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Ramazan Çiçekli

1980 yılında  Astsubay olarak mezun oldum Hatay'ın  Kırıkhan ilçesinde
doğdum.
Sinop,Mardin,Ankara,Bitlis,Konya,Erzurum,Malatya,
Diyarbakır ve Bursa illerinde görev yaptım .2007 yılında emekliye
ayrıldım.İlknur,İlkay ve Sinem adın da üç evli kıza Bartu,Poyraz ve Duru
adında üç toruna sahibim.Halen yağlı boya ve ahşap yakma çalışmaları
yapmaktayım
ESERLERİ
Şairler şiir yazar; güzelin güzeli,ben çirkin güzeli.
Günaydın sabah iyi geceler şimdi.
ÖZELLİKLERİ             .
Günü                        .Pazar
Sayısı                       .Sekiz
Renkleri                       Gece Mavisi
Vazgeçilmezleri          Dürüstlük ve doğruluk

                                    Akıl kova ise fikir kovadan dökülen su gibi, İnsan
karnını doyurur önemli olan kafasını doyurmaktır.
Bilgi kadar değerli bir şey olamaz,çünkü öğrendiğin kadar yükselirsin.Bilen
insan en iyisini yapan insandır.Dahi en çok çalışan.Her türlü zorluk ve engel
bilgi ve akıl ile aşılır.Aklı olmayanın mes'uliyeti de yoktur. Farklı düşün farklı
yaşa bırakın insanlar size deli desinler.Dürüstlük en değerli
vazgeçilmezim.Aklınızı kullanarak varılmak istenen yere varırsınız,akıl gözü
ile her şeyi görürsünüz. Hile,yalan ve kurnazlık en büyük düşmanım.Akıl
eninde sonunda galip gelir.Kaypak uyanıklar asla dürüst ve eşsiz insanlarla
baş edemezler. İnsanları merak eder,yeni tanıdığım kişinin her şeyini
öğrenmek isterim.Kısa süre sonra ilginç ve gizemli bulmadığım kimyası
uymayanlardan  uzaklaşırım.
Dürüst olana güvenir ve hayranlık duyarım. Yeter ki yalan söylemeyin,tenkit
hakarete,övgü abartıya kaçmasın.
en yeter ki kovada balık ol.Denizler tatlı ve tuzludur her iki denizde balık
bulunur. :))               17 ŞUBAT

EN İYİ SİYASET DÜRÜSTLÜKTÜR.
                   :
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1 Ben

Bir ben var bende
elle tutulmayan,
gözle görülmeyen,
Zihnimin süzgecinde
bir başkasında
değer bulan.
Düşünen
bir saf ben var
bende,
İlgi çeken....................

                      08.04.12/Bursa

Ramazan Çiçekli
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1800'de İstanbul

İstanbul sisler içine gömülmüş,
Galata basamak basamak örülmüş.
Üsküdar'ın yeşil ağaçları kırmızı
evleri gözüküyor rıhtımdan.
Rıhtımdaki kalabalıktan sonra
şehir sessiz,
Mezarlık servileri orman kadar gür
ve dalları suskun.
Göze görünmeden geçip giden
dilsiz bir kalabalık hakim.
Sanki insanlar ölmek için gelmişler
sisin çekilmesini bekliyorlar.
İkbalin idbarını görmüş efendi
kadını erkeği,
Ruhu serinlikten zaman rüzğarı,
savaştan kalan dul kadınlar.
Umut,neş'e,gözyaşı üçü birara da,
kadınlar evlerinin bahçesine,
erkekler dertlerini denize dökmüş.
Düş ve gerçekten dökülen bu dilin,
yatağından akan şiirden oluşan,
başka bir şey değil 1800 de İSTANBUL.

                                               09.05.10/Bursa

Ramazan Çiçekli
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20 Haziran

Bu gece
bulutların üstünde
yıldızları topladım avuçlarımda,
Körfezde ki
mavi suların üstüne
senin
en güzel aksin vururken,
Açtım avuçlarımı
yukardan aşağıya,
yıldızları bıraktım.
Sabırsızlıkla beklerken
o tepkisiz,
ben sensiz yürüdüm sahilde
sessiz sessiz.
Dalgalarına
yakomoz düşmüş denizin,
senden
az bir ışik kalmış geriye.
Kıyıya vurmuş
deniz yıldızlarnı topladım
avuçlarıma.
20 Haziran en uzun gündüz,
en kısa gece.
Gökyüzü bulutlu
deniz dalgalı bu gece

                                      20 Haziran 2008/Bursa

Ramazan Çiçekli
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21 Nisan

Kumbaracıbaşı yokuşundan
Tepebaşı yoluna,
yağlı kalaslar döşendi.
Bağazkesen kalesinden
Kasımpaşa'ya,
bir gece de Haliç'e
gemiler indirildi.
İran şahı Serhar
boğaza köprü kurdu,
neslinin son patişahı
yeni hükümdar Fatih'in,
böyle bir olayı ne görüldü,
ne duyuldu.
21 nisan gecesi
Karayı denize çevirdi,
gemileri dalgaların  yerine,
dağların tepesinden geçirdi.
Altın şehir İstanbul'u bizlere
hediye etti.

                        23.0409/Bursa

Ramazan Çiçekli
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29 Mart

Ben senin  mağduriyetini
mazlumiyetini sevdim.
Ben senin  sessiz sakin
durgunluğunu sevdim.
Ben senin ak pak
sayfalar açmanı istedim.
Başa getirdim.
Ben senin yolsuzluğunu,
samimiyetsizliğini,
iktidar hırsını bilseydim.?
Yüreğimin yarısını verirmiydim.
Ben bir tek 'sen büyüksün'
demedim.
Ey sandığın  meşru sahibi,
değişimin tek adresi vatandaş;
Yoksulluk ve yolsuzluklara karşı
barış istiyorsan,şimdiden savaş.
İntizarım hep vatan ikbali içindir.
Bu kadar yeter; 29 Mart ta
iktidara gerek kalmadı beddua.

                                          30.0309/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Acı gerçekler

Kan kaybediyorum kan,
İçim yanıyor.
Gerçeklerim kâbus oldu,
Kâbusları yaşıyorum.

Zor hayat ta kalmak zor,
Gerçeği yaşamak,
Hayaller de gerçeği görmek,
Kendini bulmak zor.

Boşa yaşamışım boşa,
Hayat boş dünya boş,
Boşa geçmiş zamanım,
Ellerim şimdi bomboş.

Öfkeliyim hemde çok öfkeli,
Hatayı insan  kendinde görmeli,
Tam kendimi bulmuşken,
Öfkem indi içim bomboş

Ortam sanal âlem,
Gerçeklik  yok.
Yaşadığım ortam boş,
Yüreğim yanıyor, içim bomboş.

                   15.9.06/1400/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Acı kayıp

23 kasım sabahı;
Acı haber sardı içimizi,
Görebilseydin çaresizliğimizi,
Bilmek kolay, düşünmek zor.
İçimiz buruk, acımız büyük,
Bu ne acele, bu ne telaş,
Dostlarınla bir vedalaş,
Nasıl söyleyelim senin öldüğünü.

Ramazan Çiçekli
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Acı ve tatlı

Her acı için,
bir çivi çaktım akıl tahtama,
Her sevinç için,
bir çivi söktüm akıl tahtamdan,
Şimdi çivim kalmadı,
akıl tahtam  delik deşik,
bulgur eleği gibi...........

                       16.02.10/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Acılara tutun

giderken
geri dönüp
bakma
acı
mutluluğa
götürür
acı
geri dönüşüm
kutusunda
mutlu olmak varken
bu gün,
dün yok
yürü yürürken
önüne bak
acıların
geri dönüşüm kutusunda
13.11.14.16/rç

Ramazan Çiçekli
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Acıların kadını

bir hikaye bu sonu hüzün
yaşanmamış bir aşkın
özü sözü eksik
yarım kalan kadının.
gerçekle hayal arasında
doğruyu ara
yalanı bulmak uğruna
susun
hoşgörüyü herkes hoş görsün.
beklendiğinde gelmeyen
yaşadıkları ile
yaşamak istedikleri arasında
ihanetin mayası aşk.
veda et gözyaşı dök
gece yıkık duvarlar arasında
yürek sancılı,aynalar çatlak
yürek bin parça aşkı bulamayınca.
nefreti katık yaptık
gözü yaşlı iki yüzlü ihanet.
hafif yanık kokusu sarmış
kazanın dibi yanmış,
gözyaşları sizi hayallerine götürürken
bu yürek bu tende yanar.
ben bir kadınım
seyrettiğim bir ayna,
görüp anlayamadığın
sonsuza ulaşamadığın
aşk masum,
aşk size emanet.
sözlerime sakın üzülme,
sadece sev suskun kadın.
ruhun aşkına mirasçı
kalan bir kaç damla göz yaşı
ağla benimle ağla acılar çağırır yanına

4.11.14.16/rç

Ramazan Çiçekli
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Aç gözlerini anne

ömrümün en kırılgan noktası
kurumaya yüz tutmuş,
umutlarım yeşermeye ısrar ederken,
bakışların solgundu annem.
gözlerim gözlerinde yolculuk etti,
öpüp ellerini anlıma götürdüğüm yerde,
dudaklarını ıslatan bir damla su
gözyaşlarımdı anne.
her seslenişin can bulurken bende,
kalbin kaybolup gidiyordu mahşere anne.
merhamet bakışlı  göğsü nakışlı,
gökyüzüne doğru yükselirken ruhun,
boğazımda nefesim düğüm düğüm,
bir ana sıcaklığında çözülürken ellerin
avuçlarımda,
Allah bilir ya sevgi ve aşkla verilmiş bir yeminle
seni seviyorum anne.
Ey Allah'ım; huzuruna geldim,
bir dağ düşse de üzerime
onu bana bağışlanman için dua ediyorum.
azıcık umudum var,umudumun yeşermesi  için
huzurunda yalvarıyorum.
madem alacaksın  onu benden
ayak ucunda bana da yer ver.
sabah  olmadan  kapattım gözlerimi
her yer sustu,
ve geçmiş zaman kol geziyordu.
aç gözlerini bir Işık huzmesi vursun gözlerime,
silinsin geçmişim bir tek sen kal geriye anne.
sabahın beşi ruhun halen diri,dünü bitti
bu gün ruhun mahşere düşer anne,
ayak ucunda gözümden dökülen bir damla
gözyaşı abdest suyun olsun anne.
ruhun yükselirken arşa ben senin nur yüzünü
nasıl tarif edeyim anne.
görmek bir aşk işi,rüyamda gördüm seni
gülüşün aydınlatır geceyi,
bastığın yerlere çiçekler döktüm.
sözlerini rüzgar fısıldar bize anne.
senin sonsuzluk yolunda yürümeyen,
şefaat mirasından yoksun olur anne.
göz kırptığın en takıştığım yere de
aramıza çekilirken perde  ilahi bir huzur içinde
geride  kaldı dünya telaşı.
düne göre bu ğün ağır bir son gün
ruhunun koşulsuz teslimiyetinde
bize ağlamayın deme anne......18.10.20.16.rç

Ramazan Çiçekli
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Açılımı açalım

Açılımı açalım gerçeği konuşalım.
Gizli saklı kalmasın demokratik açılım.
Açık denizlere yelken açtık kim için.
Başımızı açarak açılımı açalım,
böylece açılıma katkıda bulunalım.
Şehitler geçmişi hatırlatır,
açılmadan önce APO itini asalım.
Açılımdan söze edenler açılıma kapalı.
Daha çok açılım daha çok demokrasi,
Ucu açık açılım  allah var korkutur bizi.
Açılım açılmadan krize girdi.
Ortaya laf atanlar çözsün şimdi bu işi.
Düşe kalk a gideriz bir bilinmeze,
Allah sonumuzu hayır eder bize.
Çok şükür açılım güze kaldı menekşe...............

                                                    04.12.09/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Açlığın simgesi

Aç bir Afrikalı çocuğun
ince ve siyah teni,
Güneşten pişmiş o narin
kemikleri,
Arkasında ölmesini bekleyen
bir akbaba,
Bedeni toprağa
gölgesi siyah beyaz
fotoğraf karesine düştü.
Zaman durdu kelimeler yetersiz kaldı.
Sudan 'da
                                  23.04.08/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Adalar

Çok uzak denizler
adalar bizi ayırmaya
dalgalar bizi batıramya
gücü yetmez
rüzgar dinletir sesini
dans ettirir bulutlar
üzerinde bizi
ellerini kavuştur
isterse
rabbim bizi buluşturur

               30.3.16.16/rç

Ramazan Çiçekli
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Adam olmak

Yaşamın ötesinde;
İçten ve doğal,
Hayatı anlamak,
Anlamlara mana vermektir.

Sevginin ötesinde;
Ruhun iç mimarı olmak,
Yaşamı dekore etmek,
Adam olmak demektir.

                     21.11.2006
                        BURSA

Ramazan Çiçekli
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Adam yok

bizim hikayemizi hikaye eden yok,
dağda madenimiz var çıkaran yok,
koca bir tarihimiz var anlatan yok,
varlığımızı yokluğumuza katık yaptık
bilen yok.
aslı yok yaylasında bin  koyunum  var
diyene inanan çok
velhasıl el yalanı gerçek gibi anlatır,
gerçeğimizi anlatacak adam yok.
anlayacağınız bizde hikaye çok,
hikaye edenimiz  yok.....10.4.21.16.......rç

Ramazan Çiçekli
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Adamım

istiyorum
neden niçin bilmeden
konuşmak
sabahlara kadar
ayaklarım gitmez
gözüm görmez
ellerin tutmaz
seni gördüğüm zaman
be adam
dilim lal olur
yüreğim asılı kalır
aklım bir uçurumun kenarında
beklerken
olduğum yerde
yokum
yoksun
olduğugumz yerde
kimse yok
engelleri aşmak için
çabalarken
gitme güneşim ol
biz bize yeteriz
son bir söz söyle
adamım

21.3.16.16/rç

Ramazan Çiçekli
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Adamım II

Üç gün kapalı bir yerde
Dokunmadan birbirimize,
Bir arada kalalım.

Nedeni sana olan saygımdan,
Çok istediğim de yok zaten.
Yakmadan tanıyalım birbirimizi.
Nefrete dönüşmeden.

Canım dediklerim canımı almadan,
Senle aydınlan malıyım.
Tek sığınağım,
yanında olmak istedim,
Ben böyle biriyim adamım.8.3.19.16..rç

Ramazan Çiçekli
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Adamım III

kollarımda ısıttığım
bedenini,
karanlığın gölgesinde
kim ısıtacak şimdi.
gönlünde yer ettiğin
vefasızlar
yerden yere vurdular seni.
dostları kibir içinde,
dilinden düşürmeyenler
düşürdüler seni.
varlık sebebim;
gönül gözünü açtıkların dedikodu
rüzgarına kapıldı,
poyraz esintisi altında
her yer toz duman,
fırsatçılar kıskançlıklarına boğulmuş,
durumda,
öfke rüzgarı içimi kavuruyor,
dostlar endişe içinde seyirci,
ölmeni istiyor.
sen bana yetersin ,ruhumun gıdası,
bilgi deryası, iyilik abidesi adamım.
yılanların öcü
göz kamaştıracak kadar süslü,
ne ölmeye ne öldürmeye değer,
tanrının bahşettiği güzellikler sana yeter.
derin sessizlik içindesin,
kimse yaptığı kötülüğü görmez,
zulme karsı ,gönül gözlerini açmaya ,
çalışırsın bilirim.
korkular korkutuyor beni ,
gereksiz sorular sormak,
senden uzak kalmak
bir işaret değil mi?.
zamanında varlığını öldürmediğin kişiler,
diri diri toprağa gömmek isterler,
kimse cesaret edemez de
onuda cesaretlendiren var,
güneş balçıkla sıvanmaz
ama sıvamaya çalışırlar adamım...2.6.19.16 .rç.

Ramazan Çiçekli
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Adı bende gizli

Beyaz ve mavi,soğuk ve uzak diyarlarda
her gün söylenen şarkılarda sen varsın.
Güneşin ulaşamadığı yerde,dünyanın kapısını
çalacaksın.
Sevgiyi seveceksin,arayıp bulacaksın,sabır
göstereceksin.
Yoksa camdan kendini göremessin sen.
Biliyorum en çok yaşadığın hayattan çektiğini,
bakmasını bilen gözden esirgeme güzelliğini,
Gezinirken yasemin bahçene sevgi tohumları ektim,.
sabır tarlasında saygı diktim.
Beklemekten uyuz oldum her gece,
sevgi limanına sığındım ama gelmedin,
Acı çekiyorum acı,acı mutluluğun habercisi,
bekliyorum mutlu haberini,
Bu kadar yalvarsaydım tanrıya huriler gönderirdi
cennetten bana,
Varlığının değerini bilir yokluğunun acısını çekerim.
Tükendim artık bittim, gerildim.Su perisi
Sabrımı sınayan o aklı salim sahibi tanrıya bıraktım seni

                                                              03.03.10/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Adı handan

O
kimsedir
sevgi gören
sevilen
Onun
düşerse gönlüne ateş
yardan,
fazlası eksiği
ne varsa
özünde
canı cananın adı aşk

                                  15.10.12/Bursa.

Ramazan Çiçekli
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Adın ezber bozar

Adın hafızamda yer tutmaz,
gözlerimde sır perdesi,
Her gece hatırda tutmak için,
cümle başlarında tekrar ederken
seni,
Kelimeler birbirine karışır,
parmaklarıma yazdım,
bu yüzden adının baş harflerini,
Düşünürken bir gece
yaladım parmaklarımı,
silindi bütün adının baş  harfleri,
Baktım olmuyor,
hafızamın bir kenarına
koydum resmini,
hatırıma geliyor yumunca gözlerimi.
Unutmam artık ezberim desin,
her gün tekrar ediyorum seni.

                                       07.08.11/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Adını siz koyun

Yüz on dokuz kazada,
Seksen sekiz ölü,
Dört yüz on dokuz yaralı,

Bu kadar ucuz insan canı,
O öldürmeden siz öldürün,
İçinizde olmayan canavarı,

Beyin travması geçirmiş,
Bayramlık trafik  kazasının,
Adını siz koyun,

Bayramınız  kutlu,
Kazanız mübarek olsun,
Yurdum insanı,

                     26.10.06.Bursa

Ramazan Çiçekli
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Afet

Sebebi çaresizlikte olsa,
Dere yatağını yurt tutanlar,
Farkında olmadan,
Kendi felaketini hazırlar.

Tutunduğu çaresizliğe
Sıkı sıkıya sarılsa da,
Zamansız gelen afet,
Kabul etmez mazeret.

Kara bulutlar girer araya,
Güneş ışığını kaybeder.
Aniden öfkelenir doğa
Ne varsa alıp götürür.

Doğa dere yataklarını,
Yeni bir felakete hazırlarken,
Bu gün olmasada;
İlerde çıkarır öfkesini.

Zapt etiğin yerleri geri alır elinden.

                        8.11.06Bursa

Ramazan Çiçekli
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Affet

Kötülüğü hoşgör demiyorum,
içindeki duvarları yık gitsin.
Bugün ki duygularımız yarın
gerçeğimiz olmadan,
içindeki tıkanıklık bitsin.
Her an içindeki öfke ve kin
için içini yer bitirir.
Büyüklük sende kalsın,
ruhunu kirleten duygudan kurtul
bırak onun allah cezasını versin.

                                  29.03.09/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Ağla

dert de ağla yok de ağla
ağla gözlerim
varlıkta ağla yoklukta ağla
ağla yüreğim ağla
düş ağla kalk ağla
şükür Allah a
doğ ağla öl ağla
nedensiz nedenlere
ağla ruhum
zamansız giydiğin kıyafete
gidişine gelişine geçmişine geleceğine

                                     7.12.14.16./rç

Ramazan Çiçekli
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Ağlama en saf sevgimize

Sorma
sorup sorguluyor
sarıp sarmalıyor
gözlerime bakıp
ağlıyorsun ya,
nedenini bilmeden
aklınla çözemediğin hislerini
ruhunda hisset,
ruhun bedende kiracı
mülkün tapusu sende
yersiz endişelerin bitirir seni
üzülme düşünme ağlama be güzelim
bu en saf sevgimize .28.2.19.16..rç

Ramazan Çiçekli
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Ağustos böceği ağlarken

Gök siyah mavi karışımı bir renk
 ve ters yüz.
 Birazdan güneş yanımdan geçerken
 gölgem önüne düştüğü gün.
 Tanrı göğü temizlemiş geride renklerin
 izi kalmıştı.
İnsan tanrıyı gökte neden arar.
 Dünden uyuyup kalsam yarın gözlerimi
 kim açar.
 Takvimden bir yaprak kopsa farkında
 olmadan,
 bu unutulup kaldığım yerde.
 Gölgeler düşer önüme sabahın köründe
 kaybolurken geçmişle gelecek arasında
 öğle vakti,
 izleri kapanır gün batımı sevenlerin
 saklandığı yerde.
 Bir çok ölü insan ruhu var zihnimde
 susmak bilmeyen,
 Gölgem dokunurken gözlerine,gözlerin
 gözlerimde,
 konuşulmayan sözlerin sessizliğinde
 ağustos böcekleri ağlıyordu.

 07.10.13/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Ah bir anlatabilsem

kalbinle konuşsan hoş
aklınla konuşsan boşsun,
sözlerin kaba ve sevgin kırıcı
yumuşak ve sevecen olsan,
kalbimle ruhumun arasında
sıkışıp kalan ince bir heyecan
ve vazgeçilmeyen im sin sen.
nasıl söylesem bilmem ki
kelimeler aklımdan
bir bir dökülürken
unutulanlar dalga dalga
gelirken aklıma
önce ellerimde sonra kalbime
dağılır
yumak yumak yuvalanır yüreği de
sancısı
kalbim sıkışır ruhum daralır
gözlerim her yerde seni arar
aklım deli divane
nasıl anlatsam bilmem ki
sensiz geçen yalnızlığımda
yine sen
öfken nefrete dönüşürken bile
sevgimden eksik kalan bir şey
kalır
anlat diyorsun da bir anlatabilsem
eksiğim tamamlanır .

18.03.15.12.16/rç

Ramazan Çiçekli
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Ahilik

Elim,
yüzüm,
gönlüm
alın teri
kusursuz mal üretir.
Gözüm,
belim,
dilim
ücreti alın teri,
kurumadan ödenir.
Emek ve sermaye ahilikte kardeştir.

                                       14.05.11/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Ahiret

Ölüyü diriltiverse
 tanrı önümüzde
 ne değişecekti
 iç/özümüzde,
 çıkıp gelirken
 kabirden ceset.
 Ahireti
 dünya gözü ile,
 bu dünyada görgöreceksin ki;
 Dokunurken
 rüya ile gerçek
 arasında
 kaybolup gideceksin.
 Tığ batmış gibi
 yürek acısını hissedecek,
 kor ateş gibi yanacak
 yüreğin.
 Hıçkırıklar arasında
 düğümlenecek nefesin
 bağırırken
 gözümden kaybolup
 gidecek bütün gördüklerin........

 13.10.13/Bursa.

Ramazan Çiçekli
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Ahiret 1

Mabudum sensin
 iste sana geleyim.
 Aklım ruhuma tabi
 kalbim nur,
 gönlüm huzur dolu.
 Herşeyin
 tek sahibi sen;
 maddeden
 manaya koşarken,
 canım senin
 malım senin
 cennet karşılığı
borç karşılığı verdim ben

                               20.10.13/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Ahraz

Gözlerimle gözlerim,
Duyulmaz ki sesim.
Ellerimde tüm hünerim,
Sorunlarımı işaretle çözerim.
Duyamam ne konuşulanı,
Ancak dudaklarını izlerim.

                                  2001

Ramazan Çiçekli
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Ailem

Anam kürt,
babam yörük,
ben TÜRK'ÜM.
Ayrılık varsa kaderde;
Allah korusun,
parçalanır aile,
Geriye bir ben kalırım.
Öksüz,yuvasıız  ve  YURTSUZ

                             29.12.06/21:00/BURSA

Ramazan Çiçekli
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Akibet-i Mevt

Sen suçla ve küçük düşür,
ben savunmasız ve
çaresiz hissedeyim kendimi,
sonra aramıza duvarlar örelim,
istersen gerilim odasında
boğulup gidelim.
Aşk ve sevgiden birşey kalmasın,
mutluluk unutulsun kötü anılardan başka,
dönülmez aşkın ufkunda.
olgunluk ve sabır oyunu oynayalım.
Yalnızlık hissiyle kopmalar başlarsa,
yemin ederim ölümle bitecek bu ilişki
haberin ola......

                             16.12.08/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Aklım diğerlerinden farkım

Gizli bir hazine idim,
bilinmeyi diledim,
seni yarattım.
Dünya benim eserim,
Adem benim suretim,
yeryüzü halifem.
Ruh ve nefis verdim ona,
herşeyi öğrettim.
'Oku sen yaradanın adına oku'
hiç peygamber gelmezse de
sen bana ulaşacaktın.
İşte hazinemin gizli sırrı,
AKIL içinde gizli.

                              14.08.10/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Aklımdan kalbime düşerken

Yaşadığı yeri sordu,
raylar arasında
gidip gelirken
tren.
Kelimeler dilden
bir bir dökülürken,
içten gelen
samimiyetten.
Peşine düşsem
Cuma ovası
son durakta,
Zaten sen o gün,
gerçek değil
bir düştün İZMİR in sokaklarında

                     28.8.11/İZMİR

Ramazan Çiçekli
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Akşam

akşam oldu
sabahı beklerken
edebiyete giden
yolculukta
bir yolcuyum
hayat yolunda
emelim uzak
ecelim yakınken
sabrım
musibet belanın ayrımında
nöbet tutmakta

               5.2.16.16/rç

Ramazan Çiçekli
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Al götür beni

sen var ya
hayransın bana
baktığında
gözlerin parlıyor
bir anda
kaybolup gidiyorum
sensizliğe
al götür uzaklara
bulamadığın ne varsa
bende
sen ruhuma dokun yeter
omzuma yaslan
göreceksin o zaman
nasıl iyileştiğini
Allah şahit başka hiç bir şey
mutlu edemez seni
gel al götür beni benden
yoksa
el olur giderim gözyaşlarında.25.12.18.16..rç

Ramazan Çiçekli
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Alacakaranlık

Yeşille sarının karışımı
ölümle hayatın ayrımında,
yeryüzü yorgun  ve bitkin.
Güneşin altında
aydınlanan dünya,
akşamın serinliğine hasret.
İşittiğim sesler
ruhumu aşağı çekerken,
Ellerimi tutarken rüzğar,bir ağacın
oynayan yaprakları arasında,
Bulutlar girdi araya,
buzlu camın ardından,
yansıyan ışık gibiydi ay,
Her gün farklı bir yüze,
farklı bir çehre gülümsüyordu.
Ağır ağır akarken gece,
ışıktan su tutuyordu ay.
Yeryüzüne baktığımda yer,
alacakaranlıktı.

                                  23.07.10/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Alaşehir

Şehir kül yığını
biri öldürüyor
diğeri gömüyor.
Biri yakarken diğeri
söndürüyor,
biri kaçarken diğeri
kovalıyor.
Dünyanın cehennem yeri
ve Akşehir yanıyor.
Sami paşam
her atılan kursuna hedef,
onsekiz yerinden yaralı
İki Eylül gün İzmir'e doğru koşuyor.

28.12.13.! 6

Ramazan Çiçekli
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Alem

Mihrabımın küllahı,
mezarlık parmaklığı,
ay,lale,zambak,
nal yaprak mızrakmısın sen.
Sancak direğinin en yüksek yeri,
Kabe'ye işaret,göğsümde nişan,
gökte dalgalanan bayrakmısın sen.
Çadır tepesinde tuğ,
Türk'ün sembolü,
nazardan koruyan bir güçmüsün sen.
Bir mermer,bir bakır,
bir tunçsun yapraktan,
Alem lerde alem misin sen..............

                                             19.02.11/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Alevi

Avuçlarında taşı ateşi,
Sönmesin bende ki alevi.
Eksik etme sende ki ateşi,
Küllenmesin ateşin alevi.
Söndürürsün içimde ki ateşi,  
Sen olsaydın alevi .
Küllenmez gönlümün ateşi,
Gönül pirimdir Bektaşi.

HERKEZ OKUDUĞU GİBİ ANLAR ANLADIĞI GİBİ OKUR .

Ramazan Çiçekli
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Algı

dilimin şifreleri aklında demlenir,
demini boş ver şeker tadında olsun.
misal labirent çıkmazında
geri dönüşü olmayan,
salyangoz girdabında kelimeler.
anlama yetisini yitirmiş insanlarda
anlamını yitirir.
anlam yüklü kelimeler her insanda
zamana dayalı hükmü şahsiyeti var.

                            15.12.14.16./rç

Ramazan Çiçekli
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Alışamadım

bana bırakma zamanı
biraz değiştim
duyduklarına
gördüklerine inanma
içindeki duygusallığını sakla
seninle mutluyum
gelecekten umutlu
geçmişi geri getirebilsem
hayallerim yaşamım olurdu
alışkanlıklarım alışamadım
seni tanıyınca değiştim 25121816….rç

Ramazan Çiçekli
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Allah bilir

Sır;
sırlar dünyasında
gizli
sırların mahremiyetine
girmen de izin var.
İkimiz
arasındaki sırrı
ne melek
ne peygamber bilir.
Sana olan aşkımı
kimse bilmez
Allah bilir.
Kalbim duyar
aklım görür,
sır çözülür
akıl almaz
ifade edilmez
sırlar var.
Kul bilmez,
sen bilirsin,
ben bilirim birde Allah bilir......

 21.09.13/Bursa.

Ramazan Çiçekli
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Allah seni affetsin

ömrün boyunca
ben dedin durdun,
nefsine esir oldun.
yaptığın haksızlıklara
övündü durdun,
şeytanla arkadaş oldun,
sark kurnazlığı yaptın.,
güç elinden gidince ,
ecel de başlar '
en güçlü benim' diye
korkunun ecele faydası yok?
Allah seni affetsin
yapacak bir şey yok.24.3.19.16.rç

Ramazan Çiçekli
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Allah var Allah

en çokta ;
sevdiklerinden yersin,
darbeyi.
canım dediklerin ,
canını alır da,
Azrail aldı sanırsın.
güven ölünce ,
sol yanına girer
önce sancı,
ah dedikçe ahını alırlar da
inanamazsın.
ağlayacak olan anan bile,
ağlamaz el olur sonunda.
tutunacak bir dal ararsın da
bulamazsın,
tuttuğun dal elinde kalır..
sığınacak yer ararsın
bulamazsın ,
çıkmaz aralıkta tıkanır kalırsın.
ne anlayan nede dinleyen
birini çıkar karşına,
en sonunda bir ALLAH la kalırsın
baş başa , ... 27.5.19.16.rç

Ramazan Çiçekli
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Allahın sevmediğini  kul  nasıl sever

ister
psikolojin bozulsun
isterse genlerin
benliğin
nasıl algılarsan
alğılasın
iyi diyemem
tanrının kötü
dediğine
ne hoş karşılar
nede hoş görürüm
örmediğim duvarı
neden yıkayım
Allahın sevmediğini
ben nasıl severim

6.3.16.16/rç

Ramazan Çiçekli
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Alo

Hemen hemen her gün,
kaç kez adını aradım.
Bir sevginin adıydı,
adını andığım.
Ahizenin diğer ucunda
sen vardın,
Umudun tükendiği gün,
bir aşk sözcüğüydü,
herkesin dilinde,
''ALO'' diyor.A.BELL için.

                                    27.02.11/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Altı ok

Cumhuriyeti özümsedim,
Halkcılık ve devletcilik,
anlamını yitirdi,ilk rengini kaybetti.
İnkilapcılığın yerini tekamülcü
demokrasiye getirdi.
Milliyetcilik milletin kendisi,
köylü milletin efendisi/kölesi,
Laikliğe alışamadım gitti,
saygı duyduğum bir ilkti.
bu bende kalan altı okun hikayesiydi.

10.5.14.16/rç

Ramazan Çiçekli
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Ana

Bırak artık baba;
yapmadıklarını  kalan günlerinde
yapsın ana.
Sayılmayan gözyaşları dökülür,
zamansız ayrılığın acısına.
Dökülen duaların yetersiz  kaldığı yerde,
sensiz nasıl yaşanır ana.
Sinsi derdin elin düşünce,
öldürdüm seni içimde,
kalbimi açan anahtarı alıp gittiğin gece,
Şimdiki zamanın
dili geçmiş gelecek zamanda,
kavuşacaksın sonsuz yaşama
Sayılı günler su gibi akıp giderken,
dokunabilsem sana
yeniden başlayabilsem seninle.
Yanmak, hatırlanmak sevmek için,
uçlarda yaşamak,
başucundan ayak ucuna kadar.
Avuçlarında büyük bir yaşamın
hüznü var.
Belki hep o yüzden elin yüreğinde.
biraz daha uyuyayım göğsünde,
herkes düş gördüğünü sansın.
Gerçeği sadece sen bil,
yarı uyanık  göz kırparken,
Üşümüş gibi yapıp
biraz daha sokulsam sana,
gören sevgili zannetsin..
Sen uyansan bile
bırak biraz daha uyuyayım koynunda.
Sen  ölmeyeceksin ki
bedenin toprak  olsada,
ruhun hep benimle olacak ana..

                                             BURSA

Ramazan Çiçekli
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Ana baba

Sana itaatim
yaratana hürmetimden /dir,
varlığıma vasıta ve sebep olan sensin.
Kalbini kırmaktan
Allah'ın azabından korkarım.
İsyanım haksızlığa uğramam dandır.
Bilmem ki narında mıyım
nurunda mı yım.
Yemin edip sana küsmem
küsüp kefarete düşmem.
Bilirim ki sana eza etmek cefa etmek
haramdır,
Varlığım sensin mülküm sensin,
Gün olur vakti gelir eden bulur,
On emrin biri ana babaya hürmettir
be BABAM.

17.07.13Bursa.

Ramazan Çiçekli
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Ana dilim

Dil katili olmasa,
Dil başka olur,
Dilek başkalaşır.
Değişik ağız şive olmasa,
Konu başka olur,
Konuşan başkalaşır.
Saygısız ağızlar olmasa,
Aydınlar başka olur,
Dil başkalaşır
ULUSAL dilim,
Herşeyim.
ANADİLİM bambaşkalaşır.

                      23.10.06/1600/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Ana sütü

Damla damla akar,
Kolları gibi nehrin,
Tanrı sanki;
Evreni bir tarafa bırakıp,
Onu yaratmış gibi,

Evrenin aydınlığında;
Onunla baş başa,
Ayrı bir sohbet içinde,
Yaşadım bir ömür boyu,
Bana özel olan,
Gizli bütün özellikleri,

Damlaların en özeli,
Diğer damlalar kadar değerli,
Belki tadı belki rengi,
Ondaki vitamini Rabbim,
Hiç bir besine vermedi.
Ana sütü gibi.....

                      28.09.06/11.00/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Anahtar

Dünya döner ben dururum,
ben dururum dünya döner.
Gündüz geceyi,gece gündüzü izler.
Seneler bir gün,
bir sene üçyüz altmış beş gün,
ben yeri yer beni çeker.
Göz görür, kulak duyar,gönül hisseder,
Bütün varlıklar secde etmiş,
mahşeri bekler.

                                     26.02.09/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Anam

Sıkıntılı anımda
Hep yanımda olan,
Hiç aklımdan çıkmayan
Dualarını eksik etmeyen
Biricik anam …
Hiçbir zaman;
Dilimden düşmeyen
Kalbimde yaşayan,
Kimseyle paylaşılmayan,
Sevgili anam.
Kıymetli oğlun;
Ne kadar büyüse de,
Yanın da hep çocuktur,
Sevaplarıma ortak,
Günahlarıma kefil,
Fedakar anam …

Ramazan Çiçekli
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Anla artık

Denizde dalgaların,
sahilde martıların sesi.
Kumsalda yosun,
bir tek sen yoksun.
Anla artık.

                               11.07.2007/Bursa
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Anladım ki

Anladım ki;
yürümüyor birlikte
bir  gelip diğeri  giderken.
Kısknırken  kaybetmek,
ağlarken nedenini bilmeden,
sabrı dilemek  gibi.
Anladım ki,
sevginin en uç noktası,
ruhta insanın  ne istediğini
bilmesi,düşünmesi
gibi  bir  şey.
Sevmek  bir iddia ise ispatı gerek,
Hayatı dolu dolu yaşamak
isterken,
Anladım ki,
içimdeki yangının sebebi sensin.

                                    21.10.12/Bursa
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Anlamak

ruhum
harabeye dönmüş durumda
senin gülüşleri
benim iç çekişler im
birbirini tamamlar.
gönlüm sürgün
üzüntü düşer nasibime
mahzun mahzun ağlar,
yüreğim.
ölürsem yakın beni
küllerimden gül fidanları dikin,
diri kalırsa hafızam
hatırlatın bana ruhumun sessiz
kalışlarına.

22.5.14.16/RÇ
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Anlatabilsem  sana

kalbinle konuşsan hoş
aklınla konuşsan boşsun,
sözlerin kaba ve sevgin kırıcı
yumuşak ve sevecen olsan,
kalbimle ruhumun arasında
sıkışıp kalan ince bir heyecan
ve vazgeçilmeyenimsin sen.
nasıl söylesem bilmem ki
kelimeler aklımdan
bir bir dökülürken
unutulanlar dalga dalga
gelirken aklıma
önce ellerimde sonra kalbime
dağılır
yumak yumak yuvalanır yüreğide
sancısı
kalbim sıkışır ruhum daralır
gözlerim her yerde seni arar
aklım deli divane
nasıl anlatsam bilmem ki
sensiz geçen yalnızlığımda
yine sen
öfken nefrete dönüşürken bile
sevgimden eksik kalan bir şey
kalır
anlat diyorsunda bir anlatabilsem
eksiğim tamamlanır.

18.03.15.16/rç
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Annem

İstediğin gibi olmuyor,
hayatta  istediğin  her şey.
bizi  yalnız bırakma dedi.
Yüzüne  bakıp  annemin.
Nerden bilebilirdi sarılışın son,
bakışların  unutulmaz olduğunu.
Geçmişi kabuklu  yara
dokundukça azan.
Hasretlik  yürek  dağlar,
kuruyan  yaprakların
hazan  olduğu gün.
Akılda  saklı kalır,
bir çınar ağacı heybeti.
Yaşanmayan  duygular
toprak  olurken.....................

                              21.07.12/Bursa
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April beş

Estetik duygusu yüksek bir söz açar,
biraz nazlı biraz cilveli.
Çok görünmeyen yüzü,
gözlerin kapalıyken dağı havada görmeli.
Güneş bu gün doğmuş olsa
güneş ay çiçeği gibi.
Yüksele bildiğin kadar yüksel istersen,
dünyaya bir noktadan baktığında
her şey anlamını yitirmiş olacak.
Güneşin beyazında bütün ayrıntılar gizli,
aşağı indikçe yer göğe yükselir.
Uzaktan çok yakın olan yaklaştıkça
uzaklaşır.
Denizi ararken gözlerim suya hasret,
hava su gibi dalga dalga,
Anı anına uymaz ürküten fırtınaların,
boğan dalgaları var.
Deniz denizdir,bir dağa sığınmak
denizden daha güvenlidir.
'Gelme 'dedikçe sevdalılar uymaz yasağa,
bir dağın en iyi görülebileceği yerde,
dağın dağa selamı var.

05.05.13/Bursa.
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Aradığım adam

Taş atmak istiyorum martılara
 aradığım adamı buluncaya kadar.
 Balık tutmak istiyorum sahilde
 körfezin kokusunu alıncaya kadar.
İşime dönmek istiyorum çünkü
 mutsuzum sevgiyi buluncaya kadar.
 Ölüm ve acıyı yaşayarak ağlamak
 istiyorum.
 Kokusu olmayan herşeyin tadını
alıncaya kadar.
 Uzun uzun koklamak istiyorum
 kokundan mahrum olmadan.
 Dünya bizim dışımızda yaşadığın
 bu kadar koşturmacadan sonra
 ve hayat devam ediyor
 bardağa dökülen şarabın tadında.
 Bir oyun oynayalım birlikte
 sen bana bir şey söyle
 başkasının bilmesini istemediğin.
 Çılgınlık öfke nefret kulakları
sağır eden.
 Anlayış ve kabullenmek
 affetmekten ve sevmekten geçen.
 Hayatı paylaşırken,bir görünmezi kucak açtım,
 dünden bu güne kalan mutluluğu yaşıyorum.........

 09.10.13/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Arama beni

Arama beni,
çalma kapımı,
Kendimle
kavgalıyım ben,kavgalı
.

Ramazan Çiçekli
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Arayış

Var olan
nedensiz
yokluğun
bir ışık
hüzmesi altında
test etmeden
bir arayışla
bulunmaz hissettiklerin.
Ayrılık ve hasret
birbirinden çok farklı
kıyafetin öne
geçmeyen güzellikte
kelimeler
birbirini  tamamlarken
anlatılanları.
Nefsinin onuru
haksızlığa
esir  olmadan,
Sevgi yoksulu insan
ister ilgi alaka

                         21.12.12/Bursa
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Ardıç kuşu

Ardıç ağacı olmaklı
bir kayanın başında
veya bir ormanın
kenarında
Mücadele etmeli
rüzğara karşı
bir uçurumun kenarında
ardıç kuşu kadar masum

16.2.14.16

Ramazan Çiçekli

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Arınma

terliyorum ya
toprağın
suyunu çekiyorum
ıslak tenimi
rüzgarda kurutuyorum
yokluğun bitmez
hasretin tükenmez
güneş terk etsin
rüzgar esmesin fark etmez
Ben her gün
sende durul anıyorum ya 2.10.18.16 ..rç
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Arka-daş

Giderken bir yere
arkana daş bağla,
dinlenirken sırtını
daşa daya.
Sıkıntılı anında
sırtını dayadığın,
arkanı yaşladığın,
önünde siper olan
arka-daştır.
Düz ve geniş bir daş,
arkadan gelecek  daştan
seni korur.
Herşeyi satın aldığın gibi
onuda satın alır,
hediye eder,
emek sarfetmeden
sahip te olabilirsin.
Amma;
Onu kendin gibi bilmedikçe,
o bir taş,o bir odun,
Onu anlamlı kılan
güven ve dostluğun,
zaman içinde yolculuğundur.
Meşe ağacına yaslan
hem dinlen
hemde güç kazan,
samimi ve cana yakın ol.
Aşk mı arkadaş mı?
Boşver sen aşkın akıttığı
gözyaşlarını silen,
BİR ARKA-DAŞIN OLSUN.

                        22.02.09/Bursa
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Asker

'A' Arapça'dan aldım eskri
'S' Sonradan ekledim 'e' yerine 'a' yı
'K' Kendimle özdeştirdim eskr'i
'E' En başındaki 'e' harfi
'R' Ruhumuzun yükseklik hali,

'E' Ulviyeti ruhiye (ruh yapısı)
'S' Selameti fikriye (salim fikir)
'K' Kerameti tabiye (önceden görüş)
'R' Riya zatı bedeniye (vücut dayanıklılığı)
'A' Allah'ın baş harfi (iman yapısı)

Ramazan Çiçekli

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Aslan

İlk kez karşılaştığımda,
Bu kez bakıp geçmiyeceğim.
Uzun uzun seyredeceğim.
Gözbebeklerinde;
dişiliğin asaletini,
estetiğin derinliğini
ve inceliğini göreceğim.
Dokunma dan özgürlük anıtına.

                08.12.2006/BURSA
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Aşıklar

Kadın;
ufak tefek zarif,
Erkek; uzun boylu  ve iri,
Karın  boşluğuna  geliyor
dizi.
Yani  birinin  boşluğunu
dolduruyor  diğeri.
El ele tutuşmuşlar avuçları
kenetli,
Göz  göze  diz  dize
iskeletleri.
Bir  yanı  gündüz  bir  yanı
gece.
Hangisi gerçek  hangisi  rüya
bu düşsel vakitte,
el ele  uyanacak iki  aşık
mahşerde.

                              14.07.12/Bursa
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Aşk

Uzatın elinizi
Konuşun birbirinizle
Sorunlar çözülsün
Dokunun birbirinize
Aşkınız büyüsün

Ramazan Çiçekli
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Aşk  vurgunu kadın

dertleri biriktirdiğin
sabır torbasında
ne tutuyorsun
dertli kadın
dert sevdalılarına
sat gitsin
tüm güzelliklere
yüreğine sığmaz
sevdalı kadın.
sana hürmetim haktan
aklım ve ruhum
merhametli
şehvet hayvanların sıfatı
yüzü nurlu kadın
akıl
sadakatini sevdim
ben sana seni sorsam
ne dersin
aşk vurgunu kadın
14.11.14.16/rç
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Aşk dansı

Gözlerinin içinde aradım,
'Kalbime gir,kendin ol '
dediğin gün.
Bir aşk şiiri yazdım,
senin adına ısmarlama,
En ufak terslikte
'sil beni'dediğin gün.
Allah kahretsin o sendin biliyormusun.

İçindeki güzelliği bilmesem,
şimdiye  çoktan silmiştim,
o sözü söylediğin gün.
Madem ki gitmeye bu kadar hazırdın,
hayel kırıklığına uğratıp,
neden ahımı aldın,gideceğin gün.
Dünle bugün arasında
tutarlılık aramak beyhude,
arsız kedi gibi saldırdın bana,
Her sözün soğuk bir hançer gibi,
yüreğime sapladığın gün.
Ne seni,ne o günü unutmadım biliyormusun.

Kalbimin sesini dinledim,
hiç birşeyim olmasın,
herseyim sen ol dediğim  gün.
Aşk çirkin bir tuzak kurdu,
sevgi kirli çıkarlara zemin hazırladığı gün.
En zayıf noktamı yakaladığın an ezdin, biliyormusun.

Aşk adamına aşkın gücünü gösterdin,
aklımın gel gitlerde olduğu gün,
Yeter canımı yakma,aşkın dansını oynadıgım gün
en mutlu anım biliyormusun.

                                                          09.03.10/Bursa
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Aşk devri bitti

Artık
hesapsız aşklar
devri bitti.
Tarihin mantığı
onu
geleceğin dışına itti.
Aşkın
gölgesine sarılmak,
çağın
tabiatına aykırı şimdi.
Ruh ilgisiz
devir
akıl mantık devri.
Aşk ancak
sevgi ikliminde
meyve verir.
Kalpten aşkı atmak
yinede
heybedeki fazla yükü
atmak gibidir..........

27.11.13/Bursa.
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Aşk durağı

bir resim
bazende bir şiir
seni bana getirir
aşk durağım
güzergahım
ve şair
sana doğru bakar
yolum sana
yönüm sana
adımlarım
değer bulduğum yere
atar .... ne/ra 5.10.17
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Aşk düşüncesine aşkım

aşık oldum
aşk düşüncesine
ve bir eş olarak
bekledim seni
bütün hayatım
seni düşünmekle geçti
bir baba
ve sonra
bir büyükbaba
düşüncesi ile
ve seni düşünmek
her gün ve her gece
aşkı düşündüm
hayatımızın hikayesini
ve çocuklarımızla birlikte
aşk düşüncesi ile
tadına bakmamı sağlayan
zor zamanlarda
yanımda olan sen
seni seviyorum
izin verdiğin için
ve aklıma gelir
tüm bu düşünceler...
Sevgili gelecekteki eşim
Evet ben aşık oldum...

6.2.16.16/rç
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Aşk evliliğe giden yoldur.

Dur bakalım sevgilim,
nereye gidiyorsun.
Aynı çatı altında  beni
terk mi diyorsun.
Evlenmeden boşanmam,
masumiyetimi kaybetmişken.
Önce sözünü tut,
nikah masasına gel,
birlikte yaşamak için.
İyi bir işbirliği aşkı doğurur,
AŞK ise  evliliği...........

                                08.02.10/Bursa
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Aşk geride kaldı

Düşlerin izini sürmek,
anı yaşamak,
artık çok geride kaldı.
Yaş gelmiş elliye
üçte ikisi gitmiş ömrün,
biri kalmış geriye.
Ayak izleri
nefes almadan geriden
gelir.
Aşk tutku ve hayaldir,
geldi geçti işte.
Sevgi düşlerimde
sesim dağa çarptı,
çoktan döndü geriye.
Mazi sessiz ve sakin gelir,
aşk geride kaldı.

                                 07.04.11/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Aşk hazırlık ister

Düşünceni
açıklamaya inanmadan
açıklarsan sevgini
karşılık bulamazsın.
Değerli ,özel ve önemli
olmadan,
paylaşmak istersen,
değerini bile bilmeden
bütünleşemezsin.
Hani bir eşref saati ,
bir beden dili,
bir söz ,
bir göz var ya ruhunu
selamlayan
kafadaki sorulara cevap
bulan
enine boyuna
İşin can alıcı noktasında
akılda kalan
kalpte yer bulan
damakta tat olan
var ya veda ederken
ona hazırlıklı ol
CANINI YAKMADA N 31.3.19.16.rç
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Aşk II

'Aşk aşk 'diye feryat eden bülbül değil,
sessiz sessiz duran serçeye sor.
Yıldırımı düşüren bulut değil,
topraktan çıkan şimşeğe sor.
Alev için için yanmaz yürekte yanan
ateşe sor. 20.6.14.16/rç
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Aşk tanrısı

Yüreğimdeki gizli arzular,
Işık topudur elinde,
Cevher özünde senin,
Dualar incidir dilinde,

Topraktan can olunca,
Korudun sen özünü,
Ay ışığı şimal yıldızı,
Doğdu göğsümün üstüne,

Ramazan Çiçekli
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Aşk yemini

Bütün gözler seni arar
ruhum işgal altında
gözlerim kapalı
Sevgimle sen arasında
kalbim erir.
Aklım sende
son söz artık senin
yaşam hakkı, düşünce haklı
için ölümü göze alan AŞK
yeminidir.

05.01.13/Bursa.
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Aşka hazır  ol

Düşünceni
açıklamaya inanmadan
açıklarsan sevgini
karşılık bulamazsın.
Değerli,özel ve önemli
olmadan,
paylaşmak istersen,
değerini bile bilmeden
bütünleşemezsin.
Hani bir eşref saati,
bir beden dili,
bir söz,
bir göz var ya ruhunu
selamlayan
kafadaki sorulara cevap
bulan
enine boyuna
İşin can alıcı noktasında
akılda kalan
kalpte yer bulan
damakta tad olan
var ya veda ederken
ona hazırlıklı ol CANINI YAKMADAN.

23.1.14.16
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Aşkım

Sendeki bakışların
güzelliğini
bir ben bilirim.
Kalbime dokunuşun
inceliğini
ruhunda hissederken,
Yüzündeki hüznü,
umudu, neşe'yi
bir ben görürüm.
Duyguların hüzünlü
ruhunu seyrederken,
Kendi dünyamda
sihirli bir yolculuğun,
mutluluğunu
bir ben yaşarım.
Gözmün içine bakıp
iyi ki sen varsın,
bir ömrün emeği var,
bu güne taşıyan AŞKIN......

                                   28.02.11/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Aşkım aşkım

Aşkım;
Seni seviyorum,
kendimi sana
feda edecek kadar,
yaşamımı değiştirdin.
Tanrı bizi görüyor ki;
şahitlik ediyor.
Aşkım;
Bu bir veda mektubu değil,
'Tanrı bizim gibi
aşkı yaşayanları
hiç ayırmasın'
Aşkım;
Gözlerine ve yüreğine
hapsolmuş
sevgime iyi bak..
aşkım aşkım.

                  02.12.08/Bursa
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Aşkım sana

Her aşkın farklı
her aşkın şaheser.
Her aşkın yeni bir
aşkın başlangıcında,
sonsuzla beraber.
Yarabbi;
sana şükreden,
seni anan,
sana sığınan,
sana itaat eden,
sana yakaran,
tövbe eden kulunu,
Sana kavuşuncaya kadar.
mahrum etme aşkından,
                              27.04.10/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Aşkın anası diotima

Bazı şeyleri
hiç anlamadım hayatımda
mesela kim olduğumu
ve aşkı
Çünkü
yaşadıkça öğrendım aşkı
ve konuşmayı
zamanın sarmaladığı
hayatı
zaman bitti
ve şimdi her şey iyi
Çünkü
aşk ve nur
ruhumu gençleştirdi
umrumda olmadan
ateş kadar özgür
rüzgar kadar hızlı
değişik havada
ve aşkı aşkla yaşıyorsam şimdi
sebebi........ sevgili

24.4.16.16./rç
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Aşkın dili yok

moralim bozuk
göğsüm sancılı
ruhum
depresyon içinde
moralimi
motife etmeliyim
bu gece
acının tadı yok ki
aşkın dilini konuşsun.
aşkı bilmeyenin
cenneti olsun.
sevgiliye
yazılan mektup gibi,
hayat,
irade,
ilim,
kudret yolunda
ayak
baş üstünde asılı kaldı
bu gece
13.11.14.16/rç
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Aşkın doğum sancısı

Ne kadar kalbim doğursada
aşkımın ömrü kısa
Şimdi tüm ümidim
yeni doğacak aşkımda,
Sevmek ve sevilmek isteyen
kadınım;
Daha mutlu,
daha ömürlü olmak için,
tüm dileğim.
Orta boylu narin
ve canlı hali yanında
asıl çekiciliği gözlerinde
gül ü nurun.
Hakikati gizlemeye
gerek yok,
dostluğu ve kıskançlığı
içinde saklı,
tahmin edilmemiş hayal
ve arzuların mahremiyetinde
gizli.
Allaha tevekkül ile
isyan arasında
çatışmalı duygular
ihtiraslı aşkları var.
Asalet servet ve şöhret
bize göre değil,
Aşkın adını henüz koymadık.
Tutku gün gelir,
büyüleyici manalar alır.
Adına ve kaderine hükmeder,
yalnızlık,ıssızlık ve kasvetli geceler.
Üzüntü, hüzün ve çaresizlik,karanlık
şartlar altında çürüyen hayat aşkına mussallat.

03.10.13/Bursa.
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Aşkın ilk adımı

Onu gördüğün an,
bir adım at ve gülümse.
Önce ürkek adımlarla yaklaş,
sonra geriye döner ve uzaklaş.
Yüzüne bak,
ciddi  bir surat çıksın,
yanakları kıpkırmızı olduktan sonra.
Onunla buluş,
yarım kalmış sözleri söyle,
gülümse ve şaşkınlıkla karşıla.
Şimdi son hamle,
adımını at ve sarıl,
kulağına sihirli bir kelime söyle,
Müthiş bir şey bu aşk,
unutma ilk adımı sen at,
sonra ayagına o bassın boşver.

                                  09.03.11/Bursa
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Aşkın kanunu

Bir sevgi
kalpte zayıflayınca
isyanlar,
sitemler ayrılıklar
başlar.
Aşkın kanunu bu?
Sonunda aşk yenilir,
isyana,
kalp kırgınlıklarına
bırakır yerini,
Sahipsiz kalan aşk
kanunu gereği idama
mahküm edilir.
Yeni bir kıvılcımı
kalpte öldüren,
isyanlar yalnız bu aşkın
eseri değil,
Tüm sevgiye
aşka gösterilen tepkinin
eseri.
Topyekün
seferberlik ilan et,
İşgale karşı kurtar sevgini
ruhunun kahramanı,
bir günün değil bir ömrün adamı ol.

10.1.13./16
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Aşkın kanunu II

Her şey kendi içinde parçalanır,
ateşi söner, küle döner yok olup
gider.
Kazanmak için peşinden gideceksin,
ruhundan birşeyler katacaksın ki,
gün doğar ve batarken aşkı yaşayacaksın.
Kurduğun aşk köprüsü altından
nice sular akıp sele dönüşür.
Aşkın kanunu yazsan yeniden hiç
bir şey değişmez.
Aşkın kanunu böyle kendi ateşinde yanarken
kül olup gideceksin İHTİLALLER YAŞARKEN.

11.3.14.16/RÇ

Ramazan Çiçekli

https://www.antoloji.com
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Aşkın mabedi  yok

sana sığındım sarılıp ağlarken
nefesim kesildi
ruhum sevgi yağmurunda
ıslanırken.
dua ediyor,aşk dileniyorum
muhtacım sana
ne cennet ne cehennem
seni istiyorum ben.
aklımı şeytandan
aşkımı senden uzak tutarken,
tek bir ruh gibiydik.
nur aradım,yar aradım
can aradım.
şimdi huzurundayım
ümüdim tek sığınağım sen

                      20.6.14.16/rç

Ramazan Çiçekli
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Aşkın topağrafyası

kollarında ağlamayı
gögsünde uyumayı
dudaklarını
gözlerini sözlerini özledim
güveni
sadakatini
masumuyetini özledim
tenini
terini
dokunuşunu
o bakışlarını özledim
o kadar çok özledim ki
başka şeylerde var
belki bu tarif ettiğim haritada
bir yanlışlık var

29.3.16.16 /rç

Ramazan Çiçekli
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Aşkın üç hali

Aşk toprakta
işlenmemiş bir maden,
işlemek için alırsın,
kayar gider elinden.
Su gibi erir yüreğin,
yükselirken gökyüzüne,
ruhunda yoğunlaşan aşk,
için bulutlar ağlar.
Rahat bir nefes alır toprak,
güneş yeniden doğarken,
tekrar ısınır sular.
Etrafı aydınlık bulutlar,
gözden kayboluncaya kadar,
eşikte yaşanan aşklar,
yeniden aşkın üç halini alırlar.

                           05.02.09/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Aşkın yaşı yok

söyle ne buldun bende,
baban yaşında ihtiyar bedende
ne bulmadım ki
kaybettiklerimin yerine
güven ve huzur
sevginin getirdiği saygı
saysam sayfa yeter mi
söz biter mi bilmem
ruhum senin kişiliğine hayran.
sen bitemezsin.

7.11.14.16/rç

Ramazan Çiçekli

https://www.antoloji.com
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At kuyruğu saçların

Sirtini dön
diz çok önümde ,
saçlarını at geriye,
dokunayım
saçlarının teline,
at kuyruğu yaparım
örgüden
at saçlarını
omuzlarından aşağı,
kulaklarındaki küpe görünsün,
boynundaki gerdan,
gözlerine bakamam ,
öperim yanaklarından .27.4.19.16.rc

Ramazan Çiçekli
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Atatürk  ve insan

Dünya tek bir can
bu candan olan insan
çekilen acıyı bütün canlar
yaşar.
Aramızda dolaşan kötülük
sevgiye bayrak açar.
Dünya mutluluk ve barış
için yarış içinde
Açlık ve yoksulluk savaşını
cömertlik ve dünya iyiliğini
düşünen insan kazanır
Bu dünya bizim barış ve sevgi
içinde yaşama yollarını
arayalım der atam.
Gök kubbe altında barış sevgi
ve refah dilekleri ile

5.6.14.16/rç

Ramazan Çiçekli
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Ateşin sessizliğinde sevdam

Dolunayı elinde hilal olurken,
sevinci yaşayamaz ölüler,
kara gözlü sevgililer.
Üstünü örterken güneşin gece,
öperek uyandırır sabah.
Bedava ölürken pişmanlık
şarkısı söyle,
Ateşin sessizliğinde
için için yanarken sevdam.

                             25.11.12/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Atlar

hem evcil hem yabani
ingiliz ve arabı
hızlı koşar ve itaatkar
dolu dizgin gider dört nala koşar
hem cesur hem atılgan
o onbir ayda bir doğar
doğarken ayağa kalkar
yatarsa kalkmaz,
atlar en iyi dost en sadık
arkadaşlar

23.03.15.16/rç

Ramazan Çiçekli
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Ay dede

Yıldızlar göz,
ay ağız olmuş
gökyüzüne,
o açtı ağzını,
bende açtım.
Aramızdan geçen
buluttan sonra
göz göze geldik.
O bana  göz attı
çok uzaktan,
ben  ona.
Sıcak bir
ilişki doğdu aramızda
ben onu
her gece
beklerken ....................

                            her gece /Bursa

Ramazan Çiçekli

https://www.antoloji.com
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Ay ışığı

ay ışığında yok
gece zifiri karanlık
çaresizlikten
can desem canım çıkacak.
geceyi soydum karanlıkta
üşüdüm.
neşem yok
bir bayram havası arar ,
hasretini yaşarken gönlüm.
aklım ne yaptığını bir anlasa
ağaç titrer gök gürler,
bulurken kaydettiklerin,
kaybettikçe buldukların arasında
yağmur damlaları /gözyaşların

6.11.14.16/rç

Ramazan Çiçekli
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Ay ışığı I

Nerelisin
nerden geldin
ruhumda
göçebe bir hayatım var.
karanlığı aydınlatan
güneş dili,
ay dili
el dilinde
ağdalı bir sesin var.
Şeddeyle
tamamlayan dilin
ruhumu
dalgalandıran,
ay ışığında
her insanın bir
hikayesi var.

