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Vedat Korun (Hak şehrinde kaybolmuşum,mülhak
ım,Vedat' ım.)06.03.1947 Eskişehir doğumluyum.İlköğretimi mi Eskişehir'de
tamamladım.Yüksek tahsilime,İstanbul Tatbiki Güzel Sanatlar
Fakültesi,Seramik Sanatları bölümünde devam ettim.1970 senesinde mezun
oldum. Çeşitli iş yerlerinde,mesleğimi sürdürdüm.Bir zaman,inşaat ve  iç
mimari üzerine çalıştım.Şu anda emekliyim.Boş vakitlerimi, şiir yazarak,resim
yaparak,ud dersleri alarak,felsefe ve tasavvuf okuyarak
değerlendiriyorum.Tüm şiirlerim,hayatımın geçmiş evrelerindeki
birikimklerimin bir ifadesidir.Zaman zaman,farklı şekil ve tavırlarda ortaya
çıktılar.Çelişkili görünselerde,zaten yaşamın kendisi çelişkiler yumağı
değilmi? Saygılarımla.
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Aç plajı.

Güneş vurdukça, şakırdıyor,parıldıyor,
Oynaşıyor, kumda,kırmızı etten,
Yakamoz tarlaları.
Gizli gözaltı var.
Açık hava hamamında.
Suyun üstü muhabbet,
Alt taraf,hepten kördüğüm,dolaşık.
Azdı deniz,
Azdı,aç plajın boyalı matruşkaları.
Ah,yağlı kazık yırtıkları.
İnce ipli teşneler.
Ne dahası,dahası iki kemik arası.
Kalsın istemez,yeter bize,
Üstünün beyazı, karası.
Yağlı güreş horozları meydanlarda.
Kara gözlük arkası keresteler.
Kumsal ıslandı,ter,ter atıyor.
Yandı çamaşırhane,döküldü fora kaçıklar.
Mala bak mala.
Evde öpülmez,plajda yumulmalar,
Vay,vay,vay.
Kabarmış denizin şehveti.
Rüzgarıyla uzaktan,
Islak ıslak yalıyor.
Yağlı çıplak, yanık tenleri,iştahla.
Sinemaskop bakışlı,
Tangalı karılar,aynalı gacılar.
Uzanmış sıcak kumlara.
Sere serpe,fütürsuzca.
Oh,bayram var bayram.
Kumlar bile ayaklandı,yürüyor o tarafa,o tarafa,
Bana da,bana da,bana da.
Üstte yok,altta yok.
Her yan kebap kestane.
Ama,böylede yatılmazki.
Öf,aman Allah….
                                        17-07-2007..

Vedat Korun
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Aç Serabın.

Döndürmüyor başımı,ne aşkın,ne de şarabın.
Kadehimde acı tortusu şimdi,ihanetin.
Kaderim mi, karanlık düşlerimde aç serabın.
Ne kahırmış meğer,bitmez tükenmez esaretin.

                                                  19-06-2007.

Vedat Korun
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Affet beni.

Geç saatlerde,eskimiş anılara,
Saklı mektupların,yalan satırlarına,
Tozlu yollarla arkadaş yıllara,
Soluk,yamalı yorganıma,
Kabuslara bulanmış,ıslak yatağıma,
Karanlığımı ışıtan,kedimin gözüne,
Sönmeyen,zaman yangınlarıma,
Taşı kırık,yosun tutmuş yaşlı mezarlara,
Ana sütü kokan,taze bebelere,
Acı,öldürücü zehirlere,
Dinmeyen kalp ağrılarıma,
Gelene geçene,bilene bilmeyene,
Hep seni sordum,seni.
Yok dediler.
Oysa yanı başımdaydın.
Seni tanıyamadım,duyamadım.
Seni,hiç yaşayamadım.
Affet beni,ne olur affet.

                            23-08-2007.

Vedat Korun
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Allah Aşkına.

Bir hitabın olsun,bakarken gözlerime

Elinden düşen nişanını,koy yanına.

Beklerken düğün alayını,söyleme

Ayrılığın müjdesini,Allah Aşkına.

Bir iftiradır,kurban seçti,el sözüne.

Ağlatanlar,düşer hicranıma,ahıma.

Geçiyorken anılarım,bak gözlerime.

Son bir defa,tut elimden,Allah Aşkına.

                                     01-06-2007.

Vedat Korun
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Aşk ''Tanrı''nın nefesidir.

Hayal kokar, bazen su da,
Eski sevgili gibi.
Bir hoş eder,okşar tenleri.
Coşunca gönül,
Bir delilik gelir insana.
Tutunca sevgilinin elini,
Yer,yürünmez olur.
Yakar,kavurur için için,
Sevda nefesi vurur havaya.
Islak dudaklar,sarhoş eder şarabı.
Esirdir,gözler gözlere.
Mahpusdur,gönül gönüle.
Kötü vurur,kör eder,
Bu aşk cinneti,fena çarpar adamı.
Bir hoş eder işte.
Sevince, samanı bile gül kokar.
Hele, dolanınca,eller ince bellere,
Yürek gülle gibi,vurur dağıtır.
Ne akıl kalır,ne de dil.
Adem'i susar,artık.
‘’Tanrı ‘’sı konuşur.
İşte,o vakit ki
Havasını,suyunu, toprağını,
Sarar Cemresi.
Ruhlara siner.
‘’O’’nun nefesi…

                               28-08-2007…

Vedat Korun
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Bahçıvan.

Ah,bir yarim olsa

                              Boyu selviden

                              Teni leylaktan

                              Dudağı kirazdan

                              Gözleri zeytinden

                              Yanakları,gül goncadan

                              Saçları,sırma ipekten

                              Elleri,hanımelinden

                              Göbeği, karnıbahardan

                              İnce boynu,zambaktan

                              Kaşları, iğde yaprağından

                              Dişleri,süt mısırdan

                              Tutmayın beni ulan

                              Dövecem,bu bahçıvanı

                              Korusun Yaradan

                                                     29-03-2007

Vedat Korun
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Bakamam Gözlerine.

Bakamam gözlerine,bir güne bir nazarın yeter.
Bir tatlı tebessümün,can-ı cana bin ezan eder.
Maşukamsın ey peri,ihtiyar ı ma alem ne der.
Ayrılık yaraşır bahtıma,vuslat böyle mukadder.

Duyar efganımı göklerde Füruzan,ağlar gezer.
Bir bakışınla helak oldu,can şimdi avare-ser.
Makberimdir beden,can yerine sevdanı defneder.
Ayrılık yaraşır bahtıma,vuslat böyle mukadder.

                                                     25-04-2007.

Vedat Korun
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Batık.

Dinlendi gönül,saçlarının altın kumsalında.
Kavrulsa da bedenim ne gam,bu sevda sıcağında
Kalbim uyudu seninle, Kleopatra koyunda.
Denizler çağırsa da gitmem,batığım bu kumsalda.

Kenetlendi aç tenlerimiz,kuru yosun yatakda.
Anladım her şey boşmuş,iki rahmet de orada.
Sen varsın, istemem artık başka koyu da,koynu da.
Denizler çağırsa da gitmem,batığım bu kumsalda.

                                                         03-07-2007.

Vedat Korun
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Batsın Kader.

Bitsin  bu eza, Allah aşkına
Yetmedi mi artık çektiklerim
 Batsın kader, böyle yaşamaksa
Ah, tez elden zayimi dilerim
----

Ne gecem kaldı, ne sabahım
Kapanmıyor, uykusuz gözlerim
Kavuşmamız kaldı ise şansa
Kabrimde ağlasın sevdiklerim

23.05.2007

Vedat Korun
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Bırak aksın kadehime aşkın.

Bırak aksın kadehime aşkın,şarabım olsun.
Umuda içelim,bekli de gelir eski efsun.
Gel gitme ne olur,kadehler hep sevginle dolsun.
Sana bir sır,sev de bir dakika,bir ömür olsun.

