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Ramazan Ateş 2

1990 yılında İzmir’in Bergama ilçesinin Göçbeyli kazasında dünyaya gelen
Ramazan Ateş, 2011 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi
Türkçe Öğretmenliği Bölümü’nden mezun oldu. Anadolu’nun birçok ilinde
Türkçe Öğretmeni olarak görev yaptı. Üniversite yıllarında başlayan yazma
merakı, beraberinde pek çok çalışmayı getirdi. Kendi imkânlarıyla çıkardığı
birkaç kitaptan sonra profesyonel anlamda yazarlığa başladı. Bu arada çeşitli
dergilerde şiir ve köşe yazıları yazdı. “Sen yokken” şiiriyle tanınmış olup,
şiirlerini Müptela adlı eserde topladı. “Derdim Olur Musun? ” kitabı ile şiir ve
deneme üzerine yoğunlaştı. Özellikle Aybars adlı eseriyle edebiyat ve tarihi
harmanlayarak abide şahsiyetleri, okuyucularına özümsetme ilkesi
benimsedi. Şiir ve roman üzere çalışmalarına devam etmekle birlikte yazar,
öğretmenlik görevini sürdürmektedir.

facebook.com/ramazanates000
facebook.com/ramazanatesofficial
twitter.com/ratesofficial
instagram.com/ramazanatesofficial
ramazanates.blogspot.com
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 Kar Rüzgarı

KAR RÜZGÂRI

İşte bahar havasının son yolculuğu
Gözlerimiz ufukta bir kış sabahında
Uçar sessizce nalende yapraklar
Bir sessizlilik çöker ruhu zemine

Yeniden canlanana dek toprak
Uykuya dalar eder zihayattan firak
Bir yokluk gemsine binmiş gibidir zemin
Bir nazar eda etmez kendisinden emin

Âdeme benzer vücudu sıhhati
Gençliğinde bahar kışında ihtiyar
Bir sesle irkilir bütün ruhlar toprak misali
Mahşer yeri gibi tekrar canlanır bahar

                                                 RAMAZAN ATEŞ
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 Küheylan

KÜHEYLAN

         Öğretmen, eğitimin temel taşı olarak her daim öğretmeyi ve istendik doğrultuda
ilerlemeyi sağlayan güçlü bir kaynak ve modeldir.

         Öğretmenler, halkın aydınlanmasını sağlayacak kişileri ve onları geleceğe
hazırlayacak bireyleri yetiştiren nacizade eğitimcilerdir. Onlar kendilerini her ne kadar
toplum içinde küçük bir göreve mutabık görselerde halkın gözünde onlar bir yıldız
misali önlerini aydınlatacak ve onlara yön verecek şahsiyetlerdir.

         Öğretmenler, halkın kalbinde hissettiklerini ve tarihten gelen büyük yekûnların
anlatıcılarıdır. Onlar tarihin tozlu sayfalarında gezinen ve o ruhu, milli şuuru geleceğe
taşıyacak yegâne mirasçılardır. Onların önemi her daim yüreklerde, hislerde dem vurur,
genç kuşağın nabzında hissedilir.

         Başöğretmen olarak M. Kemal Atatürk  “ Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz
olacaktır.”  Derken öğretmenlerin gelecek kuşaklara yön verecek ulvi şahsiyetler
olacağını belirtmiştir.

        Öğretmenler birer akıncı gibi savaşın en önünde yer alan, arkadan gelecek olan
irfan ordusuna yön verecek ve bu doğrultuda hareketi sağlayacak elleri kalem tutan
yiğitlerdir.

         Türkiye Cumhuriyeti’nin her ferdi, fendi olarak halkın içinden kopup gelen
cumhuriyet mirasının savunucularıdır. Bu savunucular her daim cumhuriyet fikrinde
birleşen ulus egemenliğinin bir parçası olarak özgür ve tam bağımsız milliyetperver
kişilerdir. Bu fikri müdafaa edenler ideal bir fikir noktasında birleşerek şu düşünce
etrafında temayül etmişlerdir: ”Cumhuriyet bizimle yükselir. ”Elbette ancak olması
gereken ilk önce her ferd olarak yetişmiş, düşünceleri cumhuriyetle birleşen bu gençleri
dosdoğru bir ahlak ve davranış üzerinde, şaha kalkmış bir küheylan gibi azimli ve
kararlı olarak bireyleri eğitmek ve yönlendirmekle olacaktır.

         Cumhuriyet, egemenliğin millete dayalı savunucuları tarafından kurulmuş ve
halka mal edilmiş olan yüksek bir medeniyetin odak noktasıdır. Medeniyet yolunda
insanların her daim fikirlerini savunabileceği veya doğrudan ya da dolaylı olarak kendi
fikirlerini temsil eden kişileri seçebileceği özgür bir ortamda hür ve bireysel olarak
bağımsız şahsiyetlerin aracıdır.

         Cumhuriyet, tek bir kişiye dayanan, monarşi yöntemine dayalı illegal bir
yapılanma değil halkın sesini duyurabileceği demokratik bir oluşumun anahtarıdır. Bu
demokratik oluşumun önderinden aldığımız yegâne görevin en önemli temsilcileri,
eğitimin ve öğretimin kaynağı, yarınların aydınlık yüzleri öğretmenlerdir.

        Unutulmamalı ki yükselen toplumların en zinde şahsiyetleri yarını değiştirecek
öğretmenler olmakla beraber olumlu yönde bir gelişimin öngörülmesi için ahlak ve
fazilet doğrultusunda yetişmiş gençlerin, bilim ve fenle doruk noktasındaki
kabiliyetlerinin buluşmasıyla olacaktır.

        Öğretmen görevinin sorumluluğunda ruhlara adanmış bir kalbin terennümlerini
taşıyan, samimiyetin boyunduruğunda hareket eden, elinden gelen her çabayı
gösteren, öğrettiklerini bizatihi hayatında uygulayan şahsiyetler olmalıdır. Bu mizaç ve
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öğreti içinde olan bireyler şu sözlere mukabil aynı doğrultuda aksetmelidir.

Süvari

        Evlat, çabanın zevkini tatmak lazım!
        Coşkunluğu yorgunluğa katmak lazım!
        Gördüm ki bu haykırmalar içten… Yalnız,
        Yetmez  “Yaşasın! ” demek… Yaşatmak lazım!

        Evet, çağın idrakini yansıtan eğitimcilerin düşüncelerinde ve duygularında hâkim
olan cumhuriyet fikrini yaşatması için bu fikrin gerekçelerini mutlaka kendi hayatında
belirlemesi ve bu ideoloji üzerine hareket etmesi de gereklidir. Çünkü hayata bakış
açısıyla tutumlu olmayan şahsiyetler fikirlerini hiçbir zaman idrak ettiremezler.

       Geleceğe yetişen halkın yöneticileri her ne kadar çağdaş bir bilim ve demokratik
yaşam doğrultusunda olması gerekiyorsa bir o kadar da toplum hayatıyla uyumlu ve
istikrar içinde olmalıdır. Çünkü halkıyla çelişki içinde olan eğitimciler ve yöneticiler
halka yararlı değil, zararlı bir faaliyet gösterircesine tepki alırlar.

       Toplumsal hayatla uyumlu, daha demokratik ve çağdaş yarınlar için gerekli olan
cumhuriyetin en önemli savunucuları öğretmenlerin halkla uyumlu olarak gelişme kat
etmesiyle olacaktır.
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 Yıl 1920

Yıl 1920
İstanbul harap ve bitap bir mahzen gibi,
Esir, elleri kelepçeli,
Zindan da bir Yusuf misali,
Yardım bekler,
Rüyaları matemli,

Şafaklarda bulutlar al renkli,
Ufuklarda savaşın nağmeleri,
Kâğıt kalem elde bekler,
Halkıma haykıran naçar sesler,
Der ki:
Heyhat! Baksana dağına taşına,
Çakallar üşüşmüş başına,
Adalardan yükselen çığlıklar,
Şimdi İzmir ’in karşı yakasında,

Bir vahşet ki ne vahşet!
Anadolu’da açlık, yokluk ondan da dehşet,

Hey gidi Osmanlı!
Sarılmış ufacık bir karaya,
Bırakmış koca koca dehlizleri,
Güneydoğu da garbın en azgın seli,
Tek bendi elindeki iman siperi,

Yıl 1920
İstiklal Savaşı ‘nın ilk serzenişleri,
Ufukta sabahın ilk ışıklarıyla,
Bir yolculuk başlıyor şimdi,

İstanbul’dan Samsun’a kalkan bir gemide,
Havza’dan Amasya’ya yankılanan M. Kemal’in sesinde,
Erzurum’dan Sivas’a akın eden bir mebusun nağmelerinde,
Özgürlüğe kanat açmış bir yolculuk başlıyor şimdi,

Mebuslar çağlayanlar gibi akıyor,
Anadolu’nun bağrı Ankara ‘ ya,
Simalarında bir haykırış,
Vatan yolunda canımız feda,

Millet tek vücut olunca bir zeminde,
Halk isteyince hürriyeti zihinlerde,
Egemenlik istendiyse meclisin kürsüsünde,
İşte o gündür, bu gün çocuklara armağan,
23 Nisan kutlu olsun.
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Abbas Yolcu

Vaktiyse ömrün saniye şaşmaz,
Abbas yolcudur, bağlasan durmaz..
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Aç

Sevgiye aç damarlarımız, kan kadar...
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Adam mı Olduk?

