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Aç gözlerini

Kapatma gözlerini henüz çok erken
Ölüm sana yakışmaz ben varken
Seve seve ömrümü sana veririm
Sıramı beklemem senin için öne geçerim

Ben ömrümce yalnız seni sevdim,
Aşkı sende gördüm sende bildim
Doydu gözüm gönlüm yaşamaya aç değilim
Ben sevmişim sevilmişim başka  ne isterim

Yeterki  aç gözlerini gitme dön geri
Ben azraile senin yerine eşlik ederim
Sen beni sensiz  bırakıp gidersen
Ben sensiz yaşamayı neyleyeyim

Dünyayı verseler senin yerine
Değişmem asla saçının bir teline
Pul kadar değeri yokki benim gözümde
Kapatma gözlerini henüz çok erken

Meryem İşler

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Adı evlatmış

Varlığına bir değer biçemedim
Bu candan da öte bir sevgi dedim
Adına söylenecek sözü seçemedim
Ben böyle bir servet ömrümce görmedim

Dünya bir yana siz bir yana
Aşkınızdan  ölünür binlerce defa
Günüm güneşim soluk kalır yanınızda
Evladın yerini hiç birşey tutamaz asla

Siz  yokken ben ruhsuz bir bedenmişim
Anladımki canıma can veren sizlersiniz
Bana yaşmanın anlamını öğrettiniz
Benim için siz canımdan da kıymetlisiniz

Gözümden bile sakınırım sizi
Kanatlarımın altında saklarım kuş gibi
Dünyayı taşırım sırtımda yinede ezdirmem sizi
gözümün nurusunuz ciğerimin nefesi

Şu emanet canım feda olsun size
Saçınızın  bir telini degişmem hiç bir şeye
Annen derki evlat sevgisi bambaşka
Benzemiyor asla hiç bir aşka
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Af bitti

Bir anlık öfke taşınca sel gibi
Neye yararki özrün tatlı dili
Nasıl sarsın yaralı kalbimi
Bin pişman olsanda çıkmıyor dikeni

Af etmek büyüklüktür deselerde
Damla damla küçüldün gözlerimde
Bağışlar tükendi artık gönlümde
Ne yazıkk i yolculuğun bitti bu seferde
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Affet

AFFET
                    Biliyorum bana çok kızdın
                   Aslında sen gerçekten haklısın
                   Büyük bir günah işledim
                   Beni affet sevgilim

                 Şeytana uydum istemeden
                 Hata ettim seni düşünmeden
                 Ben kalbimi senden başkasına veremem
                 Beni affet sevgilim

                 Şimdi çok pişmanım
                 Dön gel yuvana barışalım
                 Yemin ederim uslandım
                 Beni affet sevgilim

                Hatasız kul olmaz
                İnsan yaşamadan anlamaz
                Dünya benim olsa senin yerini almaz
                Beni affet sevgilim
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Ağladım

Ayrılığın adını koyduğun gün
Seni kaybetmekten çok korktum
Anılara daldıkça kayboldum
Gururumu ezdim ağladım

Gideceğini  bile bile
İçimi çeke çeke
Başımı kaldırıp göğe
Hıçkıra hıçkıra ağladım

Yüreğim sızlaya sızlaya
Kalbim kanaya kanaya
İsyan ettim ayrılığa
Bağıra çağıra ağladım

Resmine baka baka
Göğsüme basa basa
Yokluğun  canımı yaktıkça
 Haykıra haykıra ağladım

Seni düşüne düşüne
Yıldızları söndüre söndüre
Gözyaşlarım tükeninceye
Ben benden geçinceye dek ağladım
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Ağlama

Ağlama bebegim ağlama
Kıyamam göz yaşlarına
Gözünden düşen her damla da
Kalbim eriyor kanaya kanaya

Canım  feda olsun sana
Dolmasın gözlerin asla
Gülmek yakışır sana
Ağlama canım  canı ağlama

Yanaklarından süzülürken yaşlar
Ömrümden ömür çalar
Baktıkça gözlerine
Yüreğim sızım sızım sızlar

Dünya ya bedel bir damla gözyaşın
Dinmez se gözündeki yaşın
Kırılır kolum kanadım
Ağlama kuzum ağlama
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Ağlamıyorum

Sen üzülme diye
Ben ağlamıyorum
Geceleri yarattığı için
Allahıma şükrediyorum
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Ah bir kuş olsaydım da

Ah bir kuş olaydım da
Dağları taşları da
Denizi deryayı da
Kanat çırpıp aşsaydım

Sevgi tohumlarını
Ekerdim topraklara
Açardı ardım sıra
Doğacak yarınlara

Bulutlara tutunup
Rüzgarında savrulup
Dört bir yana uzanıp
Dünyayı dolaşsaydım

Ruhum sanki çelebi
Bıkmadan usanmadan
Gezer durur her yeri
Seyahat ömür gibi

Yol açar ufkumuzu
Gözlerim kalem oldu
Kalbime yazıp durdu
Gördüğüm tüm cenneti
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Allahım

Aldığım her nefesimi sana borcum bilirim
Kalbimdeki sevginle ibadetimi ederim
Kulaklarımdan eksiltme yarab ezan seslerini
Dudaklarımdan düşsün dualarımın her biri

Huzurun dolaşır dört bir yanımda
Yediğim içtiğim gördüğüm ne varsa
Bilirim senindir sen verirsin kuluna
Bahşettiğin hediyendir insan oğluna

Viçdanım seni dinler sana doğru yürür
Yolunu şaşanları ağlayarak görür
Ellerim yalnız senin için açılır göğe
Şükretmektir emelim verdiğin nimetlere

Ölüm sana kavuşmaktır ne mutlu gidene
Er geç fark etmez sonum olsun seninle
Cennett kapın  açıktır her birimize
Sen yolunu gösterirsin gelmek isteyenlere

Alnım düşer mutlulukla beş vakit  secdeye
Gönlüm sevginle dolar huzurun hep içimde
Sağımda solumda bekler meleklerin
Sana borcumu ömrümce ödeyemem bilirim

Aklımdan hiç çıkartmam seni aşkınla yaşarım
Gecemde gündüzümde şükürlerimi sunarım
Kalbim yaşadığı sürece Allah Allah diye atar
Durduğu gün  yine Allah Allah  diye sana koşar
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Anam

ANAM
Üşüyorum anam titriyor içim
Gözlerimden kar yağıyor
Donmuş sanki bedenim
Sarıl bana ısınsın tenim

Korkuyorum anam karanlıklarda kaldım
Dört duvar arasında hep seni aradım
Yalvarırım gel kurtar beni
Nur yüzünü göster açılsıngözlerim

Düşüyorum anam dipsiz kuyulara
Uzat ellerini kurtar beni
 Kimse senin gibi sevmedi beni
yokluğunda eriyorum mum gibi

Çürüyorum anam dalında kuruyan gül gibi
Ölüyorum anam kimsesiz çocuk gibi
Gel kurtar beni son kez göreyim seni
Hakını helal et bağışla beni
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Anladım ki

Sen aklıma  düşünce  yanıyor kalbim
Anladım ki yıllar geçse bile
Seni içimde söndürememişim
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Anladımki

Yüzüm güldü kalbim ağladı
Gönlüm oldu sabır taşı
İçimde yaşadım günahı sevabı
Sakladım hep yüreğimde acıları

Ne dağlar devirdim kalbimde
Yaktım kül etim kamadı közü bile
Sabretmekte varmış kaderimde
Sustum gömdüm dertlerimi içime

Anladımki dünya yalanmış
Bu günü yaşayan yarını yok sayarmış
Kimsenin kimseye saygısı kalmamış
 İnsanlık çoktan ölmüş eskiden yaşarmış
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Annam yinede hakkını ödeyemem

Gökteki yıldızları ayağına sersem
Dünyanın servetini ellerine versem
Uğrunu bir değil binlerce kez ölsem
Annam yine de hakkını ödeyemem

Ömrümce sırtımda taşısam da
Kalbimde tahtını kursam da
Başıma taç yapsam da
Annam yine de hakkını ödeyemem

Gönlümün sarayında yaşatsam da
Bastığın yerlerde toprağın olsam da
Gecen de gündüzünde başında dursam da
Annam yine de hakkını ödeyemem

Meryem der ki cennet kokun içimde
Çıkmayacak can bedeni terketmeyince
Sen bana canından can verdin seve seve
Benim için dünyada yoktur senden yüce
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Anneler günün kutlu olsun

Gökyüzündeki tüm yıldızları
Ayaklarına sersem
Bir değil bin yıl sırtımda gezdirsem
Melek annem yinede hakkını ödeyemem

Senin her günün
Benim anneler günüm
Yazmakla bitiremediğim tek sözüm
Canımın cananı annem özüm

Kutlu olsun dünün bugünün yarınların
Aldığın her nefeste ben de varım
Yokluğunda ben kanatsız kalırım
Düşerim annem ateşlerde yanarım

Varlığın dünyanın en büyük serveti
Seninle her günüm yeniden doğuş gibi
Kokun hiç bir çiçege benzemiz ki
Sanki cennetten gelir esintisi

Ne zaman yüzüne baksam
Verdiğin emeklerin gelir aklıma
Sızlar  yüreğim  kıyamam
Gözlerim dolup taşar dayanamam

Gönlümün en kıymetli misafiri
Annem huzurumun nefesi
Bir anlık hasretin bile
Yakar kavurur ciğerimi

Gün oldu kucaagında  daldım uykulara
Yoldaşım sırdaşım  oldun yürüdüğüm yolda
Sevgiyi şefkati  daha nice değerleri öğrettin bana
Öpmeye doyamadığım sevmeye kıyamadığım
Canım annem bir gün değil her gün kutlu Olsun sana
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Annesini istedi

Her nefeste hasretini çekti içine
Düğüm düğüm yaşlar doldu gözlerine
Süzülüverdi yanaklarından
Bir kıvılcım yetti içini dökmeye

Annesinin kokusunu özledi
Yokluğunda yüzü hiç gülmedi
Dayanamadı haykırdı  isyan etti
Minik yüreği ayrılığa razı gelmedi

Avutmadı en çok sevdiği oyuncakları
Uyku tutmadı olmayınca ana kucağı
Yemeden içmeden kesildi
Annemi annemi isterim dedi

Meryem İşler

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Anneyim ben

Yanağıma bir öpücük kondurur
Bal dudağıyla kandırır
Ana yüreği işte aldanır
Ne sitem nede kin kalır

Vicdanım  dayanmaz acısına
Dayanamam göz yaşına
 Ezilir  yüreğim karşısında
 Sen evlat ben ise anna

Sevdan gözlerimde perde
Senden başkasını görmez can  diye
Sözün nazın geçer kalbime
Evlattan daha değerlisi yok bende

Dünya küçük sen büyüksün
Gönül bahçemin en değerli gülüsün
Sen benim  sevda meleğimsin
Ömrüm senin senin bilesin

Gözlerinle yaşıyorum
 Kokunla nefes alıyorum
Canını canımda taşıyorum
Ben seninle anneliği doya doya tadıyorum

Sen kökümsün  ben toprağım
Canımla kanımla beslerim
Sen solma diye göz yaşımı dökerim
Hem gündüzün hem gecen olurum
Annenim ben senin yoluna bin kez ölürüm
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Aşığım

Gözüm sende gönlüm sende
Saklayamam seni hiç bir yerde
Kalbim dilime vurmuş bir kere
Şarkılar söyler aşkın uğruna her telde

Varsın eller yalan desin
İster gülsün ister alay etsin
Sen benimsin bende senin
Aşkın bende ya gerisi gelip geçsin

Rüyalarımda bile aşkını yaşıyorum
Ben yaşamaya senin için geldim biliyorum
Candan sevdim seviliyorum
Seninle cenneti dünyada yaşıyorum
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Aşk dediğin seninle yaşamaktır

Sana olan aşkımı
Söyleyemem diyorsun
Başını yere eğip
Sessizliğe gömüluyorsun

Ben aşkın en güzel sözlerini
Gözlerinde bir bir okudum
Başımı yasladığım sol yanıda
Kalbinde  adımı duydum

Üzülmem konuşmasada dilin
Önemi yok çağlamasa da yüreğin
Kaderimiz  birbirimize yazılmış
Seninle yaşamaktır  aşk dediğin
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Aşk değişti

Şimdiki aşklar parmak izi gibi
Her birinin farklı sevgisi
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Aşka binlece şükrederim

CANIM
Gözlerine baktıkça mutluyum
Ellerini tuttuk ça huzurluyum
Seni bulduğum gün doğdum
Kaybettiğim gün dünyada  ben yokum

       CANIM
Gülüşünle doğar güneşim
Cennet kokulu meleğim
Nefesindir aldığım nefesim
Yar seninle yaşamaktır cennetim
             CANIM
Başımı omuzuna koyduğumda
Aşka binlece şükrederim
Tanrım alacasan canımı şimdi al derim
Sensiz geçen her anımda cehennemdeyim

Meryem İşler

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Aşkı taşımak istiyorsan

Aşkı taşımak istiyorsan
Aklına değil
 Kalbine güveneceksin
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Aşkım

Ey huzurum neşem sevincim
Yüzü nur kalbi güneşim
Sevdim seni  çok sevdim
Aşkının kurbanı kölesiyim

Ey gönlü zenginim yüreği enginim
Dünüm bu günüm yarınlarım benim
Uğruna binlerce kez canımı veririm
Canım cananım her şeyim

Ey gözleri nefesim
Bakmaya doyamıyor gözlerim
Bir damla yaşına kıyamam erir giderim
İnsan gibi insan vicdanı merhametlim

Ey cennet  kokulum
Ellerinde elerim kuşlar gibi uçuyorum
Düşlerimde bile seninle yaşıyorum
Sensiz bir nefes bile alamıyorum

Ey aşkımın sultanı
Kara sevdam başımın tacı
Helalim kaderim alnımız yazısı
Seni çok seviyorum ömrümün yoldaşı
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Aşkın baki

Yüzünü yıkamış toprak çiğ taneleriyle
Ötüşüyor kuşlar sabah seheriyle
Yeni bir güne yeni bir hayat doğuyor
Güneş cama vuruyor uyan diye

Yalan dünya dönüyor yine ömrümden ömür çalarken
Haberim var dünden ve bu günden
Yarın ne getirir ne götürür  bilemem
Kader düğümünü ben çözemem

Sen baki aşkın baki sonsuzluk baki
Yıllar geçmiş gördünmü hani
Dünyada yaşayan herkes ziyaretçi
Ben misafir zaman misafir ölüm ev sahibi
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Aşkın bende

Alsanda gözlerini benden
Çek sende ellerini ellerimde
Git gidebildiğin yere kadar
Aşkın bende ömrüme değişmem

Ben aşkını kanıma zerk ettim
Ölene dek taşıyacağım
Kalbimde dolaştıkca
Sana teşekkürümü sunacağım

Günümü güneşimi götürsende
Yıldızımı ayımı söndürsende
Dünyayı başıma dar etsende
Aşkın bende ya hepsi nafile

Ecelim olmaz ayrılığım
Yıkılmaz başıma dağlarım
Dökmem sana ziyandır  gözyaşlarım
Ben yalnız aşkım için yanarım

Meryem İşler

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Aşkın hesabı yok

Aşkın hesabı yok

Aşkı seninle toplayalım
Eşittir sen ve ben
Sakın çıkartma yapmayalım
Eksi koyarsan ölürüm ben

Bölme yapma sakın
Aşkımı ayıramam ben
Çarpmaya razı olurum
Aşkımı katlarım hiç düşünmeden

Yüzdelik hesaplama sakın
Yüzde bini sen ve ben
Matematikte en son sayı
Aşkım yine sen ve ben

Ne böl ne topla  ne de çıkar beni
 Hesaplarla düşünme sevgimi
Sıfır koyma sakın aşkıma
Seviyorum seni sonsuz sayıda
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Aşkına kurban olduğum

Benim canım cennet kokulum
 Gözlerine baktıkça kendimi unuttuğum
 Sevdanla yanıp yanıp kavrulduğum
 Saçının bir teline bile kurban olduğumun

 Koy başını göğsüme yastığın olayım
 Sen rahat uyu yeter ki  ben nefes almayayım
Gözündeki bir damla yaşta boğulduğum
 Canının yoluna kurban olduğumun

 Yokluğunda durmaz kanar kalbim
 Varlığınla her günüm cennetim
  Benim sevdam canımın canı ciğerim
 Aşkına kurban olduğum
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Aynadaki yüzüm

Durmaz ağlıyordu iki gözüm
Sordum kendi kendime bu ne hüzün
Dostsuz geçiyor gecem gündüzüm
Teselli oldu aynadaki yüzüm

Bir ben kalmıştım bende
Silinmişti gönlümden gelip geçende
Yalan hiç uğramadı şu dilime
Belkide bu yüzden aynadaki yüzüm kaldı dost diye

Bazen acı bazen tatlı yaşadık seninle
Bazen çocuklar gibi sevindik yüz yüze
Hiç bir zaman küsmedik birbirimize
Sırlarımız olmadı saklamadık  ikimizde

Gizlemedin benden asla beni
Gösterdin yılların getirdiği çizgileri
Kar düşmüş saçlarımı solan tenimi
Günden güne çöken şu fani bedenimi

Aynadaki yüzüm,aramıza hiç yalan girmedi
Gördüğün gibi yansıttın  beni
Benimle doğdun benimle öleceksin şimdi
Aynadaki yüzüm hakkını helal et emi
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Ayrılık

AYRILIK
Ayrılığı kolay mı sanıyorsun
Ateş değil ki yanıp kül olsun
Yağmur değil ki ıslatıp güneş kurutsun
Kuş değil ki uzak diyarlara uçursun

Ayrılık o kadar zor ki yaşarsan kahrolursun
Kurumuş yaprak gibi ordan oraya savrulursun
Yanan bir mum gibi eriyip yok olursun
Fırtınalı deniz gibi dalgalanıp durursun

İçmeden sarhoş olup başını duvarlara vurursun
Gündüzleri hasretiyle yanar geceleri ağlarsın
Böyle yaşamaya bin pişman olursun
Ayrılığın acısını ölü bir kalple yaşarsın

Hasret o kadar zordur ki
Dermansız derttir içindeki
Yüzün gülmez gözün görmez artık
Dünyada ki hiçbir güzelliği
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Babam

Nasıl bir sevgisin bilemem ki
Yaşamadım  seninle söyleyemem ki
Kokun çiçeklerden güzelmiydi
Gülüşün güneşten sıcakmıydı

Bir kez olsun yüzünü görebilseydim
Varlığını kalbimde hissedebilseydim
Canım ciğerim babam diyebilseydim
Kabus olmazdı gecelerim düşlerim

Başımı omzuna koymak isterdim
Yıkılamazdı dağlar üzerime
Dökülmezdi gözyaşlarım varlığında
Sel olup akıyor yokluğunun acısına

Nasıl bir aşktın yaşayamadım
Sensiz ben hep yaralı kaldım
Elleri gördükçe duygulandım
babam kırıldı kanadım uçamadım

Şu yalancı dünyada
Gözüm yok neyi varsa
Senden başka dileğim olmadı asla
Babam seni hiç tadamadım
Babam seni ben yaşayamadım

bir tek seni çok aradım
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Babam

BABA

Hani beni hep kücücüğüm diye severdin ya
Senin öldüğün gün ben çok çok büyüdüm baba
Yaktın içimi yıktın beni
Bizi ayakta tutan senmişsin
Çöktüm bittim  mum gibi eridim  baba

Giden dönmüyor biliyorum
Sensiz ben hiç gülmüyorum
Mezarında seninle yatmak istiyorum
Ömür izin vermiyor baba

Koca bir çınardın sen
Sonbaharda bile dökmezdin yapraklarını
 Neden kader bizi erken ayırdı
Seninle ne güzel günler yaşanacaktı

Bayramlar gelmiş neyime
Kimin elini öpeyim baba diye
Senin yerini asla alamaz kimse
Rüyalarımda bile ağlıyorum baba diye

Bir bakışın dağları titretirdi
Gülüşün ömrüme ömür verirdi
Kokun çiçeklerden daha güzeldi
Beni koca dünyada yalnız bıraktın baba

