bıraktığı ,sensizlik var
senin ile aramızda yarım kalmış ,birlikte nefes alış verişimiz var.
sen ile yarınlar için yürünecek ,yollarımız var
sen ile bir olacağımız yarınlar ,
yıllar araya girmiş olsa da ,tekrar yıllar sonrasında gördüğümde ,arada kalanların geri
tepmesi var
sensiz iken ismini koyamadığım ,yarım kalmışlığım ismi var.
yani senin ile tekrar başlamamın ,umudu heyecanı ,yarım kalmışlığı tamamlama var.
senin ile aramızda bitmeyecek ,bir sevda var.

                                                                02/11/20018
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Ayna

Gözlerinde ki aynadan görürdüm sevdiğini
Kelimeler tükenir, söz biterdi
Yüreğini gözlerin aynası gösterirdi
Gözlerdeki aynayı ben görürdüm, ben bilirdim
Yüreğini yaraladığım da, ağladığında silmez din
Büyük sözler ederdin, ayrılığın ölürümdür der durdun
Zaman verdin sevdanı
Gözlerindeki aynayı kırdın
Yüreğinden sildin sevdanı
Son gidişinde gördüm
Ne çok kaybetmişim meğer
Yüreğinde ölmenin acısını
Mezarım dahi kalmamış, yüreğine görmemişsin
Gidişinden gördüm
Gözlerindeki ayna kırılmış
Göremedim ne kendimi,dilinde ismimi
Giderken kalan, hoşça kal bile hoş kalmamış
Kelime, sıradan birine söylenir gibi
Adım değişmiş dilinde
Gözlerinden, hep ten senden göçmüş
Yüreğinden ölmüş, mezarsız olarak
Kalmış
15,01,2021
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Beyaz

Beyaz
Sen bir fazla, ben bir eksik olacağım…
Öyle görünüyor, bu bahar mevsiminde
Hazan çiçekleri kokuyor…
Gizli bahçelerde, solmalar…
Beyaz, beyazlar içinde kara lekeler
Damla damla gözaşıları, temizleyecek
Beyaz
Beyaz, beyazda solacak…
Sarı, kendinde göç edecek…
Sen bir fazla, ben bir eksik olacağım…
Beyaz, beyazda göç edecek
Yürek yangını kalacak, zamanın ayrıntısında
Kelimeler, sözcükler
Söylenmeyen sözler
Kapı arkasında bekleyenler oldukça
Sen bir fazla, ben bir eksik olacağım…
Beyaz
Gökkuşağı, başka rengini gösterecek
Bir fular düşecek yere
Üzerine basılan, kimsenin almadığı
Sen bir fazla, ben bir eksik olacağım…
Beyaz
Yitik kayıpların kıyısında vurgunlar
Yağmayı bekleyen yağmurlar
İçinde saklı isyanlar
Kendinde boğulacak
Sen bir fazla, ben bir eksik olacağım… 19.12.2021 saat 01:20
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Bir ay doğsa

gece karanlık olmuş
zifiri karalık içinde
bir ay doğsa
kaybolma sam,bu karanlıkta
korkarım, karanlıktan
bir ses olsa ,yoldaş olsa
bu zifiri karanlıkta
sensiz kaldığım zamanlar,hep korkutur beni
zifiri karanlıkta, kalmış gibi
ışık ol ,yoluma doğ
bir ışık ,bir ses ol
bırakma ,karanlıkta ,yanlızlıkta
yokluğun gece gibi
zifiri karanlık gibi