"Büyüdük adam mı olduk
Üç beş kadar
Küçükdük insandık en azından
Sevdiğimiz kadar"
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Adem

sahte şöhretler bulmuşsun adem,
hangi yalan doyurur seni bilemem
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Affet

"Sevmişsen kederini çekeceksin
Sebebsiz beni affet diyeceksin"
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Affetmiyor yüreğim…

Mağrur bakışları affetmiyor yüreğim,
Mavi bulutlara, kara çalan rüzgara meyletme! Öleyim...
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Ağıt

Kefenlere sarmış sükutu bakışlarım,
Haykırır durur bir ağıtı dudaklarım...
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Ağla

"Ağla kalbimin sızısı
Gittiğin yer boş değil

Düşerken damla damla
Taş olsa başlar eğilir"
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Ağlamak

ağlamak, unutmak kadar zor anne
ağlayabildiklerim yollara hasret ne çare...
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Ağlamak içimizedir

Ağlamak içimizedir
Derya olup taşsada gönül bağından
Akacak toprak çöl ise muradına
Balçık olur, gayyalara çektirir
Bu ne hal ki bahtına
Sevdiğin, düşman
Oturmuş gönül tahtına...
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Ahire Kaldık Yar

"Dertlerimiz geçer sanırdık azar azar
Bilmezdik bir ömrü, keder sayıklar
Bu diyar mutluluğu ucundan yakalar
Gün biter dert bitmez ahire kaldık yar"
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Ahu

Şırıl şırıl akan bu nehir ahu

Ellerinde gök misali biraz su

Baktı, an be an semaya ağlayarak

Düştü birkaç damla cemile

Kubbede gece, arzı örtmekte

Baykuşlar tutmuş ritmini, söyler kargalar

Nehrin aksinde raks eden ağaçlar

Nedendir bu zifiri karanlık

Neden ay yoktur gecede

Güneş saklanmış ay peşinde ebe…
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Akasya bahçeleri

Bir hicran kırıklığı, akasya bahçelerinde
Beyazlara serili gözlerimde
Ellerinde, yabancı bir ben
Ve gidiyor, yüzünde gülücükler
Yine baş başa kaldık, sahte
Sahte sözcükler...
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Akis

Pencerenin aksinde bir ben var, başka
Kümelenmiş de badireler ardında

Evlerin perdeleri, yanan ışıklar
Göz göz, karanlıkta birini sayıklar

Sesler sesler, dolaşır birkaç başıboş
Zihinleri bulanmış tenhada sarhoş

Birbirini kovalayan arabalar
Korno seslerinde haykırışları var

Ses seda yeri göğü inletir keskin
Rüzgârın uğultusunda arar teskin

Bir nisan akşamında kasvet hava dar
Yağmur ardında ferahlık arar bahar

İleride bir bakar sarı kırmızı
Gözleri yorgundur, güleç yüzlü sızı

Adım adım yürüyen gölgeler sanık
Caddeler çıkmaz, sular bulanık

Ararken kaybettim yazık ki ne yazık
Gözlük camımda kanayan dilber yazık
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Alem Dar

ÂLEM… DAR

Gelip geçen yıllara bak ki
Bir şerit gibi namütenahi

Geçti gitti bir bahar gibi
Kaldık hazanlarda bir kuru yaprak gibi

Her geçen günü hesapsız sandık
Hayal âleminde bir ömür saydık

Geçerken yine Karabağ’dan
Bir taraf Müslüman bir taraf Hıristiyan

Göçüp gitti bir ummana
Ardından bakakaldık

Nice gönüller aktı bu deryaya
Kim neye inandı bilemem

Bildiğimi sandığım şuncacık hayat
O da meçhulde giryan, diyemem

Hayat yelpazesi duman duman
Dirilecek gönüllerde, nalân

Yine geçti bu yoldan
Beklediğim bu değil

Her demde bu dem
Aradığım bu değil

Torbalıdan Çiğliye görünen harebe
Üst üste yığılmış, seyreder gökleri avare avare

Martılar mı desem, kargalar mı, hikâye
Üşüşmüş başına, parçalar ölü bir şehrin mahremini
Dert, tasa engin bir meçhul
Himalaya halt etmiş, bu Kaf

Ne görünür ne görünmez
Hayal ile gerçek eylemiş zifaf

Dökülen şu dağdan
Su mu bilmem kan mı?

Bu yağan, Ummanlardan
Hayale akan deveran mı?

Âlemler coştukça coşar
Hu diye

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Dert var tasa var
Taş gibi merhalede

Ruhlarda hayatı soluyan âleme
Âlem içinde âlem dar

Hayat âlemdir, birkaç durak
Mahşerdir son sığınak

Her adımda her demde
Azalır bu yol

Bilmez misin ey âdem
Bu son fasıldır madem

Karlar örtmüştür kara toprağı
Altında ziyadan yoksun makber

Kapılar ardına kadar, kapalı
Semadan yoksun, muteber

Güneş doğmuş da, ne olmuş
Ölüye nazar eder mi hayal

Geçmiştir artık, bu ömür kervanından
Sorulmaz artık “nasılsın” diye

Ölüdür bu ne can ver ne de hayat
Dönülmez bir yoldur, mutad

Aslına dönmektedir
Bu can bu tenden ayrılarak...
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An

Kuşlar maziden gelir gibi kanat çırpıyor
Mat renkli gök, duman duman karanlık akıyor

Koca koca binalar selam durur bakarak
Meltemle gelen, yağmurla sağanak sağanak

Kaçışırken kalabalıklar ve damlayan su
Ardından bahara aldanan toprak kokusu

Hala Rum sesleri gelir, sokaklarda bir tını
Hangi insan bırakır bu mizansel yapıtı

Kaldırımlar üstünde birkaç renk çiçek pembe
A be diyerek bağıran pervasız çingene

Saçları arasında, ince narin karanfil
Hayattan memnun, tebessüm, yanaklarında çil

Gözlerinde, al al bulutlar ufka serili
Keyfe kâfi, kederi çağıran matem eli

Gerçek iki günlük dünya, belki de daha az
Değer mi çirkeflik uykusunda yatan haz…
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Ar

Gözlerime ar gelir, bir damla sensiz uyku,
Zülüfleri gölgelesin rüyalarımı, istemek suç mu...
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Araf

Hadi gozlerim biraz kapan,
gecsin ruhum arafdan...
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Ardında

gerek kalmadı ardında izlerin,
ardında kaldı sevgin hasretin
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Arzda Hemhalken

"Hatırlarsak Hüdayı arzda hemhalken
Ruzi mahşerde biçare ararken
Cihan dolusu bela başındayken
Gel tevekkül kıl ki eder tebeddül"
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Asuman

Penceremde bir çiçek, Asuman
Yanaklarında, al al gamzeler
Kırmızıya bürünmüş, güneşle raks eder
Ömürdür ona sudan belirişler

Her goncası her yaprağı inceden inceye
Hayatı soluklar her titreyişinde

Sabahlara düşünce beyaz
Sarılınca o inceden meleğe
Seni hatırlatır bir kırlangıç
Havada uçan martılar

Tutuşan hislerimle sarıyorum
Seni, sonsuza kadar…
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Âşık olmuşsa hülyaların baharına

Âşık olmuşsa hülyaların baharına
Umutlarını kırmadıysa bir hazan rüzgârı
Kapılar kapanmamışsa ardına kadar
Konakları üzerinde bir ay ışığı
Yanıyor ise eğer
Bekliyorum sabahlar olmasın diye
Hicran dolu gönlüm kanmasın diye…
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Aşk

Mihrabına durmuş kalbimin, aşk...
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Aşk dediğin

Aşk dediğin ruhuna yağmurlar saçacak
Sel olup, tufan olup içimize taşacak...
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Aşka kurban

Aşka kurban, güllerim kanar
Divane gönle nasihat neye yarar...
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Aşka Yol

Hastayım devası sende mi,
Yoksa aşka yol verende mi...
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Aşka,perçin Vurulmaz Ola

hırçın,serkeş küheylan bir başına,
ne koşmaya gelir ne durmaya,

dizginleri tutulmaz artık,
aşka,perçin vurulmaz ola...
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Aşkadır köleliğin...

Bam-telini titretecek
Kursağında kalacak yetimliğin
Yeniksen eğer
Aşkadır köleliğin...
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Ayna

Dönüp geriye baktığın vâkit

-Sana ayna olacak insanı bul...
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Ayyuka çıktı

Ayyuka çıktı saklı cennetlerim
Senin gözünde kışı, bahara yeğlerim...
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Azat

Dava bilir misin ne metruk hakikat
Birlere bin gerek binlere malumat

Ver verebilirsen her cerihamdan kat kat
Ceddin bildiğini neslinden etme azat...
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Bahane...

Bir masalı dinler gibiyim
Ne hüznü hakim ne sevinci
Ruhumu dinler gibiyim
Kirli aynalarında seni

Gördüğüm bu sen miydin eksik
Parça parça tamam olmuştu
Ancak açılmıştı bir gedik
Kalbime sürurlar dolmuştu

Ne tahammülü vardı sana
Bilmezdim, derdi cürüm bana
Anlamaz sanırdım yakmadan
Ar gelir ruhuma varmadan

Kelimeler, yoksun bahardan
Kanayan derdime devadan
Biçare gönüle ne çare
Gönül yare kanmadan masal

Bahane..

Ramazan Ateş 2

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Baharı Yakalamak

İçimde gizliden gizli bir ukde,
Baharı yakalamak gözlerinde...
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Belki de

Yaşamak mümkündü belki de
Sımsıkı sarılsaydık umutlarımıza
Gücümüz yettiğince...
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Beraat

İçimizin kandilleri titrerken
Bir dua yok mudur
Beraata müştak gecelerde...
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Bi Çare

Yıkık duvarlar gibiyim
Dağılmışım bi çare
Yok mu imdat edenim
Usta bi çare…
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Bigâne

Dertler derya olmuş gönül divane
Neylesin garibim eller bigâne…
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Bilemezsin...

Yazmadan yüreğine, bilemezsin...
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Bilinmez Oyun

Bilinmez oyun yaşantı yaşanılan
Dur durak bilmeyen bahçede salıncak
Sabah akşam güneşten kaçarak
Sanma…
Gölgede tutsak da bir gün elbet duracak
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Bilmem Hatırlar mısın?