Umurunda mı yanında olmam,bakışın efyun.
Gururum incinse de kopamam,varsın olsun.
Can sana,sehere kadar açık meyhane olsun.
Sana bir sır,sev de bir dakika bir ömür olsun.

                                                    04-04-2007..

Vedat Korun
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Can-azar.

Ne gabir, ne de mazi-i şad erişmedi.
Mihnet-zede bağrıma, takadı yetişmedi.
Kara üzüm bağ,leb-i canan a değse de,
Gönül mahzenleri,beni sarhoş etmedi.

Dud-i dil ile doldu ekvaz,yar elinde.
O da, firkat yangınlarımı söndürmedi.
Benim fercam ım şimdi, can-azar önünde.
‘O’dur, Hak Cemal,yere göğe çizilmedi..

                                          01-09-2007.

Gabir:(uzun okunacak)  kalan,gelecek zaman.
Mazi-i şad:mesut,neşeli geçen mazi.
Mihnet-zede:gam,keder musibete uğramış.
Leb-i canan:sevgilinin dudağı.
Dud-i dil:yürekden çıkan ‘ah’.
Ekvaz:kadehler,bardaklar,kaseler.
Firkat:ayrılık.
Fercam:son,akıbet.
Can-azar:(uzun okunacak)   inciten,eziyet eden,can yakan.
Hak Cemal:Allah’ın Yüzü.

Vedat Korun
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Canımsın Üsküdar.

Bir gizli gururum,içli bestemsin.
Gamlı hazanım,bitmeyen şarkımsın.
Sevdiğim,dilberim,Şehr-i Yar' ımsın.
Canımsın,hem-ca'nımsın Üsküdar.

Gönül fermanım,sabah Ezan'ımsın.
Sedef kanatlı,sevdalı martımsın.
Salacak,Kız kulesi aşığısın.
Yaşayan,son 'Osmanlı'msın Üsküdar.

                                               06-07-2007.

Şehr-i yar:Hükümdar.
Hem-ca:(uzun okunacak.)  hemşehri.

Vedat Korun
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Çaycı.

Eski bir hanın,tozlu,loş,
Karanlık koridorları.
Mekanı şimdi.
Bir bardak çaya kitli.
Çözülmez prangalı.
Köhne İstanbullu.
Oldu ümit.
Ocak başında,ayakta dikili.
Kader çivilemiş.
Kulağı kirişte.
Merdivenlerde bir ses,
Üç çay, beş numaraya diyesi.
Razı,yaya.
Dökmeden,yukarı yukarı,
Üç kuruş,ekmek parası.
Adı ümit.
Çaycı ümit.
Anası koymuş adını.
Bekli de döner talihi,diye.
Ümit, fakirin ekmeği,
Ya..hani.
Zavallı gurbetçi,
Zavallı sararmış bakışlı.
Daha otuzunda.
Tükenmiş hayalleri.
Sarkmış omuzları.
Tek, adı kalmış duası.
Nafakası,çayla bayat simidi.
Açlıktan safrası şişmiş.
Erken ihtiyarlamış.
Yaşama mahküm,sanki.
Ah,evde bebeler olmasa,
Tanrı,çalmaya da,ölmeye de vermiyor ki izin.
Fakirliğin gözü kör olsun.
Elinde olsa,çekecek sefaletin ipini.
Belki,kimbilir, bir gün,
Bir ümit,
Bir ümit,
Bir ümit,
Diye diye,öldü.            30-06-2007..
Gitti ÜMİT…..

Vedat Korun
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Deli gönül.

Delidir gönül,olur her tazeye güzele pervane.
Dogruluk,dürüstlük,hepsi dilde bahane.
Yalan,sanki ağızlarda olmuş kemane.
Çal,çal dinlesin,bu avanak zemane.

Güya,arar doğruyu kendinde zavallı bigane.
Ne yapsın kocamışın dilini,üflediği gelir terane.
Nazenin bakınca aynaya,sanır kendini bir nane.
Zaman yanına varınca,olur naçar,deli divane.

Gün gelir,ahiri,talkını dinler hoca dan avane.
Yoktur artık ne faide,can bedenden azade.
Duyunca Yasin-i Şerifi,bakar pamuklu mabade.
Anlar ki o vakit,hak tecelli,hakikat emre amade.

                                                17-02-2007.

Vedat Korun
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Dert dolabı.

Döner durur,
Bir ağlaya,bir dura.
Çeker alır,
Tulum,tulum,
Gözyaşlarımı.
Yine dolar,
Yine dolar. Yine,
Bağlandı gönül,
Dert dolabına.
Döne döne,yaş dolar.
Dere olur,
Göl olur.
Sular şimdi,
Hazan bahçemi.
Açar, kızıl gonca,
Gül olur…

                        27-06-2007.

Vedat Korun
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Dinle.

Martılar,uzak denizlerin yolcuları
Çığlık,çığlık haber taşırlar,dur da, dinle.
Görünmeyen,karşı kıyılardan gelen
Aşk fısıltılarını,içinden,dinle.

Denizin uğultusuyla koşarak gelen
Şehvet kokan,cilveli gülüşleri,dinle.
Uzanmış kuma,martıları beklerken
Kaybolan umudun,kanat sesini,dinle.

                                 12-06-2007.

Vedat Korun
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Diyar bakışlım.

Gel,kömür gözlüm,
Diyar,diyar bakışlım.

Kaçma benden,
Yoluna mecbur olmuşum.

Baştan çıkardı beni,
Fettan gülüşün.

Gel,hayır deme.
Bu kaçıncı küsüşün.

             22-06-2007..

Vedat Korun
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Doğuş-1

Taş olsun,zalimin basamağına,
Aslı inkar eyleyen baş.
Aş olsun,zulmün satırına,
İnkardan beru,baş eğmeyen baş.
Daha eydür.

                                     Eski.

Vedat Korun
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Doğuş-2

Gecenin,
gündüze secde ettiği vakit,
Gündüzün nur olup,
Kabrimi eştiği vakit,
Ben çıkacağım...

                                Eski.

Vedat Korun
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Dönüp de bakmadın.

Dönüp de bakmadın,yılların aşkına cevabın,bumu.
Nazarım mı değdi,o alev alev yanan gözlerine.
Şimdi ayaklarımın altında ezilen külün,bumu.
Hayalim bile dokunmadı,o ipek tenine.

Yoksa artık hiç bitmeyecek hikayenin sonu,bumu.
Yaşat yada öldür,böyle bırakma serasime.
Şimdi gözlerimle vedalaşan,son gülün,bumu.
Bana bir nefes haram,Tanrım al kıyametine.

                                                      24-05-2007.

Serasime = sersem.

Vedat Korun
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Dul Eylül.

Sarı kızıl gelinliğini çıkarttı,
Eski çeyiz sandığından yine,
Benim,gözü yaşlı,dul Eylül'üm.
Ah Eylül'üm,ah!
Yağmayınca yağmurun,
Hazanın ağlıyor,yaprağının ucundan.
Şimdi de,terk etti yuvayı.
Hiç dönmeyecek,kara kışı da.
Dağlarından hasreti akar durur.
Karlı,buzlu derelerin yerine.
Doğmayacak,
Ormanın çocukları bir daha.
Özlüyor,kara kışını,eşini,
Kar beyazını.
Bakıp,bakıp da bulutlardaki,
O,boş çerçeveye,
Ağlar,ağlar.
Özlemini,yazar da kara toprağa.
Yaprağının ucundan damlayan,
Bitmeyen duası ile,
Yazar,yazar.
Benim,gözü yaşlı,
Dul Eylül'üm.
                          06-09-2007.

Vedat Korun
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Duy.

Saklanma ne olur,kapını çalan efganımı duy.
Sevdana yolcudur ecelim,ayak seslerini,duy.
Can veren dudağımdan,hep sen,sen diyen figanı duy.
Yoksan yanımda eğer,kabrimde öten bülbülü duy.