Akşamlar çökünce gözlerim hep kapıda
Gelecekmişsin gibi kandırıyorum kendimi hala
Ataşin düştü içime hiç sönmüyor baba
Ya ben doğmasaydım ya da sen ölmeseydin baba

Yıllar geçti bak hep aklımdasın
Sakladım içime sol yanımdasın
Ben burda sen orda olsan da  benimlesin
Seni unutamam unutmayacağım bilesin
Yokluğunun bedelini ömrümce sürdüm süreceğim
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Bağışla beni

BAĞIŞLA BENİ
  Neden böyleyim bilmem
   Şu dilimi tutmayı hiç beceremem
   Çok seviyorum canımdan ciğerimden
   Bir anda sinirleniyorum istemeden

  Kalp bir kere kırıldı mı af etmiyor
  Çocuk değil ki bağışlamayı bilmiyor
  O güzel gözler artık gülmüyor
  İnsan bir değil bin kere pişman oluyor

  Üzgünüm hem de çok üzgün
  Dilim tutulsaydı seni kırmasaydım
  Pişmanım hem de çok pişman
  Bilmiyorum sözlerimi nasıl geri alsam

 Eşek arısı soksun dilime
 Hay benim geçmişime geleceğime
Defalarca kızdım kendime
Yeter  ki affet  kapanırım dizlerine
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Bakma gözlerime ağlarım annne

Bakma gözlerime ağlarım anne
Sensiz geçen günler dökülür gözlerimden
Damla damla akar gözlerine
Ayrılığın ateşi  körüklenir düşer  yüreğine

Bakma gözlerime ağlarım anne
Aklıma düşer ayrılığımız
Lanet okurum gittiğin güne
Acırım sensiz ölüp ölüp dirilişime

Bakma gözlerime ağlarım anne
Kurtların kuzuların yavrusunu
Canı uğruna sahip çıktığı dünyada
Nasıl kıydın beni sokağa atmaya

Bakma gözlerime ağlarım anne
Ayrı geçen yıllarım gelir üstüme üstüme
Boğazım düğümlenir nefes alamam ölürcesine
Parçalanır dağılırım sensiz geçen zehir gecelerime

Bakma gözlerime ağlarım anne
Sanma büyüdüm kocaman oldum diye
Ben bıraktığın o günde kaldım anne
Kokunu duymayınca sıcaklığını almayınca
Sana doymayınca büyüyemedim anne

Bakma gözlerime ağlarım anne
Üzülürüm sende üzülürsün diye
Yıllar içimde yarallar açtı  çürüdüm
Yine de sana kıyamam yine de sana kızamam
Ben sensiz yaşayamam anne

Sen yine de bakma gözlerime ağlarım anne
Ben seni seyrederim gizli gizli bir köşede
Kıyamam dokunmaya ellerim titrer
Bakma gözlerime kalbim dayanmaz sevgine
Dayanaman ölürüm  annem beni sevdi diye
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Balıklar düşünsün

içimdeki dertleri
doldurdum bir çuvala
saladım saladım fırlatım
denizdeki balıklara

ne gam kaldı ne hüzün
gülüyor artık yüzüm
şimdi benim yerime
balıklar düşünsün

biti artık  keder tasa
boşuna ağlamışım yılarca
takvim yaprakları gülümsüyor bana
hoş geldin diyor yeni dünyana
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Bayrağım

Hangi  vicdansız   hain el kıyar sana
Senin uğruna nice canlar girdi toprağa
Dedelerimiz ninelerimiz şehit düştü yoluna
Sen vatanımın gururusun dünyada

Sen dalgalandıkça göklerde
Göğsümüz kabarır seni gördükçe
İndiremez  seni hiç bir kimse
Biz ölsekte emanetsin bizden sonra gelenlere

Şehitlerimiz senin bekçindir ğökyüzünde
Bizler canımız siper ederiz senin üzerine
Dünya döndükçe  sen dalgalanacaksın
Şehitlerimin kanıyla yıkanmış  topraklar üzerine

Sana yan bakan gözleri ellerimizle  oyarız
Hain eller dokunamaz köklerinden kırarız
Senin için varız senin için yaşarız
Rahat uyu ATAM rahat uyuyun  şehitlerimiz....
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Bayramınız kutlu olsun

Bugün bayram bekletmeyelim yolumuzu gözleyenleri
Bugün bayram sevindirelim küçükleri büyükleri
Bugün bayram unutalım kırgınlıkları küskünlükeri
Bugün bayram kutlayalım el ele yürek yüreğe bayram sevincini
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Bazen

BAZEN
hani bazen olurya
dalıp dalıp gidersin
pencerendeki  dünyaya
Gözlerin  bakar oysa sen görmezsin

İçine bir efkar basar
Yıllar şöyle gelip geçer
Duygulanırsın kalbin bir of çeker
İşte o zaman kalemin yazmak ister

Dökersin kağıda aklında ne varsa
Belki biraz sitem biraz aşkta
Acılarını yazarsın yüreğin ferahlar bir anda
Mutluluğunu dökersin kaleminden sayfalara

Şiir demişler bunun adına
Düşüncelerdir anlatılanlar aslında
 Geçmişinde geleceğinde ne varsa
Hayallerini de ümitlerini de yazarsın bir anda

bazen hüzünle titrer kalemin
yüreğinden akıverir sözcüklere
gözyaşlarınla  bulanır mürekkebin
içindeki acıları kusunca ellerin

Gördüğün ne varsa şu dünyada
Çiçeğinden güneşinden denizinden bulutuna
Her biri bir ilham kaynağı olur sana
En çok yazmak istediğin sevgidir aşktır aslında
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Bekledim

BEKLEDİM
Dün gece penceremin önünde
Oturup seni düşündüm saatlerce
Yıldızları söndürdüm sabah gelince
Anladım ki ben dayanamam sensizliğe

Seni gördüm baktığım her yerde
Özledim sesini duymak istedim
Dualar ettim bir an önce gel diye
Sordum kendime oda beni düşünüyor mu diye

 Kalbim dedi onu istiyorum
Yüreğim hasretine dayanamıyorum
Gözlerim dedi ondan başkasını görmüyorum
Ben bu aşka söz geçiremiyorum

Vazgeç gönlüm dedim gelmeyecek
Seven insan bu kadar bekletmeyecek
Duygularım karıştı içim ağladı
Gelseydin aşkım geceme güneş doğardı
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Ben anneyim

Yanağıma bir öpücük kondurur
Bal dudağıyla kandırır
Ana yüreği işte aldanır
Ne sitem nede kin kalır

Vicdanım  dayanmaz acısına
Dayanamam göz yaşına
 Ezilir  yüreğim karşısında
 Sen evlat ben ise anna

Sevdan gözlerimde perde
Senden başkasını görmez can  diye
Sözün nazın geçer kalbime
Evlattan daha değerlisi yok bende

Dünya küçük sen büyüksün
Gönül bahçemin en değerli gülüsün
Sen benim  sevda meleğimsin
Ömrüm senin senin bilesin

Gözlerinle yaşıyorum
 Kokunla nefes alıyorum
Canını canımda taşıyorum
Ben seninle anneliği doya doya tadıyorum

Sen kökümsün  ben toprağım
Canımla kanımla beslerim
Sen solma diye göz yaşımı dökerim
Hem gündüzün hem gecen olurum
Annenim ben senin yoluna bin kez ölürüm
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Ben böyleyim

İnsanım ben etten kemikten
Farkım yok hiç kimseden
Yüregim var sızlayan
Kalbim var aşkı tanıyan

Gönlüm var deryaları içine alan
Gözyaşlarım var bazen mutluluğa
Bazen hüzünlere ağlayan
Ellerim var dostluğa kardeşliğe uzanan

Bazen bir damla suda boğulurum
Bazen okyanusun dibinden kurtulurum
Acılarım olur içimi sızlatan
Çaresizliğimdir beni yakıp kavuran

Bazen hafif bir rüzgarda savrulup giderim
Bazen fırtınada bile yıkılmaz bedenim
Tanrımdan sağlık huzur dilerim
Ağlayarak gelmişim gülümseyerek giderim
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Ben eşittir sen

YAR
Günüm  güneşim sen
Gecem yıldızım sen
Rüzgarım yağmurum sen
Aldığım nefesim sen

Varlığım yokluğum sen
Açlığım susuzluğum sen
Hayallerim düşlerim sen
Sevdam herşeyimsin sen

Cânım cânanım sen
Yaşadığım ömrüm sen
Anladım ki aşk artı ben
Ben eşittir sen
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Ben toprağım

Kara toprak dediler adıma
Oysa ak günlerde yaşattım insan oğluna
İçime gömdüm gelip gecenleri
Sarıp sarmaladım yaşlısını gencini

İstemeden al kanlara boyandım
Göz yaşlarım oldu yaymurlar içime attım
Karlar düştü üzerime üşüdüm titredim
Güneş doğdu yüzüme çiçekler açtım

Ben bereketim bin verdim bir aldım
zaman oldu Kurudu içim dışım susuz kaldım
Kök tuttum dal saldım filiz açtım
Dünyadaki tüm canlıları üzerimde taşırım
Ben toprağım dağların taşların denizlerin anasıyım
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Bende insanım

BENDE    İNSANIM
Bende insanım
Sizler gibi bir canım
Gözüm görmese bile
Kalp gözüyle bakarım

Ayaklarım yok benim
Sizin gibi koşamam
Bir tekerlekli sandalyem olsa
Kendi işimi kendim yaparım

Kollarım yok tutacak
Üzülmem halime ne olacak
Ağzımla işimi yaparım
Yüreğimle insanları kucaklarım

Duymaz kulağım konuşmaz dilim
Ellerim dilim kulağım gözlerim
Duyun beni bende bir insanım
Beni dinlerseniz derdimi anlatırım

Kimimiz doğuştan böyleyiz
Kimimiz sonradan olmayız
Her insan gibi yaşamak bizimde hakkımız
Sizden istediğimiz bizi de aranıza almanız

Hastayız biz kötü insan değil
Hatırlanmak isteriz unutulmak değil
Bizde sizler gibi yaşamak isteriz
Yaşarken bir kenara atılmak değil

Yardım ederseniz başarırız her işimizi
Yeter ki gösterin bize ilginizi
Unutmayın sakın herbiriniz
Birgün bizler gibi olabilirsiniz
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Beni bana bırak

Bırak silme gözyaşlarımı aksın
Her damlasında içimdeki zehrim boşalsın
Bırak tutma ellerimi boş kalsın
Kalbim kalbinle bir kez olsun hesaplaşsın

Bırak karlar yağsın yüreğime
Sönsün ateşi kalmasın közü bile
Batsın gemilerim derin okyanuslarda
Bırak bende katılayım hüzünler kervanına

Bırak  kara bulutlar etrafımı sarsın
Hep gülecek değil ya yüzüm bugün kararsın
Beni bana bırak isyanlarım savaşsın
Bırak sevdam aşkımla vedalaşşın
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Beni benden iyi bilirsin

Beni benden iyi bilirsin
kalbimi okur yüreğimin sesini dinlersin
El açıp dua ettikçe kabul edersin
Bir istesem sen bin verirsin

Dost aradım bulamadım senden başka
Sevgini şefkatini merhametini
Esirgemedin benden asla
Nankörlük edersem taş olayım huzurunda

Hamdım yolunda yürüdükce olgunlaştım
Aldığım her nefeste sana yakınlaştım
Derdimi dermanımı sende aradım
Gece gündüz şükürle hep adını andım

Yeri göğü yaran sensin
Verdiğin nimetlerle besleyensin
Acımda mutluluğumda sığındığım sensin
Cennetin cehennemin kapısını açan sensin

Gün oldu yandı çiğerim köz gibi
Gün oldu çaresizlik zincirledi ellerimi
Sen verdin bana sabrı selameti
Sana kavuşacağım için ölüm korkutmuyor beni

YaRab ömrüm  yetmez seni anlatmya
Canım binlerce  feda olsun  uğruna
Meryem derki şu yalan dünyada
Bir sana inanır sana sığınırım bu günümde yarınımda
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Benin canım annem

Benin canım annem
Gökteki yıldızları ayağına sersem
Dünyanın servetini ellerine versem
Ölene dek sırtımda gezdirsem
Yine de senin hakkını ödeyemem

Benim güzel  annem
Çiçeklerden güzel kokar tenin
Güneşten sıcaktır gözlerin
Seninle her gün cenneti yaşarım
Sensiz   cehennemde yanarım

Benim meleğim annem
Canından can  kanından kan verdin
Geceni gündüzünü bana feda etin
Bıkmadın usanmadın evladım dedin
Bir gün olsun gözyaşımı yanağıma  düşürmedin

Benim gözümün nuru annem
Yüreğim sızlar adını her andığımda
Ciğerim yanar  en ufak bir  acında
Kıyamam doyamam sana bakmaya
Hiç kimse senin yerini tutmaz asla
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Bırakıp gidemedim

Bir anda karardı gözlerim
Seni öylece bırakıp gitmek istedim
Ayaklarım zincire vurulmuştu sanki
Bir adım bile gidemedim

Kırılmıştı kalbim ezilmişti yüreğim
Belki aşka belki de kendime yenildim
Neydi bizi bu hale getiren bilemedim
Sana kıyıpda gidemedim

Yıllar ağlıyordu sanki ardımdan
Anıları çıkaramadım hayatımdan
Sevdan beni esir almış
Firar edip gidemedim

Kaderimin önüne geçemedim
Bir kalemde seni silemedim
Sensiz bir hayatı düşünemedim
Aşkını kalbimden söküp gidemedim

Belki bir anlık öfkeydi atmak istediğim
Belkide bir nefesti sensiz almak istediğim
Anladımki dünyaya senin için gelmişim
Gözlerinden gözlerimi ayırıp gidemedim
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Bıraktığın gibi değil buralar

Bıraktığın gibi değil buralar
Ardından soldu güller tomurcuklar
Bulutlar karardı durmaz ağlar
Sen gittin ya benim için bitti buralar

Güneş saklandı göstermiyor yüzünü
Sen missin meğer aydınlatan günümü
Yokluğun her an hatırlatır ölümü
Kalbim durmaz çekiyor ayrılığın zulmünü

Bıraktığın gibi değil şimdi evim
Cennette yaşarken cehenneme geçtim
Her damla gözyaşım aktı içime
Sen yoksun ben kendimden geçtim

Temmuz ayında karlar düştü yüreğime
Kalbim dondu sen yoksun diye
Biraktığın gibi değil bu şehir
Ne gecesi ne de gündüzü belli değil
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Bir Allahım bir sen varsın

Bir Allahım birsen varsın
Aldığım her nefeste
Yüreğimdeki ateşte
Bir sen bir sen  yaşarsın

Canım dediklerim el oldu
Gönül bahçem hüzünle doldu
Gülüm diye sevdiklerim
Bir bir sararıp soldu

Bir Allahım bir sen varsın
Şu üç günlük dünyamda
Rabbim seni bana bağışlasın
son nefesime kadar seni benden  ayırmasın

Bir Allahım bir sen varsın
Sen günüm güneşimsin
Yaşama sevincimsin
Tutunduğum dalım canım ciğerimsin
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Bir bir topladım yıllarımı

Bir bir topladım yıllarımı
Çıkartım içinden hüzünleri mi
Sildim boşa geçen seneleri mi
Anılara sakladım mutlu günleri mi

Untmak istediklerimi yaktım
Gözyaşımı dökenleri çöpe attım
Sensiz geçen yıllarımı denize bıraktım
Seni tanıdığım günü kalbime yazdım

Elde kalan yıllarıma baktım
Yarı yolu çoktan geçmişim anladım
Biten yıllardan birtek aşkım kalmış
Sonsuza dek benimle olacakmış
Meryem İşler
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Bir dünya istiyorum

Bir dünya istiyorum
Gözyaşları akmayan
Üzerinde savaş olmayan
Çocuk ğüleşleriyle dolan

Bir dünya istiyorum
Bulutları mutluluk saçan
Yıldızları aşkı anlatan
Güneşi insanları sıcacık saran

Bir dünya istiyorum
İnsanı insan gibi yaşatan
Yarınların korkusuyla uyandırmayan
Kardeşliğe dostluğa sevgiye kucak açan

Bir dünya istiyorum
 Hiç bir  ülkesinde terörü olmayan
Hakkın  verdiği canı yalnız Hak alan
anaların babaların ciğerlerini yakmayan

Bir dünya istiyorum kimsenin aç kalmadığı
Yaşlıların acımadan sokağa atılmadığı
Çoculkarın iş yerine okullara yollandığı
Yaşamak için yaşanacak dünya istiyorum
İstediğim çok zor değil biliyorum
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Bir gün çekip gideceğim

Birgün çekip gideceğim
Sana veda etmeden
Ardıma hiç bakmadan
Bir  hoşçakal  bile demeden

Birgün alıp başımı gideceğim
Yıllarca yutuklarımı kusmadan
Sana hiç hesap sormadan
Gözyaşlarımı yüzüne vurmadan

Bırakacağım bütün anılarımı
Alacağım senden benden çaldıklarını
Söküp atacağım kalbimdeki aşkını
Sende yanacsaksın benim sana yandığım gibi

Ne yazık ki geç kalacaksın
Beni çok çok arayacaksın
Yaptıklarından  pişman olacaksın
Zamanı asla geri saramayacaksın

Başım dik yüreğim özgür
Gökyüzünde süzülen bir kuş gibi
İçime doya doya çekeceğim nefesimi
Sanki dünyaya yeniden doğmuş gibi

Sabir taşlarımı dökeceğim  bir bir ardıma
Toplayacaksın kavuşmak için bana
Çare olamazsın artık açtığın yaralarıma
Sensiz geçen her günüm ilaç olacak bana

Birgün çekip gidecegim sessiz sessiz
Seni kırıp üzmeden habersiz
Bensizlik sana  cehennem olacak
Sensizlik  bana cennetti yaşatacak
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Bir selamı esirgersin

başın dağlardan yüce mi
görmezsin kimseleri
kalıcımı sanarsın kendini
bir selamı esirgersin

Bugün varsın yarın yoksun
Sende benim gibi tanrı kulusun
Bir gülüşü çok mu görürsün
Bir selamı esirgersin

Kimi görsen karşında
Kaçırırsın gözlerini sağa sola
Çokmu görürsün insan oğluna
Bir selamı esirgersin

Unutma nasıl geldiysen öyle gideceksin
Dünyayı alsan da neyi götüreceksin
Selam versen dilindenmi olursun
Bir selamı esirgersin
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Bir sen

Bir sana susar sana acıkırım
Bir sana yanar sana sönerim
Bir sana bakar güneş açarım
Bir sende aşkı  tanırım

Bir emanet canım var
Bir sana  harcarım
Bir aşk şiirlerimi
Bir sana yazarım

Bir sen birsin bende
Bir dünyam da olsa değişmem
Bir tek saçının teline
Bir kalbim var çarpar sen diye diye

Bir seni sevdim
Bir ömür  bağlandım
Bir sana  açtığım gözümü
Bir senin için kaparım

Meryem İşler

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bir şiir yazmalıyım sana

Bir şiir yazmalıyım sana
Her dizesinde sen olmalısın
Seni anlatmalıyım seni yaşatmalıyım
Buram buram sen kokmalı

Bir şiir yazmalıyım sana
Gözlerinden gözlerime akan sevdamı
Kalbimin seninle nasıl dolup taştığını
Bırakmalıyım benden sana bir anı

Bir şiir yazmalıyım sana
Teşekkürlerimi sunmalıyım sonsuzca
Her nefeste verdiğin huzurumu
Her günümün seninle yeniden doğuşunu

Bir şiir yazmalıyım sana
Sözlerim yetmiyor ki seni anlatmaya
Saygını sevgini yüreğinin enginliğini
Aşkın  anlatmalıyım kana kana

Bir şiir yazmalıyım sana
 Adı sen olmalı ben olmalı adı biz olmalıyız
Kalbimizdeki aşkımızı sonsuza dek yaşatmalıyız
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Bize ne oldu

Ağlayanı görmez  oldu gözlerimiz
 Düşeni tutmaz oldu ellerimiz
Aşkı söküp atmış kalbimiz
Merhameti silmiş yüreğimiz