Bilmem hatırlar mısın
Ey, aşk terennümleriyle hayatı yeksan eden âşık
Diril gel kaf dağının ardından
Peyk peyk dizilsin sütunlar tuğlalar aşk diyarında
Tekrar var olsun, parçalanan bu şehr-i yarda
Bilmem hatırlar mısın
O geçen hayallerde şehbal açan günleri
Özgürlüğe kanat açmış kuşlar gibi
Bir çift göz, arar dururdu seni
Bir çift göz, bekler
Bir çift göz, hayallere derk ederdi kendini
İçimde bir şey
Bazen pür neşe, bazen hüzünlü
Dolu dolu bakarda
Ruhum sıkılır hafakanlar basarda
Maziden bir an beliriverir karşımda
Bilmem hatırlar mısın
Kara tahta başında asude bir güzeli
Bilmem hatırlar mısın
Mehtaplı bir gecede heyecan dolu nağmeleri…
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Bir ah etsem…

Bir ah etsem rüzgâr inler, yaprak düşer
Sadece âşıklar titrer...
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Bir An

Bağladın geceye kirpiklerimi,
Sensizlik bir an bile biter mi...
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Bir aşka müptelayız

Bakir topraklar gibiyiz
El değmemiş gün görmemiş
Bir aşka müptelayız
Sevipte sevilmemiş...
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Bir avuç dua niyetine

Bir yetimin suskunluğunu taşımaktayım ömrüme
Can içre can katsın diye melekler
Bıraktı semadan ellerime
Bir avuç dua niyetine
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Bir Bahar Sarhoşluğu

Maziden
Son bir ukde kalmıştı içimde
Yalnızlıklar içinde düşünülen
Veryansın eden zihnimde
Hayallerimde bir peri masalının
Zevkle dinlenilen satırları
Geride sonbaharın amansız rüzgârları
Kalp tasdik ederse hayatın hoşnutluğunu
Gönüller akarsa doludizgin sulara
Varır bir çırpınışlar kuşlar doğaya
Hislerim alıp getiriyor beni uzaklara
Düşler penceresinden bakmışım hayata
Hülyalar yarınlar içinde belki güzeldi
Ama sabahlar gerçeklere açılan bir pencereydi
Düşüncelerim bir bahar sabahını bekliyordu
Ancak umut insana bazen yakın
Bazen de yakınlık içinde uzak
Akşamı bekliyordu
Sevgiliyi
Görmese de gözler hayaller buluşur hislerde
Bazen görse de uzaktır hayali bile
An be an bekler mevziinde
Ateş içinde düşmek vardı
Bir vefasızın eline
Yoksa vefasız ben miyim?
Hayal âleminde başıboş gezen miyim?
Karışık duygular, saf ve temiz bağlılıklar
Ne kadar arzu ederse gönül
Hisler kalbin ızdırabından yanarcasına
Acı duyuyorsa yarınlarından
Âşık olmuşsa hülyaların baharına
Umutlarını kırmadıysa bir hazan rüzgârı
Kapılar kapanmamışsa ardına kadar
Konakları üzerinde bir ay ışığı
Yanıyor ise eğer
Bekliyorum sabahlar olmasın diye
Hicran dolu gönlüm kanmasın diye…
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Bir dua yeter

Ey yar, bir dua yeter
İçinde ben varsam eğer...
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Bir Kaç...saniye

Söz kesbetmiş bu hali

Sanırsın gerçektir hayali

Nerde o ukde

Nerde billur billr akan deniz

Bir yelken eksik birkaç da kürek

Beni bende alıyor rüzgar süzerek

Yalnız kalabalıklarda ben

Sıkılmışım hep aynı hali görmekten

Sahnede oyun üstüne oyun

Gerçekler sade bir sütun

Şaşırıp kalmak bazen hayata

Tut ki hayal olsada bu minval zevata

Tesir eder rengarenk çizgiler

Tabloda bir bütün teşkil eder mefkureler

Hayat bir uzun yol

Çukur,tümsek,kavis dikkat!

Sağ sol

İster uğraş ister didin

İster fakir istersen zengin

Bir kaç saniye
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Hayatı tükeddin...
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Bir Küçük

sükuta sebeb geceler,
gözümü bağlar,
haykırır bir yetim,
içime sığınmış,
bir küçük ağlar,
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Bir Mayıs Akşamı

Tazyikatlar içinde kalmış koca bir şehir
Tarihte var olmak isteyen kara bir devir
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Bir Nesil

Bir nesil ki Huda’yı arar Tur’da
Bir nesil ki bel altında curcuna…
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Bir Ömür

Bir ömür geçmiş ki yerimde saymışım,
kıştan habersiz bahara aldanmışım...
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Bir Seni Bir Bende

binbir insan dertlenmiş bende,
bunca derde ne çare bende,
bırakıp gitsem bu beden de,
bir seni bir bende
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Bir sızı tutam tutam...

Gökte hayalde yerde avuçta seni andıran
Yeşile çalan gözlerinde bir an
Bir sızı tutam tutam...
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Bir Söz

Anlayan taş değil, Hüdadan
Bir söz yeter,dertden devadan
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Bir Su Ver

Alevi solmasın kalbimin,
yandıkça yandık bir su ver...
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Bir vaveyla düştü

Gönlüme, bir vaveyla düştü
Suskunluklarıma ahu vahlar üşüştü...
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Bir yalan da sen söyle...

İçimde büyüttüğüm yalanlara,
Bir yalan da sen söyle...
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Bir yenisi

Mutlu mesut ne eder ki bizi,
Dertler bitti sanırsın bir yenisi
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Bir yetim

Bir yetim
Bir yetim elleri gözlerinde
Ve susmuş yıldızlar
Hep böyle karanlık mıdır toprak ardında bakışlar
Niye susuyorsunuz
Niye susuyor toprak
Niye susuyor dualar
Yoksa gelmeyecek mi
Gelmeyecek mi bir daha
Nasırlanmış elleriyle babalar
Ve bir is kokusu müjdeler getirmeyecek mi çocuklarına

Bir yetim
Bir yetim elleri gözlerinde kururken dudakları
Hangi vicdanı sağır etmez baba diyen duaları
Kimseyi boğmaz mı bu keder
Yoksa haşa soysuz mu kader
Bir yetimin duaları makbulse eğer
Bir adam yok mudur adam eder
Konuşacak mı saklanacak mı nereye kadar bahaneler...
Duymuyor musunuz
Sağır mı kesildiniz,
Arşı alayı titretir bi yetimin ahı
Sorarım size
Sorarım...
Neydi bu yetimin günahı...
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Bir zaman

Güneşin önüne kara bulutlar yığacak rüzgâr bir zaman
Mahremini kana bulayanlar, ödeyecek elbet bir zaman
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Bir… Bin…

Atıl kalmış hayat benden uzak
Sevinçle bir kederle bin bak…
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Böyle günler

Böyle günler bir parça aldı benden
Böyle günler içti tüketti
Böyle günler adamlığıma laf etti
Böyle günler biçare sükûn etti
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Bu bağlı hallerim

Bu bağlı hallerim üzüyor biraz
Kolu kanadım, kırasım, geliyor
Acizlik işliyor yüreğime
Başım öne düşüyor biraz
Kara bulutlar serili gözlerimde
Aydınlık, koştukça kaçıyor biraz...
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Bu Gelen Vurgundur Yar

sabahlar olmasın kokuna hasret,
güneşim solmasın ruhum sabret,
matemli günler geçecek elbet,
kışın ardındadır bahar,sükuta teslimdir çığlıklar,
bu gelen vurgundur yar...
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Bu Ten Bu Kalbe Kefene

sol koluma inince bir soğukluk,
bu kalb emanet bu tene,
anladım elden gidince sağlık,
bu ten bu kalbe kefene
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Buğulu gözlerinde ben

Gözyaşların dıştan içre damlıyorsa eğer,
Buğulu gözlerinde ben
Bir yetim çocuğun düşleriyle bakarım pencerenden...

Ramazan Ateş 2

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Buhran

Buhranlı bir günde türlü desiseler
Ömrümü yediler

Hayat sahnesinde kukla misali
Cansız kemikler

Sandıklarda saklı eften püften
Manasız sekineler

Zihnimde bir tokmak
Eziyor, Nemrut’u vurarak

Sömürüyor son ana dek
Düşüncelerim bırakmış beni tek tek

Duygularım susuyor içten içe
Karşıda son durak
Mahkûm, hapishanelerde bu aczi bırak

Kader ki çizdiğim yol, sandım
Virajları an be an yok saydım

Yollar önünde türlü engeller
Gönlümde hazin sekineler…
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Bulutlar çekildiğinde

Toprak çatlayıp bulutlar çekildiğinde göğe,
Son nefeslerine aldırış etmeden bekle,
Ümidi kesme, son dediğin ilke gebe...
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Bulutlara Kandım

"Bulutlara kandım,
Sevdayı, mumla aradım..."
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Buruk bir tebessüm…

sensizlik düştü gözlerime
kırıldı titredi bir an gülüşlerim
artık buruk bir tebessümdü düşlerim…
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Can Kuş

"ne bir söz söyleyebilirim uçan kuşa
ne de bir söz geçirebilirim can kuşa"

Ramazan Ateş 2

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Can ürkecek

Yeltenmeyeceksin öylece,
Can ürkecek
Candan gidecek...
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Ciğerlerim kanar

Kusmak isterken bu bendeki nefsi
Ciğerlerim kanar çektikçe bir gül nefesi
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Çaresiz

"Yalnızlığa sorulan yıllar
Dökülürken yaprak yaprak
Sevgiye hasretimiz, asırlık
Çınarlar kadar... "
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Çarmıh

Soğuk nefesinde yürüyen
sözlerle üşüdüm
Çarmıha gerdi düşler
büyüdüm...
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Çığlıklarımı Duyar mı Mısralarım?