10.5.14.16/rç

Ramazan Çiçekli
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Ay ışığında

ay ışığında
yürüyorum her gece
o beni bekler
hep aynı yerde
ne zaman hissetsem
göz kırpar geceye
ve şafagın vakti
karanlıklığa dönüşür aydınlık

6.3.16.16./rç

Ramazan Çiçekli

https://www.antoloji.com
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Ay ve  güneş

bir elimde ay
diğerinde güneş
tutarken birini
diğeri cebime girer.
her sabah yeni bir gün
her akşam ölüm gibi.
sabah doğmasa güneş
karanlıkta gelmese ay
hayatın ne anlamı var.
gece gündüz
hüzün ve neşe
doğum ve ölüm gibi ömrüm

11.3.12716/RÇ

Ramazan Çiçekli
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Ayaz

Ayazda
dudaklarımın
çatlamasına
izin verme,
hadi gel.
Dudaklarınla
dudaklarımı ıslat.
Teklifim
kış sonuna kadar
geçerli.
İkimizi
birarada tutan
kainatın mayası
aşk.
Sen olmazsan da
yazın
o dudakta
pembe çiçekler açacak
unutma

                      30.12.08/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Ayda bir gün

Severek beklemek
 sabırla sevmek,
 umut etmek
 bir günün hatırına
 otuz günü
 iple çekmek var ayda bir günü

 11.09.13/Bursa.

Ramazan Çiçekli
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Ayet

Bu kadar mı
katı kalplı
bu  kadar mı
duygusuzsun.
Yürek
yelken  olmuş
kalbi  çatlatan.
Aşktan
yuvarlanıp
yerde yatarken,
Bakara
süresinde ki taşmısın.

                       22.12.12/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Ayet 1

oku benim için
yoktan yaratan
sonsuzluk sahibiyim
sana öğretebilirim
bilmediklerini
asma suratını
o senden yeni bir şey
öğrenecekti
ilgisize ilgi gösterdin
ilgiliye ilgisizsin sen
ey kimsesizlerin kimsesizi
kalk uyan beni anlat
temiz ol kirden uzak
kalpte ALLAHUEKBER

30.6.14.16/rç

Ramazan Çiçekli
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Ayın  öteki  yüzü

son topraklar üstünde
son savaşımız
hep ileri gideceğiz.
toprkları ya kaybedecek
ya tekrar kazanacağız.
bu bizim varlık ve yokluk
savaşımız.
Allah rahmet kapıları
son Türke asla
kapanmaz.
Gelecek
hiç bir şey vaad etmeyen
derin bir karanlık.
Türk topraklarında
ufuklar gün geçtikçe
karardığı gün
bu topraklarda eksik olmaz
adı bozkurt olmayan
KAHRAMAN.
Allah'ın mümin kullarıyız biz.

7.6.14.16./rç

Ramazan Çiçekli
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Aynadan yansıyan

bir tek yaşadığımı bilirim
gerisi yalan
yaralı bir yürek var
boynu bükük duran.
giderken uzaklaşan
acıyı seyreden yıldızlar,
sözün bittiği yerde
söylemediğim,sözler var.
yaktın beni zalim,
yaktığından var mı haberin,
neydi bilmediğin
bil ipte söylemediğin söz.
dedikodu olmaz
ben bir aynayım,
seni senden çekip alan geriye
gölgesi kalan ben değilim.
sen bilirsin yinede unutma
beni yakan ateş sana secde ettirir.
5.11.14.16/rç

Ramazan Çiçekli
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Aynı bu gün gibiydi

Bittim tükendim
geriye kalan son nefesim de
ölüme mahkum.
Bekle gör,
yapayalnız kaderiyle baş başa
kalmış iflasın eşiğinde biri.
Dul ve yetimi ile
yumruğunu sıktı,akan kan
toprağa sızdı.
İnanç ve azmi ile özgürlüğüne
kavuştuğu gün.
Bir mucizeydi Anadolu,
bir Türk'ün yükselen sesi
dünya' yı şaşkına çevirdiği
gün.
Aynı bu gün gibiydi.........

                                     02.04.13/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Ayrılık

ayrılığı hissettim aslında
içime doğdu
ama.....
sadece
sevgim tutabilirdi onu
sebepsiz ayrılık
olmadığı için
bir sebep bulurdu
sevgi vardı ruhta hissedilen
aşk yok
masum değilim desem de
değilim
istenmeyen yanlarımın
yanında
iyi yönlerim de var
içten sevmek gibi samimi
ve dürüstçe
güven veren
günlük değil ömürlük
bir ilişki içinde
gel desende........
büyüsü bozuldu işin
sevmiyorsun da diyemem
anlatsam anlarsın
anlamak..................

                  16.12.14.16/rc

Ramazan Çiçekli
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Ayrılık aşka dönüşür

söndürmek için gelsen
ateş alevlenir kora dönüşür
duyguları alıp götürsen
gönül bahçem kışa dönüşür
gelmeden ayrılığı düşünsen
yanar yüreğim kora dönüşür
ne düşünürsen gelir başına
sönmüş ateşe su taşıma
gelene kadar küle dönüşür
sevmek varsa eger ayrılıkta
ayrılıkta hayır aşka dönüşür

22.10.15.16/RÇ

Ramazan Çiçekli

https://www.antoloji.com
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Ayrılık I

sevgisi için aynılık
saygısı için gayrılık var
peygamber ocağına
ana kucağında
adı konulmamış
nice mehmetcikler var

                     3.2.16.16./rç

Ramazan Çiçekli
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Babacığım

Babacığım,
sana
tek kuruş
bir borcum yok,
alacağın
dühule kaldı.
Bir tek
çocuğumu
yetiştirme
borcum var,
kefilim ol yeter.

                     23.12.08/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Bağlanmak

düşündüklerimizden düşenlerle
büyürsün
yediden yetmişe
değişime direnenler
güvende hisseder kendini
birine bağlanmak
doğasında var insanını
ayak şekline
ayakkabı bile uyumlu
söz ver niyet et
yaşam bir oyundan ibaret
ödüllendir kendini
düşüncelerinden süzülen
düşlerin bal tadında olsun

23.9.14.16/rç

Ramazan Çiçekli
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Bağlanmam

Kalanı yok
 dünyamda
 biri
 tanrıya giden,
 diğeri
 tanrıdan bana gelen.
 El emeği
 göz nuru
 nurun özü
 ikiside çok özel
 birini
 muafaza ederken
 diğeri elimden gider.
 Gülden nura
 nurdan
 güle giderken
 bağlanmam.
 Gönülden
 bağlanmadıkça
 ya
 kaderi kendin yazarsın
 yada
 kendi kaderini yaşarsın..........

 12.09.13/Bursa.

Ramazan Çiçekli
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Bahar

Baharda doğdum
Yazda soldum
Kışta dondum
Sen de hayatı buldum

Ramazan Çiçekli

https://www.antoloji.com
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Bahar 3

BAHAR

eskiden çiçek açan bir mevsim vardı
şimdi mevsimi olmayan çiçekler açtı
gelişi ile gidişi olmayan
kokusu farklı bir adı vardı
rüyanını buluştuğu ayakların koşup
durduğu
yorgunluk bilmeyen gençliğim vardı
o varsa toprak yok olur zaman durur
ölüm yok olurdu
şimdi hayat durdu
yalancı bahar yok etti tüm geçmişten
kalan sevgimizi

5.3.! 6.16/rç

Ramazan Çiçekli
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Baharda ölmek

Baharda ölümü  çok severim,
Ölümle yaşam arasında;
Gider gelirim.
Ben  zamanı var diyorum,
Sen hemen  çık gel diyorsun,
Zaten hiç aklımdan çıkmıyorsun.
Kazandıklarımı tekrar kaybederek,
Çırılçıplak anadan uryan
Toprak olmaya hazır bedenim.
Vakti geldiği zaman;
Ertelemek-ötelemek yok bu işin.
Ölüm son gerçek,
Sonsuz yaşama kavuşmak için.

Ey toprak;
En son dost,
Yine sana geleceğim,
Geçen zamanın hesabını vereceğim.
Hazırladığım;
Mezarlıktaki evim,
Sessiz  ve kimsesiz.
Hep merak ettim,
Yeniden doğacağım mahşer gününü.
Hep  kendime sordum ölümü,

31/05/06/BURSA

Ramazan Çiçekli
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Bahçeler

baharın sonunda
gidişine
üzülse de
bahçeler,
tutku
ve sevincin
eksilmez
yağmur
ve yaprakların
dokundukça
tenime
sevgiyi
doruğa çıkaran
müthiş bir mevsimsin
bahçesinde sen

                14.6.15.16/rç

Ramazan Çiçekli
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Bakan kör

Beyaz baston havada,
Geçiş önceliği onda,
Görme engelli ama(ne çare ki)
Yol ortasında yaya.

Gören engelli ama(kör)
Kendini şoför sanma,
Beyaz bastonlu adama,
Bakar görmez ama(kör) ,
çarpar adama.

                  10.11.06/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Baktım

baktım;
kaşla göz,burunla ağız
birada,
ellerimle dokunduğumda
tükenmeyen bir enerjin var.
baktım
pencereden güneş göz süzüyor,
kızıllığa dönüşünce ye kadar .
baktım;
gerçek gördüğüm yalan,
uyanınca ya kadar.
baktım;
zalimle hayırsever aynı
renk tonlarında,
iyi şeyler bedava değil,
sevginin de bir bedeli var,
çaresizlik kahır çektirir,
gölgen büyüdükçe sen küçülüyorsun
fark etmedin mi ?.24.5.18.16..rç

Ramazan Çiçekli

https://www.antoloji.com
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Balkondan izliyorum

balkondan izliyorom ölümü
tanrı yeniden
hayata döndürdüğü günü
birde komsumu düşünüyorum
düşüncelerim komşuma mı yönelik
yoksa kendime mi?
neden yakınımda olan çok uzak
yoksa sorun bende mi

                       1.11.15.16/rç

Ramazan Çiçekli
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Balkonlar

sabır
ve sevgimi ektim
balkona
baharın sonunda
o kadar
misafirperverki
ev sahibi
seyrederken
çiçekleri
kıskanır
misafirlerin gözlerini
seyirlik değil
ömürlük sevdim seni

                14.6.15.16/rç

Ramazan Çiçekli
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Bana  sen lazımsın

Sorma;
O gönlünde,
senden  sana açılan yerde.
Ondan  ne istersen iste,
o her yerinde,
sen bilesin,
O gönlünde dünya,
dilinde dua.
O gönlünde  çektiğin,
eza cefanın  çaresi  yok,
çaresi dua.
Tekar bir dua ile döneceksin
ona,
Dua sende, tövbe  sende,
sabır sende.
ne istersen iste
Ne istedin de vermedim
Ömrüm  ömrüm  sende.

                          03.04.1012/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Bana sende olan bir ben lazım

BANA SENDE OLAN BEN LAZIM

Ruhum darmadağınık
toplamam lazım
Aklım gelgitlerde
geri getirmem lazım
Kalbimin ritmi bozuk
düzeltmem lazım
Bunlar yetmez
sende ben olmam lazım
Bedenin yetmez
tenine dokunmam lazım
bena sende olan bir ben lazım cancazım.

2.10.13./Bursa.

Ramazan Çiçekli
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Başlamayalım  aşkım

kayboldum
aşk şehrinde
geri çekmem lazım
kendimi,
kafamdan,
elleri
ve ayaklarımı
kurtulmalıyım
eğolardan,
hedefim bu
böyle bitirmeliyim
aşkı
şimdi
iki yabancı gibiyiz
aşkım

       29.3.16.16./rç

Ramazan Çiçekli
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Be adamım

Mevsim kış olsada
Ben seni baharlarlarda
Sevdim
Sen günlerime dogan
Ruhumu okşayan
Denizden gelen
Bir meltem gibisin
Seni seviyorum be adamım.15 ocak 17/ck

Ramazan Çiçekli
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Bebeğim

gökyüzünde
gözlerimi yakan ne var
görmediğim zaman
gözlerimi ağlatan
güneş batınca
şiir sözleri yazdıran
seni yazınca yarım kalan
bir şey var
sen olmadığın zaman
içim yanıyor
bebeğim dediğin zaman.25.12.18.16.rç

Ramazan Çiçekli
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Bedenin dili

Çok kullanılan,
Yoğun  sözcükler,
Gezinir aramızda,
Gözlerinde,
Göz ardı edilmeyecek,
Duygular gizli.

Ramazan Çiçekli
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Beğenmek

Nerede başlar
 nerde vücut bulur,
 nerde doğar,
 nerde ölür,
 cevabını bulan var mı?
Kalp, akıl,göz
 ne işe yarar
 bilen var mı?
ölüm haberini
 kim verir,
 kim çalar ayrılık zilini.
 Gözlerin
 baktığında kimi arar,
 aklın kimde,
 kimin için çarpar kalp,
 ruhun kiminle beraber
 haberin var mı?
Dilin kimi söyler,
 kime dokunur elin,
 Beğenmek
 nerde başlar nerde biter
 sınırını çizen varmı? ....

09.10.13/Bursa.

Ramazan Çiçekli
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Bekle dönmeyecek işte

Bitti işte
gözlerini alıp gitti.
Gözlerini alıp gitmişken,
anladım acının yoğunluğunu,
ama yine de sen bekle.
Beklemeye mahkum eden
UMUDU

dört gözle bekle,
dönmeyecek işte.....

                                   11.12.08/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Beklerken

BEKLERKEN

kıyıda köşede bir yerde
özlemek var
Gölgelerin ardında
kuytu bir yerde
hayal kurup kabuslar
görebilmek var
öpücüklerin alevlendiği
bir yerde
Ve sonsuzlukla
merhamet arasında
bir yerde
ay gülümserken sen varsın
bir yerde
ve kaderim senin elinde.! ! !

25.2.16.16./rç

Ramazan Çiçekli
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Bekliyorum

yorma kendini
hayat yoracak zaten seni
sevmek yerine
öfkeyle geçecek zaman
üşüdüm yorganda ısıtmıyor
güneşi bekliyorum
yalnızlığımın hatırına
bir yorgunluk kahvesi,
iki soluk nefese,
huzura giden yolda
yol arkadaşı
elden uzak yerde
yeni bir yaşamı özlüyorum 27.11.18.16...rç

Ramazan Çiçekli
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Bela

Başımın belası,
Ne çekilmez birisin,
İçimi kararttın,
Allahın cezası.

Vazgeçilmezsin diye,
Hayatım zehretme,
Git ne halin varsa gör,
Canın cehenneme.

Ramazan Çiçekli
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Ben

Ben değişmem,
Mutlu olmam değişirsem.
Senin gibi düşünüp,
Senin gibi yaşarsam,
Yok olup giderim ben.

Ramazan Çiçekli
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Ben af ettim.

Ben af ettim.
Sen af ettinmi?
O af edecekmi?
bilinmez.
Hayat o kadar adaletsiz,
O kadar acımasız ki.
Af etsemde hafızam da izi,
kolay kolay silinmez.
Ne olduğunu bilmem ama,
Ne ettiği belli değilmi?

                    03.02.07/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Ben doğayım

Anadolu'da toprağı yalar,
hava koklarım.
Deniz,Dicle,Fırat olsada,
boşa gider ömrüm.
Anadolum çöl olacak korkarım.

                                    13.0407/bursa

Ramazan Çiçekli
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Ben istersem bendesin,bendeyken zaten; benimlesin

Ben istersem bendesin,bendeyken zaten;
Sınırın sınırsızlığında mahremiyetin en dibi
vurduğu yerde benimlesin.

Uyandığında pişmanlıklar fayda etmez
gözyaşlarına,feryatların boşuna, iki kişilik
suçun cezasının kesildiği yerde benimlesin.

Gizli kalmış mahremiyetin dehlizlerinde
yine sevişecek bedensiz ruhlar,
ne kadar  söz versek de imkansız yine sen
benimlesin.

Görmeyeni görmek,konuşulmayanı konuşmak,
sınırları olmayan düşüncenin dile düştüğü,
aklın dibe vurduğu yerde  benimlesin.

Nefret etsende pişmanlık duysanda sevgim
hiç azalmaz,kelimelerin tarife yetersiz kaldığı
yerde benimlesin.

Hani derler yaDervişin tasından gelir,Keşkül-u
fukaranın adıBENİMLESİN in adı sensin.
Sözün bittiği yerde  benimlesin..............................

                                                     27.01.12/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Ben onu  çok sevdim

Bir kadın sevdim
Asya lı,
kısa boylu,
gözler kahverengi.
Bir kadın sevdim
Endonezya' lı
siyah saçlı,
esmer tenli.
Bir kadın sevdim
kendinden çok,
aklını,
kalbini,
ruhunu.
Ben onu
daha çok uzakları
yakınlaştıran
gözlerini sevdim.
Ben onu
onu çok sevdim.

                     19.02.2014/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Ben onu hiç  sevemedim

Gitmez üzerimden
kara bulutlar,
hatıralar içimde
cam  kırıkları,
Suskunluğa sığınmak
en iyi bildiğim yalnızlık.
Ona karşı sevgim yok,
toplamaya başlasam
içimdekileri,
darmadağın ediyor beni.
Kusurunu bi kabul etse
düşmanlık hissim yok belki.
Belki de öz eleştirim kurtarır
öfkemin şerrinden.
İçimin
gülümsemesini
beklemekten
Suskunluğa  sığınmaktan
başka
çarem mi var.?

                                 25.01:13/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Ben sordum sen cevap  ver

otobüste yer yok
nereye oturursun.
bir bardak
çay parası var cebinde
'ne içersin canım 'diye
sorabilir misin sevdiğine
yanlılığı paylaştığın insanla
ayrılığı
paylaşabilir misin.
mutlu sonla bitmedi izlediğin filim
bitmedi
kal diyebilir misin.
sorular var cevap bekleyen
cevabını soru gibi bekler-misin.
26.11.14.16/rç

Ramazan Çiçekli
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Ben ve o

O çok özlenen ve can alıcı,
ben şımarık ve çocuksu.
Gündelik hayattan uzak,
kimseyi hayatına sokmayan
cömert ve akıllı insan.
Ben gıcıklık yapıp
muzurluk düşünürüm.
onun gizemli gülümsemeleri,
sessizliğe bürünür.
Halen öyle mi? evet öyle,
çok asil ve gizemli
o bir sevgi kadını.
İnan bütün bu sözler
kalbimin sesi,
ben onun koca bebeği,
o benim  sevgili  meleğim.

                                 16.02.09/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Bende ölseydim seninle

açım açıkta ve işsiz
acımi yeni çekerken
çile çekmekle
bu hayat bitmez
bende ölseydim
seninle sessiz sessiz
parlak mezar taşları arasında
birlikte üş-üyeydim anne

                             14.5.15.16/rç

Ramazan Çiçekli
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Bendehane

İmparatorluğum
bende başlar,
ve bende biter.
bu ne bir başlangıç
nede bir son.
ruhumda
o yer
karışık bir anı
1/3 lük bölümünde hayatın.....

6.4.14.16/rç

Ramazan Çiçekli
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Beni aşk öldürür

Hayatımı zorlaştıran aşk
kolaylaştıran sevgi,
Aşkım  ne kadar dahi ise
bir o kadar deli,
Aşktan yaşanan duygular acı
acının adı sevgi,
Aşktan arınmış karşılıksız sevgi
daha soylu ve özgür,
Bütün bu sözcükler kalbimin sesi,
Deliliğin sınırı aşk,aşkı
yaşatan sevgi.

                                 16.02.09/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Beni bağışla

bedenim uzaklaşırken
ruhum sana yaklaşır
eğer uzaklaşmaz sa nefsim
şeytana esir
bulamazsam senden hidayet
günahkar ruhuma selamet
harama demem helal
nefsimle savaşım bu kadar
her günahın bir cezası var
Ey ! Allah'ım tövbeler imin
hatırına beni bağışla

16.6.16.16./rç

Ramazan Çiçekli
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Beni göremiyeceksin:

Beni göremiyeceksin:
Hilal bir dolunay,
taşta yağmur yakut,
denizde yağmur inci,
oluncaya kadar.'Lenterani ' der.
Zaten ben onu göremem
o beni görür.

                           16.05.08/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Benim için  üzülme

Bir kaldırım taşı
veya
 bir merdiven başında
 üstüne basıp
 geçtiğin yerde
 beni düşünme,
 benim için üzülme.
 Bir bak; sağına soluna
 kim kalmış ki yukarda
 çıktığın basamaklardan
 aşağı inerken
 yorgun düşürecek zaman.
 Yukarı çıkarken düşünecektin
 aşağı düşeceğini,
 Herşeyin kendine
 düşman olduğu yerde
 beni düşünme,
 bir sokak gibi yorgunum.
 benim için üzülme
 özenme bal kabağı gibi
 görkemli ağaçlara

 14.09.13/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Benim memleketim

benim memleketimin
sokak ve kaldırımları
işgal altında
yayalar başının çaresine bakmalı
bu konuda algı ve beklentilerimiz
çok farklı
benim memleketimin
sokak ve kaldırımları
çatışma ve yangın alanı
bilincimin aynası
sokakların bir anlam ve ifadesi var
22.11.14.16/rç

Ramazan Çiçekli
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Benimle sensiz

benimle sensiz
seninle bensiz
yürürken ikimiz
verdiğimiz sözü tutabilir miyiz
gözümde hasret
nefesimde sen
kalbim hüsran
dermanı sen
kirimizi çöpümüzü
derdimizi tasamızı
taşımızı tar ağımızı
bir gün sen süpür
bir gün ben
uykusuzluğum un uykusunda.
uçuruma atsam kendi mi?
yalnız bırakma
ölüme tebessüm ederken
korkma
sevdan düşer toprağa
yeniden filizlenir
bir başka bahara hayat .

6.11.14.16./rç

Ramazan Çiçekli
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Benimle-sin

Ben istersem bendesin,
bendeyken zaten;
Sınırın sınırsızlığında
mahremiyetin en dibi
vurduğu yerde benimle sin.
Uyandığında
pişmanlıklar fayda etmez
gözyaşların,
feryatların boşuna,
iki kişilik
suçun cezasının kesildiği yerde
benimle sin.
Gizli kalmış
mahremiyetin dehlizlerinde
yine sevişecek
bedensiz ruhlar,
ne kadar söz versek de
imkansız yine sen
benimle sin.
Görmeyeni görmek,
konuşulmayanı konuşmak,
sınırları olmayan
düşüncenin dile düştüğü,
aklın dibe vurduğu yerde
benimle sin.
Nefret etsen de
pişmanlık duysan da
sevgim hiç azalmaz,
kelimelerin
tarife yetersiz kaldığı yerde
benimle sin.
Hani derler ya
Dervişin tasından gelir,
Keşkül-u fukaranın adı
BENİMLE SİN in adı sensin.
Sözün bittiği yerde benimle sin..
28.2.19.16...............RÇ

Ramazan Çiçekli
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Benliğin iki yüzü

Ne dahil, ne müdahilim
etraftaki oyuna
Kendimde hiç bir güç yok,
ne sebebim ne sonuç.
Ne ben yaptım
nede benim dilediğim oldu.
Övmek  övülmek
yalnız sana  mahsus.
Herşey etrafımda dönüyor,
ben benden aciz benliğin,
iki yüzü birbirine karışmış.
Bir yüzüm hayra
bir yüzüm şerre karşı.
Bahçemde yeşeren fidan
şerden kurur,hayırda açar çiçek.
Sadece bir sebebden,
bir sebebim ben.
Sayısız sebeblerin  sonucu
yalnız ben..................

                                 23.01.13/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Benzetme

İnsanı rahatlatan turuncu bir rengi var,
güneşin doğduğu an gibi
Yuvarlak bir kabuğu var,yeni bir dünya gibi.
Kur'an okuyan müminin tadı damakta
kalır, portakal gibi.
Kur'an la mümin arasında bir ilişki var,
hoş bir meyve gibi.
Kur'an okumayan müminin kokusu yok tadı var,
hurma gibi.

                                         16.01.10/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Bereket

azın çok olduğu
azın yok
olmadığı bereket
helal lokmadır
yemek
çok alıp
yok olacağına
az alıp
çok olmakta var
çok geçindirmezde
az geçindirir
haktan istenen
berekettir
berekette adaletten gelir.

                          1.7.15.16/rç

Ramazan Çiçekli
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Beri gel beri

Yaklaş yaklaş
daha da yaklaş,
korkma;
yaptığımız
günah değil,
bak;
nefesinle buğulandı cam.
Sen kimsen
ben senim,
ikimizde
yaşını
almış kişiyiz,
ne diye aramıza
aşılmaz duvarlar
örmüşüz.
biz;
haddimizi biliriz,
değilmi can.
Kalp gözün açık
yüreğin ortada,
beri gel beri
kaçma geri geri,
iki adımda
bir adım geri gel.
Gel benimle bir can ol,
bir damla da bir deniz
can canı
candan bulur canım.

                       02.12.08/Bursa

Ramazan Çiçekli

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Berivan

Artık
bedenimde değil
aklımda yer ettiğin gün,
bedenimi istila
ömrüme ömür biçtin.
Sevgin
aklıma çatlak açtı,
umutla
umutsuzluk arasında
gidip gelirken,
üç kez düşündüm.
Toprağa
haps edemem seni,
daha çok gençsin.
Yaktım bedenini
savurdum küllerini
denizin dalgalı sularına,
Buharlaştıkça deniz,
gökyüzünden
yağmur olup
düşecek toprağa.
Bütün canlara
can olduğun gün,
yeniden doğacaksın
BERİVAN
öldüğün gün

                                 11.11.11/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Besmele

Kanaat sure içinde
bir ayet,
Onun gizli haznesinde
kim bir sure okursa,
kalmaz mahrum.
Kur'an bir fatiha,
fatiha bir besmele,
besmeleyle başlarsan
her işe,
Onun izni
her kapıyı açan şifre
içinde bir BESMELE

                           25.09.10/Bursa

Ramazan Çiçekli

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Beş duyu

Gözüm,
Aklım,
Dilim'den sonra,
Kibir'e geldi sıra.
Ruhum çıkarken ufka.

                          29.05.10/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Beşinci  mevsim

gözyaşı yağmur
kar çöle yağar
üşür özlem ısınır hasret
güneş doğar
bulut gölge
sessizliğin teslimiyende
çöl çiçeği
rahmete
selam gönderir
bereketin
gönül iklimi mevsiminde

11.12.15.16/rç

Ramazan Çiçekli
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Beton

Estetikten uzak betonu seven
aklı donmuş bir toplum.
Güneşe rüzgara karşı
doğuya yakın batıya mesafeli,
kıblesi belirsiz minare gibi.
Sera etkisi var akıllarda
kısın soğuktan,yazın sıcaktan
kaçan.
Gökyüzü maviliğe yeryüzü
yeşilliğe hasret.
Beton mabetlerde saf tutmuş
saadet zinciri.
Kutsal mekanları altı ticaret
merkezi.
Mutlulugu yeni bir mahalde
aramalı beton yığınlarından uzak.

5.2.14.16

Ramazan Çiçekli
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Beyaz evin aşkı

Saygı suskunluk getirir,karalar giymiş
kederli sevginize.
Güzel günler yaşatan,sonradan tersini
yaşatır,saygıdan susan sevginiz.
Yanlız bir gece denizlere benzeyen sonsuz
ve tehlikeli gözlerle,'bir yere gitmeyiniz,
beni bekleyiniz 'demiştiniz.
İzmir gibi 'yansın ve yıkılsın'sürgün yüreğim
kavuşacaksa sevginize.
Sürekli gün ışığında yaşayan,uzun
karanlığın  ne müthiş bir uçurum olduğunu
bilmezmisiniz.
Yanlız beni ölümsüz kılan canlı anılarınız,
yoksa nasıl yaşarım yapayanlız demiştiniz.
Düşlerim de 'Yarab ne eksilirdi izzeti nefsinizden'
bak gözyaşı döküyorum sevginize.
Bekliyorum sabırla sevginizi,
Değerli ve yüksek ruhlu insan,bütün kalbimle
seviyorum sizi.................

                                                      17.02.10/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Beyazın öteki yüzü

her şey
benim için karanlık
doğmadan önce
öldükten sonra gibi,
varlığımın
farkına varmadan yaşarken
karanlığım aydınlık,
aydınlık bana karanlık.
okyanus bir damla su,
doğusu batısı yok dünyanın
dokunduğumda
hissettiklerimden başka.
düşüncenin sınırsızlığında
yaşarken
başarıyı kutlarsın
başarısızlığın olduğu yerde.
düşmeden kim uçabilir?
karanlık olmasa,
kim gösterir aydınlığı,
karanlığı gizlediğin de
aydınlık kalır geriye
senin
gözlerinde gördüm dünyayı
aydınlık içinde karanlık
böyle bir şey demek ki
hayat.
siyahın öteki yüzü beyaz.

                               19.12.14.16./rç

Ramazan Çiçekli
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Beyinsiz

yeteneklerimi kaybettim
gördüğüm yüzler unutuldu.
yaşlandıkça bozulmalar
ters yönde ilerlerken
beynimi budama mevsiminde
budamam lazım ki
sosyalleşme yeteneğim artsın.
ayna ol bana sevgi bağı
kurul-sun aramızda
yeteneklerimin sınırı değişsin
beyin eksersizlerin den sonra
görüntüler 3D boyutunda yaşam.
17.11.14.16/RÇ

Ramazan Çiçekli
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Bırak ma yın

Hayatımda
ne çok şey bıraktım
hayal kırıklığı içinde,
Çözümleyeceğine inandığım
sorunların çözümsüz kaldığı
yerde.
Uzun ince bir yol ayrımında
sözün yol olmayacağı an.
Anlam yüklediğim kavramlar,
değerini kaybettiği,
anlamını yitirdiği yerde
İnancımı yitirdiğimi fark ettim.

                              06.08.11/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Bıraktığım yerdesin

Kederden kaçıp acıya sığınan
gelecek kaygı si sarmış içini,
hayattan umudu tüketmiş birisin. Uyandığında ölümden döndüğün yerde,
her şey yalan oldu sebepsiz
sevgiden başka sığınağın yok gibisin Sevmek bir kaçış bir kurtuluş umudu,
bir aşka ihtiyacın var senin
sadakat inancından aşkı sen yaşayamazsın.
Geç kaldım biliyorum
seninle gelmeliydim dünyaya,
öfkem haykırır yalnızlığına
ölme ben öleyim senin yerine
Saklanma boşuna sen halen bıraktığım yerdesin 27121816....rc

Ramazan Çiçekli
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Bilemezsin

yüreğimin sızladığını
gözlerimin
gizli gizli ağladığını
bilemezsin
uykularımın kaçtığını
aklımın konuştuğunu
benim sen olduğumu
bilemezsin
hasretinle yandığımı
sana ait olduğumu
sende yok olmaya
geldiğimi bilemezsin

                20.9.15.16./rç

Ramazan Çiçekli
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Bilge

Sonsuzluk meslisinden gelip
sonsuzluk meslisine giderken,
zaman akıp gidiyor iki nefes
arasında ölüp dirilirken.
Bu zaman gelecek zamanı
belirlerken ya aydınlığın nurunda
yol alacak,yada karanlığın
zifirinde kararıp gideceğiz.
Biz tekiz tek biz
biz yaradanın eseriyiz.
Bilgeliğimiz aklımızda biriktirdiklerimiz.

3.5/16/rç

Ramazan Çiçekli
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Bilgisayar

Bilgi derya deniz
İlgi ile öğreniriz
Lüzumsuz işlere koşar,
Gücümüz tüketiriz.
İletişim hattımız
Sevgi bizim bağımız
Akıldır bilgi dağarcığımız
Yaşamla hayata bağlanır
Akılla doğruyu ararız
Rast gele hiçbir şeyi bulamayız

Ramazan Çiçekli
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Bilmezlik

düştüğünde çaresizliğin
sebebi ben değilim,
ben bilmem
tanrı biliyor, bendeki beni.
bana güvenmeyin
ben güven içindeyim.
akıl dedikodusu
kulağıma geliyor,
kulak tıkıyorum.
kıskançlığın umurumda değil,
seni yine seviyorum.
aklım bana yeter
vicdanımla beraber,
hayal değil,
gerçeğin peşinde
kar-zarara,
başarı- hüsrana kardeş,
marifet
ikisini bir arada kabulleniş.
ağzımdan çıkanı
eğip bükme,
ömrümü verdiğim;
bir ömür tüketse de
yine ömrüme
ömür katabilirim .
gücüm en yakın dostum
yaradan dan gelir,
at cambazı sark kurnazı;
gönlünün kıralı da yapsan,
yerden yere
vursan da beni
seni severim yar gibi
yaradan dan ötürü.
dönsen de etrafımda
dönmesen de ,
koşsan da benimle
koşmasa da
ben sende senim
ve İNSAN olarak seni hep
severim 30.1.19.16…..rç

Ramazan Çiçekli
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Bir

BİR SES VER
HATIRDA KALAN
BİR NEFES VER
CANA CAN VEREN
BİR EL VER
YOKLUĞUNDA
YANIMDA OLAN.
BİR IŞIK OL
KARANLIĞI AYDINLATAN
BİR GÖLGE OL
GÜNEŞLE ARAMDA
BİR SU OL
TOPRAĞA HAYAT OLAN
BİR VERİP BİN ALAN
TOPRAK GİBİ OL23.9.17.16./RÇ

Ramazan Çiçekli
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Bir adam

akıllı olan güzel
vefalı olan sevecen
dili tatlı olan
kalpte yer bulan
ne varsa sunan
bir gerçek var
bir olan
uzakta yakın
yakında uzak olan
terbiyeye ne lüzum
senin edebinle
kemal bulan
bir adamım ben

23.3.15.16/rç
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Bir adam düşün

bir adam düşün
kilden topraktan
bir bina düşün
samandan
bir kelebek düşün
doğarken ölen
bir adam düşün
aklın kör kuyusunda
tırmanıp duran
bir gece düşün
ayı doğmayan
yıldızları olmayan
bir ağaç düşün
kökünden kopup
ateşe koşan
bir ateş düşün
külünde savrulan
bir serpuş düşün
alnında allah yazan
bir mümin düşün
dilinden allah düşmeyen
Kuran okuduğu zaman
Allahla konuşan

9.7.14.16/rç
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Bir afet bin felaket

Ateş rengi
saçlarıma dokunma
yanarsın
Gökyüzü mavisi
buğulu gözlerime
aldanma
Gökyüzünde yıldız
denizde balık olsam da
sonuçta;
Ben yürüyen bir afetim.
Her dost kaybedişim.
bir feleketim.....................

                        12.12.09/Bursa
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Bir akşam vakti

Uzun yolculuğun sonunda
şelalede yudumlarken kahveyi,
hafif bir sis sardı Ankara'yı.
Akşamın karanlığı çokmüştü üzerime,
beni gözlüyordu ay,
Sıcak dost elinin avuçlarında
sonbaharın sonunu yaşayan
kalp gördünmü? nasıl birşey...........

                            08.11.2008/Ankara
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Bir arada yaşamak

Tanıma,
keşfetme,
yüzleşme ve
ve uzlaşmadan sonra
bir arada yaşamak.
Kolay değil,
kabul etmek,
sevilmek,
paylaşmak
ve dayanışmada
bir tat var.
Kavga etmeden
aynı çatı altında yaşamanın
farkında kurt ile kuzu...........

                                 19.03..13/Bursa.
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Bir aşk  hikayesi

'Aşk aşk 'diye
feryat eden
bülbül değil,
sessiz sessiz
duran
serçeye sor.
Yıldırımı düşüren
bulut değil,
topraktan çıkan ş
imşeğe sor.
Alev için için yanmaz
yürekte yanan
ateşe sor.

             20.6.14.16/rç

Ramazan Çiçekli
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Bir aşk mevsimi

Yaşlıyım;
yalnızlık denizinde
bahar benim için bir sal,
Yalnızım;
bir parkta gözlerimin feri gitmiş,
seçemiyorum yaprakları.
Hayalimde yeşil yapıyorum onları,
zaman koptu kopacak,
son kez baharı seyrederken,
Yürüyorum;
Hayalimdeki hikayenin nasıl
sonuçlanacağını düşünerek,
Onu gördüm;
gelin gibi süslenmiş,bir aşk
mevsimi bahar.

                                 09.05.10/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Bir aşkın tecrübesi

aşkta mutlak itaat
kayıtsız şartsız
sevgisiz bir aşk
itaat altında
aşkla sevgi arasında
zıt fikirler
çöpçatan olunca
hayırsız evlat
doğum sancısı çeker ana rahminde

15.10.14./16
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Bir başkası varken

Acı gerçekler varken
göz yummakla
ne geçecek eline,
yolunu kaybetmiş
ruhlar gezinir,
hayal kırıklığı içinde.
Bir başkası varken
kimsenin
söylemediği söz
değerini yitirir.
Önce vardın
bir hayalden ötede,
mum yakıp bekledim,
ışığın
kuytu köşelerinde
kederli günlerin
yine de
izi kaldı bende.

                                   22.04.11/Bursa
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Bir bilsen

bir bilsen
nasıl elde ettim
sevgimi
cansız eşya
sabrı ile
memleket memleket
dolaştım
erken kalktım
kargalar gibi
yürüdüm arşı arafa
gün boyu
seni görmek için

29.6.15.16/rç

Ramazan Çiçekli
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Bir cümle  ile sen

Bir cümlede
anlatmak,
bir cümlede
bulmak  kadar zor.
Kendimi
ifade edememekten
kırılgan  kalbim
çok incidi,
doğruları anlatabilmek,
bir beceri  işi.
Ben ne diyeyim,
her bakışta binlerce
kelime  gelir aklıma
Aynı kişi,aynı şahıs
fakat hissi çok kuvvetli
ve  şeker  tadında  biri.......

                             20.02.13/Bursa
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Bir çiçek var

Bir çiçek var
sabah açıp akşam solan
adı TUTKU,
Bir çiçek var
bugün açıp yarın solan
adı SEVGİ,
Bir çiçek var
kış yaz açan hiç solmayan
adı BAĞLILIK,
Sevmekten korkanlar
solmayan çiçeği
hiç koklamazlar  solarız diye

                         17/11/08/Bursa
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Bir dal

Bulanık suda
sazan olma.
Katillerin kanını
bize bulaştırma.
Varsa bildiğin
ortaya koy,
mide bulandırma.
Allaha yakın ol,
biz(asker)   den
uzak dur.
Soy ağacında
bir dal ol.
Tutunduğun dalı kesip,
kestiğin dalın altında
kalma.

                               01/10/2007/BURSA
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Bir damla

Bazen;
Bir insana hayat,
Bir fidana can verir.
Bazen de;
Gözlerde bir sel olup
Acıları alıp götürür

Ramazan Çiçekli
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Bir değer ol

Çok kadın
çok güzel değildir;
çok olduğu için.
Çok düşte
çok düşündürür,
düş olduğu için.
Bir avuç sudan bir avuç
deniz olur,
su olduğu için
Sıfır birin yanında değerli,
bir değer olduğu için.
Bir kadının kalbini kazanırken,
diğerini kaybedersin,
kalp kırdığın için.
Sonuç hep yine yektir,
bir olduğu için.

                           26.03.11/Bursa
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https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bir dilek tuttum

Çok yakınımda olmanı istedim,
bekledim gelmedin.
Yüreğinden çıkan o ses kulağımda
çınlasın istedim.
Beni hatırla,hatırda kalmak için,
bir hatıra istedim getirmedin.
Yüreğinin bir köşesinde olmak istedim,
kabul görmedim.
Öyle marifetli ellerinden çıkan,
eserine  dokunmak istedim, olmadı.
Dileklerim kabul gördü,sende görmedi.
Gittiğin yerler beni de götür,
sen benim Nurefşanım'sın /Nesibem.

                                      05.05.10/Bursa
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Bir düşünün

Her saat;
Dövmüşüz eşimizi,
Her saat;
Aramızda kapkaçcı,
Her gün;
Beş kişi intahar etmiş,
elli kişi niyetli,
Her gün;
Üçyüz kişi,
dayaktan almış nasibini,
Her gün cinayeten,
Altı  kişi ölü,
altmış kişi yaralı,
Hergün,
Altıyüz eve hırsız dadandı.
Şehir merkezinin,
dokuz aylık suç ceridesi,
Bilinmiyeni siz düşünün,
İyi ki Türk ve Müslümanız.
Birbirimize zarar vermekte,
çok üstünüz.

                      28.11.06/21.00/Bursa
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Bir erkeğin kucağında

Ateşin sıcaklığında aşk
bir erkeğin kucağında,
düşleri gerçek olan bir kadın.
Elmas parlaklığında yüzü
gündüz başka,gece başka
rengi olan bir kadın.
Gün ışığında,baharın etkileyici,
rengin yoğunluğu
havanın neden olduğu
tutkulu bir kadın.
Her dokunduğunda
kendine çeken,kalpte iz bırakan
bir kadın.
Tutkunun rengi kırmızı da,
aşk dilini konuşan
siyahın gizli güzünde bir kadın.
Özgür ruhlu bir kadının
ilham veren gözlerinde,
Yasemin kokulu teninde,
baştan çıkaran gücün ortaya koyduğu
ateş sıcaklığında duyguların
yoğunluğunda bir erkeğin kucağında,
kalbinde,aklında,ruhunda bir kadın var.

13.04.13/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Bir garip öldü

Bir garip öldü.
Ruhla beden,
Bir candı.
Bedeni toprak,
Ruhunu nefes,
Alıp götürdü.

Ramazan Çiçekli
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Bir gün

Gün doğar,
Hayat başlar.
Gün batar,

Bir gün.
Hayat biter.
Ölümde bir gün.

                   20.11.06/Bursa
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Bir gün bir  ömür

Bir gün bir ömürse
dün dünde  kaldı,
yarınsa yarı yolda.
Her uyku bir ölüm
her uyanış yani bir
ömür.
Güneşin
yeniden doğduğu
gün bu gün.
Yarını belli olmayan
günün dertlerini,
sahiplenmek,
bu günü  mutluluğunu
kaçırmak  gibi
bir şey.
Hayat bir gün işte
bir gün  bir ömür  hadi
şimdi aksini söyle.....

                         02.03.13/Bursa
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Bir hastanın başucundan

Dört gün süren bir bir harp
 ve köy evinde mahsur kalan
 bir başkumandan.
 Mısır sapı unlu bulamaç olmasa
 ölecekti acından.
 Asker cesetle örtülü çamur
 yollarda çekilirken geriye,
 Açlıktan binek hayvanlarını
yiyordu son nefesini verirken.
 Göçmenlerin;
 hayatı,malı ve namusu
 ayaklar altında
 sığınırken anadolu ya,
 Bir hastanın başından geçen
 en son hikaye,
 Avrupa Türkiyesi ebediyyen
 kayıp olup giderken elden,
 sebep olan gerçekler
 balkan harbinden,
 Tek adam tek başına kaldığı günün
 akşamından.

 17.11.13/Bursa

Ramazan Çiçekli

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bir kadın

Bir kadın sevdim
şarap gibi
Bir kadın gördüm
nurdan ışık
Bir kadın tanıdım
gül kokulu
Bir kadını sevdin mi?
hesap soracak diğer kadın
gözlerinden.........................3.10.13/Bursa.
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Bir kadın sevdim

Bir kadın sevdim
Asya lı,
kısa boylu,
gözler kahverengi.
Bir kadın sevdim
Endonezya' lı
siyah saçlı,
esmer tenli.
Bir kadın sevdim
kendinden çok,
aklını,
kalbini,
ruhunu.
Ben onu
daha çok uzakları
yakınlaştıran
gözlerini sevdim.
Ben onu
onu çok sevdim.

                     19.02.2014/Bursa
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Bir kadının  hikayesi

bir sevgi kadını
ve onun hikayesi
sevgi ve aşk konusunda
duygularını
hissettirme zamanı
daha önce yaşanmamış
şimdi
bir bilinmeyen kadının
düşlerini yaşama zamanı

3.11.14.16/rç

Ramazan Çiçekli
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Bir seher vakti

Aydınlığa düştü karanlık,
gafletten uzak
uykunun en tatlı olduğu vakit.
Aklım sende gönlüm sende
başım secde de
toprağa değdiği vakit.
Zamanın her diliminde
huzurunda boyun bükerek
şafaktan önce fecir vakti.
Şiir gibi su gibi akıp giden,
bütün kalbimle af dilerken
bir seher vakti ŞAHİT OL.

18.06.13/Bursa.
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Bir sen

Çizgilerim acemiydi
öncekileri çize çize
geliştirdim kendimi
Kelimelerim düzensiz
yaza yaza
düzelttim kendimi
Düşlerimde sen
düş kura kura
gerçekleşti hayalim.
Sözlerimi üst üste dizsem
yan yana koysam dizelerimi
okusan bir sen çıkarsın BİRSEN

29.12.13.16
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Bir sevgili olacak

duygular hissiz
beden etkisiz
benlikten uzak
kimsenin bilmediği
bir bedene bağlanmadan
seveceksin.
ya sana bir şeyler  katacak
yada bir şeyler alıp  götürecek.
bedeni  versen de
mesele ruhunu verebilmek.
sevgili  olmak zor;
gözyaşlarını  silecek,
endişelerinde  korkularında
yanında olacak
ve yalnızlık  hissetmeyecek sin.
kalbinde yaşayacak
acılarını  paylaşacak
ve her gülümsemelerinde sende
kendini  bulan ,
bir sevgili  olacak .
insanın hayatında bir sevgili  olacak . 5.6.20.16.rç

Ramazan Çiçekli
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Bir tek sen varsın imkansız olan

bir çığlık sesi yükseldi gecenin sessizliğinde
kulakları çınlatan.
gözümün perdesi yırtıldı düşlerimde,ruhum
yokluğunda avare.
ben olmadan önce benden uzak sen varsın
imkansız olan.
gözlerimde hayalin geçer sessizce,
aklımda ruhun ten olmadan önce.
bir söze feda can-anana baksam doya doya
yüreğim yangın yer ben acılar içinde çaresiz.
bulutlar ağlar gözlerimin mahremiyetinde
bir tek sen bir tek sen varsın imkansız olan.
5.11.14.16/rç
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Bir yarin adı var

Derin bir anlamı var
kadının bende,
Efendi sultan ifadesi
saygıdan.
Hak ararken hakka
sahip,
Ana gibi bir  yarin
adı adı var

                         25.11.12/Bursa
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Bir zamanlar

Atla – arı, kurtla kuş,
Ormanda yaşardı,
Üç kasım akşamı,
Sis kapladı ormanı,
Karanlıkta,
Bir çığlık bile atamadan,
Sessizce yok olup gittiler.
Geleceğimize  imza atanlar,
Hiçbir şey gerçek değil,
Rüya alemi sanki,
Alabildiğine varken
Şimdi yoksunuz işte…
Bilmem nasıl bir duygu bu?
Hayvanlar aleminde! ..

Ramazan Çiçekli
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Bircan

Eskiden pencereyi açıp
yağmur damlalarının yüzüme
vurmasını isterdim.
Beni uykudan uyandırır
kendime gelirdim.
Uykuya dalıp pencereden aşağı
düşeceğimi hiç düşünmedim.
Soğuk kış geceleri güvenim
eksilmeden,
Seni düşündüm yağmur damlaları
yere düşerken.
Rüzgar bulutları yürütür,
bulutlar da  yağmura dönüşürken,
Bir damla bin damlaya bölünüp
ölü toprağa bir can verir.
Yanağını ısıtan sevginini saygıya
dönüştüğü gün..............

                               09.01.10/Bursa
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Biri bizi gözetliyor

Güneşin doğduğu
şafak vakti
kapına geldiğim her gün.
Yarına kadar
yeni bir gün yok,
bu gün gibi her gün.
Gökyüzü koca bir göz,
elim kirpiklerine
dokunduğu gün,
Göz kırpar yıldızlar
her gün.
Ama aldırma,
biri bizi gözetliyor,
yıldızların altında her gün.

                               22.04.11/Bursa
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Biri var

Nasıl ki kitabı yazan bir katip,
yapıyı yapan bir usta varsa.
Düzen hakim siz,gök kandilsiz,
kainat onsuz olmaz.
Onu yapan bir usta var,
var olan için her şey vardır.
Yok olan için hiç birşey yok.

                                     26.01.10/Bursa
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Birini seversen

birini seversen sık sık ararsın,
ruhunun çekim gücü ile her gün
görmek istersin.
bakınca pencereden sis denizi arasında
koca bir dağ gibi  yüreğine indiğini
hissedersin.
hasret gözyaşların yüzündeki çizgilerden
akarken aşağı.
yaşlanıyoruz kar başlığı saçlar,iliklerine kadar
işlemiş hasret,
geceleri kucaklamak istersin,
yükseklere en yükseğe çıkmak istersin,
seni yalnız bırakmaz yağmur bulutları ,sığırcık
sürüleri,güvercinler  kıpır kıpır yüreğinde.
kudretin eli dağdaki ayaklara sözü geçmez,
çifte yürek  olmuş  masalları andıran sevgimiz,
düşünürken hem  kendim hem senin leyim.
sana ayırdığım zaman su  gibi  gelip geçer,
mavinin yeşilin derinden  izi kalır.
her gün yeni  bir güne  kucak açmak ister..
                                           15.1.21.16.rç.
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Birsen

Su  gibi içebilseydim,
servetimin  yarısıydın  sen.
İçimden  çıkarabilseydim,
mülkümün  tamamıydın  sen.
Bütün  varlığım  su  gibi,
ne  yapayım  serveti ben.......

                                  20.05.12/Bursa
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Biz istersek

Bu gün yine
keyfim yok,
suçlusu ben mi yim.
Yok mu? suçun
hiç senin.
Bu eşref saatini
bilelim ki,
o saate göre gülelim.
Bu yorgun gecenin
yükünü
gel birlikte çekelim.
Bu kadar zaman
bize artık yetmiyor,
Gel hep birlikte.
bahçenin çiçeğini,
sevgiyle büyütelim.

                        22.12.08/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Biz Türkler

biz
büyük bir aileyiz
birbirimizi
tamamlayan
güvenilir
içten
ve dost yaklaşan
haklı olanın
hakkı var
kendine saygısı
olanın
Türk'le gönül bağı var/rç

Ramazan Çiçekli
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Bizim evin hali

Kara oğlan cumhurla kavga edince,
Kriz doğdu borsa perişan oldu
Papaz kıza yoldaş olunca
Bizim banknotlar bahşiş oldu.

Bütün umutlar umutsuzluk  kaynağı
Bilemedik kura kur yapmayı,
Gurbetçi oğlumuz dervişi bekledik
O ancak bizi kurtarır dedik

Kızla oğlanı serbest bıraktık
Fındık fıstıktan olduk
Performans düştü üretim durdu
Karı koca yatakta arkadaş olduk

Ramazan Çiçekli
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Blöf

Ben açıklarım
sen açıklmazsan
o açıklasın o zaman
biz açıklamadık
siz açıklayın veya
onlar açıklasınlar
zaten açıklayacak
bir  şey yok
Bir kez açıklarım diye
ağzımdan çıktı.......

15.2.14.16

Ramazan Çiçekli
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Boncuk  gözlüm

nazarlık saçların boncuk gözlerinde
dilek tuttum
her gelişinde boncuk taktım
saçlarının arasına
rüzgarın sesi bir es çizerek çıkar
iki dudak arasında
ağzı çok küfürbaz çıkmaz kötü söz
zerafet ve nezaket edeptir güzelleştiren
iki göz arasında
serveti yok şöhreti yok şehveti yok
saygı var sevgi var aramızda
beşinci mevsimde ikinci baharı yaşarız
iki kaş arasında
cihanı gören gözlerinde gün batımı ve deniz
balık ekmek ilişkisi var aramızda

14.2.16.16/rç

Ramazan Çiçekli
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Borcu yok çocuğumun bana

neresini ciddiye alayım
kazıkmı çakacam dünya ya
benim borcum yok babama
çocuklarımında bana
inanmıyorum zaten burda kalacağıma
yaşamak için değmez
Nazım yaşadın gördün öldün sende
bu dünyada

                         22.12.15.16/rç

Ramazan Çiçekli
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Borsa

Kumarhane yerine borsaya git,
Tasarrufunu yatırıma dönüştür.
Kısa yoldan köşeyi dön.
Kim kazanmış sa kumardan,
Seni ya batıracak ya, kazandıracak bu akşam.
Etrafına bir bak zengin olan var mı? borsadan.

                                                  03.01.10/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Böcek

Aydınlat karanlığı
Ör ağını kötülüklere
Umutların umudun
Sizi andım bu gece....

Ramazan Çiçekli
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Bu bir hastalık

Metropole git,
Hırsızlık bulvarından,
kapkaç caddesine gel,
Gasp sokağından,
köşeyi dön, al kaç.
Kamusal alanda,
sarkıntılık elle taciz,
Merdiven altında,
sapkınlık yap.
Bütün değerlerini rafa kaldır.
İşsizlik ve cinsel tatminsizliğini
gider yeter.
Kırsalda merak etme;
kapalı alan kimse duymaz

                   10.01.07/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Bu bir şiir

Duygular deniz,
Kelimeler incidir.
Kısa tut sözleri
Gerisi sonra gelir.

               5.11.06/Bursa
.
.

Ramazan Çiçekli
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Bu dünya

Ateşi yakılmış içi su dolu
koca bir kazan.
Baş rolde oynar
uydurduğu efsanede insan.
İçimizdeki yaşama duygusu
ile durmadan değişir yaşam.
Dünyanın güzelliklerini kıskanır
iblis,
Evrenin zamanında yolculuğa
başladı.
Umut hayal ve düşler diyarını
merak eden,
Gelgitler sürecinde içimizdeki çocuk,
Başka gözlerin görmezden geldiği
zaman rüyaya dalar.
Babil'in asma bahçelerinden
sonra kıyılarında su perilerinin
oynadığı İskenderiye fenerine
yolculuk.
Gün ortasında karanlık,
gecelerin aydınlık olduğu gün.
Kıyametin yolunda ve gelecekte
çokta aydınlık olmayacak,
paylaşırken yalnızlığı.
Sevgi gerçeğin adı masallarda
çalıntı mutluluk.
Kasırgalar ve doğanın öfkesi,
kıtlık ve tükeniş.
Öteki hayattır dünyanın sonu.

                                                      20.03.13/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Bu gün

Bugün en değerli gün,
içinde yaşadığım rüya da yanılmıyorum.
Dünü geride bıraktım gelecekten korkum yok.
Vazgeçerim de vazgeçilmez oluşun,
yanlışım desem bencillik olur.
Sen ve çocuklarım ve onun çocukları ile mutluyum.
Ölüm nedir ki gülüm,
en kötü yanım huysuzluğum.
Yalandan nefret ederim,
sıkışırsam da yalan söylerim..
Kimi kimden neden, niçin, kıskanayım ki,
paylaşmak affetmek, bağışlamak güzel şey.
Mutlak doğruda buluşmak varken,
İç huzurum, her konuda iyimser olamıyorum.
Ailem bende bir ikilem
Sevmek, insanı sevmek seni sevmek
İbadet gibi bir şey gülüm... 07/04/2021

Ramazan Çiçekli
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Bu halimle sev beni

Içimde ki özgürlüğe dokunma.
Ne zaman kaybı,
ne de ne düşündüğün,
umrum da değil.
En değerlim olsan da,
tercih ederim
özgürlüğüme seni.
Seviyorsan eğer,
karsiliksiz sevme beni.
Kontrolü zor insanım biliyorum.
Hayatın çizgileri bu yüzde gri,
tereddüt ederek baktığın hayatın,
bu haliyle sev beni....8.2.20.16 rc

Ramazan Çiçekli
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Bu r Salı

kendi kendime senden kaçarım,
ya sana döner,yada gittiğim yeri sen yaparım.
kaç tane sen  var ki kaç tane seni sevebilirim.
sonsuzlukta yakalayıveriyor ruhun,
yağan yağmur yol alırken bedeninde,
yokluğuna akar umudum.
dudaklarım uçuklamış dilim kupkuru,
bakışların gözlerine takılı kalmış,
gizli  kimliğimle yüz yüzeyim..
başka bedende benlik aramam,
sevginin bunalttığı kararsız boşluklar,
ve bir yitiğin ötesinde
avuçlarımı suya daldırıp
güneşi yakaladığım andı .
önce sen sevdin sonra ben seni
bu bizim sevgi  modeli,
dostu buluş Allah ı arayış,
gözyaşlarımda mutluluk var.
geçmiş getirdi bizi bu güne
şu an geleceğe yapılmış  bir yatırım.
ölüme yaklaşıyorum adım adım
her günün ayrı akşamı var.
soruların cevabı sana yeter mi ?
bilmem ki mutsuzluğun kaçıncı
yıl dönümünde
yaşlı bir yalnızlık zamansız ecelin akıbeti
ikindi vakti serinliğinde
toprakla buluşturur beni  .
dört mevsim  ömür sevginde ne yaşadığın
bilinmez,
seven sevdiğinle yol gider.
sözlerime gözlerimi şahit tuttum,
umudumun örtüşü gözlerimi  örter.
akşam olsa da zaman dolsa da,
yine sevgim baki kalacak.
kimsesiz kalan gönül  mabedim de.
bu acıyı tattıkça kalbim  sevdi.ruhum sa mutluluğu
tercih etti.
bir o kadar gördüğüm sevgiden çok farklı
kendimi  sevgiyle doldurdum yeniden.
bu ömrümün seferinde kalbim yorgun,
unutmak isterken güvenim yok oluyor dostum.
zamanla bu çekilmez ızdırap sevdiklerimle son bulur.
gün gelir  bir kenarda unutulup gideriz,
her güzelliğin yok oluşu gibi.
kelimeler yas tutmuş birde yaşlı yalnızlık,
boş ver unutmak yinede güzel şey.
ben mes'ul um her şeyden,
hiç bir  şey mes'ul değil benden.
sen ve ben baş başa bulmamız
zamanın buluşturması,
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gök kubbe çökmek üzere üstümüze.  24.10.20.16 rç

Ramazan Çiçekli
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Bu sözler sıradan

bak kadın
dün bu gün gibiydi
ağlattıgın
göz pınarlarım kurur
kör olur sonra gözlerim
yapma etme gitme
içimi tastık etme
yanarım ateşte
aglarım senin için
gözyaşlarım
söndürmeye yetmez
yangınları
param parca seviyorum
darmadağınık
sen kırık severken beni
isteyerek olmaz bir şey
hiç bir şey sıradan değil
önce ayaklarımdan çıkar
sonra mideme iner acı
ve yüreği ateş basar
dönüşürken yağmura
ıslanır acılar
ve yumşar taş kesmiş yürek
eriyip gider
doğarken güneş
keser gökkuşağını ve uyanır sabah

16.12.15.16./rç

Ramazan Çiçekli
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Bu şehrin

Aşkların gizli tapınağı,
ruhumu kışkırtan her yeri,
sır dolu bu şehrin.
Hiç bitmesini istemediğim,
her hikayesi aşkla örülmüş
bu şehrin.
Bir güvercin kanatlarında
gizli aşk,meltem rüzgarlarına
kapılmış,bırakmış kendini
kucağına bu şehrin.
Sana dokunmak bir hayal,
uzaktan izlemek kaderim,
tadına doyulmazmış bu şehrin.

                                02.03.11/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Bulanıkta suyu bulandırma

Siz küçük şeylerin üzerine büyüteç tutun,
büyüdüğünü göreceksiniz.
Size ait ne varsa açık arttırmaya çıkarın
fikrinizin kaç paraya gideceğini,
değerinin ne edeceğini bileceksiniz.
Siz ne istediğinizi biliyorsunuz,
biz de ne vereceğimizi.
Kültürel kimliğe EVET,siyasal kimliğe
HAYIR.
On yılda yapılanı,on dakika da yaktınız,
yıktınız.
 İsrail'de Rus,Rum,Ermeni ve TÜRK
hep birlikte değil mi?
Bu maya gölde yoğurt tutmaz
Bulanık'ta suyu  bulandırmaya kalkma.
Hepimiz için daha çok CUMHURİYET ve DEMOKRASİ

                                            20.12.09/Bursa.