                                  03/01/2019
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Bir Ebru Masalı

             Bir Ebru Masalı
  Kimi alacalı renk e boyanıyorum

Bir damlada açılıyorum
Lale de boynu bükük
Gül de mağrur
Battal da her dem içinde 
Kumluda kırılgan
Hatip de yürek
Gel git te savurgan
Gelincikte solgun
Kâğıtta asılı kalan oluyordum
Bir ebru sevdasıdır
Beni tutsak kılan
Tekne başında diyar,  diyar gezdiren
Lal ile hal olan
Kitre de boya, öd olan
Bir ebru masalı oluyordum
Bir yürek bende,  bir yürek teknede
İki yüreğinin,  bir çarptığı
Kimi alacalı,  kimi hareli
Her dokusunda tek olan
Fırçada boya, tekne de acılan
Yeşil de yaprak
Kırmızı da taç olan
Bir ebru da dalıp giden
Bir masal oluyordum
Kolay sanan yanılır
Yirmi yılını veren, hayran kalır
Kimine kâğıt boyama
Kimine sanat kalır
Baba Mahmut göç eyledi
Geriye bir güzellik bıraktı
Bu güzellikte tüten
Ondan kalan zanaat kaldı
Tekne dikdörtgen, içi sonsuz âlem
Görmek için, bilmek gerek
Marifettir,   onu göstermek
Bir ebru masalıdır, yapanların bildiği
Uzaktan bakmakla bilinmez
Başında oturmadan yaşanmaz
Her göreni hayran bırakır
Yapan kendini, ona bırakır
Yapmayan anlamaz haleden
Bir ebru masalıdır bu
Sadece tekne ile yapan arasında olan
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Boş bir vakit

gözlerimden silindi
gönlümden düştün
altın olsan ne fayda
gönlümden düştün
ruhumda buz kestin
gönlümden düştün
               18/04/2019

Aziz Saydut

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Dijital Vurgunluk

          Dijital Vurgunluk

Bütün resimlerini yakabilseydim…
Küllerin savurur, kurtulurdum
Oysa silip tekrar yüklüyorum
Her resminde, yeniden vurgun
Geri bellek, yeniden yükleniyor
 Kibrit ile yakamıyorum
Ne maziyi, ne resmini
Silinen sözler, tekrar tekrar çıkıyor
Bir resim, ansızın bir mesajda yeniden başlatıyor, yanmayı
Oysa zaman silinmeyen resimlerin var
Yakılan mektuplar yok, silinmeyen mesajlar var
Her bir resim saklı kalıyor bir bellekte
Birin sildiğinde başka bir platformda tekrar yükleniyor
Seni silmem için, dijital zamandan silinmem lazım
Mektup zaman içinde olmak vardı
Bir kipti ile gözyaşları ile kala kalmak olacaktı
Bütün resimlerini silemediğimim esaretidir
Bütün mesajlarını, özlü sözlerini silemediğim
Benim kendimden kaybolup, sende tutsak kalmamın
Dijital vurgunluğudur, hep önümde olan
Seni hep önüme tekrar çıkartan
Yaraya tuz basan, kapatmayan
Geri döndüren, bir mesaj ile hap salan
Bir dijital resmindir, her an önümden zihnime hükmeden
Bir kibrit ile yakamadığım resmin ve mektupların esaretidir.

07.04.2021
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Ermek

bir kerecik lütfüne ermek
ismi mi ,ağzından duymak
tek dileğim,ahir ömürde
neyle sem ,ağlasam ,yakarsam
lütfüne ermek için
hangi duaları ezberle sem
hangi vakitlerde dilesem
lütfüne ermek için
bir kerecik ismi mi, ağzında duymak
lütfün olur .
muradım olur
bir kerecik lütfüne ermek.

                              15/10/2018
.
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Eslem

Umutla bakıyor ,nemli gözler
ah yüreğe vurulan hançer gibi ,nemli bakışların
hikayenle büyüyorsun ,Eslem
Annenin  ,babanın, hüznü gözlerinde
on ikisinde, yetim ,kardeşlere anne baba
büyük yük omuzlarıda
zemheri kışta ,ayağında terlik ,yalın ayak
umutla bakıyor ,nemli gözler
hikayenle büyüyorsun, Eslem
ağlamak bana düşer
yüreklere kor yangın düşer
seni ,inancın yüceltiyor
kana susamış vampirlerin
kan emmesinden,acı sana
ağlamak bana düşüyor
din kardeşin olmasaydı,bağrını açmasaydı
soydaş demeseydi
kimler bağrına basar ,sarmalardı
Eslen hüznü gözlerinde taşı
din kardeşin ağlasın
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Eşref Vakti