Aç da pencereni,ağlayan rüzgarın sesini duy.
Aç da dinle,kadere ettiğim onca laneti duy.
Kapın da yaşattığın,kahredici utancımı duy.
Yoksan yanım da eğer,kabrim de öten bülbülü duy.

Yaşlı gözlerime düşen,o karların sesini duy.
Titreyen dudaklarımın ucundaki acıyı duy.
Uyanda,bana okunan sabah selalarını duy.
yoksan yanımda eğer,kabrimde öten bülbülü duy.
                                                               04-05-2007.

Vedat Korun
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Ferman.

Bütün fermanlar yazıldı bitti.
Aradım hep,gönül mahşerimi.
Ne cim-i kaldı,ne de noktası.
Yar-ı can,kalem ucunda şimdi.

Harama yazdılar,sen helali.
Çaldılar bizden,çarh-ı devranı.
Karara yazdılar razanımı.
Yar-ı can,kalem ucunda şimdi.

                             18-05-2007.

Çarh-ı devran = şans,talih.
Razan = sırlar.

Vedat Korun
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Gam-ı fürkat

Gel ey gam-ı fürkat,tut elimden yürü yanı başımda.
Yoksa sever kalırım bir başıma,bu diyar-ı aharda.
Gir koluma,koyma beni biçare-var,sevgiliye giden yolda.
Gamdan azade ne ederim,yoksa yanar ateş-i derun bağrımda.

Nedir bu telaş-ı halin can- beleb misali,korkma gam yanında.
Kalırsam sensiz,sonra olurum mahrumane yarin uzağında.
Zülfekarın korusun,bırakmasın bigane dünya tuzağında.
Zikreder adımlarım türabı,taki Hak Cemal son durağımda.

Ehli-dil çözüldü,kubbet-ül ulya açıldı iki dudağımda.
Varsın ötmesin bülbüller,Huriyan ağlar, ruh nevaz makamında.
Dost kolumda,Can-ı Can sine-i safımda.
Kalb-i na-şadımın avazı kulağımda.

Söndü nur-efşanım,ecdas-ı ecdadım simdi derun uykuda.
Sabah oldu,bir ben kaldım,birde pir-i mey ayakda.
Göründü ufk-ı ala,El-hamdüli-llah, yolun sonunda.
Yürürüm ona,yalnız ona,pür-hayalimdir,bu can, CEMALULLAH a vara…

                                                                              21-04-2007.
Gam-ı fürkat…ayrılık gamı
Diyar-ı ahar…başka memleket
Biçare-var…çaresiz gibi,zavallı
Ateş-i derun…iç in ateşi,gönül yanıklığı
Can-beleb…canı dudağında,ölüm hali
Mahrumane…mahrum edilmiş
Zülfekar…Hz Ali nin kılıcı
Bigane…yapayalnız
Türab…toprak
Kubbet-ül ulya…gök
Huriyan…huriler
Ruh-nevaz…ruh okşayan, makam
Can-ı Can…ALLAH
Sine-i saf…temiz göğüs
Kalb-i naşad…hüzünlü gönül
Avaz…ses,seda
Pür-hayal…hayal ile dolu
Nur-efşan…nur saçan,etrafı aydınlatan
Ecdas-ı ecdad…ataların kabirleri
Pir-i mey…meyhaneci
Ufk-ı ala…ruh makamının son mertebesi

Vedat Korun
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Gelmesin cankurtaranlar.

Henüz seçerken,
Alaca karanlıkta,seni gözlerim.
Hayal meyal.
Bırakma ellerimi,sıkıca tut.
Daha vakit varken,son nefesime,
Usul usul,sönen nabzımı tut.
Üşüyen yüreğimi,avuçlarında,
Kumru yavrusu gibi ısıt.
Söyle de,
Gelmesin artık cankurtaranlar.
Zaten,yetişemezler ya
Yolculuğum,çok,çok uzak diyarlara.
Söylede,
Yakın doğumlara gitsinler.
Aman ha,geç kalmasınlar.
Artık,, zaman daraldı.
Ayrılmadan başucumdan,
Son vasiyetimi de dinle.
Sensizlikten korkuyorum şimdi.
Öp, solan tenimi.
Göz uçlarımdan akan,
O,minicik tebessüme,
Biraz daha yaklaşıver.
Alnımla vedalaşan,
Son damla,soğuk terimi sil.
Silde,yıka yüzümü.
Şu,sıcacık gözyaşlarınla,yıka.
Dinle,ne olursun.
Ağlamadan,birazıcık dinle.
Sarı soluklarımdan damlayan,
Son fısıltıları,
Seni,bir seni sayıklayan,
Son veda hıçkırıklarımın,
Hüzünlü bestesini dinle.
Dinle de,artık unut beni.
Beni unut                 unut            unut.

                             16-07-2007.
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Gülüm.

Kuzey ışıklarını bilirmisin gülüm,rengarenk.
Sanki  kavs-i kudret,o,sensin işte.
Bense güney de yanardağ,alev alev,bilirmisin?
Gece yangınlarımı,bilirmisin,gülüm.

Kaşlarının gölgesine saklanırım,altındaki kor ateşten.
Yakar beni,bilirmisin,gülüm.
Gizlenirim kuğu boynuna,bakamam korkarım,didelerine.
Sonra kül olurum,bilirmisin,gülüm.

Kavs-i kudret…gök kuşağı.

                                                     05-03-2007.
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İhtizar.

Bir misal-i muammadır,bu hal-i ihtizarım.
Görünse nihan-su,yine açılır,fercam-gahım.
Bitmez ihtiyar-ı zahmet,haşre kadar hezar ım.
Dile düşsem ne mani,sensiz,sabah-ı mahşer im.

Cana,bade-i can-bahş dolsa,kırık peymaneyim.
Zehre-efşan buselerini,her dem nuş eylerim.
Bağladı kaderimi,şimdi irticac-ı ecram.
Ne olsa fikrat,vuslat,ahiret elinden.

Aldımsa kaderin ecrini,gelmesin istemem.
Ettimse husban,kime,kendime mi şikayetim.
Hükm-ü kaza ise ayrılık,mahşeri beklerim.
Sermedi afak-ı ruhum,hayal-i ihtiyar ım.

                                       01-06-2007.

hal-i ihtizar:can çekişme,ölüm hali.
nihan-su:yüce alem.
fercam-gah:mezar.
ihtiyar-ı zahmet:zahmete katlanma.
hezar:bülbül.
sabah-ı mahşer:kıyamet sabahı.
cana:sevgili.
bade-i can-bahş:can veren şarap.
peymane:kadeh.
zehre -efşan:zehir saçan.
buse:öpmek.
her dem:her an.
nuş:içmek.
irticac-ı ecram:titreyen yıldızlar.
firkat:ayrılık.
vuslat:kavuşmak.
ecir:hediye.
husban.azap,sıkıntı.
hükm-ü kaza:yazılmış kaza,kader.
sermedi:daimi,ebedi.
afak-ı ruh:ruhun ufukları.
ihtiyar:seçmek.
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Kar köpekleri.

Parmaklarımın ucunda,gecenin soğuğu.
Dokundukça sana,yakıyor,
Gözlerinin ayazı.
Baktıkça maziye,düşündükçe seni,
Gemilerim batıyor,buz dağlarında.
Isıtmıyor yatağımı,yalnızlığın.
Donduruyor içimi,sitemin.
Seni, aklıma getiren sözler,
Donduruyor düşlerimi.
Buz kesti damarlarımda,
Kahrolası,kar köpekleri.
İçimi yakıyor sanki,kar gladyatörleri.
Ölümüne,ölümüne zevk alıyor,
Buz dağının prensesleri.
Uzanmış bir yanına,kadehin solucanı.
Kış bahçende açmaz kardelen.
Küsmüş,uçmaz muhabbet kuşların.
Saçağından sarkan buzların,
Bağrımda şimdi hediyen,acıtıyor.
Senden esen rüzgarlar,
Döküyor etlerimi,lime lime.
Damarlarımdan kar püskürüyor.
Seni meltem düşmanı,seni kar soğuğu.
Ateşin düşmanı.
Dondu,kan denizimin limanları,
Sana,artık kapalı.
Sözlerin, dolu dolu yağdıda,kapadı yolumu.
Dişlerin,saçak buzları gibi,acıtıyor dudaklarımı.
Parçalıyor içimi,donduruyor kanımı.
Donuk ay ışığı titrerken,acı gülüşün de bile,
Yön gösteren kutup yıldızımdın.
Söndün artık,kayboldun,
Karanlık güneşimde.
Yeter bana,bir kar tanesi,
Yinede senin yolunu gösterir.
Yine gelir bir damla çiğ tanesi,
Yine de bana,senin baharını getirir…

                                    18-07-20007..
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Karabasan kazanı.