Ramazan Çiçekli
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Bulmaca

Hayat bir bulmaca
sayı ve şekilden oluşan,
çözdükçe çözülen bir bilmece.
Beynimi yoran,şaşırtan
bir labirent.
Hileli bir soruya verilen
cevap,
Bir keşfetme anında
 duyulan zevk.
Basitten zora giden,
eşleşme fark bulma,
tamamlama,akıl oyunu.
Doğrular yanlışlara tanık,
dün çözüm bu gün doğruyu
yarın
belirsizliği bulma zamanı.
Kuralsız sorular var
cevabı bulunmayan
tahminden öte
Seçimin bize ait olduğu
eşleşme özgürlüğümüz.

                                 19.03.13/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Bundan sonra ki

akılda tutmak,kalpte olmak
düş kurmak,ruhta yaşamak
isteseydin bundan sonraki ile
umutla daha mükemmel daha derin
iz bırakacak biri ile
özgür bir insanın hayatına kaç
insan girebilir ve yer edebilir ki
arzu edilen hayatı yaşamak
düşündüğünü söyleyebilmek
hayatın geri kalan yarısı ile
huzuru bulmak, sevgi ve saygıda
en sevgiliyele olmak istemez ki
insan bundan sonra

3.9.14.16/rç

Ramazan Çiçekli

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bursa

Hava hafif sisli ve bulutlu,
yağan yağmur aptal ıslatan,
dolmuştan  inen insanları,
karşılar kent meydanı.
Dar yollara girince gürültüler azalır,
hafif yokuş yukarı yükselirken kaldırımlar,
yeşil Bursa yukardan aşağı kuşbakışı.
Dışarda  yağan yağmura inat,
Uludağın ulu çınarları altında,
Tophane'de Osmangazi bizi karşılar.
İşte kılıç kalkan işte mehteran,
atların nal sesleri eşliğinde,
Ulu cami,Emir sultan,Yeşil türbe,
Yıldırım Beyazıt külliyesi bizi  uğurlar.
Mutlu anı bırakarak,geçmişte uyanan insanlar,
Bursa 'dan ayrılmanın hüznünü yaşar.

                                            22.03.09Bursa

Ramazan Çiçekli
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Cam kırıkları

Harabeler,
kırık dökük kaldırımlar,
karışık yazılar yazılmış
duvarlar,
Hep sahipsizliği mi
hatırlatırlar.
Çöpler ortalıkta çürürken
hamama gitsem,
Sadece bedenim temizlenir.
Ruhum kir pas içinde;
kucak aç
sıcaklığını hissetsin,
ateşinde ısınsın
senden uzak kalan yar.

                          08.01.10/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Can canana candan olsa

Yanağında
bir ben,
içinde bir nefes,
bir sen, bir ben.
Ya sonra,
sonrası yok bu işin.
Gün gelir ağlar,
gün gelir güleriz.
Bir sebeb arama
biz iki sevgiliyiz.
Kim var ki? gül bahçen de
Bir can,
bir de canan dan başka.

                             16.02.09/Bursa
.

Ramazan Çiçekli
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Can sensin sende ben

Can sensin,
Sende ben.
Sitemim cana,
Sen değilsin.
Cana hayat veren ben,
Onu yaşatan  sensin,

Ramazan Çiçekli
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Can tanesi

Kayıplarda çaldım kapını,
sürgündeyken yüreğim.
Zifiri bir karanlık sardı
dört bir yanımı,
yıldızlar kayıplarda,
Ay ışığı yok gecelerim.
Güneş acılarımdan habersiz,
gökyüzünün zifiri karanlık,
ayaklarım çekmiyor
yorgun bedenim.
Yağmurda ıslanmış
bir kedi gibiyim.
Güvenle sığındım
dost limanına
bir demet sevginle,
bir güvercine hayat verdin.
Biçare yalnızlığım
derin uykuda uyanırken
gökyüzünü,güneşi,
ay ışığını gösterdin.
Görmeyen gözlerim
güzelliğine meftun.
Koca bir demet sevgi bıraktın
avuçlarıma
Sabahları yüregimde açan
tebessüm,..
Gecenin elleri
dokunurken şakaklarıma
çırpınışlarda yüreğim....
senli düşlerken,
sancıyan kalbim feryat figandı
senle aydınlanan dünyam.
AYIN SULTANI.......

                                                  05.01.12/BURSA

Ramazan Çiçekli
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Canı cananın adı  handan

O
kimsedir
sevgi gören
sevilen
Onun
düşerse gönlüne ateş
yardan,
fazlası eksiği
ne varsa
özünde
canı cananın adı aşk

                                  15.10.12/Bursa.

Ramazan Çiçekli
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Caziben cezbeder beni

Güzelliğin doğuştan
peki ya cazibene ne demeli,
Bu oyununun
bir  kuralı olmalı.
Sır saklamak,
kırmızı iç,
kırmızı giy,
kırmızı sür.
Saçlarını ıslak bırakmak,
sihirli ellerinle
tenine dokkunmak,
Bakışlarının ölçüsü
ayakkabının topuğu
eteğin boyunu gibi.
Biraz gizemli
bir o kadar da serseri,
Hislerin  gözlerine  yansırken,
güzelliğin bedeli
seksiliğin bir değer
ölçüsü  gibi.
Caziben cezbeder beni.

                                 27.01:13/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Cemre

Önce havaya,
şimdi suya,
sonra toprağa düşecek
cemre.
Hava ısıncak,
toprak kabaracak,
sen benim olacaksın
Cemile.
                      26.02.09/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Cevher

yürü ve dur
doğ ve öl
bak be gör
gece ve gündüz
evrenin kimyasını bul /rç 25.6.2014

Ramazan Çiçekli

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Chiago

Şehir temiz insanlar kibar,
Birden sonra iki var ya,
Yerden yükselen rüzgarda
havalanan eteğini
indirmeye çalışan  kadın var.
Yeni doğan  anka  kuşu
cam kavonoz içinde
gökyüzü aynaları var.
Bulutların kapısında
akılsız insanların dolaştığı
açık hava müzesi var.
Işık tarlasında buz padeni yapmak
ikinci şehir  chiago da  olmak var.

                                     20.09.12/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Cihan harbi

Kaderin üzerinde
 kara bulutlar dolaşır,
 kara talihin yazılırken.
 Gören gözler görmez,sağ
duyu sahip olmaz o an.
 Ayağını kaptırdın mı?
bilmeden bastığın toprağa.
 çamurunda kaybolursun.
 Nereye götüreceğini
 bilmediğin mecralara.
 Düştüğün çukurda
 ölümü beklerken bile
 kimsenin umrunda olmaz
 ümutlarını yitirir gidersin.
 Herkes dokuduğu kilimin
 rengini desenini kendi seçer.
 Karanlıkta yapılan kavgada
 sopayı nerene yiyeceğini
 bilemezsin.
 Dünya savaşa girmiş bize ne
 yurt ta barış dünyada barış
bizim ilkemiz.
 Kimse kaybedeceği savaşa
 girmez.
 Açıkça söylemek gerekirse
 bu savaş bizim savaşımız değil.

 18.11.13/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Cism u can

dağlardır
dünyayı
dengede tutan
kendi içinde
unsurlar var
iyilikleri ve kötülükleri
farklı
biri dünya
diğeri sonsuz yaşam
ruhu severken
beden hisseder
aklın gölgesinden ruh
çıkıncaya
kadar.

4.7.14.16/rç

Ramazan Çiçekli
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Cumartesi

Dün cuma  ertesi,
Sinemaya gitmişim.
Sonra muhallebiciye,
Sevgilimle elele,

                           02.12.06/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Cumhuriyet kadını

biz on yıl önce
böyle kurduk Cumhuriyeti
ne hinler gördük
sevgimizi külleyen
ne vatanperverler vardı
Cumhuriyeti büyüten
geldikleri gibi gittiler
kimse kalmadı geriden
doksan iki yıl sonra
aynı çatı altında
dolaşırken Cumhuriyet balosunda
Ey Türk sen rahat uyu
gelecek nesil için Cumhuriyet
hepimizin
Adına demokrasi dedik
birazda bireyselleştik
ruhumuz aynı çarpıyor vatan için
Elinde Türk bayrağı s
öylüyor onun cu yıl marşı
seninle gurur duyan
Cumhuriyet kadını
yürüyor çağdaş medeniyete
Türklüğünle gurur duy
Türk olmayan Türkiyeli utansın
bakma sen düne küfredene
geçmişten kuyruk acısı var
Anadolu anamız
Türkiye vatanımız bizde giderken
vatanı gençlere bırakacağız

29.11.15.16/rç

Ramazan Çiçekli
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Çağrı

Dokuz eylül;
Türk milletinin kurtuluşa erdiği gündür.
Geride bıraktığı,
Afyon yaylasından İzmir'e ulaşan,
sarı saçlı mavi gözlü  bir baş kumandan.
Daha dün;
Belkahvesi sırtından  denize bakan,
onbeş gün önce;
'Ordular ilk hedefiniz Akdenizdir..İleri'
dediği gündür..
Yol çağdaşlaşma yolu,
hedef muhassır medeniyet yolu,
Türk çocuğu onu;
Türk ocağında tanıyıp öğrenmeli,
özğür ve akılcı bir gözle
dünyaya bakan ulusun,
yeni hedeflerine doğru meşaleler yakmalı.
Özğürlüğe giden yolda ilerlerken,
Türklüğün özünü kavrayanlar,
onun yolunda birleşir,
Kurtuluşa kurşun sıkanlar,
isyancı vatan hainlerinin torunları,
din bezirganları,
altından postu alınan şeyh bozuntuları,
kuyruk acısı olan Cumhuriyet düşmanları,
Aşırı sağcı solcu,kominizm'e,faşizm'e
ilgi duyanlara karşı,
Cumhuriyetin maaşlı yöneticileri,
din görevlileri,Atatürkçü öğretmenler,
ne yaptınız nerdesiniz şimdi.
Okulda öğretmenler,kışlada askerler,
cami de imam,
çocuklara Türkiye Cumhuriyeti felsefesini
bir anlatsınlar.
Atatürk ülküsü alevi ile ısınan
yurdumuzun bütün fertleri;
Ulusal bekamızın tek yolu
bu ülkü etrafında toplanmadıkça
yarınlarını  güvende görmesinler..........

                                                     28.04.09/Bursa
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Çanta  çiçeğim

güneşi seven,soğuga dayanıklı
fakir toprakların susuz çiçeği
budama şart aşırı gitmeden
aydınlığa çık sabah akşam
güneşi görsün yüzün
yüzünden anlarım ben seni
solgun ve sertse demekki üzgün
sarı ve solgun yaprak gibiysen
demek ki az gelmiş sevgim.
sakın üzülme çanta çiçeğim
karanlık geceler korkutmasın
sarılarak yada sürünerek gel
her zaman ki yerde beklerim seni

                                  16.6.15.16/rç
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Çaresiz dostluklar

çaresiz dostluklar için;
sakalım var, bırak
saçlarımda olmasın.
cepken imin yelesi var
kolları da olmasın.
al al yanakların var
güneşin vurduğu yerde,
sevginin gücü var,
ruhun gelip gidişlerinde.
ayrılık kararını
kalbim bir yıl uzattı,
zaman erteledi,
sonuçta ayrılık var
o zamana kadar
kim ölüp kim kalacaktı .
kadınım ; haklı olmak suç
bilen var mı ?
güven var samimiyette,
bir sevgin eksik bende.
özgür düşüncemin düşünde,
yol arkadaşı,
kimine dost, kimine sevgili,
sayıların ötesi
isim tamlaması gibi...
gittin ya ;
yastık ıslandı
gece karanlıkta yatak dağınıktı
bekledim;
yastık kuruyacak ,
ay ışığı altında,
karanlık yok olacaktı .
olmadı .
anladım sevgini hak etmediğimi
çikolata tadı vardı
sonradan tatlandırılmış tatlı gibi

11.5.19.16./rç
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Çaresizim

Alev alev yanıyorum
Senin için ölüyorum,
Ben yanmaktan değil,
Seni yakmaktan korkuyorum

Elimden bir şey gelmiyor,
Çaresizlik beni öldürüyor,
Allah her şeye kadir,
Kalbime gir doğruyu bildir

Ramazan Çiçekli
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Çarık

El kadar inek derisini
Delerim dört köşesini
Delikten ip geçirir
Bağlarım ayak bileğimi..

Ramazan Çiçekli
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Çıldırırken

Bir şey olduğu
 tam olarak ne olduğunu
 bilmeden,
 ama tuaf ve imkansız gibi
 birşey.
 Son zamanda içimde bir
 sızı,yüreğimde bir ağrı
oluştu,
 beni yakan
 kavuran
 köz eden
 Zaman birbirine karışmış
durumda,
 geçenlerde vakitsiz bir zamanda
 gözlerim karardı,
ruhum draldı,
aklım çıldırdı sanki.
 Gecenin gözü kör,
 saat gibi bir ileri bir geri
 gelgitlerde,
 zamanlı zamansız vakitlere
 gelip gitmelere ' bir dur 'demeli.
 Günahsız yüreğim direnirken
 cehennem kapısında,
 böyle bir şey oldu çıldırmak üzereyke

 15.09.13/Bursa.
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Çiçeğim

çiçeğim;
çiçek olacaksın
her sabah koklanan
kokusuyla uyanan
uzak hayallerin
yakın gerçeği
avuç içine al beni
dokunduğun her şey
sevgiye dönüşmeli
ruhunda hissetmeli
insan sevdiğini
bir yaramaz çocuk gibi
dokunmalı tenine
keşfetmeli sende kendini
git gitmek istediğin yere
varlığın gerçeğinde
tanrı da bizimle
tene dokunmadan
akıl cinselliğinden uzak
her gün akılsızca gel bana
çiçeğim 7.2.19.16….rç
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Çiçek nine

O bir çınar ağacı;
dallarında meyvesini yedik.
Gölgesinde uyuduk gündüzleri,
köklerinde hayat bulduk hepimiz.

Bulutlar gölge oldu güneşe,
onun için ağladı yağmur.
Şimşek son kez yükseldi göge,
gözlerini kapadı sessizce.

Toprağında kır çiçekleri,
yağmur damlasında büyüsün.
Rüyalarımda sen varsın
şimdi yoksun yanımda Çiçek nine

                             30.03.08/Bursa
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Çiçekli ye

Ölüm bize çok yakınken
cenneti burda görmekte var
melekler dolaşır baş üstünde
yaşamın dur dediği yer burada
kapı aralandıgı zaman
zamanın ne önemi var
hayatı tattık fazlasına ne gerek var
ne kaldı geriye senden başka
dost eli değerse toprağıma
geride çoluk çocuk muhabetti
düşünme gel burada kal
dertten tasadan sana ne
ruhunda yaşa geri kalan hayati
ölüm toprakta erimek
ve otlara karışmaksa eğer
her bahar mevsimi saçın
istemem mermerleri
üstü açık kalsın kabrin
yağsın aptal ıslatan yağmur
sırrını anlatsın kabaran toprak
kuşlar gelsin yuva yapsın
yağmur yağsın güneş doğsun üstüme
baharla can bulsun otlar
hayallerin gizli düşen izleri
gün gibi çürüyüp gitti
hudutsuz ihtirasların mahsulü idi
ve inci tanesi gibi ruhuz
düşündüğün cennet gibi burası
bu benim ölmeden vasiyetim II. murat gibi

7.12.15.16/rç
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Çingenem

Buğulu gözlerine takıldı gözlerim,
mahsun duruşuna kandı yüreğim.
bir yanım avrupa bir yanım anadolu,
Kimim var  ki sizden başka hayatta,
yeter ki gel yüreğimde sana da yerin var.
Biri can diğeri canan,canımın bir parçası,
canımın canıdır didarim.
yapayanlızım çindenem avrupa yakasında.
Kalbim kırık duygularım perişan,
geçmişten kalan korkularım var.
Ne kadar uğrassanda düzelmez bu kalp can,
sevgi ve saygıdandır bütün bu yaşanan.
Fırtınalı bir sonbahar sabahı demir attım
limanına yenikapı açıklarında.
dolaşırım çingenem asya yakasında.
Geçmişle gelecek arasında gidip gelirim.
uzattım ellerimi ellerinle kavuştu.
köprü kurdum asya ile avrupa arasında,
Uludağın sisli bulutlarında düş kurdum,
uyandım sen yoktun çingenem iki kıt'a arasında

                                                 02.02.10 /Bursa
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Çizgi

Gittin iz bırakarak,
Yağmurlu bir havada
Acılar içinde

Geride bıraktığın
İzlerde gizli
Hayatın çizgileri

Ramazan Çiçekli
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Çocuğum

Elinde kirman,
Dilinde kur'an,
Başında sarık,
Sırtında yayık,
Boş durma çalış,
Adam ol çocuğum.

                           17/07/2007/BURSA
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Çocuk  olmak  var

Büyüdüm  ama  içim  çocuk
duygusu  gitmemiş,
kin ve  öfke barındırmayan,
İçimde  bir
çocuksu masumiyet var.
Başka  çocukların
oyuncaklarında  gözü olmayan
saf  ve  temiz.
Büyümeden
hayata  sarılarak,
çocuksu  duygularla çocuk
olmak  var.
Kimseye  zarar  vermeden
mutluluğu  mutsuz  etmeden,
konuşmayı  yeni  çözen
çocukta,
Çok  şey  var
söylenmek  istenen
Her şeyi
çok  çabuk  anladığım  için
hiç  bir  şeyi  zamanında
öğrenemedim.
neden  bilmem.
Çocuk  olmak  var büyümeden.

                                    30.07.12/Bursa
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Çocuklar

görülmeyen minareler
duyulmayan ezanlar
hissedilmeden ramazan da
büyüyen çocuklar
Müslümanlığını hisset
rüya gör Türklüğünü yaşa
bir arada olmak olan hayalin
tut elimi al götür ezan sesine
yarının yollarında
unutma döneceğin yeri hatırla
Allah ne vatansız ne imansız
sizi yaşatmasın çocuklar .3101816.rç

Ramazan Çiçekli
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Çocuklarımız

Sevgi bitse de
evlilik sona da erse
kabul etsek te etmesek te,
bir tek hayat bağımız.
Şu kısacık ömrümüzde
buluştuğumuz tek nokta,
birlikte can verip
canlandırdığımız
canımız,kanımız
tek varlığımız ÇOCUKLAR  ımız/dan
başka ne kaldı geriye

                                    18.12.08/Bursa
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https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Çocukluğum

Delice bir merak içinde kaldım.
cevapsız kalan soruları içime
gömdüğüm gün.
Çocukluğumun soruları cevapsız kaldı,
tır geçti üzerimden sırtını döndüğün gün.
'Gökyüzü neden hep yukarda,yer neden
ayaklarımın altında', diye düşünerek büyüdüm.
Anlatmaya daha gerek var mı çocukluk
yıllarımı,
Anlamadığım zamanı anladım, ama zaman
çok geçti.

                                                  19.04.10/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Çocukluğum 1

Bir otuz yıl önce
turuncu renkti moda,
kapalı odalarda bir tek oda.
boynunda cüzle
gider gelirsin
okul öncesi eğitime
Beşinden sonra
masalı sınıflarda
tozunu yutarsın l
latin harflerin.
Sokak lambası altında
okuduğun kitaplarda
dünyayı görürsün.
gülmeyi unutur,
çocuk olmadan büyürsün
ta o zamandan.
Belki de hiç elinden tutan
olmadığından
Ha saltanat ha cumhuriyet
kafa aynı kafa olduktan sonra
bütün çocuklar fukara
birini öldürmeden diğerini yaşatmayı
öğrenmeden geçti çocukluğum.
15.2.14.16
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Çok soğuk üşüyorum

ne zaman gittin
ayaklarım
buz kesmiş
kışın ortasındayım
sanki
yoğun bakımda
kaç gün
kaç saat geçti
aradan
uyandığımda
yoksun yanımda
gitme
ayaklarım ısınana kadar
26.11.14.16/rç
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Çok şey de  sorun

çok iyi,
çok temiz kalpli,
çok değer veriyor,
Yanımda çok mutlu,
yalnızken tedirgin.
gerçekten seviyor.
Aşk acısı çekmiş,
bir kalbi nasıl üzerim
o beni sevmiş,
iyi ve dürüst biri,
Sevgi ve ilgisi hoşuma
gidiyor,
Onun suçu yok,baştan
çıkarma çift kişilik,
Sorun belki de evli ve
yaş farkıda da değil,
Onun yanında mutlu
hissediyorum kendimi,
rahat ve huzurlu,
Peki sorun ne
sorun her şeyin
çok iyi  olması,
Hani derler ya belanımı arıyorsun
diye işte öyle birşey.........

                                07.12.11 /Bursa
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Çok şey mi  istiyorum

sevilmek sevmek istiyorum
sadece elimi tutsun
omuzu güven dolu olsun
yalansız olsun istiyorum
derdimi dinlesin
dert ortağım olsun i
zarar vermesin istiyorum
isteklerim var günahasız
beni benden bile sakınsın istiyorum
allah aşkına söyleyin çok bir şeymi istiyorum

                                                9.9.15.16/rç
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Çöl çiçeği

Toprak rengi kahverengi üstüne,
kar yağmış gibi kum taneleri.
Karanlık kış günler baharla kışı
birara da yaşatır bize.
Yeşile ve çimene hasret
çapkın biri,üstüne uzanıp yatarken.
Yeşillenmiş fındık dalını,
ne budamaya,nede sulamaya gerek var,
gübresi kendinden.
Bahar sessizce yazadoğru akarken.

                                     06.0210/Bursa
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Dağılmış buğday taneleri

Rüzğar; bir avuç buğdayı,
savurduğu gün toprağa,
Bir buğday başağından
bin buğday mahsul anadolu da,
Gök mavi renklerden  gökkuşağı,
Güneşli  havada görünmez yıldızlar.
Uludağın kar sularında Nilüferler,
Altıyüz yıl renk renk çiçek açtı.
ANADOLU'da

                                 18.09.2007/BURSA
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Damla

Damla bir göz damlası
Damla bir kan damlası,
Nerede  gözü kör olası,
O içimin tek yarası?

Gözümden dökülensin,
Yağmur damlasısın sen,
Yolumda serap,
Toprağa düşen ilk damlasın sen

Ramazan Çiçekli
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Darülaceze

Hidayetin konuşulduğu,
gerçek kahramaların sığındığı,
en son liman.
Hayırla ayakta duran,
duaların göklere yükseldiği,
geçmişin canlı tanıkları,
saygının simgesi,
şevkat yuvası.
Devletin kucak açtığı,
bir aile ocağı,
bahçesinde koca bir çınar ağacı,
DARÜLACEZE

                                14.03.09/Bursa
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Dedemin anlattıklarını dinle

Bildiğin kadar görün,
ürettiğin kadar konuş,
hayatı güzelleştir.
Yeni yaşamda
yeni alanlara ön ayak ol,
bireysel mutluluktan sıyrıl,
'Gitme Dur'diye
bu cümleyi haykır.
Yoksa her önüne çıkanı
çağırmak marifet değil,
Bilge insan olacaksan;
az bilgi ile sonuç getir.
kısa bir sözle
çok sey ifade et,
Dedemin anlattıklarını dinle/dinlet.

                                  03.04.09/Bursa
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Deger ölçüsü

Peşin hükümlü,
Ön yargılıyım kardeşim.
Başıma gelmeden kötülük
En az zararla kurtulmak,
Mutlu olmak tek dileğim.
Hak etmeden
Haksız kazan.
İnanç ve değerleri alt üst et.
Bu ne aymazlık kardeşim.
Kantarın topu kaçmış bir kere.
Tek sermayem değerlerim.
Onunda  yok ölçüsü,
Yaşamak ne kadar zor,
Ne kadar acımasız olsa da.
İnanç ve değerlerimle
Yaşıyorum kardeşim
.
13/12/06/BURSA
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Değer bilmez mi sanırsın

Sen  güneşin  battığını
sevgimin  tükendiğini mi  sanırsın.
Sen (hep ben  olan sen)
gönül uykusundan
bir gece  uyandığımda
aldanır  gidersin  inandıklarına.
Senin battığın  yerde
doğarken iklim,
aklımın  kuşlar
desen  olur yastığına,
bir  bilsen
ahmakça  kaçışın  hikayesini.
Bitmeyen  beni  sorarım sende
gitmek mi zor  kalmak mı
bu  cümlede gizlenmiş her şey
ölümün  kutsadığı  yerde
kurşun  çoğalır,
değil mi ciğerimin  köşesi.
Sen  eğer  benle  yola  çıkmadı isen,
kimi  beklemeye  hakkın  var,
sen seversin de  o  hiç değer bilmez mi
sanırsın.kurban  olduğum.

                                       15.10.12/Bursa
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Değerler kültürü

ne öğrendiysem
emekçiden öğrendim.
sermaye para etmedi bende
işçi köylü bendim.
emeği elinde,
sermayesi belinde,
kültürü dilinde
yol göründü mü görünür
dipsiz kuyuların dibinde.
oynarsa
kahpe felek oynar oyunu
el almaz yar sevmez
nasır tutan ellerimi.
alın terim kurudu
ben kurudum
emeğim alın terim yeşermedi
çorak topraklarda
ölmeden kapı önüne koydular
beni
aç ve susuz
23.11.14.16./rç
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Değil ama, he rşey  normal

Güneş  döndüğü vakit
ışına yorgun gözlerim.
Yaşama arzusu ile dolu
çılgın birine
'sevgim seninle'
dediği gün,
zaman  çok  iyimser.
Başkasında
kendini görmek,
teslimiyetin  bir parçası,
kaybetmekse
normal değil ama
normal gibi.
Arayış ve buluş,
neşe ve hüznü
ışık sönerken
kabullenmek,
kendin  olmak  gibi
bir şey.
Sabiha,
melekler gökyüzüne
yükselmeden önce gülümse.......

                                              19.02.13/Bursa

Ramazan Çiçekli

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Değilse yalan aşk

Her olup olmadık yerde dilde dolaşır,
'her yalan aşk değilse yalan'.
Aşk bir karanlık nokta,yalan aşkın
rüzgarıdır oysa,
Her şeyi düşünürken,hiç bir şey
olmamanın isyanı,ilmek ilmek
sarar insanı.
Solmayan kır çiçeğine elini uzattıgında,
o senin talihin olur.
Onu ararken yokluğun kıyısında,
ölümü bulur insan.
Aşağıya kat kat,dalga dalga  düşerken,
yukarıya başamak basamak yükselir,
aşkın ateşinden kurtulur insan.
Rüzgar oyun oynar,ölümle ölümsüzlük
arasında gider gelir,yaklaşırken uzaklaşır,
yanlızlığa düşer insan.
Hangisini öne alsan,arkasındaki ağlar...

                                                31.07.10/Bursa
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Değişim

Değişim çağırıyor herkesi,
eski kuralların yıkılıp yok olduğu yerde,
dünden bu güne her şey değişiyor.
Dene her şeyi,çağır herkesi
bir şey yap,şaşırt kendini,alkışların yerini
tebrikler alsın.
Yaşamıyla başaramamayanlar,
ölümüyle başarırken,
bir kahramana dönüşür.
Bu gün değişmeyen her şey yarın
değişir.
Unutma her yerde değilsen
hiç bir yerde değilsin.
Uyan hep uyanık kal,
ağaçların yağmur bulutlarını üzerine
çektiği zamana kadar

                              28.05.13/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Deli dedikleri

deli
divane olursa
yürek ona feda olur.
akılda
sorun olursa
deli dahi olur.
deliye
derdi çare
delirmek üzere olur.
ruh
düşerse
delilik mesken tutar
dergahta
güler/ağlar deli/deniz
ve aşk
benim adımsa
severken delicedir sevgi
7.11.14.16/rç

Ramazan Çiçekli
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Deliyim ben

CAHİL
horozu' anne' diye bağırtır.
AYDIN
aslanı 'allah 'diye çağırtır.
DELİ
kıyameti ayağına getirtir.
BENİM
en iyi cahilim,aydınım,delidir.
DOSTUM.

                             09.02.07/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Demokrat dünya

Dünya bir arena
seyredin doya doya,
iki müslüman dan biri,
öldürsün diğerini.
Gladyatörler meydanda
kırdırın birbirini
alkışlayın dünya.
Suç islam
suçlu müslüman,
kardeş katili
olma müslüman,
kana susayan
ölüme doymayan dünya.
Bu dünya geçici
bu dünya fani,
mahşerde çekeceksin elbet ecrini.

                                  05.04.11/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Denge

Her gülüşün ardından ağlamak
güneşin gülümsetip
yağmurun ağlattığı gibi
Her şeyin zıttında buluşmak
olumlu olumsuz
pozitip düşünmek gibi.
Hiç bir şeyin garantisi yok
tek bir gerçek var ölüm gibi.
Kalp gözü ile görmek
ruhunda hissetmek
insan olmak var hakk'ı bilmek gibi./rç 8.6.14.16

Ramazan Çiçekli
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Deniz

Sende ki sabun köpüğü
bir çocuk hüznü,
Sevdi mi çok seven,
çıtır çıtır yenen,
Küllerinden yeniden
doğan,
Düşerken yükselen,
deniz dalgası köpüğüm.
Gök SEMA yer DENİZ.

                 Selma DENİZ / 23.04.09/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Deprem

[zelzele]
Gecenin sessizliği korku ve endişeli,
kalbi ezer ve üzer,
hafif yağmur düşerse yere
 gök gürültüsünde Allah diye dua eder.
Yıkılmış ve harap olmuş ruh
sabır tespihi çeker.
sığındığım kalbin kaynar kazan,
bedenin yıkıntılar altında
 imdat çığlıkları atar.
yorgun ve bitkin halde acıları hiçe sayarak sevgisini kaybeden yürek
ahu zar içinde teselli arar.
Yeni endişe ve ümitsizliğe sevk eden zelzelede
sevginin bedelini ruhum öder.
                                            23.1.21.16 rç

Ramazan Çiçekli
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Depresyon

Senden iki kat daha fazla
derdim var ama nasıl giderim psikologa,
Boş bir sinir küpü gibiyim,
bırakın beni ya alkol almalı,
yada uyuşturucu kullanmalıyım.
Bütün bunlar  tehlikeli ve riskli
ama andrialim yükselmeli,
birşeyler yapmalıyım.
O zaman ya denize dalmalı,
yada yamaçtan atlamalıyım,
kim dinler derdimi? ölüme ramak kala.
sevgiye muhtaç,  bir sevgili bulmalıyım.
Ama yapamam.; boş ver en iyisi
işime gücüme bakmalıyım.

                                  21.03.09/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Derdime bi-çare

Hani nerede sosyal devlet,
sosyal adalet.
Hastalar hipokrat yeminli,
gözü doymaz hekimlere emanet.
Bıçak parası ver ki şifa bulasın
Boşuna mı? okudun bu kadar zaman,
meslek ahlakını,insan sevgisini bırak,
sen cebini doldurmaya bak.
Kim düştüyse eline yol,süründür,düdükle.
Cesedin musalla taşında kalsa kimse
bakmaz yüzüne.
İki cihanda iki elim yakanda doktor.
Allah sabırlar versin hasta olan birine,
Derdime bi-çare tabib düştüm eline.
Yine de beni Türk hekimlerine emanet edin.

                                               01.02.10/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Derin duygular

beden
sessiz çığlığın peşinde
derin duygular ömür
tükenmeden yaşanır.
gözyaşı ile yoğrulan dua
sevgi  ile  büyür.
acı ve  çile çeken gönül
ay sevenin  güneş aşkın
melekleri ağlatan gözyaşı
duamız  olsun
duygular
fırtınaya  dönüştüğü  gün

                          18.4.14.16./rç

Ramazan Çiçekli
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Dertli kadın

dertleri biriktirdiğin
sabır torbasında ne tutuyorsun
dertli kadın
dert sevdalılarına sat gitsin
tüm güzelliklere yüreğine sığmaz
sevdalı kadın.
sana hürmetim haktan
aklım ve ruhum merhametli
şehvet hayvanların sıfatı
yüzü nurlu kadın
akıl sadakatini sevdim
ben sana seni sorsam ne dersin
aşk vurgunu kadın

11.14.14.16/rç

Ramazan Çiçekli
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Dev  karıncalar

bir bilinmeyen
savaşın hikayesi bu
sabır ve
tahammül destanı.
sessiz sedasız
geçen zaman
son toprak
üstünde kaynaşan,
sırtında buğday tanesi,
bir uçtan
bir uca vatanın.
son kursun,
son kırık top kundağı
süngü olacak
demirci dükkanında
son demir.
hepsi bir arada
aynı çatı altında
sabah gün geç doğar,
akşam gün
geç batar,
eğeler,
törpüler çalışır sabaha kadar.
cephede savaşır erkekler,
kadınlar eker
tarlayı bir buğday tanesi için,
durmadan çalışır
Türk kadını karınca
gibi.

29.9.14.16/rç

Ramazan Çiçekli
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Devrimci

Geçmişi gelecek adına
deviren devrimci de,
gün gelir devrilir bir gün.
Dünü devirirken  bu gün,
bu günü de devrir yarın için.
Bırak dünü,bu günü,
muafaza et yerinde kalsın her gün.

                               15.11.09/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Dışarda kar var

Dışarda kar varken,
kışla yaz arasında
kışın tadı bir başka.
Kışın baharında,
güneş göz kırptığında
topraga,
Soğuk havaya aldırmadan,
iki mevsim arasında,
yüreğindeki sevgiyi ara.
En güzel günler
çiçekler kadar güzel geçerken,
beyazla siyahın yanında
mavi bak hayata.
Ayakların elimde hayat bulur.

                                     15.03.11/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Dışavurum

Bazı şeyler aklımda,
bazıları bilinç altında,
nasıl dışa vurulmalı.
Daha samimi ve gizemli,
dile getiremediğim o sözler,
nasıl yansımalı.
İç dış ters dönmeli,hiç bir zorlamaya
gerek görmeden,
Senin adın ile başlamalıyım,
sonra senden gelen her sözleri,
kalbime yazmalıyım.
Ruhum ve bedenim yanlız seni
istemeli,sevgi ile dolmalı yüreğim.
Var olanı dışa vurmalıyım,
karekterimin hayal ürünü,unutulmaktan
kurtulmalı,silinmemek üzere tüme varım.

                                      07.08.10/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Dikkat

Baktım yoktun,
yüreğimde gördüm ki
sen;
Bir meçhule gidiyordun.

                        21.11.06/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Dil

Yakışlarım,yıkışlarım dilin estetiği,
hepsinin farklıdır dili.
muammadan çıkıp,
hakikate bürünmek gibi,
Kimi göstererek yakıp yıkar,
kimisi orta dilini yutar.
zamandan çıkarken zamanı yıkmak,
geleceğe temel atmak gibi bir şey.
Son sözü söylemek,
büyük dili kullanmak,
taşı gediğine koymak gibi bir şey.
Dilinde farklı dili var,arı dil,duru dil
gibi.
Eskj dil,masal dili de var,
dil tadında diline bakmak gibi bir şey.

                                            30.04.10/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Dilber

Bu güzel dudaklar siyah gözlerin,
Şu uçuk renkli,mahsun bakışların,
O hüzün  verici haykırışların,hayaline kapıldı kalbim.
Bu koyu yeşil ağaçların,ormanların,
Şu parlak gözlerden akan mavi suların,
O denizin koyu mavi sularında,
yıldızların yansımalarına kapıldı kalbim.
Bu gögü aksettiren suların,üzerinde ki ayışığına,
Şu marmara mavisi  denizin,atlas örtüsüne,
O denizin çarparak,ufuklara dokunan dalgaların
mavi karaltılarına  kapıldı kalbim.
Bu  güzel tebessüme,
Şu kıyıda köşe de kalmış,içten bakışına,
O denizin dalga dalga gelişine,kapıldı kalbim.
Bu resme olan hayranlığı,
Şu Uludağın; kar sularına kapılmış,
yaprakları kıvılcımlar saçan,siyah gözlere,
O semadan;  başak demetleri gibi
dökülen ışığın parlaklıgına kapıldı kalbim.
Bu melegin saltanatlı cazibesine,
Şu gönülden geçen, muhabbet uyandıran sevgisine,
O gerçek olamayacak kadar güzel olan hayaline
kapıldı kalbim.
Bu dilber
Şu dilber
O  dilber
olmuş ne fark eder.

                                  09.04.09/Bursa

Ramazan Çiçekli

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Dilber dudağı

senden gelip sana giden
ruhu okşayıp aklı yoran
bir söze ihtiyaç var
ruhum kendi içinde
tek başına söz sahibi
sırrı açığa çıkarmak için
ateşe ihtiyaç var.
gözlerim açık
karanlık uykusuzluğa eşlik eder,
ezberimdeki süreler
zihnimden geçer.
tüm özlemin gizliliğinde
seni çözmek için aşka ihtiyaç var.

                            20.6.14.16/rç

Ramazan Çiçekli
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Dilenci

Ne kadar aciziz,
muhtaç olduğumuzu
idrak ettiğimizde
ellerimizi açıp
huzura durduğumuzda
rahmeti sonsuzluk
kapısında
Allah tan istemek varken,
El açıp dilenci durumuna
düşmek niye..................07.03.13/Bursa

Ramazan Çiçekli

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Dilim tutuyor kelimeleri

benim dilimi
anlıyor musun,
anladığına yorum yapıp
anlam katıyor-musun.
kelimeler diziliyor mu
inci gibi,
dilinden dökülüyor mu?
bir bir cümleler.
aklın karışıyor
ve şimşek çakıyor mu?
yağmur yağıyor mu?
zihnine
ve çör çöpü toplayıp
döküyor mu denize.
ve dalgalar attı mı
seni kıyıya
kum,güneş ve deniz
işte ikimiz birderya deniziz.

23.1.15.16/rç

Ramazan Çiçekli
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Dilimi anlayana

Yağmur olacaksın
sessizce
kırli kanını
temizleyeceksin
dünyanın.
ama olmuyor.
Aslında susmak
anlayana en güzel ses
Diyorum ki
kendime
bırak konuşsun herkes
biraz kendin sessiz kal
Artık dilin içerde kalsın
bir cümlede olsa
Sessiz konuş
sadece dilimi anlayana

22.5.16.16 /rç
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Dilimin dili gönlümün eri

ben sevdiğim insanın sözlerinden ziyade
sözlerine bakarım.
gülene değil güldürene,sevene değil
sevdirene bakarım.
farkında olmadan neyi isteyip,
neyi istemediğini aklının şifresini çözerim.
gözlerime derinden bak, kaşlarını ay gibi yap,
gözlerinde güven yoksa ellerime bakarım.
ellerini çene altına,koy omuzlarını dik tut,
bacaklarını bacaklarının üstüne at,şimdi
salla ayaklarını ve sadece gözlerimdeki
güveni görene kadar bana bak.
NE GÖRDÜĞÜNÜ KENDİNE SAKLA VE
İKİ ADIM YAKLAŞ BANA.

                                             1.1.15.16/RÇ

Ramazan Çiçekli
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Dilin sıcaklığında

Dilin sıcaklığında
eriyip giden
kelimelerin,
kendine özgü,
bir gizemi,
bir güzelliği var.
Dile düşen cümleler
sevginin sıcaklığında
eriyip giderler.

                     25.11.12/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Din ile  dindar olunmaz,dindarla din  bulunmaz

Mutluluğun
kurtuluş
yolundaki  teslimiyeti
varoluş  nedenim,
yaşama  sebebim,
gelecek endişesi görmeyen.
İlahi irade
ete kemiğe  bürünse de
samimiyet ve  ihlas yoksa
din  ile  dindar ,
dindar ile din olunmaz.
Senden sonra nereye kadar
senle  yüzleşmek,
Zihnimden  geçen
değişen  zaman tek başına
Hükümler ağır
ve imkansızda olsa
istek  ve tutkular,
bedensel  arzulara
direnme direnci yoksa,
Zaman  ve  kader  hükmü
tatil etmez.
İç dünyanın iradesine,
adalet,birlik
ve iyilikte teslimiyet
Yüksek ahlaka ulaşmak
tek başına
Sön sözü  söyleyecek sözde
İbrahim  olmaktır  yaşamak

                                30.07.12/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Dinazor

Böcekti;
Çok büyüdü.
Kan ekti,kin biçti.
Çok tahlikeliydi.
Yaktı,yıktı,kirletti.
Çok hareketliydi.
Savaştı.
Nesli tükendi.

                   02.01.067/07Bursa

Ramazan Çiçekli
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Dinle

dinledim ve kendimi buldum
konuşmalar arasında kaybolmuş çocuktum
dinledim
dinledim ve kendin mi keşfettim
düşündüm
düşmeden demir parmaklıklar arasına
duvarların sessizliğinde konuştum
ve düşündüm nasıl bir işkence olduğunu
dinlersem konuşanın çok
dinlemezsem konuşanın yok
özlemi umudu düşleri keşfettim
sevgi kazandım seni dinlediğim gün
özlemin,hasretin ve güvendiğin dalım
konuşarak kaybetmek istemem seni
söylenen her söz senin için
seni dinliyorum gözlerim kapalı
neden mi çünkü
dinleyerek büyür sevgi bebeğim
23.11.14.16/rç

Ramazan Çiçekli
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Dinle işitme

Aklından geçeni gönlünden söyle,
söyleme dilinden (malayan-i)  boş söz.
Söyleyen eker,dinleyen biçer,
idrak et anla,sonra cevap ver.
Anlamadın cevap verme,
duymadın kulak asma,
ruhunla dinle aklınla karar ver.
Her sözü dinle her dinlediğini duyma,
işitmek soda dinlemek maden suyu,
Söz uçar yazı kalır,söz gümüş ise sukut altındır.
bu bir kıssadan hisse

                                                15.02.10/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Disiplin

Taviz tavizi doğurur,
Tavizle yaşarsan,
Prensiplerin bozulur.,
İtaat ve güven
disiplini doğurur,
Disiplinle huzur bulunur,

Ramazan Çiçekli
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Doğa

Dar sokakların gizli kalmış
kendine has
hayran olduğum kokusu
Hava, su
ve toprakla bereketlenen
doğanın katıksız huzuru
ve mekanın süslediği dost
sohbetleri
Rengi ayrı tadı başka
içimi rahatlatan huzurumun demi
ahududu,kızılcık şerbetçi otu
damağımın tadı
darçın karanfil kokusu
içime sindiği gibi
gönlüme nakş ettim seni

1.10.15.16/rç

Ramazan Çiçekli
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Doğa ana

sıcak bir parıltı
bir bahar sabahı
gökkuşağının renkleri
bir yaz günü
rüzgar ağaçlarda
bir sonbahar esintisi
yağmur bulutu
ıslanan toprak
taşan bir nehir
gözleri kör eden sis
bir yaz günü
sıcak çöl kumu
çorak topraklar
en karanlık gökyüzü
Her yerde
gördüğünüz herşey
durdurulamaz bir güç
havada nefes
aglayan bir çocuk
her balık
mavi bir okyanus
ve doğa ana
çok güzel
Ve tamamen ilahi bende olmayan

24.5.16.16/rç
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Doğal olmalı insan

doğal olmalı insan
düşünmeden güvenmeli
sabırlı olmalı
sevgide cömert
hataları kusurları ile sevmeli
samimi olmalı insan ..

17  ağustos 17/.raci

Ramazan Çiçekli
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Doğduğum güneydi lanetim

doğduğum güne mi  lanetim,
karanlığın  gölgesinde  kayboluşum.
yüreğim  kara gecelere kısır,
yıldızlar şafağa  göz kırparken,
gözlerim acımı saklar.
ben doğarken ölmeliydi m;
harabeler şehrinde,
ceza çekmekten el  çeken
kaygısız mahkumlar,
yokluğun sesini duymadan yaşayanlar,
Azad edilmeyi  bekleyen  köleler arasında
feryat ederken,
ölümü  bekleyen ruhu m neden umut bekliyor.
rahat değilim sadece hayat sıkıntı veriyor.  21.4.21.16.rç

Ramazan Çiçekli
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Doğru yol

İnsana uzat dost elini,
Gör  ondaki ihaneti,
Yaparsan Allah'a ibadeti,
Bulursun  huzur ve saadeti.

İbadet, itaat güven yolu,
Mutluluk bunlarla dolu,
Bırakırsan bu ideal yolu,
Yaşamazsın hayatı dolu dolu.

Ramazan Çiçekli
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Doğum günüm

Ramazan ayı ilk haftası,
Günlerden Cuma günü,
Saat in  üçü  gösterdiği,
Kutlu bir günde doğdun.
Sana  yakışır bir ad,
Adını Ramazan koydum,
.
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https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Dokunmadım

Vitrindeki hoş kristal bardaklara bakıp,
Kupalarda içtim çayımı,
Dokunmadan seyrettim,
Uzaktan seni.
                  9.12.06/Bursa
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Dokunuyorum sana

dokunuyorum sana
sanki mermer sütuna
her dokunduğumda
elim donuyor
ve kar yağıyor içime
bakarken gözlerine
eriyip gidiyor tüm soğukluklar
ve sınıyor tenim
biliyor musun
sana dokunmada oluyor bütün bunlar
ve sende ne olup bittiğini
bilmeden

5.7.16.16/rç
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Dolunay gecesi

Gündüze ait aydınlığın,
geceye tabi olduğu zaman.
Gecenin en sadık yerinde,
gözlerim karanlığa aşinadır,
dolunay gecesi aydınlığa.
Bir kalpten bir kalbe,
sessizce dağılırken cemaat.
Gecenin karanlığında
kaybolup gider,
Dolunay aydınlığında bir
ÖMÜR.

                       07.08.11/Bursa
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Dondurmam kaymak

Eline alacaksın
sütlüsünü çikolatalısını.
Değişik dondurma
yeme kültürü varsa sende.
Koyacaksın dilinin üstüne
sıcaklığında eriyecek.
Üzümlü,çilekli,dutlusu
aklına ne gelirse,
her çeşidi var.
Mevsimi yok bunun,
merak ettiysen,
kış 'ta olsa hayatta
bir kez
denemeye değer.

                02.12.08/Bursa
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Dost

Gelin, iki hayvanı,
bir kafese koyalım.
Birbirini öldüresiye
dövüştürelim.
Bakalım; kim mutlu olacak,
Hayvan hayvanın dostu,
hiç kendi nesline
düşman olurmu?
İNSANDAN BAŞKA,
dostunuzun nesli hayvan olsun.

                  11.03.09/Bursa

Ramazan Çiçekli

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Dostluk üstüne

Tilki kırk masal kurmuş
dostluk üstüne
Dostumda derimi yüzer,
dostluk üstüne.
Düşmanı olmayan savaşlar
dostluk üstüne.
Her yanım ateş çemberi
nereye dönsem yanarım,
dostluk üstüne.
Zalim zulüm yapar,
zulüm gider,vebali boynumda kalır,
dostluk üstüne.
Dönüp rabbime 'büyük  bir derdim var.'
desem.
'derdinden daha büyük Rabbin var.'
der. dostluk üstüne

                                     03.02.10/Bursa
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Dostum

Beni gözucuyla süzerken,
sözlerimi yutarcasına düşün.
Bana sert davran
düşünceni saklama benden.
Ayrıldım mı birşeyler kaybetmeliyim ki,
o zaman dost olduğunu anlamalıyım
BEN.

                                      23.06.08./Bursa
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Döngel hayat

Hayat;
senaryo ya bakıp,
verilen karektere
bürünene kadar ki,
bir süreçten ibaret.
Dünya üç perdelik
bir oyun sahnesi,
İlk gün karşılama ve davet,
ikinci gün mütevazilik,
son perde oyunun bittiği,
gel beri,gör beni,dön geri hayat

                                        29.0309/Bursa
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Dört mevsim

karanlık aydınlığın ruhunda
ramazan şehvetin tuzaklarında
kurtulur.
özüm seni ister vurdumduymazlığın
mevsiminde
yokluk ve yoksulluk unutulur.
fakir kendi halinde
mevsim davet ayına dönüşür.
ramazan ayında
mahya ışığı yüzümüzü aydınlatırken
ruhumuz halen karanlık
aydınlığın nuru yok.
bu mevsimde diğer mevsimler gibi
fakire dört mevsim kış
zengine her mevsim ilkbahar.
cimrilikten kim bulmuş şifa
aşk olmalı mahya tutmalı sözler.
aşkı sevgi besler insanı ramazan.

7.2.14.16
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Dua

Herşeyin tevekkülü ALLAH,
Şu kainata bak MAŞALLAH,
Bu günde doyduk ELHAMDULİLLAH,
Nimetimiz bol ÇOK ŞÜKÜR ALLAH,
Günahlardan uzağız ESTAFURULLAH,
Dünyada bolluk SÜPHANALLAH,
Bize darlık gösterme HASBİYAALLAH,
Bizi musibetlerden uzak tut YARESULALLAH.

                                         08.09.10/Bursa
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Dua çiçekleri

Gelincik.
Küstüm,
Yanardöner,
Peygamber çiçekleri,
Açmış ellerini,
baktım dua ediyorlar.
Eşlik ettim.
                03.01.07/Bursa
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Dualarda aşk

sevdiğim
gözümde öldu hayat
ruhum senin
önümde deniz
arkamda fravun
umudum sensin yar
ayağım tuzlu sularda
yukarda ay
denizde yakmozlar
ufka kadar düşer ışık
gözlerimde deniz suyu var
bütün umutların
yok olduğu anda
Yunus 'un karnında
senin varlığın var
günahlarım sırtımda kambur
dilimde tövbelerim
merhametine sığınmaya geldim yar
yalnızım biçareyim
hadi Allahım gel de geleyim
deliliğim gafletim nazım sana
sabırsızım beni bana bırakma yar
her yetimin yanınıda
her dertlinin dilnide sen
yalnızların yalnızı
sonu gelmez arayışların adresi sensin
karşılıksız teslim olmaya geldim yar
dualarda aşkın adresi var

5.11.15.16./rc
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Dul kadın

Dul kalmak kime yarar,
karışanın görüşenin olmasa da,
gidip gelmekte özgür kalsan da,
Her şey bir tarafa;
Tek başına yaşamak akıl karı
değil.
İşte bak dul kaldın.

                               29.05.10/Bursa
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Durduğum yerde

Durduğum yerde
başım  ağrıyor,
gözlerim kararıyor,
dönüyor etrafım da dünya.
durduğum yerde
gökyüzü çöküyor üzerime
tek tek yıldızlar düşüyor yere.
durduğu yerde
bir serap oluyorsun gözlerimde,
yaklaştıkça
kaybolup gidiyorsun
bende.....19.11.19.16.rc
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Duygur

yokluktan varlığa
bir yerden bir bilinmeze
akıp gidiyoruz nehir gibi
varlıktan yokluğa
bilinmezden geri dönüyoruz
düşer gibi
hiçbirşey ve her şey
güneşin ışığı dünyada olduğu
gibi
döngülerimiz var ışık hızında
toprak üstünde zaman
mevsim hızında baktığım yeri
gördüğüm gibi
ölümsüz değil her şey
gören gözlerin baktığı yer
yokluktan varlığa
bir yerden bir bilinmeze
akıp gidiyoruz nehir gibi
varlıktan yokluğa
bilinmezden geri dönüyoruz
düşer gibi
hiçbirşey ve her şey
güneşin ışığı dünyada olduğu
gibi
döngülerimiz var ışık hızında
toprak üstünde zaman
mevsim hızında baktığım yeri
gördüğüm gibi
ölümsüz değil her şey
gören gözlerin baktığı yer
tebessüm bekleyen çiçek
ışığın nurunda eksik kalan
gölge gibi

4.14.16&rç

4.14.16&rç
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Dünden bu güne kalan

Hiçbir şey eskisi gibi değil
~ Dünü hayal edip durdum.
Sonunda...
~ bütün o yaşama ait hayaller
ve çocukluk, gençlik, ve her şey
geçmişe ait ..
~ Nereye gittiler, şimdi...
Çok uzaktalar.
~ Ben hayatımı yaşıyorum,
.. Ama anılar devam ediyor
her gün .
hadi çık gel..
~ Sevmek ve yaşamak için
Kolay değil biliyorum .
~ Hayalinle yaşıyorum
Ve neler düşündüm
bir bilsen .
~ orada bir diğer yarım var
O eski günlerden
~ Bu yüzden bu anılarla
geleceği yaşıyorum
... Beni geriden ileri alarak
dünden kalan aydınlık günleri
arıyorum

8.3.16.16/rç
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Dünya

DÜNYA
tersine dönse
yada
baş aşağı gelse
bir düşünsene
ne hale gelir
DÜNYA.......ve ben
                     22.12.2008/Bursa
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Dünya barışı

Akıllılarmış ne aklı,
Kurnazız diyemiyorlar
Dayatmışlar dediklerini,
Adına ‘’barış’’ diyorlar.
Ne barışı?
Akıllıların yaparsan dediğini,
Kurarsın dünya kardeşliğini.

Bizde deliyiz;
Hemde zır deli,
Vurmalıyız başımızı taşlara,
Aklımız başımıza gelmeli,
Adına ‘’barış’’ demeli
Akıllıların  şerrinden,
Deliler zarar görmemeli,

Dünya kazan siz kepçe,
Kene gibi sırtımızda yaşa,
Biz köle siz paşa,
Bozdur bozdur harca,
Dünya kardeşliği adına,
Hayatınızı yaşayın paşa paşa,
Oh ne güzel ne ala.

                  3/09/06 Bursa
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Dünya kıblesiz mabet

Sende yakınlığın kadar,
 bende yakınlığın dan da
 yakınsın.
 Sana seni bana getiren
 bir ben var özde,
 özden de öte.
 Aklımdan, gönlümden,
 dilimden düşmeyen
 duamsın sen.
 Aklıma düşen
 duam özgür düşüncem.
 Zaman
 mekan,
 aklıma sığmaz
 dünya bir mabet olsa,
 aramıza
 kimsenin girmesine
 ruhum müsade etmez.
İsyanım yok,
 korku ile umut arasında
 gidip gelirken gizlice
Şiir gibi
 ilham kaynağım,
 dilimden düşmeyen
 bir kelimesin sen.
 Kapına gelirim;
 hiç sevmemiş,
hiç görmemiş,
hiç yanmamış gibi
 dua ederim.
 Günahsız günahımdan sorumlu değilsin sen.

 20.09.13/Bursa
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Dünyada zaman

düşlerimin sabırsızlığında
yeryüzü kumla örtülmüş
istikamet vermiş güneş zamana
dünya bir kum saati sanki
ve zaman durmuş yıldızlar bir bir dökülürken
dünya bir çöle dönmüş
ve bir günden daha kısaydı zaman

                                    3.12.14.16./RÇ
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Düş

Düş mü? Gerçek mi? bilmem! ,
İyiler gün aydınlığında,
Kötüler gecenin karanlığındaydı.

İnsanlar; insani ilişkiler içinde,
Kendi dışında bütünleşip,
Kötülüğe karşı tek yumruktu.

Şeytan; kendisiyle cebil içinde
Ölüm girdabında boğuşup,
Kaybolup gidiyordu.

Yaşamın doğal akışı içinde;
Akıl gerçeği görmeyince;
Düşler anlamsızlaşıyordu.

Asıl gerçek; bu günü yaşamak,
Düşünmek gülmek ve ağlamak,
Bu sabahın ilk ışığı ile aydınlanmak.

Ramazan Çiçekli
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Düş gemisi

Benden öncede vardı deniz,
tomruk sal olup  indi,
ufukta gök denizle birleşti.
Issız adaya düştük,
ateşe verdik, karada gemi
yüzdürdük,
Denizin altına indik,düş kurduk
çünkü.
Tandırdan su fışkırdı,
yer gök maviyle buluştu,
düş gemisi yeryüzünde dolaştı.
Gemi türkçe mi? seviyorum
türkçe kelimeyi,düş kurduk çünkü.

                                       14.06.10/Bursa
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Düşlerime esir düşen yalnızlığım

Yalnızlığım bu günden değil
akşamları içimdeki vadiye
sessizlik ve karanlık çöker.
Ruhumla kalbim arasında
sıkışan duygularım,
Geceleri yıldızların
ışıltıları altında düşen gölgeler,
sessiz bir yığın.
Bu yığınların altında sevgim
bir sır.
Akşamları ruhum ve kalbim
birbirine yaklaşır,
Mehtaplı gecelerdeki düşlerine
esir düşer.
Öyle bir hisle yaşarım ki?
yaşanan her gün,
geçen her gece
bir ihtimale gebe.
Her gün onu son kez görmek
ihtimali derin bir düşüncenin
ürünü,atılmayan düşlerime
esir düşer yalnızlığım........

05.01.13/Bursa.
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Düşün

düşün
ben sevmeseydim
kim sevecekti seni.
benim kadar
kim dinleyecekti kalbinin
sesini
yaşadığın sürece
kim mutlu edecekti.
gerçeği gör
hani nerde sevdiklerin
nerde sevenler
şimdi onlar seni
bir bir terk ettiler
şımarma
kıskanma
kibrin öldürür seni
dünyanı ahiret için sev
sabahları günaydın
akşamları iyi geceler diyen varken.

13.9.14.16/rç
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Düşün düşünce

düş
düşüncelere
düşünce
aklın gölgesine
sabrın yerini
alan vesvese
vere vere
verecek bir şey kalmaz geriye
öfke bir kurt gibi
yerleşir
ve karartır ruhunu
karanlığın gölgesinde
şeytanı barındırır
düşünce
düşüncelere
düşün

             30.12.14.16/rç
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Düşünceme düşmanım

acının terazisi olsa ,
derdim dar gelir yüreğime,
kalbim kırgın ruhum yaralı ,
mutlu  olan insan hiç ağlar mı?
mutsuz ve umutsuzum,
hayat acı veriyor.
yüreğim taştan mı sabredelim,
buz gibi eridim.
dostum pazarlık  içindeyken,
ben nerede yanlış yaptım.
sözümde haksızlık yok dilim yalan söylemiyor,
neden düşünceme düşmanlık edeyim....
                                            21.4.21.16.rç
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Düşüncenin sınırı

Gökyüzünü düşün,
düşün ki düşüncelerin,
özgürlüge dönüşsün.

Ulu dağları düşün,
düşün ki düşüncelerin,
kartopuna dönüşsün.

Denizleri düşün,
düşün ki düşüncelerin,
incilere dönüşsün.

İnancın gücünü düşün,
düşün ki düşüncelerin,
dualara dönüşsün.

Herşeyi düşün
ve hayal et ki,
hayallerin gerçeğe dönüşsün.

                               29.10.2008/Bursa
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Düşündüğüm  yerde

Düşündüğüm
saatlerde,sen.
Dizelere bir bir,
düşerken,
Şiire dönüşen
sen.
Mahrem  denizinde
gezinirken,
Ruhum senle
sohbet eder,
Bir  nefeste
bir sen  bir  ben varken..........

                                          09.07.12/Bursa
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Ebola

önce
ateşim çıktı öksürdüm
birazda üşüdüm
kimi elimden tuttu
kimi bezle sildi terimi,
dokundu doktor tenime
oda birilerine
birileride diğerlerine
dokundu bilmeden.
misafir geldi eve
sonra yayıldı tüm dünyaya
farkında olmadan
Kongo'nun EBOLA nehrine
yakın bir köyden
ölürken ölümü getirdi bize
17.11.14.16/rç
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Ecel gelince

Ecel gelmezse ok keçeyi delmez,
keser döner sap döner,
talihin önünde diz çöker güç.
Talihin varsa bir ok,bir demiri
deler geçer,talihin yoksa bir ok,
bir keçeye aciz düşer.
Adamın talihi arkasında olursa,
ok işlemez kılıç kesmez.
Herkesin bir bedeli bir eceli var,
ecelin önünde kılıç çekemezsin.
Her şeye çare iken ecele çaresizsin.

                                       20.09:11/Bursa

                                          .
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Efelerin efesi

Ruhunu kadınlığa,
yansıtan
gay da olabilir,
iki çocuklu adam gibi
travesti de.
Kendine bakmayan
kadının,
kocası travesti ise.
Seksi olan kadının
kocası da bieseksüeldir.
Dünya renk değiştirirken
Efelerin efesi
gizli anılar yaşarken,
GAYdır.

                              05.12.11/Bursa
.
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Efsane

Sizin dedelerinizle bizim dedelerimiz,
boğazda birbirini boğazladılar.
Şimdi ebedi uykularında kınalı kuzularla,
koyun koyuna yatarlar,
Ölümün kol gezdiği boğaza sis çöktüğü gün,
Siz dedelerinizi bulutlara karışıp,
gökyüzüne uçtu bilin.
Ölüm korkusu ile şehitlerimizin elbiselerini giyen,
TÜRK siperlerine giren ve hayatta kalan askerler.
Çanakkale de  şimdi onlar; sarışın,mavi gözlü
İngiliz TÜRK'ler.
İşte el yalanı gerçek gibi efsaneleştirir,
biz gerçeği anlatmakta zorlanırız.
Destanlar yazan kahramanların torunları,
farklılığın farkında olmadan yaşarız.