Herkesler uyusun ,derin uykulara dalsın
Bana bırakın en karanlıkları
sırdaşım olsun,bir fon müzik
bir kahve yarenim ,yoldaşım
almayın benden
eşref vaktimi
eşref saatlerim
Gül kokusu sarar
can olur ,nefes olur ,sarmalar
bir şiir yazılır ,gizli bahçeme
kimseler bilmez
gece örter sırrımı
bir kahve
bir müzik
bir kaç söz
şahit olsun
gecenin karanlığına
eşref vaktime
derin uykulara dalın
eşref saatimde dokunmayın
geceyi örttüm üstüne
kahvenin dudağımda bıraktığı telve tadını bilemezsiniz
müzik deki haleyim ile gezemezsiniz
bir yudum içerim geceye
bir yudum kendime
 duygular alır götürür
eşref vaktim dir
herkes den saklı
kendime mahrem olan
sırları ma  ayan olan vaktimdir
kapatın lambaları
dalın derin uykulara verin bana
gecenin karanlığını
hayaller imi ,sırlarımı ,gizli bahçelerimi
eşref vaktimi
gerisi sizin olsun ,istemem
yalnız bırakın ,bu saatlerimi
benim olsun sadece bu saatler
kapatın ışıkları
verin bana eşref saatimi
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Geldin

sana sözler biriktirdim yüreğimde
sen yokken
rüzgara bağırdım
vurdu yüzüme
güneşe okudum ,bulutlara saklandı
sen yoktun
omuz aradım
sana hasretlerimi ,söylemeye
kimseler cesaret edemedi ,dinlemeye
sana özlemler biriktirdim
sahibine teslim teslim edilsin
sözler gönderdim
sahibine verilmeyen sözler
göz yaşları biriktirdim
yokken ,tufan oldular, biriktirdim
geldin ya
geldin
al ,senin, bende biriktirdiklerini
al ,sahibi olarak al
biriktirdiğin ,özlemleri,hasretleri,bekleyişleri
tufanları mı al
ektiklerini al
geldin ya
hasatların al

                                 16/06/2018
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Giderken

GİDERKEN,ÖYLE BİR BAKTI Kİ
YÜREĞİM SENDE KALDI ,DER GİBİ
SEN BENDE ,BEN SENDE KALDIM
DER GİBİ BAKTI DA GİTTİ

                        01/01/2017
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Gül

Gül ,haydi gül
yüzünde güller açsın
yüzünde keder olmasın
gür kirpiklerinde ,nem olmazsın
yüzün solarsa
bil ki keder kaplarım
sen gül ki ,güller açsın
bende bülbül olup öteyim
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Gülüş

firkat halim perişan
Dil bilmez ,halimi anlatmaya
Korkar açmaya,
Firkat halim perişan
Aldı bir gülüş
sardı sineyi güneş
arar  durur ,her yerde
bir gülüşünü ,duruşunu
anlatamam ,halimi
yakacak ruhumu, gülüşündeki ateş
saklarım ,canı gönül u tenden ,bilmesin kendim bile
kapat açma ,kendinden yan kül ol
firkat ı halinin son mecali değil bu hal
yansa da kendimde sönsün
acısı erkana çıksa da
sende kalan son kalp vuruş
saldı efkana,gülüşün
talan eyledi bir bakış
kaldı canı tende acı,figanı efkan
kapanmaz yara açtı sine i tende bu hal
firkat i halim pek yaman
                                                  10/05/2019
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Günler

bırakıp gittiğinden beri
sana hasretlerimi ,günlere ,aylara ,yıllara sor
günler hafta ,haftalar ay,aylar yıl oldu
hasretinle
bırakıp gittiğinden beri
hasretin içimde kor alev
yanıp ,yanıp dumanım savurmak tayım
hasretin içimde kor alev

       09/01/2019
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Güzeller

nice güzeller gördüm
nice tatlar ,meyler içinde
hiç birinde bulamadım
bir lahza ,senle geçene dakikaya denk
her aramam seni bulmam içinmiş
her tattığım,meyler seni bulmam içinmiş
senin ile geçen her an bir var oluş
yeni doğuş ,yaşamın anlamı ,gayesi
sensiz geçen her an boş ,anlamsız
                       08/01/2019
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Hasret

sana sözler biriktirdim yüreğimde
sen yokken
rüzgara bağırdım
vurdu yüzüme
güneşe okudum ,bulutlara saklandı
sen yoktun
omuz aradım
sana hasretlerimi ,söylemeye
kimseler cesaret edemedi ,dinlemeye
sana özlemler biriktirdim
sahibine teslim teslim edilsin
sözler gönderdim
sahibine verilmeyen sözler
göz yaşları biriktirdim
yokken ,tufan oldular, biriktirdim
geldin ya
geldin
al ,senin, bende biriktirdiklerini
al ,sahibi olarak al
biriktirdiğin ,özlemleri,hasretleri,bekleyişleri
tufanları mı al
ektiklerini al
geldin ya
hasatların al