Ezel in  kırık aynaları,
Ebed in hayal prizmaları,
Tüm umutların,hayali süsleri.
Sanki,buz kalıbından,
Usul,usul avuçlarıma damlıyor,
Yavaşca eriyip,buharlaşıyor,
Yok oluyor hayatım.
Akıp gidiyor, tatsız saniyelerim.
Bari, biraz tuzu,şekeri olaydı.
Tuzlu geçmiş,şekerli gelecek,
Hayalleri arasında.
Sarı sabahlar,kızıl akşamlar,kara gecelerin,
Sac ayağında.
Kaynar durur,karabasan kazanım.
Ömrümü pişirir,yakar eritir.
Sonrada,yerim kendi kendimi,
Afiyetle.

                                    07-09-2007.
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Kaybolan gözlerin.

Kitap oldu hayalim de,kaybolan gözlerin.
Şimdi kalbimin yazarı,o şirin sözlerin.
Gitme,ne olursun kararmasın ufkum seherim.
Bıkmam usanmam,yinede yolunu beklerim.

Karardı akşam,Hüzzam 'ın namelerini dinlerim.
Kim ne derse desin,hep belagati inlerim.
Sanrılar mı görmek  artık,bigane kaderim.
Bıkmam usanmam,yinede yolunu beklerim.

                                                   04-04-2007.

Belagat = güzel,doğru söz.
Bigane = yalnız,zavallı.
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Kes cezamı.

Yazmadı fermanı yazan,kalem elinde Kelamullah.
Vermedi cevabı ya medet,yetiş koca Sübhanallah.
Sensiz bir lahza nefes bile,bana olmaz izni lillah.
Kır kalemi,kes cezamı ey Tanrım,yazım senden her gah.

Gökte ağlar Füruzan,artık döner yalnız sana semah.
Senden ayrı yol yoktur gayrı,çilem bana oldu dergah.
Helak et,göremezsem sevda nurunu,ya Cemalullah.
Kır kalemi,kes cezamı ey Tanrım,yazım senden her gah.

                                                                  15-05-2007.
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Küsülü.

Küsülü devran.
Bir nefeste,
Kalemkar ın,tırnaklarını sökmüş.
Her yanı sarmış,sarı yanık siyah.
Örtmüş, en mahrem yerini kara toprağın.
Çatlamış bağrı,sır vermiyor.
Sarartmıyor buğdayıda,küsülü güneş.
Vermeyecek bir lokma ekmeğini de.
Zamanın,kirli dişleri öğüttü,
Sevginin tohumlarını.
Artık doğurmuyor,aşkın kızları, bebelerini.
Rafından yok olmuş,yeddi eminin,
Geri alınmış,habersiz emaneti.
Bedeli ödenmeyen sevginin sahibi,
Şimdi,kuyruklu yıldızın kanatlı melekleri.
Çığlık,çığlık kara kuzgunun lekesi,
Vurmuş suratına adamın.
Kırmızısı solmuş,nabzı patlamış.
İçimi parçalıyor,
Kuzgunun kara çığlıkları.
Sevgiyi yerken,
Margo kedinin,yavrularını yediği gibi.
Cenneti veren,kırdı kuyruklu yıdızın kanatlarını.
Karanlığın manifestosunu savurdu eteklerinden.
Gözden uzak,sislerin arasına bir tutam,
Anahtar deliğinden sızan,sevginin hüzünlü ışığını.
Ah,onuda  tutabilsem biraz..TANRIM..biraz…

                                               30-08-2007..
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Mayıs yamaçları.

Hiç tırmandın mı,sarı mor, mayıs yamaçlarına
Kıyı kıyı,keşişlemeden esen,denizin tatlı kokusuyla
Yaşamakdır, mayıs da deniz yamaçlarına uzanmak
Tepeden esen,katır tınaklarının kokusuyla

Dağılmış saçlarımı,okşarken rüzgar
Martı çığlıkları,denizin uğultusu,sanki ninnidir
Yaşamakdır, şarabın tadına denizin kokusunu
Meze yapıp yudumlamak

Uzanıp da bulutlara,resim yapmak,ah,yaşamakdır
Her mayıs da,bu yamaçlara uzanmak
Yaşamadır,cebine doldurduğun erikleri,gömleğine silip ısırmak
Şarabın tadıyla ıslatmak

Yaşamakdır,mayıs da yaşamı bırakmak
Yeniden yaşamak için,anıları yakmak
Pabuçlarını çıkarıp,denize fırlatmak
Ve,geri dönmemek

İşte budur,deyip hayatı,kaderi,bu kare de dondurmak
Cebindeki bütün bozuk paraları,çakıl taşı gibi denizde sektirmek
Sırtıma küsmek,yüzüme gülmekdir hayat
Yaşamakdır,sevgiyi yaşamak için,yaşamak.

Hayatın ufuklarında,yaşamaksa eğer
Yarının,öbür günün sonsuzluğun da gizemi
Gelin,ey kaderimin ufukları,bu yamaçda çırılçıplak
Sevgi denizine savrulmak istiyorum.

Kalan yok,geçmiş yok,hepsi bitti artık
Şu anın,tadı var  şimdi
Şu an,işte benim yaşam var dediğim yer
Hayatın ta kendisi burada

Koşun,koşun gerçeğe,sırların güzelliğine
Ben, mayıs yamaçlarında, bekliyor olacağım
Ta ki, o güçlü rüzgar gelene kadar
Sevgi sarmalına varana kadar

Aldığım, verdiğim hediyeleri unuttuğum
Kazandıklarımı, kaybettiğim yer de başlar yaşamak
Sıfır  noktası, bu yamaçda nefes alıyor, yaşıyor işte
Orada, işte orada, kapıyı görüyorum, Allah’ım

Her  şey buraya kadar çocuklar
Kendinize iyi bakın, demektir
Boş vermekdir, bu oyuna
Her  şey, gittiği yere kadardır,  yaşamak.

                                               13-06-2007
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Muradım.

Şu gönül ufkumda yanan,beşuş kandillerimdir.
           Sönmez,tükenmez,ateş-i be-can melikemdir.
           Su dolmaz kadehime,aşüfte-dil kevserimdir.
           Bağrı yanık bülbüller şahidim,hem türbedarımdır.

           Hem Hu,hem Hay dır,nereye baksam Zülcelal imdir.
           Ey dost,senden ayrı hecar,dar-ül bevarımdır.
           Secdegahım türabi,kubbe-i ulya mabedimdir.
           Kapın eşigi secdem,son damla gözyaşım tövbekarımdır.

           Benim tek hayal-i cennetim,Mah Cemal indir.
           Göz nurumun bitmez tavafı,Cemal ine dönen semahımdır.
           Senden ayrı gülmek,benim sarf-ı nazarımdır.
           Sensiz ağlamak,ayrılık,eza yakın hicranımdır.

           Seven gözler gönüller,yegane istirahatgahımdır.
           Yalnız sana varmak,seninle bir olmak muradımdır.
            Senden beni,benden seni görmek helalimdir.
            Secde edip,ayaklarına serdiğim kanlı yaşım şiarımdır.

                                                                       18-04-2007.