Untmuşuz insanlığı insanca yaşamayı
Kanmışız dünyaya dalmışız rüyaya
Uzatmışız yolları aşmışız dağları
Ayırmışız sevdiğimizle bağları

Bize ne oldu  bilmem ki böyle
Korkar olduk gölgemizden
Bir selamı esirgedik
Çekindik birbirimizden

Hani kahvenin hatırı nerde
Yoksa hiç kahve içmedik mi
Gözemi geldik  nazar mı değdi
Zaman mı yoksa insanlık mı değişti
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Bize neler oluyor

Nedendir bilmem şu kısacık dünyada
Hele birde bu zamanda
Olur olmaz bahanelerle
Kırılıyor kalpler bir anda

Bir günlük yaşanıyor sevdalar
Mum gibi eriyip bitiyor aşklar
 Kayboldu yüreklerin cesareti
Unutuluyor bir anda hiç yaşanmamış gibi

Tükenmiş sabırlar su gibi akıp gidiyor
 Sebepler  incir çekirdeğini doldurmuyor
Orjinallik ölmüş sanallar doğuyor
 Söyle ey insan oğlu bize neler oluyor
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Bu kadarmı acı ayrılıklar

Bu kadarmı  acıdır  ayrılıklar
Yaz bitince düşer yapraklar
Sonbahar gelince aglar ağaçlar
Döker göz yaşlarını bulutlar

Sen gidince anladım ayrılığın acısını
Bomboş kaldı evimin dört yanı
Ölmeden çektim toprağın sancısını
Sabret dedim gözyaşlarıma dökme yaşını

Ayrılığın sonumu yazmış
Sen yanımdayken dünya varmış
Gidişinle gündüzlerim  kararmış
Anladımki ayrılık yürek yarasıymış
Ayrılık azrailin arkadaşıymış
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Büyüyorum

Büyüyorum her nefeste her adımda
Hayatın yamaçlı yollarında
Bazen düşüpde kalktığımda
Bir günü bitirip yeni güne başladığımda

Büyüyorum canımdan can kopunca
Zamansız acıları bir bir yaşadıkça
Dört mevsim gibi uyuyup uyandıkça
Yılları anılara sarıp ardımda bıraktıkça

Büyüyorum  değirmen taşı gibi
Sabrırla dönüp durdukça
Yüreğimde  öğüttüklerimi
Gönül  bahçeme sığdırdıkça

Büyüyorum ateşlerde yandıkça
Yalancı dünyanın yalanlarından uyandıkça
Hayattan payıma düşenleri aldıkça
 Yaşamam gerekeni yaşadıkça

Büyüyorum kaderimin yazdığını okudukça
Çizdiği yolları düşe kalka aştıkça
Bazen bir çiçeğin kokusunda
Bazen bir canlının doğuşunda

Büyüyorum köklerimi  toprağa sardıkça
Dallarımı uzatıp çiçekler açtıkça
Ğözyaşlarımın her farklı akışında
Aynadaki yüzüme baktıkça

Büyüyorum aşkı kalbimde yaşadıkça
Sevdiğimin cennet bakışlarında
Huzurda mutlulukda saygıda
Büyüyorum büyüyeceğim ömrüm oldukça
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Can dostuma

Yolların dikenli olsa da
Acımaz canım koşar gelirim yanınna
Ateşlerde yansan
Söndürürüm göz yaşlarımla
Can dostumsun bırakmam seni asla

Başın darda kalırsa unutma ben yanındayım
İki elim kanda olsa kanatlanır uçarım
Senin için dünyayı gözüm görmez yakarım
Ben dostuma başıma taç kalbime taht kurarım
Can dostum nefesimi senin için alırım

Mutluluklar senin olsun acıların benim
Ak günlerinin değil kara günlerinin bekçisiyim
Sen yeterki bana gelde
Engel tanımam hiç bir yerde
Dağları deler denizleri aşar gelirim

Kıyamam saçının bir teline
Dost dediğin dost gibi olmalı bence
Meryem derki bir ölüme
Bir de dostluğa inanırım dünya üzerinde
Malın mülkün hükmü yoktur gözümde
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Can yoldaşıma

El ele yürüdük seninle dikenli yolları
Birlikte aştık geçilmez uçurumları
Göz göze geldikçe büyüdü aşkımız
Kalbimizde yaşar ölümüne sevdamız

Gönlümüzün sarayı oldu  bir göz odamız
Bal gibi akıp gitti seninle yıllarımız
Acılarımızı sabrımızla yoğurduk
İçimizde pişirdikçe  huzuru bulduk

Şimdi saçlarımıza düşerken aklar
Her telinde mutlu anılarımız yaşar
Aşkımızın yolu yüzümüzde ki çizgiler
Seni bana beni sana sonsuza dek bağlar
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Canım annem

ANNEM
Bir cennet değil bin cennet feda olsun sana
Dayanamam döktüğün bir damla göz yaşına
Sen evladına yanarsın evladın sana
Anneler günün kutlu olsun nice nice uzun yıllara

Saçların evlat diye diye ağardı
Yüzünde çizgiler çile çekmekten çoğaldı
Yavrun hasta olunca elin ayağın tutmazdı
Gözün görmez dünyayı için kan ağlardı

Kokun benzemez hiç bir çiçege
Sıcaklığın söndürür ğüneşi bile
Yıllarca sırtımda taşısam ödeyemem hakını
Analar çeker evladının kahrını

Anam derken içim  için için sizlıyor
Yüreğim sevginden alav alev yanıyor
Derdime senden başka kemse deva olmuyor
Anasız evladın boynu bükük kalıyor

Yemez yedirirsin giymez giydirirsin
Sen anna değil bir meleksin
Ömrünü yavruna seve seve verirsin
ALLAHIM acını bana göstermesin

Yaşamadın hiç geceni gündüzünü
Evlat diye diye tüketin ömrünü
Sabır ile işledin  doğruluğu dürüstlüğü
Haramı öğretmedin emdirdin helal sütünü

Ellerinde kınası dilinde duası
Kılar beş vakit namazını
Nurdan nur yüzlü anam
Evladına helal et kakkını

Ver öpeyim o mübarek pamuk ellerini
Aç kallorına evladım diye bas bağrına yine beni
Ne kadar büyüsemde gözünde küçüğüm değilmi
Anneler günün kutlu olsun tanrım senden ayırmasın beni
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Canım babam

CANIM BABAM
Gün geçtikçe unululur derler gidenler
Gitiğin gün uzakmış sana olan özlemim
Her gelen günle tazeleniyor hasretim
Seni çok arıyor babam diye çarpan kalbim

Biliyorum bir daha dönmeyeceksin
Sarılıp boynuma canım kızım demeyeceksin
Saçlarımı okşayıp öpmeyeceksin
Ah babacım şimdi neredesin
Ağlayan gözlerimi silmeyecekmisin

Sen şimdi gökyüzünde bir meleksin
Tanrım böyle istemiş ne diyeceksin i
İtiraz etsemde geri dönemezsin
Sana nasıl yandığımı acı feryadımı
Duysanda geri gelemeyeceksin

Kanından kanım canından canım
Seni taşıyor bedenimde her parçam
Öyle çok özledim ki canım babam
Yokluğun gecemde gündüzümde zindan
Sensiz geçen her bayram attık bana haram

Toprağına dokundum seni okşar gibi
Avuçlarımda kokladım seni koklar gibi
Ruhuna dualar okudum duydunmu beni
Ayak ucunda bekledim gördünmü beni
Gözyaşlarımla ıslattım toprağının her köşesini

Ömrün kısaymış sana doyamadım
Zamansız gidişine razı olamadım
ben sensiz bu dünyadan bir tat alamadım
Kalbimde  açtığın ayrılık yarasını kapatamadım
Babam gülüşüm mutluluğum seni asla unutamadım
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Canım cananım

Canım canım yanar canın acısa
Kıyamam sana rüzgar dokunsa
Deli divaneyim aşkının yolunda
Ölsem de sevdam yaşar dünya durdukça

Canım nefesin nefesimdir benim
Sana yalnız sana çağlar yüreğim
Seninle doğdum seninle öleceğim
Dünyada ki en değerli hazinemsin benim

Canım cananım ciğerim
Gülüşünle güler gözyaşlarınla eririm
Ben aşkı sen diye severim
Senden başkasını görmez gözlerim
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Canım Kızım

KIZIM
Canımın canı göz nurum
Kızım kınalı kuzum
Dün bebektin bugün gelin oldun
Yüreğimi yakan ateşten bir korsun

Dogduğun gün büyüttün beni
Sen öğretin  sabrı ve merhameti
Sonsuz ve korkusuzca sevmeyi
Gecemi gündüzüme  eklemeyi

Unutamam bal dudağından dökülen
Kulağımda çınlıyor o ilk anne demen
Seni ne yere ne göğe sığdıramazdım
Kucağımdan indirmeye  kıyamazdım

Korkmuştum düşersin diye attığın ilk adımda
Kanatlarımı sarmıştım dört bir yanına
Sen koştukça hayat yolunda
Ben uçuyordum  senin etrafında

Unutaman ilkokula başladığın günü
Gururumu ve ilk ayrılığımızın hüznünü
Sen başarıyla  çıkarken bir bir  basamakları
Düşme diye yasladım sana  sırtımı

Göz açıp kapayıncaya kadar büyüdün sanki
Nasıl da geçti yıllarımız bir rüya gibi
Dün bebeğimdin  bu gün giydin gelinliği
Yolun açık olsun evimin prensesi

Bebeğim dayanmıyor kalbim
Seni beyazlar içinde görünce
Mutlulukla hüznün karıştı içten içe
Anneyim işte söz geçmiyor gönlüme

Dünyanın tüm güzellikleri senin olsun
Günüm ve güneşim hep sana doğsun
Aldığın her  nefes içine huzurla dolsun
Yuvan neşe sağlık ve aşkla  dolsun
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Canım yavrum

ÖNSÖZ
 Bu şiirim annenin evladına duyduğu sevgiyi birazcık anlatıyor       CANIM YAVRUM
                            Öyle güzel öyle tatlısın ki
                            Sana kelimelerle anlatamam
                             Öyle yumuşak öyle narinsin ki
                             Seni öpmeye kıyamam

                            Anne değişin içimde mutluluk
                            Gülüşün sonsuz bir umut
                            Mahsun gözlerinle bakışın
                            Hele paytak paytak adım atısın

                           Kanımdan kan canımdan cansın
                           Hasta olduğunda en acı yanımsın
                           Sen benim yaşama savaşımsın
                           Sen yoksan varsın dünya yansın

                           Seviyorum seni öyle çok ki
                           Senin mutsuzluğun bana ölüm sanki
                           Sen doğduğunda bende doğdum
                           Sen ölürsen bende ölürüm inanki

                          Gündüzüm seninle doğuyor
                           Gecem seninle oluyor
                           Benim ömrüm sende yaşıyor
                           sensiz dünyam boşa dönuyor
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Canım yine yoksun

Canım  yine yoksun yanımda
Eziliyor içimde sensizliğim
Sonbahar yaprakları gibi
Bir bir dökülüyor hüzünlerim

Canım seni çok özledim
kalbimi aglatıyor hasretin
Sızım sızım sızlıyor yüreğim
Kar taneleri döküyor gözlerim

Canım nasılsın iyimisin
Gel desem gelirmisin
Sensiz tadı yok ne kahvenin ne çayın
Sensin dilimdeki tek tadım

Canım Allaha emanet etim seni
Seni sevdiğim kadar sevmedim kendimi
Sensiz günlerim karma karışık
Kara bulutlardayım başım bulanık
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Canın sağolsun

Acıtsada canımı sözlerin
Kırılsa da seni seven kalbim
Sızım sızım sızlasada yüreğim
Canın sağolsun  göz bebeğim

Sana kıyamam kızamam ki
Aşkın teselli ediyor beni
Ne bir öfke ne de bir kin duyarım
Canın sağolsun der susarım

dil yarası dokunsada ciğerime
gözlerimin yaşını akıtırım içime
sen üzülme diye bakam yüzüne
canın sağ olsun derim meleğime
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Canlar yanmasın

Sen mi verdin de canları  alıyorsun
Kime kızdın da masumları kıyıyorsun
Kaç ananın içini  yakıyorsun
Sende bir evlatsın unutuyormusun
Gün gelir seninde canın yanar düşünmüyormusun

Adın terör olmuş kara bulutlar gibi geziyorsun
 İnsanların gözyaşları yağmur olmuş görmüyorsun
ALLAHın verdiği canı ALLAH alır bilmiyormusun
 Vicdanın yok mu senin  azraille yarışıyorsun
Kıydığın can kardeşin hiç mi yanmıyorsun

Yüreğimden kınıyorum binlerce kez terörü
 Düşündükçe yakıyor içimi kısaltıyor  ömrümü
Şu kısacık dünyada barış içinde yaşamak varken
Canı canla  almak kanı  kanla yıkamak tek  çözüm mü
Bitsin artık bu acılar gülsün tüm insanların yüzü

Terör düştüğü yeri değil dünyayı yakıyor
Hangi  anna baba duysa ciğerinden parça kopuyor
İnsanlar insanca  huzurla yaşamak istiyor
Yok olsun terör diye gece gündüz  dualar ediliyor
Ne zaman acı haber duysam kalbim kan ağlıyor
Gönlüm barış gönlüm dostluk gönlüm kardeşlik diliyor

Meryem İşler

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Cenneti getirdin

aşkımın misafiri hoş geldin
kalbime yaşamayı sevdirdin
gözlerim gözlerini görünce
anladımki bende kalıp gitmeyeceksin

sen gönlümün misafirisin
ömrümün tek sahibisin
benim için çok özelsin
girdin kalbimin sarayına gidemezsin

sen davetsiz misafirsin
çağırsam gelmezdin
hoş geldin evime
sefalar getirdin gönlüme
cenneti yaşıyorum seninle
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Cennetim

Cennetim

Cennetim gözleri güneşim
Baharda açan gonca çiçeğim
Hayat yoldaşım bebeğim
Seni nasıl nasıl da severim

Seninle yaşamak çok güzel
Kalbim kalbinle çarpınca
İşte o an aşk çok çok özel
Varlığın dünyalara bedel

Saçından tırnağına kadar hayranım
Sen nefes aldıkça ben yaşarım
Dünüm bu günüm ve yarınım
Senindir seninle ben varım

Dilerim ayrılmasın hiç ellerimiz
Mevsimleri birlikte deviririz
Saçlarımızda aklar yüzümüzde çizgilerimiz
Son yolculuğumuza birlikte gideriz
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Cennetsiz bırakma beni

Beni öksüz bırakma
Boynu bükük ağlatma
Gitme diye yalvartma
Ne olur aşkımıza kıyma

Dayanamam yokluğuna
Unutamam seni asla
Gidişin cehennemim olur
Beni cennetsiz bırakma

Meryem İşler

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Çeker giderim

İsyan etmem kadere
Akıtırım göz yaşımı içime
Susarım sen üzülme diye
Alır başımı çeker giderim

Düşerim yollara ardıma bakmadan
Sende kalsın neyim varsa benim olan
Yüreğimin yangını kül olmadan
Dağlana dağlana çeker giderim

Anılarımı gömerim içime
Aşkını sökmem yaşar kalbimde
Buraya kadarmış derim gönlüme
Seni kırmadan çeker giderim

Düşürmem onurumu gururumu yerlere
Bırakırım hesabımı mahşere
Bir sözün yeter ömrüme
Kapatır gözlerimi çeker giderim
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Derdime derman

Güle anlatsam derdimi
Solar tüm renkleri
Bulutlara döksem içimi
Döker göz yaşlarını benim gibi

Haykıramam  isyanımı güneşe
Kararmasın dünyası doğan güne
Tek sırdaşım esen rüzgar
Döner dolaşır  gelir hal hatır sorar

Denize attım bir bir  hüzünlerimi
Taşıyamadı balıklar çekip gitti
Anladımki toprakmış bana kucak açan
Bir ben olurum diyor derdine derman
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Dönen olmadı

Aşkım sen gidince
Soldu bahçemde güller
Ötmez oldu dalında bülbüller
Hasretin kurşun gibi kalbimi deler geçer

Canım sen gidince
Güneş vurmadı pencereme
Doğmadı yıldızlar geceme
Ağladım çocuklar gibi içimi çeke çeke

Birtanem sen gidince
Gülmedi gözlerim bir kez bile
Yandı içim senin özleminle
Eridim tükendim senin hasretinle

Gülüm  sen gidince
Dünyam karardı yüreğim parçalandı
Kalbim yalvardı ne olur dön diye haykırdı
Ne yazık ki gitigin yerden dönüş hiç olmadı
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Dualarım seninle

Dağ yüreğin yıkılmasın kıyamam
Günneş gözlerin ağlamasın dayanamam
Ömrüm ömrünr eklensin tanrimdan tek dileim
Dualarım seninle sensiz yaşayamam

Acıların acım olsun sen yanma
Üç günlük dünyam sana olsun fada
Neyleyim  sensiz geçen gündüzü geceyi
Görmez gözlerim sen olmayınca hiç bir şeyi

Babamsın canımsın yerin dolmaz asla
Dünyayı verseler neye yarar
İstemem sen yanımda olmayınca
Bir gülüşün bir bakışın varlığın yeter bana

Kanatlarımmı serdim üzerine
Dokunmasın sana kimse diye
Canımı veririm azraile canının yerine
Uğruna seve seve giderim ölüme

Acını görmeye dayanmaz yüreğim
Babam canım kanım ciğerim
Yüzün düşse yere ben erir biterim
Dualarımı yalnız senin sensin benim nefesim
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Eksildik birer birer

Eksildik birer birer
Sonbahar  yapraklar gibi
Daldık sonsuz uykuya
Kalanlar ağladı yalnızlığına

Gidenler kadar gelenlerde çoktu
Ne yazıkki yerlerini dolduracak yoktu
Unutulmuştu nice nice nesiller
Her gün yeniden başlıyordu  seferler

Dünyanın kanunuydu bu
Başlangıçtan beli belliydi sonu
Bir yanda gözlerini yeni açanlar varken
Diğer yanda kapanıp  toprağa karışıyordu beden

Kim kabullenirdiki bu  gidişlere
Hele  o apansız gelen seller gibi
Yine zamansız giden ölümlere
Yanarız yanarız gençliğinde gömülenlere

Elbette yoktu ne çaresi  nede çozümü
İnsan birkez sonsuza dek yumdumu gözünü
Sönüyordu yaşamı hazıl olmadığı bir anda
Ömür bir rüyaydı sanki iki kapılı bir handa
 Gidiyoruz razı olsakda olmasakda
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Eşime

EŞİME
                 Ben doğduğuma değil
                 Seni bulduğuma seviniyorum
                Ben yaşadığıma değil
                Seni tanıdığıma seviniyorum

               Yirmi yılı devirdik seninle
                Acı tatlı günleriyle
                Her yılım seninle geçti bir gün gibi
                Her an kalbimde taşıdım en yüce sevgini

              /Ben seni öyle çok sevdim ki
               gözlerine her baktığımda
               içim sızlıyor inan ki
               korkuyorum kaybetmekten seni

               sen benim baktığım aynam oldun
               her bakışımda seni buldum
               meğer ben yarım bir insanmışım
               seninle bir bütün oldum

              seni çok seviyorum aşkım
              benim en değerli tek varlığım
              nice birlikte yılar geçirmek tek arzum
              yirminci yılımız kutlu olsun aşkın
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Ey dost

Ey dost gülün dikeni gibi yaktın canımı
Dalına tutunmuştum kırdın kolumu kanadımı
Sırtımda hançerinin kapanmaz yarası
Sen unutsanda ben unutamam anıları

Acı sözlerin  içimi yaktıkça
Gözlerimden düştün damla damla
Silememki seni bir solukta
Yaşayacaksın gönlümde ömrüm oldukça

Dost dedim dost bildim bastım bağrıma
Sana sığındım her canım yandığında
Yalancı dünya gibi sende yalanmışsın aslında
Nereden bilirdim bırakacağını yarı yolda

Yüreğimde hasretin yakar kavurur
Sırtımda hançerin her nefeste saplanır durur
Kırdığın kalbim söyle nasıl doğrulur
Dost dediğin özünde  ömürlük bir yoldur