                                 16/06/2018
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Hasret ektin yüreğime

uzun zamandır ,bekliyorum yollarını
bu gün yarın çağırsın
ne bir haber göndersin ne gelirsin
hasret ektin yüreğime

resimlerin tek teselim
avunmaz yüreğim
sözlerin ararım ,bulunmaz
hasret ektin yüreğime

                       08/06/2018
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Hazan

Beyaz
Sen bir fazla, ben bir eksik olacağım…
Öyle görünüyor, bu bahar mevsiminde
Hazan çiçekleri kokuyor…
Gizli bahçelerde, solmalar…
Beyaz, beyazlar içinde kara lekeler
Damla damla gözaşıları, temizleyecek
Beyaz
Beyaz, beyazda solacak…
Sarı, kendinde göç edecek…
Sen bir fazla, ben bir eksik olacağım…
Beyaz, beyazda göç edecek
Yürek yangını kalacak, zamanın ayrıntısında
Kelimeler, sözcükler
Söylenmeyen sözler
Kapı arkasında bekleyenler oldukça
Sen bir fazla, ben bir eksik olacağım…
Beyaz
Gökkuşağı, başka rengini gösterecek
Bir fular düşecek yere
Üzerine basılan, kimsenin almadığı
Sen bir fazla, ben bir eksik olacağım…
Beyaz
Yitik kayıpların kıyısında vurgunlar
Yağmayı bekleyen yağmurlar
İçinde saklı isyanlar
Kendinde boğulacak
Sen bir fazla, ben bir eksik olacağım… 19.12.2021 saat 01:20
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Hüzne bağlı umut

hüzne bağlı ,bulut gibi gözlerim
sağanak olup, yağmaya hazır
ismini koyamadığım bir yalnızlık
bir iç çekişi ,ertelenen yaşamlar
arkasından koşulan ,hayallerin gerçekleşme umut u

hüzne bağlı ,umut yalnızlığına gömülü duygu depdebesi
sağanak olup ,yağmaya hazır
duygu yüklü yüreğim
ismini koyamadığım ,yalnızlık hali
hayallerin peşi sıra savrulan
umut iklimi ekili, bekleyiş
ismini koyamadığım ,yalnızlık hali

kimselere açılmayan, duygu yükü altında ezilmeler
gözlerde anlam bulmayan nem
kimselerin anlamayacağı ,umut hali
hüzne bağlı ,umutlu bekleyiş
           22/01/2019
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İsimsiz

bırakıp gittiğinden beri
sana hasretlerimi ,günlere ,aylara ,yıllara sor
günler hafta ,haftalar ay,aylar yıl oldu
hasretinle
bırakıp gittiğinden beri
hasretin içimde kor alev
yanıp ,yanıp dumanım savurmak tayım
hasretin içimde kor alev

       09/01/2019
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Koku

Kokun sarmış her tarafı baharda
Güller yerine ,san kokuyorsa
Ne bir söz arıyor,ne başka bir şey
Seni söylüyor kokun
koridorda ,bahçede
Her yerde bahar da
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Kor alev

bırakıp gittiğinden beri
sana hasretlerimi ,günlere ,aylara ,yıllara sor
günler hafta ,haftalar ay,aylar yıl oldu
hasretinle
bırakıp gittiğinden beri
hasretin içimde kor alev
yanıp ,yanıp dumanım savurmak tayım
hasretin içimde kor alev

