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Acele Kan Aranıyor...

Hiç beklemediğim bir anda çalındı gönül kapım...Korkak, ürkek değildim bu sefer tam
tersine...Bir cesaret açtım kapıyı...Sorgusuz sualsizdi bakışlarım.İlk defaydı belki bu
nazlı yüreğimin böyle çarpışı, ırmak ırmak akışı...İlk defaydı, gözlerim görmez, sesimin
çıkmayışı...Oysa ki yazmak vardı onu şimdi kitaplar dolusu, haykırmak dünyaya avaz
avaz belki de...

                                    ''SENİ SEVİYORUM ''...
Hiç bu kadar anlam dolmamıştı belki de icad edildiğinden beri..Aşk  bu kadar doludizgin
yaşanmamıştı hiç, bu nazlı yürekte! ! ! Aşk yürekte ama, aşıkım nerde?

Hiç beklemediğim bir andı, kapıyı çekip gidişi.Oysa ki, yürekten içeri girdi bir kez,
gitmeler gitmek değil artık, bilmez miydi? Her yerde hala ilk günkü gibi izleri...
Yüreğimin titreyişleri...Bilmez miydi, aldığım nefesimdi...Nefes almak istiyorum...
Damarlarımda dolaşan her damla kanım...
.................
.........
ACELE KAN ARANIYOR! ! !

Asuman Alp @ İzmir
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Bir Yusuf Masalı!

Bir başka aşkla başladı Bir Yusuf Masalı
Vuslat diye diye, anladım hasret çekmenin manasını
Bir masal belki farkındayım ellerine dokunamayacağımı
Ben sevmeyi öğrendim …Başaramadım unutmayı…

Yüreğimden yüreğine öyle bir düğüm
Ben başaramadım  çözmeyi  sevdiğim
Kapı kapı dolaştım bir derman edineyim
Ben sevmeyi öğrendim…Unuttum ne varsa bildiğim…

Gözlerim açık gördüğüm düşlerimin
Bir mavi masalda bir Yusuf var …Prensim
Yandıkça yandım, sönmek bilmedim
Ben sevmeyi öğrendim…Sensizliği hiç istemedim…

Asuman Alp @ İzmir
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Ey Sevgili...

Zikirsiz kuruyan dudaklarım
Şimdi adınla can buluyor
Bir deli rüzgara salıverdim kendimi
Sevdan beni öyle savuruyor
Gözlerin yollarımda bir ışık
Sevdan yaktıkça yakıyor
Hüzünlerden geçtim ben Ey Sevgili
Şimdi bir masal başlıyor…

Adın lügatımda nadide kelime
Andıkça su serpilir yüreğime
Karanlıklar içinde bir gece düşümde
Sesin getirir beni kendime…

SEN …Canım feda sana
SEN… Artık herşey senin yolunda
Damarlarımdaki zerre kanda bile
Adınla beliren tebessümlerimde
SEN…Yitsin bana dair ne varsa bende

Ben artık ben değilim
Sevgili diye diye kendimden geçtim
Al beni yanına, bırakma ellerimi
Ben senden gayrı yaşayacak değilim

Ey  Sevgili
Öyle ihtiyaçtayım ki …anla!
Ben seni cümle alemden çok severim
Duysun melekler, bilsin tüm sema…

Asuman Alp @ İzmir
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Gözlerin...

Ben senin gözlerini sevdim
En soğuk kış gecelerinde sıcacık içime işleyişini…
Yüreğime bir diken gibi batışını sevdim
Kanatırcasına, acıtırcasına canımı
Dağlarcasına içimdeki yangını…

En çok gözlerindi beni sana bağlayan
Islak, ağlarcasına bakışların
En derin nağmelerle işledim kalbime
Ben senin gözlerini sevdim
Beni taşıyan başka alemlere…

Gözlerindi bir tek değen gözlerime
İçimde çağıl çağıl ırmaklar misali
Sonsuzluğa bir köprüydü oysa
Sevdamın adıydı gözlerin …
Ben senin gözlerini sevdim
Umudum bir tek gözlerindi !  anla…

Ben senin gözlerini sevdim
Beni benden alan gözlerini…
Sen olan, sen gibi bakan
Gözlerimi seviyorum şimdi
Saatlerce aynanın karşısında duruşumu seviyorum
Gözlerin diye gözlerime bakıyorum
Sana akışını hissediyorum bütün bakışlarımın

Ben seni görmeden sevmiştim…
Oysa şimdi gözlerini seviyorum…

Asuman Alp @ İzmir
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Gözlerinde Tutsaklığım

……meğer en mavi haliymiş gökyüzünün o gece …
benim farkında olmadığım tutsaklığımın ilk  anı
isim koyamadığım bir ruh halim vardı,
gözlerimde bambaşka anlamlar saklıydı..
hiç böylesine tutsak olmamıştım ben
ellerimde görünmez kelepçeler …
yüreğim zincirlenmiş, çıkışlar  tutulmuş
gözlerinde odaklanmıştı sanki tüm dünya
bir tek  gözlerin vardı …
çığlık çığlığa yüreğim
hiç böylesine tutsaklığa aşık olmamıştım ben
böylesi özgür bir tutsak …
o gece söylemiştin, içimdeki yangına
sebep olan ilk kıvılcım  kelimesini
bambaşka bir tılsım vardı sesinde
duyanın tutsak olası gelirdi sanki …
gönüllü  bir köle misali.
sen çok uzaklardasın şimdi
ben yüreğimi gözlerine zincirledim
bir hasret fırtınası kopuyor içimde
vuslata kaç var bilmiyorum.

masmavi bir gece …
saat 12 yi biraz geçiyor.
tüm esaret dağlarında
bir benim çığlığım yankılanıyor.
bir  gecenin mavisi vardı zaten
bir de gözlerin.
ve hazırda bekleyen yüreğim
umurumda değil inan
zaman, mekan …bomboş aşktan ötesi.
ne su isterim, ne bir lokma azık
ben vuslat orucundayım, dünya sofrasında
umut tarlalarına sakladım düşlerimi
koparma ey sevgili zincirlerimi
ben yanabildiğim kadar yanmalıyım
bu da benim tutsaklığımın bedeli…

Asuman Alp @ izmir
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Mavi Sevdama...