Yinede  ah etmem sana  canın sağ olsun
Ben yanında olmasamda ALLAHım seni korusun
Birgün pişman olursan beni bıraktığın yerde bulursun
Yolun açık şansın bol ömrün uzun olsun
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Garibim

Bu şiirimi uzaklardan gelen bir lokma ekmek için inşaatlarda amelelik eden kuru
ekmekle kahvaltı eden para biriktirip ailesine göndermeye çalışan inşat işçileri için
yazdım
                               GARİBİM
Yaslamış sırtını inşaatın duvarın
 Dalmış gözleri çook uzaklara
 Düşünüyor hep böyle mi geçecek ömrüm acaba
 O da Biliyor başka çaresi ne kadar çabalasada

Kaldığı ev ha çöktü ha çökecek
Duvarları rutubet her yanı sarmış böcek
Yerde yatıyor altında çarşafsız bir döşek
 Üşüyor soğuktan annesi yok ki örtecek

Kahvaltısı iki yumurta kırar sahanda
Çay diye içtiği bayat dünden kalma
Sırtında yırtık sökük monttuyla
 Gidiyor işine tabanı delik ayakkabısıyla

O da yaşamak ister sıcak evinde ailesiyle
Kader işte ona gülmemiş bir kez bile
Parasızlık değimli çektiren  her gün her gece
Yalvarır ALLAH a beni de gör diye
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Garibim ağlama

Garibim sen ağlarken ben nasıl gülerim
Dağlanır kalbim sızlar yüreğim
Bilirim sende benim gibi bir kulsun
Şu üç günlük dünyada neden mutsuzsuz

Garibim bükme boynunu içim yanar
Derdine deva olamazsam
Ellerini tutamazsam insanlığım neye yarar
Uykularım haram olur vicdanım hesap sorar

Garibim karnın aç sırtın açık kalırsa
 Boğazımdan geçmez aşım haram olur bana
Üşürüm sen düştükçe aklıma
Huzur bulamam dünyada yaşadıkça

Garibim sende bir kulsun ben gibi
Ayrı yazılmış her birimizin kaderi
Kimi gülerken kimi ağlar sen misali
Bilirim senin  gibi geldiğimi senin  gibi gideceğimi

Meryem İşler

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Garibim sana kıyamam

Garibim dökme gözyaşlarını dayanamam
Sızım sızım sızlıyor yüreğim sana kıyamam
Sende benim gibi fani bir kulsun
Şu üçgünlük dünyada neden  mutsuzsun

Garibim sen boynunu büktükçe içim yanar
Sana uzanmazsa ellerim neye yarar
Gecelerim haram olur vicdanım hesap sorar
Derdine derman olamazsam içim kan ağlar

Garibim karnın aç sırtın açıkta kalırsa
Boğazımdan geçmez aşım seni doyurmayınca
Nasıl huzurla yaşarım kucak açmazsam sana
Yakışırmı seni görmezden gelip deçmek  bana

Garibim sende bir kulsun benim gibi
Her birimizin ayrı yazılmıştır kaderi
Kimi gülerken kimi ağlar sen misali
Nasıl geldiysek öyle gideceğiz farkımız yok ki
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Gece

Bu gece şehrin ışıklarını
Bir bir söndürdüm ellerimle
Kıskandım geceyi
Paylaşmak istemedim kimseyle

Geceyle yaşadım  ömrümden bir parça
Yıldızlar şahitoldu başucumuzda
Siyah bir buluta yasladım sırtımı
Bu gecenin misafiri bendim gecenin yıldızı

Gözlerim perdesini kapatmadı
Uyku bu gece başkalarında kaldı
İçimde bir huzur ruhum dinlenmelerde
Bir kezde benim olsun istedim ömrümde bir gece
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Gecem

Yine başbaşayız gecem seninle
Sen sesiz sesiz seyrederken dünyayı
Bense suskun dalmış gözlerim öylesine
Dalmışız ikimizde inceden inceye

Sen sırlarını yine gömerken içine
Bense uykusuzluğa esir düşmüşüm
Biliyorum ikimizde içi kararmış
Sen güneşi bekliyorsun bense firar eden uykumu
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Gel

Gel gözleri karam
Her bakışımda beni benden alan
Bana sensizlik haram
Yokluğunda nefes alamam
Gel sensin benim tek  dünyam

Gel hayallerimin sahibi
Kalbimin efendisi
Aşkımın tiryakisi
Gündüzümün gecemin neşesi
Gel açsın gönlümün bahçesi

Gel tut ellerimi yüreğim büyüsün
Sen yanımda ol da yüzüm gülsün
Sevda ateşinle ocağım tütsün
Yıllar aşkınla su gibi yürüsün
Gel her günüm cennete dönsün

Gel umdum ol huzurum ol mutluluğum ol
Nefesim ol ömrüm ol canım ol
Şu yalancı dünyamda tek gerçeğim ol
 Gel yatağım yastığım ol aşım ol suyum ol
Gel ben sen olayım sen ben ol
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Gel barışalım

Gel barışalım dargın durmayalım
Kötü söz söyleyen dilimize kilit vuralım
İkimizde yıprandık belkide uslandık
Hatalarımızdan ders aldık

Hadi gel barışalım
Seven kalbimizi kırmayalım
Yüzümüzdeki hüzünleri
Çiçekler gibi açtıralım

Ne olur gel barışalım
Yağmuru ağlatmayalım
Gök kuşağını çıkartalım
Sevdamızı ışıl ışıl aydınlatalım

Küsmeyelim gel barışalım
Şu kısa ömrümüzde dargın kalmayalım
Bugünü bayram farzadelim
Unutalım kırgınlığı gel barışalım
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Gel kardeşim bayramlaşalım

Gel kardeşim bayramlaşalım
Çocuklar gibi mutlu olup kucaklaşalım
Derdi kederi bir kenara atalım
Bayramı bayram gibi yaşayalım

Sevelim sayalım büyüğümüzü küçüğümüzü
Yaşayalım  yaşatalım soyumuzun özünü
Hasretliği sona erdirelim bayram günü
Güldürelim annalarımızın babalarımızın yüzünü

Adetlerimizin bulduralım bir bir yerini
Sevindirelim çocuklarımızın kalplerini
Boş çevirmeyelim uzanan ellerini
Verelim mendil içinde beklenen  hediyelerini

Gel kardeşim bayramı bayram yapalım
Garipleri boynu bükük bırakmayalım
Fakiri yetimi sahipsizi   unutmayalım
Gönüllerimizi huzur  yüreğimizi sevgiyle dolduralım
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Gel yeni yıl gel

Gel yeni yıl gel
Sağlıkla gel huzurla gel
Aşkla gel mutlulukla gel
Beyaz güvercinlerinle gel

Toprağının bereketiyle   gel
Yağmurunla güneşinle gel
Rüzgarının tertemiz nefesiyle gel
Isıt yüreğimizi şefkatinle  gel

Sevgi tohumlarını saça saça gel
Dört mevsiminin nimetiyle gel
Yeşilinle gel mavinle gel
Göğkuşağını sara sara gel

Acılarımızı gömde gel
Umutlarımızı kucakla da gel
Yoksuların ellerini tuta tuta gel
Hastalarımıza şifa vere vere gel

Göz yaşlarımızı kurutmaya gel
Yüzümüzü güldürmeye gel
Karanlıklarımızı aydınlatmaya gel
Güneşinle yıldızınla ışığını yaya yaya gel

Gözlerimiz  yollarında bekliyoruz seni gel
Ümitle açtık kollarımızı  sarmaya gel
Dertlerimize deva olmaya gel
Sağlık ol umut ol sevgi ol barış ol da gel
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Gelmeyeceğini bile bile

Gelmeyeceğini bile bile
Bekliyorum yine de
Bugün olmazsa yarın diye
Ümitle uyanıyorum her  doğan güne

Dört mevsimin her  birinde
Belki kışım da belki yazım da
Belki ilkbaharım da ya da sonbaharımda
Sabırla bekleyeceğim seni  gözlerim yollarında

Elbet birgün bir yerde
Belki güneşin doğduğu
Belkide battığı yerde
Seni  bekleyeceğim son nefesimde bile
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Gidiyor

Gidiyor göz göre göre gidiyor
Sımsıkı tuttuğum ellerimden kayıp gidiyor
Eriyor günden güne mum gibi eriyor
Ecel gelmiş kapımıza açmasakda giriyor

Gidiyor sevdiklerini yakıp yıkıp gidiyor
Bitiyor bir hayat sönüp kül oluyor
Umutlar hep olsada çareler tükeniyor
Gidiyor canımın cananı canımı alıp da gidiyor

Gidiyor gönlümün gülü solup ölüyor
Bülbülüm susmuş sesizce gidiyor
Hoşçakal demeye mecali yok
Söylese de gitmesine kim izin veriyor

Tanrım onu mu çok sevdin yanına alıyorsun
Benimi çok sevdin ki dünyada  bırakıyorsun
Düşündükçe zamansız  gidişine akıl sır ermiyor
Gidiyor kalbimi acısıyla dağlayıp  gidiyor
Onsuz yaşayamayacağımı bilmiyor
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Git

Al başını çek git
Hayatımdan çık git
Düşünme beni sakın
Bırak aşkımı  sen git

İster ağır ağır
İstersen koş git
İstersen kanat tak
Kuş gibi uç git

Topla tasını tarağını
Sil kabindeki sevdamı
Yak bütün anıları
Sen yeteki git
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Gitme

Gözlerim damla damla döker yaşlarını
Yüreğim hasretinle  kor ateşlerde
Kavuşmazsa sönmez yangınları
Kalbim sızlar sen dönmedikçe dinmez ağrıları

Velhasıl hem hastayım hem yastayım gidişinle

Gecelerime bekçiyim uykum firarda
Ruhumu da aldın giderken yanına
Unuttum kendimi kimim neyim
Anladım ki senmişsin ömrümü geçirdiğim

Eh be canım gel de ben de bu kabustan uyanayım

Kara bulutlar çökmüş üzerime yıkılıyorum
Güneşim sönmüş sensizliğe üşüyorum
Tir tir titriyor içim yokluğunda donuyorum
Sensizlik kocaman bir sessizlik korkuyorum

Gel be gülüm soluyor sensiz ömrüm

İsyanım sardı dökülen sözlerime
Gel gel artık bitsin bu çekilmez çile
Seni düşünmeden geçmiyor bir anım bile
Viraneyim kederdeyim sen gidince

Gidişin  cehennemim gelişin ise  cennetim gitme
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Gitme canım

GİTME
Ben sensiz nasıl yaşarım bilmem
Seni yok gitti o artık diyemem
Acını içimde taşıyamam
Gitme yalvarırım beni terk etme

Birlikte doğmuşuz sanki seninle
Birlikte ölmek isterdim yinede
Yıllarım geçti sana olan sevgimle
Gitme yalvarırım beni terk etme

Ardımdan sakın ağlama diyorsun
Biliyorum beni bırakmak istemiyorsun
Acına dayanamayacağımı biliyorsun
Gitme yalvarırım beni terk etme

Ben iyiyim üzülme sen desen de
Acın gözlerinden okunuyor yok desen de
Nasıl yaşarım sensiz bir düşünsene
Gitme yalvarırım beni terk etme

Ölüm Allah’ın emri biliyorum
Senin yerine ben ölmek istiyorum
Seni böyle gördükçe çaresizlikten tükeniyorum
Gitme yalvarırım beni terk etme
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Gitme diyemedim

Ellerini sıkıca tutup gitme diyemedim
Gözlerini gözlerime kilitleyemedim
Gururum düşmem dedi ayaklarına
kendime söz geçiremedim

Kalbim için için ağladı ayrılıgımıza
Ölürüm  dedi terk ettiği anda
Anılarım susturdu gitme diyemedim
Yüreğim yandı ben onu canımdan sevdim

Gönlüm kırılmıştı bumuydu sevdamın bedeli
Gelip geçmez dedi yaz yağmuru gibi
Ömrüm değilmiydi aşkımın değeri
Gururum ya ben ya o dedi
Gitme diyemedim günüm güneşim gitti
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Gönül

Gönül
Sen aşk sen mutluluksun
Kapın açık kaldıkça huzurlu sun
Toprağın sadık tohumunda can bulursun
Ektiklerini topladıkça var olursun

            Gönül
Sevgidir özün tatlı dildir sözün
Gün gibi güneş gibi aydınlıktır yüzün
Okyanuslar  kadar  büyüksün
Dostu da düşmanı da can diye görürsün

         Gönül
 Bir nehir gibi akar durursun
Geçtiğin  yolardan bin nasihat bulursun
Dört mevsiminde soldurmaz sın çiçeklerini
Yıllar geçse de sen kalırsın ilk günkü gibi

                     Gönül
Seninle ağlar seninle gülerim
Sohbet inle ağır ağır demlenirim
Gelen başım üstünedir gidene hüzünlenirim
Kapanırsa gözün ben bu dünyayı neylerim
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Gönül penceremde beklerim

Gönül penceremde beklerim seni
Belki gelirsin diye
Yasak koydum gözlerime
Uyku vermem gelsede

Erteledim bu gece düşlerimi
Sildim sensiz geçen tüm gecelerimi
Yıldızları ellerimle dizdim gök yüzüne
Yolun aydınlık olsun diye

Akreple yelkovanı dondurdum
Geçmesin zaman dogmasın güneş
Ay vuruyor gönül pencereme görsün diyor bizi
Bilsin onu nasıl bir sevdayla  beklediğimizi

Denizleri uyuttum ruzgarı susturdum
Kalbimi senin aşkınla doldurdum
Yüreğimde yanan hasretini
Sabret gelecek diye avuttum

Bu gecenin sonu gelmeyecek
Sen gelmeden şafak sökmeyecek
Dağlar söz verdi yollarına engel olmayacak
Aşkım gelmezsen bende bu can kalmayacak
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Göze mi geldik

Sözlerin zehir olmuş yüreğimi yakıyor
Gözlerin ok gibi kalbime saplanıyor
 Yar bu ne öfke bu ne sitem
Güneş yüzünü görünce buz tutuyor

O masal aşkımıza nazar mı değdi
Kim üzdü seni kim canına değdi
Söyle  aramıza hangi kara kedi girdi
Sevdamız el dilinde göze mi geldi

Koy başını sol yanıma duy feryadımı
Sevdamın ateşiyle yanmadın mı
aşkımızın temelini sen atmıştın
şimdi viraneyim yıkılmaktayım

sen cennetimsin ben se çiçeğin
seni böyle gördükçe solup gideceğim
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Gözler

İnsanın  en dürüst yanı gözleridir
Kalbinden ve aklından geçenleri
Ayna gibi yansıtır
Sır saklayamaz rol yapamaz
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Gözler yalan söylemez

Ben sözlere değil
 gözlere inanırım
 gözler yalan söylemez
kalplerden geçeni gizleyemez

her şey herkes  yalan   olmuş
şu fani dünyada
dudaktan çıkan sözler çürümüş
kalbin dili gözler olmuş

boşuna çabalama
harçama nefesini
zaten inkar ediyor
gözlerin sözlerini

bakmaya korkar oldum
  kırılıyor kalbim
ne kadar gizlesende
konuşuyor gözlerin
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Gözlerimle sevdim seni

sevgi dediğin sadece dilde değil ki
gözlerimle sevdim ben seni
sen uyurken okşadım saçlarını gözlerimle
gözlerimle kokladım o mis kokan tenini

sen belkide hiç hissetmedin
ne kadar çok çok sevildiğini
pamuk ellerini gözlerimle sevdim
gözlerimle sevdim o sımsıcak yüreğini

gözlerimle sarıldım sana sımsıkı
kapatmadım hiç  gözlerimi
kaybetmekten korktuğum için seni
gözlerimle sevdim aşk dolu kalbini

seni gözlerimden hiç ayıramadım ki
yürüyüşünü oturuşunu uykuya dalışını
herşeyini ve her halini gözlerimle sevdim seni
oysa sen sen hiç görmedin beni
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Gözlerin

Gözlerin gözlerime bakınca
Anlatıyor kalbindeki yerimi
Hiç bir şair yazmadı
Gözlerinin bana söylediklerini
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Gözlerinden bal damlıyor

Duymuyor kulağı konuşmuyor dudağı
Elleriyle anlatıyor derdini
Görmedim bu kadar mutlu güleni
Utandım kendimden gereksiz isyanlarımdan
Hayatın bilememişim değerini

Yaşamayı  seviyor yaşam ona çok yakışıyor
Dilinden dökülmesede kelimeler
Gözlerinden bal damlıyor
Yüreği sevgisini bir bir anlatıyor

İşitmesede kulağı kalbinde bestelemiş tüm şarkıları
Sallıyor başını bir sağa bir sola
Ruhunu sarmış bülbülerin şakıyışı
Şaşrtıyor beni bu kadar güzel dünyaya bakışı
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Gözyaşlarımı çiyneyerek yürüdüm

Ve sen birtanem
Ateşten bir ok misali
Kalbime saplanmıştın
Sana nasılda yanmıştım

Sonra gözlerime düştün
Kayıp giden yıldızlar gibi
ne yazıkki  şimdi gözyaşlarımı
Çiyneye çiyneye yürüyorum

Döktüğüm her damlada
Atığım her adımda
Aşkımızı gömdüm toprağa
Başımız sağ olsun diyorum sana da bana da
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Güle güle canım

Güle güle canım
Yolların açık olsun
Kısmetin bereketle dolsun
Günlerim hep sana sana  doğsun

Güle güle canım
İçinde denizler kadar engin huzurun
Gönlünde ebedi mutlulugun
Kalbin benim kalbimle dolsun

Güle güle canım
Dualarım hep seninle
Hasretimi verdim gözlerine
Bilirim saatler geçmeyecek sen gidince

Güle güle canım
Kokunu içime çektim
Sen dönünceye kadar
 Nefesimi vermeyeceğim

Güle güle canım
Ardından damla damla
Hüzünlerimi dökeceğim
Gelişini yıldızlarla bekleyeceğim

Güle güle canım
 Göz nurum can yoldaşım
Ekmeğim suyum aşım
Unutma seni bekliyor olacak aşığın
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Güneşim

Saklanma bulutların arasına
Çık göreyim yüzünü
Bırakma beni karanlıklara
Gel aydınlat günümü

Titriyor içim dışım
Sarhoş gibi dönüyör başım
Senin sıcaklığına muhtacım
Çık ortaya ısınsın  elim ayağım

Sensiz karanlıklarda kaldım
Yokluğunda kıymetini bir kez daha anladım
Seni görmek için gök yüzüne daldım
Bulutların arasından çekip çıkardım

Sen olmayınca günüm gün olmuyor
Çiçekler boynu bükük soluyor
Mutluluğum kalbimden çalınıyor
Bülbüller sustu gece sanıyor
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Haberler

Bugün haberler benden
Çok mutlu olacaksınız dinlerken
Dünyada barış imzalandı
Dostluk adına eller uzandı

Zenginler fakirlere yardım etti
Dünyada yoksulluk bitti
Açlıktan ağlayan gözleri
Gülen yüzler sildi sıkıntılar gitti

Acılar son buldu dertler kalmadı
Tıp ilerledi insanlar hasta olmadı
Cinnet gitti şiddet bitti
Saygı sevgi kalpleri ele geçirdi

Barış rüzgarları esti dünyanın üzerinde
Sardı bütün  insanları birleştirdi el ele
Kardeşliğin tohumu  bulutlara ekildi
Yağmur olup tüm dünyaya döküldü

Sokak çocukları toplandı
Temizlenip yıkanıp paklandı
Her birine iş sağlandı
İnsanlar sokaklarda rahatça  dolaştı

Eğitim günden güne çoğaldı
Hiç kimse cahil kalmadı
Okullar her yaşa kapılarını açtı
Üniversite sınavları kaldırıldı
Okul masraflarını devlet karşıladı

Bahar geldi çiçekler açtı
Karanfil güle aşkını itiraf etti
Güneş ayla barıştı günü birlikte karşıladı
Yıldızlar mehtapla dans etti
Böyle haberleri vermek çok çok güzeldi
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Hakkını helal et anam