       09/01/2019
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Küçük dünya

küçük bir dünya kurdum
kimsenin anlamasını ,anlamlandırmasını beklemedim
ruhum sanat la dans ederken
kimi anladı k,kimileri anlamadan baktı
yaşamak isterim ,tekrar yaşadığım hayatı
tiyatro sahnesinde ,kortta ,eskrim pistinde
gezmelerimde aldığım tatlar
gülüşlerim hep içimde içimi ısıttı
kimseleri eleştirmedim
her kes kendince yaşar anları
nice yüce değerler var yüreğimde
kimselerin bilmediği ,gizli hazinelerim yüreğimde saklı
hayatı camda değil,  içinde yaşayarak izledim
yineden yaşamak isterim ,yaşadığım hayatı
                                   04/12/2018
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Lavin

     lavin;
hasret yüreklim
deli çağım
yakın hasretim
elini tutarken özlemim
gözlerinle büyüleyen
girdap gibi çeken im
maphus gibi hapsedenim
özgürlüğüm ,hasretim
lavin
hasret yüreğimde açan
kokusu ,büyüleyen
kimsenin bilmediği
hasret yüreğimde açan
sarmaşık gibi sarmalayan
hapseden im
lavin
lavin

   03/11/2017
 ankara /telvin
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Leylim Eylül

leylim,yazda kış gibiyim
haziran sıcağında üşüyor insanlık yanım
nem bağlar gözlerim
yaralanan ,azalan insanlık
leylim ,gece karası gibi iniyor, haziranda
eylül ,üşütüyor haziranda
yürekler karalar bağlıyor
analar ağlıyor ,kutsal-yeti doğurganlığa kahrediyor,eylül leyla duydukça
kırk ,döküktür kelimeler ile
ne ana yüreği yangını
açının rengi yürekte aynı yakar bilirim
insanlık yanım ağlar
yazılanlar mim olsun zamana
leyla yüreğe karabağlar
eylül aylardan göç eder
leylim, eylül, haziran karayazar
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Meşreb

aşka yazılmış ,meşrebim
aşkı söyler ,dillerim
aşkı yazar kalemim
kimi anlar ,ağlar gezer
kimi anlamaz ,arar gezer
aşka yazılmış meşrebim

...............

.........

.....

....

..

                                                   23/06/2016
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Mim

tam şiirim geldi,sen aradın
oturup, senin beni anlamamana ,ağladım
şiir yarım kaldı,kalem kırık
kağıt buruşuk ,sobaya gitmeye hazırlanır iken
dur ,dur dedi içimdeki şair
mim koy
zamanın akışına ,tarihe
mim koy
anlaşılmayan ,anlaşılmamaya mim koy
nerede sorgulanan hayatım varsa ,dur de,
içine haykır
bırakın ,içimdeki dünyalar benim olsun
dışıma vurulan prangalar gibi
dur ,içim benim olsun
kalem ağladı,kağıt güldü
mim koydum
ak kağıdın,beyazlığını kirletmekle
mim koydum
zamana ,tarihe ,sana dair
anlaşılmamaya dair
mim koydum
                                           14/12/2018
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Nazır

nazır dedim,sarmaladım
uzak kaldım,firkat halim perişan
tut elimden ,nazır ,tut elimden
sende tutmaz isen kim tutar
korkularım ,cihanı nefesim boş eyler
tut emilimden nazır dedim
tut nazır tut
yoksa kayıp gideceğim ,karanlıklara
beni sabit kıl,sadık eyle
tut elimden tut
nazır
                                             03/05/2019
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Papatya

papatyalar ellerimde
yağmur taneleri ,vururken yüzüme
sana koşuyordum
karanfil sokakta
perde ,perde geçerken insanlar
seni arıyordum,
papatya ellerimde
gelmen gereken saatler geçerken
fallar tutuyorum
gelecek ,gelmeyecekler
gelmez oldun
aşk falımda ,sevmezler
ilk gelmezin ,
papatya ellerimde bıraktığın zamandı
                                                    11/06/2018
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Perişan

kapına geldim,perişan
bir göz sürsen
fakrı ,halimi görsen
kapına geldim,perişan
nice gönüllerde açtın
kimi sakladı göstermedi
kiminde destan oldun dillere salındın
ismini isimlerle sakladılar
bir kez göstersen yüzünü
cemaline sürsem gözümü
yüreğimi ,talan eylesen
bir kez göstersen yüzünü
fakrı ,halimyaman
gönlümde ,açtın yaram
nice aldanmış ,ömrüm yalan