                                            11.04.07/Bursa
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Eğemen erkek

Ağırlığın bende
neleri ayırdı
bir bilsen,
bedenimi ruhumdan.
Öfke yoksa
içinde
yok olmaz
erkek eğemenliği.
Namus,
gelecek,
din adına
döldürürken bedeni mi.
Bizde yok edelim
doğarken
erkek eğemenliğini.
Öfke duy,
utanıp
korkma sakın,
sabrı bırak
öfkeye sarıl.
Sadakat yetisi zayıf
varlığı öldür/emem.
Sevginin esiriyim
elimde değil,
bakma sen
sevginin hatırına
yine severim.

                               04.04.11/Bursa
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Ele bakma

ele bakma
dedim
el kim ki
diyor
kadirle kıymet
dedim
bıraktığın yerde
diyor
o zaman
duan varken
bed duan niye

       29:3.16.16 /rç
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Elif

Gece uzasın
uzadığı kadar,
dolunay bulutlar arkasında
o şimdi uykuda.
Elifi dışarıda
görenler gördü,
görmeyenler
görünmezliğin arkasında,
umarım bir gün görür.
Elif tek bir harf
yoksa onu kim bilir.
Elifi görselerdi;
gözlerin bulutlarında
yaşlar akar,
ayağını öpmek ister,
korkarım ıslak kirpikler
ayağına batarda
Elifi rahatsız eder.

                        25.04.08/Bursa
Elif Gibi Yalnızım,
Ne Esrem Var
Ne Ötrem,
Ne de Beni Durduran
Bir Cezmim;
Bana Ben Katan
Bir Şeddem;
Ne Elimi Tutan Bir Harf...
Ne de Anlam Katan
Bir Harekem...
KalaKaldım Sayfalar Ortasında...
Gölgesini İstedim
Bir Dostun Med Gibi...
Yine Yalniz Kaldım....
Aynı Elif Gibi....

                                    21.11.11/B.Öztürk
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Elma yanaklı

bir çocuğun doğum
birde ihtiyarın ölüm sessizliği
bir gözlerini açarken
hayata
diğeri kapatır gözlerini
gelen ne kadar yeni ise
giden bir ok adar eski
ikisi de çok şey saklar
elma yanakları
asılı kalmış bir elma ağacı
dalında

6.9.14.16/rç

Ramazan Çiçekli

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Elsiz kal

tam kızıp
terk edeceğin zaman
tut ellerimden
bırak kibir isyan etsin.
düşünme ayrılığı
sevdiğini hisset
etrafına bakın
beni göreceksin.
derin bir nefes al
kalbe en yakın yerde
sola dön
dikiz aynasına bakma sakın
şeytanın tuzağına düşersin.
söven dilsiz vuran elsiz
kucak açmış benlik aşk a
düşerken. 206.14.16/rç
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Elveda

Kalbinin özü
Keskin ve derin bakışlım
Gönül dostum
uzat elini sımsıkı tut sevgimi
cansın canımsın candan öte
Gemi açıklarda
dalgalar vursa sahile
içindeki acılar çıkar ortaya
topla gozyaslarini
paramparçayım yazarken
Yüreğim
hoscakal cananım
sen hep yüreğimde saklısın
unutma dua et bana sevgilim

5.4.16/rc

Ramazan Çiçekli
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Elveda dünya

Taş kesmiş yüreğimi hamur gibi,
ölüm ve umut,yaşam ve korku
yan yana.
Yüzlerce provasız erkek sesinde,
bu sesin içinde insan çırılçıplak.
Doğum ve ölüm gibi herkes eşit,
ölüme giden insanlar için vede;
yaşam kadar hafif ölüm kadar ağır.
Tutku ve güzellik;
'Övgünün yanında dürüstlüğe duyulan
hayranlık'.yan yana.
Elektirik yüklü iki kısa sözcük,bir
sessizlik sonucu'HELAL OLSUN'
toprağa düştü.

                                          24.06.09/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Elveda türklük

Bağırma,
'Türk değilim 'diye
zaten Türk olamazsın.
Ne varsa Türklük adına
söylemiş Akif aslında.
Senin derdin Türklükle
değil,
Türklüğün ruhu olan
müslümanlık ta.
On yıl siyaset,
Otuz yıl cemaat,
İslamsız müslüman,
Ne kadar da heveslisin
Türklükten çıkmaya,;
Türklükten çıkmak ırkın değil,
dinin terkidir.
Her Türk müslüman doğar,
Türklüğü inkar İslamdan çıkar.
Özü Türk olan Türk doğar.

15.03.13/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Emek

Ustaların beğendiği,
beğenilmeyen sözler,
düzeltilsin istedim.
Birde baktım ki,
her yeri delik deşik,
adı kalmış şiirin,
Duygularını akıl,
süzgecinden geçirmeyenler,
anlayamazlar,
emeğin değerini.
Bu bir renklerin ustası,
Ranga Guru öğretisi.

           5.10.06/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Emeklilik  sonrası

Yolculuklar var
bittiği sanılan yerde
tekrar başka şekilde
başlayan yolculukta.
Yolun sonuna geldiğinde,
yaşamamın içinden
bir ömür hikayesidir
geriye kalan kırıntılar.
Güneşli bir sabaha açılan
sahipsiz gecelerin var,
geçmişe
sesleniş günlerinden kalan.
Benim sana yaklaştığıma
aldanma,kendimi asla
teslim etmem başkasına
bundan sonra.
Zaman her şeye gebe
aramızdaki mesafe sevgiye
dönüşmedikçe sevemem.
Derin kök salmış çınarın
gövdesinden suları çekilirken
gölgesiz dalları kalır,
kuşların bile konmadığı,
Sevgiden kopmuş
gücü yok olmuş ayakta duramayan
adam.......

                                     20.2.14.16/rç

Ramazan Çiçekli
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Emirsultan

Buhara'dan  Emir geldi.
Beyazıt sultan kızını verdi.
Emir oldu sultan,
Büyük insan Emirsultan...
07.09.06/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Emniyet kemeri

Hayatın garantisi,
Yaşamın siğortası,
Hayatla ölüm arasındaki,
'ÇIT'sesini duy.
Geri kalan hayatın,
köprüsünü kur.
Emniyet kemerini tak,
aracını sür.

                   İYİ YOLCULUKLAR

Ramazan Çiçekli
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En az üç çocuk

cami avlusunda
üç kişi
kadın ve çocuk
bir kucağında diğeri
karnında
kadın çaresiz
çocuk hüzünlü
ve çocuk güzel anası gibi
savaş mağduru
Suriyeli mülteci
ve hep isteriz biz
en az üç çocuk olsun üç
cami avlusunu büyütmek için
24.11.14.16/rç

Ramazan Çiçekli
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En güzel şiir barış

Azrail  bize minnettar
işini aldık elinden
insan insanı öldürürken
ve bulutlar şükran
bombardıman sesinden
ölüm yağıyor gökyüzünden
toprak doydu
toprak oldu insan insanın
elinden
ve şeytan bile şaşkın
insanın insana yaptığı zulümden 7.9.16.16 /rç

dağlar, insanlar ve hatta ölüm bile yorulduysa, şimdi en güzel şiir, barıştır!

Ramazan Çiçekli
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En sıcak  ülke

Koklanacak gül,
açılacak gonca,
yaşanacak hayat
ve alınacak nefes olan
sevgili babam.
İkliminden tasasızlık,
sevginden cesaret
ve gözlerinden
esaret aldığım günleri
hep yaşamak isterim.
Kollarından daha huzurlu,
daha güvenli,
yüreğinden daha sıcak
ülke yokmuş babacım./İLKNUR 2014

Ramazan Çiçekli
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Enseden öp beni

Biz aşkı meleklerden çaldık,
iki beden bir ruhta buluşurken.
Ay hep aynı yerde,
kaybolup gider,
gecenin sessizliğinde.
Bilmediğim bir ses,
dokunmadığım bir el tutar elimi.
Bir kalp çarpar,bir çiçek açar
yüreğimde,
Ay ışığında çıplaklığım görülür,
benden önce.
Kim akşam, kim sabah güneşi
 bilmeden enseden öper beni.

                                 11.03.11/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Erezyon

Aklıma balta vurdu katiller,
Bedenim toprak,
toprağı alıp götürdü yağmur.
Erezyondayım.

         20.11.06/BURSA

Ramazan Çiçekli
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Ergen genç

Dün çocuktun,
şimdi ergen genç,
Güven ortamı yarat
aileni üzme,
Herşeyini paylaş
karşılık verme,
Elde olandan sana ne,
Kararına kim karıştı
Bu öfken kime
Bu gün ben,
yarın sen olacaksın aile

                           25.01.07/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Erkeklerde ağlar

Yalnızlığı içimde hisseder,
Sevgi ve mutluluğu ararım.
Kalbimin sesini duyar,
Kablelvuku  bulur ağlarım.

Sağlık ve mutluluğu,
Kaybetmekten korkarım.,
Her gün Allah’a şükreder,
Gece gündüz hep ağlarım.

Ağlamak istediğimde,
Nefesim düğümlenir.
Hıçkırıklara boğulur,
İnadına ağlarım.

Ramazan Çiçekli
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Ermeni olmak

Ne dersen de
'Ermeniyim' deme
halen
düşmanca düşünceler
varken,
Hoşana boşa mı
susmuş bu zamana
kadar
Nasıl konuşsun
yarım asır öncesi
Türkiye' sinde yoksa
suç Türk 'de mi?
Aynı toprakta yaşarken
düşmanla birlikte
düşmanca tavir içinde
olursa Ermeni'si Rum'u
Yüzyılda geçse unutulur mu
kahpeliğin sonu
İşte yarında Kürt'ün de olacağı bu

15.2.14.16

Ramazan Çiçekli
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Esır

Bir eV,
Bir TeV,
Bir MeV,
Sivrisineğin kanat
çırpışlarındaki sinerji,
Esır bir deniz(Karanlık madde) ,
Kainatın özü,
Gezegenlerin içinde,
yüzen enerji...........

                    10.06.10/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Eş dost

sevgilisi olmayanların sevgilisi
kimsesizlerin kimsesi
sessizlerin sesi
canımın canı diğer yarım.
uzaktan uzağa sevmişim seni.
sırrıma eşsin yatağıma uzak,
dostsun ruhuma yakın
nasipse gelirsinde gidersinde,
düşe kalka kısmetse dönersin
öz olursun eşe dost

25.6.14.16./rç

Ramazan Çiçekli
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Eşik

hayal gücüm zıtlıklar eşiğinde,
zihnim yorgun.
güzelliğin temsilcisi heykellerin
dışlanmış bedenleri var,
meşruluk tartışması içinde.
ölüm kaçınılmazlığını yaşarken,
endişelerin kontrolünde,
iyi olmak iyilerle mümkün.
yüzde yansıyan masumiyet izleri
fiziksel benliğimin delilleri,
herşey sudan ibaret derken.
Aklımın uykusunda heykeller
canlandığı gün hesap soracak bizden.
26.3.14.16/rç

Ramazan Çiçekli
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Eşleşmer

Ölç biç
Olur olmazı
dert etme.
Sevdi sevmedi
deme
Papatya falı gibi
nasıl başlarsan
öyle biter hayat...

                 14.1.14/16

Ramazan Çiçekli
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Ethem

Talihsizliğin içinde
gözün tepende
etrafını göremeyen
bir devsin sen.
Talih bekleyen talihsizi
yerden göğe çıkaran,
tek gözle tepeden bakan,
istediği zaman yere atan
bir talih devisin sen.
Talihin ikbalinden
doruğa çıkmış
benlik gururu, kafa ölçüleri
yüzünden
Yükselen yıldızın
düşüp parçalandığı bir adamsın sen.

16.12.13/Bursa.

Ramazan Çiçekli
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Evet Hayır

Borcu ve derdi yoksa
Yardımı seviyorsa,
Sizi anlıyor, hatasını biliyorsa,
Evet.

Sıkıntıya sokuyor,
Teselli arıyorsa,
Dedileri getiriyor
Koduları götürüyorsa
Hayır.

Ramazan Çiçekli
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Evlilik

Birbiriyle konuşmayan çiftler,
Sanal alemde tanışan gençler,
Sıkıntıya gelmeyen,
paraya önem verenler,
doyumsuz ve açgözlüler,
sabırsız ve sadakatsizler,
alkol ve şiddet bağımlıları;
BURAYA YAZIYORUM.
Evliliğiniz pamuk ipliğine bağlı,
Düşünüyorumda;
Ya taşlar yerinden oynuyor,
ya da yerine oturuyor.
Geçmiş olsun,
Evlilik boşanma erezyonu yaşıyor.

                                  25.01.07/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Evrensel rahmet

Ölüm
hayatın  gerçeği
olan hakikat,
gerçeği  hatırlar mı
ölüm korkusu  olan
insan.
Ölümle
ahirete giden yolda
kazanma
kaybetme davasından,
mutlak adaletle
yargılanır insan.
Sonsuzla sona
gelindiği akla gelir,
nefsine uyan
deve  kuşu  gibidir
insan.
Yaşam
anlamsızlaşır geride
evrensel  rahmetle
anılır insan.
Rüzgarın
savurduğu yerde
toprağa düşen
tohum  gibi,
yeniden  hayat bulur insan................

                                            26.02.13/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Ey gök

bende kıymetin yok ,
ey gök!
gözlerim görmez semayı,
aşağıda bir avuç toprak
yetmez mi ?
dünya mavi bir top şeker
rengi başka tadı başka,
mavi ne varsa yoruyor gözlerimi,
kırılırken ışık dönüşürken
maviye.
sarı kırmızı toprak rengi
kahverengi dinlendirir beni
ve net görür kokunu gözlerim 24.5.18.16..rç

Ramazan Çiçekli
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Ey kadın

Ey kadın,
kalpte güzellik kıraliçesi
ruhta güzellik perisi
ve şairin sözlerinde inci
Yeni ölümsüzlük.
denizde bütün zenginlik
sen daha değerli
Arzusu yok kupa erkeklere
görkemi bitsede gençliğin
Sen yarı ruh ve bir
Yarı-Rüyasın.kadın

25.2.16.16/rç

Ramazan Çiçekli
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Ey türk

Tarihim yok
soyum sopum
Söğüt'te üçyüz çadır.
Adım yok
müslüman osmanlı da
Farkım yok
herkes soylu soplu
benden başka,
Ruhum isyan eder
ben TÜRK'üm.
Osmanlı
zincirin son halkası,
Ben onun değil o benden
bir parça.
Mısraların sonunu ey Türk
gerisini sen tamamla

10.5.14.16/rç

Ramazan Çiçekli
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Ey ülkücüler

uyanma malıydık
zaman nasıl ayırdı bizi
ne zaman geçti sevgimiz
uyuyan güzeli uyandıramadık
şimdi nerede idealimiz
küsmüşüz ey ülkücüler !
yoksa hepimiz büyüdük mü ?
inanmaz olduk inancımıza
dinlemez olduk başbuğumuzu
anlatamadık davamızı
dinletemedik milletimize
anlatacak yoksa sözümüz mü kalmadı
bizde
çabuk yorulduk
oysa ne güzeldi yeniden doğuşumuz
ne oldu bize
ne oldu İdealimizdeki Tur anımız
bir er bir nefer bu davaya kul başkaldıran
özlüyoruz geçmişimizi
hepimiz şimdi mutsuz bir çocuğuz
yoksa davamıza mi inanmıyordu
bedel ödememişler
ayrılık hasreti çekmemiş
zindanlarda geçmemişti hayat
inanan saf bir çocuktuk
güven yok inanç yok saygı yok
sevgi yok
birbirimizi anlama dinleme sabrımız yok
şimdi hayallerimiz yok
altında sığınacağımız
titreyip gelmezsek kendimize
hepimiz yok olup gideceğiz 9.9.16.16 /rç

Ramazan Çiçekli
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Ey! Türk

Yol arkadaşım Refik;
nerde Nazif,
nerde Nazife
Naibim ol, Kerime
Allah kerim,
Ey! Necip TÜRK Şefik
seni bekler,
Ahlasta
Üsküdarda sabah oldu.
uyansana.........

                             11.06.10/Bursa.

Ramazan Çiçekli
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Eylül

hani gelecektin ya bu ay;
ben bekledim ,sen gelmedin
ölü yapraklar  düşerken dalından,
gün gitti ay bitti.
havanın rengi değişti,
gökyüzünde pike yaptı dökülmüş yapraklar,
ne varsa aldı götürdü rüzgar.
sanki hiç yaşanmamış gibiydi
bu ay,
yaprak düştü,ay düştü  ben düştüm.
ölü toprağa toprak  oldu bu can....
                                           3.9.20.16 rç

Ramazan Çiçekli
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Eyvah

Ne düne
ne bu güne
bakma
ümitsizlik
rehaveti
çökmesin üzerine
sürüklenirken
far-ı maceraya
tek kelime  ile
eyvallah
demek gerek eyvaha......

                            16.10.12/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Face-İsm

Erkeğin yüzü,
Kadının vücudu,
Resmedilir manşetten,
Erkekler tarafsız,
Kadınlar bağımsız ruhlu.
Kaşıkara,gözü kara,
Göğüsler fora gün boyu.
Entellektüel erkekler,
Seksi kadınlar.
Vazgeçilmez,
Medyatik hayeller,
Bizi rahatsız eden görüntü.

              8.10.06/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Faiz

İlk kez sevdim.
Pişman değilim.
Kredimi kullandım.
Dün gece rüyamda;
azar azar, içten içe,
yanıyordum.

          25.11.06/BURSA

Ramazan Çiçekli
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Fakirin gücü yok affedecek

Varoluşun yokluğunda dünya,
bir lokma ekmeğe,bir yudum suya
muhtaç olduğu zaman,
yoksulluk sevimli geldi bir an.
Yürüyorum derin bir umutsuzluk içinde,
'Seni sonsuza dek seveceğim'sözleri,
aşk sarhoşu kalbimin sesi.
Ayrılık içimi acıtıyor tutku olmazsa,
umutsuzluk düşer içime,
Herkes muhtaç havaya suya,
düşer bir gün ölümün çukuruna.
Sonsuza muhtaç olan sonsuz fakir,
zehir kadar acıda olsa gerçek.
gücü yok affedecek.

                                        17.08.10/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Fani dünya

Gecesi karanlık,
gündüzü
aydınlık dünya
evrende
sanki bir balık gibi,
Evrenin denizinde
her dalgası
bir tehlike taşırken,
Nefis
fırtınaya kapılmış
arzuların
peşinden koşup,
Bu gün için
yarını tehlikeye atıyor,
Halim
Yunus tan da kötü iken,
senin limanına sığındım,
Ruhum sana teslim
ALLAHIM.

                                     27.06.11./Bursa

Ramazan Çiçekli
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Fantezi

Mevsim sonbahar
 denizden esen rüzgar var.
 Ormanda çam kokusu,
 gözlerin alıp götürdü,
 vadinin derinliğinde
 kadife yumuşaklığı sesin var.
 Yüreğim ağzıma geldi,
 kokunu içime çekerken
 hayat boyu benimle kal,
 kurbağa kaç yıl yaşar.
 Eğer bir gün
 hayat koparırsa seni benden,
 'Özgürlüğümü ver sana kazak öreyim'
 deme.
 Ay bir başkaydı o gece
 gök kuşağının her tonunda
 renkler bir hediye,
 otel odasında beklerken
 dokuz eylül günü.
 Saat kaç olursa olsun,
 neden yaşaman gerektiğini düşün,
 geceden sonra
 kar beyazı bulutlar arasında kaybolurken,
 geleceğimi biliyorsun.
 Seher vaktinden sonra
 sabah kahvaltısında
 menekşe mavisi gökyüzü ve deniz.
 Bu bizim düşsel fantezimiz..........

 20.09.13/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Fark edilme  kaygım yok

Ölsem
yok olsam ne olur
kalma  gibi
bir arzum yok ki
Bedenden  ayrılan
san ki
benim  ruhum mu?
Kainatı
kalbe sığdıran şuurda
kalıcı  olma
derdim mi var sanki
Kendi  benliğinde
anlam  katmak  varken
sonsuzluğa.
Kainata  sığmayan
kalbime sığmaz,
ruhum mahşerde
hakikati ararken.
gizli hazinenin
bilinmez arzusu  var.
Yokum  ne  hayatta
ne  sende
anlattığım  kendim  değil
sevgilimdi.
gören  gözün  görebildiğince

                                30.07.12/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Farkında olmadan

Anladım ki! o eski sen gitmiş
kaybolmuşsun dünyamdan,
benliğimle birlikte.
Eski bir labirentin içinde,
karmakarışık dehlizlerde,
çoktan yabancı olmuşsun,
bitmişsin yüreğimde.
Farkında olmadan.
ben kendimi sende ararken,
aslında hiç yokmuşum,
Meğer se seni,hiç tanımamışım.
karşımda sen gibi görünen seni,
düşlerimin bir kahramanı
görmüşüm...
Sanırım onun yerine koydum seni,
farkında olmadan

                                  26.05.09/sonenumutlar42

Ramazan Çiçekli
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Farklı insan

Zor zamanlarda,
Farklı insanlar,
Dünya'ya gülerek doğarlar.
Yerini dolduracak,
Kahraman insanı,
Her ana doğurmaz.
Yaradan özel gönderir.
Doğumu farklı,
Bakışları farklı insanı.

                        20.11.06/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Farz et ki  yaşıyorum

ben yaşıyorum da
farz etki yaşamıyorum
varla yok arasında
gidip geliyorum işte
işte değilim evde
kapılar kapandı yüzüme
çok şükür sağlığım yerinde
gerçekte yokta
sanal da hatırı sayılır
eşte var dost da
şükür düşmedik
elden ayaktan
öldüğümde sanal da kılacaklar
cenaze namazımı
sanala gömecekler beni
bu günleri görmekte var
can cazım

22.11.14.16
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Felaket

FELAKET

kim gebe aynı hatalara
kimin ihtiyacı var
şeytanın eşiginde gezinen
felakete
mantık var mı
mantıksızlığın olduğu yerde
varlığın yokluğu yaşanır mı
farkındalığın farkına
vardığın yerde
bireysel çaresizlik
felaketi hazırlar
yalnızlık müptelalarına

5.3.! 6.! 6/rç
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Felsefe

İnsan ruhu;
Akıl, duygu ve iştahtır.
Bedenle ruh,
İki doğru zamanı gösteren saate benzer.
 
Zaten;
Göz tek başına yaşasaydı,
Görüş onun ruhu olmazmıydı.
                                           
Gerçi,
Sorgulanmayan hayat yaşanmaya değmez.
 İnsan özgür doğar, baskılara boyun eğmez.

Dostum;
Ömür sıkıntıya değmeyecek kadar kısa.
Bu bir kıssadan hisse.

Belki;
Her şey sudan ibarettir.
Hiçbir şey yapmamaktan iyidir
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Fesat çiftçileri

başına gelince mi gücendin,
sen Allah'tan korkmuyor musun ?
kim suçsuzu cezalandırdı.
nerede şimdi dürüstlük abidesi  insanlar,
fesat çiftçileri cirit atarken.
derin düşünceler içinde uykum ağır bastığı
an.
''İnsanlar temeli toprak olan evde ne kadar güvendeler''
diye düşünürken,
iki zaman arasında harap olup gider hayat.
haydı bağır sesini duyan var mı ? Allah'tan başka
Aç olan ekmeği çöplükte bile bulur,
dert topraktan çıkmaz,zahmet yerden bitmez,
insan zorlukla büyür, varlıkla ölür,
Allah'a bırak o en iyisini yapar en iyisini  bilir.
O hile karı kendi hilesi ile yakar,
yoksulu korur fakire umut olur,
sahipsiz ağza mühür vurur.
her sıkıntının sonunda bir huzur gelip seni bulur..
                                                          21.4.21.16.rç
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Fırtına tanrısı

Karkamış bir efsane
Hitit altın çağını yaşarken,
ATATÜRKün   doğduğu
zaman,
götürdüler parça parça
vatandan.
Dünya savaşı çıkmazsa,
Gümüş kılıçlı Fırtına tanrısını
kaçıracaktı yurt dışına,
meşhur ingiliz  casusu.
Şavaş için döşenen mayınlar
asıl onu korudu.
Yine doğduğu yerde bu gün,
efsane oldu.
M.Ö 5.000  yılından.................

                                29.11.11/ Bursa
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Fiil çekimleri

Olacak o kadar,
Yeniden olacak o kadar,
Yepyeni olacak o kadar,
Bu kadar da olmaz,
Sevgili seyirciler;
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Fiili dua

Dille yapılan dua yetmez,
icraata dökmek gerek.
Açılan elleri çalıştırmak,
aklı kullanmak gerek.
Neticeye sebep olmak,
rahmet kapısını çalmak,
başarı için çalışmak gerek.
Sabır et yazılan bekle,
acele edip günaha girme.

                             14.09.10/Bursa
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Fikir Hürriyeti

Hürriyet aleminde,
Fikre zincir vuramassın.
'Fikir Latif' der. Mevlana,
Düşünceler ruhta,
'Gökyüzünde kuşlar kadar özgür'der,
Mevlana
Dünya aleminde,
Fikir dilde dolaşır,
'O zaman hüküm ver' der:Mevlana

                               13.12.06/Bursa
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Fuat

Aynadır sıfatlar aslına,
sıfatlar sende aslını görür.
Kalp kalpte tecelli etse de
öbür alemde zatını görür.
Ben hiç bir şey görmedim,
o Allah ı onda görmüş.
Görmediğim Allah a
ibadet etmem,
Fuat aslını kendinde görmüş.
Mümin müminin aynası,
ışığı suya düşmüş güneşi
onda görmüş.
Kalp sonsuz huzurunu,
namazda görür.
Fuat ı namazda tutamayan,
namazı fesada gider.
Ben Fuat sız olamam,
Fuat ı sende gördüm.........03.03.12/Bursa
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Gaffur

Kötülüğü
unutmak için,
iyiliği
hatırlayacaksın,
Umudu
tüketen,
isyanı
unutacaksın.
Pişmanlık duy,
tövbe et,
huzura
kavuşacaksın,
Affedip
bağışlarsan eğer,
Gaffar olacaksın.
Günahlarına
takılıp kalma,
cennete koş,
Gaffuru bulacaksın....

                             15.05.11/Bursa
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Gahz'ın gözyaşları

Gel benimle
ölümsüzleşsin yüzün,
ressam tuale yansıt
Gahız'ın yüzünü şeytanı temsilen,
Benim eserim değil çocuk
ne gözlerim ne yüzüm,
ben benden sorumlu bir ruhum.
Nefes ve duygu arasında
tanrının gözyaşları var,
önce gözleri buğulandı
sonra ağladı merhamet dolu
bir haksızlığın haykırışına.
Ruhumu terbiye edemiyor nefsi,
suçlu hissederken kendini,
empati hakkını kullan,
nefis üzerinden saygıyı yükseltirken
Nasıl bakarsan öyle görür gözün

6.5.14.16/rç.
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Gece

Gecenin  ifadesi  çok
kimine sır,
kimine ayrılık,
kimine  sessiz tanık,
kimine  koca bir  örtü.
Kimine hayırlı
kimine  hayırsız.
kiminin korkulu  bir  rüyası
karanlık.
sığındığım  yalnızlık.
yaşanmıyor   sensizlik

                            22.07.12./Bursa
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Gece güneşi gördüm.

Buz dağlarını aştım,donmuş okyanusların üzerinden.
Eşsiz yolculuğun sonunda sana ulaştım,
Kar fırtınaları arasında en karanlık ve
en soğuk kışı geçirdim.
Baharın rüzgarları bile kemik kıran.
Kar tavukları,kutup kedisi,kutup kurdu,
kutup ayısı ve buz öküzü,tek renk.
Kutup kuşu her mevsimin bir ayrı renk.
Koloniler kurmuş penguenler.
Su aygırları küme küme kümelenmiş,
korsan martılar savaş açmış doğaya.
Kuzey kutbunda yer gök kar beyazı,
Buz dünyası  eriyip gidiyor,ayaklarımın altında.
Ne kadar uğraşsam da geri dönüşüm imkansız.
Ben mi başarıya giderim.,başarı mı bana gelir bilemem,
ama başardığımda başarı yanımda olacak,
beyazın renk değiştirdiği gün.
Benimse sonum........................

                                                           15.12.09/Bursa
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Gecenin gözü

gel dedin geldim
önce kapıyı kapattın
sonra pencereyi
ardından perdeleri
gecenin gözü  kördü
ve ben SENDE
kaybolup gittim
haberin bile olmadan

              10.3.16.16./rç
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Geceyi  kim sever

geceyi kim sever
kirlerin örtüsünden.
kıyameti kim koparır
günahkardan başka.
sevilmeyen kim olur.
kalpten gönülden,
gözyaşı kim döker
çaresizlikten.
çıplak kim dolaşır
kraldan başka
gecenin koynunda
kim uyur,
kim bulur huzuru
yalnızlıktan.
gece vakti
mezarlığı kim dolaşır,
ölülerin konuştuğu,
dirilerin sustuğu yerde
kim susar benden başka

6.11.14.16/rç
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Geçim  sıkıntısından

Yatmadan kirli  yatakta,
genel  eve düşmemiş
genel  kadınlar.
kadın  kılığına  girmiş
erkek olunca,
Ayak üstü ipini  koparmış
itin  birine  düşerse,
gönül rızası  ile  olmasa da,
Yukarıya  doğru
bacağına  dokundu mu?
kıvılcımlar  sıçrar  beynine
Ne olur  bilmem  ama,
Sonuçta;
kul  umudunu  kesmesin
Allahın  dediği  olur.......

                                 04.06.12/Bursa
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Geçmiş zaman olur ki

Geçmişte yaşananların
şimdi ne anlamı var,
nasıl olsa gelecekte yüzleşilecek.
Gerçekle yüzleşmek değilse amaç,
gerçek bu yüzden gizli saklı kalacak.
Karanlık istenmeyen gerçeğin üstünü
örtüyorsa,hiçbir şey hatırlanmayacak.
Herşeye tanıksa karanlık
bu günün gerçeği ile yaşamak,dünü
anımsamak mutluluk verecek.
Karanlıkta kalan gerçek,
aydınlıkta rahatsız etmesin kimseyi,
hakikati ararken mutluluğu bulamassın.
Gecenin güzelliğini gündüz bozmadıkça güzeldir,
denge ölçüsü kaçarsa sağım solum sobe der,
geçerisin geçmişten geleceğe,şimdiki
zamanda yok olur giderisin.O KADAR

                                                    21.02.11/Bursa
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Gel

telafi etmek için......
gel
hepsi boşunaydı.
geçmişte yaşanan
ne yazık
boşa geçen zaman
bütün
hayallerimi sorguladım
dua ettim senin için
izin ver
günah işledim
affettireyim
yemin ederim.
bu benim suçum değil
Seni özlüyorum
dayanamıyorum
artık
açman için bekliyorum
kapıyı
dışarda yağmur var
Içimde bir his
geri dönecek gibi
hissediyorum
mavi
bizim için uygun renk
kaçalım
mavi olan yere
''''''''''''''''' Sadece biz ikimiz

29.3.16.16/rç
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Gel git

hangi endişeler içerisindeyim bir bilsen,
''geliyorum ''desen tehlikeli, ''gidiyorum ''desen
sevgiden yoksun.
gelecek  güzel ama geri dönülmez  korkular var
içimde,
varlığın her şeyden öte her şeyden ileri,
bitmeyen serüvenler silsilesinde ...
                                            21.1.21.16.rç
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Gelecek

bana bir gönül gerek
aynada seyredecek,
kader buharlaştırdı
güzeli nasıl gösterecek.
öz özde söz sözde aşk
sende yaşanacak.
bir damla göz yaşınla
toprakta gül yeşerecek
geçmiş geçtiği gibi
gelecekte bir gün gelecek
Allahtan allahı satın aldığın gün

                                20.6.14.16/RÇ
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Gelecek dünya

Bulutların üstünde
bize ait bize özel
bir şehir kurulacak.
Bir kağıt kadar ince
bir çocuğun başparmağı
kadar avucumuzun içinde
olacak dünya.
Uzak değil
çok kısa zamanda
mikrocip hafızamız müzik
çalacak.
Sesimiz bulutların üstünde
sonsuza dek saklı kalacak.
Cennet yeşil,
cehennem ateş rengi,
Duymak istediklerini duyacak,
görmek istediklerini
göreceksin.
Beyaz bir dünya hayali
yakında gerçek olacak.

                                  19.04.11/Bursa
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Gelecekte gelecek

Tutku ile sevdiğim
güzel kadınım.
Hakettiğin gözlerine gelen
mutluluk,
Gönlünden geçen huzurlu,
günlerde de gelecek,
Ruhunda yaşayan sevgi,
Yüreğindeki aşk
dudağındaki gülüş,
kalbinden geçen düş.
Ellerimi sıkı sıkı tut,
düşlerin şimdi gerçekleşecek.
Her günün bir ömür,
sevgiyle dokunuş,
bir nefes, bir heves,
ve geleceğe şükür.
Karanlığa dost olanlara elveda.
diyecek kadar sabır kadınım sabır.

21.12.13/16
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Gen

Patates bahçesinin,
Altı benim üstü senin,
Genetik patatesin,
Sahibi kim? olacak.

Hayvanlar aleminde,
Eşekle at tan olma,
Genetik katırın,
Babası kim? olacak.

Yumurta veren kişi,
Birde doğuran (taşıyıcı)    var.
Genetik bebeğin,
Anası kim? olacak.

Genetik canlı hastalandı.
Gen mi,kan mı,süt mü bozuk,
Bu hastalığın teşhisini,
Hangi hekim koyacak.

Hadi çocuk büyüdü,
Kime ailem diyecek,
Bu fetvayı kim verecek.
Ben karşıyım.

Meraklısı DONÖR  olsun.

                         16.10.06/0124/Bursa
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Gerçeğin rüyası

uyku bir hilesiydi ölümün
arzuların rengini aldığı gün,
tüm sehir varlığın hakikati
ile uyandı.
yanlızlığımın içinde yanlızlık
ayrılığın dehlizlerine düştüğü
gün,
şehir sokaklarında
en yakın olan rengin
varlığın ile uyandı.
hakikatinle yüzleştiğin gün
hepsi aynıydı
yalnızlığı ayrılık ayırdı,
farklı duyguların yoğunluğu
ile uyandı.
anıları dizdi ipe tek tek
yaşamı paylaşmak
aynı hissi yaşamak istediğin
gün
gerçeğin ötesini düşün,
varlığın gerçekle yüzleşmeye
mahkum
uyandığın gün.

26.03.15.16/rç
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Gerçek  sevgi

Sen  sevdin
başkaları da  seni,
kaç  kişiyi  sevdiysen,
kiminin  yüreğini
kiminin  güzelliğini,
O biri
senin  aklını  sevdi,
sen  onun
derinden  ruhunu,
Sen
beklentisiz  severken,
belki  bilerek
belki  bilmeden,
O  biri
seni  gerçekten  sevdi
hemde  yürekten..............

                                     9.6.12/Bursa
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Gerçek evlilik

Birbirnin aynı
birbirinin benzeri
iki şeyden biri,
bire giden
birden gelen,
bir olan.
Hayat ve gerçek
aşk ve evlilik
aynada yansıyan
görüntü
Gerçekte gerçeklilik.
EVLİLİK

07.03.13/Bursa
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Gerçeklik

tek gerçekliğin bakış açısı
farklı yaşam zenginliği
beklentilerimizin bilincinde
fenomenimiz
ortak zeminde buluşmadıkça
birbirimiz algılayamayız
sen sensin bende ben biz olmadıkça
bizden öte kimse yok
yaşamın sırrını keşfe-demedikçe /rç

                              22.11.14.16/rç
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Gerektiği yerde

gerektiği yerde
ve şekilde
bakmayı ve görmeyi
bilmiyorsa gözlerin,
fark edemezsin.
tanımadığın birini,
içinde yansıtamıyor san,
sevemezsin.
ve yokmuş gibi
davranırsan,
sevdiğin insana ,
hiç görmemiş gibi
korkarak daha çok
seversin...28.5.18.16..rç
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Gezi

küştürülmüş coğrafyalarda
düşünce
hisler ve fikirler kılığına girmiş.
fikrin özünden çok
tavır peşinden gidenler var.
zihinler kör ve sağır,
şiirsel söylemleri
duygulara benlik vermesi gerekir.
aldanış ve yanılmalar halinde gelen
öfke ve çelişkiler yumağı
gerilime dönüştüğü gün.
kirlenme ve çözülme çöplüğünden
fikir filiz vermez.
bireysel ve bencil bir
haz doyumudur çıkan geziden.
tahammülsüzlüğün romantik tepkisi
taklitçilikten geçinme
düşünce ve fikri şiirsel şuur
çok sesli koro gibi
fikir dünyasın giren haydutların merkezi
SANKİ

7.2.14.16
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Gidişine  çaresizim

vazgeçemediğim
aklımdasın
gönlüm sende
aklıma asılısın
hiç bir şey yapamam
gidişine
bakarım sadece
ardın sıra
yollarda kalır
gözlerim gelisine

                8.12.15.16/rç
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Gidiyorsun

GİDİYORSUN

Bak bana
bakarsan kaybolacaksın
Bakıyorum
gözlerimden ayrılıyorsun.
Dön bana
herşey tebeşir beyazı,
El salla
sesine dayanamıyorum
rüzgarda kayboluyorsun.
Orda kal
burda çaklıp kalıyorum.
Gözlerini açıyorum
ve gülümsüyorsun.
Gözllerim
aydınlanırken karanlıkta
kaybolup gidiyorsun.........

8.1.14/bursa
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Gidiyorum  arşa doğru

sevgi yolunda yolcu
gidiyorum aşka doğru
kalp sızlıyor
akıl durgun
ruh yorgun
gidiyorum aşka doğru
yolum uzak
bedenim yangın yeri
ruhum yükselirken arşa
gidiyorum aşka doğru

12.09.15.16/rç
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Girdap

Döne döne süpürürken hortum,
varlığın  hükmü yokken,
dokunuşun akılda kalır,
umudun bittiği yerde.
Yeryüzü
kefenlenmiş buzdan mağralar,
beyazlar içinde rüzgar
ölüme davet eder.
Göğüs kollara  kilitli,
korku kapı ardında,
öfkenin kırıldığı yerde.
Buzdan heykeller
ölüm sessizliği içinde
el ele tutuşup uyuduğu zaman,
Yaranın sızısı,
ölümün acısı bile hissedilmez.
Sevgi yağmalanır,
nefes kesilmek üzere,
Acılar sabrı sınarken
tanrı bizimle beraber.
Hava kararmaya yüz tutar,
ihanete sürükleyen
düşünceler girdabına düşer insan.
Merhamet ve endişe
alev olmuş yanarken,
hayat toz pembe.
Bulutlar gözlerinde ağlar
kar beyaz örtüye bürünür her yer.
Acı sessiz çığlık içinde,
yürek avcı tuzağına düşmüş,
acı dolu gözlerin takıldığı yerde.
Akıldan geçenden utanır insan,
ölümün soğuk nefesini hisseden
günahkar kalbi kim sever.

                                          22.12.12/Bursa
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Gitmek arzusu var  ölümsüzlüğe.....

Seni
keşfetmek var
sokaklarda,
arada kalmışlık
hissi ile
yeniden
yaşamak var ,
ne varsa
eskiye ait
benlikte
kibir ve kıskançlık
duygusu ile
gitmek arzusu var.
her yerde izler
gözler yeni
duygular ile
Gitmek arzusu var
ölümsüzlüğe...........

                               28.02.13/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Göbekli tepe

Herkesin bir hikayesi var
anlatmaya değer.
Kimi anlatır kimi sır kalır
hatırada,
Bakmasaydım gözlerine,
karar vermeseydim
sevdiğime,
Kimbilir daha ne kadar
gizli kalacaktı anılarında.
Bir ağaç dikip dilek tuttum,
bir hesap açtım geleceğe,
Bir bulut,bir yıldız olarak
dönecek diye.
Can atarken özgürlüğe,
tutku ve heyecanla severken,
şimdi aklım bir karış havada
göbekli taş,
Bulutların arasında mesken tutmuş...
benden önce

                                   25.02.11/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Göğsüne as  kalbimi

yüzün ruhumu okşuyor
gözlerimde dolaşırken,
gözlerimin
gözlerinde buluştuğu yerde.
yere inerken yıldızlar
gözlerin tevazu içinde,
sözlerin
kıyıya vuran dalgalar gibi.
isterdim ki
sadece seyredeyim,
dünyam ol benim.
önce dokun sonra kokun,
fikrimi değiştirir mi bilmem.
şimdi hislerim değişti.
kalbim bir başka türlü çarpıyor,
dedikodular ayyuka çıksın,
desinler ki bu aşka meftun.
göğsüne as kalbimi hatıra kalsın,
mil çekseler gözlerime
kör olsam,seni yine seveceğim.
5.11.14.16/rç

Ramazan Çiçekli
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Gökdeniz

Üstte gökyüzü altta deniz,
yukarda uçuşan kuşlar,
altta yüzen balıklar,
bir bulutsu gölge salarak
geçerler.
Gün olur uçar,gün olur
yüzer.
Bir sığırcık sürüsü ile bir
hamsi sürüsü arasında ne
fark var, ikisi de özgürlüğe
kanat çırpar.
Gün olur bir kuşa, gün olur bir balığa
döner,
Fırtınalar ve dalgaların öfkesi.

                                          24.07.10/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Gökkuşağı

sevginin dilini
ayrılığın rengini
bilir misin
gülüşlerinde
buluşturabilir misin
renkleri
güneşi güldürüp bulutları
ağlatabilir misin
sen beni
renk kuşağı renklerinde
sevebilir misin
ay güneş siz sen sensiz
yansıtabilir mi sevgimizi
26.11.14.16/rç

Ramazan Çiçekli
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Gökyüzü

sabah güneşi
kızıla bürümüş
bulutlar göz kırpıyor
yeni güne
altın sarısı
güneş tepeme dikilmiş
dupduru gökyüzü
meltem okşuyor yüzümü
saklambaç oynama günü
hadi kalk tut ellerimi
sevgili
avuçlarımda sunduğum
mutluluk senin için
gün batımı
gokyuzu huzunlu
siyaha büründü
başrol oyuncusu
yine sahnede gece
seyirci suskun
yıldızlar gibi
her gece sahnede bekleme beni

4.1.16.Koceli /h.s

Ramazan Çiçekli
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Gökyüzü şekeri

Yürümek nedir bilmeyen,rahvan bir tay gibi,
dolaşırken topraklarında.
Traşı yarım, yüzü sabunlu,
insana benzeyen zirvede,
sana sahip olmayı hep düşündüm.
Yıldızlara bakınca
algılar göz yanılması gökyüzünde.
Özgürlük alacakaranlık renkte,
engin bir deniz uzanmış  önümde,
dengesiz gelgitlere gebe.
Fırtınalı yarı sağnak havada,
ıslandı içimdeki toprak.
Temiz hava bol güneş altında
dokununca,kaybedeceğimi düşündüm.
Pencereden bakan sonbaharın sonunda
yaşam kışa kavuşma renginde.
Her yer kar beyazı el değmemiş,
dokunulmamış topraklarında masumiyetin.
Ölüm ve yaşam arasında
kana kana içtim pınarlarından,
hala susuzum,çünkü sen yoksun yanımda.
Beni senden koru.
Gözlerinde yılanın zehrini gördüm.
Gözler herkesin ülkesi,ben coğrafyanda dolaşırken,
düşündüm seni
GÖKYÜZÜ ŞEKERİ.............

                                                     12.09.09/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Gölge

Seni
takip
edemez oldum.
Gölgeni takip
etmekten.
Geldiğim
yere
geri döndüm.
Güneşin
yönü değiştiği
gün.............

                    04.08.11/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Gölge düştü aramıza

Aydınlık bir
geceden sonra,
kara  bulutlar
geçti üzerimden,
Nemli,
gözler
seni ararken.
Fırtınalar koptu
yüreğim de,
Ayrılık
bir gölge  gibi
düştü içime,
Sarıp sarmaladı
ruhumu yalnızlık,
Güneş
karalığa gömülürken,
AY DÜŞTÜ.................

                           05.03.12/Bursa

Ramazan Çiçekli

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Gölge günü

O gün
 ilk öpücüktü.
 Gözlerim kapandı,
ne hissettiğimi
 bilemeden.
 Gözlerim açıktı
o dudak herşeydi
 ilki gibi.
 Suladıkça
 büyüyen bir çiçekti
 sevgi,
 nasıl koruyacağım
 endişesi ile
 Hiç bir şey
 hissetmeden,
 hiç bir şey
 hatırlamadan,
 Gögsüm açıldı
rüya görmeden,
 hayal etmeden,
 düş kurmadan.
 Gelmesi gereken
 gelmediği zaman.
 Güneşi
 gölgeledi bulut,
ışığı kesildiği zaman.
 Yokluğun
 ne olduğunu öğretti sevgi,
 Güneş tutuldu,
 uyudum unutuldum gölge günü...................

 20.10.13/Bursa.

Ramazan Çiçekli
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Gönül kıblesi

Kıblem sen,
aklım sen,gönlüm sen
bütün güzelliklerin aslısın sen.
Düşündüm de,
düşlerime gönlüm muallif,
aklım zirvede
gönlüm deli divane
Herkesin uykuda seher
vaktinde
Düşünceleri zincire vurulmuş,
gönül kapısına pusu kurulmuş
ne çare.
Denizin incisi,hakkın hazinesi
ateşin düştüğü yerde
Karanlık gecelerin  gündüze
çevrildiği gönül kıblem sen.
Azap görmeme mani mülk sure 'm,
Kara gözlerin karanlığında
hayat gören gözlerinde
kazanın kapağı gök kubbeyi
dürüp katlarsın sen.................

                               26.06.13/Bursa.

Ramazan Çiçekli
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Gönülsüz aşk

Hayal kurmak için
düşündüğüm
saatlerde
şiirin dizeleri
aklıma düşer.
Fısıldaşırken
aklım ve ruhum
mucizeye dönüşür.
Bütün
ruhlar birleşir
mahrem
denizini geçerken,
bir nefes ister.
Vay be demek ki
acıyı mutluluk bilmişiz,
şimdiye
kadar gönlümde
gönülsüz olan aşkı
Biliyorum
geri gelmeyecek
korkularıma yenik
düşerken,
Bir cennetim olurdu.
tanrıyı tutsaydım,
seni aklımda tuttuğum kadar.

                              18.12.11/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Gördüğün gibi

Kafesten uçan bahçeye konan,
Muhabbet arayan bir kuş gibiyim,
Sesini duyunca gözleri dolan,
Aşkını arayan mecnun gibiyim.

Kapına gelen sevda  isteyen,
Aşkını arayan dilenci gibiyim,
Hekime gidip derman arayan,
Dermanı olmayan hasta gibiyim.

Ramazan Çiçekli
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Görsellik

Zihninden süzülen kelimeler
dilinden dökülürken,
Aklın renk cümbüşünde
farklı düşünecek,
Her şeyi farklı görürken,
Güzelliğin ortaya çıkacak
akılda kalacaksın.
İlahi sezgilerimin rehberi
balık gibi,
Bir kelimeyle kalbimin
gölgesinde yaşayacaksın.

                                20.05.11/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Görünmeyen yıldızlar

Göz gözü görmesede,
karanlıkta herkezin,
parlayan  bir yıldızı var.
Kalp gözü aydınlığında,
istediklerimizi görürür,
yüreğimizde büyütürüz.
Yıldızlar gün ışığında,
istesek te görünmezler.
Gördügümüzü görmez,
istedigimiz gibi görürüz
Görünmeyen yıldızlar,
istenmedikleri yerde,
asla görünmezler.

                          18/09/2007/BURSA

Ramazan Çiçekli

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Görüyor ki tanrı

Bir can ki;
Can katletsin.
Görüyor ki tanrı;
Akıttığı her damla kanın;
Hesabını soracak.

Sabret;
Yaptığı kötülükler,
Yanınamı kalacak,
Onlar cezasını,
Mutlaka çekecek..

            13.10.0621.30/BURSA

Ramazan Çiçekli
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Göz açıp  kapatırken

bir çocuğun doğum
birde ihtiyarın ölüm sessizliği
bir gözlerini açarken
hayata
diğeri kapatır gözlerini
gelen ne kadar yeni ise
giden bir ok adar eski
ikiside çok şey saklar
elma yanakları
asılı kalmış bir elma ağacı
dalında

6.9.14.16/rç

Ramazan Çiçekli
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Göz görene köre ne

göz gözedir  göze
kör köredir  köre
gören  körse
görmeyen göze ne

                 29.6.15.16/rç

Ramazan Çiçekli
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Göz kapakları kapanırken

Göz kapakları açılmadan
kapansaydı,
Cazibe merkezi olur,
değer bulur dünya.
Melekler gökyüzünde
at koşturur,
Akıl yol geçen hanı olur,
hafıza durur.
Biçarenin söylediği yalan
hayal bütün bunlar,
Hayalin yetişemediği yerde
düşler var.
Satır arasında ilham kaynağı
şiir ve masal işte bunlar.
Göz kapakları kapanırken,
kadının gözünde dünya.........

                            13.03.13/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Göz yaşları

ay ışığında yok
gece zifiri karanlık
çaresizlikten
can desem canım çıkacak.
geceyi soydum karanlıkta
üşüdüm.
neşem yok
bir bayram havası arar,
hasretini yaşarken gönlüm.
aklım ne yaptığını bir anlasa
ağaç titrer gök gürler,
bulurken kaydettiklerin,
kaybettikçe buldukların arasında
yağmur damlaları /gözyaşların
6.11.14.16/rç

Ramazan Çiçekli
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Gözlerim

Gözlerim;
Gecenin sessizliği,
Odanın karanlığı,
Işığın her renginde yüzünü,

Dönerek yükselen bedenini,
Gözlerindeki ışığı hissetsin,
Kalp gözünü görsün yeterki

Ramazan Çiçekli
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Gözlerini Seviyorum

Ceylan gözlerini kaçırma,
İmalı bakışlarınla üzme beni,
Sevgini esirgeme benden,
Utanç selinde boğma beni.

Kötü kötü bakma öyle,
Dehşete düşürme beni.
Ruhuma korku salıp,
Gözlerinle, üzme beni.

Hatamı kabullendim işte,
Bakışlarımla özür diliyorum,
Sıcak sevginle sar beni,
Seni hala seviyorum.

Hatamla seviyorsun,
Davranışlarınla biliyorum.
İnan bana;
Seviyorum diyerek güvence veriyorum.

Ramazan Çiçekli
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Gözlerinin  rengi

yüreğimi
doğramadan
göremezsin
gözlerimin
rengini,
geceler uzadıkça
akşamın ufkunda
gecenin
rengine dönüşür
gözlerimin rengi
gülmeyi
unuttuğum gece
giderken
çölde serap gibi
aşkın alevinde uçmak var
kelebek gibi.

                4.1.15.16/rç

Ramazan Çiçekli
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Gözyaşlarımda sen

bir şey istemiyorum
senden
acılarımla sev beni
dertlerimle dertleş
gerçek güzelliğim
acılarımda benim
orda kimse yok
yapayalnız kaldığım
zamanım
beni ben olduğum anımda
sev beni
çünkü sen
döktüğüm gözyaşlarımsın
benim

19.5.16.16/rç

Ramazan Çiçekli
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Gül

her gün gülümseyen
aşk fakiri:
gülü koklarken
kopardın dalından,
şimdi
ne gülümseyen
gül,
nede sevgi kaldı
yüreğinde,
aç gözlünün birisin.

22.10.14.1/rç

Ramazan Çiçekli
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Gül bahçesi

seni seviyorum
karsılıksız beklentisiz,
seviyorum demek yetersiz.
Senin gözyaşların
her damlası
zehir olur öldürür.
Senin her gülmelerin
içimde gül olur güldürürür,
gülistan olur.

                        16.12.13/16

Ramazan Çiçekli
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Gül/e özlem

Dikeni  gül dikeni,
kurusu  gül kurusu,
rengi    gül   rengi,
suyu     gül   suyu,
yağı      gül   yağı,
kokusu gül kokusu,
gül gibi gül'ü tarife ne hacet,
gül ne çiçektir biliriz.
Gül zamanı;
heryer/şey gülük/lük gülistan.

                                    02.02.2009/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Gülbaharnur

Gül
baharda,
bir başka kokar,
bahar olmadan,
çiçek açmaz.
Nurgül
Songül
Şengül
Gülşen
Gülhayat
GÜLNUR
için gül bahar  olmaz,,

 10.09.13/Bursa.

Ramazan Çiçekli
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Güle özlem

Özlemin,hayalin veda etmediğini,
duyguların yerini alan
tutku söylüyordu.
Dudaklarından dökülen sözler
ebediyeti vadediyordu.
Gökyüzü şeffaf ve yumuşak,
hayalimde dolaşırken gözlerin,
Diğer taraftan hakikat,
insanlık kalbini taşıyamayacak kadar
zalim ellere teslim edildiğini
nerden bilebilirdim ki.

                               21.0409/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Güleser

Aklımı yitirme eşiğinde
sesim çıkmaz kimseye,
sensiz olmuyor,kuşlar ötmüyor,
gece bitmiyor,
bir tek seni hatırlıyorum,
ne kadar sevsemde,
kucağımdaki kadının,
sensiz geçen hayatın,
 ne baharın,ne yazın tadı yok.
Kalbimin her atışı,
saatin her vuruşu,
ömrümden ömür aldı.
Rüzgar kül gibi savurdu bizi
GÜLESER.............

                                10.02.09/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Gülümseyen kadın

Bir gece vakti,
Hayalimdeki,
Gülümseyen kadını.
İçimden geldiği gibi,
Doyasıya sevdim.
Alev alev yandı,
Kor oldu içim.
Gözümü yumdum,
Kör olmak için
İyi akşamlar,
Günaydın gece,
Dünya gözü ile
Görmemek için.

            01.05.05/01.45/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Gülümsüyorum ya

gülümsüyorum ya
yada gülüyor
daha güçlü olduğumu bilmiyor
gayri ciddiyetsiz buluyor
gülümse gücünü göster
gülmene izin vermeyene
gülümse ve gül
daha da güçlü ol
ve güzelleş
iki kaç arasında
olumsuzlukların
oluşmasına izin verme
en öfkeli anında bile
tepkini
gülerek göster .....22.6.17.17/...raci

Ramazan Çiçekli
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Gün açarken gelecek zamana

Mavi sular kumsalı,
parlak güneşin altında ılık ılık öperken,
Omuzuna dökülmüş altın sarısı saçlar,
sıcaktan kavrulmuş dolgun dudaklar
gözlerime takılı kaldı.
Güneş kızıllığında denize batarken,
gölgeler karanlığa gömüldü.
Kabarmaya başladı deniz,
göz görmez,akıl sınır tanımaz oldu.
Ya bırak mavi suların derinliğine,
ya da tut elimden.
Onu keşfetme çabası içinde,
sabır  bir çok huzursuz gecelere gebe.
Sürgülü kapının kilidi açık,oda aydınlık,
perdeyi kapatırken, gölgeler karanlığa esir.
Sarı saçların parmaklarımın arasında akarken,
dudaklarım çıplak omuzlarında dolaşır.
Vücudun yay gibi gerili,ellerin başının üstünde çivili,
kirpiklerin gözlerini örttü,ciğerim yanıyor,kelimeler
boğazımı çizdi.
Yumuşak tenin ellerimde hamur gibi,
bacakları arasında ararken gizli haznesini,
elim yumşaklığını hissetti..
Uçurduğumda gökyüzüne, doruklarda iniltisi geliyor.
Dalga dalga gelen zevk,darmadağın ederken,
rüzgarın fırtınaya dönüştüğü an,hiç birşey kanımı
bu kadar kabartıp aklımı almadı.
Ateşinle kavrulurken mantıklı düşünemem,
yalnızlığım düşünme fırsatım oldu.
Güneş yükseldi artık, gerçekle yüzleşme zamanı geldi.
Derinliğine dalmışken limanında,tırnaklarım
omuzlarına gömüldü.
Gövde kırılıp büküldü kendiliğinden,
güneş açarken geleceğe,şimdiki zaman
çoktan satın almıştı bizi.

                                                 21.12.09/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Gün çiçek açmış

Işığında aydınlanmalı gün,
kızıllığında kaybolmalı güneş.
Bir tutku,bir kelime ile yürekten
vurmalı insanı.
Dört mevsim yaşamalı
hayalin zihninde olan yaşam.
Yüreğin ısısı bir bahar mevsimi yaşamalı,
hüznün mevsimi sonbahar.
Sevginin olmadığı soğuk bir kış mevsim yaşar,
hayalin olmadığı ilkbahar.
Anılar bir yaz mevsimi sıcaklığında,
göç sonbaharı,kış kapıda bekler.
Tutkulu bir aşk yoksa;
bütün mevsim sonbahar.
Geriye baktığımda soluk yapraklar,
 fırtınaya yenik düşer,
koklamaya kıyamadığım çiçek,
zamansız açar.
Güneşli günler yok mu?
hep yağmurlu mu? günler.
Tüm varlığım umut damlalarına,
ağzını açmış bekler.
Sedef bir damla inci,
yılan bir damla ile doldurur
zehrini,
Yağmur damlalarının,buluşacağı gün.

                                                      21.01.11/BURSA

                                         Ramazan ÇİÇEKLİ

Ramazan Çiçekli
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Günah tarlası

sefalet ayların dayım,
yokluk gecelerinden ne zaman kurtulacağım.
Bulutlar ne zaman dağılıp güneş doğacak üzerime,
ne zaman gölgem düşecek toprağa,
kaygısı olmayan düşüncesinde  felakete küfrederken.,
yok oluşum  güve yemiş esvap gibiyim.
Günah tarlasında hükümlü hilekar
yorgun düşene  merhamet diler,
ölüm gölgesi üzerinde kabrim evim gibi,
toprakla rahata erdiğim zaman.
Aptalla cahil arasındaki fark fark etmeden,
hangimiz günah işlemedik ki?
                                             24.4.21.16.rç

Ramazan Çiçekli
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Güneş  batarken denize

Bir yanı deniz
bir yanı bahçe
yamaçtan aşağı
bakarken denize
öptüğün yerin
izi kaldı bende,
Güneş
denize batmak önce
suya
yansıyan kızıllığında,
Seni
içerken
yudum yudum
aşkın elinden,
Şarkılarda
anlam bulan sevgin
gözlerinden
dudaklarına düşerken
saçların arasında ellerim.
Gögsümde
simler ışıl ışıl parlarken
yeni yetme
bir güzelin elindeyim.
Bıraktım
gecenin kollarına
sabahın ilk saati ile
Geceden kalan
ne varsa.
sessizliğinde kayboldu.
Koynuma aldım
dişiliğini.
bende
cezası kesilmemiş,
Mahremiyetinde yargılanan
ilk aşkın
filizleri gizlice
atılırken
rüya ile gerçek arasında
bir yerde kaldım....................

                                  1.10.13/Bursa.

Ramazan Çiçekli
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Güneş doğuncaya  kadar

gözüme uyku düştü
gece
uykuyu koynunda barındıran
rüya
tespih taneleri  bir bir dökül-irken
yere
harfler dizilirken sessizce
kelimelere
gökten yıldızlar  düşerken
toprağa
kimi  zaman acı,
kimi  zaman  mutluluk dolar
kovaya
gece batmak üzere
anam  gelir aklıma
onu arar  ona yanar
ona ağlarken
çığlıklar arasında  uyandım
gözyaşları arasında

                     1o.1.15.16/rç

Ramazan Çiçekli
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Güneş gülü

Tuzak ve hileyi
insandan mı sandın,
bütün yalanların
bir sebebine inandın.
bir kez yapıştımı
kurtulmak mümkün mü
posasını çıkartır sineğin
bir çukur aç girsin içine
toprağı at üzerine
ölüsü çıkmaz geriye
bitkinin de et yiyenini gördün mü

30.9.15.16/rç

Ramazan Çiçekli
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Güneş neden terler

güneş terler
asfaltta erimiş ruhlar
ruhu fahişe zamanın
güneşten kaçan yolcuları var

bu nasıl söz böyle
yazan deli mi söyle
ayarı yok kelimelerin
güneşte sönen yıldızlar var

kafaya takma
takıp delirmesin kafa
komşuların uzak kapıları
yemine tövbelere pişman
güneşi sevmeyen toprak var

şair mi ölü şiir mi
yoksa kelimeler mi kırık
göz zinada dil küfürbaz
akıl firarda olursa
ıslak bir karanlıkta
güneşi bekleyen nice insanlar var

5.3..16.16./rç

Ramazan Çiçekli
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Güneşi öptüm

özümü özünden aldım
özdür ömür dediğimiz şey
sözlerin sözlerinden
gözlerin gözlerinden
düştüğü yer
ışığın yüzüne yansıdığı
güneşi öperken dudaklar
yandı.