Canından can kopardın
Yetmedi sabahlara kadar
Başımda nöbetlerde kaldın
Ak sütünle uykulara saldın
Hakkını helal et annam

Acılarımı acın bildin
Ağladıkça gözyaşımı sildin
Sen yanma ben yanarım dedin
Uğrum da ateşlere daldın
Hakkını helal et anam

Gözünde hiç büyümedim
Hep bebeğim diye sevdin
Yavrunu canından öte bildin
 Hayatını evlat diye feda ettin
Hakkını helal et annam

Eriyor yüreğim aklıma sen düşünce
Ödeyemem hakkını ömrümce
Hiç bir sevği tutmaz yerini
Ben yaşadığım sürece yaşayacaksın kalbimde
Hakkını helal et anam

taşlar dayanamaz senin sabrına
dağlar yıkılır sevginin karşısında
ödeyemem emeğini  bin ömrüm olsa
senede bir gün degil her günüm feda sana
hakkını helal et anam

Dünya bir yana sen bir yana
Düşünmeden veririm canımı senin yoluna
Allah ım acını göstermesin bana
Sen getirdin beni dünyaya
Seninle giderim sensiz yaşayamam asla
Canım anam hakkını helal et
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Hangimiz misafiriz

Sordum şu  fani dünyaya
Senmi beni taşıdın sırtında
Yoksa benmi seni taşıdım
Yıllarmı geldi bana
Yoksa benmi gittim yılara

Yaşam neden bu kadar kısa
Sıkılıyormu insanlardan yoksa dünya
Biz onu çok seviyoruz aslında
Hürmette kusur ediyoruz galiba

Hangimiz misafiriz acaba
Bizmi  onu bırakıp gidiyoruz
Yoksa o mu bizi terk ediyor
Biz aslında birbirimizi çok seviyoruz
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Hani hani geliversen

Hani hani  bir yaz yağmuru gibi geliversen
Ummadığım bir anda sürpriz yapıversen
Gök yüzündeki yıldız gibi   kayıversen
Güneş gibi evimize doğuversen

Hani hani  kanatlanıp bir kuş gibi bana doğru uçuversen
Şu  hasretle yanan gönlüme konuversen
 Zamansız bir misafir gibi kapımı çalıversen
Bulutlu gözlerimi sevinç gözyaşlarına döndürüversen

Hani hani ansızın telefonomu çaldırıversen
Kulaklarımın pasını  sesinle siliversen
Canım aç kapıyı geldim  deyiversen
Hüzünlerimi kovup sevinçlerimi getiriversen

Hani hani sana dalmış seni seni  düşünürken
Gel gel diye hasretle yollarını gözlerken
Gözlerimi ellerinle kapatıversen
İşte geldim aşkım yanındayım desen

Hani hani sesniz cehennemi yaşarken
Gelişinle cennetimi getiriversen
Sızlayan yüreğimin acısını dindiriversen
Hani hani beni mutluluktan öldürüversen
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Haram olur yaşamak bana

Bir anlık hasretine katlanamazken
Bir ömür yokluğuna nasıl dayanırım
Sensiz geçen her günde
Cehennemi yaşarım

Gözlerim gözlerini arar
Bulamazsa damal damla kanar
Ellerim ellerini tutmasza
Kalbim buz gibi donar

Her nefeste kokunu içime çekemezsem
Güneş yüzünü yüreğimde göremeszem
Zehir olur gündüzüm ve gecem
Haramdır bana yaşamak ölmezsem
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Hasretim

Hasretim
 Gel  gözleri nefesim
Sensiz ağlıyor yüreğim
 Yokluğunla  üşüyor tenim
Gül kokunu çok özledim

Avutmuyor cansız resmin
Baktıkça doluyor gözlerim
Sesini gülüşünü özledim
Yokluğunda hayattan firariyim
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Hayat büyütme beni

Hayat büyütme beni
Bırak çocuk kalayım
Kurduğum hayallerin
İçinde yaşayayım

Hayat büyütme beni
Ayırma sakın oyuncaklarımdan
Koparma çocukluğumu yüreğimden
Mutluluğum eksilmesin gözlerimden

Hayat büyütme beni
Tanışmak istemiyorum acılarla
Taşıyamam küçücük omuzlarımda
Korkarım çocuk olmayınca

Hayat büyütme beni
Ağır gelir senin derdin kederin
Büyüdükçe tükenir erir giderim
Ben seni çocukluk halimle severim

Hayat büyütme beni
 İndirme salıncağımdan
Düşerim sonra kucağından
Uyanmak istemiyorum çocukluğumdan

Hayat büyütme beni
Toz pembe hayallerim var benim
Bırak  huzur içinde kalyım
Şu yalan dünyada çocukca mutlu olayım

Hayat büyütme beni
korkuyorum savaşlardan
koşup oynadığım
toprağımın kanla yıkanmasından

Hayat büyütme beni
sen çocukluğum gibi mutlu değilsin ki
vicdansızlık kaplamış her köşeni
biliyorum büyüdükce yakacaksın ciğerimi

Hayat büyütme beni
Kırılmasın kalbim
 Ağlamasın gözlerim
Büyükleri gördükçe büyümek istemedim
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Hayat seni yaşıyorum

Hayat bir kalem ve sayfalardan ibaretsin
Her gün farklı bir renge girer değişirsin
Konuşuruz seninle gündüz ve gece
Sen alnıma yazıyorsun bense senin  kalbine

Hayat  bazen sen yakınca benim canımı
Kalemim alıyor senden bir bir  intikamımı
Ne zaman mutlu edersen beni
Sayfalara dökülür yüzümün gülümsemesi

Hayat seni seviyor ve seninle mutluyum
Senin çizdiğin yolun yolcusuyum
Nereye kadar giderim hiç  bilmiyorum
Kalemimin ucunda  seni doya doya yaşıyorum
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Hayatın yonunu yürümek zordur yavrum

Hayatın yolunu yürümek zordur yavrum
Henüz atıığın ilk adımda
Engeller cıkacak  karşına
Düşmemek için tutunacaksın bir dala

Hayatın yolunu yürümek zordur yavrum
Gün gelecek taşlı yollarda yürüyeceksin
Attığın her adıma dikkat edeceksin
Ve işte ogün adım adım  sabrı öğreneceksin

Hayatın yolunu yürümek zordur yavrum
Sanma sakın yolun hep düz olacak
Bazen dikenli bir yol çıkacak
Yürürken çok  çok canın yanacak

Hayatın yolunu yürümek zordur yavrum
Gün gelecek önüne bir yokuş çıkacak
Ayakların yorulacak dermansız kalacaksın
Tırnaklarınla kazıyıyıp  agı agır çıkacaksın

Hayatın yolunu yürümek zordur yavrum
Bir gün  istmesende  ineceksin
İşte o gün tükendim zannedeceksin
Oysa yolun çok uzun zamanla fark edeceksin

Hayatın yolunu yürümek zordur yavrum
Elbet birgün yoluna uçurumlar çıkacak
Korkma sakın seni yalnız sen koruyacaksın
Başın dik yüreğin bir kuş misali uçup aşacaksın

Hayatın yolunu yürümek zordur yavrum
Belki birgün çamurlu bir yol çıkacak karşına
Dikkat edeceksin atığın her adımına
Üzerine sıçratmadan geçip gideceksin yoluna

Ben yaşadığım sürece hep önünden gideceğim
Engelli tüm yolları senin için düzelteceğim
Gerekirse sırtımda taşıyıp geçireceğim
Hoş geldin bebeğim yolun açık olsun
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Helal olsun sana herşeyim

Yıldız gözlerine bakan gözlerim
 Pamuk ellerini tutan ellerim
Sana olan tüm sevgim helal olsun
Canım  herşeyim  kanatsız meleğim

Senin için çarpan kalbim
Aşkın uğruna yanan yüreğim
Seninle geçirdiğim her anım
Helal helal olsun sana canım

Canımı canına hediye verdiğim
Acılarını acım diye bildiğim
Seninle ağlayıp seninle güldüğüm
Helal olsun ömrüm sana gülüm

Yaşadığım yaşayacağım günlerim
Günüm güneşim çiçeğim
Toprağım suyum aldığım nefesim
Helal olsun gözümün nuru meleğim
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Henüz çok erken

Dökme gözyaşlarını henüz çok erken
Vakti gelince bir bir düşeçekler zaten
Hüzünleri kov kapından
Gün gelecek girecekler içeri izin almadan

Bugünlerin değerini bil yıllar yüzüne gülerken
Sev sevil aynalar seni terk etmeden
Gençliğinin doyasıya yaşa baharın kışa ermeden
Sil gözyaşlarını henüz çok çok erken

Meryem İşler

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Hoş geldin

HOŞ GELDİN
Hoş geldin evine
Sefalar getirdin
Beklediğim yalnız sendin
Bilsen beni ne kadar mutlu ettin

Yanağına bir öpücük kondurayım
Ayağına terliğini vereyim
Canın ne istiyorsa söyle pişireyim
Çayını kahveni ellerimle getireyim

Hoş geldin evine
otur şöyle baş köşeye
sohbet edelim el ele göz göze
hep böyle olalım ömrümüzce

hoş geldin evine
evimiz doldu sen gelince
yokluğun cehennemden öte
gelişin cenneti getiriyor evimize
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İadei ziyarete

misafiri çok severim
azrail olsa bile
 bende gideceğim
iadei ziyarete
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İki yanım

Gece ve gündüzüm
Bir yanım karanlık bir yanım aydınlık
Kaybolan bir ömrün tutsağı olmuşum
Bir yanım esir bir yanım özgür

Mevsimlerle yoğrulmuşum
Biryanım yaz bir yanım kış
Çınar olup kök salmışım
Bir yanım kurumuş dal
Biryanımda yeşerir yapraklar

Bir yanım yağmur olup ağlar
Bir yanım da güneş doğar
Bir yanım acılarla kavrulur
Bir yanım seninle avunur

Bir yanım hayatım sımsıkı sarıldığım
Bir yanım avuçlarımdan kayıp giden yıllarım
Bir yanımda taşıdığım canlarım
Bir yanımda bir bir eksilen doslarım

Bir yanım çocuk kalmış
Yüreğimde uçurduğum uçurtmalarım
Bir yanıma karlar erken yağmış
Aynada yüzümü tanıyamadığım

Ayrı düşer her iki yanım
Ateşle su gibi birleşemez
Geceyle gündüz gibi bir araya gelemez
Sağ yanım ben sol yanım sen
Anladımki sol yanım olmadan yaşayamam ben
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İlk aşkım

İlk aşkım

             Sen benim ne ilk aşkım
             Nede son aşkım olacaktın
             Sen benim hayatım kalacaktın
             İsteseydin aşkımı canımı sahibi sen olacaktın

             Sen kalbimi öldürdün
             Sevmeyi bilmez artık
             Yıllarımı söndürdün
                 Geriye dönülmez artık

             Canım senden bana hatıra
             Kaldım yalnız gitarımla
             Yarim oldu o benim
             Aşkın uğruna hem çalar hem söylerim

            Beni anlatır her sözler
           Seni hatırlatır melodiler
           Dilim unuttu dese de yalan söyler
           Kalbim yansa da kaldı küller
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İnsanı hayat büyüyor

İnsan büyümeyi yaşıyla değil
Yaşadığı hayatla öğreniyor
Zaman ise bazen ilaç oluyor
bazen zehrini sırtından vuruyor
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İnsanın geçmişi geleceğinin aynasıdır

İnsanın geçmişi
Geleceğinin aynasıdır
Yaşadığı sürece
Ruhunda yansır
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İstanbul

Öyle yüce bir tarihtir ki
Dillere destan olmuş
Gönüllere taht kurmuş
Dünyanın gözlerine mest olmuş
İstanbul eşin benzerin yokmuş

Allah Alah dedi fatih ve askerleri
 Edirnede döktürdü topları mermileri
Tophanaden kasım paşaya kızaklar yerleştirdi
Geceyi gündüzgibi yetmiş iki parça gemiyi
Dolma bahçeden haliçe  indirdi

Elli üçgün bıkmadan usanmadan savaş sürdü
Oklarla tüfeklerle kazmalarla düşmanın üzerine yüründü
ikibine yakın askerin çoğu şehit düştü
29 mayıs 1453 de islanbul ele geçti
Yedi tepenin her birine bayrağımız dikildi

Bey oğlunun üzerine dökülür yıldızlar
Çamlıca her nefeste ciğerlerimizi açar
Taksim meydanında yaşanır çoşkular
Kızkulesi boğazın koynunda yatar
Dünyanın kalbi istanbulda atar
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İstanbul dost cenneti

İstanbul dost cenneti

Yedi tepeden var olmuş
Fatih dağlarını aşıp tahtını kurmuş
Dünyanın en güzel şehri
Yurdumun incisi istanbul

Dalgalanır şanlı bayrağım kalesinde
Yol verir dünyanın her yerine
İki kıtayı birleştirdi köprüsüyle
İstanbul benzemez hiç bir şehre

Kucak açar yerlisine yabancısına
Mevlana gıbı çağırır herkesi dostca
Minareleri sarar güneşin yüzünü
Ezan sesleriyle cınlatır gökyüzünü

İstanbul masallar şehri
Yurdumun  göz bebeği
Huzur verir her nefeste halici
İstanbul da çarpıyor dünyanın kalbi

Dini dili ayırmaz bu şehir
Kucaklar insanları bir bir
Denizin incisi kızkulesi
Yürekleri dağlar aşkının hikayesi

İstanbul saraylar şehri
Padişahların en kıymetli serveti
Aşk kokar her bir köşesi
İstanbulda yaşarsın ceneti

Eşi benzeri yoktur asla
Bulamazsın dünyayı dolaşsan da
İstanbul da görürsün cennetten manzara
Doyamazsın yıllarca İstanbulun tadına
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İzin kalmış

Her yerde izin kalmış
Seni bir bir hatırlatıyor
Anılar yağmur olmuş akıyor
Her damlada seni anlatıyor

Unuturum demiştim
Zamanı ilaç bilmiştim
Geçmiş gölgeme sığınmış
Meğer hep benimleymişsin

Nereye baksam sen varsın
Ayna gibi yansımaktasın
Geceler silmiyor yüzünü
Gözlerimde kalmışsın
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Kader kurbanı

Yalan dünyanın yalancı fanisi
Lakabıyla yaşar saklı ismi
Gündüzleri uykuda geçer
Geceleri açar gözlerini

Kaderi gözyaşıyla yazılmış
Kanadı doğarken kırılmış
Çırpındıkça çamura saplanıyor
İçimizden birisi çürüyüp gidiyor

Sarhoşların mezesi olmuş
Adı namussuz konmuş
Kim görse başını çevirip durmuş
Ecelini çağırdıkça azrail kaçıyormuş

Pembe rüyaları beyaz hayalleri var
Düşündükçe gözyaşları siyah akar
Yüreği suskun gönlü  kırık  bakar
Kader kurbanı yaralı kalbi her gün kanar
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Kalbimin attığı sürece

Sevdiklerimi özlediğimde
kalbimin içine bakarım
Gözlerim dolar inceden inceye
Son nefesime kadar kalacaklar
Kalbimin attığı sürece
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Kalemim

Kalemim
Gönül sırdaşım can yoldaşım
Acılarımı  sığındığım  tek   limanım
Mutluluğumu huzurumu   paylaştığım
mürekkebindir gözlerimden düşen  yaşım

  Kalemim

Bazen kalbimin dili
 Bazen vicdanımın sesi
Bazen yüreğimin feryadı
Bazen gecemin refakatcısı

     Kalemim
 Kılıçtan keskindir dilin
Kırar esaretini zincirin
Duyurur sesizliğin sesini
Karanlığı aydınlatır güneş gibi

       Kalemim
Birbirimizi tamamlarız her satırda
Ayna gibi yansırız  beyaz sayfalara
Tutunca  elimi damla damla akıtırsın içimi
Seninle aldım  özğürlüğün nefesini
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Kapatma gözlerini

Kapatma gözlerini içinde kalayım
Gecem ol yıldızım ol
Seninle sonsuz uykulara dalayım
Gözlerini kapattığın gün ben toprak olayım

Kapatma gözlerini dünyam aydınlansın
Her yeni güne gözlerinde uyanayım
Sakın dökme gözyaşlarını akmasın
Aşkım okyanus gözlerinde yaşasın
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Kardeşim

Şerifem adın gibi sen de ağırsın
Tanrımın en değerli armağanısın
Kardeşimsin kan bağımsın
Ablan hastalığına nasıl dayansın

Çok ağrım var canım yanıyor diyorsun
Beni içten içe parçalayıp öldürüyorsun
Kardeşimsin canımın canısın biliyorsun
Mum gibi hem kendini hem beni eritiyorsun

Sen iyiol diye gece gündüz başında bekçinim
Sana canımı seve  seve ğönülden veririm
Kardeşimsin canımsın ciğerimsin
Sensiz ablan şu dünyada yaşarmı zannedersin

Yalvarırım iyileş ğülsün seninde benimde gözlerim
Bitsin artık dertlerin dinsin göz yaşların
Bir can verilcekse Allaha önce ben olmalayım
Sen küçüğümsün uzun bir ömür yaşamalısın

Çocukken şimşekten korkardın sarılırdın boynuma
Hiç geçmese şimşek derdim kalsan hep kollarımda
İpek saçlarını tarardım koklardım seni doya doya
En yüce sevgimsin ablan kurban olsun ugruna
Seni çok seviyorum canım kardeşim
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Kardeşiz biz

Bir elin beş parmağıyız
Hepimiz bir bileğe bağlıyız
Hangi parmağımız acısa
Ciğerimizden yanarız

Kökümüz toprağa sarmış
Her dalımız ayrı yöne  uzanmış
Kimimiz çiçek açmış kimimiz tomurçuk kalmış
Aynı gövdede atar  can damarımız

Gün olur beş kalbimiz bir atar
Gün gelir bir kalbimiz  beş  çarpar
Kopamayız birbirimizden kardeşiz biz
Ateş düşse birimize yanarız hepimiz

Toprak su hava güneş ve sevgiyiz
Birimiz olmazsa yaşamayı neyleriz
Doğmuşşuz aynı kandan aynı candan
Asla ayrılamayız ecel kapımızı çalmadan
Biz kardeşiz biz canız biz ciğeriz
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Kardeşliğe varım

İşim olmaz benim kavga ile döğüşle
Yaşamak varken sükut ile kardeşçe
Paylaşılmayan hiç bir şey yok dünya üzerinde
Paylaşmasını bilen herkese
Ne olurdu yaşasak ğüllük ğülistanlık birlikte

Ya anadan ya babadan akrabayız hepimiz
Ne kadar farklı olsada dilimiz dinimiz
Nihayatinde kardeşiz hepimiz
Şu fani dünyada neyi sahiplenipde
Giderken yanında götürdü hangimiz

Ne yalan sözleri yutarım
Ne içimdekileri tutarım
Dökerim kalemimden sözlerimi sayfalara
Baze hüznü bazen mutluluğu anlatırım
Ben hakımı şiirlerimde ararım

Anlayana mesajım anlamayanda arkadaşım
Ben konuşmam düşünür yazarım
Doğruyu yanlıştan yanlışı doğrudan ayırırım
Hakkı olanın hakına saygı duyarım
Ben kardeşliğe  kardeşçe yaşamaya varım
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Kırk yılın hatırına

Yağmur öncesi susukunluklardayım
Ya şimşekler çakıp  yağacağım
Ya da sesiz sesiz damlayacağım
Belki de rüzgara tutunup kaçacağım

Sanki  dağları sırtımda taşıyorum
Ya silkelenip bir çırpıda atacağım
Ya da pes edip altında kalacağım
Belki de kök salıp tepelere ulaşacağım

Kırk yılın hatırına ya susacagım
ya da gözyaşlarımı salıp çağlayacagım
Ya da yaşlanmakla meşgul olacağım
Belki de yaşadığım her güne şükürlerimi sunacagım
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Kızım Özlem'e

Seninle bir gün yaşamış gibiyim
Dün doğmuştun bugün kucağımdaydın bebeğim
Küçük bir fidandın bu gün ise çiçegim
Koklamaya kıyamadığım sevmeye doyamadığım