                        12/06/2018
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Pervane

Aşkınla yanmış pervaneyim
ismin içim yakar
gözümde yaşlar akar
An da buldum an da oldum
ateşinde hoş özleminde hoş
aşkınla yanmış pervaneyim
                                         01/04/2012
ne arar ,ne gezerim
can içinde ,can teninde bulurum
ismine var olurum
her gelene eyvallah
her gidene eyvallah
aşkınla yanmış pervaneyim

                                 04/06/2018
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Resmin Elimde

Bir resim vermişsin elime
Hasret koymuşsun, kendine
Gecede,  gündüzünde hayalimde
Bir resmin var, elimde
İnci küpeli, inci gerdanlıklı
Yarı küskün, yarı kederli
Her hattı zihnimde
Bir resmin var, elimde
Silinmeyecek bir hayalin var zihnimde
Geceler, gündüzler sende doğalı
Her sözcükte, ismin saklı
Bazen Asi, bazen siyah, bazen beyaz
Bir resmin var elimde
31,07,2021
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Rüya

adını anınca ,yüreğim yansa
gözümde bitmez ,yaşlar olsa
cemalini bir görmeye
canı, tenimden geçsem

              15/10/2018
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Sana Şiirim Geldi

Vakitli, vakitsiz zamanlar içinde, geri tepmelerin,,,
Kaçırdığın bakışlarda......
Arkandan fırtanaları bıraktığın zamanlarda
sana şiirim gelirdi.....
Bir kaç kelimeye gömülmek
Sana dair olan ne varsa yazılan, hep güzel
Hep güzel kalıyordu, sen gidiyordun
Senden habersiz sözcükler yazılıyordu
Zamana bir çizik atılıyordu
Sana şiirim geliyordu
Senin gittiğin zamanlarda
Vurdum duymazlarda
Benden kaçtığın zamanlarda
Sana şiirim geliyordu
Sana yazılacak sözler
Yüreğime düğümleniyor
Kelimeler bitiyor
Kalakalıyordum
Sana şiirim geliyordum

30/12/2020
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Sen Bir Fazla

Beyaz
Sen bir fazla, ben bir eksik olacağım…
Öyle görünüyor, bu bahar mevsiminde
Hazan çiçekleri kokuyor…
Gizli bahçelerde, solmalar…
Beyaz, beyazlar içinde kara lekeler
Damla damla gözaşıları, temizleyecek
Beyaz
Beyaz, beyazda solacak…
Sarı, kendinde göç edecek…
Sen bir fazla, ben bir eksik olacağım…
Beyaz, beyazda göç edecek
Yürek yangını kalacak, zamanın ayrıntısında
Kelimeler, sözcükler
Söylenmeyen sözler
Kapı arkasında bekleyenler oldukça
Sen bir fazla, ben bir eksik olacağım…
Beyaz
Gökkuşağı, başka rengini gösterecek
Bir fular düşecek yere
Üzerine basılan, kimsenin almadığı
Sen bir fazla, ben bir eksik olacağım…
Beyaz
Yitik kayıpların kıyısında vurgunlar
Yağmayı bekleyen yağmurlar
İçinde saklı isyanlar
Kendinde boğulacak
Sen bir fazla, ben bir eksik olacağım… 19.12.2021 saat 01:20
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Sen bir zalimsin

sen bir zalimsin
güzelliğinin farkındasın
kalbin kimseye açmadan
aşk görünümlü
sen bir zalimsin
yazık edeceksin
kör,toy delikanlıya
aşkından öldüreceksin
vurgun zamanlara salıp
arkana bakmadan gideceksin
nice yürekler yaktığın beli ,göz süzmelerinle
sen bir zalimsin
esmer teninin tuzu ,sende saklı
kimseler tatmadan ,vurgun görünümlü
oyuncu misali,her aşka ,oyunda
sahnede vurgun ,deli aşık kör misali oynayan
oyun bitti mi unutan ,yok sayan, zalim
göz süzmeler yalan ,sözler yalan
kör ,körpe aşıkları ,vurup yaralayan
kendine tutsak bırakıp ,enkazı ile övünen
zalim
sen bir zalimsin bilirim
benim yüreğim katmerli
sen bir zalimsin bilirim
yaklaşamam ,sularına ,yüzemem
sen bir zalimsin bilirim
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Sen olacaksın