Çığlıklarımı duyar mı mısralarım,
Kaderime ah eder mi...
Hicranından boyun büker mi
Uykusuz kalır mı sevdalarım
Tutulur mu benim gibi Amansız bakışlara kaptırır mı
Sesini dinler mi
Yoksa, çekip gider mi mısralarım...
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Çile

Çilesizlere çile gerek
Dert odundan kavrulan yürek
Anla, söze ne hacet kalır
Yankısından dağlar yıkılır
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Çilekeş Çilesizler

"Çaresi bulunmaz çilelere ağla
Çilekeş çilesizlere ağla
Ağla ki çile deryasında bir çile de sen olasın"
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Çocuklar Gibi

"Çoçuklar gibi şendik
Zaman geçiyordu ya biz
Kaldı, kaldı mazide
Sebebsiz değil sevgimiz"
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Çocuksu

bazen masallar dahi yalandır,
çocuksu bakışlarında...
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Çölde serap

Susuzluktan çatlarken dudakları
Çölde serabı
Yar olandır
Aşk…
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Dağlar Dayanmaz

Galebe çalan sevdayı kim ne yapmaz,
Yiğidi kamçılayan sevdaya dağlar dayanmaz...
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Dalgın

Dalgın denizlerde kayboluyor suretin
Ufka bakan gözlerde kalmadı izlerin…
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Dar Mı Dar

sıktımı bu geceler seni de boğazına kadar,
ruhuna sığmayan dehlizler bedenine dar mı dar...
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Dava

Dava omuzlarda can ister,
Kalbinde cefa emek ister,
Kolay mı yiğitlik bu yolda,
Kaldırmak için yürek ister...
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Dem vurur maziye

Zihnimin dolambaçlarında pusuya yatmış hayale söyle
Gam getirir yel götürür dem vurur maziye
El pençe divan durmasın...

Ramazan Ateş 2

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Demek ki

…
demek ki bizler de gidecekmişiz,
hayatı bilmeden tüketmişiz...
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Dilazar

Bahara aldanmışım, yalancı bahara

Kışta çiçek açmış bir ahu dilara

Ne bitmez yol, ne tükenmez esef

Çek çekebildiğin kadar bir nefes

Her taraf sis her tarafta bulut

Görünmez bir sudur, sahrada hut

Bir engin bakış gerek, görmek  için

Akile, deli gömlek biçmek gerek

Aşk için

Hutu, sahrada aramak gerek...
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Dinsin

dinsin ruhum ve kapansın gözlerim,
kaç kaçabilirsen rüyalarda dahi benim...
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Diriliş

Bağrımda ufka dalgın serzeniş
Dertlerle dolup taşan sesleniş
Hani, nerde kaldın bu sükûtu
Çığlıklara gark eden diriliş...
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Dize

yazmak için yazılmaz dize,
bunu bil ki dize gel dize...
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Düşen düşler

Kehribar bakışlarından düşen düşler
Artık acıtmıyor serzenişler...
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Düşlerimiz Yalanmış Meğer

Bu akşam yetim kalbim suskun,
keder üzre keder,
düşlerimiz yalanmış meğer...
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Düşlerin Düşüşü

"Aşkın feraseti kalmadı eserinden
Bir iki çizikdir... düşlerin düşüşünden"
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Düştü karaya beyaz

Nice arkadaşlar bilirdik
Sesi hala çınlamakta
Yaşanmışlıklarda birdik
Bir zaman
Günlerde ilkbahar yaz
Yüreğimde ayaz
Düştü karaya beyaz...
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Ebedi nakarat

Dudaklarımda ebedi nakarattır, hicran
Ağlarsın belki bir gün, mısralar sustuğu an...
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Efkar

Andım yine seni efkarım var
Gözlerin,düşlerimde sabahlar...
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Efsunkâr

Efsunkâr bakışlarda yine seni buldum
                                                     Dün gece
Yine aynı sözler yine aynı hece

Hayaller sarmış ruhumu
                                Rüyalar, bilmece

Gönlümde hicran
                Gönlümde kor ateş
                           Yanıyor, içten içe

Gül cemalin eylemiş beni, önünde köle

Efsunkâr bakışlarda yine seni buldum
                                                     Dün gece
Yine aynı sözler yine aynı hece

Sinemde saplanmış ok, o, yar sen
Maziden dokunur birkaç elem
Taht kurmuş zihnimde pürneşe
Ağlatır mı bilmem birkaç hece

Efsunkâr bakışlarda yine seni buldum
                                                     Dün gece
Yine aynı sözler yine aynı hece

Sızlatır ruhumu bir bilmece
Bir elinde şal, bir elinde papatya
Öyle güzel, öyle çiçek açarya
Sinemde tutuşur birkaç hece

Efsunkâr bakışlarda yine seni buldum
                                                     Dün gece
Yine aynı sözler yine aynı hece
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El açtık aşka

Dilenci nağmeleriyle el açtık aşka
Avuçlarımıza hicran yağdı derde müptela
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El Bebek

el bebek gül bebek büyüttüm seni,
her an karşıma çıkacak gibi,
ellerim gül yüzüne hasret,
her an solacak gibi...
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El pençe…

Bir maziye el pençe divan durup,
Kendimize gelmeye hayret ettik...
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Emsalim

Elini ver, hayalimde bir seyrin olsun

Gönlünü ver, ruhumda yaren olsun

Bütün emelim cihanda tek olsun

Yanayım ancak emsalim aşk ile dolsun
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Eski avuntular

Çocuksu bakışlarında baharı yakaladığım anlar
Beni benden alan derinliklerde haykırır
Yitirmemiş, tazeliğini eski avuntular
Bütün suç onlarda
Hiçbir zaman hiçbir yerde
Peşini bırakmayan gölgeler misal
Bir fotoğraf karesinde saklıdır kimi zaman
Kimi zaman bir çocuğun yüreğinde
Unutulmaz sitemlerinde, visal...
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Eski bir düş

Yakut yeşili gözlerinden düşen
Eski bir düş olsa gerek, maziyi sezdiren...
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Eskileri eskittik

Sebepler misaldi yalnızlıklarımıza
Eskileri eskittik eksik yanlarımızla...
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Evham

Gönüller, bazen suskun
Bazen kederli
Leylalar hayalde
Mecnunlar çölde kederli…
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Ey Nesil

ey yiğitoğlu yiğit bak ki şu karşı tepeye,
ecdadın döktüğü son kan kuramadı ki niye,
bir sor kendine yatarken kuş tüyü yataklarda,
sokak başlarında tavşan avında ben neyleyim,
ecdat bakarken kendini helak etme ey nesil,
doğrul ve kalk fatihlere yataklar mezar değil
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Eyledik Günah

"Dertsiz başımıza dert açarak,
eyledik günah
Aşkın yelesine tutulup savrulduk, ahu vah..."
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Filistin

Yıkık duvarlar ardında kalan kadınlar, çocuklar
Umut içinde bekliyor, gözleri mahmur
Her an yeni bir acı, yeni bir ümit hâkim
Gözler bir hayali arıyor gerçekler muhkem
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Firak

Firak, deryalara damla iken, sen...
Yollar ayrımına değil;
Gönüller bağına bak...
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Firar

Firardayız, bir ömrü koşarak geçirdik
Ardından hep el sallayarak,
Mahkumuyuz yanık türkülerin
Ağlayarak gülmenin
Hesabını,
Sineye çektik...
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Gam

Koş babam koş bıre kısrak mı sanırsın
Gönle gam vuran yiğit söyle nasıl dayansın…
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Geldiler

Üfül üfül esen bir bahar yeli
Ardınca süzülen kıratın yeleleri

Geldiler, bir şafak vakti şarktan
Damlıyordu kan şakaktan

Toprak şükrediyordu, o alnı ak
Erlere, kucak açaraktan
                                         ……
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Gelenler Kadar

"Sebepler de misal
Vade dolunca
Gelenler kadar gidenler var"
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Girdap

Aşk bir girdaba benzer
Çekimine girmişsen eğer
İmkansızı ister...
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Gittin gideli...

Yalan düşlerde buluşalım
be sevgili,
Gerçeklere düşeli
Kırıldı kanatlarımız
Uçmaz olduk bir bahar
Döküldü yapraklar
Her yer artık sonbahar
gittin gideli...
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Gör Beni

Çaresizlerin çaresi gör beni,
sen ki kara gecede kara taşın üstûndeki kara karıncayı görensin, benimde kırık kalbimin
kırık hayallerindeki kırık ûmidi gör...
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Gözüm

Dua etmiş ki yalvar yakar
Her anını gözüm aralar
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Gülüşlerimiz

Annelerin bakışlarında, hep çocuksudur gülüşlerimiz...
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Gün ah kar…

Ettiğin yanına kalır mı kar (yar)
Yalnız kalır, bir gün/ah-kar..
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Günahım adamlar kadar

Kurtulmak zor, boynuma vurulmuş prangalar,
Yaşarken çekecek günahım adamlar kadar…
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Güneşi yaktık...

Umuda umut katıp inandık, ufka bakan yamaçlara
Semaya serili gözlerimize, güneşi yaktık...
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Güneşim ol, ey yar!