25.6.14.16./rç

Ramazan Çiçekli
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Güvercin bakışlım

sevgi
güven
saygı
hayatın rotası
güvercin bakışlım
değişmeden
değiştiremessin
aklını
gönlünü
ruhunu doyur da gel

             8.1.16.16./rç

Ramazan Çiçekli
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Güz çiçeğim

Değişen benmiyim
yoksa sen mi? .
yoksa ne,
Merhametsiz gidişin
acılara gark etti beni.
Ömrüme
ömür katan gülümsemelerin,
uçuk  kelimelerin,
kulağımda yankı bulurken.
Mevsim sonbahar,
acı çiğdem ne  masum
açmış gönülde,
unuturmuyum  seni güz çiçeğim....

                                          21.10.12/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Güzel  kadın

çok sevilen bir kadın olmalısın
her halin dikkat çekmeli,
herkeste farklı bir anlam ifade etmeli
bakışların.
hayal gücünün sınırlarını zorlamalı
farklılığını hissettir melisin.
sevilen kadın güzeldir,alımlı olduğun
için sevilirsin.
sevenin gözlerinin derinliğinde
izi kalır üzerinde rüya gibi,
konuşurken bir başka güzelsin.
hayran bırakmalısın kendini kapında kul
olmalı insan.

                                       5.1.15.16./rç

Ramazan Çiçekli
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H a v a

Hava açık olmalı,
bütün çıplaklığı ile,
kendini göstermeli.
Gün ışığın da;
gökyüzünün maviliğini,
Ay aydınlığında;
yıldızların pırıltısını,
görmeli insan.
Hava açık,
mevsim bahar olmalı.
Kapalı havalar sıkar insanı,
…

Ramazan Çiçekli
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Ha/di

Güneşi ardıma aldım,
Yolumu yarıladım.
Bir daha arama beni,
Akşama Diyarbakır 'dayım.

Güneş battı,
Sanki gökten taş yağdı.
Bismil’in sıcaklığı,
İçimi aydınlattı.

Es deli rüzgar es,
Yine sıladan bir haber var.
Zamana eş yollarda biter,
Gökteki yıldızlar hasret gözyaşı döker.

Ramazan Çiçekli
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Haberin varmı

Havanın rengi,yeşile döndü.
Fikrimin,sağı solu değişti.

Beyin durdu,kafa karıştı.
Şimdi vaziyet,durum değişti.

Bu duaya yağmur yağmaz.
Niyet kötüleşti.amaç değişti.

                        10.12.06/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Hadi evlen

ruh ikizini arama
evlen bir an önce
Allah aşkına
erteleyip öteleme
aşk yok
varlığın sana hediye
mutluluğu sayılarda arama
hiç belli olmaz
mükemmel bir insan
sebebsiz yere
iner omuzlarına
ve kendini bulursun
unutma
onu değil hayatı
paylaşacaksın onunla

9.6.16.16/rç

Ramazan Çiçekli
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Hafta da bir gün

Hayalindeki dostluğu
benimle yaşayan,
fırça izlerinde kalan
gizli sırları paylaşan,
kadın.
Sözlerin benim için
çok değerli,
o sözlere değer verdim,
bilirmisin.
Dilin gönlüme,
gönlüm diline bağlı,
hangi söze gönül açtım,
bilirmisin.
Haftada bir gün,
yüreğimi al yanında götür,
sen gidersen aşk biter,
bilirmisin.
Yeni duygularla gelir,
farklı duygularla gidersin.
dualarım kabül olmasada,
sana yalvarmanın mutluluğunu
bilirmisin.
Güzelliğin içime
gün batımı vurduğu gün,
gün gibi hatırımda bu gün,
bilirmisin.
Ben güzele aşığım,
sen benden uzaklaşsanda,
hayalinle yaşarken,
günahlarımdan kaçtığımı,
bilirmisin.
Bir gün birçok seyi unuturken,
pek az şeyi hatırlayacağını,
bilirmisin.
Ben hep seninleyim,
peki sen nerdesin.
'YANLIZIM' diye sakın ağlama,
mutlu ol bu gece,
söylemesemde  bende aşığım,
SENİN GİBİ...............
bilirmisin

                           29.05.08/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Hakikatin aynası

hakikatın aynası
ruhum
aklımı sıyırsam
senden
unutma
sevene vefa gerek
bekleme benden
naz
niyaz
ayrılık hicran
aşkına hasretsek eğer
yok şikayet
kulun
yüzüne hasret
sevmesem
vefa beklemem
senden

26.3.16.16/rç

Ramazan Çiçekli
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Hakka  yakın

VARLIĞIN
VARLIĞIMA
İLMİ YAKİN,
İLMİN
BİLGİME
AYNİ YAKİN,
BİLENİ
BİR BİLMEMLE
TASDİKİ YAKİN,
BEN BENİM
TAM DİYEMEM
HAKKA-İ YAKİN

                      16.06.13/Bursa.

Ramazan Çiçekli
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Hambalis

Mersin'i murt'u bilen varmı.?
kim kimden adını aldı.
Mersin le Mersin'in dağları yeşil,
adıyla özdeş adını Mut'a da verir.
Siyah ve beyaz olan meyvesi yenir.
Bayramlarda dalları mezarlıkları
yeşillendirir..
O sararmaz solmaz,kurumaz,
dalları hep yeşildir.
Şiirin adı  meyvenin  diğer adı,
bu maki Akdenizi yeşillendiren bir bitki
bilen varmı?

                          13.05.08/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Hamletin  hikayesi

var olmak
veya yok olmak,
bu sadece
Hamlet'in hikayesi mi? ,
zaman
iki ucu düğümlü
ip gibi.
bu iki bilinmezlik
bizim hikayemiz gibi
tedirgin
günlerin anısını
iki kelime de
gizli
olmak
yada olmamak gibi.
sayarak
tartarak
ve parçalayarak
sihirli harflerde yok olup gitmek
gibi

21.9.14.16/rc

Ramazan Çiçekli
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Hamsi /n

Kışın hamsi çıkar,
Hamsin ayının her günü.
Hamsi karaya vurdu,
haber verin mürver ağacı borusundan.
Bir  mendil hamsi doldur akmasın,
pilav yapalım suyundan.
Hamsin ayında hamsi çıkmasa,
Karadeniz yas tutar ağlar.
Bereket tohumdan değil,
toprağından suyundan.

                                       26.01.10/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Han ım

En çok,
kelimelerdeki harfleri
tek tek heceleyerek,
dilimden anlayan
kulak çınlatan bir kadın.
Zor günlerde kadın sesi,
kışın ısıtan yazın serinleten
gölgesi,tek sözcükte
gizlenmiş bir  kadın.
Kınalı ellerden çıkmış bir
el  işi,geri dönen yamaçtaki
çığlık sesi,kasımda ölen
mayısta  gülen,
ağıt arkasındaki zılgıt
sesi gelen  bir kadın.
Saçını  ören,karın tokluğuna
koynumda  yatan,
yokluğuma ağıtlar  yakan,
sonsuzluğa nedensiz  yolcu
bir  kadın  yakışır...........

                                   27.02.13/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Hançerli hamamı

Eskiden hamamdı,
simdi
bir sanat evi
gönüllere sığmayan
çok derindir yeri,
hançerli ya yar olur ,
ya aşka mezar.
görmez akıl gözü ölümü,
ölüp te her gün dirildiğini,
Yakmak için değil,
yanmak için gel,
Ey gönül;
gel de,ister can
ister canan ol.
Kalp gözü ile gör,
seni beklediğimi,
ya şiir yazar,
ya ağıt yakar bu gönül.22121816..rc

Ramazan Çiçekli
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Hanımefendi

Sevgi kapısına
Kilit vurulmaz,
Bırakın herkes,
Gönül pınarında,
Sevgi cömerti olup,
Hoşgörü selinde,
Boğulup gitsin.

      06/05/00/MALATYA

Ramazan Çiçekli
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Harname (ateş mektubu)

Mısralarım ilaç,
satırlarım mutluluk olsa,
sebebin ötesinde bir sebep,
kader yolumu keser,
kaderim olur.
Ne eşek biter,ne de eşeklik,
uykuya dalmış bir güzeli,
uykudan uyandırdığım gün.
Kader kasemi kaderim sevgi
doldurur.
Zaman yüreğimi yakacağı  gün,
benim haberim olur.

                                    28.04.10/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Hased

Ömrüm,
senin için,
ölürüm dedim.
Kalbinde
öldürdüğün,
O bendim.
Sevginin  sevabını
yok eden benlik.
Yüz yüze ters yüz iken,
ruh  ikizi  gibiydi.
Üç  gündür
öfkenin  öfkesi,
bitirdi sevgimizi.
Sendeki  bu  haset.
Ateşin  toprağa,
senin  bana,
Kabilin  Habile,
hasedi  gibi.
Kabul  olmaz  duamız
hasetten.
Benden  biz  olmaz,
iki benden  bir  biz
çıkmadığı  gibi

                       20.05.12/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Hasret

Geldim
ne bir Huri var,
bu dünya da
nede bir melek,
geldiğim gibi
giderim gülerek.

20.1.14.16

Ramazan Çiçekli

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Hasret 1

sus da tut ellerimi
çıkar dağlara beni
zirvede yıldızları
daha yakın olduğu gece
sevgimi yazdım göklere
düştüm yollara
gölgem düşerken toprağa
bastığım yerde izi kalır
hasretin adısın sen.

19.7.14.16/rç

Ramazan Çiçekli
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Hasretim

O tatlı sözlerine,
Senle geçen günlerime,

Seni bir gün görmeye,
Sana sarılıp öpmeye.

O neşeli gülüşüne,
Nefesine, sesine,

Seninle el ele dolaşmaya hasretim.

Ramazan Çiçekli
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Hastalık

Cuma günü gecesi,
Bir kaşıntı tutar beni,
Çaresiz sonunda,
Kepek sarar  bedenimi,

Ne hikmettir anlamadım.
Yirmi beş yıl nedenini,
Kırk beş yaşın içinde,
Hastalık sardı bedenimi.

Çaresiz kaldığım derdin,
Dermanı sensin sevgilim.
Bu saçı kesmezsem,
Bit sarar bedenimi.

                        17/12/04/BURSA

Ramazan Çiçekli
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Hata

Edep yoksa
mahcup olmaz
arsız sa hiç utanmaz.
Çirkinden uzak olan
güzele yakın olmaz.
Izdırap duymayaz
acı çekmezse kalp olmaz
Cürüm hata işlerse küçük
hatasız kul olmaz.
Affetmeyen de merhamet
merhametsiz insan olmaz
hatam la sev beni.......

20.06.133/Bursa.

Ramazan Çiçekli
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Hata gören göz kördür

hayırında hayırlısını dile
en iyisini bilene
ateşe ateşle gitme
el ver el al
hata gören göz kördür
gülümse hayata
hayat seni ağlatsa da
sen hiç kimseyi ağlatma 26.3.19.16/ rç

Ramazan Çiçekli
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Hatat sana gülümsemeli

bir etek düşün püsküllü
ve diz üstü
kışın karanlığı yazın aydınlığı olan
ve içini ısıtacak bir kıyafet
aldığın enerjiyi hissettirmeli
uzun kış geceleri
eller üşümeye başladığı
ve parmakta ki her bir yüzük
mevsim değişikliğini hatırlatmalı
günü geldiğinde
hayat sana gülümsemeli

                         29.10.15.16/rç

Ramazan Çiçekli
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Hatırlamıyorum

bırak mutfaktaki
bulaşıkları
sabahlayalım
bu gece geçmesin
zaman
balkona çık
gökyüzüne aydınlık
üzerindeki huzurlu
yorgunluğu
öperken yanaktan
bizi ayakta tutan çocuklar
dudağına dokundum
kızardı yanaklar
gözler yorgun uykusuz
ay ışığında seyrederken
seni
2.4.16./16 raci

Ramazan Çiçekli
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Hattat

Mürekkebin koyu mavi
kalemin ucu eğri olursa,
iyi yazarsın.
Er-rahimi uzatırsan
er-rahmanı güzel yazarsın.
Ba'yı uzatır,mim'i köreltir sen
sin'i farkedersin.
Sin yerine sinkaf yazarsan,
kötü yazarsın.
Bir harfi eksik yazar, bir noktayı
düşersen anlamını bozarsın.
Hüsnü hatla yaza yaza,
yüksek derecede eser çıkar ortaya,
Kalemini sol kulağına koyan yazar,
her zaman kolay hatırlar.

                                29.01.10/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Hava  su  ve  güneş

Su  akar  ben  ağlarım,
rüzgar  eser  ben  eserim,
güneş  doğar  ben  yanarım.
Su  kar  ben  içerim,
rüzgar  eser ben  biçerim,
güneş  doğar  ben  yanarım.
Ben,ben ,ben;
Zaman ters yüz hayat su  gibi
akarken,
göğsüne  dayadım  dudaklarımı.
hayat  pınarından  süt  içerken.
İmkansızın  peşinden  koşarken,
en çok  nilüferlere  ağladım.
Duyguların renkleri Işıkla buluştuğu
yerde  seni  ararken.........................

                           22.07.12/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Hava raporu

Soğuk ve yağışlı hava,
Yurdun batı ve kuzeyini,
Etkisi altına aldı.
Ege ve Marmara rüzgarlı,
Poyraz fırtınası yaşamı etkiledi.
Dalga boyu üç metre,
Denizler fırtınaya teslim,
Ben sana.....
                        11/09/06 /Bursa

Ramazan Çiçekli

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Hava ve su gibi

İçim geçti ne senle,ne de sensiz.
Öfke ateşim fazla
havasız ve renksiz.
Aklım,bedenim ve ruhum,
ateş ve toprak, hava ve su gibi.
İlim,irade ve kudret sahibi tanrı,
yeryüzünü yedi günde yarattı.
Yılılk,mevsimlik ve günlük
rüzgar gibi ol,ey insan oğlu.
Bitki ol dört mevsim,
kutup kuşu gibi her mevsim.
Lodosu poyraza sakla,
hava buza keserse su gibi.
Renksiz ve kokusuz havayı kokla
gönlümün halifesi.
İklim su,mevsim suyun geçtiği yer.
Su gibi akıp gitti ömrüm.
sonsuza kadar.........................................

                                  15.12.09/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Havalar

kasvetli bir hava var
mutsuz eden
sevgilinle yağmurlu havada
yürümek varken
karlı bir havada
huzur olur mu
pencerede
lapa lapa yağan karı
seyretmek varken
duygu durum bozukluğu
yaratır
kapalı havalar
güneş ve ışık olsun yeter
ruhumu aydınlatan
birine dert olan
diğeri ne olur derman
bu günde böyle geçti
yarına Allah kerim derim

10.3.16.16 /rç

Ramazan Çiçekli
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Haviye

kelebek gibi dağılmış,
çekirge gibi
her biri her yere,
toplanırken bir araya,
savrulmuş insan
parça parça olmuş dağlar,
akıp giden kum yığını
atılmış bir yün gibi dünya.
kucağına açmış
bağrını basmaya
can atan anne gibi
iyileri az kötüleri çok olan
bekliyor CEHENNEM.

                         20.12.14.16/rç

Ramazan Çiçekli
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Hayal

Hayatımı süsleyen hayal,
Bana güç veren gerçek,
Sen hayalimin perisi,
Benim hep kalbimdesin,
Ne kadar sevdiğimi bilsen,
Yanımdan hiç gitmezsin.

Ramazan Çiçekli
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Hayallerim tutkulu,

Hayallerim tutkulu,
düşüncelerim ateşli ve hüzünlü bugün.

Arzular hayallere dönüşüp giderken,
sebepsiz bir bahane ile yanına koşamam.

Yağmur altında şimşekler çakarken,
uzak tutabilirsem kalbimi senden.

Görmemeye karar verdim.
‘Yine gelecek misin ‘demezse gözlerin.

Belli mi olur? ,gelirim belki.
hava bu gün bulutlu,iklimi değişirse mevsimin

Soğuk bir söz yerine, dokunacak sıcak bir el için,
uzak olan mesafe çok yakın şimdi.

İpler Tanrının elinde,düş kurmam artık,
zihnime görünmez kelepçe vurur,

Sen yanımda oldukça, ölümün gölgesinde,
sonsuz gerçeğe kadar kalbim seninle olur.

Sevilmektir doyamadığım, hayır yerine  ‘bilmem ‘ dır.
Unutma en küçük şey beni............................?

                                                                27.10.2008 / Bursa

Ramazan Çiçekli
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Hayallerimin süsü

Devlerin
geçidi/n den geçerken,
yerden gökyüzüne
bulutlar yükseldi.
Tanrının
aklını kaçırdığı yerde,
rüzgar
dalgalara sessizdi.
Dağlar
püskürmeye hazır
bir yanardağ,gibi öfkeli.
Kaysı renkli
çöl kumu
beklerken beni,
dağların
seni bana
çağırdığı gündü.
Görüntüsü
beynimi kazıdı,
birbirine
yaslanmış dağların arasında
rüyalar adası
öyle ıssız ve yalnızdı ki,
İçimde
bir yarımada
dünyanın
ipini çektiği yerde,
Düşlerimin süsü,
vitrini
her şey donmuş,
buzdan
sanat galerisi gibiydi.
Koca bir kaya düşün,
şafak vakti turuncu,
öğle kehribar,
akşam vakti
kor bir alev topu,
Azrail
öfkesinden kaçan
ardıç kuşunun sığındığı yer,
Üstünde
adaların olduğu bir göldü
düşlerim.
Görmek istediğim
harikalar diyarı,
tanrının
dünyayı hediye ettiği
düşlerimin gerçekleştiği gündür.
Hayallerimin süsü benim.

                                            02.08.11/Bursa

https://www.antoloji.com
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Ramazan Çiçekli
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Hayat

Mutlu olacağımı
sanarak
yakalamaya çalıştığım
hayatı,
Malda
mülkte ararken,
kaçtı elimden
yakalayamadan.
Hayatımı
kazanmaya çalışırken,
peşinden koştuğum
bu değildi
hayat.
Şüpheci ve
huysuzluğu bırakırken,
daha çok
huzur ve
tat kat hayata.
Geride kalan
gönül yorgunluğundan
sonra,
İçerken su gibi,
şimdiye kadar
hiç kimse
içmedi senin gibi
HAYAT

                       14.11.11/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Hayat 1

Kapat gözlerini
yeniden başlasın hayat
çiçek tohumunda filizlenirsin
yansıt içindeki ışığı
aydınlansın sana dokunan
gülümse nurlansın kalbin
kucakla sevgini
ve sevgiyle gözlerini aç
anlam bulsun hayat/rç

                       9 haziran 2014

Ramazan Çiçekli
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Hayat ıı

hayat
uzun bir yolculuk
doğumla başlayıp
ölümle biten
zaman dönüp durdu
gördüğü rüya
uyandığı ölümdü
vakitli vakitsiz
yer ve gökte arama
ne varsa sende var
senle başlayıp biten hayatta
13.11.14.16/rç

Ramazan Çiçekli
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Hayata dair

Çıkmaz sokaktan
geri dönerken
kimsesizliğim
gözümün önüne gelir.
Bir haber beklerim
hayata dair,
bir türlü gelmez
beklediklerim.
Yabana yabancıyım.
bir meçhule giderken,
gittiysek
bahse mi girdik
geri dönerken.
Bekledim işte
elimdeki hayat
kabul görmedi,
başka ne yapabilirim,
Dünyayı
mekan edinmek için.

                           22.04.11/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Hayata elveda

Hayallerim tükendi,
planlarım alt üst oldu,
bir kısmı kabul gördü
bir kısmı reddedildi.
Hayattan bir beklentim yok,
ha bu gün ha yarın
bu gün olmasada,yarın
nasıl olsa gideceğim.
Hayat bana yüreğini açtı.
Acısızve sızısız kafama
bir kurşun sıkıp hayata
veda edeceğim.
Ateş ve su  gibi
biri yaktı diğeri söndürdü,
Ben gidişimi kısaltım,
seni orda bekleyeceğim gülüm.

                                09.04.10/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Hayatım denizsuyu

Mutlu bir gelecek için,
rüyaları
gerçeğe çevirmek
elimizde.
Hızlı olan  hayata,
bazen bir aynaya,
bazen de
dürüst bir arkadaşa,
veya uzun uzun
denize bakmak gibi.
Farklılığın
farkında olmalısın.
bir avuç tuzun,
bir bardak suyun
nasıl bir tadı varsa,
hayatın da
bir tadı tuzu var,
acılar tuz
mutluluk bir su gibi.
Tuzun tadı
ne için aldığına bağlı,
bir bardak tuzlu suda
fırtınalar koparma.
Mutsuz olmak için
herkezin bir sebebi var,
Güçler ve gerçekler gibi.

                                          03.02.2009/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Hayatın aktığı yerde yaşa

Kalbini
bir başkasına
verene kadar
benimsin,
Kalbimde
herkese
yetecek kadar
yer var.
Kırık kalbini
iyileştirmek için
hayatın aktığı
yerde yaşa,
ölüm
bizi
ayırana kadar.
Sevgiyle  dolu
tüm
kalpler
bir gün durur,
durana kadar
benimsin.
Tanrı biliyor;
kıvrak aklına
cesaretine uydum,
içimde
yaşayan
sevgimi sundum.
Hayatın
içinde kal,
ayna tut suya
benimle
birlikte yaşa.
Varlığın
mutluluğum;
beni
her zaman
kalbinde
bulacaksın,
ruhumda
yaşayacaksın
sonsuza kadar,
Sevginin
bittiği gün
inan kalbim taşlaşır....

 27.10.13/Bursa.
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Hayatın renkleri

Hayatın bir bakış açısı
bir de renkleri var.
gülerken düşündüren.
Bir fotoğraf karesi
bir eğlence,bir sanat
bir yaşamın
kendi penceresinden
bir bakışı var.
Her fotoğraf karesi
gökkuşağı renkleri
siyah ve beyaz iki renk
değil hayat.

16.2.14.16

Ramazan Çiçekli
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Hayatın sözü

al diyene
ver diyene
imza ile
borç isteyene
sakın
Allahın selamını
bile verme 3 2.17.16 /raci

Ramazan Çiçekli
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Hayatını renklendir

İçinden geldiği gibi rahat ol,
bir sen,bir ben,başka  kimse yok,
ayışığı altında,
tüylerim diken diken,
Küstüm çiçeğim dokun bana,
yıldızların altında.
Düşünme  ve kapa gözlerini,
oyun oyna dalgalar arasında,
Bırak bu günde kendin de olma,
ıslat baştan aşağı cesaretin varsa,
Sevginin doruğunda saygı derin uykuda,
rahat ol uzan boylu boyunca,
Ruhun kuş tüyü,bedenin pamuk gibi,
gevşe ve dinlen, rahat bırak kendini,
Sevgimi nasıl söylesem,
nasıl tarif etsem bilmem ki?
Uykudan uyan, kabuğundan sıyrıl,
utanç duygusundan kurtul biran,
anadan uryan.
Şimdi aç gözlerini güneş doğmadan,
denizin ufkunda martılar uçarken.

                                          05.02.2009/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Hayy

emmare zihni bir karanlık içinde
hasletten habersiz,
duygusuz bedenden ruhu sıyrılmış.
kötülükten doğru yola geçerken
nevvame pişmanlık içinde
kınadı kendini günah işlerken
dönüp kıbleye tövbe etmiş
her yer alaca karanlık mülhime
günah vadisinde kuş olup giderken
aşka doğru la mahbube illallah.
Nefsi mütmainne içindeyse teslimiyet
raziye herşeyden vazgeçmiş bir vaziyet.
ben razıyım senden marziye
ilmi ledün olsa bir parça
ruhun derinliğinde irfan-ı kamil
yedi renkte saflaşır.
başka yerde herkesi affet
nefs varsa affetme AŞKIN DARAĞACINDA

6.8.14.16/rç

Ramazan Çiçekli
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Hazırmısın

Hazır mısın?
buluşmaya
gizli çocuksu duygularla
paylaşalım
kusurları gülerek
ve aptalı oynayalım ikimiz
sakladığın enerji
baştan çıkartsın beni
şaşırtıcı duyularla
söz verdiğimiz yerde
buluşalım mı?
hadi!
cesaretin varsa
gülümse
eritelim birbirimizi
tophane önünüde
iki insan
heykeli dikelim
ve
hamile kalsın sevgimiz
aşk
çocukları doğursun dünya
sevgi üzerine

29.3.16.16/rc
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Helalim

Dudaklarındaki haramı,
ellerindeki sevabı,
dilindeki  duayı,
saçlarındaki
kırıkları sevdim.
Ağladım  gözyaşlarımı
sayamadım,
Ömrüm  tükendi
seni  beklemekten,
sessiz  harfler  var
seni  bana  getiren.
Gözlerim  bir
başkasını  görmezken,
öyle  ellerin  var ki
harama  dokunmamış,
Nerden  istersen
ordan  gel
istersen gönül penceremden

                                    20.07.12./Bursa

Ramazan Çiçekli
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Henüz vakit varken

Artık;
bahar gelsin yüzüne
toprak gibi
ısınsın beden.
Bedendeki değişim
çiçek açarken
mis gibi kokar ten.
Yeniden doğan beden
ruhu temizlerken
yüzünde yansır mevsim.
Zaman akıp giderken
yaşananların farkındasın,
kıymetini bil
geçen her dakikanın.
Bazen mutlu
bazen mutsuz oluyor
insan,
mevsimlerde
böyle değişken.
Zevk alırsan hayat
mutluluğu bekleme
başkasından.
Seveceksen
önce kendini sev.
henüz vakit varken.

                         16.03.13/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Hepsi benim

baktım kör etti gözlerin
sonra gözü gibi korudu,
aşkın gözyaşlarına dönüştüğü gün.
gözümün önünde gözlerden uzak
acılar ve yalnızlığımı paylaşacak,
rabbimden başka kim olacak..
sen diye sana secde eden ben artık
hep senin leyim.
ölü denizin kıyısında dardayım
yandım har dayım.
artık düşlerinden düştü yitik
gözlerim.
rüyana giren ne varsa hepsi benim.

31.1.15.16./rç

Ramazan Çiçekli
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Hepsi deli

hep deli akıllı bulmaz ki beni
ya ağresif ya sizofreni
hepsi dertli
hepsinin var bir geçerli nedeni
benim gibi

26.3.14.16 /rç

Ramazan Çiçekli
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Her ayrılığın ayrı bir acısı var

her zaman yüzüne bakarım
utanmadan,
yanlış bir şey yapamam
korkarım Allah'tan.
nefret edildiğimi bilirim
ayrılıktan
yalnız kalmaya mahkumum.
kime yaslanıp
kimin elini tutacaksın,
sen ruhumda
ben düşlerinde yaşarken,
inana suçum olsa
gelirim peşinden
hiç ' git gidersen 'der miyim.
gelsen de
örtülmez ayıbım,
en korktuğum şey başıma geldi.
yokluğuna alışamadım
ama ayrılık iyidir
acı verir insana
belkide yeni bir başlangıçtır
hoş geçen günlerini boş geçmiş say,
bunda da bir hayır var sevgilim
.
                                     12.12.14.16/rç

Ramazan Çiçekli
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Her bayram sabahı

Mavi kelebekler
Toprakla  buluşturun ,
kuşlarla konuşturun,
dört mevsim geçsin üzerimden.
Yağmurla  ıslansın toprak,
gün batımı zaman aşımı olsun.
Mavi kelebekler konsun,
ölüm  çiçekleri açsın üzerim de
Sevgin seni bana getirsin ,
her bayram sabahı..ev 28.4.20.26
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Her gecenin  bir adı var

bana yetişecek kelimelerin yoksa
gözlerin ölüm uykusundan uyanmıyorsa
kimsesizlerin akşamında hepsi
senin içindi.
kimse bilmiyor, sen bile
sana en iyi en temiz en mükemmeli
anlatamıyor,
yetişemiyorum sam peşinden,
her gecenin bir adı var,
mevsimsiz zamansız sevmelerin
sevgi vermek,almak gönül işidir.
uykularımda rüya sandım seni
en edepli sesimle çağırıyorum gel
yetiş peşimden yorma beni.17.11.14.6/rç
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Her sarılış ayrılık bana

eskiden
kaç kez bir bakış
bir gülümsemeye
takılırdı gözlerim,
şimdi güneş aldı
gözlerimin ferini
geceden başka
örtü yok üstümde,
her öpüş kavuşma
her sarılış ayrılık bana 24.3.19.16..rç,

Ramazan Çiçekli
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Her suçun bir izi  var

varlığın bereketi,sözün değeri
ve ışığın yansıyan bir gölgesi var.
gönüldeki kirleri,gözde günahları
silen bir yüzü var.
gönülden seven,hak etmediğinde
nefrete dönüşen bir kalbi var.
bir kahve içtim gönül bahçende
lale devrinin bitse de büyüsü
geride kahve tadında bir anısı var.
şüphe duyma,akıl oyunları gölgesinde
şüphe suçun gerçeği değil,
gerçekler kanıt ister, suç ayrıntıda gizlide olsa
iz bırakmaz bir rengi var.

                                28.12.14.16/rç

Ramazan Çiçekli
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Her şey değişti

Her
mevsim bahar
mevsimi yok
senelerin.
Her şey
birbirine karıştı,
Tadı yok
ne aşkın
ne sevginin.
Alanlar değil,
satanlar
her şeye
sahip değiller mi? .10.04.! 3/Bursa.

Ramazan Çiçekli
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Herşey bir  şeyse

hayat kadar gerçek
bir masal
masal gibi bir konu
konunun içinde
anlam bulan kelimeler
bir Türk
Türk 'ün hayal gücü ile
dans ettiği
bir söz
sözün son bulduğu yeri
anlatması çok güç
hersey gibi hiçbir şey
bir şiir
bir romandan farkı
fir fark sa eğer
düşüncenin düş güçünde
insanı sevmektir herşey

15.5.16:16/rç
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Herşey bir (B) ile başlar.

Beni benden vazgeçirebilsek,
Tam olmadığımız yerde bir(B)  ile
başlayabilsek,
yakından anlayabilsek,
anlatabilsek derdimizi.
Aşk için yarından vazgeçebilsek,
yarın için söz istesek aşktan,
'SENİ SEVİYORUM'diyecektir.
nerden biliyorsa?
Ben sende beni görebilsem,
zaten'Sen aşkı ararken,ben sende
aşkı buldum 'diyecektim.

                         10.03.09/Bursa
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Herşey hiçbirşey

Baskı altında
güvensiz bir ortamda
yaşıyoruz.
Maneviyat krizde,
zenginlik altında
mutluluk arıyoruz.
Zihinsel gerçeklik,
Estetik güzellik,
Ahlaki iyilik,
Ruhsal uyum hani nerde.?
Lütfen;
beni kullanma dürüst ol,
gerçeği öğren,
gerçeğe güven,
sevgi, hoşgörü,
sabır ipine sarıl.
Aldatma güvensizlik eker,
ayrılık tohumu biçer,
ruhuma dokunmayan,
aklıma uymayan,
HERŞEY HİÇBİRŞEYDİR.

                               20.04.09/Bursa
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Herşeyimsin

Bilirim kalbinde ben varım,
söylesem inkar edersin.
Çiğ tanesi yağmur damlası,
gönlümde yer edersin.

Senden  başkalarıda var,
benim sevdiğim sensin.
Herkez çıkmış bahara,
benim baharım sensin.

Yarin kiraz dudağı var,
öpmeye naz edersin.
Hayalime git derken,
koşup gelmemi istersin.

Söversen hoşuma gider,
översen küfre gidersin.
Bana yüreğini verdin,
Hayalin peşinden gidersin.

                     15.05.08/Bursa
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Hesap günü

Hayatın silinmeyen
Siyah beyaz izlerini
Ödünç yaşanan hayat
Zaman içinde sorgular.

Yaşanan gizli duygular
Gri renkte gizlenir
Unutulmayan anılara
Yeni anılar eklenir.

Gelecek için çizilen çizgiler,
Renkli hayallerle süslenir
Yeşil düşünceler bir gün
Güneşle aydınlanır.

Ramazan Çiçekli
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Heyecan

Gözlerim kapalı;
Şu an sana dokunuyorum,
Bir elim elinde, diğeri belinde;
Dudakların dudaklarımda,
Fırtınalar kopuyor.
Sımsıkı sardım seni,
Bedenin bedenimde,
Kenetlendim ayrılamıyorum.

Ramazan Çiçekli

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Hicret

Her  mastar da  isimken,
terk  ettim seni.
Ayrıldım senden,
ne  ismin var artık  ben de,
ne de sen.
Terk ederken göç etti
kalbim,
aklım  sende  kaldı.
Huşu  içinde bekle,
ilmini  öğrendiğim  gün,
ruhumla döneceğim geri....

                            20.01.12/Bursa
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Hiç

bir ağaç
yada toprak
yada hiç doğmamış olsam

                                 29.6.15.16/rç
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Hiçlik  I

Öyle bir an geldi ki
herşey birbirine karışır gibi
belirsizleşir gibi
hatta elden çıkar gibi
öyle ki?
bu günlerde karışık rüzğar
esiyor
Aşk ölüm döşeğinde
bu kaosa bu boşluğa
hiçliğe doğru sürüklenir gibi
En kritik depresyon
yahut ruhi sarsıntı devresi sanki
Hak ve hukuk sınırların
müdahaleden uzak
her insan gibi özgür yaşamak

16.12.13./Bursa.
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Hiçlikte varoluş

Doğduğum günü hatırlıyorum
evlendiğin günü,
çocuklarımı ve torunlar ın hacı dedelerini,
dün iyi sağlık haberleri alirdim,
bu gün ölüm haberleri gelir.
geriye saran zaman,ansızın gelen ölüm,
yalnızlığımda sen varsın gülüm
birde  boş bomboş hiçlikte varoluş ÖLÜM.204.2016..rc . [bu gün kaybettiğim devremin
anısına]
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Hilal

Denizde yelken gökte kanat
Hilal kaşlı güzelim
Göğsümde simge başımda taç
Ay çöreğim benim

Sabah yıldızı sana eş
Gökyüzünde ak güzelim
Her Türk’ün yüreğinde
Her  zaman at güzelim

Ay yıldızlı al bayrağım
Sönmeyen bir ışıksın sen
Her yerde dalgalanan
Tek varlığım  benim
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Hipnoz

Hayatta duruşumuz,
fiziksel,ruhsal
ve duygusal boyutta,
Olaylara bakışımız,
tepkilerimiz bir tesadüf değil,
Mutluluk bilinçaltında
gizli bir kapı,
bütün çabalara rağmen
hayallerin
ötesine geçemessin.
Geçmişin esiri olma,
gerçek mutluluk için
güven bana,
Uyku tanrısı; trans halinde
biz onun etkisi ile
bilinçaltında bir esiriz.

                      21.0409/Bursa
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Hislerimin aynası

kızdım sana
nedenini sorma
neden düşündüğümü
düşündüm
ruhumdaki rüzgarın esintisini
bırakıp gitmeleri
kızıp küsmeleri
gözlerinin adresini
gidip gelmeleri
hafızamda silemediğim
sözleri
önümde
gerçekleri düşündüm
doğru bulduğum zamana
sakladığım sözlerimi,
değirmen taşı arasında
hepsi buğday tanesi gibi
gördüklerim
anlattıklarım kadari
düşünen,merak eden,
değer veren
uzakta özleyen
varlığım la
mutlu olan biri
aklımla
kalbimin arası kadar yakın,
doğru olmanın bir bedeli
yalnız kalmak gibi
açıkçası tövbem tutmaz
haramsın haram/rç
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Hissetmek

Aklım karıncalandı,
bedenim ürperdi
ve şaşkınım şimdi.
Ruhumda
bir parlaklık beliriyor,
bir şeyler hissediyorum.
Ne hissettiğimi
tam olarak olarak
bilmeden.
Ölçüp
biçilecek gibi bir şey değil
hissetmek,
ama gerçek gibi sahici.
Hakikatin içinde saklanıyor
sanki,
Butün bu yaşadığım çılgınık
aklımın durduğu gün dü.

                                         11.12.08/Bursa
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Horhor

Çirkin adamın,
Güzel karısı,
Sen güzeller güzeli.
O çirkinler güzeli.

Seni yaradan tanrı,
Onu da  yarattı.
Hor görme Horhor'u,
Gücenir tanrı.

             30.10.06.2100./Bursa
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Hoş geldin Ramazan

Farkında olmadan,
Her kalp atışı ile,
Her nefes ölüp,
Her nefes diriliyor.

Dünyanın her yerinden,
Dualar yükseliyor,
Göklerin ötesine.

                         21.10.06/Bursa
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Hubble

bil,gör ve keşfet,
avucunda kum gibi
savrulurken gezegenler.
zaman her şeyi değiştirdi.
uzağın uzağında aradım
yaşamı
dünyadan başka
su ve havası olan yok.
o kadar uzaklara gittim ki
yaşamak için
uzay denizinden gök adalara
belki de aradığım hayat
çok yakınımda
göz pınarları kurumuş
çöle dönmüş mars
insan iskeletine benzer
gördüklerim,
bir benzetmedir benzettiklerim.
şeytan tepesinde beklemede
gemi
anladım ki evrende yalnız değilim,
evrendeki sırlara dır merakım.
12.12.14.16/rç

Ramazan Çiçekli

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Hubris

Dut dalında ki  kozadan
bir kelebek çıkacak,
Kozadan çıkan kelebek
bir gün sonra ölecek,
Ölecek olan kelebek
BU GÜN OLMAZ diyecek.
Gurur, kibir ve ihtiras uğruna
HADES 'e geri dönecek.............

                                 25.10.08/BURSA
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Hutame

kaş etme,göz etme
söz etme gel
yaralıyım görmez misin sen.
yüzüme bak öyle söyle
yüreğimi yaktın,
günahımı aldın sen.
her kötülük kalbinde var
zindanlara atılıp
yüreğini yakmak mı istersin sen.
Allah ın tutuşturulmuş
ateşini bilir misin
ayıp ve kusur arayan
helal haram demeden
servet toplayanın vay haline vay

                               21.12.14.16.rç
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Huysuz sevda

ruhun ruhuma
ikiz
Aklın aklıma
ortak
kalbin kalbimde
eş
bedenin bedenimde
sarmaş dolaş
tenin tenime
karışmış
Sevgim depresyonda
varlığım varlığında
var oldukça
dah ne ister bu huysuz sevda /rç
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Huzur

Güven hissettiğim
huzur bulduğum yerde,
saygı sende
sevgi sende
Değer gördüğün yerde,
güleryüz sende
hoşgörü sende
Esirgemedin  sevgini
açtın yüreğini her yerde,
destek  benden
güven senden
huzurun  olduğu yerde
Ne fark eder
tükenmez hazinen  yeter.
İnşallah de
ve sen iste
irade ve  kudretinde
her şey  şekillenirken,
O zaman göreceksin
güvenin  olduğu  yerde sevginin
büyüklüğünü.

                                  24.9.12/Bursa
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Huzur evi

taş duvar ördüler üzerime
engeller koydular
geri kalan ömrümün
yüreğim yorgun
ve sessizliğe mahkum
her sene bu gün gibiydi
dün tahammülüm yok
sert bakışlara ölüme imrenilir mi
imreniyorum işte
yaşlılar yurdunda bekliyorum
yeni yılı gülüm 1.12.17.16/rç
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Hürriyet

Yaşamak için
hür olmalıyım.
Fikrim ve vicdanım
hür olmalı.
Bütün değerlerimle,
hür yaşamalıyım,
Hürriyetime engel olanın
düşmanıyım.
Hayatımın prensibi;
Hür yaşamalı,
hür olmalı HÜRRİYET........

                            13.01.07/Bursa
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Hüvel-Baki

Doğru ile yanlış arasında sıkışan
davranışlara,
Karanlıkla aydınlık arasında kalan
belirsizliklere,
Ses ve sessizlik arasında kalan
çaresizliklere,
Hayal  hanem toprak altında
elveda dediler.
Sönmek için yanan her ışık,
iki dünya arasında bir gedik,
Ölü denize akan hayat nehrinde
Gözü dönmüş hırslarımıza kabirleri
gösterdik.

                                 12.06.10/Bursa

Ramazan Çiçekli

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

II. Ben

Çok konuşup çok gülen
Kara bir insanım ben
Sesli harfleri severim.
Bu yüzden çok özelim.
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Irkcılık

Sarı saçlı yazı,
Beyaz saçlılar kışı getirse,
Yeşil gözlüler mavi görse dünyayı,
Beyaz renk siyahtan üstün olsa,
Evreni yok etmek için,
O zaman anlarım farkı,
Her teni ayrı güzellikte yaratmış tanrı.
Öyle olmasaydı;
Karanlıkta kalırdı aydınlık,
Görmeden geçip giderdim dünyayı.

                                 19.12.06/Bursa
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Işığım

Karanlığın içinde
parlayan ışığım sen,
korkularımdan kurtulduğum
tek sığınağım,
yanında mutlu olduğum
huzur kaynağım,
uzanıp tutamadığım,
hasretimsin/fb

                        2.6.15.16/rç
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Işık çiçeğim

Sen hiç fark ettin mi?
perişan eden gözlerini,
Savaş açan gözlerinde
kirpiklerin ok gibi,
Kalbimin burçlarına
diktin sancak direğini,
Sapladığın oklar öldürse
de fark etmez.
Zapt ettin gönül kalesini,
karanlıkta açan ışık çiçeğim.

                               10.06.10/Bursa
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Işık ve gölge

Gözlerimi açıyorum güneş,
kapatıyorum,göz kapaklarımda gölge.
Farkettim ki, her ikisi arasında sen varsın.
Anladım ki, gölge seni benden gizlemiş.
Güneşin batmasını istedim,
o kadar aydınlıktı ki yüzün,
gözlerine bakamadım.
Güneş batarken seni farkettim.
Anladım ki güneş seni ele vermiş.

                                      278.04.10/Bursa
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İblis

Özel insan arıyoruz hepimiz
hataları görmeden
doğru zamanda doğru insanı
bulmak var
ortak noktada buluşmak
tamamlayıcı olmak varken
karşı çıkar iblisler var
sorunu çözümsüz kılan
sorunlu insanlar kadar
sorunu çözen insanlar var
mesele bu özel insanı bulmak
yaralarımızı saran
ruh ikizimizi ararken
ömür boyu hayatı paylaştığımız
bir eşimiz var

16.6.16.16/rç
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İçim kıpır kıpır

kıpır kıpır için,
müstehcenliğin sınırında
gülümseten ifade ile
bir tebessüm bırakırken,
al olmuş yanağın
ateş kelebeği etrafında pervane
eli kınalı ay yüzlü
gören eli kanlı bir güzel zanneder.
sevgi meclisinde adım bir kez anılsın yeter.

                                          15.1.21.16.rç
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İçimdeki  bursa

bir tarihin başlangıcı
içindeki ben
mutlu ve kederli
ruhumda yaşayan
mekanı sen
sesin ne kadar güzel
hoş seda ile dinlerken
silinmeyen izler bıraktın sen
en doğal hali ile
birlikten kuvvet doğar
zamanın dostluklarından
ruhum yeniden şekillenirken
sevgim
sabrın en kıymetli ödülü
sana
çayımı yudumlarken
sırrımı saklarmısın içimdeki sen

14.2.16.16./rç

Ramazan Çiçekli

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İçimdeki ben

içindeki beni öldürürken
denizde balık
gökte bulut
toprakta çiçek olmak var.
deniz balığı
toprak çiçeği
gök bulutu kıskanır,
Yala ve riyadan arınmış ruhun
mahremiyetinde buluşmak var.
Aklın duygusal lığında
biz olurken
kalp beden
akıl sevgi
ruh saygıya dönüşürken
küllerinde savrulmak var.

10.4.11.16/rç
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İçimdeki duygu

Çok hoş biri güzellik ve sevgi,
içinde ki romantizim de gizli.
konuşması tatlı,haksızlığa karşi,
içi yanardağ,dışı buz gibi.
O ırmaktan bir kez geçer,
üzerine yakışanı seçer..
bir tarafı neş'e bir tarafı hüzün,
sevdimi kalbini verir,deli gibi sever.
Cazibesi hiç bir kadında yok,
kışın sıcak yazın hoş,
'seviyorum 'demek yetmez,
sevgini göstermelisin.
Bir gitti mi geri gelmez bilirim.
iki gözlü terazi, bir gözü aşk,
bir gözü sevgi,bu kadın bir dişi kedi,
aşkını kıskanır.
Onu sev ve şımart,sana herşeyini verir.
İçimdeki duygu terazi burcu.

                                            26.02.09/Bursa

.
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İçimdeki evrensellik

Zihnimdeki boşluğu
ne niyetle doldurdun
güvensiz  bakışlarda
sevgiyi ararken
Kendine  olan sadakati
dilin  söyler kalbin
tasdik ederken,
emin  değilsin kendinden
mahremiyet hudutları  sınırından.
Güven  duygusu  yoksa  kime
güveneceksin  ki,
Aklın  şüphe ederken,
sevgine  güvenemez isen,
hangi gerçeğe  sadık kalabilirsin.
Niyet  okumaya başlarken
size olan  sadakatin  yeşermediğini
sezersin.
Sözüne itibar  etmediğin,
kalpten  kalbe  sevgi  hürmet
görmediği yerde
sevgini nasıl emanet  edersin.
Sadakati  beklerken...........

                                       15.10.12/Bursa
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İçimdeki hayat

masumiyetin lekelendi
tedavisi zor
önlemesi kolayken güneşi
artık bedenim yaşlı
ömür boyu izi kaldı günesin
en iyisimi
uzak durmalı
kahverengi tenli güzelden
gölgesi güneşe karşı oldukça
mevsiminde çiçek açar ağaçlar

                             8.7.15.16/rç

Ramazan Çiçekli

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İçimdeki yangın

Rüzgar da hırçınlaşır kıvılcım,
 Alev alev yanar orman.
 Canlı cansız tüm varlığım.
 Bürünür siyah örtüye,
 Doğa ne kadar cömert verirken,
 Alırken o kadar acımasız.

 Doğa mevsimleri her yıl
 Yeşil, beyaz, sarı renge boyar.
 Beyaz rengin altında,
 Yeşilin her tonunda,
 Eflatun renkli vargit çiçekleri açar.

 Düşen tohumlar siyaha inat,
 Yeşil yeşil fışkırır topraktan,
 Doğa dost elini uzatır,
 Sevinçten gözlerim dolar.
 Yeni hayatlara merhaba der yüreğim.

                                08/09/06/BURSA
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İdeal

Geçmişe
gidemezsin
geleceğe
hükmedemezsin,
fikirler ata binmiş,
idealin
peşinden gider.
Akıl
gerçeği ararken,
medeniyet
onu bekler.
Zaman geçip,
ömür biterken,
anı yaşamak
en büyük ideal.

                             30.04.11/Bursa

Ramazan Çiçekli

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İffet

sevgiyi kadın sandım
kadını sen
haram bilmezliği
m de günahım dın sen
düştüğümde aşk çukurundan
kimse tutmadı elimden
tutan sen
neden tuttuğunu bilmeden
senin var olduğun yerde
senle yakaladım
iffet şirrete dönmeden 22.1.15.16/rç
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İhanet

İhanet pirim yaptı,
kalemler kırıldığı gün.
Güveni düşük ilişki
ihanet endişesine dönüştü.
Evcil bir kedi gibi,
canın yanınca vahşileşirsin.
Yüreğime sapladığın
o hançer darbelerinden,
kalbim delik deşik.
Hiç düşünmeden
kırdın kalbimi,
iyileşinceye kadar
bekleyeceğim seni.
Ceylan gözlüm
kırdığın parçaları topla
kalbim senin.
Ruhumun kimyası bitti,
yanan küller kaldı geriye,
Yüreğim durulduğu gün,
sen bana geldiğinde çok geçti.

                              07.05.10/Bursa
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İhanet acısı

Sen benim aşkıma,
tertemiz duygularıma  ihanet ettin.
Ne kadar çok sevmiştim,
ne kadar  da  çok güvenmiştim.
Bir hiç uğruna sevgimizi   perişan ettin.
Şimdi ben ihanete uğramış
aşk mağduru biriyim.
İki elim yakanda sen kaldıkça hayatta,
bu gizli acı bana mutluluk verdi.
Şimdi ihanetinle  mutlu ol sevgilim.

                                          09.11.09/Bursa
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İhtiras

Alçak tepelerden yükselen
hırs duvarları,
tuğlalar haber verir ihtirasları,
Dünyayı seyrederken
kendi pencerelerinden,
seyrederler düşüşlerini.
Çekül kullanmadı çünkü duvar,
Sarkıttı duvardan aşağı çekülü,
Gözleri almadan ışık,
üzerine yıkılmadı duvar.

                                  14.05.10/Bursa
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İki gözüm

beni anla
yol göster kaybolmadan
yardım et aşık olmadan
tutkusuz tutuksuz
tuzsuz katıksız
ekmeğim aşım
ağrısız başım
yanımda ol
kalbim seninle Allah için
al götür  uzaklara
iki gözüm iki çeşme
ceylan gözlüm
ilk ve son
kayboldum unuttum ufkunda
iki gözüm/sy

                             20 haziran 2015
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İki kere iki

iki bedende
bir hayat
iki kalpte
bir sevgi
kaç hayat eder ki
iki kere iki

                eylül 2014/rç
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İklime

nerden bilebilirim küçük bir
ruhun ne maceralar yaşatacağını,
Nerden nasıl başlayacağının
ne önemi var hayatın,
Sonuçta bu benim elimde değil,
yön değiştirirken güçlü
yada güçsüzlüğümün.
Zihnimin kotlanmış değerleri ile
yönlendirirken,bana düşen
sadece anlama ve kazanmak
manevi iklimin mevsiminde

3.5.14.16/rç
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İletişimin hızına yetiş

Bu günden yarına
yetişmek çok zor.
Eskiden bir taneydi
şimdi bin tane haber veren
kaynak var.
Daha giderken habere
gidip geri dönen haber var.
Sen farkına varıncaya kadar
verdiğin haber bayatlar.
Yeni gelin mi geldin eski
eve derler;
Atı alan Üsküdar'a gitmeden
yemeği vaktinde pişirmeye bak

15.2.14.16
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İlgi

İlgisiz kalma,
Küçukten büyüğe,
İhtiyacı olana ilgi göster.
İlgili ol,
İlerde sende;
İhtiyaç duyarsın gösterdiğin ilgiye

                                             BURSA

Ramazan Çiçekli
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İlham

Konuşamam seni görmeden,
sözlerim gözyaşı gibidir.
İlham denen şey güzelliğin meftunu,
dilden daha iyi  anlatır gerçeği.
Aşkın kıvılcımları suzidil,
yoksa bu heyecan, bu gönül veriş
nedendir.
Sukut değil amacım, hak'tan
hakikati görmektir.
Yoksa açıktan gizliye,
sebepden neticeye nasıl gidilir.
Bana gelişin armağan,
ruhuma girişin ilham,
Şahit tutarız cihanda sözümüzü aşka,
Şu söz düştü aklıma;
'Kalemin iradesi ilham olunca bilinir.'

Ramazan Çiçekli
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İlham kaynağım

Aklıma çengel atmayıda,
içimdeki merakıda,
çok iyi bilirsin.
Cesaretin ve iraden,
çok uzaktan da olsa,
yürek hoplatır.
Sen yaşamak için
ilham kaynağım,
gururla taşı kadınlığını,
'El alem ne der,' sözü
ezberlenmiş sözler.
Hiç mi hiç
umrumda değil,
en iyisini
sen bilirsin meleğim.
İstersen evet de,
istersen  hayır,
İstediğini düşün,
istediğini söyle,
seni hep seveceğim.

                          10.03.09/Bursa
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İlk aşkım eşim son aşkım ölüm

Aşkım sana verdiğim anlamın adı
aşk desem.
O adı geri aldığım an,geriye ne
kalır senden.
Benim aşkım ebedi hayat içindir.
Ay yüzlüm;
sen kadife üzerinde
bir mücevher gibisin.
Bütün güzellikleri üzerine çeken
yarim,dünya ahret eşimsin.
Canımın ta içisin sen,
nasıl sevdiğimi bir bilsen.
Ceylan gözlüm;
gözünden dökülen her damla yaş
bir inci,
Zengin olma arzum o kadar
çok ki? kalbim ölümünü istedi.
Nasıl bir başkasını sevebilirim ki,
Hayat anlamsızlaşır,aklım sende
kalbim bir başkasında kalır.
Sen kalbime girdin aklımı aldın.
Sonsuz yaşamla buluşuncaya kadar,
hayallerim hüsran,duygularım ebediyen
esir.
İşim, aşım, eşim her şeyimsin sen,
ilk aşkım eşim,son aşkım ölüm.

                                     30.01.10/Bursa

Ramazan Çiçekli

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İlkler

mutluluk veren ilkler
kalbinde yer eder
aklında saklı
heyecan veren unutulmazlar
hatırlatan
gülümseten
korkuların
farklı bir hikayesi var
her insanın
mutlulk veren ilkleri var

23.9.14.16/rç
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İlksin

ilksin ya
yada
yeni toz konmamış
şeker damlar
sinek konar
öldürürsün
kirlenir
yıkarsın
ütü tutmaz
kullanırsın
günü birlik
sonra
el bezi olur
elinin altında 30.9.17.16/rç
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İman

Korku ve ümitlerim
kudretim in dışında
ruhum sığınacak
bedenim korunacak
yer arar.
Ümide kapılırken
korkularım,
Korkuya kapılırken
ümitlerim yok olur.
Korku ile karışık
sevgi saygımdan
İstedim ki
sen ile olsun hayır,
sen razı olursan
kabul olur duam.
Düşünce pınarında
bir yudum tat bulur.
Varlığından
şüphe duymadığım
hislerim var.
Dünya gözyaşları ile boğuldu
İsrafil in ağlamasından
Cehennemin narından yüzü
hiç gülmedi Mikail in,
benim diğerinden ne farkım var.

17.07.13/Bursa.
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İnce çizgi

Bir fark var mı?
Dahi ile deli arasında
Bence yok
İkisi de birbirinin benzeri
Nerden mi biliyorum
Her ikisi arasına
İnce bir çizgi çiziyorum
Aklım gelip gidiyor
Varlık ile yokluk arasında

Ramazan Çiçekli

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İnci

İstiridye açmış ağzını
Bekler nisan yağmurlarını,
Girer tek tek damlalar
Kapatır birden kollarını,

Dalgalar savurdukça
İnciler süt beyazı,
Denizin derinliklerinde
Dolaşır prenses gibi

Her yağmur damlası
Halkalı yüzük gibi,
İnciler bir mücevher
Doğurur kadın gibi.
                                        Bursa /23/12/07
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İnfak

inancın varmı inandığına
inanırım Allaha
ne sana ne bana
inanmam  başkasına
akıl sorumlu, ruh mesul
ve zamansız geçen hayata
Kaya üzerinde toprak
yağmur yağar
sağnak sağnak
kaya çırılçıplak
yağmur damla damla
yağmasa da
bol  ürün verir toprak.
Borç verecek  yok mu
isteyene faizsiz
borcun ödendiği gün
ürünün  bol  olacak.

                       12.4.14.16/rç
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İnsan

İnsana önem veren
Ne istediğini bilen,
Aynada kendine gülen
Mutlu bir insanım ben.

Dostuma değer veren
Yardımı çok seven,
Hayatı sorgulayan
Düşünen bir insanım ben.

Kitap okuyan, spor yapan
Kötü alışkanlıkları olmayan,
Stresten uzak duran
Sağlıklı bir insanım ben.
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İnsan ve yaşam

bilmez ve açmazların
sisler ülkesinde
düşle gerçeğin
birbirine karıştığı yaşam
sonsuzluk gibi gelir insana
doğmakla ölmek,
ağlamakla gülmek
arasında
yaşamın fay hattında
kırılır dökülür
ve darmadağın olur insan
gözlerin açan çığlıklar vardır
gözlerini yuman sessizlik
kutsal kalabalıktır yaşam
kalabalık artarken
toprak kalınlaşır
yürek nasırlaşırk
kimsesizler yurdunda yanlızlaşır insan

26.10.15.16/rç
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İnsani değerler

Topraktan geldik toprağa gidecek insan.
Bilinmeyen hayalin korkulu rüyası ölüm.

Hayalim; gerçek olumsuzluklara karşı,
zamanın darbelerine selvi söğüt.

Mutluluğum; hayal ve gerçek arasında cennet,
ben  geçen zamana hasret.

Sevgim; ışığın hüzmesinde süzülen kalpte
sevdalanıp filizlendi.

Dost ve düşmanlarım aşırılıklara gizlendi..
Duygularım düşüncelerde fitne,'olurmu olur. '
güzel ve çirkin gibi.

Hatalarım ihtiras,hilelerim gaflet düzeyinde,
nazım kaprise,hatalarım hilelerle aşna fişne.

Ulaşılmayana uzaklaşan  ben öfkeli,
iyi ve kötü gibi,

Zamanın değerli kıldığı doğrularım,yanlışım şimdi.

Doğrularım ayrıntılara karşı aciz ve korkak,
Cesaretim; umursamazlığın doğuşu,korkaklığın son
sığınağı oldu.

Zihinlerin beslediği itaat,inancıma isyankar şimdi.

Vazgeçilmezliğin dönüşün olsada,duygularım
ihanetini  asla affetmez.

İsyanım haykırış,itaatim çaresizliğimden,
nefretim kırılganlığa gebe.

Zayıflığımdan yararlanan düşman yakınımda,
dostlarım çok uzaklarda.

Senden tek istediğim dikkat,uzakta meziyet
yakında eziyet.

Duygular yaşatır,düşünceler büyütür aşkları,
satır arası boşluklar sevginin, mısralar düşüncelerin eseri.

                                                               16.03.08/Bursa
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İsar

Beklentisiz  sevdim,
kendi  nefsine  tercih  ettim seni,
Kalbim  senin  sevgim  senin.
özüm  diğer  yanım,
sana  karşı  cömertim  ben,

Ömrüm  ömrüme  ömürsün  sen,
gece  gündüz kal  benimle,
fikir  benim  akıl senin.
Nefistir  seni  benden  alıkoyan,
gecenin  sessizliğine  aşığım  ben.

Sevgimin sermayesi  geceye sırdaş,
Yaram  azar,fikrim  akar benim,
kalbine güneş  gibi  doğarken  sen,
Uyku  denizine  dalar,
şafak  vakti duam olursun  sen.

Günün gafletinden  uyumam  ben,
 uyanık  olma  saadeti  senin,
Sevgi  kapım  açık,
uykulu  olan  hasta  ruhum,senin.
ben  seninim  senin ..............

                                           26.06.12/Bursa

.

.
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İslama davet

Uydum  uyana
durdum  divanına
hayra mutluluğa
esenliğe barışa
teslimiyet im var.
Aklımla sözleşmem
Ümmete icabet
Ümmete davet
görevim  var.
Kalpte,dilde ve sözde
teslimiyet im var.

                     18.06.13/Bursa
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İstanbul  işgal  altında

bir  buruk  tebessüm
sakin bir  çehre
genç ve  güzel  yüzde
bir düşünce
elim  kalbinin  üzerinde
gözlerim gözlerinde
sarayın rıhtımında
İstanbul  işgal altında.
Türk'ün sendi
milletin göz bebeği
geldikleri  gibi  giderler
dedi.
bu sözler ne hikaye  ne anı
asil bir yer işgal eder
İstanbul  her Türk'ün yüreğinde

                         6.4.14.16/bursa
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İsteklerim

İsteklerim terketmiyor beni,
ihtiyaçlar hükmüne geçti.
Çok yüksek değerlerimi feda ettim,
zengin olmak uğruna,
Aç ve muhtaç olanlardan daha
çok acı çektim.
Bilseydim çekermiydim bu kadar
acıyı,
Aç ve muhtaçken seni daha çok
severdim.
Aynı şeylere değer veriyor,
madem aynı şeylere üzülürken,
en mutlu hissettiğin yere,
peki neden gelmedin benimle.
Ver elini gidelim birlikte ait
olduğumuz yere,
Elimizdekilerle hoşnut olan,
onu yeterli bulan,fazlasını istemeyen,
ihtiras beslemeyen biri olarak,
mutlu olalım sevgilim.