Sen Olacaksın
Tüm yazılan yazılarda,  şiirlerde bulabilirsin
Sana yazdığım, kulağıma takılan sarıçiçeği…
Kim yazmışsa,  benden sana yazılandır
Okur iken,  bil ki benden alınmıştır
Benim dilimden, başka kalemde sesleniyorum
Mahlasım olmuş, yol bulmuşum
Benden uzak olsan da yolları kapansa
Benim dilim şiir olmuş bir mavi de
Bir yamaçta geçen, kelimeler benim
Göl esintisinde, ılık meltem üşümesinde
Geçen her kelime benimdir
Sana dair yazılan sözler
Tir tir titrediğinde sarılmalar
Bil ki benimdir, sana yazılan başka kalemlerden
Yapana atılmayan
Yirmi yaş deliliğim…
Olgun yanım…
Hırçın yanın…
Bir dikenin oflamasında…
Tükenen zamanda silinmeyen…
İki tren geçiş arasında kalan
Sarıçiçektir, kulakta kalan
Tüm şiirlerde artık ben varım, sana dair yazılan
Kelimelerde
Bir yazgının alın yazısı olmasa da
Yaşam tekerinde…
Yirmi yaşımım, deli yanım
Kelimelerin doğum sancısı…
Yeni bir şiir doğurmanın ıstırabı içinde
Hangi anaforlara saklasam
Bir dizede var etmek
Bir sarıçiçek yazgısı
Kalır zamana…
Sarıçiçek kurur…
Anda yaşanan, anda var olur
Bir ılık meltem esintisi üşütür
Titremeler, sarılma olur
Mavi şahit olur
İki tren arası, bir zaman var olur
Bilinçaltımda
Sarıçiçeğe dair ne yazılır, bana dairdir derim
Kulağına söyleyen,  ilk benim
Bil ki benden sonra kim söyler ise …
Bana aittir, kalsın aklının her köşesinde
Dinlediğin şarkılarda
Bir şiir yazılacak, yaşama, an a dair
Sen olacaksın…
05.06.2021
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Senden Habersiz

Ben ,sana kelimeler biriktiriyordum
içimin alevi yanarken
senin bir bakışın
bir gülüşün yetecekti ,seni yazmaya
ben sana kelimeler biriktiriyordum
sen ,benden habersiz yaşarken
gizli bahçemdeki defterimde
her kelimenin sonuna, seni koyuyordum
ben kelimeler biriktiriyordum
senden habersiz

                     03/06/2018
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Sensizlik

Yetmiyor seni unutmaya
yetmiyor kalbim
hayalleri silmeye
yarınlar sensiz girmeye
yetmiyor kalbim.....
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Sine

sinemde acan
baktığımda ,gördüğümde olan
dilimde ,kulağımda olan
sinemde acan
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Şiiri Senle Sevdim

Şiiri senle sevdim
Kitapçılarda uzun uzun kalıyorsam
Her bir şairin şiirlerini ezberliyorsam
Fon müziğinde ezbere okuyorsam
Sensin sebebi, bu halimin
Kelimelerin gücün, şiirde buluyorsam
Birkaç kelime ile büyük yangınlar açıyorsam
Kendimde dalıp gidiyorsam
Sensin sebebi, bu halimin
 Adam gibi ile başlayan
Yüreğime, çöreklen
Şiirin tesirinde var olan
Sensin sebebi halimin
Dizeleri, dize yapan
O ses ile hayal dünyasında dolaşan
Aykut Kuşkaya ile yürek yangı açan
Uzun sözün kısası
Şiiri senle sevdim, şiir adam
Bir dem kalıyor yürekte
Sadri gibi okusam
Şiirler yeniden hayat bulsa
Ne çare, izler izler durur
Ne sen gibi olurum
Ne kendim gibi
Yine seni dinler, yüreğim mırıldanır
Şiir adam, iyi ki sen okuyorsun
Şiirler yine senin ile güzel
Öyle afili şiirlerim olmadı
Ama yazılsın bu satırlar
Uzun lafın kısası
Şiiri sen le sevdim
Sen gibi okuyamadım
Senin gibi yazamadım ama
Uzun lafın kısası
Şiiri senle sevdim
Çok şiir ezberledim
Çok dizeler biriktirdim
Bir sabahın vaktinde
Oturup dinlerken
Dizeler biriktirdim
Zamana bir dize olsun
Uzun lafın kısası
Şiir senle sevdim