Güneşim ol, ey yar!
Gönlümün semasını, yoksa bulutlar kaplar...
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Güneşler Ki

O güneşler ki akşamın alaca karanlığında
Vatan namus din uğruna
Canını cananını seve seve veren yiğitler
Acaba bizden ne istediler
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Güzar

Uzaklarda bir diyarı özlemle anıyorum

Ne şimalde bir kenti ne garpta

Yakınlık içinde uzak olduğum diyarda

Bir meyyale ki sarhoş, kapılar ardında

Yükselen bir susamışlık hâkim, sonbahar

Mahkûm, dimağlarda örülü bir duvar

Tahakküm var sükûtu bile titreten

Heyecandan yoksun, tabloda bir muhali görmekten

Ruhunu kabzetmiş mefkûreler, felekten

Ecrini almazsa yırtın beni bu kefenden

Cenahı bilinmez bir kervanda ilelebet

Şirazesi kopmuş başı dönmüş seferden

Çıkmak için ruh misali bedenden

Teklif olunmaz cana rahmet, Azrail’den

Hayat paymal dönüş yok, girdap

Hicran zelzelesinde kaldık bitap

Ne gelir ki elden

Her lerze, her ahenk, hab oluyorken

Hayat kervanında başıboş muhkem

Kendimi buldum bir mahbubu izlerken
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Şems ile kamer semayı eylerken iştial

Surun sesi aralar bedeni ruhtan

Şafaktan fecre kaç asır geçmişse aradan

Şimdi ruhlar haşr oluyor, hayat infial

Mümkün mü artık bu yoldan, istersen kaçın

Ruhlarda korku, serseri mayın

Dikkat! Perde perde muhale bakmakta

Bir ömür başlar kalu belada…
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Hangi Sükut

Hayatta bazan güzel,
Alır götürür seni bir akşam vakti,
Semayı seyreder gibi al al
Gerçekler vardır hayal meyal
Belki dizelerde belki an da
Hangi sukutu haykırır bu hayal...
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Hani insan ister ya

Hani insan ister ya ister
Ardına bakakaldığın, bir zaman
Dalgınlığın nihayetinde
Ömre lekeler düşer
Düşenler hep hatırlatır
Düşlerde lekeler ağlatır...
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Havada Karada

Ekmek derdine düşmüş, ihtiyar başı
Denizden toplar birkaç demir parçası
Güneser de varınca secdeye başı
İnanmadı gözlerine öz be öz kök
Nasıl namaz kılar bir garip kayıkçı
Denizleri artık irtica sarmıştı
Manşet üzerine manşet attı gafil
İslam ülkesinde namaz ha, diyerek sefil
Kaosa kalkan el diye yedi başı
Hürriyet bu ya irtica aldı başı…
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Haya

Haya, hayat kapısına vurulan bir tokmak
Kırarak girenler topuzuna müstahak...
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Hayalden saydık

Artık merak etmekten bile uzaklaştık
Birbirimizi hayalden saydık...
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Hayaller

Acıya umut umuda acı katan bu haller,
Hayaller...
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Hazan

Hazan düştü toprağa...
Hicran sardı yaprağa...
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Hep aynı yağmur

Gönlün yaşı hep aynıdır
Hep aynı yağmur sızar, bulutlardan...
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Hep el sallayarak

"Firardayız, bir ömrü koşarak geçirdik
ardından hep el sallayarak, iç geçirdik"
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Hep karaya çalarmış biraz

O güzellik gitmiş artık
Baktığım bir hülyaymış meğer...
Güzel düşler de beyaz
hep karaya çalarmış biraz...
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Her Şey

her şey zıddıyla bilinir,
ayrılığı hasret geciktirir,
nasıl ak karadan bilinir,
ayrılık yar sevdirir...
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Her şey unutulur zamanla

Her şey unutulur zamanla
İmkânsızlıklar...
Süründürür biraz
Öldürür sanma...
Meçhule karışır hatıralar
Hıçkırarak bağlandıkların
Gülerek ağladıkların

Her şey unutulur zamanla
Eskiyen yüzler, bulanık resimler
Gecelerdi bir zaman düşler
Yitirdiler...

Her şey unutulur zamanla
Bir beyaz kâğıda ağladıkların
Mavinin, yeşilin
Uçurumunda gizlediklerin
Unutulur da
Kıyısından, köşesinden sakladıkların
Çıka gelir bir gün karşına bin ahla...
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Hercai

Hercai, menekşe açar mı gülüm,
Her güzele, meşk yaraşır mı gülüm...
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Hülyalar

Hulyalarda dahi aramiza girmesin hulyalar...
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Irak

Gözden ırak olan gönülden de ırak olur derler ya...
Sevene dünya dar gelir lakin bilmez ya...
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İçimizeydi sahte bakışlar

Göz görmek içindi,
Belki de ağlamak
İçimizeydi sahte bakışlar,
Oysa aldanırdık habersiz, kendimizden
Mecnunu kandırırdık...
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İdrak Can Çekişiyor

İdrak Can Çekişiyor

Zihnimde uğultular

Beni bana düşürüyor

İştahlı bir kaplan

Pençelerinde akan kan

Mıntıkası karışık bu haznede

Zıkkımlan be…

Nasipsiz desiselerle

Görme beni hakir

İnanma idrak fakir

Bir budu saklıyorum bu bedende

Cebimde iki akçe sade bir kefen

Yolda kalabilirim her an

Korku, şüphe, hüzün, keder kat kat

İçimde şaha kalkmış bir kırat

Yarınlar için mukadder çile

Zaman susamış, mefkûreler hibe

Sanırsın bütün âlem muttasıl

Karşında duran şu biçare nefse
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Heyhat, kanma bu ben susar elbet

Şu köşede bin bir muhali kemirir ilelebet…
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İlk cemre

İlk cemre düştü toprağa
Baharına da kışına da açtı çiçeklerim...
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İnsan

Mahluku beşer ne katsan pişer...

Ramazan Ateş 2

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İnsan Üstünde Gölgesi

İnsan Üstünde Gölgesi

Yaşanmış, yaşanılan bırakmaz mazi
Geçmişe perde çekmek, var mı çaresi…
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İntizar

Yüreğimde intizar
Ayrılık getirmeseydi keşke rüzgâr...
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İsimsiz

Sensiz bir akşamın
Sakin ve meftun bir soluğu

Acı bir ihtirasla dopdolu
Hayatla inen sabahın

Hücumunu izleyen bahara
Işıtısında parlayan çiçeğe

Bir güzellik doğar vadinin bulutlarıyla
Bir sesle irkilir bahar
Duvarın karasında bir hatıra…
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İşte böyle bir gün

Bir sene eskir sokaklarda
Katarsın maziye
İşte böyle bir gün dersin
Gaiplerden seslenirsin...
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Kader

Zaman yolcusu âdem
Vakit tamam, sana devam

Süresi bilinmez bir rüyadasın
Gerçek ile hayalin kumpasındasın

Gerçek şu ki asıl olan sensin
Nura giriftar olabilirsin
Gerçek şu ki irade senin
Gayya kuyularına sürüklenebilirsin

Öyledir, demek için bile
İradeye gerektir cevaz
Bir yaprak dahi düşse bile
Musahhardır ona, sema ile arz
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Kah

Kah köhne sokaklar ardında isyan
kah bir çocuksu bakışta yakarış
kah bir dilencinin duasında ümittir insan...
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Kakülüne boyandığım

Sen misin ey sevgili
Hayal meyal
Ufkunda dolandığım
Seni ben içre sarıp
Kakülüne boyandığım...

Ramazan Ateş 2

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kalbim vurgun yeri

Düşlerim yorgun bahara
Kalbim vurgun yeri
Toprağıma beyazlar serileli
Bir serçenin kanadına düştü yâr,bırak gitsin
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Kaldın yine yolda yâr

Kaldın yine yolda yâr
Umutlarım misal...

Ramazan Ateş 2

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kalp ve dil...

Bir et parçası can evinden gizlice hal olur
Bir et parçasına ferman, derdine derman olur...
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Kam

Hayattan kam almak ister her insan
Yitmedik dertlerle binbir perişan
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Katre

Yağmur hasret yudumluyor

 Her ağlayışında

 Şimşekler kuduruyor

 Afaklar yırtarcasına

  Bu ne hiddet

  Köpek ağzında kemik et

 Katre katre  yağmur kuşatmış

 Döt bir tarafı

 Akan zaman olsa

 Ağırtır baş üstünde saçı

Tutuşmuş odunki sobada

Çıtır çıtır

Yakar bütün ahvadı

Benide öyle yaktı

Ağır ağır

Gönlüm bir hayale aktı

Bu nedir bilmem,

Hayat aleminde bir ben daha sevemem...
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Kaybetmek

Kaybetmek,
Anlamak demekmiş,
Ardından bakarak kıymetini...

Ramazan Ateş 2

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kefaret

Ağla ağlayabildiğin senindir,
sineni yakan bedenin değil kefaretindir...
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Kelimeler

ummazdım kelimeleri bu kadar bayat,
sunmadı tarifsiz hislerime hayat...
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Kerem

"Sevenin diyarı olmaz derler
Aslıyı unutana kerem mi derler"
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Kırıldı ince düşlerim

Oyuncaklarım kırılırdı, ağlardım
Geçerdi...
Kırıldı ince düşlerim
Ağladım...
Zannederdim, geçer gider
Meğer, oyuncak değilmiş düşler...
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Kırılır Hürmetine

"Sabır, zanaattir
Kurşun gibi ağır

Vurdukça vurur ense köküne
Öf, dersen kırılır hürmetine"
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Kıyamet

Bensizliğe eristin nihayet,
Bulmak ne mümkün artık,
Koptu kıyamet...
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Kirli eller

Kirli ellerimizle bir sevdayı gölgeledik
ve ardına düşseydik diye bin ah ettik...
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Kördüğüm

Dün gece rüyamda bir aşkı gördüm,
Unutulası hüzünler kördüğüm...
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Küçülmek Küçülmek Küçülmek

"Hatırlıyorumda
çocukluğun verdiği sevinci
günden güne azalıyor
çocukken hep büyümek ister insan
büyüyünce, küçülmek küçülmek küçülmek ister..."
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Küfe

Dünya hamallık, sırtında küfe
Çektiğin kadar, çekmediğin çile
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Maşuk

düşenin halinden düşen anlarmış,
maşukun haline kimler ağlarmış...
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Maşuk U Dilber

Tatsız tutsuz zehir midir içtiğim,
Kanıma girdin ölüm müsün sevdiğim...
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Mavi akşamlar