Hasretine dayanmak,yanmak,tutuşmak kolay mı sanırsın ey mavi sevdam...Her gece,
sanki yokluğuna  nispet yapar gibi gökyüzünde yıldızlar parlamakta..Bense bir mum
ışığında seni aramaktayım,gecenin tüm karanlığına inat...Yangınlarıma inat daha fazla
yanmaktayım...Sense  bir umursamazlık edasında sadece,öylece
yaşamaktasın...İstediğim, bana gel değil, benim ol değil...İstediğim biraz beni
anla...Aslında muhatabım sen değilsin biliyormusun.Karşıma sadece,varsa cesaretin
sadece yüreğinle çık..Çünkü ben bir yüreğim,ben yanan bir yüreğim...Karşımda da
yürek isterim! Cansız bir heykel misali durmaktasın...Konuşmakta dudakların..Gözlerin
boş bakmakta.Bu demek değil ki sevda...Aşk bu değil mavi sevdam,olmamalı da..Aşk
derken titreyen ben,bu umursamazlık neden? ...Bak etrafına hadi...Sadece konuşan
binlerce sevda...Hayır bu değil istediğim...Benim yüreğim seninle yanmakta,senle dolup
taşmakta.Cesaretin varsa,yüreğinle çık karşıma! ! !

Asuman Alp @ İzmir

Asuman Alp

http://www.antoloji.com


www.antoloji.com - kültür ve sanat

Sen...

İçimde bir fırtına
Alıp sana getirmek ister beni
Tek yol var bilirim vuslat adına
Sana kavuşmak için çekerim hasretini
Gecelerim umudumdur
Belki bir ses senden…
Beklerim!
Aleme kapatıp gözlerimi
Sende açmak isterim.
Aşkım uğruna yanmam gerekse inan sevdiğim
Binlerce yıl kahretmeden
Sende yanarım….sana yanarım
Ahh seni nasıl severim!

Ben Seni Görmeden Sevdim
Ve Hep Seveceğim!

Mavi dünyamda, Masmavi yüreğimde
Bir SEN olacaksın...
Herşey SANA dair olacak...

Bilirim SEN de seversin beni
Ben SENİ görmesem de
Her zaman bilirim benimlesin...
Tenden sıyrılmış bir cansın SEN
Bekle Sevdiğim...
Canımı sıyırıp tenimden
Bir gün elbet SANA geleceğim...
Ben hep SENİ SEVECEĞİM! ! !

Asuman Alp @ İzmir
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Seni Seviyorum!

Yağmura açtım bu sabah gözlerimi
Sanki uzaklardan bir haber getirmekteydi
Saçlarımı okşar gibi yavaş yavaş
Sanki senin ellerindi
Bir uğultudur  rüzgarda adın
Adına ıslanıyor bu sabah koca şehir
Geceden kalma hafif ışığıyla
Sokak lambaları bile adına eşlik etti
Sabahın tüm güzelliğinde
Adınla akıyordu sanki trafik
Bir telaş vardı caddelerde
Bir koşturmaca…
Bir de bendeki sen  var
Adına ıslanıyor dudaklarım
Adına çırpınıyor  zavallı yüreğim şimdi
Yağmura karışmış gözyaşlarım
Adına haykırıyordu sanki
‘’Seni Seviyorum ‘’

Asuman Alp
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Sevdalı...

Yırtıp gecenin karanlığını
Tırnaklarıyla kazırdı bütün fani aşkları
Yusuf * diye diye Züleyha sıfatlı
Mecnun * yoluna Leyla diye yandı

Coşkun yüreğinde bir gül bahçesi
Sonsuz aşkıyla bahçenin perisi
Aşıkıyla saadetti tek ümidi
Bu alemden değildi bir nazlı güzel vardı

Gözleri  *aşktandır * yıldızlara nispet gibi
Güldümü  *sevdiğine * sanki inci dişleri
Canına can katar aşıkının hevali
Doymadı yanmalara vuslata dua etti

Hasreti bile güzeldi öylesine çekilesi
Kavuşacaktı yare elbet bir gün bilirdi
Titrek bir alev gibi yüreğinde masmavi
Yanan yüreğe sevdalı bir nazlı güzel vardı

Asuman Alp @ İzmir
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Sevene Ölüm Yok Cihanda...

‘’Her sevda bin defa ölmektir’’ le
büyüdük biz en sevmemiz gereken dönemler de…
bununla köreltildi yüreklerimiz…
’’bin defa ölmek! ’’
cahil yüreklere ait  sözlerle
kilitledik kapılarımızı…
en umutsuz, en başıboş denizlere
yelken açmışız meğer onca zaman…
onca zamanı nasıl da helak etmişiz,
nasıl da eşlik etmişiz  bu aşk fukaralarına.
En sevilesi zamanları böyle katlettik biz
 ölümden korkar yaşadık.
’’oysa ki sevene ölüm yok cihanda ‘’…
bunu sevince anladık.

Asuman Alp @ İzmir
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