Canım kızım en güzel yaşındasın
Gençliğini unutamayacağın ilkbaharındasın
Sonbaharla kış sana hiç uğramasın
Bebeğim bugün on sekiz yaşındasın

Kalbin çarpıyor minik bir kuş sanki
Yüreğin kocaman yüce dağlar gibi
Gözlerin ışıl ışıl parlıyor gökteki yıldızlar gibi
Onsekiz yaş ömrünün en unutulmaz dönemi

Dilerim gönlün hep bu yaşta kalsın
Sen yıllara değil yıllar sana aldansın
O nur yüzün güneş gibi hep parlasın
Onsekiz yaşın hiç katlanmasın

Annen derki ömrüm ömrüne eklensin
Acın kederin hepsi bana gelsin
Sen benim bebegimsin bebeğim kalacaksın
Yıllar sende hiç geçmesin bende bitsin

Kutlu olsun onsekiz yaşın
En güzel dileklerimi tanrım sana bağışlasın
Şu dünyadaki en değerli armağanımsın
Gözünde yaş kalbinde hüzün yüreğinde dert hiç olmasın
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Kim bilebilir ki

Yarın beni bekliyor mu acaba
Acaba ben gidebilecekmiyim yarına
Kim bilebilir ki
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Kim üzdü

Kim kırdı kalbini
Kim ağlattı gülen gözlerini
Kim soldurdu gül yüzünü
yüreğine kim saldı bu hüzünü

Çatmışsın kaşlarını
Karartmişsın dünyanı
Kilitlemişsin dudağını
Kırmışsın kolunu kanadını

Kim üzdü seni söyle
Kahroluyorum seni böyle görünce
Anlat bana seni yaralayanı
 Yıkayım başına dünyayı
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Kimse ağlamasın

ne sen ağla ne de ben
ağladık zaten doğarken
insana gülmek yakışırken
yaşlar akmasın ğözlerimizden

hüzünleri atalım denizlere
sevgi tohumları ekelim kalbimize
mola yok ömür geçiyor gündüz ve gece
hiç kimse  ağlamasın  bir an bile
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Lütfen gitme

Gitme kaybolma gözlerimden
Kararır dünyam sen gidersen
Yakman yüreğimi hasretinle
Gitme sensizliğinle üzme

Gitme yıkma başıma dağları
Akıtma gözlerimden zehirli yaşları
Kırılır kalbim parçalanır kum gibi
Gidişin yaşatır cehennemi

Gitme canımın nuru
Yüzümün güneşi
Yensiz zindanlarda kalırım
Yıldızsız gece gibi

Gitme gülüm solarım sensiz
Ağıtlar yakarın ardından sesiz sessiz
Kalbimiz ilacısın yoluğunda kalırım çaresiz
Gitme gitme beni bana terk etme

Gitme çiğneyip geçme
Kırılır kolum kanadım
Beni öksüz bırakma
Boynu bükük  adrından baktırma
Gitme gitme yaşayamam sensizliğinle
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Lütfen iyileş

Kolu kanadı kırılmış
Başı yastıga yığılmış
Gözlerinin feri solmuş
Canımın canı hasta mı olmuş

Canı yanıyor besbelli
Sararıp solmuş teni
Bitkin düşmuş bedeni
Bebeğim hasta mı olmuş

Sızlıyor saçının her  teli
Dermansız kalmış tutmuyor dizleri
Ateş düşmüz alnına dökülüyor terleri
Ciğerim hasta mı olmuş

Konuşmaya mecali yok inliyor nefesi
Dayanmıyor yüreğim acısına eritiyor beni
Bin kez ölmeye razıyım sen iyi ol yeterki
Cennetim meleğim lütfen iyileş üzme artık beni
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Mehmedim

Dün kucağım da ninniler söylerken
Gözündeki bir damla yaşta eriyip biterken
Kokunu içime çektikçe yaşarken
Bugün şehit mi oldun yaktın ciğerimden

İçim coşardı annem deyişinde
Gönlüm bahar olurdu her gülüşünde
Varlığındı aşım suyum nefesim
Sen şehit mi oldun köz oldu yüreğim

Hani evin hani çocukların
Hani o şen şakrak gülüşlerin
Hani o huzur veren sesin kurduğun hayallerin
Sen şehit mi oldun ey canımın cananı bebeğim

Hani gençliğin nerede kaldı
Hani geleceğin hangi hainler çaldı
Yaz ortasında bizi  kara kışlar sardı
Sen şehit mi oldun gözlerimden damla damla karlar yağdı

Resimlerin duvarımda masum ve suskun
Neden bu zamansız gidişin neden yoksun
Cevap vermiyorsun ama  hep gülüyorsun
Ben şehit oldum ana VATAN  sağ olsun diyorsun

Al bayrağa sarılmış tabutun
Bak tekbirler senin için duyuyor musun
Gururum annenin ruhunu da alıp gidiyorsun
Sen şehit mi oldun gözümün nuru mekanın cennet olsun
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Mutlu yıllar

Tayfun *um
Seni tanıdığım gün doğdum
Seninle ben çok mutluyum
Anam babam çocuğum oldun
İyiki seni seni buldum

Sen alnımın en güzel yazısısın
Hayatımın tek anlamısın
Gözümün gördüğü gönlümün sevdiği
En değerli varlığımsın

Gözlerinin aynasında gördükçe kendimi
Aşkın sarıp sarmalar tüm kalbimi
Benim için sensin dünyanın en büyük serveti
Korkmam ölümden yeterki sen tut ellerimi

Canımı canına emanet ettim
Aldığım her nefesimi sen diye içime çektim
Seni kendimden bile çok çok sevdim
İyiki doğdun iyiki varsın gözbebeğim

Tek dileğim Allah acını bana göstermesin
Derdini kederini hepsini bana versin
Gözünden bir damla yaş bile düşmesin
Seni çok seviyorum sen benim herşeyimsin
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Ne zaman yağmur yağsa

Ne zaman yağmur yağsa
Bir hüzün çöker içime
Açılır yüreğimdeki kilitli sözlerim
Karışır gözyaşlarım yağmur damlalarına

Çekip gidesim gelir bu şehirden
Küçülür dünya kayar ellerlmden
Nefesim daralır kara bulutlar geçerken
Sabrı çeker beklerim güneşi gittiği yerlerden

Kandırır beni penceremden kayan bir damla su
Dağların baştan aşağıya yıkanışı
Toprağın kokusunu sıyırır beni mahmurluğumdan
Derin bir nefes çeker kaldığım yerden başlarım
Hayata yine yeni baştan
Bilirim gecen her an çalmıştır beni benden izin almadan
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Neden

NEDEN

           Doğarken sorulmaz neden
           Yaşarken kıymet bilinmez neden
           Habersiz gelen ölüm neden
           Ecele yakalanırsın bilmeden

           Dünya koca bir yalan
           Var mı içinde baki kalan
           Gördün mü  hiç dört dörtlük mutlu olan
           Yorulursun yıların peşinde koşmaktan

            Gün gelir anlarsın ki hayat kısa
            Geçmişte pişmanlıkların olsa da
            Dönemezsin artık geçen yıllara
            Yaşamak istersin doyasıya
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Nice nice yıllara

Anam babam çocuğum
Nefesim aşım  suyum
Canımın canı göz nurum
Nice nice yıllara

Saymadım seninle geçen yılları
Hergünüm sanki bir masaldı
Sonsuza dek sürecek
Nice nice yıılara

Aynada ki yüzüm sensin
Kalbim senin bilesin
Gönül sevdam eserin
Nice nice yıllara

Beraber ağladık beraber güldük
Aşkımızın çiçeğini  birlikte büyütük
Evlilik yolunda saygı ile  yürüdük
Nice nice yıllara

Gün oldu arkadaşım
Gün oldu dostum sırdaşım oldun
Gün oldu yokluğunda döktüğüm göz yaşım
Hayatımın hediyesi ömür yoldaşım
Tek dileğim seninle birlikte nice nice yıllara
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Nice yıllara

Seninle  gün değil ay değil yıllar geçti
Bana sorsan sanki bir gün gibi
Adı aşkmı sevdamı bilemem ki
Bal gibi bir otuz yıl  tükendi

Doyamadım o bulutlu gözlerine
Kıyamadım bir anlık hüznüne
Gölgen oldum hep peşinde
Ben seni çok sevdim canımdan da öte

Ne zaman ellerini tutsam
Yüregim de uçuşur kuşlar
Seninle dünyamda bir başka huzur var
Anladım ki ben sen olmuşum yar

Sesin kulaklarımda bir melodi sanki
Teninin kokusu büyüler beni
Gözlerim gözlerine kilitli
Yar sensin benim kalbimin güneşi

İyi günde kötü günde dedik
Beraber ağladık beraber güldük
Acı tatlı nice günler gördük
Sanki dün bir di bugün otuzuncu  yılı bitirdik

Anının terini sevdim nasırle ellerini
Sende tattım helalin en güzellini
O sonsun merhametli yüreğini
Saygının sevginin en masum halini

Varlığın cennetim yokluğun cehennemdir
Sensiz bu can ruhsuz bir bedendir
Gönül bahçem seninle güzelleşir
Toprağım aşım suyum bana seninle helaldir

Sen kıymetlim göz bebeğim nefesim
Sen aşkı muhabbetim ömre bedelim
Sen dünün bugünüm yarınlarım
Sen kalbimin sahibi yaşama sevincim
Seninle her günüm bir hediyem  çok teşekkür ederim
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O bir kadın

O BİR KADIN
Yıkılsada dağları o hep ayakta kalır
Sabrı öyle büyüktür ki taşları çatlatır
Gözyaşları toprağa düşse yeşerir
Dünyanın en değerli çiçeğidir

Acılarını gömer yüreğine
Gecesini gündüzüne ekler
Çalışır çabalar yuvam diye
Bin ömür verir bir tebbesüme

O bir anadır cennetin kapısını açan
Dişi kuştur yavrusunun üzerinde çırpınan
Canını koyar canlarının uğruna
Bir ah demez ateşlerde yansa da

O bir kadındır kadınlığını yaşamasada
Hayatla hep şavaşır ömrü boyunca
Unutur yüzünü aynaya bakmayınca
O bir kadın o bir ana o bir melektir
Hakkı  olan hakkını kulanamasa da
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Oğlum Tamer'e

OĞLUM TAMER E

Candan da öte bir sevdaymış
Aşkı kadar acısıda varmış
 Varlığın yaşadıkca yaşatanmış
Anladım ki hasretine  katlanılmazmış

Mutluluğum huzurum göz nurum
Koklamaya doyamadığım öpmeye kıyamadığım
Canımın canı cananım ciğerparem
Dünyayı verseler saçının bir teline değişmem

Sensizlik yaşadığım her an zulümdür bana
Ateş düşer içime yanarım dağlana dağlana
Teselli olmaz olamaz hiç bir şey acıma
Yerini kimseler dolduramaz asla

Dayanamam yokluğuna dağılır giderim
Mum gibi damla damla erir tükenirim
Kararır güneşim zindan olur günlerim
Sensiz nefes alamam  yıkılır viraneye dönerim

Yalvarırım sensiz bırakma beni
Yaşatma sakın acını kederini
Benim olsun ver tüm dertlerini
Taşıyamam sensizliği ezme yüreğimi

Kalbim sen varsın  diye atar
Gözlerim gözlerine cennetim diye bakar
Canım bende değil canında yaşar
Yokluğun ecelim olur acın cehennemi de aşar

Canım oğlum ömrüm ömrüne eklensin
Sen bana dünyanın   en güzel hediyesisin
Dilerim her doğan gün sana mutluluk versin
 Allah ım bana senin acını göstermesin
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On sekiz yaşın kutlu olsun

On sekiz yaşın kutlu olsun tomurcuğum
Canımın cananı oğlum
Dünyanın en güzel armağanı
Aldığım nefesimin canı
Gönlümün kalıcı baharı

Ons ekiz yaşın kutlu olsun huzurum
Katlanmasın yılların ilkbaharın solmasın
Ne sözlerim anlatır sana olan aşkımı
Ne gözlerim anlatır içimdeki varlığını
senin içir çarpar kalbimin her atışı

Onsekiz yaşın kutlu olsun  kınalı kuzum
Canımın parçası canımdan kıymetlisin
Her günüm sana doğar neşem sevincimsin
Aylar  yıllar seni büyütse de
Son nefesime kadar benim bebeğim sin

On sekiz yaşın kutlu olsun mutluluğum
Ciğerimin parçası cennet kokulum
Annen derki yaşanacak ne varsa şu fani dünyada
En güzeli en özeli senim olsun oğlum
Benim bütün dualarım sanadır  göz  nurum

On sekiz yaşın kutlu olsun onurum gururum
Doğduğun gün hayatımın anlamı oldun
Sevginle gerçek yaşamı buldum
Dün kucağımdayken bu gün delikanlı oldun
 Canım oğlum doğum günün kutlu olsun
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Öğretmenim

Doğu demedin batı demedin
Yurdunun her köşesini canın bildin
Tüm okullar benimdir dedin
Sınıfına her girdiğinde
Çiçek bahçem diye severdin

Sen savaşmayı bilmezdin
Kitaplarım siperim derdin
Kardeşliğin dostluğun türkülerini söylerdin
Eğitim için gece gündüz demezdin
Kitaplarının arasında kaybolur giderdin

Şehit düştün haince bir pusuda
Acımasızca vurdular gitiğin ilim yolunda
Soldurdular seni gençliğinin baharında
Mekanın cennet olsun yattığın toprağında

Gösterdiğin ışıkla yürüyoruz ardında
Güneş bile sönük kaldı senin aydınlığında
Damla damla biriktirdiğin irfanında
Yudum yudum içiyoruz kana kana

Sen yıldızımızdın karanlık dünyamızı aydınlatan
Eğitim kapılarını sevginle açan
 Bizler tohumduk sen ise toprak
kök saldık dal olduk seni sararak
besleyip büyüttün bizi kucağını açarak

Bugün senin günün kutlu olsun
Sen ölmedin kalbimizde yaşıyorsun
Çiçeklerin hiç solmayacak and olsun
Unutmayacağız seni ruhun şad olsun
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Ölüm kıyamaz

Kalbimdeki yerini nasıl anlatırım bilemedim
Gözlerine her bakışımda tutuluyor dilim
Yanında öyle değersiz kalır ki sözlerim
Kendimi cennet bahçesinde gibi hissederim

Kokunu çekince her nefeste içime
Döner başım ayaklarım değmez yerlere
Aşk utanır  böyle bir sevdayı görünce
Ben yaşatamadım diye başını eyer yere

Senin yanında solar dünyanın güzellikleri
Değersiz kalır malı mülkü servetti
Başım omuzunda kapatınca gözlerimi
Ölüm bile bize kıyamaz da  her gelişinde gider geri

Meryem İşler

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ölüm sana yakışmaz ben varken

Kapatma gözlerini henüz çok erken
Ölüm sana yakışmaz ben varken
Ben sensiz yaşamayı neyleyim
Sıramı beklemem önüne geçerim

Yalvarırım  bırakma beni sakın
Ölümden başka gidecek yerim yok
Aşkım tut ellerimi
Seninle yaşanacak yıllarım çok

Kapatma gözlerini içinde kalayım
Gecem ol yıldızım ol
Seninle sonsuz uykulara dalayım
Gözlerini kapattığın gün ben toprak olayım
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Ölümün tesellisi olmuyor

Ateş düşmüş ciğeri yanıyor
Göz yaşları sel olmuş akıyor
Sözler bitmiş canlar acıyor
Ölümün tesellisi olmuyor

Tutunacak dalı kırılmış gülü solmuş
Elleriyle gömmeye kıyamıyor
Feryadı dağları yıkmış
Ölümün tesellisi olmuyor

Canından can çıkmış canı yanıyor
Bir nefeste bir ömür bitmiş
İsyanı dünyayı sarıyor
Ölümün tesellisi olmuyor

Karabulutlar çökmüş başına
Gökyüzü ağlıyor yürek acısına
Bugün ateş ona düştü
Yarın kimbilir hangi cana
Fani dünya yakıyor sıra sıra
Ölümün tesellisi olmuyor
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Ömür dediğin beklemez

Hasretinle yanar yüreğim  söz dinlemez
Buram buram özlemiş seni laf anlmaz
Sabrı bilsemde gönlüm öğütmez
Canımın cananı  ömür dediğin bekleyemez

Bir kuş gibi  kanat takıp uçsam
Dağları denizleri aşıp seni bulsam
Dünya gözüyle son kez olsun görsem
Ah ömür dediğin beklemiyor bir bilsen

Gözlerim yolunu bekleyip duruyor
Kalbim hasretinle yanıp kavruluyor
Sensiz geçen her günüm beni solduruyor
Ciğer parem ben beklerimde ömür dediğin beklemez
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Özlemim

Hasretinle alev alev yansada kalbim
Gözyaşlarımla damla damla söndürüm
Dağ gibi yüreğim  parçalansada
Sabır taşımla gün ve gün öğütürüm

Eşyalarını koklar basarım bağrıma
Resimlerini öperim okşaya okşaya
Gelirsin diye beklerim gözlerim yollarında
Gecelerim firar gündüzlerim dar gelsede bana

Her nefeste aşkınla adını anarım
Yokluğunda bile seninle yaşarım
Hayalinle avunur kendimi kandırırım
Canımın canı ben seninle bu dünyada varım
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Pes etmek yok

Kolay değil öyle pes etmek
Yarı yoldan dönmek
Hayat mücadele demek
 İnsan oğluna yakışmaz vazgeçmek

Önce sabrı öğreneceksin
 Zamanı vadelere böleceksin
Buğün olmazsa yarın diyeceksin
Her doğan güne eşlik edeceksin

Uçurumun kıyısında dursanda
Asla düşmeyeceksin
Dalğaların arasında kalsanda
Başını suya gömmeyeceksin

İnadına yenilmeyeceksin hayata
Sımsıkı sarılacaksın ellerinle umuduna
Bıkmadan usanmadan yarınları bekleryeceksin
Yüreğindeki ateş hiç söndürmeyeceksin

Yok pes etmek yok asla
Her tökezlediğinde yeniden
Yeniden kalkaçaksın ayağa
Kendini değil korkularını gömeceksin torağa
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Pişmanım

 PİŞMANIM

       Pişman olup kapına geldim
       Senden af dileyecektim
       Elim kapının ziline uzandı
       Kalbim  utancından ağladı

       Düşünmüştüm önceden
       Sana söyleyeceklerimi
      Karşımda görünce seni
      Dilim tutuldu sanki

      Yalvarırım son bir kez dinle beni
       İster afet ister kov emi
      Aşkım senin ellerinde
     Son kez bağışla beni

    Utanıyorum yüzüne bakmaya
   Razıyım ayaklarına kapanmaya
   Dünya başıma yıkılsa
   Üzülmezdim bu kadar asla

İnsanım ben böyle yaratılmışım
 Bir değil bin defa pişmanım
Ah zaman elimde olsaydı
Geçmişi geri alıp kalbini kırmazdım
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Sabır

Gün gelir bir ateş düşer yüreğine
Susar gömülürsün sanki içine
 O anda sabır ile tanışırsın
Ve onunla  yaşamaya alışırsın

Bazen göz yaşın olup taşar
Bazen sırdaşın olur acını saklar
Pes edip de  düşeceğin  anda
Dayan der dayan sanki ellerini tutar

Hayatı  öğretir adım adım
Onsuz geçmez oldu hiç bir anım
Bilmezdim bu kadar dünya  zalim
Çocuk ruhumu büyüttün sabrım

Ben  hep seninle ayakta durabildim
Derdim kederimi taşıyabildim
Umut ile selamettimi bekledim
Sırtımdaki yükümü seninle atabildim

Seninle gördüm güneşin doğuşunu
Mevsimlerin yazını kışını
Seninle geçirdim yılların akışını
Ben seninle kazandım hayatın savaşını
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Sabır diliyorum

Ne ben hazırdım nede sen
Acı haberin geldi tez elden
Sen sonsuzluğa kapatın gözlerini
Benim gözyaşlarım aktı sel gibi