                                     2704.10/Bursa

Ramazan Çiçekli

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İstemesende

Sevemezsin,
Kendini sevmedikçe,
Yaşayamazsın,
Ölümü kabullenmedikçe
İlgi çekmezsin,
Yıldızlara dokunmadıkça
Göz görmek istese de,
Göremez bir ışık olmadıkça,
Gerçek değişmez,
Gerçeği değiştirmek istemedikçe,
Yokluğu duyamazsın,
Yokluğun acısını çekmedikçe,
İnanmak istesen de,
İnanamazsın;
Sevgisini kanıtlamadıkça! ….

Ramazan Çiçekli

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İster güldür ister ağlat

Severim seni dostun dostumu
sevdiği gibi,
Koparım senden verdiğin acıyla,
dost bağrından kopar gibi,
İstersen yak beni en ateşli anında
bir dosta sarıldığın gibi,
Acı tatlı neyin varsa gönder bana,
ne olursa olsun  yine severim.
Senden geldiği gibi.

                                             20.06.09/Bursa
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İşte aşk böyle birşey

Her gün geçtiğin
yol güzergahında
Kiraz ağacını
fark ettiğin zaman.
Yum gözlerini,
göz bağının
gönül bağına,
bağlandığı anı unutma.
Görüş kudreti fakiri
suretimi gördüğün gün.
Kalp gözü ile
ateşten harflerle adımı,
alev alev  kalbine yazdığın gün,
Benim olacaksın sakın unutma

                               07.08.11/Bursa
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İşte böyle bir şey

görmek istemiyorsun ya
gölgesini bile kıskançlıktan,
nilüfer çiçeğine ortak suyu
yalayan bir zambak gibi,
ilgi ikisi arasında bölünmüş
bir karaltı,
her yabancı göz bir ayna gibi
sessizliği gereksiz sözlerle
bozmak yerine,susmak istersin ya
işte bu böyle bir şey.25.5.18.16..rç
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İşte hayat

Bir film senaryosu,
konusu;
fakir oğlan
zengin kız,
Kızgın
bir ateşin
döşendiği
çukurlarda
geçer hayat.
Resimlerdeki
kurgulardan
başka
bir şey değil,
Fakirim ne yapsın
dürüstlüğünü mü ?
ispatlasın
yoksa kaybettiği
kıza mı yansın.
İşte böyle hayat.
Şükür edenlerle
sabredenlerin
gideceği yerde,
sen şükret
ben sabır edeyim,
sürsün bu hayat.........

                      26.02.13/Bursa
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İşte o amerika

Amerika 'dan
ılımlı islam,
inancın deforme
laikliğin
aforoz edildiği gün.
Gülen yüzlerin
cemaati,
bir müslüman için
demokrasi
özgürlükler ülkesi
medeniyetlerin ittifakından
seslenirken,
Bu milletin
bu melanete dur
dediği gün.
Ay yıldızın aydınlığında
Tam bağımsız Türkiye
yolunda yürüyecek.

                                                02.04.13/Bursa
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İvedilikle

Hayalimde bilinmeze
salıverdim kendimi
saatlerce koynunda
kucaklıyorsun beni.
Ortak bir dil var şiirsel,
o ilham kaynağı yüreğimde
tüm bilinmezin görselliğinde
Giyin alelacele
saçlarını tara gel,
verdiğim süre
en fazla beş dkika.
Karşımda yerini al,
gözlerimi açınca ölünsüzleştir
hayalini.
Ruhum resminde canlansın
koynuma gir gecenini
karanlığında düş perisi
O gece yatağıma gel İVECENLİKLE

8.1.14/BURSA
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İyi  ölüm

gece gündüz ne fark eder
toprak altında
ölümü beklerken
güneş batmaz ay doğmaz.
gaz lambası altında
Azrail in elinden kurtulursun
kapkara kül tükürür sün
kan yerine
yaşıyorsun ya
şükret aldığım nefese
alıştık zaten
yalanın olduğu her yerde
karanlıktan umut yok
aydınlığa
kara toprakta filizlenen
karanfillerin kokusu gelir.
emeğin kutsallaştırdığı alın teri
bereketin toprağa düştüğü yerde
ölüme kucak açarken
sen gelirsin aklıma

22.5.14.16/rç
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İyi düşün

İster gözlerinle sev istersen sözlerinle,
sevdiğin kadar değer bulur,değer
bulduğun kadar seversin.
Sana bakmak yakın olmak için ruhumda
yer tutan sevgini,kalp gözü ile
gördüğüm için,sinem de saklarım seni,
ruhumu teslim edinceye kadar kalbimin
efendisi.
Olduğu gibi bırak bıraktığın gibi kalsın,
ben değişirimde değişmeyen kaderim,
ben halen özgür değilim.
Gel yine işlediğimiz günahları tekrar
edelim.

22.3.14./Bursa
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İz

derin bir bağla bağlı sevgimiz,
bağ olmadan kalbe dokunulmaz,
ruh ise  ölümsüz bir bağlık ister senden.
nasibin varsa ararsın sevgiyi ,
kalbe dokunanların hatırası kalır geri.
yüreğini koyacaksın  ortaya bazende
gülüp ağlayacaksın geçmişine.
tutunup  kollanacak,sevip  ölebilecek
bir sevginin  hikayesi  olmalı bizim.
sevgi usanmaz yorulmaz korkmaz,
yeter ki bir kalpteki  ışık  görsün .
başlayıp  bitmeyen ,güç yetmeyen
söz dinlemeyen sevgiler için,
bazen umut çiçek açar,
solmaya yüz tutanlar  kalkıp
güneşe bakar ve rüyalarıma  düşersin benim.
pişmanlıkların diz boyu olur,
bahtına yenik düşen sevgiyi ölüler diyarında
kabrimin  üstünü yağmur büyütür.
düşmeden gözden,sevgiyi  seveceksin,
sevmek  kolaysa sevdirmek zor.
yokluk  kapısından  ancak çıkarken anlarsın,
kayıp edilenleri dökülüp kırılanları,
yaşananların bir hayal  ürünü  olduğunu düşünür,
iz kalmadan geçmişten anı yaşamalısın.
gidenin değil,kalan için gözyaşı dökülür,
sevgim  kim bilir kaç  ömre bedel bilir misin,
kalplere  sevgi izi bırakırken DOSTUM....26.10.20.16.RÇ
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İzi kaldı

Sen ve ben,
benlikte
biz olsun.
Sen den sonra
olmadı.
Beni aldı benden,
Senin  kadar
gizemli,
senin kadar
kadınsı
hiç birisinin
izi kalmadı bende.

                         20.12.12./Bursa
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İzi kalmadı bende

Eskiden kalan ne varsa,
sobada yaktım.
Yıkadım kirli çamaşırları,
yüreğimi buzdolabına,
aşkı rafa kaldırdım.
İzi kalmadı bende.

            10.12.06/BURSA

Ramazan Çiçekli

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İzmir

Dost gözüyle bakınca;
saat kulesi konak,
hoşgörülü demokrat,
İmgeleri ile duygu dolu
bir kent.
Zaman geçtikçe her şey
hatırlandığı kadar var,
yaşadığın toprakta anılar.
Gaziemir den Göz tepe,
zamansız mekanım olur.
Egenin incisi samimi ve
içten hayat hikayesi,
geçmiş özlemle dolu.
Asude ve narin incelikli,
duygulara rehber,
olağanüstü büyüleyici kent,
İZMİR.

                                 25.04.11/Bursa
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Kabe

İnsandan önce var olan evi,
melekler ziyaret ederdi.
İlk insan _ilk peygamber
oraya gönderildi.
Yeryüzünün iz düşümü,
arzın merkezi,
Hiç durmadan ziyaret ederdi
kabe yi cinler melekler.
Dilden dualar gözyaşıyla dökülür,
cennet taşı etrafında kelebek gibi
dönerler.
Yangına dönen yürekler,cennet
suyu ile serinler,
Dillerde dua gönüllerde heyecan,
yaşamak bir ömre bedel.

                                  09.05.10/Bursa
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Kabe I

Beyazı siyahi dünya Müslümanları
Kabe de buluştuğu  gün,
Her bayram tekrarlanır bu gün,
Arafat ta dualar yükselirken,
kucaklaşmalıyız bu dünya bizim.
Giderken Mina dan
şeytani taşlamaya bu gün,
Nefsimizi öldürdüğümüz gün.
Bu günü  gösteren rakibime şükür,
tövbelerimizi kabul,günahlarımızı affet,
Merhametine sığındık bu gün...3.10.1916.rc
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Kabus

Bulutlar kar beyazı
Gönderir hızlı hızlı
Kimine beyaz gelinlik
Kimine beyaz kefeni
Giydirir nazlı nazlı.

Senin için beyaz güller
Benim saçlarıma aklar,
Kimine balyoz gibi
Dökülür kar taneleri….
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Kader

Tanrı;
Böyle kurmuş düzenini,
Hayat böyle bitecek,
Aklım;
Ölüme gidişimi seyredecek.

                                Bursa
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Kader mektupları

hatırla
samimi duygularla geçen
zamanı
o zaman
seni bana getiren,
meraklı duygularla
hislerime tercüman
olduğun gündü,
ruhum senin
kalbim senin
dediğin gün
kalpten kalbe
giden yolda ellerim
ellerine kenetli sevgilim.

1.mayıs. 2014/bursa
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Kader ve İnsan

İlimle bildiğim,
irademle seçtiğim,
kazayla gerçekleştirdiğim
kaderim.

Hayır ve şer'le sınanan,
sorumlulukla hesap veren,
tevekülle güvendiğim,
ecelimle son bulan
kaderim.

RÜZĞARIN ÖNÜNDE YAPRAK GİBİYİM.

                                             27.02.09/Bursa
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Kadın

Senin  yanında
kadının adı yok
üsdadım.
Benim yanımda
kadının kendi

                  25.12.08/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Kadınım

Sen başkasın;
Vefakar ve cefakarsın,
Yokluğumda varlığım.
Acıların kadınısın.

Sen farklısın;
Hayatım aşkım her şeyim,
Neşe kaynağımsın,
Mutluluğumun kadınısın.

Sen özelsin;
Kalbimin içinde
En nadide çiçeğim
Biricik sevgilimsin..

Ramazan Çiçekli
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Kadınım  ben

bana tesadüf değil gelişsin
önce ruhun gelir
ardından bedenin
sebep olanları seversin
gelişin ne kadar sevdirici
gidişin bir o kadar üzücü
katlanır hasretin umutla
hüzün bir arada
zamanların kör karanlığında
denersin
aramayıp sormayıp bitsin istersin
bitmez olmadı olmaz
of of ya dersin.ruh ikizim-sin
17.11.14.16/rç

Ramazan Çiçekli
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Kadınım 1

asla vazgeçmem
diz çöker
yalvarırım
emeklerim
ayakların altında.
ve gün boyu
yanından ayrılmam
bir iz bırakırım kalbine
derim ki lütfen...
tut ellerimi kadınım ~ LC

                29.3.16.16/rç

Ramazan Çiçekli
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Kadının gevezesi

Susturulmuşlar kadınlar,
İyi ki susturulmuşlar.
Susturulmasalardı,
Hala konuşuyor olacaklardı.

                          01.01.07/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Kadının gözyaşları

gözyaşı
bir kadından
dökülürse
bir başka güzel
ve bereketli
kadının merhameti
aşkına dökülen
gönül damlaları
nefsinin
ruhunun
kalbinin ağlaması
damladıkça çoğalan
bir inci tanesidir
KADININ GÖZYAŞI /
13.11.14.16/rç

Ramazan Çiçekli
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Kadının hakkı

Kadınlar kendini seven değil,
ezenin yanında.
Ver elini sevenle elele,
ez seni ezeni,
Bir sinek kuşu da olsa,
birlikte ol,
Kalpsizlerin karşısında,
biraz dik dur.
Ne olur yorumdan
kural çıkarma,
yüreğine darbe vurma,
gelenek adına
korkularına sığınma,
Umudunu yitirme sakın,
kendine güven,
karanlıkta olsan bile
düş kur.
DÜŞLER BİR GÜN GERÇEKLEŞİR unutma.

                                                    6.04.09/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Kadının hakkı var

Kadının yüzüne
bakan var mı
kalçasına bakmaktan
Yürekten
hisseden var mı
teninde oynaşmaktan
Aşka değer katan
yüzden öte kadın var,
hakkı teslim edilmemiş,
hakkı sükut içinde.

16.2.14.16

Ramazan Çiçekli
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Kadının hovardası

Sevgide kadının,
Yetersiz kalırsa kocası,
Biraz açık biraz gizli,
Hovarda olur karısı

Erkek biraz çapkın,
Gözü hep dışarda,
Kadında varsa  özenti,
O da olur hovarda.

Erkekte ki bencillik,
Kadının derdi öç alma,
Birazda kıskançlık varsa,
Karı -koca  hovarda.

Birbirinize güvenin,
Birlikte çözün derdinizi,
Herkezin namusu,
Kendi bekçisi.

                           03.11.06/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Kadının korkuları

kadın
Allah
baba
ve korkar kocadan
Sevgi
saygı
ve güven
hayatı paylaşmak varken
ah ana babalar ah
çocuğuna kızamam
kadınım.
24.11.16./rç

Ramazan Çiçekli
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Kadınlar

Kadınlar;
Erkekleri memnun etmek ister,
Bir türlü başaramaz.
Çünkü;
Kendini tanımadan,
Hayatını ortak arar.
Acı çekince uzaklaşmaya çalışır,
Bu kez de  yalnızlaşır.

Erkek ve kadın;
Doğuştan birbirine bağımlı,
Hoşgörülü olmaya çalışmalı,
Her şeye rağmen;
Hastalıkta ve sağlıkta,
Sevgi cömertti olmalı,
Bir ömür boyu;
Sevgiye sevgi katıp
Özgürlüğünü tadarak yaşamalı

Ramazan Çiçekli
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Kağlumbağa

Hayata sırtını ters dönüp,
ölümü bekleme kaplumbağa,
Sen geçmişten kalan
tek canlı antikasın kaplumbağa.

                               21.12.08/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Kahvaltı

Bir hafta sonu
mutluluğun tadını
çıkarmak için,
Şiir dadında bir
kahvaltı yapacaksın.
Ya da kahvaltı tadında
şiir yazacaksın,
marmara kıyılarında.
Aklında bulunsun;
müptelası herkes
bir bardak çayın,
Zengin,mütevazi ve
lezzet tutkunu olacaksın.
Üstad;
her kahvaltıda ayrı bir
tadına varacaksın.......
MUTLULUĞUN

                                25.0211/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Kainatın doğumu

Belirsizliğin
muazzam çekiciligi
doğum sancı çeker.
Enerjinin
maddeye dönüştüğü
(Kara madde)
kainatın harcı,
Altın halka kadar değerli,
madde den
ruha geçerken.
Kainatın doğumu
ölçülür nicelikler,
ötesi
sezgilerimizin alanı,
belirsizlik
aleminin
varlığını belirlerken.
(kainatın hadisi)
başı ve sonu muamma
ve ebebiyet.
Ruhtan maddeye
madde den
ruha geçerken
Daha işin
ne başı,
ne son aşaması
Evrenin sırrını
insan oğlu çözerken.

                  15.12.11/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Kainatın duası

Gökyüzü gürledi,
yeryüzü soluğunu tutup dinledi.
Karabulutlar toplandı.
Bulutlardan yağmur,yağmurdan su
toprağı suladı.
Güneş ısıttı,kış uykusundan uyandı toprak,
üzerinden geçti rüzgar.
Güneş zamanında doğdu, zamanında battı.
Yıldızlar gece gündüz onun için parladı.
Dalgalar kıyıya vurdu,yosun tuttu kıyılar.
Kainat nefesini tuttu,varlığımın sebebi,
Mor salkım çiçeği.

                                                15.05.10/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Kaktüs

bolca bir gün ışığına
arada bir suya
kireçli bir toprağa ihtiyacı var.
sıcağı sever
nemli havalar sıkar beni
radyasyonu emerim,
bakma benim dikenli olduğuma
ben bir kaktüs çiçeğiyim./rç

                                     2014

Ramazan Çiçekli
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Kalbim elinde esir

Kalbinde artık
esir gibiyim
bu esir artık
kalbinin sahibi değil.
Sahipsiz dolaşırken
ızdırabın
acısını çekerim.
Aşkın için
 bu ızdırap
şarabını içerim.
Bu kalpte
sevdamı beklerken
bir yabancı gibi
yok olup gider sevdam.

25.11.13/Bursa.

Ramazan Çiçekli
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Kalbim neden sevsin ki

her seferinde sorma
sevip sevmediğimi
düşündüm
zaten
sonsuza dek giremezdin
kalbime
bu senin kaderin
bu benim kabahatim değil
üzülme her mevsim
görmek istediğin her neyse
dünyada
kaderim sana neden boyun
eğsin ki
sadece böyle olmasını istedin
karşı kalp var karşı olan
kalbinden başka
senden başka bir ben var
beni sevgi arayan

24.5.16.16./rç

Ramazan Çiçekli
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Kalbime sor

Önce kalbime sordum
sonra kendime,
Zihin duruluğu,
ses ve görüntü
kirliliği içinde,
meltem rüzgarı
estiriyor sa ruhum.
Soğuk ve sisli
hayatım karanlık zifiri
ise,
güneş aydınlatırken.
Günahların sevaba
dönüştüğü,
kömürü elmas yapan
sabır  kapısında.
Güneş  tutulması yaşayan
günlerin acısı var.........

                             03.08.12/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Kalbinin  kapısındayım

Kalbinin kapısındayım,
birazdan zili çalıcam, İ
girmek benim elimde
geri göndermek
sana kalmış bişey.
menekse gozlu yar
benimlesin
Kapimi calmadan gir
elimde değil karşı koymak
bedenim sende kalsın

              15.3.16.16/rç

Ramazan Çiçekli
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Kalp ve Yürek

Yürek;
Cesaret ve sıcaklık
Kalp;
Vefasızlık ve acımı
Her ikisi de aynı,
Bir avuç et parçası
Sen akla bak
Akıl her şeyin başı.

Ramazan Çiçekli
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Kalpsiz aşk

Kalpsiz aşk neye yarar
 aşk tanrıçası olsanda,
 baştan çıkaran seks
 yapsanda,
İşin bitip,
 kendine geldiğinde
 onu
 nasıl başından atacağını
düşünürsün.
 Bir kadının
 kalbinde yer edeceksin
 başka bir yer
 bulamıyacak
 kendinde,
 Kalbinden ne söylerse
 dilinden o düşecek,
 eğer aşk bir araç değilse
 kalpsiz aşkı düşünme....

 10.10.13/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Kapı

Açılmazsa  kapı
yukarı  kaldır,
kapıyı  değil
kulpunu,
sonra
kendine  doğu çek,
açılmadı  mı?
üstüne  bastır.
Her  kapı
açılmaz
kale  kapısı  gibi,
açmaya  çalışırsın,
kulpu  elinde  kalır.
Her  kapı  gibi.
Bazen
kapılar kapanır
yüzüne,
bazen  de açılır.
açanda
kapatan da
en  iyisini  bilir.
Bildiğin  gibi...............

                             20.07.12/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Kapılar

Topraktan geliş
kıyama duruş
ikiye  bükülüş
rüku ya gidiş
toprağa dönüş
secdeye varış
Kendini sunuş
Elif
Lam
Mim'dir kur'an
Adem'dir insan olan
Kıyamda  kırılır
secde de
boyun eğer kibir.
Adem le adam
olmak arasında
gidip gelir
Namazla sonsuzluğa açılır
bütün KAPILAR.

Ramazan Çiçekli
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Kapkaç

Bu bir isyan;
İhtiyaçların giderilmediği,
çözümsüzlüğün isyanı.
Bu bir al kaç.

Bu bir uyumsuzluk,
Değişimin hızlı değiştiği,
değişikliğin uyumsuzluğu.
Bu bir kap kaç.

                 12.01.07/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Kara gün

Kara günler var
 unutulmayan.
 Zininlerde iz bırakan.
 Kış kıyamet bilmez,
 vakitli vakitsiz.
 Bu mevsimde bu ayda,
 ne ararsın Sarıkamış'ta.
 Dokuz aralık günü
 koca bir ordu son nefesini
 soğuktan kara gömdü.
 Hayal içinde macera
 ararken,
 Paşa beyini öldürdü
 karlı dağlarda talihini ararken.

 19.11.13/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Karamel

Saçların
at kuyruğu
rüzgarda esen yelde
rahvan giden
at üstünde
zülüflerin
tel tel dökülürken.
Saçların
bal köpüğü
rüzgar
giderken peşinden
dörtnala
dizginle zamanı
yum gözlerini
bulutlar seni bekler,

                         21.12.12/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Karanlık

Karanlık bizi izliyor,
izini belli etmeden.
Salyongoz izleri ile
karanlığı aydınlatırken.
Karanlığa cinler hakim,
gökyüzü kapalı görünmez
bu gece.
Varlığımı hatırlayacak,
insana ihtiyacım var.
Fikir suçlusuyum ben,
özgür bırak ki hayal kurayım.
Hayal perisi arkasındaki,
gizli bakışlar öldürür beni.

                              18.0410/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Karanlık ve  siyah

Karanlık ve siyah
yabancı durak
şaşırtan yolcu,
yolcuyu yoldan eyleme.
Zaten gelirse sabah,
akşamdan beklenti
bir temenni.
Ruhumda
yangınlar çıkartan,
kıvılcımlar karanlıkta
aydınlanır.
Aydınlıkta bekleme.

                                      09.04.12/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Karanlıkta  kalan aydınlık

vaktin çıkışı çıkış saati mi
değilse
vakitsiz çıkışlar
zaman
değilse zamansız vakitler
ben değilsem sende
zamansız
doğan güneşin mi?
suçu var
karanlıkta kalan aydınlığı
ortaya çıkaran
güneş masum
elinde kur an
dilinde dolanan
sevgiden doğan
kelimelerin bir sahibi var
ruhta doğan
kalbe düşen
akıl yorduran
her işin bir sırrı var

                      8.5.15.16/rç

Ramazan Çiçekli
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Karar

Düşündüğünü hemen yap.
Her şeyin bir bedeli,
Bir sebebi olduğu gibi,

Karar ver tek başına,
Verdiğin karardan sonra,
Vazgeçmek zorunda kalma,

Kararların sonucu,
Varlığımızın tek sebebi,
Ana babamiz değilmi?

30.06..6/16

Ramazan Çiçekli
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KararII

mutlu eden
beyaz atlı prens
fetih kapısından girerken
içeri,
ne olduğunu bilmez
endişeli,
hayatın belirsizliği
talihle
şans arasında gidip geldi.
gel gittler arasında
kararsızlık
akıl durdurur
karara dönüşürken

22.10.14.16./rç

Ramazan Çiçekli
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Karışık mısralar

kalbim aşk
ruhum sevgi aklım  ben
nefesim sen diyorsa
yalansız gerçek
**************************
bir avuç toprak
bir avuç toz
bir avuç  kemik
hepside hayat
ahirette canlanan
*************************
aldığım nefes ve hayat
ben bir kulum ruhum kainat
methiyeler dizemem
sen övdüğün gibisin yarab /rç 5.11.15.
***********************
esirgeme sevgini benden
yalvartma beni kendine
sana giden yolda besmle çekeceğim
ihtiyacım olanı ver bana ALLAHIM /rç  4.11.15
*************************
kokunu aldığım her yerde
sen varsın
nerede bir çiçek görsem
sen diye
nerede bir selbi varsa
dallarının altında hatırlarım. 10.10.14.16/rç
************************
yeniden bak yaşama
ne istediğine karar vererek
belki hayat sadece senini için
bir sürpriz yapabilir.
dünya bu dünya değil
düş kurup hayallediği
dünyadan sen haber ver.10.10.14.16/rç
*************************
yağmur bulutları sardı
gökyüzünü,
yağmur yağdı, ıslandı toprak.
çamur kucakladı ıslak tepeleri,
sel aldı her yeri,sırılsıklam tenim.
gözyaşlarımı kamufle etmiş,
içinde eritecek beni.10.10.14.16/rç
************************
Ben keşfettim
Nasıl muhteşem!
Ne kadar iyi!
Nasıl güzel! olduğunu
Ben hissettim.
Bedenim bu sevgi kalpten sıcak!
Nasıl sır!
Ne kadar derin!
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Nasıl açık olduğunu
 19.10.14.16/rç
**********************
başım dönüyor
bu kadının aşkından
çalan müzikle dans ediyor ruhum
içimde açan bir  gül  kokuyor
ümit tünelinden çıkarken
mest ediyor  kadın 12.9.14.16/rç
**********************
senin farkına varmadığından itibaren
söylediğin,söylemediğin ve yaptığın
yapmadığın her şeyin bir anlamı var.
senin duruşunun bakışının bir ifadesi
bir anlamı var /rç
*********************
ki elim var biri sen diğeri ben
sen veren ol ben alan
ben tohum olayım sen toprak
ben su sen güneş ol birbirini tamamlayan /rç
*******************
elektrik aldım senden
yılan balığı gibisin
kalbim
sevgi dokusu ile dokunmuş
çarpmıyor beni /rç 22.11.14.16
*******************
vakitli vakitsiz
bir gece ansızın
gel bize,
kameraya takılmadan,
öyle
hasret kaldım ki sana
kimse görmeden/22.11.14.16/rç
*******************
çocukluk acı
gençlik yok
olgunluk yorgun
ihtiyarım artık
tercihim her şeye rağmen
acıda olsa
çocukluğum çocukluğum
24.11.14.16/rç
*********************
aynada gözlerinin içine bak
yapamayacağın işler için
söz verme kendine
mutluluk
bu gözle aynaya rahat rahat
bakabilmektir
insan kendisi ile yüz yüze geldiğinde /rç
********************
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selenyum Çiller'i
çağ atlatan Özal'ı
küreselin Recep'i
yetti gayri
küreselin kürün de
yok olup giderken
sakın sözleşme ye gitme /rç
*******************
aynı
anda
aynı
yere
giden
otobüs
beklemek
midir.
AŞK/25.11.14.16/rç
*********************
orada
güzel topraklar var bakir
atlar var dolaşan özgür
orada güzel çiçekler var
dışarı bak baharı bir gör
atlar yaşadığı sürece
yaşayacağım özgür /rç
***********************

süt beyazdı
günahlarım dan
karardı yüreğim
***********************
ikiz kardeşiz
ateşle su gibi
biri yakarken diğeri söndüren
ateşten çıkanı su sertleştirir
örsle çekiç arasında
keskinleşir sadakatin
başka bir hayatta hayat bulurken
kan ve su/rç

***************************
hasret ölünce biter
o kadar yakın ki hakikat
açılırken kapılar
ölümle yaşam arasında
gece yakınlaştığında yıldızlar
yaklaştıkça yüceltir sizi /rç
*******************************
her insanda bir ben var
onun gözü ile bakabildiğim.
acıları paylaştığım
anlaştığım
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yalnızlığımın yanımda
hayallerimin arenası
ruhumun kimyası birisi var./rç
*************************
her şey
bir şeyle başlar,
ikiyle tamamlar,
üçle biter,
sıfırın yokluğunda /rç
*************************
çağırdın geldim
cennette sensin cehennemde
yansam da fark etmez
ben seni  görmeye geldim/rç
**************************
her şey senin içindi
farkına varmadın bunca iyiliğin,
ve günü geldiğinde
hakikatin gölgesinde buluşacağız
seninle /rç
*************************
salla başını salla
kalça nı salla
hadi bir de oynasana
zamanı salla
sözleri salla
salla salla vur duvara
düşüncenin yokluğunda /rç
**************************
iman et
iyi işler yap
hakkı an
sabrı tavsiye et
ömrün boşa geçmiş olmasın
hayat /rç
*************************
sevginin kaynağı
taze süt gibi
uyandırılmış hislerimle mayalandı
aşkımız
taze bir yoğurt gibi /rç

************************
kalbimde
dünya ile ilgili
düşüncenin yokluğunda
Allah'a sığındım.
aklımda ve gönlümde
yalnız o var,
onun sevgisi
ve ona olan aşkım için
secde etti başımı/rç
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************************
ateşe yürüyen
Halil
sırdaş İbrahim
Allah dostudur Halil İbrahim /rç
***********************
bu sessizlik
sese teslim olana kadar
bir güvercinin kanadında
asılı özgürlüğümüz
bir damla gözyaşı
yere düşmediği zamana kadar dır
isyanımız /rç
************************
ayrılık ateşi
gönül ateşi
Nemrut ateşi
en çok hangi ateş yakar seni /rç
***********************
tatlısıyla tuzlusuyla,
lezzettir bal kabağım
çeşit çeşit
pastası reçeli
köftesi mücveri ile
damağımda bal tadı var /rç
************************
her insanda bir ben var
onun gözü ile bakabildiğim.
acıları paylaştığım
anlaştığım
yalnızlığımın yanımda
hayallerimin arenası
ruhumun kimyası birisi var./rç
************************
hasret ölünce biter
o kadar yakın ki hakikat
açılırken kapılar
ölümle yaşam arasında
gece yakınlaştığında yıldızlar
yaklaştıkça yüceltir sizi /rç
************************
ikiz kardeşiz
ateşle su gibi
biri yakarken diğeri söndüren
ateşten çıkanı su sertleştirir
örsle çekiç arasında
keskinleşir sadakatin
başka bir hayatta hayat bulurken
kan ve su/rç

*************************
eşek ile tilki komşuyu ziyaret etti,
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tüccarın misafiri akıllı hizmetçi,
definenin yerini hüd hüd kuşu gösterdi.
bedevi ile filozof
kibirli farenin hastalığından
yalancı çakalın bile haberi var./rç
***************************
BEN RÜZGARLA KONUŞURUM
YAĞMURLA DA KONUŞURUM
ODUNLA KONUŞURUM
TAŞLA DA KONUŞURUM DA
BENİ BEN YAPAN
BİR TEK SENLE KONUŞMAM./RÇ
5.1.15.
*****************************
telaş
fırtına
kasırga
içim
bir
dost
sevgili
elçim
Allah
aşkına
koşun
İMDAT /RÇ 1.11.15
*************************
aşk ve cazibe
sonsuzlukta sözleşti
bilemezsin
insan ruhunun
en derin acısını
ruh
ne kadar acı içinde
olsada
eşini aramalı /rç 31.11.15
***************************
özledim diyorum
o benden kaçıyor
kaçtıkça ben ondan
uzaklaşıyorum /rç 3.11.15
****************************
iyi ki göz pınarlarım açık
iyi ki gözyaşlarım göz pınarlarından akıyor
günahlarımı temizlemeye yetmez
ama varlığın yeter bana
ya bu pınarlar kurusa ya akacak
bir damla yaş bulunmasa /rç 3.11.15.
******************************
birbirlerine benzemeyen
insanlar
bir arada günahsız
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başucunda bir selvi
ölüyü serinletir /rç 19.9.15
*****************************
GÜZERGAHIMIZ NAMAZGAH
YAĞMUR DUASINA ÇIKMIŞ HALK
GÖKYÜZ SONSUZLUĞUNDA
GÖRÜNEN ARAFAT
YUNUS DER Kİ,
RAHMET BANA TERDEN YAĞAR
YERYÜZÜNDE GÖK KUBBE YER MESCİT/RÇ
******************************
BİR TÜRK DÜNYA YA BEDELDİR DEDİK
EZİKLİĞİMİZİ ANCAK BÖYLE GİDERDİK
BALKANLARDA KAÇAN ORDU
ÇANAKKALEDE SİPER OLDU
ONLAR ŞAVAŞTI BİZ MİLLET OLDUK /RÇ 19.9.15
*******************************
SEN CENNETİ VADEDİYORSUN
İSTEYENE VER CENNETİNİ
BEN SENİ İSTİYORUM
NE YAPAYIM SENİN CENNETİNİ YARAB /RÇ 24.9.15
********************************
hayırında hayırlısını dile
en iyisini bilene
ateşe ateşle gitme
el ver el al
hata gören göz kördür
gülümse hayata
hayat seni ağlatsa da
sen hiç kimseyi ağlatma / 28.10.15.16/rc
********************************
yağmur mu ıslattı seni
yoksa bulutlarda mı suç
bulutu getiren rüzgarın
suçu hiç mi yok 29.10.15.16/rç
******************************
ÖZÜ SORGULAMAK
DİNLEMEK SE ZAMAN
DOĞDUĞU YERDE
ÖLMÜYOR İNSAN
KATMA DEĞERLİ
DİNLENMEK ZORSA
KIYMETLİDİR ZAMAN /RÇ 287.10.15
*********************************
estetik
zerafet
ahenk varsa
görebiliyorsan baktığında
karına
sadece bakarsın
herkese
bakarsın
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bakarsın
herkes gibi/rç 29.10.15
********************
dilim dolaşıyor anlatırken
ellerim renkli taşlara
dokunduğunda
hayranlık uyandıran
essiz güzelliğin hissettim
ateşte açan çiçeklere de
besledim hak ettiği sevgiyi /rç 26.10.15
***********************
giden gidiyor bizden
memnun ki
gittiği yerden dönen yok
geriye bizden 20.10.15 /rç
**********************
VATAN GECE
GÖKYÜZÜNE UZANAN
BİR MİNARE
VATAN TÜRKÜN SECCADESİ
VATAN KARŞILIKSIZ SEVGİ
VATAN BENİM
BEN KARA TOPRAK /RÇ
**************************
sen nasılsan
herkes öyle san
çünkü
kur 'an öyle söyler
sende varsa biraz iman/rç 13.10.15
***************************
bırak konuşayım
susarsam matemdeyim
unutma konuşursam
ölü toprağa su serpmiş gibiyim /rç 13. 10.15
****************************
TAMBUR

kuzu kuyruğundan derisi
pandurdan çıkan
tıngır tımbır sesi
atası tamburun
hem ismi hem nefesi /rç 13.10.15
***************************
SIRLI SAYILAR
sekiz kolludur selçuklu yıldızı
cennetin sayısı
on kolluysa eğer yıldız
tamlık ve mükemmelliğin sırrı
dört ise giris kapısı
dört yön dört mevsime gidişi
on alltı kollu yıldızın sırrı
kurulan Türk devleinin sayısı/rç
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****************************
yaprak döküldü
ekmek bölündü
soğuk hava dalgası gibi
geldi ölümler.
yüreğimiz buz tutmuş
yarın bizim değil
bu günün değerini bilmeden
gitti dünyadan 10/10/15 rc
****************************
allahı görme arzusu varsa sende
cehennem olur sana haram
sunar sana cenneti ikram /rç 8.2.16
****************************
gezeğenlerin
izlediği
yolda
gördüm seni
benzerin yok
güneşin
takım yıldızı
içinde
sen
gün dönümü
yüreğime hapsettim
seni
gönlümün sultanı 14/2 rç
***************************
ağla kızım ağla
yakında anne olacaksın
canım ciğer parem
yuvnı kuracaksın
Allah yardımcın olsun
eğer hislerim doğru çıkarsa
sen yuvanda mutlu olacaksın
13.2.16.16/rç
***************************
bir rüyaydı
gündüz yaşanan
uzak kaldın yalnızlığımda
sen vardın
duaya ihtiyacı olan
ve aynaya bakan gözlerinde /rç
*******************************
hayat
sonu olmayan
bir sonsuzluk
eğer bilseydim
önce
gelecek te bitecek
ayak nasırlarında
toprak olurdum bir kadının /rç
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*****************************
bir şehir kur
istersen binlerce
hizmetçin olsun
ister altın sahibi ol
istersen asker
bin yıl yaşasanda
bir gün
ne dünya sana
ne sen dünyay da
kalacaksın
sonuçta herkese
lazım olacak IMAN/rç
*******************************
gelip geçenlere bak
ibret alınacak çok şey var
gidişi varda dönüşü yok
biz gidenlerdeniz
dönüşümüz olmayacak /rç
****************************
yalnızlığımda yanımda ya
o bana yeter
bana yeten sanada yeter
dert etme,
derdi veren dermanı yeter
her şeyin sahibidir
sen dua et ona o sana yeter /rç
*********************************
geldin demek habersizce
bakınıp gittin bizim eve
ben olduğumu bile bile
naz etme söz etme
geleceksen gel benimle/ Yalı çapkını
******************************
Kara gozlum
percemindeki
yildizlari seyrettim
dün gece
seni bana getirdiler
mehtap kiskandi
ve sabah seslendi
sefalar olsun bize
h/s 16.2.2016
*******************************
ki kelime arasındadır hakikat
güneşin altında yeşermez yaprak
tellendirme dillendirme vazgeçme
ne yaparsan yap değişmez hakikat/rç
*********************************
sen gidiyosun ya gelisin geldi aklıma
ürkek ve içinde gizlenmiş umut
bir ses duydum parmak uçlarında
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yürüyüp giderken
yürekli ve içinde cesaret gizli mihriban /rç
**********************************
kıyıda hırçın dalgalar
ve esen rüzgar
bir yanda hayallerim
diğer yanda sen
çaresizlik içinde
rüzgara karşı kanat çırpan
güvercin gözlü kuşlar/rç
**********************************
uyumadan önce aklımdasın ya
şimdi rüyamda
sözlerin gün boyu kulak çınlatır
sessizce gülüşlerine gülerim
kendi kendime
seni düşünürken
hem gece hem gündüz
inan hep aklımdasın hep aklımda
8.3.16.16/rç
*******************************
benim dediklerim önce beni bıraktı
sonra zaman ölümle işbirliği yaptı
beni bırakan hayat zaten zamana aitti /rç
******************************
yitirdi anlamını
kelimeler bir bir
özünden koptu
sevgi adım adım
bende bildiğim adamım
şimdi kiminle el ele kimbilir RÇ
*******************************
farzet ki sevdin
severken gittin
farzet ki gitmedin
gitmeden sevdin
yaprak yeşili gözlerimi /rç
******************************
gözlerin şer çeşme
göz çukurlarında
birikmiş damlalar
eğilip içsem kana kana
yine aşk aşk der
ruhum kainata /rç
*****************************
Dünya,
hayal gücümüz ile yaratıldı
gözlerimiz onu canlandırdı
ve ellerimiz ona şekil verdi
Bu özümüzde de bir parça
görmek istediğimiz
ve yok edip bir daha görmeyeceğiz /rç
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***************************
Kara gözlüm
Nedir bu hasret bilmemki
nedir bu sendeki ben yapan
Tek gerçegim söyle"TEK DİLEĞİN"miyim
"SEN"in?
******************************
ikimizin arasında

gözüm batıyor gözlerin
bir anlık bakışını yakaladıgım an
hissediyorum düşüncelerini
aklından geçeni
ve evren gözlerimizin arasın
izliyorum seni.. :))
******************************
kalpten
huzur ve sukunet istedim
sen geldin aklıma
teretdüt ettiğim zaman
o gün sen yoktun yanımda /rç
******************************
eğer
mutluluğum bağlıysa sana
bıraktım
karşılığında bir şey beklemeden
sana/rç
*****************************
her gün
kendime özgün
bir arzum var
bir kişi anlıyorsa
paylaşacağım özgür
düşüncemi
ve beni /rç
*******************************
Acıyan yerlerini öpecek biri varsa...
düştüğün yerin ne önemi var
yalan çıkan bildiğin tüm doğrular
ne kıymeti var
kötü sözlerin yeri bile, çabuk iyileşir
sen olduğun zaman yar /rç
******************************
ÜZÜLME DİYORUM
ÜZGÜNÜM DİYOR
SIRF BENİ ÜZMEK İÇİN /RÇ
**********************************

Ramazan Çiçekli
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Karlar altında

dağdaki ayak izleri karlar altıda ,
ıslandım sırılsıklam yağmur altında,
güneşe bulut  gölgem dir  benim.
her sabah çiğde ıslandı,
gün gördükçe saçlar ağardı,
sevgim ,sevgilim ,sevdiğim benim.
ağlayarak geldim gülerek giderim,
hiç unutmadım dört mevsim sensin,
kışı olmayan her yazım sın benim. 10.10.20.16.rç

Ramazan Çiçekli
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Kaşkar

kayalar çölde kaybolur
kumda nehirin suları kurur
çöller susuz ve uykusuz
geceler göç eder durur.
küp içinde su sızdırır
kaşkar denize en uzak şehir
ovalar yemyeşil
kızıl su ile sulanır.
avucumda gözyaşıyla ıslanır
hasret kaldığım topraklar
Türk'ün alfabesi yazıldı
türbenin kapısında
uygur medeni millet
Türk Türke karşı savaşırsa
el oğlu el kazanır

11.10.15.16/rç

Ramazan Çiçekli
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Katilimsin sen

Katilimsin sen,
yavaş yavaş sinsice öldüren,
baktım görmedim,
dokundum hissetmedin,
İki aklım var biri kalbimde,
Bir gönlüm var sadece kalbimde
ve 'seni seviyorum
yetmez mi'? dedin.
Severken gittin,beni terkettin,
katilimsin sen...................

                             15.12.08/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Kavga

Aradığım her şeyi sende buldum,
Yalan değil gerçekten mutlu oldum,
Ben seni düne götüremem,
Sen beni gençliğimle buluşturdun

Ramazan Çiçekli
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Kavgam

Mutlu olmak var mı?
Küsmeler,darılmalar,kırılmalar
olmadan.
Tartışmasız evlilik mi olur.?
Susmak patlama noktasına da,
öfkene yenik düşmeden.
Kendini bir  dinle.
İçinde ya bir sessizlik,
ya da bir kavga
mutlaka olacaktır.
Acısız kavgasız eş  olunmaz
Mutlu olmak için.

                                       28.0410/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Kaya

Sana baktıkça;
O anı hatırlayıp,
Sır gibi sakladığımı,
Şimdi anladın mı
Neden kıskandığımı
Sonra düşünüp,
Kendi kendime; güldüğümü,
Anlatma sırrımı kimseye
Senle sırdaşız artık,
Adın kaya soyadın taş olsa da …

Ramazan Çiçekli
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Kaybetmek acı çekmekse mutluluk

İki
uç arasında
gidip gelirken,
toprak
o kadar kaygan ki
ayaklarımın altında.
Ya
yıldızlara dokunacaksın
ya da
kül olup savrulacaksın.
yüreğimde.
Özel değilse sevgin
nazın
beni
benden koparır,
tutku peşinden koşarken,
kaybetmek,
acı çekmekse
mutluluk.
Bu bendeki
narşist  duygular,
beni benden alıp götürür.

                                 11.04.11/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Kayıp günler

medet bekleme
benden
kendime
faydam olmayan
bir taşım ben
önümde eğilme
dilek tutma
kurban kesme
bir şey geçmez
eline
içindeki putları
yık ki
Allah desin dilin
ölü toprağı
kaldır üzerinden
yalnızlığım
mahşeri karanlık
gündüzler umudun,
geceler kayıp günlerin
olsun.

                22.1.15.16/rç

Ramazan Çiçekli
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Kayıp zaman

yeni ölümler çizdim
kayıp zamana
benimle vedalaş.
sana
son kez diyeceğim.
'yüzünde ben olayım.
bendeki
aşk yarasından
yeter ki kurtar yarabbi
gecenin karanlığından
sana dua ediyorum./rç
17.11.14.16

Ramazan Çiçekli
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Kedi gözü

Işığı olmadıkça,
Bizdeki ışığı,
Yansıtır bize......

Ramazan Çiçekli

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kehanete ne hacet

Sular yükselince bir fırtına kapacak,
önce gök gürleyecek,
sonra yer ikiye bölünecek,
ilk gün yıkım,ikinci gün ölüm,
üçüncü gün feleket son bulacak.
Kaçırılmayacak bir fırsat,
ölümü ensende hissetmeden,
cennete şimdi den sıraya gir istersen.
Kime,ne zaman, ne olacak,
nerden bileceksin,zamanı gelince
hep birlikte göreceğiz
Çok geç olmadan,
verdiğin sözleri tutmalısın,
cezanın şekli türlü türlü olur bilirsin,
kötülere iyi bir şey yapmaz,iyileri
hep korur.
Kimileri sevinirken kimileri üzülecek,
Tanrı İstediğini alıp gidince bu feleket bitecek..

                                            22.05.09/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Kehribar

Göz tembelliği işte,
o kadar renkler var ki?
hiç birini görmüyor gözüm.
Seni seyretmek için
Kehribar'ı gönderdim,
aynı yerde yoktun,
Kehribar geri döndüğü zaman.
Kadınım Lal oldum,
akik taşım,
ben seni baş üstünde taşırım.
Çünkü beni de bir kadın doğurdu,
Hayatımın yeni sahibi,
bu güzelliğinizi,
bu zerafetinizi,
bu inceliğinizi neye borçluyum.
Hatırlatmak istedim.

                     14.03.09/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Kelime oyunu

Herkes görüyorsa seni,
ne yapayım başkasının gözünde
görüneni.
Herkes biliyorsa seni,
ne yapayım herkesin bildiği
birini.
Yalnız ben görmeliyim,yalnız ben
bilmeliyim seni.
Yalnız ben içmeliyim, yalnız
beni sarhoş etmeli.
Bana ait bana özel olan biri,
damakta tat,dudakta ıslaklık bırakmalı,
yıllanmış şarap gibi.......

                                  31.01.10/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Kemanım

Sesinin sırrı çözüldü,
Bu kadar güzel çalmasaydı
seni Jashua Bell,
Sendeki bu güzelliğin
değeri anlaşılırmıydı.
Uzun ve soğuk kış aylarında
yaşayan ağaçların
özünden olmasan.,

                         17.03.09/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Kendine gel haddini bil

Kendi sesinden duymadın
başkasının sesini,
Gök gürledi,sesler birbirine karıştı.
Kara bulutlar arasından
şimşek çaktı,yağmur yağdı,
rüzgara karıştı gürültü.
Toz bulutu oluştu yerden,
şemsiyemi çevirdim tersten.
Lodosla karışık rüzgar esti birden,
Uzun sürse de kış,tövbe güneşi
doğmuyor, bulutlar arasından.
Ağaçlar çiçek açtı mart güneşine
aldanıp,
Az bir güneşten sevinen sonra
aldanan ağaç,
Akıllan artık, bu uğursuz bir mevsimin
habercisi.
Akıllanmak için azrailin nefesini
ensende hissetmen mi gerekirdi.

                                             11.06.10/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Kengel

herkes bir ayrıntının farkında
göz lüks ve ihtişamın peşinde
deniz havuz görünür gözünde
aklından geçen kadın olunca

farkında olmadan gevşer sinirler
istenmeyen bir söz çıkar ağızdan
dudaklarını büz bırak istersen
ağzındaki sakız kenger olunca

7.9.14.16./rç

Ramazan Çiçekli
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Keseni düşün

Küstürdüğün gün,
İntikam almaya kalkar eşin.
Kendini değersiz görür,
har vurur harman savurur.
Kızdırma sakın,keseni düşün.
İflasa sürükler sessiz sesiz,
bitirir seni.

                                       25.0910/Bursa

Ramazan Çiçekli

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Keşkelerim  olmasaydı

kapının 'tık ' sesi ile iletişime geçtik
ve hiç bir şey söylemeden zaman
geçti.
zamanın sessizliği umurum da değil,
olumsuz heyecan içinde yok olup
giden ilişkinin bitişiydi.
birbirimizin yüzüne baktığımız halde
hiç bir şey söylemeyen iki insan olduk.
aynı evde kilometrelerce uzakta
hasret kaldığımız günlerin dönüşümünde
artık emekli işimde yok yapayalnız
zaman uzun keşkelerim çok
hiç olmazsa girerken kapıdan içeri
iyi akşamlar deseydim.
ömrümün çeyreğinde kadınım
izin ver keşkelerimi yerine getireyim.

22.11.14.16/rç

Ramazan Çiçekli
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Kıbrıs tatili

Magosa’ya git,
Çamlıbel'i gör.
Şehitlikte dua et.
Girne kalesinde,
Denizi seyret.
Merakın yoksa,
Karpaz kumsalında,
Denize gir,
Çam gölgesinde,
Doğayı seyret.

Ramazan Çiçekli

https://www.antoloji.com
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Kınalı keklik

Elleri kınalı,
Gözleri sürmeli,
Burnu havalı,
Guk guk gubarak,
Gubarak gubarak,
Öter kınalı keklik.

Tek tek sekerek,
Yanıma gel,
Boynu gerdanlı,
Doğa'nın dostu,
Süne düşmanı,
Kıyamam sana.

               12.11.06./20.00/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Kır  çiçeğim

taşıdığın çanta çiçeği
suyu seven sardunya
gölgede büyüyen çiğdem
uykusuzluğun da defneyim ben.
kardelen kar altında
gülümsemeye devam et sen
gözümü kanlandıran gül
yap boz tahtası içim
sevinci renkli renksiz ayıran
bir karışım dır sevgim kır çiçeğim.

                                  16.6.15.16/rç

Ramazan Çiçekli

https://www.antoloji.com
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Kır çiçeğim/ Beyaz Zambak

Nerden bileceksin
buğulu gözlerle
kır çiçeklerinde
seni aradığımı,
Dağlara düşen
çiğ tanelerinde
yüreğimi ısıtacak
nefesinin yokluğunu,
Bilmeden
karıştırdığın
zambakların
kırmızı beyaz rengini,
Çiğ tanellerinde
buz kesmiş
sevgimin çaresizliğini
nerden bileceksin ki.........

                           25.10.08/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Kır saçlar

Bir tel saç ağarsa bin saç içinde,
Bir günde bir tel saç renk değiştirse,
Siyah görünmez aynada.
Göz gözü görmüyor dumandan,
un dökülmüş sanki yukarıdan,
Değirmenciye dönmüş kral.
Şakır şakır yağsa yağmur,
dökülse yukarıdan aşağı kir.
Her gün bir tel saçım ağarsa,
saçlarım kımkır.

                                  28.05.10/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Kırık hayat

Nerem sağlamki?
Sadece aklım başımda,
Her yerim kırık,
Acılar içinde.

İz bırak karanlığa,
Lekesi kalsın aydınlığa,
Tanık ol tanıdıklara,
Ve geçen zamana.

Yakanı bırakmaz,
Yaşanan hatıralar,
Yarını yaşamak,
Bugün gibi.

Gitmek istenen,
Ve beklenen yer varken,
Gelecekte gelecek,
Şu an gibi.

Yarını olmayan yaşamı,
Hiç yaşamamak daha iyi.
Bugün her tarafım kırık,
Hüzün ve keder benimle,

Komşu ol yaşamla,
Hayatını doyasıya yaşa.

                    23.09.06/24oo/Bursa

Ramazan Çiçekli

https://www.antoloji.com
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Kırıkhan

Kırık bir han Kırıkhan,
Izdıraptan azdı yaram,
Resmin kaldı tek hatıran
Irak diyarlardan gelen yolcu,
Kırdın hancıyı
Hancının ne kabahati var.
Ananın bütün kabahat,
Nur içinde yatsın baban.

Ramazan Çiçekli

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kırkından sonra

Kırkından sonra
kaçmak istediğim
geçmişim,
karar veremediğim
geleceğim arasında
gider gelirim.
Kurulan ittifaktan
kurtulmak için
aşk tan kaçar
tutkulara koşarım.
Ben herşeye aşığım,
kadından başka.
Bana bakma
duygusallıktır benimki.
İnan bana ben bir tek sana
AŞIĞIM.
                             27.12.08/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Kırkpınar

Attan düşte
eşekten düşme derler
er meydanında.
Güneş başına dikilir,
çimler ayağında diken olur
pehlivan
Sen beni yağla ben seni,
testiden yağ dökülürken.
Göbeğin göğü,sırtın yeri
görmesin pehlivan.
Güreşten evvel yap bu işi
Besmele çek salavat getir.
Dövüş te altta kaldın sabret,
üste çıkınca şükür.
Hırs ile sar,aşk ile tut ki
Rakibin künde gelsin
pehlivan.

15.07.13/Bursa.

Ramazan Çiçekli
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Kırmızı yeşil

Göz göze geldik kaldırımlarda,
o yeşil gözleri ile yol verdi,
kırmızı işığın sönmesini beklerken,
bir adım atamadım ileriye.
O kadar kararlı bakıyordu ki gözlerime,
yeşil gözlerine takılı kaldım gözlerim.
Hayallerimi bir başkasına kaptırmanın,
acı bir gülümsemesi vardı içimde,
Sinirden kırmızıda  geçtim karşıya,
dudakları arasından gizlenmiş,
çıkacak sözleri pür dikkat beklerken,
bütün yüzlerin alaycı gülümsemelerini
farkettim.
Her şey niyete göre değil mi? ,
belli ki yeniden karşılaşacağım,
o yeşil gözlü güzelle

                                 09.07.10/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Kıskançlık

Kıskançlık bir hastalık,
Önce duygunu,
sonra aklını öldürür.

Sevgi ve güven,
Akıl ve duygudan oluşan,
ayrılmaz  bir ikili.

Ramazan Çiçekli
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Kış  olunca

kış olur karlar yağınca
huzurum kaçınca
basım darda kalınca
ilk sen gelirsin aklıma/sevda sevdam olursun.

                   22.11.14.16/rç

Ramazan Çiçekli
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Kıyaslama

Nazım şiirleri,
Hepsi hit.
Benim ki yüzde elli,
Onun adı ve şanı,
Benim ki tadı belli

                                14.01.07/Bursa

Ramazan Çiçekli

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kıymetli oğlum

Acı çektirmeyen
 ölümden korkum yok.
 Gözlerimin ışığı
zayıfladığında
 gitme yanımda kal.
 Nefesim yetmediğinde
 kan çekilirken
 bedenimden
 yakınımda ol sen.
 Sinirlerim kaybolduğunda,
 kalbim acı acı yanar,
 yokluğunda
 acılar içinde kıvranırım.
 Ruhumun inancı
bedenimi dize getirir
 çaresiz hastalığın
 derdi beni bitirir.
 Zaman toz bulutu gibi
 bu çileli hayatım,
 belli ki ölümle son bulacak,
 sakın benim için üzülme.
 Ağlama arkam sıra
 ilk göz ağrımsın sen
 hakkım sana helal,
 kardeşlerin sana emanet.

 23.10.13/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Kızılcık şerbeti

Ruhun bazen yol ayrımında bırakır,
 duygularınla seni
 Sorarsın aklına;
 diyelim ki sevdin,diyelim ki beğendin.
 Karını boşayıp beni mi alacaksın,
 yuva yıkarak yuvamı kuracaksın.
 Diyelim ki evlendin mutlu mu
 olacaksın.
 Bilemezsin ki; ne olacağını şimdi den,
 O zaman vaz mı geçeceksin.
 Bunu isteme benden,ben seni
 ruhumda sevdim.
 Hep orda seveceğim bize ait dünyada
 sonsuza kadar.
 Sen benimle olamazsın karın
 olamayacağıma göre adını ne
 koyacaksın.
 Ruhumda seviyorum seni sen bana ait
 değilsin.Git hadi.
 Ne gördüysem dünden yeni
 sende gördüm ben her şeyi.
 Ben bunu yapamam bu kadar çok seven
 birine.
 Vazgeçmektir aşk;
 Bu kadar soru sorma her şey o kadar
 masum değil.
İşte böyle bir şey aşk KIZILCIK ŞERBETİ
içmek gibidir.

 19.11.13/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Kızlarım

Bir kızım olsun
adı makbule
ikincisi de mürüvvet,
üçüncüsü memnun e dur.
Dördüncüsü nimet se
eh beşincisinde vardır
bir hikmet, Allah ın takdirine
karşımı gelinir 25.9.17.16../rç

Ramazan Çiçekli
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Kim ağlattı bulutları

kim ağlattı bulutu
kim sildi gözyaşlarını
hangi mevsim giydik
beyazları
hangi ay ıslattı yağmur
hangi yıl hangi gece
gülümsetti ay
işte o an yüreğimdeydin adamım

8.3.16.16./rç

Ramazan Çiçekli
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Kim bilir

kaç kez
doğup kaç kez öldüğüm
kaç kez
yağmur kaç kez fırtına gördüm
kim bilir
kaç kez
az yada yada çok sövdüm
kaç kez
cehenneme gidip cennetten döndüm
Allah bilir
kaç kez
fakiri yerdim zengini övdüm
kaç kez
parasız pulsuz
darda kalmış insan gördüm
kaç kez
üzülüp kaç kez sevildim
kaç kez ağlayıp kaç kez güldüm
kaç kez
hiçlik dünyasında kaybolup gittiğim
günleri bilirim

15.09.15.16/RÇ

Ramazan Çiçekli
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Kitap kurdu

Sonbahar mevsiminde,
Rüzgarla dans eder,
Sarı sarı yapraklar.
Cama vurur yağmur,
Dışarı soğuk ve tipi,
İçeri sıcak ve sessiz,
Şöminenin yanında,
Elinde kitap biter diye üzülme,
Şimdi vaktin varsa,
Binlerce kitap var;
İnternetin içinde......

                       Bursa

Ramazan Çiçekli
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Km. taşı

15
Öncesi ve sonrası,
Yok saydığım başlangıç noktası.
Renkleri siyah beyaz gördüğüm,
İyi kötü ayırt ettiğim an.
          35
Kalın çizgiler çizdiğim,
Taş duvarlar ördüğüm gençliğim.
Yolu yarısı dönüm noktası,
Geriye doğru saydığım an.
         45
Evle cami arasında,
Gidip geldiğim yaşam tarzı..
İki rengin birbirine karıştığı,
Gri renkte buluştuğum an.
         65
Sayılar arası yaşam savaşı,
Rakamlar birer km. taşları,
Yaş bitiş noktası,
Zamanı sayılara böldüğüm an.

Ramazan Çiçekli
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Koku gücü

kendimi iyi hissediyorum vanilya kokusu ile
yorgunluğumu taze bir çim kokusu alır,
sakin sakin uyutur lavanta çiçeği
ah yasemin neredesin yalnızım şimdi.
endişem yeşil bir elma bahçesinde gider,
limon kokusu enerji dolu gün için iyi gelir bana.
kafam karışık greyfurt gibi damar damar
düşüncelerim.
biber gibi kokar gençliğim burnumun koku gücü
seni hissettiğimde

                                              1.1.15.16./RÇ

Ramazan Çiçekli
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Kor ateş

göz göz olmuş
yürekte yazılan
dil suskun
alın yazım rüzgarda
savrulan
alacağım yok hayattan
duvarlar yangın yeri
geceden kalan
sözler
bir bir dökülürken içime
dumanı olmayan
kor bir ateşim
okurken yürek yakan
17.11.14.16/rç

Ramazan Çiçekli
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Korkarım  ölümden  korktuğum  gibi

baktın mı bana,
sana baktığım gibi,
sabahı yakaladın mı,
geceden benim gibi.
beni bende gördün mü hiç,
görebilseydin
yalnızlığın dibe vurduğu yerde.
gözlerime bakma cesaretini
gösterebilseydin.
senden ayrı düştüğüm yerde,
her yerde hüzün var hüzün.
ölüm kabusa dönüşürdü
gece
ya dost olur senden
yada düşman olur sinsice
benim öldüğüm gece
dilimden
kördüğümün çözüldüğü gün
korkarım her kadından
ölümden korktuğum gibi

19.7.14.1/RÇ

Ramazan Çiçekli

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Korkulara sığınırken

Geçmişteki
tecrübelerin ifadesi
korkuların
koruduğu yaşamda
kalma duygusu,
Ölü korkusu ölümden,
karanlık korkusu
dışlanmışlık duygusu,
Zenginin kaybetme,
fakirin
gelecek korkusu,
Korkudan
korkarak korunurken,
duyarsızlık
ölüme eş olur.
Korkulardan
korunurken
ölüp ölüp dirilir insan.................

                             27.02.13/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Kosinüs fi

bir etiket değeri olmalı
insanın,
kendine çeken
bir çekim gücü,
yukarı baktığında
gökyüzünü,
aşağı baktığında
sahilde kıyıyı görmeli insan.
Hayal ettiğinde
gerçekle yaşamalı düşlerini,
Rüzgar alıp götürmeli
açık denizlere,
Aradaki açı genişledikçe
mesafelerin toplam değeri
Sevgimizin
kapsam alanı içinde kalmalı
bir etiket değeri olmalı
sevgi gücünün
elektriğe dönüşürken...1.1.19.16.rç

Ramazan Çiçekli
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Koşulsuz sevgi

kollarımın arasından
kurtulamazsın
nefes almak için
sakinleş biraz,
kendime doğru çekerken
aradaki boşluk
eridi birden.
göğüs kafesime
gömülü sün
hissettiğim acı
başımı döndürdü
şefkati m
büyük darbe yedi
gözlerinde
aşk kokan kadın.
kızgınlığın
yerini merhamet alsın
koşulsuz sevginin önceliği
ne yaparsan yap
kurtulamazsın
kollarımın arasından 7.2.19.16….rç

Ramazan Çiçekli
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Koza

Ayrılık;
Ölüm ayrılığından zor değil,
Sen bir kelebeksin,
Uçup gideceksin,
Vakti geldiği zaman,

                     20.10.06/BURSA

Ramazan Çiçekli
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Köpeğim

Bir köpeğim var,
atamadım,
satamadım,
çok fakir biriyim
bakamadım.
Eve  gelmedi bir gün,
Birine bakamazken
bakamıyacağımı bile bile
bir sürü köpek takmış peşine
baktım evin önünde,
ne yapayım?
hiç birini atamadım.