                                           Beşuş…güler yüzlü,sen
                                           Ateş,i be-can…yanıp tutuşmak
                                           Aşüfte-dil…gönlü perişan olmuş
                                           Türbedar…türbe bekçisi
                                           Kevser…Cennet içkisi
                                           Zülcelal…Allah
                                           Hecar…usül,kural,yol
                                           Dar-ül bevar…cehennem
                                           Türabi…topraktan
                                           Kubbe-i ulya…gükyüzü
                                           Mah…Ay
                                           Sarf-ı nazar…gözden uzak
                                           Şiar…alamet,işaret,üstünlük
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Ne sandın.

Gülüp geçen,kalbine sor.
Hiç duymayacak mı,
Sandın,
Ağlayan hicranımı.

Hasretle geçen günlerimi,
Hiç bitmeyecek mi,
Sandın.
Sensiz gecelerimi.

Hiç çekmeyecek mi,
Sandın.
Kalbim,
Amansız acılarını.

Hiç geçmeyecek mi,
Sandın.
Başa çaldığın yıllarımı,
Ne sandın.

Kapansın önü,
Senden uzak yolların.
Kapansın yüzü yere,
Ayıranların.

Bitip tükenmiyor,
Ah ediyor,
Kahrediyor.
Bu,kaderin fermanı mı?

Dert,dertmi Allah aşkına.
Dönmeyeceksen artık,neme.
Mahküm ettin beni,
İki rahmet yaşama.

Dert küpüde dolar,sonunda.
Taşmaz mı sandın.
İşte,o zaman,
Gözyaşı selimde boğulursun,
İnşallah….NE SANDIN…

                        01-07-2007..
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Niyaz.

Allah’’ım.
Benim Kabe’m sensin.
Seni,
Tavaf etmekle bitremem…

                             Eski.
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Niye.

Koza ördüm ipekten,dokundum namazgah ın oldum.
Ayaklarına serildim,eğil de mihrabımı öp diye.
Söz oldum dile geldim,derdimi divan a döktüm.
Sevdamı yaz diye,kalem oldum elinde.
Avuçlarında,bir gümüş akçe oldum.
Beni sadaka niyetine, ver diye.
Damla oldum,didelerinin ucuna kondum.
Belki arkamdan beni arar,ağlarsın diye.
Karıştım halk içine,bir fakire selam oldum.
Eğildim huzurunda melul-ane,beni al diye.
Bülbül oldum,altın kafes elinde.
Razı esirin oldum,figanımı duy diye.
İnledim,sızladım,amansız derde düştüm.
Dizlerinin yanına uzandım,göresin diye.
Yaranamadım,her şey oldum elinde.
Duaya durdum,Tanrım,beni baştan yarat diye.
Adem oldum,önünde secdeye geldim beni görmedin,NİYE? ? ?

                                                                                               24-04-2007
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Ölü bebeklerim.

İçilmiyor,sensiz.
Şarabın, tortusu bile acı.
Donmuş,kadeh bile,
Titriyor ellerimde.
Kenetlenmiş sana,
Aç dudaklarım.
Bekliyor,
Arzuyla çivilenmeyi,
Buzdan sarkıtlarla,sana.
Neşem durdu.
Zehirlenmiş,
Aç böceğin kanatları gibi,
Can çekişiyor.
Yine de bekliyor,
Yeni yaşamı,
Aç bacaklarının,
Arasından sarkan,
Ölü,bebeklerim gibi…

                                  04-07-2007..
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Padişahım çok yaşa.

Neye yarar,altun asa elinde
Halk içinde,bilindik bir hayrın yok.
Rahmet olsan,damlan düşmez hazar a
Bahçen gül,içinde hezarın yok.

Altun tas,mey-i aşk,yosma elinden
Toprak testi,su kadar,hasbihalin yok.
Sanırsın,yeri, göğü sen yarattın
İnkara vardın,ALLAH 'dan bir umarın yok.

Yolunu bekler,dört göz,bir zebani
Çıra lazım ateşe,haberin yok.
Sanma ki, bu saltanat ebedi
Sen de gidersin,bir ağlayanın yok.

Bütün mülkün,dikili bağ olsada
Üzüm tanesi kadar,değeri yok.
Gök kubbeyi, eğdirsen de secdeye
Yinede,naçar ı na çare yok.

Eline,ayağına eğilen çok
Yüzüne gönülden,bir gülenin yok.
İçi boş,sırmalı kaftanın
Fakir yaması kadar,kıymeti yok.

Bitmez tükenmez,zulümün,fesadın
Halkına bir zerre,merhametin yok.
Ne gezersin,boş yere bu Dünya' da
Kul yüzüne bakmaya,hicab ın yok.

Padişahsın,aşka dair niyazın yok.
Ne faide,gözden,altın kafeste
Cami,Cuma,ulema hep önünde
Lakin,seni bilen,bir ALLAH' ın yok.

                                    07-06-2007.

Hazar:yerleşik düzen,memleket.
Hezar:bülbül.
Hasbıhal:sohbet,dertleşme.
Mey-i aşk:aşk şarabı.
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Paslı yıllar.

Altın saatlerimi,
Gümüş günlere sattım.
Tozlu raflarda,
Unutldu gitti.
Satılmadı,
Paslı yıllarım…

            23-06-2007.
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Pençe-i kahr.

Takat-güdaz sevvam a raki,sevda-cü canım.
Ten sendedir,bu dert ayırdı Hu,yumdan Hay,ımı.
Bir günah iledir, karardı günbed-i ekvar ım.
Vur,pençe-i kahr ile,girye-zar-ı hicranımı.

Hasret fiken gözlerim,akar sana seyl-ül arim.
Karadı imdi ufk-ı ala,gel gör amalimi.
Leb-i sagar çaldı hazana,kalb-i harabımı.
Sensin maksudem,bir sen, ru be ru ya Hak Cemalim…

                                                      09-08-2007..

Takat-güdaz = takati tüketen,yakan mahveden.
Sevvam = zehirli hayvanlar.
Raki = eğilen,diz çöken.
Sevda-cü = sevgi arayan.
Hu = her şey.
Hay = hayat,dirilik.
Günbed-i ekvar = gökyüzü.
Pençe-i kahr = kahır pençesi,mahveden el.
Girye-zar-ı hicran = ayrılık acısı ile ağlanan yer.
Hasret fiken = hasret döken,hasret düşüren.
Seyl-ül-arim = Seba şehrinibatıran meşhur sel afeti.
Ufk-ı ala = yüce ufuklar.
Amal = ümitler.
Leb-i sagar = kadeh ağzı.
Kalb-i harab = harap gönül.
Maksude = maksat.
Ru be ru = yüz yüze…
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Peymane.

Saçılmış boş saifeye benzer,haim hayatım.
Mahru ya,göz yaşlarım gibi akar hayalim.
Ran iken mahlede,şimdi rakidir helalim.
Kalmadı günahım,hicabım,tükendi mecalim.

Hak yolu menzil,Cemal 'ine hak oldu halim.
Nem kalmış ki yerde,haramidir,yolda kırıntım.
İrem bağ,ne faide,bir kırık peymaneyim.
Maşukam perdekar,ben içinde meyhaneyim.

İkbalmiy di,hoş yaldızlı mebani emelim.
Alam satam münceli,şimdi boş kaldı elim.
Hakikat mürüvvetmiş,anladı akl-ı selim.
Hak şehrinde kaybolmuşum,mülhak ım,Vedat' ım.

                                                   18-03-2007.
Haim…çılgın
Mahru…ay yüzlü
Ran…hükümran
Raki…boynu bükülmüş
Hicab…ayıp,utanma
Menzil…konak
Cemal…yüz
Hak…oyma,kakma-sanatı
Harami…eşkiya,yol kesen
Peymane…kadeh
Maşuka…asık olunan,güzel
Perdekar,,,perde açıp kapayan
Mebani…yapılar,binalar
Münceli…parlayan
Mülhak…ilave olmus,katılmıs
İkbal…saadet
Vedat…seven,aşık,sevgili.
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Sahte tebessüm.