Sen sustun sessizce giderken
Ben haykırdım bu zamansız gidiş neden
Oysa doyamamıştım sana henüz çok erken
İçimde ateşin sönmez son nefesimi vermeden

hasretinle  ne gün doğdu yüzüme
Ne güneş açtı sensiz gönlüme
Ben sensiz nasıl yaşayacağımı bilemedim
 ben benden geçtim  ruhumu kaybettim

Çok canım yandı içim acıdı sanki dağlandı
Yokluğun aysız yıldızsız gece gibi karardı
Dayanmıyor yüreğim nefesim daraldı
Öyle yorgunum ki yaşamaya halim kalmadı

Sesini gülüşünü seni  çok çok özlüyorum
Düşündükçe bu kabustan uyanacağı mı sanıyorum
İsyan edemem ölüm ALLAH ın emri  biliyorum
Ne sen döneceksin  nede ben uyuyorum
Yokluğuna dayanamıyorum   rabimden sabır diliyorum
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Sabret gönül

İnsan oğlu ne hayatlar  yaşıyor
Şu üç günlük dünyada
Kimleri kalbinde öldürüyor
Kimleri doğuruyor bir daha

Kaç kez yandı yüreğim köz gibi
Kaç kez gözyaşlarımla sönmedi mi
Külleri rüzgara kapılıp savrulup gitmedi mi
yıllar su gibi ellerimden akıp gitmede mi

Bu da gelir bu da geçer bilirim
Her doğan günde bin umut beslerim
Sabret gönlüm elbet yüzün güler
Sen yıkılma başını dik tut yeter dedim
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Seferihisar

Ruhumu okşuyor cıvıl cıvıl   kuş sesleri
Her birinin  birbirinden ayrı ötüşleri
Eşlik ediyor denizinin dalgaları
Cana can katıyor seferihisarın havası

Buram buram tarih kokuyor her köşesinde
Ben yaşadım diyor bıraktığı eserlerinde
Huzuru yaşıyorsun çamların esintisinde
Ne söylesem nafile seferihisarı görmeyince

 Seferihisar ın köylüsüdür efendisi
Çarşısında pazarında sunarlar ellerinin emegini
Organiktir seferihisar gibi sebzesi meyvesı  her şeyi
Tadına doyulmaz  mandalini ve şenliği

Gel diyor gel gör beni
Açmış kollarını bekliyor seni
Görmelisin bu eşsiz cenneti
Yaşamadan anlayamazsın seferi hisar yavaş şehrini
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Sen affet

Şu üç günlük yalan dünyada
Değer mi kalp kırmaya
Geçiyor ömür göz kapayıp açıncaya
Sen affet ki insanlığın yakışsın sana

Boşver büyüklük sende kalsın
Senin kalbini kıran utansın
Affet ki gönlünde yaran olmasın
Vicdanıyla seni üzen  hesaplaşsın

Affet ki ölsün içindeki nefretin
Gömülsün toprağa öfken ve kinin
Huzurla dolsun aldığın her nefesin
Sen affet ki güzelliğin bilinsin

Affet ki kırılsın zincirlerin ruhun özgür olsun
İçinde yanan ateşin kül olup uçsun
Yaralarına ilaç derdine deva olsun
Sen affet ki insana insanlığın ders olsun
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Sen ağlama

İnci gibi dökülür göz yaşların
Hüzünle büzülmüş pembe dudaklerın
Titriyor sinirden ellerin ayakların
Bir tanem ağlama sana kıyamam

Hıçkırıkdan boğulmuş sesin
Solmuş yüzün çatılmış kaşların
Tuzlu suyla yıkanmış al yanakların
Canım ağlama sana kıyamam

Gözlerin anlatıyor çaresizliğini
Kanadı kırılmış mahsun yüreğini
Kalbinin acısı sarmış bedenini
Aşkım ağlama sana kıyamam

Kurban olurum ben sana
Dökyüğün bir damla yaşına
Sen mutlu ol derlerini ver bana
Bebeğim ben ölürüm uğruna
yeterki sen ağlama
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Sen ekmeğim suyum aşım

Sen ekmeğim suyum aşım
Sen aldığım nefes can yoldaşım
Kalbimin sahibi ik ve son durağım
Bitip tükenmeyen alışkanlığım

Sen dört mevsimim yağmurum güneşim
Toprağım bereketim çiçeğim
Denizim deryam yakamozum
Sensiz ben bende kaybolurum

Sen ben ben ise  sen oluşum
Varlığınla huzur bulduğum
Gülüşün ilkbaharım gözyaşın kavruluşum
Sen ruhumun aynası hayatımın anlamı

İyiki kesişmiş yollarımız aynı çizgide
 Sen en güzel yazımsın  kaderimde
Sensiz bir nefeslik bile yaşamak istemem
Ayırmasın ALLAH bizi bir an bile
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Sen iyileş

bu hüzün beni öldürüyor
için için içimi kemiriyor
gözlerim gözlerine gülsede
kalbim eriyip bitiyor

dayanamam senin hastalığına
senin yerine ben düşeyim yataklara
yeterki iyileş ben taşırım acılarını
ver bana çektiğin tüm sancılarını

canımın canısın kıyamam
sen hastayken ben iyi olamam
gece gündüz başını beklerim
kirpiğim kirpiğime deymez uyuyamam

anayım ben ateşten çok yanarım
yüzüne ğüler ciğerimden ağlarım
ben canımı sana adadım
sen iyileş uğruna cehenemde yanarım
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Sen yine de ağlama sil gözlerini

Gün gelir de sızlarsa yüreğin
Aklına ben düştüğümde
Anıların bir bir söküldüğünde
Geceler misafirin olsun
Uykusuz gözlerine

Aynada yüzleş yaşadıklarını
Vicdanına ver hesabını
Yak yüreğindeki  ateşi
Sor kalbine unutmuş mu beni
Sen yine de ağlama sil gözlerini
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Seni sevdim

Seni sevdim

Seni gördü gözlerim
Yok olup giti geçmişim
Sanki o anda doğmuş gibiyim
Aşkmı sevgimi kadermi  bilemedim

O boş kalbim doluverdi birden
Ayaklarım kesiliverdi yerden
Seninle cennette döndü gündüzüm gecem
Herşeyden  geçerim senden vazgeçemem

Ellerin ellerimi tuttuğunda
Kor ateş düştü sol yanıma
Sevdim çok sevdim canım pahasına
Saçının telini değişmem dünyada değerli ne varsa

Meğer ben sensiz yarımmışım
Seni bulunca tamamlandım
Aşkı sevgiyi huzuru mutluluğu seninle tanıdım
Kader yazdıysa eğer binlerce şükürlerimi sunarım

Sevdim çok sevdim kalbinin beyazlığını
Dağ gibi yüreğini sevdim aşkına sahip çıkmanı
Gönlünü sevdim çiçek bahçende dolaşmayı
Sözlerini sevdim bal gibi damla damla akmasını

O ğüneş yüzündeki masumiyetini sevdim
Kalbinin ışığını  yansıtan gözlerini sevdim
Sana olan hislerimi anlatacak bir kelime bulamadım
Adı aşkmı sevgimi kadermi bilemedim

Şu üçgünlük dünyada sensin benim en kıymetlim
Ben seni çok çok canımdan çok sevdim
Aldığım şu sayılı nefesimin hepsini sen sen diye çektim
Gideceğim güne kadar yalnız seni seni seveceğim

Umurumda değil mal mülk para pul
Dünyanın serveti senin yanında çul
Bir gülüşün bir bakışın ömrüme ömür katar
Sen yaşadıkca bu kalp bende atar
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Seni Seviyorum

Seni seviyorum

Benim canım cananım
Bir tanem gözümün nuru
Sevdiceğim baş tacım
Aşkım hayat yoldaşım

Seni seviyorum

Yaşadığım dört mevsimim
yağmurum güneşim
Gecemin yıldızı
Karım rüzğarım benim

     Seni seviyorum

Nefesinle alırım nefesimi
Kalbinle çarpar kalbimin sesi
Gönül bahçemin yegane çiçegi
Yüreğinle yanar yüreğimin ateşi

    Seni seviyorum

Tenim teninde yaşar
Gönül sarayımda yalnız sana yer var
Benim her günüm bir tek sana doğar
kalbin aşkınla canıma can katar

       Seni seviyorum

Çiçek bahçem cennnet kokulum
Dünyaya senin aşkın için doğdum
Gözlerine her baktığımda sarhoş olduğum
Yokluğunda hasretinle boğulduğum

  Seni seviyorum
Cennetim gözleri güneşim
Baharda açan gonca çiçeğim
Hayat yoldaşım bebeğim
Seni nasıl nasıl da severim

  Seni seviyorum

Seninle yaşamak çok güzel
Kalbim kalbinle çarpınca
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İşte o an aşk çok çok özel
Varlığın dünyalara bedel

     Seni seviyorum

Saçından tırnağına kadar hayranım
Sen nefes aldıkça ben yaşarım
Dünüm bu günüm ve yarınım
Senindir seninle ben varım

    Seni seviyorum
Dilerim ayrılmasın hiç ellerimiz
Mevsimleri birlikte deviririz
Saçlarımızda aklar yüzümüzde çizgilerimiz
Son yolculuğumuza birlikte gideriz

Seni seviyorum
Neşem mutluluğum huzurum
Acında kanlı yaslarla boğulduğum
Derdine derman diye canımı canına koyduğum
Seni çok çok seviyorum
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Seni sevmek

Seni sevmek aşkı tanımaktır
Aşkı bulmak cennete  yaşamaktır
İyiki varsın ömür yolcum
Seninle el ele yürümek
Her güne yeniden doğmaktır

Bu can seninle bir bütündür
Kalbinin sesi en güzel aşk türküsüdür
Gözlerin gözlerimi alır yıldızlara götürür
Bu nasıl bir aşk bu nasıl bir büyüdür

Meryem İşler

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Senin adına

Benim en güzel dualarım hep sana
Senin mutluluğun senin huzurun adına
Tüm dileklerim hep senin hayrına
Kalbim yüreğim her an yanında

Yüzün gülsün isterim her daim
Hayatını  gönlünce yaşa sağ salim
Ayağına değmesin ne taş ne diken
Yolun her zaman açık olsun ben var yada yok iken

Derdin tasan yaz yağmuru gibi geçsin
Hüzünlerin rüzgarlara takılıp uçup gitsin
Gözlerim gözlerinde bir damla yaşını görmesin
Sen canımın cananı sen nefesim sin

Şu yalancı dünyada hayatını yaşa bal tadında
Gölgen olurum dağın olurum arkanda
Ömrünün her anı geçsin ilkbaharlar la
Sen mutlu sen huzurlu ol yeter bana
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Seninle  nefes alıyorum

Varsın aşım suyum olmasın
Başımı sokacak çatım bulunmasın
Kor ateşlere düşsem de  bir ah demem
Hiç bir şey  senin yokluğun kadar yakmaz canımı

 Dağ taş üzerime yıkılsa da
 Yüreğim  taşır ağırlığını
 Yalnız senin yokluğunda
 Toz toprak olur karışırım tufana

Gözümü gönlümü sende görmüşüm
Kalbimin sesini adınla duymuşum
Cihana değişmem saçının bir telini
Benim canım senin varlığının sebebi

İstemem dünyanın malını mülkünü  servetini
Hiç bir şey senin kadar kıymetli değil ki
Adına ister aşk de ister sevgi
Ne söylesem de anlatamam kalbimdeki yerini

Beraber güldük beraber ağladık
Huzuru mutluluğu birlikte tattık
Kırmadık kırılmadık saygıyı baş tacı yaptık
Önce sen dedikçe uzun yollar aştık

İlk göz ağrım  canımın cananı can yoldaşım
Gelmişim geçmişim yarınlarım ben seninle varım
Seninle doğdum seninle yaşıyorum
Yokluğunda bir nefes bile almak istemiyorum
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Seninle döneceğim

Gittiğin gün ağlarım
Geldiğin gün silerim göz yaşlarımı
Ayrılında ölürüm
Kavuştuğumda doğarım

Ben seninle nefes alır
Seninle yaşarım
Sensiz gecen her anımda
Zararda ziyandayım

Yokluğunda öksüz kalır kalbim
Varlığında çoşar çağlar yüregim
Ey sevgili ben bende değil sendeyim
Senin için geldim seninle döneceğim
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Sensiz yaşanmıyor

Yokluğun acı acı dokunur kalbime
Ağlarım sesiz sesiz sensizliğe
Bazen sorarım kendime
Oda beni özlüyor mu diye

Resimlerine bakar dalıp giderim
Anılarınla konuşup hasretini çekerim
Bir an gelir taşıverir gözlerim
Ah bir bilsen meleğim seni nasıl özlerim

Odan bıraktığın gibi öylece duruyor
Eşyalarını kokladıkça ciğerim yanıyor
Sensiz üşüyorum günüm güneşim kararıyor
Ben anneyim sensiz hiç bir şey beni avutmuyor
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Sensizlik

Sensizlik çok zor be gülüm
Her anım sanki  bana zulüm
Zİndan oluyor gecem gündüzüm
Her nefeste tükeniyor ömrüm

Yokluğunda cehennemi yaşıyorum
Hasretinle yanıp yanıp kavruluyorum
Sensizlik canımı acıtıyor çürüyorum
Damla damla eriyip bitiyorum

Baktığım her yerde seni arıyorum
Uçan kuşa açan güle seni soruyorum
Kalbim ağlıyor dayanamıyorum
Sensiz ben neyim kimim bilmiyorum
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Sevdim

Sevdim
Can dedim canan dedim
Ne yazık ki kıymet bilinmedim
Gözümün nuru dedim
Bir güler yüz görmedim

       Sevdim
Gönül bahçemin gülü dedim
Sırtıtımdan hançerlendim
Balım bülbülüm dedim
Acı sözlerini yüreğime işledim

          Sevdim
Kalbimin güneşi canımın nefesi dedim
Ciğerimi yakacağını nereden bilirdim
Ben seni benden öte sevdim
Yalandan ibaretmişsin  bilemedim
    Sevdim
Geç  olsada  açıldı gözlerim
Yinede hiç  hiç pişman değilim
Ben candan yürekten  ölümüne sevdim
Ne yazık ki sen sen  kaybettin sevdiceğim
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Son baharımda beni bırakma

Mevsimler su gibi akıp giderken
Gençliğim bir gün gibi geçerken
Ömür dediğin kısa bir misafirken
Son baharımda beni bırakma

Saçlarıma karlar düştügünde
Dostlarım yıldız gibi kayıp gitiğinda
Ellerim ayaklarım beni terk ettiğinde
Son baharımda beni bırakma

Aynalar yüzüme küstüğünde
Can bede de tükendiğinde
Göz yaşlarım sel olup döküldüğünde
Son baharımda beni bırakma

Anılarım ilmek ilmek çözüldüğünde
Dört duvar üztüme üstüme geldiğinde
Uçan kuştan medet beklediğimde
Son baharımda beni bırakma

Can ol candaş ol bana
Tut ellerimi ilaç ol yalnızlığıma
Sar beni başım kalsın omzunda
Son baharımda beni bırakma

Nefesim nefesime değsin
Kalbim seninle doğdu seninle ölsün
Ağlayarak gelen gözlerim gülerek  gitsin
Son baharımda beni bırakma

Meryem İşler

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sonumuz alamet mi kıyamet mi

Yalanların dört biryana savrulduğu zamandayız
Kananların uykuda avunduğu aylardayız
Yolların taşlı topraklı çıkmaz sokaklarındayız
Sonumuz alamet mi kıyamet mi dediğimiz anlardayız

Akmı kara mı belli değil yazımız
Her biri sanıyor biz en iyi ozanız
Sözlerin değeri yok  boşa çalar sazımız
Sonumuz alamet mi kıyamet mi dediğimiz anlardayız

Şehitler vatan uğruna  bir bir  geliyor peşi sıra
Yanıyor anaların babaların yüreği evlat acısıyla
Koltukçular düşmüş seçim telaşına
Sonumuz alamet mi kıyamet mi dediğimiz anlardayız

Allah sonumuzu hayra eylesin
Vicdanı olmayan koltuk sırasına girmesin
Uyumayan vatan bekçisi çok bunu herkes bilsin
Kimse gelen ağam giden paşam demesin
Sonumuz alamet mi kıyamet mi zaman tükenmeden bilinsin
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Soran olmadı

kar düştü buralara
kuşlar çekti giti uzaklara
yolar kapandı topraklar kayboldu
 bir garip köydü unutuldu

hasta olursun doktor gelmez
kimseler  arayıp sormaz
bu acıyı yaşamayan bilmez
bırakıp giden bir daha dönmez

kışlar sardı dört bir yanı
güneş firar eti unutu buraları
aylar geçti soran olmadı
bu insanları kimse hatırlamadı
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Söyle yeni gün

Bu sabah gözlerimi açtım
Derinden  bir nefes aldım
Penceremin perdesini araladım
Şu koca şehre bakarken daldım

Düşündüm inceden inceye
Neler yaşamıştı ben uyurken gece
Kim gözderini açtı bu güne
Yada kim kapattı ebediyete

Kim sokaklarda kalmıştı
Kim aç susuz perişandı
Kim bir yudum  sevgiye muhtaçtı
Kim gözyaşlarıyla yüzünü yıkamıştı

Söyle dedim  söyle yeni güne
Kimi ağlatıp kimi güldüreceksin yine
Kimi tanıştıracaksın hasretinle
Kimi kavuşturacaksın sevdiğinle

Kimi düşman edeceksin birbirine
Kimi barıştıracaksın pişmanlığı ile
Söyle yine kimin yakacaksın yüreğini
Hangi ocağa düşüreceksin ateşini

Bugün kim hayatının ilk adımını atacak
Geleceğini yeni baştan kuracak
Kim hayellerine kavuşacak
Yada kimin dünyası başına yıkılacak

Bir dileğim var dedim yeni güne
Bir günlükte olsa sağlık ve huzur ver bize
Herkesin gülsün gözleri dertsiz kedersiz sevgiyle
Yurtta  barış dünyada barışla uyanalım yeni güne
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Susma

Senin suskunkuğun
Benim kulaklarımı çınlatıyor
Yüzünün düştüğünde
Kalbim durmaz ağlıyor

Gözlerin soğuk bakınca
Donuyorum yazın ortasında
Aşkım yaşlanıyor an ve an
Biliyorsun geri dönmüyor geçen zaman
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Şehit anası

Yüreğine ateş düşmüş yanıyor
Göz yaşları sicim gibi akıyor
Yüce dağlar yıkılmış başına
Şehit anası ağlıyor kuzusuna

Kim dayanır  bu ciyer acısına
Yolunu beklerken gelen tabutuna
Sarıldıkça hasret kokusuna
Ölüp ölüp dirilir evladına

Avutmaz resimleri baktıkça gözlerine
Uyku haramdır yavrusuz gecelerine
Yalvarır Allaha  benide aldiye
Dayanmaz kalbi sızlar durur şehidine

Adını düşürmez dilinden her nefesinde
Sorar hani hani kuzum ciğerim nerede
ölüm yolunda nasıl geçtin önüme
Sabrı yok ne dünyada ne ahirette
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Şimdi siz koşun

Duyurmak için sesimizi yürüdükçe durdurulduk
Konuşmak istedik  hep susturulduk
Ne gören oldu nede duyan bizleri
Şimdi sahip çıkıyor birileri

Boşuna yorulmayın ektiğinizi biçeceksiniz
Tutmadığınız elleri nasıl isteyeceksiniz
 Biz  çok yorulduk sıra sizde koşun
Şimdi biz susutuk siz konuşun

Nafiledir bilin her sözünüz
Uyandık artık açık gözümüz
Neye yarar yalandan verilen sözünüz
Yorulduk artık gülmez oldu yüzümüz
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Tamer im  doğum günün kutlu olsun

Ey yüreğimin çağlayan deryası
Gözümün nuru gönlümüm sultanı
Bu gün senin doğum günün
Bu gün benim doğum günüm

Dün kucağımda bebeğimdin
Bugün ise  fidanım
Seninle su gibi akıp geçti yıllarım
Huzurum mutluluğum can pınarım

Aldığım her nefeste sen varsın
Günüm güneşim gecem yıldızımsın
Sen benim neşem sevincim ilk baharımsın
Gözlerimin cenneti bakmaya doyamadığımsın