                            12.01.10/Bursa

Ramazan Çiçekli

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Köprüler

Köprüler var;
doğudan batıya,
aşağıdan yukarıya,
iki tel arasında
asya 'dan avrupa' ya
renk renk gökkuşağı.

Köprüler var;
gönülden geçen,
geçitleri bağlayan,
sevgili kavuşturan,
prangalar vurduran
doğuştan göbekbağı.

                     3/1/08/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Kör olsun gözlerim.

Seni görünce;
kör olsun istedi,
gözlerim.
Hep aynı  güzellikte
görmek istedi,
gözlerim.

             04.11.08/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Kör talih

Bir kaside yazdım
sultanım;
mahlası talih.
'Talihin gözü kördür'
dersin.
Haklısın
aksak Timur'un yanında
ne işim var.
Kör olmasaydı gözüm.

                             16.05.11/Bursa

Ramazan Çiçekli

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Körebe

sağım solum sobe
görmem
gözlerindeki rengi
dokunduğunda
hissederim.
yokluğun kulak çınlatır,
rüzgar getirir seni.
geri geri giderken
ayakların
uzaklaştığını hissederim.
gözüm kapalı sesine gelir,
yine görürüm seni.

22.10.14.16/rç

Ramazan Çiçekli
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Kötü

Yalanı iyi becerenler
Çok mutlu görünürler
Sanatı yaşam felsefesi,
Anti sosyal kişiler...

Ramazan Çiçekli
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Kötü dua

Kızgınlık  ve  çaresizliktir
kötü düşünceleri arttıran.
Konuşup sorunu çözmek varken,
çıkmazlara takılır kötü duam.
Hatalar aftan uzak,
af ise  beklemede  kalır.
Ah etmek ne  kadar kolaysa,
af etmek o  kadar zorlaşır.
Ateş topu gibi  büyüyen,
dualar yerine beddualarda
Ebu Lehep ..............................

                                02.08.12/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Kötülük geni

İçinden atsan  kötülükleri,
Şiddeti atamazsın,
Öfkene zincir vursan,
Nefreti unutamazsın.
Kabul etmesen  de
kısır düşünceleri,
Yine kalır fikir kırıntıları.
Ancak seninle son bulur,
Yaşam süreleri…

Ramazan Çiçekli
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Kubh

çirkinliğin bende bir güzellik,
güzelliğe bir ölçüdür çirkinlik
güzellik gizli sır gibidir.
çirkinlik soğukta sıcak,
karanlık ta aydınlık gibidir.
şer ve husumet olmazsa
hayır ve şerri göremezsin
sevgi  mutlulukta gizlidir. 3.101816.rç

Ramazan Çiçekli
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Kum taneleri

mutlak doğru
yalnızlık uçsuz bucaksız
kum taneleri
sessiz çığlık dostluk umut
aç susuz yokluk
toprak ve gökyüzü ters yüz
kum taneleri
hayal kırıklığı içinde
çölde herşey yakın
serap gibi
adımlar cennet ile
cehennem arasında
sanki yalnızlık
ve hüzün zenginliğinde

3.10.15.16/rç

Ramazan Çiçekli
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Kum tanesi

denize savurdum
bir avuç kumu  sahilden,
yıldızlara dönüştü.
yıldızların yere indigi gün
gökyüzünden,
en parlak seni gördüm,
gözlerin ülkesinde
kum tanesi.................

                        18.09.09/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Kur'an

Elif,Lam; Mim
bir harftir demem.
Her harfi bir ilim
'Kur'an' der peygamber.

Kalplerin sükunet gıdası
Zekanın kimyası,
Hastalıkların şifası,
'Kur'an' der peygamber.

Geçmiş ve gelecek,
Bolluk ve bereket,
Bilim ve ilim,
'Kur'an' der peyğamber.

Senden daha üstün şefaatçi,
Ne peyğamber,ne melek,
En faziletli ibadet,
'Kur'an' der peygamber.

                       18.02.08/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Kur'an 1

ister
altın harflerle yaz beni
istersen en güzel
nağmeler diz adıma
okumadıktan sonra,
ister
başının üstünde taşı
istersen üstüme
toz kondurma
yaşamadıktan sonra
sonuçta herkes
yanlışıyla kaldı
hakikat olduğu yerde
beklemede
anlamadıktan sonra

4.7.14.16/rç

Ramazan Çiçekli
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Kuyu

zindan
dünya ahiret ve kur'an
üç kelime dir kapıyı açan,
iman aşk ve sadakat
üç yerden geçendir
para makam ve kadından
güven erkekliğin efendisi
adı konmamış tüm
anlaşmazlıkların yol ayrımında
aşk yetimi dur gitme
ağla züleyha
hasret bir hicret
dipsiz kuyuda

16.8.14.16/rç

Ramazan Çiçekli
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Küresel kriz

Kimi tatlı kimi acı,
kimi kokusundan belli.
Vitrinde sergilenir sevgi,
herşey yüzde elli indirimli.
Kimi göz doldurur kimi karın,
güç ve kariyer olsun yeter ki.
Yaşamı uzaltıp kısaltmak dahil,
herşey pazarlığa tabi.
Sevgi bit pazarına üştü
ölüm hariç hiçbir şeyin,
kıymeti yok.
Hayat durmuş piyasa bozuk,
herşey satlık alan yok.

                            14.04.09/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Küs benimle

Daha çok kelimeler kırılıp dökülmeden,
En iyisi küs kalalım seninle,
üç gün geçti mi?
Kendimize olan saygımızı yitirmeden,
yenileyelim sözümüzü.
Geçmişin hatırına gelecek adına,
Susmakta en güzel,cevap hakkı değil mi?
Fazla değil üç gün,küs kalalım seninle,
gör bak daha çok, değer bulur.....................

                                                      11.09.09/Bursa

Ramazan Çiçekli
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La donna e mobile

Hayatımda en uzun  kalan
en çok sevdiğim
iki kadından birinin;
'duyguları rüzğarda tüy gibi,
düşünceleri
hep yön değiştirir.
Bir seraptır gözyaşları.'diye
düşündüğüm günlerde,
mükemmeli arayan aşk,
ışlık çal söyle,
Verdi'nin operasını,
Venedik sokaklarında.

                      06.01.09/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Lemem

önce baktım
sonra dokundum
ve öptüm seni
yok
sadece aklımdan geçti,
sonra
pişmanlık duyup vazgeçtim.
bilmeden önce
dünyada
sonra ahirette
masum fiillerin fail iyim ben.
çirkin işler yapmak
istemedim,
büyük günahlarım da yok benim.
iyilik sever
masum biriyim.
yinede ufak tefek kusurlarım var.
avuçlarımı açtım,
yalvardım sana
sen bilirsin ya;
sevdiğimi masumca öptüm,
4.11.14.16./rç

Ramazan Çiçekli
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Leş

Yüksekten görünür akbabalar,
onu takip eden  sırtlanlar yerini alır..
Sonra çakallar bir bir toplanır leşin başına,
geriye sadece bir iskelet kalır.
Onuda toprak alır sonunda,
aslanlar yine aç kalır.
Doğa bu leş kargaları aslan kaçırır.

                                                06.11.09/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Leyla

Sen benim her şeyimsin
benim güzel kadınım.
Elini ver bana gel, otur yanıma
ley la ley la
Sana bir söz vermiştim
''seviyorum demiştim.
Gel otur yanıma sarıl bana
ley la ley la
Ben senden ayrılamam
ölümden bağlıyım sana
Hadi gel sarıl bana
sakın gitme ayrılma
ley la ley la
Ben ne yaptım sana
bu kadar vefasız olma
Elini ver bana gel otur sarıl bana
ley la ley la

11.5.14.16/rç

Ramazan Çiçekli
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Leyla II

gecenin hüznü
ceylan gözlü
vah demeden ah çekmeden
aşkı bulmak
sevgiliye kavuşmak varmı?
yeter artık
zihnini sustur
ben söylemekten
sen dinlemekten yorgun.
bir bilinmezde
düştüğüm yerde kaldı gölgem
sözün bittiği yerde sustum
çığlıkları susturan sessizlikte
iyi ve kötü günde
hastalıkta ve sağlıkta
iyi ve güzel sana
kötü ve çirkin benim olsun.

16.8.14.16/rç

Ramazan Çiçekli

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ma belle

Parmak uçlarımla
saçlarına
dokunduğumda
denize bakıyordu.
O kadar
hızlı dokunuştu ki
yüzünü
çevirdiği an,
dudakları
dudaklarımda.
Yüzünde
gülümseme,
gözler parıltılı
ve çekingen.
Yüzünü
saçları kapattı,
öpüşmem yarım
tadı damağımda..... Mart/2013 Gemlik

Ramazan Çiçekli
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Madem ki Allah dostun

madem ki Allah dostusun
cazibeli dünya yaşamında
iste ölümü
duvarın bu yüzünde hatırlarsın
yaptığın kötülüğü
ölüm sonrası hesap gününde
sabırla seni bekler
kaçıp durduğun duvarın öbür
yüzündeki ÖLÜM

                      /4.12.14.16/RÇ

Ramazan Çiçekli
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Mahremiyetin yokluğu

kabe açılışında
kim var yanında
tavaf ederken
kadınla erkek
yan yana
ihrama girdiğinde
kalp Allah diye
zikreder.
kulak duymaz,
göz görmez,
bulutlar arasında
uçan bir kelebeksin sen.

22.10.14.16./rç

Ramazan Çiçekli
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Mahşere  doğru

Cesaret  kadar
iyi  bir  göz  zevki  gerekli
felaketin  olmadan.
Zıtlıklardan yararlanarak
uyumu  yakalamak
herkesin  harcı  değil.
Göze  çarpmayan
çirkinlikleri  örten
Toptan  inkar sonrası
toptan  unutuldu akıl.
Ay  ayları,güneş  günleri
kovalarken,
Karmaşıklıklar  içinde
bir  tek uykuda  kendimle,
Çılgınlık  başı  çekmiş
mahşere giderken...........

                       30.07.12/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Makalat'tan

Önce,
akıl,haya ve ilim geldi.
Sonra;
öfke,tama ve haset.
Azizim;
imana gel imana,
iman rahman da
şüphe şeytan dadır.
Şüphe gelirse iman,
iman gelirse şüphe gider.
Bu sözü;
Hacı Bektaşi Veli söyler.

                     25.06.08/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Mandalin çiçeğim

elimde kolanya şişesi
ve mandalin çiçeği kokusu
dolar içeri
bahçesinde çiçek açmış
ve yeşil /turuncu
birbirine karışmış
yağmur ıslatmış toprağı
ve peri kızının peşinden
gittikçe uzaklaşır ruhum
ve onun biricik sevgisi
alıp götürür düşler ülkesine aşk perisi

9.3.16.16/rç

Ramazan Çiçekli
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Marifet

Uç noktalarda olabilmek için,
Yüksek ısıda ışığı eğebilirsin,
Işık etrafında kırılarak dolaşır,
Sen görüntünden kaçarsın,
Görünmezliği görebilmek için.

                                 12.03.07/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Mavi

Geleceğin rengi
öyle bir renk ki?
bütün gölgeleri yutan,
ruha ışık tutan,
iyimserliğin dekoru,
kar tanesi,yıldızlar,
gözlerin rengi
yeşile çalan mavi.
Kehribar kokan ovaları,
eflatun renkli dağları,
bahçeleri bağları,
saf ve masum ülkem Türkiyem,
masmavi.

Ben hayatın tüm renklerini istiyorum.En çokta kırmızıya çalanını :))))))
                                                                                           50.02.10/Bursa

Ramazan Çiçekli

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Mecburen

aklın bende
kalbin bende
ruhun bende
ne kaldı
bedenden başka
sende
mecburen

                    /rç 19.10.14.16.

Ramazan Çiçekli
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Medeniyetimiz

Bizde ne yok ki,
İşte dinimiz;
cennet ve cehennem,
şehit ve gazimiz.
Dünden kalan;
han-hamam,medrese-cami,
göz doyuran mimarimiz.
Gönlümüze seslenen musiki,
tekbir,kaside,ilahi
Geçmişten geleceğimizi
destan-şiir,gazafetname ile süslemeli.
Ya gelenek göreneklerimiz;
nişan- düğün,davete icabet,hastayı
ziyaret.
Göz dolduran şeref duyduğumuz,
işte kültür ve medeniyetimiz.

                                               04.03.09/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Mehmetcik

Muhammet'ten almışsın adını,
Ey Mehmet’im göstermişsin şanını,
Her yerde dinledim kahramanlıklarını,
Memleket yoluna koymuşsun başını.

Ey Mehmet’im göstermişsin şanını?

Tutamam senin hür gözyaşlarını,
Cennet vatan için dökersin kanını
İnsanlık uğruna verirsin canını,
Kanınla boyadın şanlı bayrağımı.

Ramazan Çiçekli

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Melek yüzlüm

Sana çok kızdım
Duyduğum öfkeyle.
Hiçbir şey demeden
İyi geceler diledin.
Yarına yeniden başlamak,
Gece seninle olmak,
Sesini duymak istedim.
Derin uykudaydın, kıyamadım.
Melek yüzlüm ceylan gözlüm

              31.10.2001Malatya

Ramazan Çiçekli
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Melekler

Doğarken  gülerler,
Yeryüzünde bebekler.
Kalbi tüy kadar hafif,
Günahsızdır melekler.

Gökyüzünde yıldız,
Karanlıkda Şule,
Uçtuklarında göklere
Ölümsüzdür melekler.

Biz görmeyiz onları,
Tanrı katında,
Gökteki  tüm melekler,
Dua eder annelerine.

                  04.11.06/Bursa

Ramazan Çiçekli

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Memleketim

uzaklardayım çok uzaklarda
uzakta olduğum yer memleketim
yokluk içinde millet
ve bulutlar ağlıyor toprak yasta
cennet vatanda
kapandı biri bir yüzüme
kula kulum memleketimde
Onur mu?
onur öldü sokakta
ve millet geçim derdinde
yolsuzluk diz boyu
ve biz hasretiz kardeşçe
yaşamaya
ve bize küsmüş ters çevirmiş ayı yıldızı

24.11.14.16&rç

Ramazan Çiçekli
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Memleketim I

Uçsuz bucaksız olsun memleketim
güçlü ve zengin,
yerde kulağı,gökte gözleri olsun isterim.
Eleştiriye açık ve adaletli,
kurtla kuzu aynı yerden su içmeli,
bir memleket düşlerim.
Sevgi odaklı,adı özgürlük olmalı,
toprağa gömmeli kötülüğü,
iyilik göğe yükselmeli,
Yüce Rabbım böyle kullarına,
böyle devlet nasip etmeli,
yüreği insanlık için çarpan,
yaşadığım topraklarda insanlık abidesi,
hayatta kalmalı,
sessizlik hayra alamet değil,endişeler korkularım değil,.
böyle bir memleket düşlerim.
cömert olmalı devlet,güven duyup hayran olduğum
bir memleket isterim...4.4.19.16.rç

Ramazan Çiçekli
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Menekşe

O inci Türkiye birincisi
Varlığından bi haberken
haber olduğu gün.
Menekşenin çiçekleri
kıskandıran gülüşüne
gözleri kördü papatyaların.
Gölgesinde çiçek açtığı gün.

                               03.08./Bursa

Ramazan Çiçekli
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Merak

Seni bana
yaklaştıran yakınlık,
değersiz kılan
sıradanlık tir .
fark edilmek istersin
farklı biri tarafından ,
günübirlik mutluluk için.
gündelik yasam merakından
kendini arındıranlar
varlığımın nedenini
ancak o zaman anlarlar .7.1.19.16..rc

Ramazan Çiçekli
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Merhaba

Her kadın gibi;
okumaya meraklı biri,
Sevimli hoş,birazda gizemli,
çaresizlikte çaredir mirmingi
Günaydın sabah iyi geceler şimdi.

Uyku tutmaz gecelerde
bir yanar, bir söner lambalar.
Duygu dolu dostluklar adına
Resmin fırça izleri,kelimelerde gizli
Günaydın sabah iyi geceler şimdi.

Şiir tadında sözler,
senin için sana özel.
Kutsal çiçek yoluna yapraklarını döker.
Her şey  çok güzel  sevgili............
Günaydın sabah İyi gecelere poydos şimdi.

                                          18.03.08/BURSA/

Ramazan Çiçekli
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Meşe

yokluğumun kahve telvesi
yorgunluğumu alan meşeler,
yuva arayan bebek gibi
korumaya muhtaç meşeler
Ormanda sana yer yok,
tohumu saksıya düşen meşeler.

18.12.11.16/rç

Ramazan Çiçekli
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Metro son durak

Tırnaklar baştan aşağı boyalı,
gözlerim bir es çizdi,aşağıdan yukarı.
Düş çizgileri bir sağa, bir sola zikzak.
Metro son durakta gözlerim takılı
aklım boşlukta ağızım bir karış açık kaldı.
Nasıl tarif etsem,
topuklar yumurta bacaklar sütun gibi,
O ne asalet durakta görünen ayak ki,
Hayatımın rengi değişti

                                               21.04.08/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Mevsim bahar

Mevsim bahar
günlerden pazar,
piknik yerinde
gözlerim seni arar.
Hava güneş
etraf sessiz ve sakin
tükendi umudum
seni beklemekten yar.

                         22.2.14.16/rç

Ramazan Çiçekli
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Meyhaneci

Midemin
mezesini bırak,
Ruhumun
gıdasına bak.
Koy bir
kırık plak,
Bir kadehte
şarap
Belki her şey,
Belki de
hiç bir şey,
Yarama merhem,
Ruhuma ilaç olsun
 yeter.

                               08.02.07/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Mısırlı Omlet

Baktın maaş yetmedi,simit sat.
Yeterki;
Allah yürü ya kulum desin.
Bu kadar yokluk çektin,
bir gemi al,
çocuklar rahat etsin.
Açmı kaldın? .
mısırlı omlet yapıp yersin.
Ali Dibo düzeni,
dua ile geldin unutma,
beddua ile gideceksin bir gün..
Vatan, Millet, Sakarya;
hepsinin derdi para,
gerisi hep angarya.
22 Temmuz da karar verdin.
İstikrar olmassa;
verdiğin karardan geri dönersin.
Allah millete sabır versin.

Bana ne?
son söz yüce MİLLETİN.

                         28.07.07/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Mızrak yutmuş insanlar

Yüzdeki karışık çizgiler,
Kabul görmeyen acı gerçekler.
Hayatın acımazlığında,
Yalan söylemekte zorlanan
Mızrak yutmuş insanlar.

Başımdaki ak saçlar,
Gökteki yıldızlar kadar.
İnanmazsan tek tek say,
Doğrularda zorlandığın an,
Kabul görür pembe yalanlar

                   05/04/03/BİSMİL

Ramazan Çiçekli
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Mikrop

yeni keşfettim
mikrobun tekisin sen.
bilmeden
birinden diğerine geçerken
fark ettim.
aşıladım seni kendime
güven önayak oldu,
hayatımı borçlu size.
işin iç yüzünü bilmeden önce
mikrobun biri
tüm düşüncelerim değiştirdi.
damarımda taşırken seni.
17.11.14.16/rç

Ramazan Çiçekli
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Misafir

Misafir
zenginde olur
fakirde,
uzakta olur
yakında,
daveti kabul et.
Sünnete tabi ol
günahtan kaçın,
tevazü sahibi ol,
zahmetten çekin.
Hem sevin
hem sevindir,
koşarak git
yürüyerek ayrıl.
Misafir
umduğunu değil
bulduğunu yer,
davet et,
rızkı beraber gelir.
Yediği değil gelişi onur verir.

                                   23.03.09/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Molla Fenari

MOLLA FENARİ

Bursa'da mola verdi Molla Fenari,
A.Esved'dir  üsdadı,
Onun ilim ışığı aydınlattı Bursa'nın
her yerini.
Sabahtan başladı, yatsıya bitirdi
mantık eserini.
Otuz yılda tamamladı en son
Usul-u Fıkh'ını,
O devrinini dört alimlerinden biri idi.
'Gerçek varlık birdir,diğerleri onun
suretidir.'dedi.
Vahdedi-Vücut ta 'Hak ile alem
nasıl gerçekleşti'onu merak etti.
O hem kadı,hem şeyhülislam hemde
en iyi muallimdi.
Hoca A.Esved'in cesedine baktı,
gözü görmedi.
Taha suresi'nin tevsiri ile şifa buldu
gözleri,
O Fatih'in 'Dengi ve benzeri
olmayan kimse'muallimi,
O ilk  vakıfları kurdu iyilik ve sevabı
devamlı kıldı.
OBursa'yı aydınlatan FENER'i idi.
Nur içinde yat Molla Fenari.................

                                          20.12.09/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Mucize

Mucizedir
fethedilmemiş güzellik
ve masmavi gökyüzü
aşkın sonu ayrılık sa
sevgi sonsuzluğun simgesi
kimse değiştiremez
kaderi
sevgim için yeryüzüne
ölümsüz aşkın mabedi
bir taç mahal inşaa edeceğim
ve kutsamak için gözlerinde
sevgilim

                 30.3.16.16./rç

Ramazan Çiçekli
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Mudanya

Ne bir hırçın dalgaları var,ne de bir kumsalı,
Kör kuytularda kalmış sessizliğin,
buruk bir hüznü var.
Kucak açmış denize bütün yollar,
sahilde sanki bir karşılama var.
Sabahın serinliğinde yenir simitle peynir,
poyraz rüzgarları ile İstanbul'un kokusu gelir.
En sert kalpler büyülenir havasına,
barışın sesi gelir zeytin yaprakları arasında.
Güneş batarken yıldız tepenin ardından,
benim gönlüm sarhoştur yıldızların altında.
Akşam bir hüzün çöker terkedilmiş sancıların üzerine,
Denizin derinliklerinde kaybolur gider balıkçı tekneleri,
tan yeri ağarırken dönecekler geri.
Ay ışığında o kadar aydınlık ki denizin üstü
Mudanya akşamlarında.

                                                                                 03.02.10/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Muhabbet kuşu

Derdin ne,
neyin peşindesin,
Bilmem neden,
yaramazlık edersin,

Alışık değilsin
özgürce uçmaya.
Kanat çırpıp
daldan dala konmaya,

Karşı koyamazsın
kara kışa,
Yem olursun  gidersin
kurda kuşa.

Gel üzme beni
alayım avuçlarıma,
Kim üzerse seni,
dünyayı zindan ederim ona.

Ramazan Çiçekli
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Mum

hem eriyor
hem yanıyor
hemde ışık saçıyor,
beden toprak,
mal yok oluyor,
sen sevene sarıl
sonsuzluğun sermayesi
ruhun gıdası
ağlayan iki damla
gözyaşı ol.
25.3.14.16./rç
·  ·

Ramazan Çiçekli
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Mustafa Kemali gördüm

Atam; mütevazi,
 atam; alçak gönüllü,
 atam; halktan biriydi.
 Tıpkı
resimlerde olduğu,
 kitapların yazdığı gibi.
 Atam, üzgün
 atamın içi buruk
 gördüğü manzaradan.
 Anladım ki;
 her konuda bilgisi var,
 herşeyden haberdar paşam.
 Gözlerimden
 damlayan yaşın
 yastığa bıraktığı ıslaklıkta
 uyandığım gece.
 Mustafa Kemal'i gördüm,
 Yüreğimden sevgisi
 mısralara döküldü gün,
 Anıtkabirden haberi yok,
 daha o yaşıyor
 TÜRK
 MİLLETİ'nin kalbinde.............

 13.11.13/Bursa.

Ramazan Çiçekli
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Mutluluğun reçetesi

Aşk,
Para,
Sıhhat,
Evlilik
Hangisini istersiniz.?
Elbette
'hepsini'diyeceksiniz.
Hayır
en fazla ikisine
sahip olabilirsiniz.
Sağlık
genetikle ilgili,
Evliliğin
formülü yok.
Para için
hırs,
Aşk için
şans gerekli,
Aç gözlülüğü
bırakın.
Zaten
hepsini
yiyemessiniz.
Sonra
hazımsızlık yapar,
kalpten gidersiniz.

                            10.02.07/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Mutluluk şarkısı

Kalben vuku bulursa,
mutluluğumuz.
Siz ve bizde mutlu oluruz
Böyle hep birlikte mutluluk
Şarkısını söyler dillerimiz.

Ramazan Çiçekli
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Muz

Tohumu yoktur,
Kökleri çoktur.
Yaprakları koruyucu,
Soğukta  saklanır.
Kızartılarak yenir.
Bilin bakalım bu nedir?

Ramazan Çiçekli
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Mücevher

Pırlanta bir gerdanlık
ve dalında çiçek açmış şimşir.
Mücevher galerisi
ve danteller arasında köknar.
Bulut yok tişört var
ve dişlerim kilitli soğuktan.
Mavi bir gerdanlık
ve tek olmayan gün işıği
Buzdan kristaller
ve buzdan açan çiçekler var.
Güneşle birlikte kaybolup giderler.

6.1.14.16

Ramazan Çiçekli
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Müğre gülü

Bu gül;
yurdum toprağında yetişen,
yaban gülü,
bu güle kuş konmaz.

Balık kavağa çıksada,
Çankaya ikliminde,
bu gül aşı tutmaz.

Cumhuriyet aşkı ile,
tek renk çiçek
açmış gelincikler,
.
Bir gülün yanına
bin gül koysanda,
bu güle kuş konmaz.

                 04.05.07/Bursa

Ramazan Çiçekli

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Mürdüm

bu yaz mürdüm rengi
kasıp kavurdu beni
her yerde bütünleşince
bende dünya
bir başka gözümde
keyfimde yerinde
tam tipime göre
kasvetli havalarda
içimi gülümseten sen.
bu kışın ortasında
tadını çıkarmak var mevsimin
her gece gibi bu gecede.

                               29.12.14.16/RÇ

Ramazan Çiçekli
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Müsamaha

Tahammülü kolay yumşaklık,
şiddetin ve zorbalığın olmadığı,
bir serinlik katar havaya,
yaşamı kolaylaştırır.
Şuurlu bir boyun eğdirir rüzgara,
merhamet ve anlayış katar doğaya,
hayat bulur toprak.
Hoşgörü bulutları oluşur gökyüzünde,
sevgiye muhtaç insanları ıslatırcasına,
yağar nisan yağmurları,
Sevgi seli özgürlüğe susamış
insanları sevgi denizinde buluşturur.

                                     14.04.07/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Nacar

Eskiden;
Bir nacar saatim vardı.
Akşamdan kurar;
Beş dakika ileri alırdım.
Gereken yerde, vaktinde olmam için

Bazen,
Unutur kurmazdım.
O da zamana yenik düşer
Çalışmadığı olurdu.
Bende hep geç kalırdım.
Gideceğim yere,

Bu yüzden;
Güvenmem hiç kimseye,
Saatim nacar olmasa da,
Aklıma gelen her yere,
Sürekli not alırım.
“vakit nakittir “bende,
Çok dakik olduğum için …

Ramazan Çiçekli
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Nadire

Babam kapıda
hevesle  OĞLAN beklerken,
ben  çıka geldim ebe ile,
Adam iki ay yas tuttu
öfkesinden.KIZ oldu diye.
Nerimanla  Nilüfer
arasında gidip gelirken,
canım annem perişan.
HERİF; bu da canından can,
Allahın nuru Nadirin  kızı
Nadire  doğdu.
Elimden ne gelir,tanrıya
isyan etme BEY,
ALLAHIN ZORUNA GİTMESİN.

                            5.12.11./Bursa

Ramazan Çiçekli
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Namaz

Gök kubbesiz,
şükür duasız olmaz.
Salat dua dır,
dua da namaz.
Din direksiz,
kul zikirsiz olmaz.
Mirac gecesi her kula,
farz oldu beş vakit namaz.
Çirkinliği men eden,
kalbimin nuru,
ruhumun kuvveti,
onun varlıgını var bil.
Edebe davet eden,
şifa-nur  içinde
muttaki her kula
son sözümüz.
Müminin miracı  namaza dur.

                                    10.02.10/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Namaz1

Gece  gündüz
sen  Allaha  şükret,
cennet  sahibinden
ilerde mi  cemaat.
Bilmez mi?
iki yi
dörde  çıkarmasını,
namazı
iki  rekat
kıldı  Muhammet.

Kuran  Allahı,
felsefe de
kuran la buluşturan,
Arapça bilmeyen
sanki okumaz  kuran.
Var oluş  nedenim,
yer  ettiğim kadar
varlığım.
Yalnız
Allaha  kulluk  eder,
yalnız
ondan  şefaat  beklerken,
İyi ki
öğrenmedim,
cemaat ten  kuran.
Kelimelerin  bulandığı
kiri  temizleyen,
evrenin  hafızası
ne derse  kuran.
onun  dediğine  uyarım ben......

                                       21.07.12/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Nane limon kabuğu

Annem;
Becerikli kadındı
Dövme ile yoğurdu karıştırır
Bir kazan çorba yapardı.
Biraz NANE atar,
Karnımız doyar,
Yüreğimiz serinlerdi
Annem;
İdareli kadındı,
Mutfak ocak ne arar,
Sobanın üstünde yemek yapardı.
Yemek kokusu gitsin diye
Limon kabuğu yakardı.
Mis gibi kokardı evimiz.
Ekmeğimiz aşımız
Alın terimiz,
Annem;
Bilgili kadındı.
Hastalıktan inim inim inler,
Ateşler içinde yanardık.
Nane-limon kabuğu kaynatır.
İçerdik çare diye çaresizlikten…

Ramazan Çiçekli
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Nanotek

Kitaplar sıkıcı,
Televizyon çağdışı.
İnternet bulaşıcı.

Cep herkülü
akıllı robotlar
insanın aklını zorlar.

Aklı
geçmişte kalan,
Sanala karşı olan

Gelecek
NANOTEK çağı.

                      31.07.07/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Narkoz

Uyumak
sessizlik
karanlık
ve yalnızlık
konuş
ve düşün
sessizlik öncesi
bak
ve gör
son kez hayatı
kendi içinde
sessizlik çığlık
ve yalnızlığın
son göz yaşları
ile
uyumak
uyumak istersin
SON KEZ
hıç uyanmadan

22.5.16.16/RÇ

Ramazan Çiçekli
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Nasıl mı

insanda bir insan
bir tohumdur bir ağaç
ay ve güneş gibi
tutamadığın ateşi
söndüren biri var
kumdan tepeler
tepelerden oluşan kum
gökyüzüne savrulurken
beni bana kavuşturan
biri var

2.10.15.16/rç

Ramazan Çiçekli
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Nasipse eğer

düşüncemi

akılda hissettiren düşünür,
nasibin yoksa aklın karışır.
zaman zaman
karışıklığın şekli değişir,
gelecekte asıl olan
ne tecelli edeceğidir.
Hizipler beyaz içinde
kara bir nokta gibi dolaşır
menfaatlerin hakim olduğu yerde
güzel kalplim
ümitsizliğe düşme her şey
olacağına varacaktır.
6.4.14.16/rç

Ramazan Çiçekli
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Nazar boncuğu

NAZAR BONCUĞU

gözümün gözünden koru
duygularımın ilk çıkış yolu
hayat penceresi
göz bebeklerindeki
kötülüklerin göz hapsinden.

23.9.14.16/rç

Ramazan Çiçekli
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Nazar etme

Başım
bir kayayı kaldırır da
gözüm
bir kum tanesini kaldırmaz.
Başım batmasından,
gözüm sönmesinden
izzetim korur.
Başım eğilir gözüm söner,
ayaklar kaygan zeminde
göz haramın takıldığı yerde.
Gözdeki kir
nazar ettiği gönülleri kirletir.
birinci bakış sevap,
ikinci bakış günahken,
kalbimde kara lekesi kalır.
Bakmam kimseye kötü gözle,
onun zevki gönlümün
derinliklerinde yer alır.
Güzel duygularla bak,
gözün değdiği yerde
kalbin kıskançlığı var.
Duygu yoğunluğu içinde nazar.....07.03.13/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Nazım

neresini ciddiye alayım
kazık mı çaka cam dünya ya
benim borcum yok babama
çocuklarında bana
inanmıyorum zaten
burada kalacağıma
yaşamak için değmez
Nazım
yaşadın gördün
öldün sende bu dünyada22.12.17.16/ rç

Ramazan Çiçekli
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Ne kaybettim bir bilsen

Kontrolü,özgürlüğü,hayallerimi
kaybettim.
Gerçek huzuru,adaleti istemek,
benim hakkım değil mi?
Aklımı aldın kalbimi çaldın,
şimdi yapayanlızım.
Bu benim onur savaşım,
bu dünya bana göre değil.
İnsanlar aleminden,
hayvanlar alemine alın beni.
Ne kaybettiğimi bir bilsen,
gölgen bile içimi karartmaya yeter.
Allaha yakın ol,benden uzak dur,
başka bir şey istemem senden.

                                               25.05.09/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Ne oldu sana

Neden;
senin o gülümsemelerin,
Neydi;
seni eşsiz yapan akıldan çıkaran.
Ne oldu;
Geceleri çekilmeyen hayatın,
davetsiz misafirine

                                 26.12.08/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Ne olmuş ki

Ihlamurlar altında,
'Söz vermiş aşklara'
Ne olmuş ki,
Bende;
Söğut altında,
Söz verdim kendime,

             29.09.06/23.00/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Ne sen ne başkası için

Başkası ne der.?
ne derse desin.
Bırak hayatına
çizgiler çizmeyi,
kim ne
söylerse söylesin.
Hayatını
yaşamaya bak.
Yelken aç denizelere,
sevgililer öpüşsün
güvertesinde.
Elinde ki simiti
denize at
martılar bölüşsün.
Satmışım anasını
boş ver dünyayı

                         05.12.08/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Nede-m sensiz dünyayı

özüm sözüm
kalbimin aynası
iki gözüm
nefesine esir kalbim
derdimin çaresi
ahım /vahım
fayda vermez
medet bekler
sende kalbim
seher vakti nedem
sensiz dünyayı
merhametine sığındım
kabul et beni

                    16.5.15.16./rç

Ramazan Çiçekli
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Neden

Neden şimdi ben,
yanında değilim.
Neden acıları sen,
derdi ben çekerim.
Neden sen ateşler içinde
yanarken,
ben çaresiz beklerim.
Neden senden bi haberim.
Şimdi ben;
nedenlerin  nedenini bilmiyen.
güneşte eriyen sakız gibiyim.

                                            23.03.09/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Nedensiz

bir aşk
nazik,
kibar
ve ürkek olmalı
yalın
ve yalvaran
komşuları
rahatsız eden
kırsın
yatak başlıklarını
güneş ve ateş
isyan et
ayaklan
meydan oku
ey kükrek beden
delirtici,
vahşi,
kavga dolu
bir aşk istiyorum senden
şimdi...
burada...
ve bütün gece...

7.4.16.16./rç

Ramazan Çiçekli
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Nefes

Nefes almadan
kaç dakika yaşayabilir insan.
Derin derin nefes almadan,
sevimsiz ve sevgisiz
yaşanır mı hiç.
Ölümün başlangıcı,
nefesin bittiği yerde,
Aldığım her nefes
okyanus dalgaları gibi
her yere dağılıp yaşamalı,
Hayat yaşayanlar için var,
Zihnimde yer açtım sana,
yosun yeşili gözlerinde
buldum seni.
Son nefesim sen olmanı istedim.
Nefesim sensin,
ses serabımsın  Nesibem.
Nefessiz kalınır mı hiç.
                                       21.05.10/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Nefesim

içimi aydınlatan
bulutların serinliği
doğanın
estetik güzelliğisin.
Gökyüzü rengi,
kusların sesi,
çiçeğin kokusu
sensin.
Daha
ne isyeyeyim senden
şükür duamsın benim.

24.4.14.16/ç

Ramazan Çiçekli
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Nefis

herkes seni isteyebilir ,
aşk dolu gözlerle bakar,
güzel sözler söyleyebilir,
ruhunun en derinliğinde
hissedebilirsin ,
ama sen
bir kişiye ait olduğunu
sakın unutma
NEFİS seni esir edebilir 23.3.19.16..rç

Ramazan Çiçekli
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Nefsime esir etme beni

ruh canlı bir hissediş
görmeden sever
fikrine düşünce seni
sabır varsa rahmet seninle
nefsime esir etme beni
göz harama bakınca
kalbi kirletir
gönül kiri gözyaşı temizler
saddetin sermayesi
varsa kaderde
merak etme
istesen de gelir istemesen de

                                      16.5.15.16/rç

Ramazan Çiçekli
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Nemrut

Bir dizi inci dizilsin gönlüme,
imbikten geçsin yüreğim,
fakirim ama gönlüm zengin.
Gönlümde sen ruhumda sen,
gönül tahtımda bir sultansın sen.
Herşey benim olsa; hiç bir şeye
sahip değilim,sen olmadıkça.
Hiç bir şeyim olmasın,
senin olduğun yerde.
Cennetin yolu bedava,
cehennemin yolu parayla,
anahtarı NEMRUT'ta.........

                                   21.01.11/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Neredesin anne

Dinleyerek büyüdüm
kollarında
en zayıf anımda
bırakabilirdin
yapayalnız kalabilirdim
bırakmadın
yanımdaydın
gözyaşı dökmeden
biliyordun kimsesizliğimi
terk etme dedim
ve ağladım kollarında
yalnızlık beni tuttu
ve hiç vazgeçmedim
saatlerce yalnızlığıma ağladım
ve şimdi
en ihtiyacım olduğu zaman
neredesin anne 5.5.16.16/rç

Ramazan Çiçekli

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Nereye  kadar

varmısın diyor ya
nereye kadar
ya sonrası
sonuçta
geldiğimiz nokta
çıkmaz sokağın
sonunda
koca bir duvar çıkar karşına
cancazım

                             13.6.15.16/rç

Ramazan Çiçekli
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Nevruz I

Bütün canlı secde ederken
bolluk ve bereket niyetine
canlanır hayat,yeniden doğar
güneş.
Canlı ve diri iyi ve güzelsin,
gece ve gündüz gibi eşit,
yeni bir gün,
yeni bir mevsim,
yeni bir yıl için gülümseyen
sensin..

21.mart.2014/bursa

Ramazan Çiçekli
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Nif te akşam

Gölgeler gibi çekingen
yere doğru eğilen,
başörtüşü ile ayakkabısının
tozunu silen,
gözlerinden yaşlar dökülen
önünde el pençe
gözleri yaşlı uzun uzun
bekliyordu zafer perisini
Türk kadını

29.12.13./16

Ramazan Çiçekli
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Nihilist

Hiç bir şey kabul etmem
senden başka,
Senden başka herşey
hiçbirşey benim için.
Hiç bir düşüncem yok,
elimde olmayan gelecek adına.
Hiçbirşey mutlu etmez,
ilgisizim senden başka herşey için.
Hava serin,gök mavi,
gökyüzünde bulutlar kuzu yünü gibi.
Bende bir benlik birde sen varken,
emek vereceksin,hak edeceksin
sevgiyi.
Sensiz geçen günlerin hatırına
dost kalalım seninle,
İşveli tavırlar bir başka tavırla
suç işlemeiş gibi.
Dün bugündü,bugün de yarın,
yarın  ne zaman bilinmez.
Geçmişten geleceğe hatıralar
silinmez.
Bakma sen isyanıma;
Zaman su gibi akıp gider,
aklıma takıldığı gün.
HERŞEY ÖLÜR YENİDEN DİRİLİR BİR GÜN.....

                                                     26.11.10/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Nikah

sözlendik,söz verdik evlendik.
sözümüzü tutamadık,ayrılığa karar verdik.
üç ay beklemenin sonunda, serbest
bıraktım seni.
şimdi boşanmanın arefesindeyiz,
ya gel benimle,yada ayrılalım seninle.
bir hayasızlığını görmedim,
ve hamilesin doğuma kadar kal benimle.
imkan dahilinde bakarım,
sana ve doğacak çocuğumuza.
istersen geri dönebilirsin, süre dolmadan önce,
istersen nikah yapalım yeniden seninle,
ha baktın denedik yürümedi evlilik.
bu kez kesin ayrılık göründü.
bir başkasıyla evlen olmadı geri dönersin bana
ne yapalım Allah'ın kanunu böyle

                                          6.12.14.16 /rç

Ramazan Çiçekli
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Niyet

iyi niyet ve saflık
kalpte yaşar
kalpten yola çıkarsa niyet
can veren beden den çok
ruhun merkezine gider.
bir şeyden herşeye
herşeyden bir şeyi
ne kadar istedin dua ile
ne kadar arzu ve istekle
kaç kez dua ettin
samimi ol korkma
ne var kendinde gizlediğin

4.14.16./rç

Ramazan Çiçekli
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Niyet tut kısmetin gelsin

Sırrından bir sır ver,
kalbime emanet.
Melekler yazmasın,
şeytan yaklaşmasın.
Niyetin kadar
eline geçecek olan,
niyet olmadan
amelin kabul olmasın..
Güzeli çırkinden
iyi yi kötü den ayıran,
niyete göre
hesap verecek olan.
Niyet tut ki,
niyetine göre kısmetin verilsin.

                                         06.09.09/Bursa

Ramazan Çiçekli
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O  kadar zor ki

Sevdiğini özlemek,
yokluğunda dönmüyormuş gibi dünya
Hayat sanki;
üstüne kurulmuş gibi
bana hiç böyle değildi dünya
boyun eğmeyen bende
düşünsene şimdi ne halde dünya
sen geldin ben değiştim bende
gülmeyi öğrenen ben
yaşamı sevdiren sende
hayat buldum
yaşama sevincim mutluluğum sen ben
inadına seviyorum adam seni ben ben /fb

                                              06.06.15.16

Ramazan Çiçekli
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O bana baktı

O bana baktı,ben ona baktım.
Gözlerim gözlerine kilitlendi,utandım.
Gözlerimi kıskanç bakışlar arasında,
akşam karanlığına sakladım.
Aşk acısı tatmış birisi için,bu bir çeşit aşktı.
Yeşil mavi  düş gördüm,
sen hayalimden geçerken.............

                                      24.06.09/Bursa

Ramazan Çiçekli
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O bir ay

O bir ay
o bir ad
o bir tad
o bir vakit
onun ayı farklı
onun adı farklı
onun tadı farklı
onun vakti farklı
o dört mevsimden
bir mevsim
o bir rahmet
o bir berekettir RAMAZAN...

                                  31.07./BURSA

Ramazan Çiçekli
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O da olmasa

Çaresiz kaldığım,
Tükendiğim an,
Kimseler yoktu.
Şah damarım kadar,
Yakın olan,
ALLAH 'tan başka,

                  23.10.06/1500/Bursa

Ramazan Çiçekli
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O dedi

O aşağı bak kendini gör,
yukarısı benim dedi.
Mal için kanaat getir,
mülk sahibi benim dedi.
Nasihate ölüm yeter,
düşmandır nefis dedi.
Akıl yolundan şaşma,
kitap okursan adı ile başla
rehber olan KURAN dedi.

                              04.08.11/Bursa

Ramazan Çiçekli
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O gece

Gözlerin kaldı gözümde
 bedeninden önce
 tahrik eden cilvelerindi
 bence
 Tedirginliğim ilk gece
 her şeye rağmen güzeldi yine.
 Dokunduğumda dudaklarına
 yüreğim yoktu yerinde
 blki o günün en güzel
 gecesinde
 Körfeze bakan balkondan
 her yer açıkta
 gün batımı seviştik seninle
 özlemin koynunda
 uyuttum seni
 Sabahın ilk ışıkları ile
 yüzünü unuttum o gece

 9. ekim 2013/Bursa

Ramazan Çiçekli
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O gün

Ölümün korkusu yaşamın
sevinci arasında,
ağlarım tanrımı aradığım gün.
Hatırladılamadım zaman,
unuttuğumu sanar,
ölümü hatırladığım  gün.
O gün penceremden eksilmesin
güneş,her türlü sıkıntının
mutluluk vereceği gün.
Yaşadığım gün alacak sadece
nefes aldığım gün.
Doksan beşinci yaş günü,
gözlerimi dünya nimetlerine
kapatacağım gün.
Tanrıdan tek dilediğim gün,
ölümün kapımda olduğu gün.

                                   08.09.10/Bursa

Ramazan Çiçekli
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O kadın

Aşk değilse hissettiğin
o bir erkek,
Eğer aşk ise bu
o bir kadındır.
ve bu açıkça
o kadınsa.
Oldukça güzel
ve büyüleyicidir.
Peki ya
o üzüntü neden,
belkide
kadının güzelliği,
cazibesi,gizem,
başa bela
ve ayakta kalmak zor,
ve hayat zalim.
O artık yok,
peki ben ne haldeyim.....

                           9.04.13/Bursa

Ramazan Çiçekli
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O meşhur biriydi.

O insanların kalbinde
taht kurmuş.
Esmer tenli,
serseri bakışlı biriydi.
Meleklerin meleği,
ceylan gözlü bebeğim.
Ela gözleri ile
saçlarımı okşadı.
Bana tekrar bir şans ver,
ceylan gözlüm.
İnce ruhlu,romantik,delice tutkum.
'Her ölüm erken' senin için

                                       10.11.09/Bursa

Ramazan Çiçekli
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O olmasaydı

Var olma nedenim,
Onun olmasıydı.
Hayatın gerçeği,
Yaşam sevinci,
En değerli varlığı,
BEN olmazdım.
Toprağa düşen,
Gölgesinde büyüyen,
FİDAN olmazdı.
Kanatlanıp uçan,
Gökyüzünde dolaşan,
CAN olmazdı.
Evimizin direği,
Gözümüzün bebeği,
Karşılıksız sevgisi,
SEN olmazdın.
Gök kubbesiz,
Çadır direksiz,
Ev kireçsiz,
BEN SENSİZ olmazdım.
Zor anımda yanımda olan,
Güç aldığım,
Yaşam kaynağım,
ÇINAR olmazdı.
O olmasaydı;
Canım yanınca yanan,
Sevincime ortak olan,
Var olma nedenim;
HERŞEYİM sevgili BABAM olmazdı.......

                           17.06.06./18.00/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Oda

Gecenin karanlığımda
cenneti yaşarım.
penceresiz oda da
olsa da hayat.
hayel gücünün
gücü yeterli,
annem yanımdayken.
İki duvar arası karanlıkta,
mum ışığı eriyip giderken,
mutlu bir dünya yaratırım,
annem yanımdayken.
İsyanım ayak altında,
taş kesmiş bedenim.
Donmuş ruhumu beklerken,
vızgelir ölüm,
annem yanımdayken.......

                                   25.03.11/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Odak noktası

mimari özelliği olmalı
dekore edeceğin yerin
boydan boya kaplayan
bir halı deseni olmalı
gözlerin.
en çok dikkati çeken
uyumu görmelisin,
paravasnın arkasında
eline değen
gözüne çarpan
en değerli objeye
dokunmadan
odak noktsında buluşmalı
insan.

7.4.14.16/rç

Ramazan Çiçekli
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Ol der o

dokunmak istedim
bu isteğin nerden
geldiğini bilmeden,
istemeyi istedim.
Var eden neden,
nedendir,nedeni
bilinmeden.
Kabul var,kabul edeni
kabulde gören,
sonrası;
eylemsizliğin eyleminde
eyleme geçiren,
Şu kelimeyi 'O' yapan
yaptıran,sırsasıyla sırrı var
sırat-i müstakim olan.

3.5.14.16/rç

Ramazan Çiçekli
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On bir  ayın  sultanı

On bir ayın  sultanı
Mahya  ile  süsledim
seni.
İçimdeki  sözleri,
inci gibi  dizdim
boynuna,
Gözümden
gönlüme  bağladım seni
RAMAZAN.......................

                                   20.07.12/BURSA

Ramazan Çiçekli
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On yıl sonrası

Tesadüfen karşılaşırsak
Hatıra dolu sokaklarda,
Kucağındaki çocukla,
Kaçı verirsin başka sokaklara.
Gidersin on yıl sonrasına
Seneler sonra anıların tazelenir.

                                     /    /    / Malatya

Ramazan Çiçekli
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Ona  her  şey  serbest

Akıllı ve  güçlü,
ve  başarılı  biri,
sevilmez mi?
Kadın  aklı  işte,
gider
kaçan  büyük  balığa
hayran  olur.
Adam  gibi  adam
olsa,
tuttun mu  bırakma.
Elinde  tutman  için
fazla  akıllı  olma.
Seni  taşıyacak  birine
biraz aptalı  oyna.
Beyaz  atlı  prense
sahip  olmak  istiyorsan,
göz alıcı,
azıcık  geleneksel,
biraz  geyşa,
birazda  fahişe  ol yeter.......

                                   03.06.12/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Ona hayranım ben

O başka bakışları başka,
düşünceleri başka biriydi.
o olmasaydı hep ağlıyor olacaktık,
geride kaldı bütün sıkıntılar,
geleceğin mutluluğu için.
O som altın kadar kusursuz bir
inanca sahip.
Onu görseydim önünde köpru olup,
sırtıma bas geç diyecektim.
Onunla birlikte Türkiye hiç güneşsiz
kalmadı.
O Türk'ün hayalinde bir kahraman,
Ankara'nın çorağında açan bir gül
gibiydi.
O zaferi sırtında taşıyan kahramanın,
uzanan eli şehri avuçlamış,
Belkahvesinden İzmir ayakları altında
bir hali gibiydi.
Gün ışıgında karanlığın ne müthiş bir
uçurum olduğunu bilmeyenler,
Onun hareketli yaşamına ayak uydurabilir mi? .
O toprak altında yatacak,
bu vatan üzerindebayrak olup dalgalanacak.
Onu sevmek başka saymak başka,
ona saygı göstermeyen,saygı görmez bu halktan.
O doğuştan kıvrak zekalı,
O asker,
O Türk evladı,
O bir insan,
O bir devlet adamı,
O bir diplamat
Ona hayranım ben

                                  16.02.10/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Onikisaniye

Fırtına bu gece vadiden gelen.
 Geceye düşen yıldız gibi,
 etrafı aydınlatan gözlerin var.
 Beyaz bulutlar değil,
 yağmuru yağdıran,
 toprağı ıslatan gözyaşların
 bu senin.
 Kabuk bağlamış toprakta
 acılar var kulakları çınlatan.
 Tepelerde yankılanan çığlık,
 zamanlı zamansız yaşanmış
korkuların bu senin.
 Görkemli bir ağaca sarılmış
sarmaşık gibi,
 Karanlıkta sevişen bedenin,
 gerçek değil aklıma düşen
 düşüncelerim bu benim.

 14.09.13/Bursa.

Ramazan Çiçekli
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Onu kaybettim

Onu benden aldın ne için,
şimdi ben yanlız başıma kaldım.
Ne kadar saf ve içtensin,
canımı verdim senin için.
Ama sen çekip gittin,
yaşarkeni ölüme mahküm ettin.
Yalnızca arkadaşımı değil,
koruyucu meleğimi  kaybettim.
Artık benim  için,hayatın anlamı yok,
onsuz yaşamaya alıştım.
Bu dünyadan giderken,
gözyaşı dökmeyeceğim.
O bir gün, ben her gün yanarken,
yok etmek için kullandığı tanrıya
şikayet etmiyeceğim.
Değer verdiklerimi elimden alanlar,
asla güneş yüzü görmesin.
...........üzerinden eksik etmesin.TANRIM

                                          14.12.09/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Orta ümmet ol

Yönünden neden  döndün
her yön senin yönün.
 Nerede olursan ol yüzünü
o yöne çevir,
seni bekler peygamber.
Herkesin gittiği yönde
hayır için yarış.
O yönde yürüyen
ortak ümmete karış.
Rabbim her şeyi görür,
hiç bir şeyden
değil habersiz...................

                              15.12.12/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Oşeytan

Doğru bir hayatı yaşamak,
sonsuz bir gizemde saklı,
Bizi sonsuzluğa götüren güçle,
yolun sonunda,
Onu bekleyeceğim,yaşamla
ölümün kucaklaştığı yerde,
İnsanların kalplerine vesveseler fısıldayan,
Ona, söylemekten çekinmediğim sözlerin,
her kelimesinde hissettiğim,
Şu söz düştü dilime;
'Sen hiçbirşeysin,herşeyin olduğu yerde'

                                               09.08.10/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Otomobil

O karşı konulmaz bir cazibe.
sevgisine doyamadığım
dokunmak,kucağında yatmak istediğim biri....

O en yakın  dostum,
aramızda çok özel sırlar gizli
sahip olmak çok zor,sevgi ve aşk gibi...

O bir tutku bir ihtiyaç,
fikirler; farklı farklı olsada,
bir tek şey ortak, bitmez tükenmez yollar

                                            02.04.08/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Otomobildeki  kadın

durdu otomobil içinde bir kadın
önce camları açtı
sonra üstündeki tavanı
gözlüğünü taktı
ve baktı.
otomobil sonra kadın
gözlerime taklıdı
bir tur karşılığı kabul ettim
bir fincan çay karşılığı
ve hızı arttıkça dağıttı rüzgar
saçlarını
dağılan saçlarını toplarken
çıkardım özgürlüğün tadını
ve gitti
hayalimdeki bir kadın
hikayesiydi gördüğüm
sokaktaki otomobil ve sarışın kadın
dikkatimi çeken
ve bendeki fantazi düşler.

19.8.14.16/rç

Ramazan Çiçekli
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Otuz ağustos

Kıyıdan başlayan yolculuk
aklın kıyısında
bir son değil bir başlangıç
başladığı yerde biten.
Bittiği yerde yeniden filizlenen
yolda doğum sancısı çeken
sırtında cephane taşıyan ana dolu,
hayalin gerçek oldu.
Ay hilal bir yıldız kaydı yakınına
bu ne şafak vakti yarabbi
insanın ruhunda isyanlar yatar.
Güneş batarken parlayan süngüler
biraz daha ileride bu gün.
Türk'ün kurtuluş güneşi sabah
bütün heybetiyle
ufuktan yeniden doğar,30 agustos günü.

29/12/13/16

Ramazan Çiçekli
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Out

Kendine güven,
Değişikliği sev,
Hayata neşeyle bak,
Karamsarlığı bırak.

Sevgiyle bütünleş,
İnsana değer ver,
Teşekkür etmesini bil,
Hiç out olamazsın.

Ramazan Çiçekli
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Öfke

Bir fırtına kopacak olursa
Sahiplendiklerimi alacak elimden.
Kaybettiklerimi düşündükçe
Kahrımdan öleceğim

Hiçbir şey gelmeyecek elimden
Özür de kabul görmeyecek
Ve deliye döneceğim.

Böyle ihmal edersem seni
Gönül bahçesinden kopan bu fırtına
Bir daha hiç dinmeyecek sanırım.

Ramazan Çiçekli
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Öfke I

İçindeki yılanı,
Ejderhamı sandın.
Gürledin birden ,
Bize saldırdın,

Kim sana verdi.
Bu üstünlüğü,
Nerden aldın,
Bu kutsal sandığın gücü.

                      25.04.01/12.00

Ramazan Çiçekli
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Öğretmenim

Düşüncelerinize uymak
Sizi memnun etmek isterdim,
İçimde ki ses;
Kimseye benzemediğimi,
Aynı şeyi düşünmek
Zorunda olmadığımı söylüyor.
Farklı düşünsek de
Beni sevdiğini bilmek
Güzel bir duygu
Kusuru  kabullenmedikçe
Kusuru bulamayız,
Sevgili öğretmenim.

Ramazan Çiçekli
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Ölmeden önce

ölebilirim
en güzel
şiirlerimi söylemeden
şimdi
sevdan var başımda
seninle
bir akşam üstü
sevişebilirim ölmeden önce

                            2014/bursa

Ramazan Çiçekli
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Ölü bir kalp hikayesi

Ritim bozukluğu
başlar
kalbimde
sevgi
akmadığı zaman.
Sözleririn
kafiyesi
kafamı karıştırsa da
sevmeden
önceki
acı çeken
kalbimle
 eni seviyorum.
Gözlerimi kapadım;
göğsündeki
gözyaşı
sıcaklığına bıraktım
kendimi.
Ruhumdaki acı
kalbime
sıvandı,
kırık kalbimi
iyileştirmek için.
Zaman
tükenmek üzere
kanım kanına,
gözlerim gözlerine
akttığı yerde,
ruhum ruhuna kavuştu.
Yeni bir hayata
başlamak,
hayat kanın aktığı yerse
ölüm akmadığı
yerdir belki.
Kalp kaypaktır
sıkı tut,
her iniltisi ruhumun
suçunun
kefaretini öder.
Zihnim silinmiş
bir kara tahta gibi,
hafızada kalan sadece gözlerindi.........

 26.10.13/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Ölüm dalgaları

ölüm dalgaları sardı
ölüler diyarını,
imdat dediğimde
kimse yoktu.
koyu bir karanlık
ayaklarımın altında,
bulutlar vardı.
ateş ve sesle  karışık
şimşek çaktığında,
karanlık
denizin dibinde görüldüm.
yüreğim ağzıma geldi,
bir el elimi tuttu
ayaklarım sana getirdi.
ruhumun saflığı ile
kıble ne döndüm.
sana sığındım lütfün
beni yüceltti,
ruhumu  azat ettin.
özgürüm şükürler olsun
doğruluk saltanatında
hüküm sürenler,
elbette sabahın nuru  ile
uyanırlar . 18.4.21.16.rç

Ramazan Çiçekli
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Ölüm gelir aklıma

Kabuğun
kırılma noktasında,
hamlıktan
olgunluğa geçerken,
yalnızlık gelir aklıma.
Yazdan kışa geçerken
korkularımı yenerken,
şefkat ve şiddet
arasında,
sen gelirsin aklıma.
bir başkasına
kendini tercih etmek
mümkün mü?
Yalnızlık ve umutsuzluk
ayna tutar yüzüme,
kışın doyulmayan
uykusuna dalarken,
ölüm gelir aklıma.4.1.19.16.rç

Ramazan Çiçekli
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Ölüm meleği

Sevgin dündü diyemem ki,
her tuşa vuruşta kalbimi vurdu.
Ölüm meleğin kim deseler,
gizleyemem ki,
Gecenin karanlığı,şafağın
aydınlığı duydu.
Tuşlardan düşen şiir değil ki,
Meleğim sevgi sözcükleri,
gecenin sessizliğinde
hoşgörüne sığındı.
Bu dün nasıldı  bilmem ki,
Bu gün böyle,belki de dün
bu gün gibiydi.
Ölüm tek başına yaşanır,
hayat asla,
Gel artık  ölüm  meleğim,
azrailim ol.

                        24.11.11./Bursa

Ramazan Çiçekli
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Ölüm uçuşu

Sisli bulutlar ötesinde,
Esrarlı vücuduna,
Dokunmak uğruna,
Dönüşü olmayan,
Meçhul yolculuğun sonu,
Ölümde olsa,
Peşinden geleceğim,
Şule.

              30.10.06./Bursa

Ramazan Çiçekli
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Ölüm yeri

Ölüme en yakın yere,
Uludağın zirvesi,
Ulucami' nin avlusu,
yada ulu bir çınarın
gölgesine bırakın beni.
Ölüm meleğinin
en çok dolaştığı yerde,
ölüm saatinin geldiği,
sessiz ve sakin
kimsenin olmadığı bir vakit,
ölümle buluşturun beni.