Sebebini bilmeyiz sevgilerin
Öylece ısınır ruhumuz bir an
Habersiz değiliz, mavi akşamlar
Böyle bir gün ahımız kalmış
Gökler al bir renge uyandığı zaman
Kırk yıllık hatıralarda saklı
Bir sabah varmış...
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Melal

Sabahlar geceleri kandırmış uyutsun diye
Gönlü yare kaptırmış melal avutsun diye
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Meyyit

Gassalın elindeki meyyit gibi
Titrerken ömrümün solukları
Bir nefeslik Hu diye
Satma nefsini Su diye
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Miladını Aşkın

"Doldurmuş gibiyiz miladını aşkın
Sarılmışız hayale dalgın dalgın"
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Miva

Bir tesadüf mü bilmem yoksa kader mi
İdrak kısır bu güzellik hayal mi
Beni mest eden bir rüya
Haykırsam duyar mı kalabalıklar…

Bilmez miydim değseydi gözlerim gözlerine
Yanaklarına bir buse niyetine
Kurar mıydım başka hayal…

Sana diyorum ey sessiz güzel
Nerdeydin dün gece
Aradım seni
Kâh sokaklarda
Kâh bir köşe başında
Çatıların fısıldadığı anlarda
Gecenin sözü geçtiği varoşlarda
Aradım seni

Sabahlara hasret bir gül rengini aradım
Ne hilali kaldı ne zühresi gök kubbede
Seni aradım her kayan yıldız neşvesinde

Nerdesin Miva
Soğuk uğramış bu yaz ülkesinde
Bir beyaz gonca gibi tenin
Hüzün yudumlayan nefesin
Nerdesin Miva
Sabahlara seninle uyansam
Seni sorsam seni ansam her gece
Nerdesin Miva...
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Müjdeler olsun!

Gariplerin bağından bir dert yükü, omuzlarıma
"Müjdeler olsun! " kavuştu yalnızlıklarıma.

l Gariplere müjdeler olsun.! " Müslim...
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Müptela

Bamtelime dokundu vefasız yar,
Aylar bilirim ne arar ne sorar,
Hicrana müptela seherler dolar,
Gözlerimden kayıp giden anılar...
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Namı Celil

Ne devri teslim ederim ne tarihi,
Benimdir ancak benimdir emeli,
Dağlar dayanmaz bu namı celili,
Garpdan şarka bütün alem dinlemeli...
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Nar-ı Beyza

Cihanda derbeder bir gönülle ışığa
Her adımda daha fazla gitmek aydınlığa
Gül-i rana misali tutuşsam bir aşkla
Beni benden alsa bir nar- beyza
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Nasipse kalbine döküleceğim

Sadece dua edeceğim
Kapılar açılsın diye...
Nasipse kalbine döküleceğim...
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Ne Çare

"Seni ararken çöllere buhran yağacak
Katre katre
İklimine afakanlar dolacak
Ne çare"
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Neden

Yırtıcı kuşlar takılmış ağlarına,
Zebaniler dişlemiş kaşlarını,
Her sabah erken kalkar kuşlar
Elma kurtları dişsizdir neden...

Yırtıcı kuşlardır,eller
Sana, yabancı bakışlar ruhumu dişler
Rüyalarından uyanıp
Ölmektir, yavaş yavaş aşk neden...
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Nefer

Şafaklara ezanlarla uyandım
Bir seher yeliyle gelen bahar havasını
Solukladım içten içe
Top sesleri gürledi hayalimde

Olsaydım bir nefer misali cephede
Elinde tüfengi bir Mehmetçik serzenişiyle
Nidalara eşlik etsem gür bir sesle
Bir kurşun alsa beni benden içeri…
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Nefes

Onların son nefesleri,
Bize birer nefestiler...

(Ruhları şad olsun...)
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Nef's

Yaşama dair belirti, nefes
İdrake muhalif tek ses nef's
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Nevbaharım

Eriştik nevbahara yine
Gelir uzaktan ılık bir yağmurun sesi
Yanaklarımızda rüzgârın busesi
Seslerimiz yankılanır dağlarda
Erimiştir karlar doruklarda

Yaylalarda akan sularda
Bir heyecan vardır, diridir
Tekrar hayat bulan baharla
Silkelenir ölümün karlı nazarında

Anne bağrı misali
Aklıma gelir rüzgârın musikisinde
Hayal eleminde uçan kuşlarım
Ilık bir yağmur sahnesinde
Dirilir tekrar ruhlar misali

Güzide bir sevdasın nevbaharım
Ateşin düştüğü ilk cemrede
Toprağa düşen ilk filizin demlerinde
Seni buldum, seni gördüm

Sere serpe bir güzellik var
Manzaranın çiseleyen rüzgârıyla
Aheste bir neşe hâkim yüzlerde
Kışın beyaz yeleleri
Bırakmış kendini yeşilin nedametine…
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Niye Ki

Bu kaygı niye ki ayrı tutan,
Irağı yakın eden sevda niye ki...
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Nusret gerek

Goncalar açarken yüreklerinde
Avamın fakirliği dillerine
Kem söz ki yakışır mı ediplere
Nusret gerek zihni nusretlilere
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O Masuma

o masuma kıyma ne olur,
aldatma elbet bir gün sorulur,
zerreden miskale aynı kefeye konulur,
dostunda düşmanında yarın karşında kurulur...
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Ölü yorgunluğu

Ölü yorgunluğu atmışlar üstümüze
Takıldık kaldık beyaz taşlar müzesine
Hakka yakın haktan ayrı sitemli günler maziye
Mazi dedik, geçti artık,dediler dedik artık...
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Özlemek

Özlemek…
Kandiller gibi eriyip gitmek bakışlarında
Yağan yağmur gibi billur billur
Yarım kalmış hayal, işte budur

Özlemek…
Bir hülya masalı
Bir sevda, bir boşluk…

Özlemek…
Hicran ikliminde birkaç gözyaşı

Özlemek…
Beklemek demek,
Dolmak demek,
Damla damla saymak demek…

Nasıl dolsun bir damla ile okyanus
Ey gönlüm bırak kendini desem
Dinler misin hicran kuyularında susuz
Biçareyi arar mısın
Yalnızlık kervanında kuşkusuz

Dolmak mı ister bu gönül ateşle
Yakmak mı ister sebeb ne
Sumak çok zor bilir misin
Ey ruhumun gonca gülü nerdesin

Özlemek…
Özlemek nedir bilir misin
Bir sevdayı bir kutuda aramak
Masallarda hülyaları kovalamak
Boşluk içinde derbeder dolaşmak
Yalnızlık kervanında bir ben daha aramak

Özlemek…
Özlemek nedir bilir misin
Ağlamak, sessiz ve içten
Kelimelerden yoksun
Kanayan gönlümde sen
Bir tek sen, bir tek sen yoksun…

Özlemek…
Özlemek nedir bilir misin
Hece hece, kelime kelime anlamsız ifadeler
Bir sen, bir sen de cümleler
Söylemek nedir bilir misin…
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Özlemim Var…

Sevgi uzakta sanırdım yalnızlık kadar,
Düşlerime doldurdum seni özlemim var...
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Parmaklıklar

Parmaklıklar arkasında bir çırpınış
Küçücük bir kuş
Kanatlarını çırptığında
Ah! eder gönlüm
Özgürlük bir adım bir adım
Bir adım ileride
Ancak önümde
Buz gibi demirden dağlar
Kalbimde veryansın eden bir burukluk
Yanıyorum acımı bağrıma,
Bağrıma basarak
Yokluk denizinde sakin ve hüzünlü
Gündüzün karanlığa vurduğu vakitte
Şafağın söktüğü o anda
Esen bir yelin ardındaki
İşte bu çırpınış
Kalbimi parçalayan hezeyanlar
Aşk iklimindeki, belki de
Sonbaharın bu aheste sessizliği
Rüzgârda bir yaprak gibi aheste
Hicran dolu bir soğukta
Sessiz ve sakin bir sabahın aydınlığında
Irak bir diyara
Savrulup gidiyordu…
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Rahmeti Güllerin

Ey makberi üstünde solmamış güller
Ne durursun sakin ve muteber

Dertlisin firarisin belki bu hayattan
Aldırma salın, gönlüce salın
İçinde yanan hicranken salın
Merhum sen misin ki hicran bağlamışsın
Dağıt mefkureleri gönlünce salın

Bak rüzgar nasıl esiyor ince ince
Kalblerde itminan, Hakkı sevince
Gök kubbeden düşen bu can
Hep senn, hep senin
Düşenlere rahmet, kalkmak için...
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Rüzgar Dilberleri

"Eylül yaprakları gibi dağılırken sere serpe
Tutunamadım aldı beni benden rüzgar dilberleri..."
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Rüzgara

Bir ikindi serinliğinde oturmuşuz rüzgara
Hafakanlar üşüşür saklanan bir yaraya
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Sabahlara düşünce beyaz

Sabahlara düşünce beyaz
Sarılınca o inceden meleğe
Seni hatırlatır bir kırlangıç
Havada uçan martılar

Tutuşan hislerimle sarıyorum
Seni, sonsuza kadar…
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Sahipsiz sandıklarına bedel

Sahipsiz sandıklarına bedel
Mevt haktır, çirkin ya da güzel
Esrarlı olsa da diriliş, neden
Sonsuzluğa biçmektir kefen
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Saklı hazan

Hülyalarla avunmak varmış bir an
Sahte gülüşlerde saklı hazan...
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Sarılacaksan Eğer

"Sarılacaksan eğer kollarında eriyecek düşleri
Sadece, sadece sende bulacak bu halleri"
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Satır Satır

"Makus tarihimizi yenmek varsa cehdimiz de... elbet vardır
Maziyi çizerek satır satır istikbale ders vereceksin"
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Satırlar

"Boş kalmasın satırlar
Aşkımız solmasın yar..."
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Sebepsiz Sebepler

Sen yokken sebepsiz sebepler vardı ellerimde
Kuruntular, hıçkırıksız hecelerdi dilimde...
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Sekine

Yürek yakar gitmek tıpış tıpış
Mahsun gözler yürürken meçhule
Yeşillere bürünmüş sefine
Nerde kaldın yetiş ey sekine
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Sen De Sükut Eder

...her damla yağmur seni zikreder,
her ten sen de sükut eder...
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Sen Yokken...