Annen derki canım feda olsun sana
Kınalı kuzmsun bende büyümeyeceksin asla
Sensin benim dünüm bugünüm yarınlarımda
Kalbim  varlığınla  can bulur sen yaşadıkça

Bahtın okyanuslar kadar açık
Sevdan sonsuzluk kadar uzun
Yolun güneş gibi aydınlık olsun
Attığın her adımında dualarım seni korusun

Ömrün  solmasın yıllar sana hiç dokunmasın
On dokuz yaşın kalbinde katlanmasın
Aldığın her nefes gönlünde huzurun olsun
Yüzün hep gülsün gözünde bir damla yaş olmasın
Senin her günün benim doğum günüm
Doğum günümüz kutlu olsun
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Tatlı bir aşk

Bal gözlerinle aktın kalbime
Şimdi tatlı bir aşk yaşıyorum seninle
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Torunum

Gel cennet bahçemin en güzel çiçeği
Gel de doya doya içime çekeyim seni
Sevdana susadım  kurumuş  çöl gibi
Gel de içim ferahlasın nehirler gibi

Gözlerim yollarını bekler aşkın ile
Sarıp sarmalayayım seni pamuklar gibi
Gel  günüm güneşim ol ısıt içimi
Gel huzurum mutluluğum sabırla bekliyorum seni

 Dağları tepeleri kuş gibi uçup  da gel
Yolları seller gibi aşıp da gel
Bitir annanenin yanık özlemini
Hadi gel dört gözle bekliyorum seni

Gel paşam   masumiyetim  baş tacım
Gel ikinci baharım canımın cananı sultanım
Seninle yeniden doğdum sanki
Gel de bitir annanenin özlemini

Gel baldan tatlı canımdan kıymetlim
Bir bilsen seni nasıl nasılda severim
Şu yalan dünyada ki tek gerçeğim
Gel evimizin cenneti en değerlim
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Uç kelebeğim

Ne eylenirsin benimle
Şu üç günlük ömründe
Çayır çimen seni bekler
Gez dolaş gönlünce

Her çiçekten almışsın rendini
Kanatların sanki bir tül gibi
Korkarım incitmekten seni
Sarıl rüzgara bırak git beni

Kelebeğim kıyamam sana dokunmaya
Gözlerimle seviyorum doya doya
Üç günlük dünyan ziyan olur yanımda
Uç kelebeğim uç yüreğinin götürdüğü diyarlara
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Uğra birgün

Yolun düşerse uğra birgün
Bir filcan kahve içeriz
Anıları yad ederiz
Hem güler hem hüzünleniriz

Aklına ben düşersem uğra birgün
Biraz senden biraz benden
Geçmişten gelecekten  bahsederiz
Doya doya özlem gideririz

Eğer beni özlersen  uğra birgün
Penceremde seni beklerken görürsün
Geç kalma sakın sonra pişman olursun
Bugün varım belki yarın yokum
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Umut

Umut kalbinde  bir güneş
Her gün yeniden doğuyor
Nefes aldığın sürece
Yüreğinde yanıp duruyor

Meryem İşler

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Unutmak isterdim

Ne kadar çok isterdim seni unutabilmeyi
Bir kalemde silmek isterdim seklini şemalini
Ve  seninle yaşadığım her saniyemi
Keşke unutabilseydim ardımda kalan her şeyi

Aşkını unutmak isterdim
Ağlattığı için gözlerimi
Sesini unutmak isterdim
Her duyduğumda sızlattığı için yüreğimi

Gözlerini unutmak isterdim
Her baktığımda görmemek için ihanetini
Kalbimde açtığın yaranın
Kapansın diye izleri

Ne çok isterdim seni unutmayı
Ve sana dair ne varsa herşeyi
Çok isterdim çok sen bende bittin demeyi
Seni benden söküp atabilmeyi
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Üzülme

ÜZÜLME
                        Üzülme ayrıldık diye
                        Sen benim hep aklımdasın
                        Ağlama hasretime
                        Sen benim hep yanımdasın

                       Aramızda dağlar olsa da
                       Yollar bizi ayrı koysa da
                       Güneş sende doğup bende batsa da
                        Sen benim hep canımdasın

                        Sen beni ben seni sevdikçe
                       Aylar yıllar geçse de
                       Kokun bedenime sinmiş bir kere
                       Sen hep benim koynumdasın

                       Yakma yüreğini köz gibi
                       Su serp gönlüne sönsün kül gibi
                       Bu hasretlik gelir geçer bir gün gibi
                       Sen beni ben seni sevdikçe

                       İçimde bir hasret var
                       Senin için yanıyor,
                       Sızlayan şu yüreğim
                       Sen gel diye ağlıyor...
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Vatan sağolsun

Bugün tek yürek olduk yanıyoruz
Şehit mehmetciklerimize ağlıyoruz
Kalbimizde vatan aşkı çağlıyoruz
Duyun sesimizi sizden korkmuyoruz
Vatan sağ olsun diye haykırıyoruz

şehitlerimizi uğurlarız cennete
Hazırız her birimiz vatan  için ölmeye
Bayrağımızı dokundurmayız hain ellere
Birimiz gider binimiz gelir kükreye kükreye
Vatan sağ olsun deriz son nefesimizde

Aksada gözlerimizden kanlı yaşlar
Toprağımıza helal olsun giden canlar
Bilsinler ki tükenmez vatanımızda aslanlar
Sen rahat uyu şehidim hesabını bir bir soracaklar
Vatan sağolsun analar daha nice er yollayacaklar
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Yağmur olup aktı

yüreğimden akınca duygularım
kalemimden yağmur olup döküldü
yine sen sen düşmüştün aklıma
isyanlarımın düğümü bir bir çözüldü

döküldü sayfalara sonbahar yapraklarım
bulutları geçti dökülen göz yaşlarım
sana yazılmış bugünüm ve yarınlarım
ben razıyım kadere aşkındır yaşadıklarım
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Yalan dünya

YALAN DÜNYA
Suyundan kana kana içtik
Havanı her nefeste içimize çektik
Toprağını ektik biçtik yedik
Yalan dünya huyundanmı suyundanmı bilmem
Biz bizden geçtik sana benzedik

Ne sözümüz söz oldu
Ne özümün doğruldu
Gönül bahçelerimiz soldu
Gecenle gündüzün gibi
İki yüzümüz oldu

Serabınla kör etin gözlerimizi
Sahte cennetine köle  ettin bizi
Döndükçe gideceğiz sandık
Oysa başladığımız yere kaldık
Yalan dünya biz sana kandık

Dört mevsimin gibi ayırdın bizi bizden
Kardeşliği dostlugu sevgiyi çaldın içimizden
 Ne ağlayanı gördük ne düşeni tutuk elinden
Verdikçe doymadık utanmadık istemekten
Yalan dünya sana inandık cahilliğimizden

Aldın  bizi kollarına bırakmazsın sandık
Sana sıkı sıkı sarıldık  ölüme bile uyanmadık
Kendimizden başkasını ne duyduk ne de gördük
Ellerimizi gözlerimizi başı boş saldık
Yalan dünya vicdanımız öldü yalnız seni yaşadık

Dağlarını denizini güneşini toprağının bereketini
Sundun tüm servetini hiç almayacakmış gibi
Gafletine daldırdın nasıl da kandırdın bizi
Hırslarımızın peşine düşdük yıları içtik su gibi
Yalan dünya kör ettn kul ettin kendine benzettin bizi
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Yar

Deşme yaramı kanar
Bakma gözlerime ağlar
 Saçlarıma düştü karlar
Sorma halimi zalim yar

Sen yaktın çiğerimi
Sen söndürdün  külettin beni
Aşkın  kırdı geçirdi hayallerimi
Bitmedin bitiremedim seni

Kalbim açtın derin hasar
Ruhum öldü bedenim yaşar
Adını andıkça yüreğim sızlar
Ben bittim pişman olsan neye yarar
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Yar seninle yaşıyorum

Yar aramızda dağlar olsada
Yollar bizi ayırsada
Kalbin kalbimde atıyor
Gülüşün yüzümde yaşıyor
Gözlerin gözlerimde bakıyor
Yar aşkın beni sensiz bırakmıyor

Esen yel kokunu getiriyor
Doğan güneş selamını gönderiyor
Elbette gönül hasretle seni bekliyor
Yıldızlar gelecek gelecek diyor
Yar sevda ateşin yüreğimde yanıyor

Yar seninle doğdum seninle büyüdüm
Hayat yolunda yalnız seninle yürüdü
aynaya her baktığımda yalnız  seni görüyorum
Yar yıllarımı seninle cennette geçiriyorum

Sesini duydum ya huzurluyum
Yar seni yaşıyor seni soluyorum
Yanımda olmasan da ben seninle doluyum
Yar seni kaybettiğim gün bilki ölüm yolcusuyum
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Yaşımın yaşını yaşıyorum

Yaşımın yaşını yaşıyorum
Bedenim şikayetçi olsa da
Hayatın acısı  ve tatlısıyla
tadına varıyorum
Şu üçgünlük dünya da

Her yaşın bir güzelliği
Her güzelliğin bir değeri
Her değerin bir özelliği
Saklanır yıllanmış şarap gibi
Geçsede bir ömür unutulmaz dün gibi
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Yaz kalemim

Ey kalemim can yoldaşım
Benim dert ortağım sırdaşım
Be gece ben susacağım
Yüregimden taşanları sana bırakacağım

Kalbimin dili ol yaz beni
Dök sayfalara içimden geçenleri
Kim güldürdü kim ağlattı şu faniyi
Ben susayım sen anlat beni

Her harfinde bir damla göz yaşım düşer
Kalemimden akıp mısralar dizer
Gönlüm kırık ellerim ellerim titrer
Sen yazmazsan ben kim kim  çözer

Ben üşüdüm  be gece  dondu sözlerim
Boğazımda düğümlendi kelimelerim
Sen yaz korkma sakın biter diye
Yüreğimde  mürekkebin  yaz kalemim
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Yeğenim sibelim e

Benim canım ceylan gözlüm
Biricik yeğenim gonca gülüm
Bugün senin doğum günün
Bebeğim  çok çok uzun olusun ömrün

Sevmek sevilmek sana yakışır
Güneş yüzünü gördükçe  kıskanır
Dilerim haytın hep ilkbaharında kalır
Sen yıllara değil yıllar sana aldanır

Sibelim mutluluk adın olsun
Huzur gönlünde sonsuza dek dursun
Her doğan  gün  sana cenneti sunsun
Şu yalan dünyada doğru yollar  seni bulsun

Seneler bir bir tükenirken
Seni götürmesin peşinden
Aciları  hiç bir zaman tanımasın yüreğin
Doğum günün kutlu olsun canım yeğenim

Teyzen derki canımın canısın
En değerli varlığımsın
Gözümüzün nuru gönlümün sultanısın
Sibelim dilerim on yedi yaşın hiç katlanmasın
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Yetmedi yetiremedi

Gecesini gündüzüne kattı
Dağları sırtına attı
Gözleri uykuya hasret kaldı
Yetmedi yetiremedi

Kısmeti damla damla akıyor
Tenceresi her gün boş kalıyor
Evlatları ellerine bakıyor
Yetmedi yetiremedi

Gülmedi güldüremedi
Bir gün yüzü görmedi
Başını dik gezdiremedi
Yetmedi yetiremedi

Alnının teri yağmur gibi döküldü
Bir lokma ekmek için bir ömür çürüdü
Gözyaşları damla damla kalbine düştü
Yetmedi yetiremedi

Harama el uzatmadı rızkını helalinden aradı
İnsanlığından değil babalığından utandı
Oysa o babaların en kutsalıydı
Yetmedi yetiremedi

Sen başını dik tut eğme sakın
Seni bu hallere düşürenler utansın
Gün gelecek sorulacak bir bir hesabın
Ezilmeyecek yüreğin dökülmeyecek göz yaşın

Evlatların ellerine baktığında
Boş olmayacak ceplerin
Utancından saklanmayacak gözlerin
Yetirecek yetirileceksin
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Yetmiyor diyor yetmiyor

Yüzünü yere düşürmüş
Dalgın dalgın boşluğa bakıyor
Başını bir sağa bir sola sallıyor
Sanıyorum birilerine hesap soruyor

Yetmiyor diyor yetmiyor
Bu maaşla gün ayı tutmuyor
Kuru ekmek soframızın mudayimi
Suya ıslatmadan boğazımızdan geçmiyor

Yetmiyor diyor yetmiyor
Dolan gözler pınarlardan akıyor
İsyanı büyük şelale gibi çağlıyor
Gece gündüz çalışıp hakkını alamıyor

Yetmiyor diyor yetmiyor
Minicik yavrusuna can dayanmıyor
Bir bardak sütünü bile alamıyor
Bebe nerden bilsin yokluğu istiyorda istiyor

Yetmiyor diyor yetmiyor
Ev kira boğaz satın
Elektirige suya durmaz zam yapın
 Şu perişan halimize bir bakın

Yetmiyor diyor yetmiyor
Karanlıkta gidiyor pazarına
Topluyor yerlere atılan ne varsa
Çürük domatesİ soğanı patatesi
Ayırıyor sararmış yapraklarından
Marulun  maydanozun yeşilini

Gururu eziliyor dağların altında
Kapatıyor yüzünü gözünü
Saklanıyor eşarbının arkasına
Nalet olsun diyor eğer yaşamak buysa

Aç kalsada çalmıyor asla
Helalinden istiyor hakkını hakkınca
Yakamıyor sobasını kış ortasında
Titriyor bedenleri geceler olunca

Alnının terini döke döke çalışıyor
Her damlası bir bir yazılıyor
Kulun hakkı kuldan tek tek soruluyor
Hesabını verecek olanlar
Hiçmi ALLAH tan korkmuyor

Yetmiyor diyor yetmiyor
Bu maaşla bir ay geçmiyor
Yarım kilo et bile bu eve giremiyor
Göz görüyor nefis çekiyor
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Almaya güç yetmiyor
Yetmiyor diyor yetmiyor
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Yılların hatırına

Bunca yılın hatırına kırgın değilim yar sana
Nankörlük edemem sevdim seni yıllarca
Aşk kalıcı olsada yıllar sıkılıyor bir arada
Güle güle ey sevgili  gitme diyemem sana

Sıkımadım sıkılmışsın anlayamadım
Sen bu yükü daha fazla taşıyamadın
İncelmiş iplerimiz koparmaya ben kıyamadım
Yaşanan yılların hatırına yar ben sana kırılamadım

Biliyorum ikinci bahar gelmez artık bize
Yinede kırgın değilim ilacım gündüz ve gece
Sana kapım açık aşkımın hürmetine
Arkadaş olmak varmış seninle kaderimde
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Yine ölürüm

Vatan toprağını ana kucağı bildim
 Bas beni bağrına senin şehidinim
Ağlama anam  sızlar  kemiklerim
Vatan için ölmek en yüce şerefim

Baş ucumda al bayragım dalgalanır
Vatan aşkım semalarda dolanır
Mezar taşımda resmim hayal kalır
Gelen gecen el açıp duasını bırakır

Vatanıma helal olsun kanımın her damlası
Toprağı garip anamın mis   kokusu
Açılır tüm şehitlere cennet kapısı
Başımızı  bekler yurdumun ay ile yıldızı

Yanmam baharımda gidişime
Ne mutlu erdim şehitlik mertebesine
Bin canım veririm seve seve
Vatanım uğrüna gözümü kırpmadan  giderim ölüme
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Yok farkımız

Hangimiz hangimizden farklıyız
Hepimiz can taşıyan varlığız
Acılarımız olur yanarız
Mutluluğumuz olur çoşarız

geldiğimiz yol aynı
gideceğimiz yol aynı
İnsanız işte kaderimiz farklı
aynı güneşi yaşıyoruz  aynı dünyayı

Ağlayan birini görsen
Kendini hatırlamazmısın
Bu gün olmasa bile
Gün gelir sende ağlamazmısın

Yabancı değiliz birbirimize
dönsek yıllar öncesine
Kardeş çıkarız belkide
Aşkı sevdayı tanrı vermiş hepimize
Farkımız  yok aslında ne sende ne bende
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Yollar

Ne vardı sanki yollar olmasaydı
sevenler birbirinden hiç ayrılmazdı
Yaşanmazdı hasretler
Kimse ayrılığa ağlamazdı

Denizleri yol yaptılar
Dağları taşları açtılar
Yetmedi gök yüzünde uçtular
Canları canlarından yollar ayırdılar

Yandı yürekler gurbet ateşiyle
Ağladı gözler giden sevgiliye
Yollar ayırdı aşıkları birbirinden
Dönmedi hiç sevdiğini bırakıp giden

Olmaz olsaydı şu zalim yollar
Sevdiğinden ayrılmazdı kollar
Ne hasretlik kalırdı nede gözler ağlar
Beni öldürdü yolardan açılan uzaklıklar

Meryem İşler

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yorgunum  yorgun

Yorgunum yorgun
Ne yaşımdan nede başımdan
Yılların açtığı yoldan
Yürümekten yorgunum

Yorgunum yorgun gözlerim yorgun
 Gördüğü acılardan döktüğü  yaşlardan
Gönlüm yorgun açılan yaralardan
Yüreğim yorgun yıkılan dağlarından

Yorgunum yorgun kalbim yorgun
 Aşkın peşinden koşmaktan
Yorgunum dünyanın telaşından
Hergüne yeniden yeniden başlamaktan

Yorgunum yorgun hayatla savaşmaktan
Ağlayan gözlere kanayan yaralara
Hakıyla hakkını alamayanlara
Kırgınım uzanan elleri tutmayanlara
İşte ben bu yüzden yorgunum  yorgun
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Yorulursun

YORULURSUN
                     Çok çalışma yorulursun
                     Sonra ziyan olursun
                     Kefenin cebi yok
                     Kulağına küpe olsun

                    Başını sokacak bir yuvan
                    Kapının önünde bir araban
                    Aç kalmayacak kadar paran
                   Varsa şükret haline o zaman

                  Unutma sakın dünya yalan
                 Fazlasını isteme o da haram
                 Kendini çok zorlarsan
                 Yemeye yetmez sonra zaman

                 Çok isteme sakın Allah tan
                 Yazılıdır kısmetinde hakkın olan
                 İbret al kendine her kuldan
                 Misafiriz  gideceğiz bir gün bu dünyadan
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Yüregimdeki gemi

Batıyordu yüregimdeki gemi
Yok oluşuna ağlıyordu
Gözlerim gizli gizli
Gömüldü hayallerim hiç yaşanmamış gibi

Açmıştı deniz o kocaman ağzını
Bir lokmada yutuverdi tüm umutlarımı
Anılarım giderken içim için için sızladı
Batarken yüregimdeki gemi yalnızdı
Söz vermişti  beni bırakmayacaktı

Beyaz köpükler bıraktı ardında
İçi boş baloncuklarla
Kandırmış beni meğer yıllarca
Batıyordu yüreğimde ki ğemi
Oysa ne çok inanmıştım ona
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Zamanı ilaç bilmiştim

Her yerde izin kalmış
Seni bir bir hatırlatıyor
Anılar yağmur olmuş akıyor
Her damlada seni anlatıyor

Unuturum demiştim
Zamanı ilaç bilmiştim
Geçmiş gölgeme sığınmış
Meğer hep benimleymişsin

Nereye baksam sen varsın
Ayna gibi yansımaktasın
Geceler silmiyor yüzünü
Gözlerimde kalmışsın
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Zeytin dalı

Ben düşmanı hiç görmedim
Belkide görmek istemedim
Kime selam versem
Kardeşimdir bildim

Ben kini hiç tanımadım
Belkide hiç aramadım
 Kimi görsem karşımda
Zeytin dalı uzattım

Savaşmayı bilmem ben
Ne topa ne tüfeğe elimi süremem
Canımı alacak  olsalar da
Kimseye zarar veremem

Benim dünyam barış dünyası
Kardeşliğe açıktır kapısı
Sevgi aşktır sofrası
Dostluğu yaşatır kalbimin her atışı

Ne dini ayırırım ne de dili
İnsanız herpimiz önemsizdir mezhebi
Dostluğu kardeşliği filizken öğretmeli
Dünyamızın toprağına barış tohumları ekmeli
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