.02.03.2021
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Umurumda değil

bende ,sen olduktan sonra ,alem küsmüş
her anımda sen varsan
her gördüğümde sen olmuşsan
alem konuşmamış ,umurumda değil
her duyduğumda ,seni anlamışsam
fani ömrüm senin ile olmuşsa
yaşamın uzunu ,kısası umurumda değil
mu cazdan dinledim ,sabır ile anladım
zaman ile yoğruldum ,gerisi umurumda değil
sonsuz ikramda bulundun ,anlamakta geciktim
tende can da ,can da her anda oldun ise ,gerisi umurumda değil.
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Yaşadım

    Yaşadım ,diye bilirim bu hayatı
ıslık çalıp ,türküler söyleye bilirim
ilk aşıklara gibi ,yoldaki konserve kutusu ile şut çekebilirim
   Dudağımda ,mutluluk nağmeleri Gözlerimde ,yaşam şeridi
    Yaşadım diye bilirim bu yaşamı
hayallerimi yaşadım ,kaygılarım olmadı
kaybetmekten korkmadım,benim olanı
benim olmayan bir şey kaybedilmezdi zaten
geçici bir emanet gördüm
olacak mutlaka olacak dedim ,derin nefes aldım
     Kasma dım yaşamı, öyle büyük beylikler içinde olmadım
     Yeteneklerimi herkes yapar dedim,haddimi bilmek için
     Denedim ,sahnede oldum ,izlendim ,alkışlandım
kimi yakıştırdı ,kimi yersiz cahil cesareti dedi
    kimilerini kayda dahi almadım ,ama nezaketen dinledim
haklı gibi davrandım ,içimden koy rehvan gitsin dedim
      Yaşadım ,hayaller uğruna tüm paramı harcadım
harcadıkça  , harcamanın sınırın olmadığını gördüm
       Yaşamak an da olur dedim ,ertelemek korkaklık cesaretsizlik olur bildim
       Her yüreğimin sesine ve kendime inandım
  Yaşam başarmak yada başarmamak olmadığını ,asıl olan  yol da olmak olduğunu
yaşadım
   Yaşamda imrenilen ama imrenmenin kıskançlık ile aşağılanma paradosini
izledim,ciddiye almadım
    Sinelerde saklı gibi görünen süt gibi zannedilen irinler i görebilmeye başladım
     Küçük işleri ,çok büyükmüş gibi yapanları gördüm
     küçük işlerin mümessillerinden ,büyük eleştiriler aldım ,hayata gülümsedim
      kimseyi eleştirme derdinde olmadım,herkesin kendisini çok iyi bildiğini yaşadım
      Riyanın ,sosyal bir kimlik olduğunu fazlası ile çevremdekilerin yaşamını izler iken
yaşadım
      Dilleri ,sözleri güzel ,içleri kin,nefret, fitne olanları yaşamlarını  izlerken öğrendim
      Yaşadım kendi içinde yaşarken ,kendi ile yaşamak olduğunu yaşadım
      Yaşamın bir anlamı olduğunu ,yaşamda iken onu anlamayı yaşadım
        Yaşamak anların içinde olduğunu ,yaşamak la yaşadım
         Yaşamda geride bıraktıklarının ,yaşam enerjisini yükseltiğini yaşadım
                                            03,03,2019
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Yıllar

yüreğimde kalan bir kaç hatıra
bir kaç güzel insan
bir kaç güzel resim
yıllar ,yılları  alıp  gitmiş

ne çabuk geçiyor geçiyorsun
ne çok yapacak iş varken
hayallerin peşinde koşarken
yıllar ,yılları alıp gitmiş

yüzümün çizgileri daha derin
hayallerim silik ,yitik
ellerimde saklı bir kaç hatıra
yıllar ,yılları alıp gitmiş

                  14/06/2018
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