Sen yokken
Şarkın garbına ağlardım
Ütopyaların gizli ayrıntılarında saklıydın
Çilekeş yalnızlıklarım, cefaydı omuzlarıma
Dönüp kendi kendime ağlardım
Sen yokken
Susmuştu yıldızlar
Sönük sönük bakardı gözlerime
Adını bilmezdi Züleyhalar
Mahkûm Yusuflarına ağlar
Karanlıkta, aydınlığa kör bakanlar
Dirilerinden utanır, uzun saçlar
Sen yokken
Kör süzgeçlerden kısık sesler yükselir
Anılmazlıklar kıyı köşelerde, izbelerde
Damlalar kururdu çöllerde
Bad-ı saba esmez oldu seherde
Sen yokken
Yağmur yüklü bulutların
Mercan kayalıklarında saklı saltanatı
Uğramaz yara, ağyara
Ekin başlarında saklı
Sen yokken
Cılız gibi görünen yeşilciklerin
Baharı zorlayan nadanları
Sükûtun feryadı, çığlık çığlık
Dehlizlerde kıvılcım, ziya arardık
Sen yokken
Gurubunu gördük güneşin
Soğuk yüzleri gerçeklerin
Bin bir inkisar
Kirlenmiş yapraklar
Ferini kıran ümitlerin
Pençesini hissettik bir zaman
Sen yokken
Kenan beklerdi, Yakup misal
Pusulayı karıştırmış ruhsuz oyuncaklar
Kalbi, beyni mideye yedirmeye niyetli
Enaniyet asrında eneler çifteli
Allanıp, pullanarak biraz da yaltaklanarak
Döndürdüler bir zaman
Sen yokken
Dön içine göm kafanı gönlüne,  nafile
Kurtlanmış ağaç…
Dayanmış ilahi mesnede
Mazinin enkazı, meşrep ihtilafı
Murdar, iliğimde
Sana hasret, sana müştak
Bir sen var dileğimde.
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Serden Geçeli

Duası okunmamış bir an bizim ki,
Layemut, yollar semalara serili
...

Mecnuna sor dünya dar çöller neki
Leylayı unutmuş serden geçeli

...
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Ses Ver

kör talihimden midir suskunluklarım,
kaderimin güruhu musun ey sevgili,
ses ver...
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Sırılsıklam

Yaşamın damlalarıyla sırılsıklam olmaktır, aşk...
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Siyah Beyaz

Siyah beyaz resimlerde kaldı özlediklerim,
Siyah beyaz resimlerdeydi çocuksu düşlerim..
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Siyaset Odur Ki

Celladımı getirin boynumu vursun,
Kana baka baka doysun da doysun...
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Smyrn 3

"Mekanın ruhunu alıp içine taş doldurmuşlar
Alıp Her köşe başına kondurmuşlar
Çorbada yokken kuru ekmeği
Taşa tapar olmuşlar...

smyrn 3..."
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Smyrna

Puslu bir hava hâkim
Gök kubbede serzeniş

Kimin eli kimin cebinde bilmem
Dolaşır kalabalıklarda beyzadem

Vicdanlar yoksun, huzur ikliminden
Zayıf payandalar ve çökmüş bir zemin
Zihinlerde tahribat, hayal de emin
Damla damla günah yağıyor, mağripten
Açılmıyor gökler, karıncalanmış
Sanırsın taif rahmet değil, azapmış

Sokak aralarında kargaşa
Ruhlar sönük, levazım
Bir çift ayak sesi, tantana
Gerisi kime lazım

Şevksiz, kedersiz günler ister beyhude
Her köşe başında bir ifrit
İnsan mı bilemem
Et, kemik ve it

Bir nebze hayâsızlık
Doludizgin sularda
Gark oluverir
Bir karış suda adam da

Güneşe muhtaç bu sokak
Yazık!
Köşe başında peşkeş çeken aş(ı) k.
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Smyrna 2

Yalanlar üzerine kurulu
                                   Binlerce tabu
Yıksan da heykelleri, yıkamazsın
                                   İnsanlar hayalle dolu

Binlerce genci yaşlısı
Takılmış bir mefkûrenin peşine
Çağdaşlık bağnazlık olmuş bu şehirde
Anlamak istemez, uykuya dalmış hayatın beşiğinde

Yıkılmaz sanır düşünceleri her daim
                                                      Çehresinde
Bilmez ki değişim, hayatın
                                        Ensesinde

Bir mefkûredir bu
Belki bir ömür için geç
Dönülmez akşamın ufku misali
Son durak
Vakit, çok geç…
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Soluk

Vücudumuza o kadar hapsolmuşuz ki
Ruhumuza soluk alacak kadar yer bırakmıyoruz...
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Suna

hangi bahar yeli eserde getirir seni bana,
dağlara çıkıp yolunu gözlerim ey suna...
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Suskunluk yutmaktayım..

.

Bir serçenin kanadına düştü, ahım
İlmek ilmek dokudu bu şehri günahım
Çöktü hüzün, hüzünde serabım
Çığlıklara, suskunluk yutmaktayım...

Ramazan Ateş 2

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Susuyorsun biliyorum...

Susuyorsun biliyorum...
Sisleri kaldıracak
mecalin yok
kör ve sağır mı kesildin
bir duan da mı yok
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Sükut Et

değmeye görsün bir musibet,
asiye çıkar fikri zaruret,
onca nimete karşı kalk da sen küfret,
ey ademoğlu aczine bak da şükret,
beterin beteri vardır düşün de sükut et
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Sükut kalbi yorar

Konuşmak belki dili
Sükut kalbi yorar...

Ramazan Ateş 2

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sükûtu Sebep

Talihsizlik derdik kederlerimize
Sebepler sükût etti diye…
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Sükûtun Çığlığı

Vicdanım, ruhumun hayallerindeki süsü
Sesi ıpıssız çığlık gibi duyulur yüreğimde
Acı olur bir zaman bir kâbus derinliklerde
Mesut olur bir zaman bir hülya denizinde
Ansızın canlanır bir bahar gibi sabahımda
Hisler sel olur her an rüyalarımda
Gönlümden akar gider bir narçiçeği…
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Sünger Çektik

"Hiçbir şey kalmadı,geride artık
Sünger çektik zamana
Ölürüm denilenleri toprağa kattık
Zaman çareymiş her yaraya"
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Sürçü lisan eder hayaller

Anlamını bilmeyiz bazen hecelerin
Sürçü lisan eder hayaller
Kırıntılarına düşeriz...
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Süveyda

Canın canı, sevenin cananı sevda,
Kurumuş bir damla kandandır süveyda...
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Şafak Vakti

Asya’dan Anadolu’ya gelen ata babalar
Kurdular oba oba boy boy çadırlar
Dolaşır bozkırlarda, çayırlarda kıratlar
Kıratlar şaha kalkmış bir şafak vakti
Bozkırın ufkunda alaca bir kan rengi
Karşıda Bizanssın hercümerç askerleri
Çağrı ve Tuğrul Beyler verince gaza emri
Malazgirt’te coştular sağanak sağanak
Yer gök inledi Türkün Allah Allah sesleri
Malazgirt’ti feth eyledi Asya’nın yiğitleri
Yükseldi Türklüğün şahadet parmakları göklere
Taştan maziler belirdi tarihin zirvesinde…
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Şark Kışlası

Şark kışlasında dururken böyle bir sabah
Tir tir titreken soğuktan silahım, ellerim buz
Al al yanaklarım, pembeleşirken biraz
Ruhumu okşuyor, anne eli gibi beyaz

Şark kışlasında dururken böyle bir sabah
Ayaklarım kesilince, soğuktan bir zaman
Damarlarımda dolaşan şeytan, uykudur inan
O ne yamandır aman aman

Şark kışlasında dururken böyle bir sabah
Kuşlar teller üstünde, birer birer
Düşerken anladım, kalbim varmış meğer
Bir intihar mı yoksa neden, ölüm bekler

Şark kışlasında dururken böyle bir sabah
Kara kış kıyamet, akla ziyan muhalefet
Diri diri gömer de adamı, sükût
Kargalar fütursuz çığlık çığlık kıyamet

Şark kışlasında dururken böyle bir sabah
Kapanan gözlerime inat, dağda bir kaç çakal ve kar
Hain sesleri gözlerimi aralar
Dağda çakaldan başka neler var!
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Tamam

Yarın ne olacak,
Dün olan olmuş,
Hayat bu işte,
Bir ileri bir geri,
Hayat tamam olmuş...
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Taş

Yıllar geçtikçe kazındınız, ne acı bu haller,
Düşmanım mıydınız bağrıma taş basan hayaller...
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Tatlı burukluklar

Acı gerçeklerin,
Tatlı burukluklara yol vermesidir
Hayaller...
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Tek

Gökde ve yerde ondan başka var mı ilah,
O tek ve birdir Leileheillallah...
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Tek vebalim

Saatlerce bakındığım kaldırımlar
Eskidi gözlerimde
Perdeyi aralayan bir gölgeydi hayalim
Mutlu düşler kurmaktı tek vebalim
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Tekrar açtık, bir bahar

Umutlarıyla kefenlenmiş hayallerin ardından
Yeisler attık üstümüze
Bir gül diktiler kabirden çehremize
Tekrar açtık, bir bahar
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Tende can

Meğer yokmuş tende can
Canlar cananı bulmadan
Muştularda visale
Masallarda, ne çare
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Tenler ötesine...