Boş hayal imiş meğer sahte tebessümün,kayıp giden uzak yıldızlar gibi.
Emanet bir sevgin vardı,şimdi,bir de hediyesi ızdırabın oldu bana.
Gönül şehrim tuzlaya döndü,göz yaşım içinde acı seli,akar hep sana.
Sevda güneşin çöl etti bağrımı,bana artık sensizlik,uzak sıla gibi.

                                                                            07-05-2007.

Vedat Korun

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sakın sorma.

Sakın arama beni,boş sayfalarım ağlar

Gelme ne olursun,gönül güncelerim susar

Dur,çalma kapımı,sonra şiirlerim kanar

Yoksun işte ne güzel,sana hicranım ağlar

Yazma istemem,mektubunun külleri yanar

Deseler de hep,bu ayrılığın sonu bahar

İnanmaz bu söze,dört mevsim bin ahid arar

Yoksun işte ne güzel,söz ağlar, beste ağlar

                                           25-05-2007
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Sarı sayfa.

Dün,bir ilanda,
Rasladım sana.
Zeytin ekmek yerken,
Eski bir gazete üzerinde.
Hani,sarı sayfalar var ya,
Hani,şu seri ilanlardan işte.
Kısacık….
Satılık aşk,diye
Hani,bir vakitler bizimdi ya,
Bildin mi?
Gör işte,sefil aşkını.
Bak,şurada.
Soğan kabuğuyla,
Zeytin çekirdeği arasında.
Ah…kahpe..!
Kelepire sattın bizi sonunda.
O aşk,şimdi kimin koynunda..?
Kimlerin kucağında.
O aşk işte.
Benimki mi?
Oda satılık şimdi.
Zeytin çekirdekleriyle,
Soğan kabukları,
Arasında…!

                              18-06-2007.
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Sattığımın Dünyası.

Ulan,anasını sattığımın kocamış dünyası.
İçinde tükenmiş,onca insanlık mayası.
Zerre bitti kalmadı,azdı kürre ısısı.
Yok oldu sonunda yeşili,canım mavisi.
Ama bitiremediniz fitneyi,neffaasaati.
İnsanı yetiştiremedik,geri kaldı ahırı.
Boşaldı semeri,haydi,iki ayaklı hayvanlar dışarı.
Başlar ayak,ayaklar baş oldu ahiri.
Bakamadık sana garip Dünya,zehrini kustun dışarı.
Sonunda akıl sustu,cehl-i cühela azdı hepten haşarı.
Çala çala bahtı talihi,sandılar sanki başarı.
Yedirirler onlara da,yarın, küflü kaşarı.
Karıştı gitti anlamadık,insanı,harı.
Verdik sözü avanağa,oda bozdu sazı,tarı.
Ne adamı bıraktık,nede kaldı sağlam karı.
Allah verdi esmeri kumralı,biz boyadık illede sarı.
Ademe verdi malı,oda kesti,arı,damarı.
Yaradan sustu,sabr ile,vurmadı şamarı.
Sanki takacak emaneti,topraktan geri.
Utanmadan, Allah 'dan olur bir umarı.
İş iştengeçmiş ola,kimin kime olur yararı.
Bu azgınlığın yükünü,alır gayrı ölüm katarı.
Gidince öte aleme,ayırmaz zebani,ne gocayı ne şoparı.
Bakamazsan eğer Dünyaya,alır emaneti,topuyla tomarı.
İNSAN OL, İNSAN,vakit dar,yol kısa,arama boşa mimarı.
SEN,SEN OL anla ki,kısadır laçin le,Çin sınırı.
Fakir ettiniz,size de bize de Dünya'yı,bol u,dar ı.
ALLAH 'DA BELANIZI VERSİN,en geç,sabah selaları…

                                                           04-04-2007.
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Sensiz.

Yetmez mecalim,söze ne hacet.
Hicranım ah eder,sessiz sessiz.
Her gece düşümde,o huri afet.
Firkat mi kaderim,nihayetsiz.

Murad el vermez,sen ver, ahiret.
Sensiz,ne gam,kalsam nefessiz.
Yaşlı gözlerde şimdi,kıyamet.
Yoksan,kubbeler kalsın meleksiz.

                             14-06-2007.
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Sevgi kalpazanları.

Yine yeşerdi,
Şehvet bataklıklarının,
Kara gülleri.
Yine canlandı,
Sahte sevgilerin,
Ölü tohumları.
Yapış,yapış.
Her yanda.
Yine,
Sevgi kalpazanları.
Sahnelerde,
Perdelerde,afişlerde.
Seyretmekten yorulmuş,
Morarmış,
Göz çukurlarımızda.
Kirlendi sevgi dünyamız.
Karnından konuşan aşıklar yarattınız,
Sonunda.
Unutturdunuz gerçek sevgiyi.
Kaçtı..
Gizleniyor şimdi.
Dağa çıktı.
İsyanda.
Bazen ormanın karanlığında.
Bazen yamaçlarda,
Mor minelerin sarısında.
Çam sakızlarıyla yazılı,
Ağaçlarda.
Bazen,
Martı kanatlarıyla uçuyor,
Rüzgarlarda.
Sessiz şimdi,
Balıkların solungaçlarında.
Beyaz atlısını bekliyor hep,
O sihirli buseyi,
Kuş uykusunda,
Ürkek,ürkek…

                           28-06-2007.
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Sevişti gece.

Sevişti gece sabah ile,uyanmadı,kaldı figende.
Esisin mi dir bana,arkana bakmadan,sessiz gidişin.
Şimdi oldu,dil-şude bağrım,ona karanlık bir estane.

Söküp atsam da bu canı,söyle,gayrı elimden ne gelir.
Esirindir hayaline,yar-ı can,ayağın sürgün yerim.
Sensiz doğacaksa bu kubbe,son nefesi, veresim gelir..

                                                     02-06-2007.

Figende…yıkılmış,yıkık düşmüş
Dil-şude…gönlü gitmiş,aşık,vurgun
Esis…hediye,armağan
Estane…uyku uyunacak yer
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Sırrül esrar.

Şevk-i hüsn oldu gönül baharı,guş-i huş açıldı sana yar-ı can.
Artık sükut zamanı,ehl-i dil sustu,dinler onu bülbül-i nalan.
Sırrül-esrar dile geldi, secde etti cümle derviş ile dide-gan.

Kavuştu nadiman oldu nur- efşan,kaldı na-çiz bir şeytanı nadan.
Sabah-ı mahşer örtüldü cehl ile cerire,vardı cemal e pür-dilan.
Yürüdü sabur-ane mirac a,aşık-ı ervaya açıldı esban.

                                                                        08-05-2007.

Şevk-i hüsn-..güzelligin neşesi
Guş-i huş-..can kulagı
Yar-ı can-..can dostu
Bülbül-i nalan-..aglayan bülbül
Sırrül-esrar-..nurların dogdugu yer
Dide-gan-..lütuf görmüşler
Nadiman-..pişman olan,tövbekarlar
Nur-efşan-..nur saçan
Na-çiz-..degersiz
Nadan-..kaba,kötü,cahil
Sabah-ı mahşer-..kıyamet sabahı
Cehl-..bilmezlik,cahillik
Cerir-..suç,kabahat
Pür-dilan-..yürekliler,cesurlar
Sabur-ane-..sabırla yürüyen
Erva-..cesur,güzel genç adam
Esban-..tül peçe,örtü
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Söz biten yerde.

Ademi kapı dibine yığan bu yas,nedir?
Söz biten yerde,sükutun yakını tendedir.
İnanmak bada,gerisi yalan hikayedir.
Sustu cerh-i gerdan,konuşan o dil-suhtedir.

Yön bilinmez damen-i sahra,bu ses nicedir?
Sırrı bilince,gönül dili hep kederdedir.
Akşamı sarsa da cevzak,bade-nuş eshadır.
Kalb gözü görür,uzak mı yakın mı neredir?

Bakar esfel-i alem ademe,hayrettedir.
Nefs-i emmare yerde,ehl-i gönül miraç dır.
Yanı,yanına gelince,nefs kıyamettedir.
Uyanmazsan,Dünya,Ahiret melanettedir.

Ölüme kapı yok,bilene kapı nefistir.
Ömrüne zülmetme,git me gel me,bir Alem'dir.
Ölmeden,öl de anla,hakikat kendindedir.
Boş beden mezahimde,bilen melamidedir.

                                       29-03-2007.
bada:olaydı
dil-suhte:yüreği yanık
damen-i sahra:kır,ova
cevzak:kederlenme
bade-nuş:şarap içen
esha:rengarenk,türlü türlü
esfel:en sefil
melanet:kötülük
melami:derviş,sufi
mezahim:eziyet çeken

Vedat Korun

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Şimdi yoksun.

Şimdi yoksun,bir dil-i avarede kaldı nazın.
Geçti bu can,doğmaz artık,sabah-gahım.
Hem arar,hem ağlatır,arkandan bin intizarın.
Uykusuz bakarım yollarına,sensiz,nigun-sar ım.

Mahzun kalbim de ıssızdır,bı-can,harem-i yarım.
Razıdır bu can,olsada,ateş-i be-can yanın.
Sönsede,kavs-i kudret,sevdasız Dünya ne lazım
Yar koynumda,ne Cennet-asa, ne ateş- fam lazım.

                                                       09-06-2007.

Dil-i avare…serseri
Bı-can…cansız,ruhsuz
Nigun-sar…başaşagı,tersine
Intizar…bekleme,beklenilme
Sabah-gah…sabah vakti
Harem-i yar…sevgilinin harem odası
Ateş-i be-can…canda olan ates,yanıp tutuşma
Cennet- asa…cennet gibi
Ateş-fam…ateş renkli,kırmızı
Kavs-i kudret…gök kuşağı.
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Talih mi ayrılık.

Talih mi ayrılık,şimdi unuttuk yeminimizi.
               Yoksa kader mi,cehennem'e mahküm eyledi bizi.
               Yön bilinmez,karanlık gece etti sabahımızı.
               Ağlama,kaderse çekeriz, ceza-ü fezamızı.

                Yeter ki bana kalsın,gözlerinin akı beyazı.
                Bakamam rengine,akar cam-ı fenaya ezası.
                Suzidil eritti bu canı,ağlar elinde hicazı.
                Ağlama, kaderse çekeriz,ceza-ü fezamızı.

                Habbe oldu,sensiz,Kerbela'nın ceza-yi sezası..
                Kayboldu şimdi,karda karanlık,yok bir ayak izi.
                Merhamet elinden,düştü önüme bir huri siması.
                Ağlama,kaderse çekeriz,ceza-ü fezamızı.

                Yazanlar,ayıranlar,hep kıskandılar sevgimizi.
                Kara veba bile yıkamadı,adem-i acizi.
                Kem göze kıydık,en sonunda akd-i nikahımızı.
                Ağlama,kaderse çekeriz,ceza-ü fezamızı.
                                                              16-04-2007.

                Ceza-ü feza…telaş içinde ağlayıp,sızlanma
                Cam-ı fena…ölüm kadehi
                Eza…eziyet
                Suzidil…gönül ateşi,makam.tsm
                Hicaz…kutsal topraklar,makam.tsm
                Ceza-i seza…layık olan ceza
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Taze gülün baharı.

Beni sorarsan eğer,
Fırtınada savrulan yapraklara.
Anlatırlar,koklanmadan solan,
Taze gülün baharını.

Bir sevgi çiçeğim vardı,
Artık,o da açmaz sonbahara.
Şu,solan bahçeme şimdi,
Ekerim, o nun yalnızlığını.

                           21-06-2007.

Vedat Korun

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Var'a vardık.

Ne hazindir,şu kuytudaki sırrı mahfi in cevabı.
     Sabr ile durduk,önünde,dilzede,görülmedi hesabı.
     Çilehaneye saçtık,onca günah ile sevabı.
     Düz eyledik şeriatı,zikre aldık sabr ile sebatı.

     Dünya'ya sattık taht ile sarayı,eldeki dirhem türabı.
     Terk eyledik cüz aklı,yerine koyunca Kevser şarabı.
     İç,iç tüketemedik,sönmedi yandı gönül harabatı.
     Şişe dibinden seyreyledik,can,ahu mec serabı.

     Gördükki Hak Cemal i,cumaya bıraktık minber ile mihrabı.
     Karıştık halk içine,Hak söze daldık,kaybettik,hem abı hem kabı.
     Git diyemedik cümleye,olmasa da noktası,kitabı.
     Gönül yaresine merhem olamadı,alemin tıbbı tebabı.

     Soyunduk bedeni,baki kalan,Can-ı canan erbabı.
     Arındık,öze büründük,Hak dan aldık hitabı.
     Sözü öze sardık,görene üryan ettik hicabı.
     İki idik bir olduk,Var a vardık,Hak Cemal' ü Rab'bı.
                                                              10-04-2007.

     Sırrı- mahfi…çözülemeyen sır
     Dilzede…vurgun,aşık
     Ahu-mec…güzellerin gözü
     Can-ı canan…Allah aşkı
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Vefasız peri.

Meftunum,nicedir sana,vefasız perim.
Hala yakar bağrımı,şu hayali tenin.
Gümüş saçlarım,şimdi senin aynaların.
Dinmez gözyaşım,kucağımda benim ninnim.

Kanamadan sana,geçip gitti baharım.
Susuz çöl oldu bana,sönmeyen serabın.
Tertemiz aşkı,ah ile günaha boğdun.
Revamıydı bu eza,bitmez esaretim…

                                    22-06-2007..
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Vuslat başka.

Niçin o dalgın bakışlar

Aşkım, niçin söyle.

Vuslat başka,yoksa

Ben mi başka,onu söyle.

Kalbinin esrarını,

Sarhoş ruhuma söyle.

Vuslat başka,yoksa

Benmi başka,onu söyle.

              27-04-2006.
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Yalan çiçekleri.

Erken düştü yere,yaprağın yeşili
Gönül yirmibeş, nüfüs atmış yazsa da.
Beklerken soldu,o yalan çiçekleri
Son saatim yirmibeş,zaman dursa da.

Sensiz yaşamak mı,hayatın perhizi
Razıyım,şimdiden,ölüm orucuna.
Kim söylemiş,yaşamak istediğimi
Toprak yerim,ihanetle doymaktansa.

                                  16-06-2007.
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Yalan Dünya.

Hak Cemal aradım,sırı bozuk aynada
İlim diye okudum,hep boş sayfada
Dost,dost diye yüzü gördüm,sırtında
Murad alamadı kimse,bu yalan Dünya’da.

Doğrudur diye dinledim,sözü yalanda
Dost meclisi kurdum,gönül soframda
Misafire cami oldu,sini de,sahan da
Murad alamadı kimse,bu yalan Dünya’da.

Zenginden bit almam,olur sırtımda manda
Bükmem yine de boynumu,yoksa don da,tuman da
Padişah ım, tahtım yok,saltanatım manada
Murad alamadı kimse,bu yalan Dünya’da.

Tamahkar Dünya,bakar mı üryana yanında
Ne baksın ki,işe yaramaz,boş sa cüzdanıda
Yer,yer doymaz,gözü hep afiyet olsunda
Murad alamadı kimse,bu yalan Dünya’da.

Aslı sır,sureti sır,oda saklı bu hubanda
Adem etten duvar,kalanı hepten ziyanda
Kessen mundar,eti yenmez kurbanda
Murad alamadı kimse,bu yalan Dünya’da.

Taht çürümüş,insan yürümüş,anla başı da sonu da
Dünya malı,katır yükü olmuş sırtımda
Gönül aramışım,boşa,tozda dumanda
Murad alamadı kimse,bu yalan Dünya’da.

Sordum Hak ‘a yol nere,dediler,falanda filanda
Su olmazsa,ne arar meyve taze fidanda
Sır -rı aşk olmazsa,Hak ne arar insanda
Murad alamadı kimse,bu yalan Dünya’da.