Bir çift göz anlatabilmeli,
Sevebilmeli insan tenler ötesine...
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Tik Tak

hayat bir uzun yol baki değil,
tik taklara sığmaz ömür değil,
asırlar bu tene bedel değil,
varsa da etten kemikten değil...
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Titretir de yüreğin

Sükûtu, titretir de yüreğin
Çığlıklara gömdüğün dualar vardır...
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Toprak

Sahibi olunmaz bu memleket kara toprak,
Kime kaldı ki seven sevmeyen hepsi toprak
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Tutkunluklarım

Tutkunluklarımın sırrıdır,
Bir beyaz kağıda ağladıklarım...
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Tutsak Geceler

Ve her anı, seni tutsak gecelerde,
Sebebsiz seni görmek istersem diye...

Ramazan Ateş 2

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Uçmadan Kopmak Gerek

günah deryasından kurtulup,
yaşamdan el pençe divan durup,
bir gül gibi solup,
gitmek şöyle dursun,
hırçın dalgalara göğüs gererek,
hayata rüzgar vererek,
uçmadan kopmak gerek...
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Uçun kuşlar

Uçun kuşlar uçun bahara
İçimde kış kadar kıyamet var
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Uçurmuşlar

uçurmuşlar seni gökyüzüne,
hayallerle avunmuşsun her gece,
uyan o derin uykudan uyan,
sarıl ki bağrımda nalan,
sarıl ki gökler almasın,
sarıl ki bağrım boş kalmasın...
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Ukde

hangi ukde kaldı ki içinde dünü düşündüren,
hangi baharı ararsın kışı söndüren...
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Umut

Hasret yol gozluyorsa kapilarda,
pencereler kusmusse yalnizliga,
bir cift goz aldinmissa yarinlarina,
umut var demektir...
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Umut Bekler...

Umut dağ başlarında hep ötelerdedir,
Sisli dumanlı ancak hep beklemektedir...
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Unutuldum Galiba

Unutuldum galiba,
yüreklere su serpen sesine,
aşina değilim,
duymuyor kulaklarim...
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Uyanmak Neden

herkes uyurken gün uyurken
ve kuşlar...
neden bu hayıflanmalar
ve sen varken rüyalarımda
uyanmak neden...
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Uzaklık Uzak

şeytan uzak, yalnızlıklar rıhtımında
kirpikler fersah fersah...
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Üç beş nefes

Dayan kalbim üç beş nefes
Birkaç damla yaş, yeter artık
Değmez, gerisi ziyan artık
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Üç kuruşluk sevinçler

Mutluluk bir an gelir,
Hüzün, derinden
Üç kuruşluk sevinçler, düğümlenir
Mazi denen illetten...
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Ümidin Mi Yüreksiz

arkana bakmadan kaçıyorsun sebebsiz,
yoksa ümidin mi yüreksiz...
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Ümit Var

Kederi gömmüşlerde ta gönlüme
Kemikleri sızlar ümit var diye…
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Ümmeti İcabet

Memleket tarumar ve ihrak olmuşsa
Girmişse hücrelerine kadar iftirak
Küfür içinde fakir kalmışsa bir genç
Terakki eder mi hülyaların sabahına…
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Üzüntülerim

Üzüntülerim depreşir,
kirlenmiş ruhumu,
keser mi teneşir...
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Ve

ve sabahlar olmazdı..
Ondan geriye kalanlarla,
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Visalde

Beyaz bir ömrün ruhu aksetmiş
Ezelden beridir bekleyen bir visalde
Buluşmuşlar belki bir anlık tatlı hayalde
Geçmiş ömrü soluklar şimdi beka vadilerinde
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Yadigâr

Yadigâr

Bir yadigârı var hatırasından

Bir puslu resim aralar,

Mazinin girdabından

Açmış kollarını bekliyor

Belki de rüyalarımdan,

Tebessüm eden, bir biçare ihtiyar…

Ramazan Ateş 2

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yağsa

yağsa yağsa arınsam ve kirlerden,
atsam beni benin karanlık gölgelerınden...
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Yağsa…

Dil mabedinden bir nur yağsa
Yağsa da kalbime aksa...
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Yakındık

Bu uçurtmalar kandırdı bizi
Göklerden bakarak salladı,mavimsi
Hayat hep böyle güzeldi belki de
Renk renk, desen desen
Semadan ellerime

Kanatlandık, uçtuk bir an
Ve bir gün, gün saymış hazan
Sanırdık, hep böyle sanırdık
Azar azar, sonsuza kadar
Düşlerden bir düşe takıldık
Yakındık hep yakındık...
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Yalan Yalnızlık

Matemli akşamları özlüyorum,

Ağlayarak sokaklarda, köşe başlarında

Sevdamı geri istiyorum,

Yalan yalnızlıklarımda

Özlüyorum, nedendir sorma

Sana mı özlemim anılara mı bilmem

Geçen geçmiştir belki

Sinelere sinen geçer mi

Yalan yalnızlıklarımda sen

Çilenin feriştahı en derinden

İşledikçe işler kör talih

Sevdamı geri istiyorum ben…
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Yalan…

"Ellerime dolan
Gözlerimde yalan
Saydın bütün hayalleri"
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Yalnızlık tükenir de…

Üşütür yüreğimi,
Yalnızlık tükenir de
Hicrana damlayan bir ses kalır sadece
Bir de bakarsın hayaller, gurbet esince.
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Yalnızlıklarım

sabahı olmasın yalnızlıklarımın...
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Yanarken umutlar

Bir serçenin yüreğine gizledim umutları
Yetmezdi belki de yanarken umutları...
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Yare yar

Çilekeş yollar ardıma vuruldu,
Ruhuma asumanlar dokundu,
Ne çare ki yardan,
Ne çare ki yare yar olandan...
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Yarım Bahar

Bir aşkı özlediğimiz kadar,
Arkasından koşsaydık, yarım kalır mıydı bahar…
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Yaslı taşlar

Bugün öldük yine yasladık başımızı yaslı taşlara
Arefe diyorum ya ruhlarımız artık kurban Allah'a
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Yaş

Gunahima akacak yaş mı var,
musallaya akan yaş kadar...
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Yazgımız

ömür dediğin, bitecek
tahta kundurada yolculuklar
toprakta kesişecek
yazgımız varsa eğer
beklenen ahirde olsa
elbet gelecek...
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Yeşil Ördek

yabani yeşil ördek misin be sevgili, isyanın nedendir
ayrılık perde çekmiş gözüne sorarsın aşk nedendir,
pişmez bilmez misin ateşten gayrı, bu hamlık nedendir,
vuslat olmazsa hep ayrı ayrı sabretmek nedendir...
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Yeter ki sabret

Kıştan bahara deveran ediyorsa arzı sema
Ümitsizliğe ne hacet,yeter ki sabret...
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Yetim çığlıklarım

Ürpermiyor mu kalbin,
Yetim çığlıklarıma sükutu verdin...
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Yıkılası hayaller

Hayaller, yıkılası hayaller
Umut verir, hayattan bihaber
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Yok Mu?

Bu denli keder gönlümü dağlar
Bir dua yok mu, yalvar yakar…
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Yoksa

yoksa beni duymuyor musun,
maddeden ayrı manadan gayrı...
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Yollar

Yollar yolcusuyum, bu dert bitmez diyarda

Bir bahar sabahını beklerim

Sabahın ilk ışığıyla duyulan selada

Er geç gelecek bir anı beklerim,

Belki kâmil belki de pervasız, akdim

Bir yâri baki beklerim

Maziden istikbale bakan bir hengâmda

Tek derdim mevt olsa ne bahtiyarım

Derdi maişet sarmış, bütün emvalimi

Bilinen bilinmez bir diyardayım,

Aslandan kaçan ceylan avındayım…
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Yollar Yolcusuyum

Yollar yolcusuyum bu dert bitmez diyarda
Bir bahar sabahını bekliyorum
Sabahın ilk ışığıyla duyulan selada
Er geç gelecek bir anı beklerim
Belki kâmil belki de pervasız, akdim
Bir yâri baki beklerim

Maziden istikbale bakan bir diyarda
Tek derdim mevt olsa ne bahtiyarım
Derdi maişet sarmış bütün emvalimi
Abı hayat içse canlanır belkim
Hayat içinde bilmez sen, ben kim
Öyle bir oyun ki geceden sabaha
Yerinde durmaz, değişir baştan ayağa
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Yum

uyku damlayan gözde ne asidir bir bilsen,
seni anmayan gözleri yum yumabilirsen...
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Yüreğim ateşlerde…

Yüreğim ateşlerde dolup dolup taşıyor
Sorarım bu yangına kimler odun taşıyor…
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Yürü Be Aslanım

Yürü be aslanım, kim tutar
Ataların Asya’dan Avrupa’yı tuttular

Bu ne gam bu ne keder
Hayat yelpazesinde geçer gider

Sen Osmanlısın şanın büyük
Aslanım sarıl cananına küçük büyük

Bak geçti düşman Sofya’dan
Diril bu ölü beden, koftan

Sarıl ki imanın gücüne
Yıkısın dağlar dile gelsin bulutlar

Sarıl ki imanın gücüne
Musahhar olasın kâinat kudretine…
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Zaman

Zaman denen muharrik
Ne çabuk değişir bu devirde
Asırlar yetmezdi bir ufku görmede
Şimdi hayat yeksan olmuş saniyelerle

Bak ki hayatın en gözde fevkine
Tarumar ediyor hepten hiçe
Nedendir bu ahval nedendir bu handikap
Zalimin elinde bilimdir, muhatap

Fazilet ne miskinlik ne de cahillik
Sayu gayrettir hamilik
Onurdur ilme gebelik
Yaşatmak için yaşamak gerektir, ey muharrik.
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Züleyha'm

Yusuf'uma dokunma yar
Züleyha'm olacağın güne kadar...
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