Bre ahmak,düz yol varken ne yürürsün çalıda
Yolu kaybettin mi,sırtına biner,zoruda,çuvalıda
Yoksa eşhad,kadı söker, heft-kar ı nı on soruda
Murad alamadı kimse,bu yalan Dünya’da

Avanağa nam olur,gönülsüz kan yatakda
Gönül yoksa,görünmez Cemal,kızda,kızanda
Paranda yoksa dağarcıkta,bitin boldur urbanda
Murad alamadı kimse,bu yalan Dünya’da.

Nene lazım,uyanık ol,urbanı çarığı koru da
İnanıp da,sakın gezme çıplak hamamda
Yanıltıp ta insanı soyarlar,deriyi de,potsu da
Murad alamadı kimse,bu yalan Dünya’da.

Hakikati arama,ne kandil ‘de,ne bayram’da
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İlim de, sır da,gizli kaldı gönül mekanda
Kurtar kendini,ölmeden öl de,sır-rı anla
Murad alamadı kimse,bu yalan Dünya’da.

Varma akil olmayana,sen arif ol da
Kızar kaynar suya,kaynayan su da
Usanmaz gönül,yolcu bekler, bu eski limanda
Murad alamadı kimse,bu yalancı Dünya’da.

Gönül gözü kör olur,açılmaz sırça sarayda
Ona saraydır,köşktür,sır-rı,ademde,Havvada
Ara bul,tez ol,yoksa her şeyin küllüm ziyanda
Murad alamadı kimse,bu yalan Dünya’da.

Bir garip gülüm,açılmaz goncam, yari görmezsem yanımda
HAK CEMAL’ im bahçıvan olmuş toprağımda
Eşer yüreğimi,akıtır bereketi,göz yaşımda
Murad alamadı kimse,bu yalan Dünya’da…

                                                     06-04-2007

Huban:güzel,iyi.
Eşhad:şahid.
Heft-kar:yeditür iplikle dokunmuş kumaş.
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Yaprakcık.

Zaman durdu duracak,
Cehenneme çeyrek kala,
Kaderin yol kenarına savurduğu,
Kıvrım kıvrım,boynu bükülü,bir kuru yaprakcık.
Kundakçı zebaninin ellerinde,yanacak.
Güneşten başka sıcak görmemişti,şu kısacık ömründe.
Anladı,zavallı yaprakcık sonunu.
Titriyor koca karaçam ormanı,anladı yanacak.
Ah yeşilin körü,çöl sevicisi,ateşin yılanı.
Şeytan'ın ressamı,alevden fırçası elinde.
Ormanın,yerin canını almaya,
Kara kızıl dumanla,göğü boyamaya gelmiş.
Birden,hayatı geçiverdi gözlerinin önünden.
Henüz ölmemişti,toprakla tanışmamıştı.
Dalında öpüşen bülbülleri,neşeyle uçuşan böcekleri,
Üstünde biriken çiğ tanelerini,
Sessiz gecelerde,arkadaşlarıyla gülüşmelerini,
Fısıltıyla anlattıkları,orman masallarını,
Evlerinin duvarlarına kazınan,sevda yüreklerini,
İlk yağmuru,kısacık baharını,yazını,
Gölgesinde sevişen aşıkları gördü,birden.
Şimdi,ikinci kez ölümü,kara kızıl en acı ölümü görecekti.
İncelmiş yaşlı bedeni,çocuklarının üzerine yorgan olacaktı fundadan.
Yaprakcığın,kara külü örtecek şimdi,kara ölüm ormanını.
Yakacak hain,cehennem meleği,
Yakacak çocuklarımı yuvamı,diye inledi yaprakcık.
Ormanın kanı,alev kırmızısı akacak.
Feryat koptu kopacak,sarmış torağın prangası ayağımızdan.
Koyvermiyor karabasanın dumanı kaçalım.
Kör olası ateşin nazarı,yakacak ormanın devlerini.
Börtü böceği,uçarı,kaçarı,evimizi vatanımızı yakacak.
Yetişin,tez yetişin,yeşilin sevdalıları…
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Yaşlı çınar.

Gözlerinin ufkunda söndü,son akşamın güneşi.
Kaldı bana eski rüyalar,gayrı yalan gerisi.
Neylesin taze fidana,şu yaşlı çınar gölgesi.
Okundu Ezanlar,karardı son sabahın gecesi.

Nafile fısıldar gönlüm,duyulmaz sözün hecesi.
Avuçlarımda kaldı,göz yaşlı oyalı peçesi.
Birde,titreyen dudaklarımda,son veda busesi.
Okundu Ezanlar,karardı son sabahın gecesi.

                                                27-04-2007.
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Yıkıp gittin.

Gitmiyor,gözlerimin önünden ihanetin.
Yoksan eğer,benim için hiç,o zaman hiçtir.
Sanki bir fırtınaydın,savurup,yıkıp gittin.
Sensiz yakınlık,kabir azaplarına eştir.

Kaldı bir başına,gör şimdi hali harab ım.
Hayal kanatları,hasretinle hep kırıktır.
İçim yanık bilmem ki,davetine ne derim.
Sana koşan,yürek çarpıntılarım,ürkektir.

                                          20-06-2007.

Vedat Korun

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yuva.

Sabah,sabah penceremin önü.
Hoş geldin dişi kumru.
Çiçekleri dökülmüş,eski komşu,
Yaşlı bir siklamenim var.
İkisi yan yana,iki sevgili gibi.
İkiside bakışmak da.
Arada birde bana.
Kumru yuva yapacak,yumurta kapıda.
Haklı.
Siklamen çiçek açacak baharda.
Yeni soğanlara gebe.
Oda haklı.
Kumru ruhsat ister gibi,bir ürkek,
Bir garip,mahzun bakışlı.
Çaresiz,
Hem şahit,hem ihtiyar ım.
Kıyamam ikisine de.
Güzellikler yan yana,
Öyle de yakışıyorlar ki.
Kumru kiracı çiçeğe,
Ama,ev öyle dar ki,
Sığamazlar yan yana.
Oysa, nede güzel olurdu,
Çiçeklerin arasından,kuş bakışı.
Yüreğim elvermedi,
Razı geldim,orada yuva olmaya.
Uzattım titreyen ellerimi,
Hemen çiçeğin yanına,
Gel buraya yap yuvanı.
Razıyım öylece kalmaya.
Komşu,arkadaş olmaya.
Razıyım seyrine.
Beraber,ölmeye,
Razıyım,ölmeye,ölmeye…

                            04-07-2007..
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Zirüzeber.

Helak-ı bipayan olmuşum, derd-i bi-deva.
 Türabın olmuşum niyazkar,ömrüm bi-sefa.
 Harabat ımdır,sagar ın yolunda bedreka.

 Behredir bana zirüzeber,beşuş-u bela.
 Beyaban oldu gönül,senden ayrı kerbela.
 Mernundur beden Alem'de,bu can sana menfa.

                                                              27-02-2007.

                 Türab…toprak
                 Bipayan…sonsuz
                 Helak…ölüm
                 Bi-deva…tedavi olmayan dert
                 Niyazkar…yalvaran
                 Sagar…kadeh
                 Bi-sefa…mutsuz
                 Harabat…harabeler,meyhaneler
                 Bedreka…kılavuz,rehber
                 Behre…kısmet,hisse
                 Zirüzeber…perisan
                 Beşuş…güler yüzlü
                 Beyaban…kır,çöl
                 Merhun…rehin,emanet
                 Menfa…sürgün yeri,sürülen yer.
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Zirve.

Çığ düştü feryadımın üstüne
Geldiğin yollar artık kapalı
Şimdi okşar tenimi,zirvenin
Acı rüzgarı,senin yerine.

Kış uykusu örtüldü kalbime
Eski baharı bekler umudum
Ağır çözülür,buzu zirvenin
Koymam yazı,hayalin yerine.

                               20-05-2007.
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