                                   17.06.09/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Ölüm zamanı

zaman düz bir  çember gibidir,
kendi etrafında döner
ve iç çekim ile yeniden doğarız.
Onun sonsuzluğunda hiç bir şey değişmez.
ölüm mü? zamanı yaşattı
zaman mı  ölümü bilinmez.
Hayatın gizli kaderine hapsolmuşuz.
Bu kabustan kurtulmak  için ne yapabiliriz ki?
Bir an için bile yaşamı
özgürlüğümüze feda edebiliriz.6.6.2016 rç

Ramazan Çiçekli
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Ölümdeki hayat

hiçlik noktasında buluştuk
anlaşılmadık sustuk,
ve anlayan dostumuz yoktu.
samimi bir dokunuştaki
parmaklar ayet ayet,
güneş yanığım, çöl rüzgarım
o yosun kokan ellerin nerde.
ağladı yandım yandıkça ağladım
bu kasvet bu sessizlik yumağında,
bir yanım çökük bir yanım yıkık
bu aşk diyarında
sır sarhoşuyum
bunu bir sen bilirsin bir ben
kıyısı olmayan denizi
hayattayken ölüm ve ölümdeki hayatı
bir sen bilirsin bir ben

15.8.14.16/rç
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Ölüme  vedalaşırken

Yılların yorgunluğu var üstünde
Bursa'da hastalandı,ciğer parem.
O o kadar hazır ki? ölüme,
altı aylık ömrü kaldı geriye.
Beni doğuran kadın,
o benim arkadaşım sırdaşım
onsuz bu şehirde yapayalnızım.
Gözleri 'üzülme 'diyordu.
babam içeride ağıtlar yakarken çaresiz.
Bu bizim son gecemiz.
göz göze geldik gün,
son bakışların son kışında.
Ruhum duvarları yıktı sözlerim isyankar,
almayın anamı yanımdan.
Bana dönerek; şükür siz büyüdünüz,
ne mutlu bana,sakın üzülme.
ölüm korkutmaz acı çektirmedik-ten sonra,
dudakları 'Allah Allah 'diyordu.
Ellerini son kez tuttum,boşluğa düşer gibiydi ellerim.
Buz gibi soğuk,
ölümün soğukluğunu hissettim gözlerinde,
belki yaşayacağım acıların en derin izlerini.
Yüreğim kor ateş,ciğerim parça parça kanayan yara,
gözleri gözlerime tutundu,elleri ellerime
sanki çok uzaklara gidecek gibi.
Nurum, ciğerim,seni öperek uğurladım.
acılı ruhumun tecellisi,acım çok büyük,
şikayetim yok.
Geldiğin yere giderken,
avuçlarımı her açtığımda dualarım sana
hakkını helal et ana.
Makamın cennet olsun.
kabir azabı yaşatmasın Allah.
sevgili anam yokluğuna dayanamam.
Kalbimi sana açtım,
'İlk göz ağrım, kara gözlüm sevgili yavrum,Allah seninle '
dediğini hatırladım.
Acılar içinde yatağına uzanmış melek,
rızkını ararken öldürülen Mehmet Alinin kızı sen rahat uyu.
artık kelimelerin sonu yok.
4.11.14.16/rç
,
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Ölümü canlandırmak

Ölüm döşeğinde
yatarken,
başucunda
kefen bezleri,
musalla taşına
konmuşsun belli,
iki yanında
toplanmış cemaat.
Bedenin kadar
yerin altında yerin,
ilk önce
çürüyecek bedenin.
Her canlı gibi
ölümün
soğuk nefesiyle
yüzleşeceksin.
Yaşadığın hayat
bir rüya
asıl ölünce uyanacak,
ruhunla
sonsuz yaşama
kavuşacaksın.

                       18.12.08/Bursa
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Ölümü sevmek

Onu hiç sevmeyiz,
Oysa o hep yanımızdadır..
Dost gücünü gösterip,
Kalan zamanımızı hatırlatır.

Bizi hiç kandırmaz,
Hep dürüst davranır.
Hayatın kısalığını,
Bize o hatırlatır.

Asıl üzücü olan
İnsanın ölümlü olmasıdır.
Ölümü sevinçle karşılayan,
Hayatı dolu dolu yaşayandır.

Ölümden kaçan;
Hayatın dışında kalandır.
Ölürken çok bağıran,
Hayatı hiç yaşamayandır.

O korkmaz;
Kimseden saklanmaz aslında,
Fakat korkudan
Biz içimiz de saklarız.

Onunla anlaşma yapmışız sanki
Hiç ölmeyeceğimize inanır.
Yarına bırakırız hep sevgimizi
Çok zamanımız varmış gibi.
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Ölümün adı hasret

Kızgın bir şiş gibi
yüreğimi dağladı hasretin,
öldüğümü görmedin mi? vefasız.
kula kul olmuş emelin
bu niyetlemi cennete gireceksin.
darağacında bir tek ben,
yalnızlığımda en yakın ölüm.
sen konuştukça ben sustum
sen taş atarken ben güldüm,
vefasızlığında ölüme yürüdüm.
içindeki sakladığın korkularla,
sen nimetleri ben belaları sevdim.
imtahan edileceksin hayır ve şer ile
hakka giderken ölmeden önce.
hayat inkar ve küfür,zulüm değilse
korkma senin sonunda benim gibi.
ağlama gönlüm razı değil,
renksiz ölüme giderken enel-hak

15.8.14.16/rç
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Ölümün evresinde

İçten dışa
yol alırken hücreler,
parça parça olur
beden.
Hepsi yarış içinde,
böcekler, bakteriler,
sinekler.
Nedeni bilinmeden
hep güneye giderler,
son kez ziyaret edenler.
Toprağa düşerken
toprakta can  bulan
beden.
Sonsuz yaşamla buluşurken....

                                             19.02.13/Bursa

,
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Ölümün yan etkisi

unutulmaktan korkma
nasılsa unutulacaksın.
bir gün veya milyon gün sonra
unutulmak kaçınılmaz olsa da
sen beni unutma.
bir şişeye koydum tüm yıldızları
cin çarmış son damlasını
biri bu diğeri öbür dünya
tanrı cimri olmaz
bu kadar acı çektikten sonra
kötülere şeytanın
eli değse de özde iyidir insan,
dünya gözü ile görmedikten sonra
sıfırla bir arasında sonsuz
sayılara gömdüm seni.
sonsuzda
diğer sonsuzun başlangıcı
sonuçta
tanrı biliyor ya senin için ne
hissettikleri mi?
varla yok arasında gidip gelişimi
ölümün
nasıl olduğunu anlat bana
ölmeden önce sonsuzluğa gidişin
merasim törenini

14.9.14.16/rç
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Ömrüm

ÖMRÜM

Kalbimi verdim eline
hayatımı gasp etti kaderin,
vadem ne zaman bitecek.
Azap ne zaman dinecek,
bilemezsin ömrüm.

Bir gün kalsaydı ömrün,
ne yapardın o gün.
Kalp,güneş ve yıldızın
olduğu bileklik taktım
koluna beni hatırla ömrüm.

Katı yürekli olsaydın etrafın
darmadağındı şimdi,
kaderim deyip geçeceksin.
An be an yüceler yücesi
yaradan' ı an ömrüm....

                                   22.2.14.16/rç
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Ömür dediğin nedir ki

Cözün açıp kapanması
bir kalp çapması
nabız atması
İki nefes arasında süre
kulak çınlaması kadar
geçen zaman
Hissettiğin bir koku
damaktaki bir tad.
Elin dize vuruşu
bir ah çekişi
Dünyadan göçüş
ebediyete geçiş
Her göz açış bir doğum
her göz kapanış bir ölüm
Ömür nedir ki G Ü L Ü M.....

8.1.13/16
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Öperken sevgilini

ÖPERKEN sevgilini

agır ağır öpeceksin
içine sindire sindire
değecek
dudağın dudağına
hissedeceksin
ıslaklığının tadını
alacaksın
sıcaklığını
titreyecek dudaklar
dudağına
sonra
geri çekeceksin kendini
gözler kapanacak
yavaşça
tekrar değecek biribirine
ateşle barutun alevini
yangına dönüşmeden
söndüreceksin alevi

                            22.9.15.16/rç
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Ötenazi

Bıktım anlamsız yaşamaktan
Tuttum ölüme giden eli
Çıktım dağın doruğuna
Kar yağarken ak saçlarıma
Yoruldum zirveye yürümekten
Üşüdüm ölümü beklemekten
Sessizce dinlerken kendimi
 Birden uyudum uykusuzluktan
O an uyanmasam;
Ölüp gidecektim farkında olmadan.
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Öyle bir şey

İlk dokunuş
doğum,
son dokunuş
ölüm gibi bir şey.
Hayat yalan,
ölüm gerçek ise,
Ölümsüzlük
sonsuz yaşam,
gibi birşey..

                21.02.08/Bursa
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Öz benlik

doğduğumda
anam babam
sonra
akrabalarım
kardeşlerim yoktu
sonradan oldu.
doğmadan önce
babamla
doğduktan
sonra anamla
bağlarım koptu
sevgisizlikten
var oluş sebebini
bilmeden
büyüdüm.
özledim diyen
özüme iniyor,
özümde
bir fidan olup büyüyor.
umursanmak
değer bulmak
kabul görmek
güvenilir olmak var sonuçta
sevildiğini hissetmektir
yaşamak.
özüme diktiğim fidanda
yaşamın anlamı var.
23.11.14.16/rç
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Öz söz

Mana dolu,
bir söz söyle ki;
işe yarasın,
fayda sağlasın,
Bir ekip iki biçen,
erkeğin yalancısı,
kadının hayasızından
korkacaksın.

                       10.09.10/Bursa
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Özbilinç

Keşke ve pişmanlıklarla dolu
bir yaşam biçimi
yok ki öz bilinç becerisi,
Kişisel farkında lığın
farkında olmadan
bir irade için
üç neden ara kendine.
İlmin efendisi olunmaz,
çalışmanın kölesi olmadan,
Yaşam felsefesi
özgürlük sevdası,
heveslerimize esir etti bizi.
Sabırlı
ve sabırsız çocuklar gibi
Duygular
aklıma hakim olduğu sürece,
akıl ile zekaya
uyumlu kişi olmadıkça
Yol alınmaz yolda yolcu
yanılmaz...................

15.09.13/bursa
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Öze giden yol

Aynı dinin mensubu farklı insanlar;

Gösterdiği direnci,kendine ibadet bilir.
Özden uzaklaşır,değerleri sembolleşir.

Bireysel tercihler amacın önüne geçerse,
insanın özü değişir.

İbadet ihtiyacını gideren gönül adamı,
toplumla bütünleşen bir erendir.

Son varış noktasına gidecek olan insan
Öze giden toplumla bütünleşendir.

                                                     16.03/08/Bursa
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Öze saygı

evet öyle
söylediğim ve düşündüğüm gibi
dünyada
nerede olursan ol
ne olursan ol
ister kadın ister erkek
gelecek ve geçmişte
hiç bir şey değişmez
zaman içinde
evrensel değerler
dünden bu güne hep aynı
istersen zıddını düşün
gerçeği bilmen
gerçeğe saygılı olmana yol açar sadece
evet öyle dediğim gibi
24.11.14.16/rç
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Özgür kadın

Özgür kadın;
bereketin sembolü
ne istersin hayattan
güzel olan ne varsa,
ya sağlığa zararlı,
ya ahlaka aykırı.
Aşk kadını
ya hayal kırıklığına uğrar,
ya da kalp acısı çeker.
işte bu yüzden
duyarsızlığımın sebebi.

                              29.12.08/Bursa

Ramazan Çiçekli

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Özgür ruhlu kadın

sever mi sin beni
benimle yolculuk etmeyi
büyülü dünyanın ışıltısı n da
ıssız sokakta gelen bir ilhamla
zıt fikirlerin bir araya geldiği
günün her saatinde düşlerin
hayalini kurabilir misin
özgür ruhlu kadın.3.12.18!6rc
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Özgürlük

Biz neden mutlu değiliz,
Diğer mutlu insanlar gibi,
Onlarda bizim kadar,
Kaderin elinde bizim gibi.

Hayatın amacı mutluluk,
Mutluluğa giden yol ise:
Tutkulardan uzak olmak.
İnsanı sevmek özgür olmak,

Bizimde hakkımız diğer insanlar gibi.

                                             11.02.2005 - Bursa
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Özlem

Hep aklımda fikrimdesin,
Hayalin var hafızalarımda,
Kabus gibi girdin içime,
Dolaşıyorsun bedenimde,

Çaresiz bırakıyorsun beni,
Savunamıyorum kendimi,
Bilmiyorum ne istediğimi,
Kahrediyorum hep kendime.
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Özlüyorum

Yüzüm kirli ama
temiz kalbim
ve dizinde
uyuduğum günleri
özlüyorum
ve çocuk ruhum
masumiyetim.
hayallerimi özlüyorum
sonra
kendimi arıyorum,
bulamıyorum
Şimdi, o küçük
masum çocukluğumu
özlüyorum

22.5.16.16
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Özüm

ben
hayatın özüyüm.
senden doğdum
senin değilim
düşlerim
düşüncelerim var
hayata dair.
bir kalbim
bir ruhum var
yarına dair.
ben çocuğum
sahibi Allah
çocukluğum sana emanet.
24.11.14.16/rç
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Palavra

Düğümlenen kelimeler
bir bir dökülürken,
sakız gibi çiğnenen
tatlı yalanlar.
İçindeki hile yalanda olsa,
hoşuma gidiyor palavra.
Sıcaklığı alıp götürür,
deniz meltemi gibi.
Dertleri bastıran mizah kuşu,
avcının vurduğu,tilkinin
kuyruğu olmasa.
Söz turnesine çıkmış aklın
gizli çiçeği,
rüyamda gezinir durur
PALAVRA olsada.

                            04.0411/Bursa
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Pamuk  şekeri

Lunaparka gidelim
Salıncağa binelim
Kağıt helva yiyelim
Sorgusuz Sorunsuz
Gezelim gezelim yorulalım
Günesi indirelim aşağı
Ayı diğer elimize
Seni ıslatayım suyla
küfret
Ne çocuklar ne senin es
Unu-talim mi
Konu-salim satın alalım
çocukluğumuzda geri
Para saymadan bedel ödemeden/ss

                                   21 mayıs 2015
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Para

Güzelliğin bedeli; varlığın temeli
Cömertlerin el kiri para
Kedinin ciğere baktığı gibi
Eline düşünce yer diri diri.

Fakiri susturan zengini konuşturan
Cebinde yoksa boyun büktüren
Dostu küstüren, düşman güldüren
Yokluğunda insanı bitiren para.

Kalbin virüsü kalbin süsü
Yoksulluğun düşmanı, varlığın gücü
Onu elde etme iç güdüsü
Günümüzün değer ölçüsü para.

Ne varlığı ne yokluğu aratır
Elde etmek büyük bir sanattır.
Elinde varsa çok imkanlar yaratır.
Kalbi öldürüp ruhu karartan para.

Olmadığı yerde yokluğunu aratır
Bu içimizde büyük bir yaradır.
Her insanın sahip olma hırsı vardır
İşte onun adı paradır para.

Fakirde zaten, yok ne arar,
Zenginse paraya pula tapar.
Kötüler iyileri zaten hep satar,
Koparsa kıyamet bundan kopar
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Paradoks

Ne var, ne yok?
Sorduğun soruya bak.
Ne yok ki;
Kabak,hıyar,dolmalık biber,
Hepsi var.
Yalnız ağzımızın tadı tuzu yok.

Ne yok ki;
Öfke,kin ve nefret,
Hepsi çok.
Terör anarşi diz boyu,
Doğruluk, dürüstlüğe talep çok,
Alıcısı yok.

Aslı yok yaylasında bin koyunum var.
ÇOK ŞÜKÜR......

                                   .5.10.06:11.00(Bursa)
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Paranoyak

Gökyüzü üzerine düşecek gibi,
yerin dibine girecek gibi oluyor
insan.
Gözlerini kapatıp nehrin akışına
atıyorum kendimi,
sırtüstü sürüklenip gidiyorum
Gözlerimi açtığında
güneşe bakamıyorum.
Bulutlar eğilip kulağıma birşeyler
fısıldıyor,
sisler arasında yalnız kalıyorum.
Cevap veremez insan
nehrin akışından
konuşamaz
gök gürültüsünden,
yağan yağmurdan sırılsıklam
bedenim.
Güneş ufka yakın
gökyüzü kızıla boyanmış
rüzgar seni bana getirir,
yeşil bir deniz arasından
Ayaklarım yere değdiğinde
ayağa kalkarım
ve dönüp dönüp kendi girdabımda
boğulup giderim çiğlıklar atarak.

8.1.14/bursa

Ramazan Çiçekli

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Parfüm

Varlığımın en özeli,
Farkedilmez güzelliği,
En belirgin özelliği,
Yalın ve değişmezligi,
Biraz acı biraz tuzlu,

Yok saydıgım günlerde,
Göz ve kulak gibi,
Fazla ihtiyaç duymadan,
Yaşarım zannettim.
Yaşayamadım hiç bir zaman

Kraliçelerin afrodizyakı,
Tenimden gelen koku,
Diger kokular gibi,
Siner üzerime,
Atamam hiç bir zaman

Parfüm kokularında,
Hep kokumu aradım.
Çiplakken üzerimde var olan,
Ter kokumu bulamadım.
Yalın olamadım hiç bir zaman.

                 10.08.05/1530/Bursa
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Pas kemirdi içimi

hikayeler anlatıp
ağıtlar yakma,
sahte gözyaşların
kışkırtıyor
kan dökmek için,
kendi sesini duyamazsın
ağıtlarında pas kemirdi içimi ,
ızdırap gönüllüsü;
sahne kapanmak üzere
sefalet gözyaşlarını
dökmeden önce,
sessiz düşünceler
hakim oldu içimde.21.4.19.16..rç
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Paşa hanım

Özümün  özü
gözümün nuru
aklımı alan
fikrimin ince gülü
 ciğer parem
kalbimin arısı
ruhumu bedenden
ayıran nefesim.
yaşatan
öldüren
güldüren
yavrum kuzum
bir tanem diyen
cana can
derdime
ortak paşam
ONURE ETTİN BENİ....../RÇ
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Pazar günü

Uykusuz geçen gecenin sabahı,
Adını yazdım duvarlara
Resmini çizdim sokaklara,
Zamanı kaldırım taşlarına,
Kollarımı sana açtım  
Bekledim umutla  gelmedin,
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Pembe pusula

rengin PEMBE
istikametin PUSULA
fikrimin ince gülü,
düşüncemin
rehberisin SEN.
sesin çıksın
adın duyulsun
yarının geleceği.
bu gün dün olduğu
gibi.
emeğim, alın terim
HER ŞEYİMSİN.
yaşayan sesim,
nefesim
her canda can
HERCAİ ÇİÇEĞİ
hayatın içinde
kadının yanında
en yakın dost SENSİN..

                   8.5.15.16/rç
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Pencereden bakarken

Eskiden
pencereden
şimdi;
ekrandan bakarlar
dünya ya.
Düşler  kurulurdu
geleceğe,
sevgili beklenirdi
umutla pencereden.
Mutluluk artık
çok uzaklarda kaldı.
Cam içinde geçer
aşk hayatları.........

                      30.12.08/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Peygamberimiz

Sen dünyada son peygamber,
alemlerde en öndesin.
Sen Allahın habibi,
peygamberlerin önderisin.
Cennetin kapısından
ilk girecek,
hamd sancağını
taşıyacak olan sensin.
İnsanlığın önderi,
hatibi ve şefaatçisi
son peygambersin.
Kerem sancağı
ve cennetin anahtarı
sendedir.
Sen  kıyamet günü
peygamberlerin imamı,
ümmeti en çok peygambersin.
 Ben seni metedmiyorum.
'Senin vesilenle
sözleri mi metederim'der,
imam-ı rabbani

                       16.0.09/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Pier

Ilık bir rüzğar esintisinde
sevgili beklemek
Mehtaplı bir gecede
sonsuzu seyretmek,
Denizin ortasında
korkuyu yenmek,
Hayatın içinde
kaybolup gitmek,
Tenha ve bize ait,
iskelede yürümek
Denize doğru
denizin derinliklerinde.
sessiz ve sakin
                     31.07.07/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Pirpirim

Köyün en güzel kızı
Bahçeme ektim seni
Seni sevdim seveli
Aşkına oldum deli
Soğuk soğuk durursun
Semizlik otu musun

Pir pirim yollarında
Koşma çok yorulursun
Oy pir pirim pir pirim
Seni ben çok severim
Fazla çok üzme beni
Pişirir yerim seni.

Sıcak yerin iklimi
Soğukluk bir bitkimi
Şu karşıda hırlayan
Bizim köyün itimi.

Ramazan Çiçekli
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Pisagor

her sayının bir dili var
bir teki ve çifti meydan getirir
iki sayını dişisi
üç yetkin bir sayıdır
dörtür adeletin gücü
beş evliliğin simgesi
varlıkların adı altı ise
yedinin durumu kritiktir
sekizde ahlak ve erdemlilik
üçün karesi dokuz olursa
onla son bulur yaşam
çünkü pisagor öldürüldü

                             20.10.15.16/rç

Ramazan Çiçekli
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Pisikolojik kriz

Çıkışı olmayan
karanlık bir tünelin içinde,
Her yaşta zaman,
mekan tanımadan,
devam eden hızlı değişim.
Karar verme zamanı;
ya sağlık sorunu,
ya yeni bir iş,
ya da yeni bir yaşam
değişikliği gelir peşinden,
sonra arkadaş dostların  ölümü..
Çocuklarla kuşak çatışması
en son çocuğun,
evden ayrılmasıyla
son bulur sorun.
Sen bitersin dert bitmez;
ya eşin ölür,
ya da boşanırsın.
Emeklilik sösyal özgürlik,
sen zamanı öldürürsün,
zamanda seni,
yaş olur kırkbeş elli.
Evre üretken,
durağan bir benlik öğesi
yaşanır bu dönem.
                        23.0409/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Potpori

şiş,
adana,
köfte.
İstersen karışık söyle.
kahve,
süt,
şeker.
üçü bir ara da nescafe
Tutku,
Sevgi
Bağlılık
Bunun adını  sen söyle..............

                                      31.12.08/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Problem  kadın

problemini halletmek için gelme
kalbinin sesini dinle
ilham veren
içinde karşı konulmaz
kadınlığın var
aşkın büyüsü adına
sana gelmem için
hayatıma renk katan
bir teklifle gel
düşünmeme fırsatım olmasın
ilk buluşmamızda farkını göster
ve kusursuz görünmeyi başar
iddialı bakışlarınla
gözlerimi al benden
gülümse
gözlerinin rengi
dudaklarının parlaklığı
esir etsin beni
içindeki tutkuyla al
götür uzaklara
saatler senin olsun
güneşin öpüşünü hisset
fırsat bu fırsat
teklifimden iyi düşün
yeniden tanı sevdiğin adamı
ilk buluşmada
gözlerimi gözlerinde hapset
istediğin zaman
istediğin yerde senin olsun
dudakların aşkı konussun
tenin pırıl pırıl
vucut kokunla şımart beni
çözdüm seni problem kadın
mükemmel birliktelikle
poroblemin son bulsun
hep mutluluğu hisset
bırak şizofrenik deli desinler
bu kez hayat sana gülsün

8.1.16.16./rç

Ramazan Çiçekli
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Protestocu

İnsan neden protesto eder,
hep merak ederim.
Adamın cebinde ekmek parası yok,
maça gider takımı protesto eder.
Evde hanımı ekmek bekler,
siyaset peşinden gider.
Karnı nerden doyar bilmem.
Yevmiye 10 YTL versen,
akşama kadar protesto eder.
Bu ayrı bir meslek,
buna ustalık gerek.
Ya işe çırklıktan başlıyacaksın,
yada üniversite kampüsünden.
diplamalı olacaksın.
Profesyonel değilsen işinde,
yediğin dayakla kalırsın.
Bu işin akademik kariyeri,
PRAVAKATÖRLÜK seviyesi,
şimdi anladım neden protesto ettiklerini.

                                     24.01.07/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Pudra pembesi

Pudra pembesi şıklığın gölgesinde
daha bir asil.
Saflığın ve doğallığın yansıması gibi,
ten rengi üzerinde muhteşem.
Halen karar vermedim renklerde,
uyum sağladığın gün,
kendini daha çok seveceksin.
Şıklığını gölgeliyorsa görüntün,
yüksek ökçeli ayakkabı giyeceksin.
Yoksa seni terk edeceğimi biliyorsun.

                                                      04.04.10/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Rakı  ve  kadın

Kadın,rakı
birde balık olmalı
masada,
Aralık ayında
rakı sofrası
kurulmalı,
Karaköy rıhtımında.
Bir duble rakı içmeli
Şerefe kadın.
En güzel kadın içer rakıyı
en çok kadına yakışır
rakı,
Hafif meşrep, kafası
çakır keyf olmalı ......

                              07.12.11/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Ramazan

i,iç,içe,içte,içten sen
on bir ayın sultanı ramazan.
bu sabah seni gördüm bende
yokluğunda ramazan
hiç bir şey gelmiyor içimden
neredesin narım alevler içinde
yanan yarim.
yandaş,paydaş, gönüldaş
ara fark etmez ramazan
ölmüş bir efsane bir düşüm
bu günü gördüm,
yarın görmeyeceğim gün
kendin ol ramazan
ben aşkı aşkta yitirdim
karanlık kadar yalnızım
gözler alaca karanlıkta
çile varsa aşkta var ramazan
demir korkulukları tutum
elim yapıştı soğuktan
pas tuttu her yanım.
adı kaldı aşkın sevdanın RAMAZAN
17.11.14.16/RÇ

Ramazan Çiçekli
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Ramazan çiçekli

adım yıl içinde bir ay
soyadım çiçekli
doğum ile ölüm belli
yıl içinde kaç ayım
geriye kaç yılım kaldı
şecere m belli
can çekişen kuş gibi
ümit korku ve gözyaşı
içinde
nokta kadar yerde
belli ki yaşam
iki parantez arasında

24.11.14.16/rç

Ramazan Çiçekli
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Rç

Yazarım
aklım estikçe
unutulur kalır
bir köşede,
Gün gelir
hatırlanır
bir sevdanın
dilinde
Sorarsın
kim diye
Sen olduğunu
hatırlatır
Bir sabah vakti
senle ben
karışır
Duyguların
yoğunluğunda
Kirpiklerin nemlenir
Dudakların
buruşur
İçindeki şancı
mısralara dökülür..30.1.19.16..rc

Ramazan Çiçekli
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Refika'nın mutfağı

Yarmayı kıracaksın
ayrana  katacaksın,
biraz da yumşatıp.
dibini yakmayacaksın.
İçinde sevgi yoksa
boşuna uğraşma.
Yaplayıp pullayıp kız diye
satacaksın.

                         03.04.10./Bursa

Ramazan Çiçekli
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Renkler

Kan kırmızı
çok yakın,
Gök mavi
oldukça uzak.
Kar beyaz
kirlenme
özgürlügünde,
Sim siyah
geçmişin karanlığı
olmuş,
Ülkem
gökkuşağı
renklerden olmalı,
gökkubbeye
otağ kurmalı.
Beyaz yada siyah
renklerin anlamı.
Olmak
yada olmamak gibi.

                       4/1/08/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Renklerdeki ışıklar

renkli birisin
ışığın dalga boyunda
gözde renklen
ışığa karşı duyarlı
farklı
kırmızı
mavi
renk tonunda
ara renkler oluşturan
bir araya geldiğimizde
beyaz
ayrıldığımızda siyah
renklere dönüşür
renklerdeki ışıklar
18.11.14.16./rç

Ramazan Çiçekli
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Renklerin dili

Renklerini ödünç verirken,
iştah açan  mücevher gibisin.
Zümrüt yeşili,Safir mavisi,
yakut kırmızısı tüm renklerin
sahibisin.
Renklerine dokunduğumda
ayrı bir renk katıyor varlığın.
Mavi, yeşil, kırmızı  düşlerimin
sınırını zorlarken,
dedim ya renklerin etkisinden
Nadide  güzelliğin değerli bir
mücevher gibi,
Tek kelime ile Zarif ve Doğal
taşların  dili renklerin kraliçesi
hayallerimin süsü göz bebegimsin...

                                               7.12.11/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Renkli hayatımız

Mevsimler değişti,
Hiç bişey değişmedi.
Herşey olduğu gibi,
Dün dündü,bu günde bu gün.

Kuru serbest bıraktık.
Paradan sıfırı attık.
Ne değişti? Hiç birşey,
Herşey olduğu gibi.

Köylü milletin efendisi
Şimdi oldu kölesi,
Çifçi anasını alıp götürse,
Hayatımız değişir belki.

         05.03.06/BURSA

Ramazan Çiçekli
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Resim

Resmin;
simgesel dilini anlamak
ve okumak
ayrı bir kültür ister.

Resimde şiir gibi;
her okunduğunda,
ayrı bir lezzet
ayrı bir tat verir.

Arılarda sinekler gibi;
tadını ve duygusunu bilmeden,
çiçek zannedip,
her gördüğü yere konmaz.

Öyküden roman,
şiirden destan olmaz.
Tabi okumasını bilirsen,
okursan bildiğin gibi.

                   12.03.07/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Ressam

Çok yakınımda olsan,
yüreğinden çıkan
o güzel ses kulağımda
çınlasa,
Hatırlasan,hatırda kalan
bir hatıra olsan,
yüreğinin bir köşesinde
kabul görsem.
Tekrar görüşebilsek,
zamanı durdurabilsek,
uçup gitmesin diye,
kelebek gibi duvara
raptiyeleyebilsem zamanı
Hakikatleri görüp aydınlansa resim.
ortaya çıkacak değerim.

                                 30.05.10/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Reyhanlı

Resimlere baktıkça
Eski günleri anarım,
Yeni güne kalanları
Hasretle hep yanarım.
Acı dolu hatıradan başka
Ne kaldı yarınlara
Leyla’nın aşkını çıkar,
Izdıraptır arta kalan.

Ramazan Çiçekli
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Riya

Kimse bilmez
Basir,
Şemi,
Alim'i
Bizi bizden iyi bilen,
O müstesna.
Üzülme isteği
Yerilme korkusunda
narsist duygular var.
Yetersizlikler
önemsizliklerin
altında riya var..

                               .07.03.13/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Rölatif

Dolaylı  etkisinden
dokunarak  indim
yavaş  yavaş,
yukarıdan aşağı
bacaklarına.

Tedirgin ve kırılganlığın
zincirleme etki yaratmış,
ağır ağır
aşağıdan  yukarı çıktım
bacaklarından.

Mutlu  ol  ve sakinleş,
doyuma  ulaşmışken.
kendinden  emin  ol,
yürü yüzün  gülsün,
cennetini  yaratmışken.

                         03.06.12/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Rte

Sen kimsin
üç harfle özetler
üç harfle şiir yazarım
seni için,
İçinde edep olmayan
ama terbiyem müsade etmez /R:Ç

                                          19.03.13/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Ruhum şimdi kış

Kar dinse ne olur
dağdan gelen rüzğar
karı alıp savurur.
Yüze vurur ayaz
ayaza alışkın bakışlar
sevdiğim kadın olur.
Gözümü doyuran,
ruhu dindiren hiç bir sey yok,
Ruhuma benzeyen
düş kelebeğim kara sevdam
hep kara kış,
Ruhum göç halinde
bırakıp gidenler,gelip kalanlar
ruhumu yıkıntıya çevirmiş
sevgiye açılan kapılar,
beklediğim mevsim yok şimdi.

9.2.14.16

Ramazan Çiçekli
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Ruhumun mevsimleri

bir ışık görünce değişen
yaprak döküldüğünde zaman
keyifsiz ve mutsuz ruhum.
biyolojik saatim düzensiz
ışığın doğru yüzü parlak olduğu
gün
ruhumun değişen mevsimleri
kış ve yaz bu gün
29.12.14.16/RÇ

Ramazan Çiçekli
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Ruhun buluşması

düş zengini hayallerin peşinde
bir gül düşüyor gecene
seninle olamamanın acısı var
kalbim yırtık sökük yamalı
bohça gibi
gölgeni üstüme bıraktığın gün
geleceksin biliyorum.
özlem uykusuz
uzaklık sınırsız yinede sen benimsin
yarınının sevgilisi sevgimi verdim
ben dünyayı gözlerinde sevdim
sen aşkı ağlattın
sende ben varım benim içimde herkes
17.11.14.16/rç

Ramazan Çiçekli
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Ruhun gezintisi

görmeyen
gözümle baktım
tutmayan
bacaklarımla koştum.
Dilim lal
kulaklarım
sağır olana kadar.
Esen rüzgar
bulutların arasında
gezdim ben.

11.5.14.16/rç

Ramazan Çiçekli
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Rüku

Tefekkürümün
 yeniden teşekkülü
 varlığım
 benliğim
 sırrım,
 sırrımın
 sırrına erdim.
Şuurumun
 derinliğindeki ruhum,
 sende
 kendimi buldum.
 Duygu dolu
 bir kalp,
 kesin
 ve sade bir dil,
 Neden bilirmisin
ısrarım
 üç kez seher vakti
 tekrarımsın
 ve kapı eşiğinde eğilirken.

 20.09.13/Bursa.

Ramazan Çiçekli
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Rüya

Seveni uyku tutarmı
ben uyurken uyanıktım.
uyuyanlar ne bilir.
Yüreğim düğüm düğüm
düğümlendi.
İnce bir hastalığa
düştüm.
Tabib çare ararken
yüreğimde,
kan taşını gördü
bir sarrafa götürdü.
yüzük yaptı parmağına
taş eridi damla damla
kan aktı.
aşk'a uyku haramdı.

                            25.4.08/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Rüzğarlı güneş

Rüzğar güneşe,
gücünü göstermek ister.
Güneşli havada,
Fırtınaya çevirir meltemini,
Yoldan geçen adamın;
çıkartmak ister ceketini,
direnir adam.

Fırtınalı havada,
güneş ılık ılık,
gönderir sıcaklığını,
ceketini çıkartır adam,
Güneş;
Sessizligimi uysallık sanma'der,
rüzğara.
                           22.11.06 /06.00  /Bursa

Ramazan Çiçekli
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S e ms

Kelimeler dudağa düşse
kubbe altında,
Gece uyku girer mi?
gözlerimize.
Kubbe  yankı bulur
sözlerimize,
uzağı görebilir mi?
göz.
Ey! dil  ile söylenen  söz
gelmeden  kalbe de uğra.
Günahın  çıkış yolunda
Mevla'na

                                  26.01:13/Bursa

Ramazan Çiçekli
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S i t e m

Nedir senden çektiğim
Hayatı  zindan ettin,
Git, dönme bana
Yoluna  ölürüm sanma.

Her koşul ve şartta
Koynuna girer mi sandın
İşte buna aldandın
Sen ne aptal adamsın…

Ramazan Çiçekli
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Sa tende yatarken

Yeni heyecanlar
beklerken
bu  bahar,
Vedalaşma
zamanı  geldi,
hareketli  bir  yaz  için.
Her şey
yeniye  gebeyken,
eskiyle
vedalaşma  zamanı.
Kokuların
birbirine  karıştığı
günler adına
sa tende  yatmak  için.
Ömrümü  tüketen
bir çok  neden  var,
gitmeden  önce
bir uğra
kalbimin derinliklerine.
İçten  ve rahat  bir
özgürlük  yansısın
ruhuma,
Ölçüsü  yok  sevginin
nedensiz  bir aşk  için.

                              04.06.12/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Saat

Akşam saati var;
güneşin battıği,
kendi kendine
kaldığın,
gündüzün bizi
geceye bıraktığı
insanın ruhunda
sessizlik çöktüğü.
Sabah saati var;
yaşlıların sevdiği,
güne daha mahmur
ve yarı uykuda geçen.
Öğle vakti var;
aklın,ruhun ve kalbin
tam ortasından geçen.
Benim eşek saati
eşref saatim var;
ne zaman geleceği
belli olamayan.
hayatın kendi akışında
ara sıra aklımı yoklayan

24.1.14.16

Ramazan Çiçekli
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Saat çiçeğim

dakikalar akrep ve yelkovanın peşinden koşuyor
yakalamak zor saatleri
zaman sizi yönetmeden erteleyip ötele meyin
bu günün yarını yok ki
güçsüzlüğün gücünü tüketmeden korkularınla
yüzleşmelisin.
dağılmış zamanı toplamak için derin bir nefes l,
kontrol et hayatını hayır demeyi öğren
kendine zaman ayır, hayırların da bazen hayır var
zamanın zamansızlığında mutlu ol.SAAT ÇİÇEĞİM

                                                     30.12.14.16./rç

Ramazan Çiçekli
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Sabah

sabah vakti güneş çalmaz  kapını,
ezan sesi kulakların  açar pasını,
yar gelmedi diye tutma yasını,
bir tılsım  ile açar  gözlerini  sabaha.17i4i21i16.rç

Ramazan Çiçekli
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Sabah vakti

hece hece sözleri ekle
son söz sabahın olur,
gece dürüm dürüm dürülür.
mahcubiyet
saygıya dönüştüğü gün.
seninle olmanın gururu ile
elim eline,gözlerim gözlerine
saçlarım rüzgara teslim,
içimdeki çığlık
seher vakti sessizliğinde
gülüşünde saklı
kederin mağduriyeti
korkularına yenik düşmemiş
7.11.14.16/rç
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Sabrın bedeli

O kadar kıymetli ki şu sabır haznesi,
İstediğine sabretmeyince,
istediğine kavuşamazsın.
Sabır olmayan da sevgi ne arar,
bolluk ve bereket sabredenle beraber.
Meleklerin sabıra ihtiyacı mı? var,
o zaten aşka meftun.
İki kudret arasında hadi gel  de
karar ver,
içindeki arzuya en iyi kavgayı melekler
eder.
Arzu da sabır ne arar,onun kavga alanı,
göğsün sağ tarafı,
iki kavga arasında yüreğim kaldı.
Sabrım öfke ve arzu ile kavgalı,
yüreğim öfkeye arife,arzular seferi,
tövbe sabır, sabır marifet se eğer.
Göz kapanır ölüm gelir,göz açılır,
kıyamet koparsa.
benim sabıra ihtiyacım var.
Kalbim bir bağlanırsa zenginliğe
ayırmak zor gelir üstdadım.
Aşkım ne kadar kuvvetli,
günahlarım o kadar çoksa
sabrım da bir o kadar yok.
Sevgim seninle karşılık bulursa,
kötülüğe karşı iyilik diler,
dilim kalbimden kolay suç işler.
Şikayet edemem evrad ile
meşgul edersem kendimi.
Gözüne bakmaktan,seni düşünmekten,
kendimi alamam,tahrik etme beni,
zaten senden uzakta durmaya cesaretim yok
diyen bir sabır taşıyım ben.

                                                        09.02.09/Bursa

Ramazan Çiçekli

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Saçların

beyaz saçlarım
rüzgara dolanır
elimde kalem
dilimde mısralar
kağıda dolanır
dokununca saçlarıma
siyaha boyanır..ağustos 2017/raci

Ramazan Çiçekli

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sadaka

Delalete düşene,
yardıma muhtaç birine,
güzel söz söyleyene
gülümse,
Birşey ek birşey dik,
vaktini iyi değerlendir.
Ekmek,su,hava
bulunmaz bir nimettir.
İlim irfan öğren,
bu dünya ya iyi insan yetiştir.
Tövbe et barışcı ol,
bunlar  bir ibadettir.

                              17.03.09/Bursa

Ramazan Çiçekli

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sadece  gülümse

gülüşün
    gözlerimden aktı yüreğime
    görme arzusu ile
    ayaklar altına aldı gururum
    ve senin için duygular darmadağın
    esirim gülüşüne erkeğim
    gözlerinde fahişe olmaya razıyım
    anlasana ağlıyorum senin için
    her gece bana gel benim ol
    yasakları kaldır gecenin mahremiyetinde
    ne olur şeytan tuzak kurdu kalbime
    uzan yanıma al kollarına
    ve bak gözlerime
    saçlarım dökülsün geriye
    ve gülümse
    şeytanın kör dediği yerde
    ve benimsin bu gece
    gecenin yokluğunda
    gözlerin kalsın senin  yerine

    18.8.14.16/rç

Ramazan Çiçekli

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sağım solum sobe

Aklı vijdanı
hep haktan yana ama,
kulağı işine geleni duyuyor,
Sağını solunu şaşırmış,
gözleri şaşı gibi,
farklı yere bakıyor.
Entelle dantel saf tutmuş,
aynı amaçta.
Yandaşla yoldaş aynı yolun yolcusu,
kıblesi hep aynı,
şaşılacak ne var bunda.

                                  06.04.11/Bursa
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Saide

Beğendim sevdim seni,
Farkedip gördüm seni,
O günden sonra bir gün yüzü
görmedin sen,
İsterdim ki mesut ol sen,
İnsanın adı ile değişir kaderi,
Senin değişmedi kaderin SAİDE'm

                               14.02.10/Bursa
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Sakin ol

Önce bir sakin ol
Duygularına hakim ol
Soğuk kanlı ve hoşgörü içinde,
Tartışmadan uzak dur.

Kimseyi  küçümseme
Kendini büyük görme
Sakin  bir şekilde
Öfkeden uzak dur.
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Sakine

Gökyüzüne açılan
bir pencere
önünde mis gibi
kokan fesleğen.
Sokakta çocuk
ağaçta kuş sesi
kulağa hoş gelen
Göz göğü
kucakladığını
Kalp dünya ya
açıldığını düşün.
Varlık içinde yokluk
kalbin ve ruhun
serzenişi gibi.
Nefiste telaş
ve heyecan sayesinde
gönül rahatlığa ve
huzura bırakır yerini
Kalp
ancak hatırlanmakla
dinlenir.
Doğruluk ve huzur
yalan şüphe halidir.
Gökyüzünün maviliği
insana huzur verir.

08.03.13/Bursa
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Saliha hanımın faziletleri

Kirmizi /al sende
pembe bende gönlüm sende
Ask renginde sevismek yok
ruh varken bedende
Her hucre dusunurken seni
sen istemedin sevişmeyi
dondurma alayım sana
salıncağa bindireyim
koynumda sallayayım
doya doya
Koş sevginin kucağına
ıslat gözyaşlarınla
küstüm çiçekleri düşsün toprağa /ss

                                  29.5.15.16/rç
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Salyangoz

Nemli havalarda,
Yalak yalak gezer geceleri,
Gündüz ıslak ayak izleri,
Ayak altında dolaşır.
Önde alıcı iki anteni,
Dedikoducu seni.......

             04.10.06/23.00/BURSA
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Sana elveda demeye geldim

Sana elveda demeye geldim,
anlamsız gelen hislerimi
artık tekrar etmeyeceğim.
Duygularım boğazımda
düğüm düğüm düğümleniyor
Sana artık elveda demeye geldim

                                .6.10.20.16.rç
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Sana geldim demeyi çok istedim

Bir zamanlar yanıp tutuşurken,
çabucak unutulan sevdalar gibi,
nefretin ölçüsü olmayan,
ulaşılamayanlara zamansız
sevgim.
Yağan yağmur gibi,
adı mevsimi belli olmayan sen,
vakitsiz girdin hayatıma.
Zincirle bağlıyken  geçmişime,
nasıl gelme mi isterdin,
ellerimde ki bu kelepçlerle birlikte.
Çocuklar gibi sorgusuz sualsız
sessizce,sözlerin de
hayat bulmaya sana geldim,
yaşadığım ne varsa geri de
bıraktım,
Yüreğinin en gizli köşesinde
sakla beni,ellerinle ısınmaya
sözlerinle hayat bulmaya geldim,
demeyi çok isterdim,olmadı.
Yürekten beni sevmeni çok bekledim,
çok istedim inan olmadı............

                                                   26.05.09/sonenumutlar42
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Sanal alem

Görünen görüntü gerçek,
Gösterilmek istenen görüntü,
Gidilmemiş görülmemiş yerler,
Karşılaşılmamış insanlarla dolu.

Yaşanmak istenip yaşanmamış,
Hayatın izleri ön planda,
Gerçek hayatın gölgeleri,
İhsan etmemeli hatırama.

Sanal alemde;
Kaybolup gitmemeliyim.
Yaşanmamış hayatın izleri,
Ele vermemeli beni,

Kopyalanmış meçhul bir sima,
Olmamalı resmimde.

           13.04.04/Bursa
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Sanal dünya perileri

Hiç tanımadığı birini
sevebilir misin.
Birbirine bağlı
ruh ikizi gibi,
belki de evrenin gücü
sayesinde,
birini sever.
Ne zaman
birini düşünsem
diğeri gelir aklıma
hiç farkı yok
ikisi arasında
büyülenirken insan.
Ruh nasıl  yakınlığını
hisseder,
sihirli kelimelerin
nasılda peşinden gelir,
periler.
İçimizdeki kelimelere
sadık  kalsak,
durmadan döksek
içimizdekileri,
Ölüm yasak olsa sevdiklerimize
ne  olur sanki

                                     02.03.13/Bursa
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Sanal ilişki

Sanal alemin içine sürükledin,
vakit ayırmadın hep  ihmal ettin.
Gerçek hayatla yüzleşemem,
kendi içimde yanlızlık içindeyim.
İçime kapandım derin yanlızlık içinde,
yalancı bir kimlik üzerinde sevemem seni.
Beni yargılamadan dinleyen, dürüst ve
güven duygusu görüntüsüne,farklı
yakınlığına aldandım,
Gerçekle yüzleşince biliyorum,
yürümez bu ilişki.
Hayatı okumaktan çok yaşamak istedim,,
içten sevince dayanmaz bu yaşlı kalbim,
Seversem ben şiir gibi severim.

                                              09.04.10/Bursa
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Sanatçı ruhum

bir sanatçı ruhu?
var
bazen ağlatan
sözlerim var
bazen güldüren
ne zaman yazsam
yaşlı gözlerim
düşünsem
acıyı hissederim
müzik
ve danstan gelir
ruhumun güzelliği
söyle
benmi
yanınıa geleyim
yoksa
ruhumu göndereyim
derinden
Içinden geldiği zaman
ara beni
hep kalbimde yerin

9.4.16.16/rç
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Sanatsal siyaset

Eleştir sen iktidar karşıtısın,
onay versen iktidar yanlısı,
Toplum yararına aykırı,
aradaki kokmaz bulaşmazların
yaptığı,
Avaz avaz bağırdı mizah
duyan olmadı.
Hava dışarda sıcak içerde soğuk,
sanat siyasetin vesayetinde.
En uzun gecenin sonu 24 aralık
anlayacağın sanat panik içinde

                                             03.02.10/Bursa
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Sarı ve beyaz

başımdaki saçlar sarı beyaz
mevsim kış ve yaz
ikisi arasında gelip geçen bahar,
yağmur bulutları dolanır üstüm de
sırılsıklam tenim
üşüyor bedenim.
ben kimsesizliğim ağlarım
gül kokan yaprakların altında
yol bulan karınca görünmez olur.
ya sen görseydin yarı yoldan
döner-miydin..

22.5.14.16/rç.

Ramazan Çiçekli

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sarışın aptalsa

sarışın
aptalsa
çirkininde
olsun aklı
kalbin yanında
yürek
aklın yanında
yoksa zeka
ruhun
ölümsüzlüğünde
sevgisiz
yaşanır mı dünya
ruh ikizim
aşk tadında
mahşerde

                    13.06.15.16/rç
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Sayıların dili

her sayının bir dili var
bir teki ve çifti meydan getirir
iki sayını dişisi
üç yetkin bir sayıdır
dörttür adaletin gücü
beş evliliğin simgesi
varlıkların adı altı ise
yedinin durumu kritiktir
sekizde ahlak ve erdemlilik
üçün karesi dokuz olursa
onla son bulur yaşam
çünkü pisagor öldürüldü 20.9.17.16 /rç
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Sebebi yok yalnızlığın

Yalnızlık kimsesizlik değil,
Terkediliş hiç değil,
Yalnızlık bir dost,
Sebebi yok yalnızlığın,

Geriye dönüp baktığımda,
Sebebi olmayan yalnızlığın,
Hayali çizilirken aklımda,
Kaybettiklerimin  acısı içinde,

Elimden tutan gelecek,
Rüzgara karışan zaman,
Kalabalık hayalimin hisleri,
Hayal ettigim hayatın kendisi,

Ruhumun dinlendiği,
Tesadüflerin heyacanı,
Yaraların kapandığı an,
Kendini yenilemektir,yalnızlık

                         10.10.06/Bursa
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Secde

secde ederim
hasretinden
aşkından
sana sığınırım
yarab
cehennem ateşinden
başım
secdeden kalkmasın
cennetine
girmeden ölürsem
yarab

             12.12.15.16/rç
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Sel pak

ah o mendiller
bazen
gözyaşlarını siler
bazen de
canınızın yandığı
yerdeler
nerede o
kenarı işlemeli
kokusu sinmiş
buruşuk mendiller.
26.11.14.16/rç
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Selam

Gördüğünde;
Selamü aleyküm'e aleyküm selam de,
bir selam ver,merhaba falan de,
ya da başını salla.
Allahın selamı üzerine olsun.
Selam verdim rüşvet diye almadılar.'
diyor ya şair,hani haksızda değil.
Karşıdan gelene,selam vermesen olmaz,
verirsin almaz,
Bazıları  başını eğer,yürür gider utanmadan,
Selam vermeyi almayı öğrense  olacak ama,
 ya adam adam değilse

                         21.02.09/Bursa
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Selam Şehidime

Acı ve gözyaşı
yeşil gözlerinde yaşillendi.
Mehmetçiğin içinde
boğulan öfke,
gözlerinde belirlendi.
El ne bilir derdimizi
içimiz yanar belli ki.
Küçük ihmallerin yolu
büyük felaketlere doğru.
ALLAHIM sen bizi
görünmez felaketlerden koru.

                                 28.02.08/Bursa
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Selfie

Sing'lenin adı imdat
amacım sing sing gitmek,
sing'leri bir arada topla
kendi en son sing'ler yap.
şarkı söylemek yerine
singl singl diyeceksek eğer,
imdat imdat Türkiye nereye
gider.
Türkçe'ye ne oluyor en son
sing'lem,
SELFİE ye yerine şip sak
demek gerek.

15.4.14.16/RÇ
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Sembolik düzen

Farz et ki
bir sorun var
kavgamı edelim.
Ezilenin şiddeti meşrudur
diyorsak
bir daha düşünelim.
Zaman dilimi içinde
gidenlerle
kalanların
arasında ki acıyı
hissedelim.
Süreklilik çizgisinde
yeniden
toparlanma yeteneğine
sahibiz.
Farz edelim
anayasa yok,
kaybolup
gidecek miyiz.
Sembolik düzen içinde
gelenekten
ilham  alan
yeni  bağlar  kuralım.
Nefret etmeden
çatışmadan uzak,
iç içe dostluğu
yaşamak  varken,
birbirimizi
öldürmek mi gerek.
Cumhuriyetin erdemli halkı
öteki benlikte
ahlaki bir ilişki içinde
birlikte  yaşamanın tadını çıkaralım.

                                      26.02.13/Bursa
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Sen  seç

ruh sarhoş
beden narkoz vurgunu
ağızda dil altı
zihin uyku halinde
kendini tanımayan ay hali
yapta kimse duymasın.
bir tetikler diğeri cezbeder
haz hali zihne odaklı
ötelemeden önce kalbi
sonra zihni doyar.
her halinle seviş
sabrın son noktasında
kafanda süsle lezzeti artsın işin
erkek beyefendi kadın zerafet sahibiyken
bitir işi
sen seç seçilen olmadan

5.9.14.16/rç
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Sen bende

Ben sende
filinta
çakı
dağ
aslan gibiyim.
Sen bende
Peri
bebek
gül
melek gibisin.11.1.14.16
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Sen bilirsin

Gözler yorgun, kalp dargın,
Beklemekten.
Akıl karışık, duygular  perişan,
Düşünmekten.
Sevgi ve umut kırgın,
Öfke,nefret ateş küpü,
Hasretten,
Seni bekliyorum,
Hayalinle baş başa
Olmak istemiyorum,

Ramazan Çiçekli
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Sen diye

eskiden tanıdığım
yeniden sevdiğim
sen diye
uykuyu gözlerime
haram ettiğim
gecem gündüzüm
uğruna hep
yasaklar çiğnediğim
sen diye
neredesin sevdiğim

            7.7.15.16/rç
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Sen herşeyimsin

'Sen' diyor gerisi gelmiyor,
İçimdeki bende  kendimi dinledim.
Boşluğa 'herşeyimsin 'yazarak,
yarım kalan sözünü tamamladım.
Kendi benliğimden vazgeçmek,
onun  büyüsüne kapılıp yok olup
gitmek istedim.
Boşluğun yanındaki yokluk o kadar acı ki?
Aşka ihanet ettim 'SEN HERŞEYİMSİN' diyerek

                                                               27.04.10/Bursa.
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Sen konuştun

dağlar sustu sen konuştun,
toz bulut oldu .
çiçekler sustu sen konuştun,
yaprakları soldu.
pınarlar sustu sen konuştun,
gözü kurudu.
bulutlar sustu sen konuştun,
gözyaşı döktü.
sen sustun ben konuştum ,
suskunluğum dan haberim yoktu.
ve bir gece saçlarım  kar beyaz  oldu..
                                       22.4.21.16.rç
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Sen olduğun için

seviyorsan
yücelt sevdiğini
hakkını ver sevginin,
acı hissediyorsan
senin olmadığı için
acı çekmelisin.
kavuştuğunda
sevgiliye yok ol
o sen olduğun için/rç 2014
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Sen olmak varken

Yüreğim
gümbür gümbür atar,
karanlık yüzüm
ayın diğer tarafı gibi,
büyüleyen yanım
orda gizli.
Sıcaklığım
yakmadan
ısıtmaya çalışır.
ruhların gizli haritası
bende,
seni sevmeye çalışırken,
kendim
olduğumu bilmek gibi.
Aklıma gelen
sende kurulan
cümlelerde,
Kulağıma çalan müzikte,
ver elini elime,
gel benimle,
Kral frekansında
titreşir bedenim,
sözlerim sen olmak gibi.
Dudaklar   her an seni
gülümserken,
gözlerdeki renkler
bulaşıcı,
varlığın ateş,
dilde dökülen ilham
gibi.
Hımm,iiii,bilmem diyen
mısralara can veren
SEN OLMAK VARKEN......

                               14.12.11/Bursa
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Sen onları ademden bil

içi dışı
bir değil
sen
bir olanı gör
hepsi ayrı,
huy
ayrı tavır
sen
iyi olanı gör
her biri
ayrı yoldan
sen aynı
yoldan olanı gör
her biri
ademdendir
sen onları
ademden bil .7.1.19.16.rç
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Sen var ya

Sen var ya sen,
Başımın tatlı belası,
Ayrılmaz parçamsın sen,
Gönlüme düşen bir damla,
Kalbimde heyecan,
Dudağımda tek kelime; damlasın sen.
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Sen varken yapayalnızım

Duygularını gizleme ki,
duygularıma karışsın,
yansın tutuşsun,
yanıp kül olsun,
rüzgarda savrulsun ,
külleri yağmur olup ıslatsın ,
hayat bulsun toprak,
sen varken yapayalnızım
yokluğuna sarılıp uyudum
sevgilim.31.3.19.16..rç

Ramazan Çiçekli

https://www.antoloji.com
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Sen ve ben

Sen bir elmanın yarısı, yarısı ben
 Ben bir kalbin yarısı, yarısı sen
Sen bir günün gecesi, gündüzü ben
 Karanlıklar sen, aydınlıklar ben

Ramazan Çiçekli

https://www.antoloji.com
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Senden önce

her yanım kırık dökük
aklım ruhumla kavgalı
kalbim arada yitik
özgürlükte sınır tanımaz
ruhum
hafızam da sen
sevgiden başka bir şey
veremem ben.
sıralı ölüm yakın bize
yitik hayallerimin isyanı
ağıtları m.
sevgi çemberi içinde şiirler
yazdım
satır aralarında
seni sevdiğimin farkında mısın.
yorgun düşmüş umutlar için
gün sonu ,ay sonu,mevsim sonu
yıl sonu aşk yemini ettim.24121816..r.ç

Ramazan Çiçekli
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Senden önce ben

her yanım kırık dökük
aklım ruhumla kavgalı
kalbim arada yitik
özgürlükte sınır tanımaz
ruhum
hafızam da sen
sevgiden başka bir şey
veremem ben.
sıralı ölüm yakın bize
yitik hayallerimin isyanı
ağıtları m.
sevgi çemberi içinde şiirler
yazdım
satır aralarında
seni sevdiğimin farkında mısın.
yorgun düşmüş umutlar için
gün sonu ,ay sonu,mevsim sonu
yıl sonu aşk yemini ettim.3.12.18.16..r.ç

Ramazan Çiçekli

https://www.antoloji.com
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Senden sonra

senden sonra;
gözlerimde gece olmaz ,
bundan sonra;
bende  kayboldu hayat.
ondan sonra;
sözler bir başka köz olup söndü
gözlerimde

                  27.1.21.16.rc

Ramazan Çiçekli
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Seni aldatırsam

Seni aldatırsam eğer,
günahını da  çekerim,
İşte o zaman;
beni hoşgör ve affet.
Öfken sevgiye dönüşsün,
birde  koparsa ipler,
yeni heyecan vadeden,
fırsatlar her yerde var.
Sen yine düşün ve sabret,
ayrılığı düşünme sonu ölümde olsa
ikimiz için hayır var.

                          15.12.08/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Seni ateşe vereceğim aşkım

Seni ateşe vereceğim.
Aşkım.
seni yakacağım
ve alevinde dans edecek
tutkularım
ve arzularım
cezaevinde mahküm
dudaklarım
kurumuş nehir
öpmeye
sarhoşum kör kütük
tüm delilik bende
kalbim seni sevmekte ..17.temmuz17.16/raci

Ramazan Çiçekli
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Seni hatırlatıyor bana

sevgi bilir
sevgisizliğin acısını,
hayatı sevgisiz geçiren
ne bilir sevgisizliği.
acı  da olsa
sevgisiz yaşanmaz.
kaybetmek
dayanma gücü veriyor insana
güven veriyor
sevgi hep seni  hatırlatıyor bana 4.7.2016 rç

Ramazan Çiçekli
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Seni seviyorum

Sevgim hiç eksilmedi.
Sabrım da  tükenmedi.
Seni hiç kıskanmadım,
Sana güvendim her zaman.

Hatamı yüzüme hiç vurmadın
Öfkeye gem vuruyor yanında insan
Seni belki bu yüzden sevdim..
Bir tanem seni seviyorum ben.

Ramazan Çiçekli

https://www.antoloji.com
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Senin  için ıı

ölçtü biçti aklım
bir nehir gibi aktım
zamanı yonttum
senin için
yükseldi alçaldı yüreğim
açıldı kapandı gözlerim
gezdim dolaştım semayı
senin için
dilimin ucunda söyleyemedim
dökemedim kelimeleri bir bir
anlatabilsem hakikati
senin için
gelip gidişini sevdim
yağmur altında eridim
karıştım toprağa
senin için
yeniden doğmak için
sende doğmak için sevdim

17.5.16.16/rç

Ramazan Çiçekli
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Senin için

önce selam verdim
muhabbet için
senin önünde yanayım
senin için
gönül aldım sır sakladım
mutlu olman için
sevdim sevindirdim
gamını almak için
dua ettim yalnız senin için

8.8.14.16/rç

Ramazan Çiçekli
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Senin kadar sevemem seni

fevri davranma bana
sonra pişman olursun
aklından silersen
üzülen sen olursun
varlığına neden olan
tanrıya inan
gelgitlerin var
ve yersiz endişelerin
görüyorum seni
altın kum taneleri gibisin
tutamam sonra
dökülüp gidersin
avuç aralarından
tuvaldeki resim
ruhumun derinliğinde
sensizliğin
merakına muradım
uzakta olsam hep senin
yanındayım
senin kadar sevemem seni
gerçeği düşün
gerçekte
bir sen varsın senin için .7.1.19.16.rç

Ramazan Çiçekli
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Senin olmaya geldim

Şiir kitabıma bakmadan
 okumadan şiirleri,
 satır aralarına gizlendiğimi
 göremezsin.
İnceledin baştan aşağı
biyoğrafimi,
 Merak ettin duygularımı,
tutkularımı aşkımı.
Cevapsız kalan sorular mı
var.
 Birde kadın olsaydım var ya
 felaketin olurdum.
 sen beni satır aralarında ara
 Zamansız
 mekansız
 ölümsüz dünyada
 Yalansız riasız,
 masumiyetin doğduğu gün.
 Kalbinin sesini dinle,
 Bir nefeslik ömür de
 koca bir ömür,
 iki nefes arasında SEN varsın.

 23.09.13/Bursa.

Ramazan Çiçekli
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Seninle her şey güzel

Sen bana;
mutluluk verdiğin zaman,
ağrılarım yok olur.
Sen
yanımda olduğun zaman,
ruhum dinlenmiş olur.
Tehlikeden uzak,
huzur ve mutluluk bulur
ruhum.
Duygularımda yanılmam,
bunun nedeni,
sen olduğunu biliyorum,
Gönül sultanım,
üzgün olduğum gün
sen gülümse yeter.
Bu bahar mevsimi
bana gel,
çok uzak mesafeden,
okyanus ötesinden,
büyük bir özlemle,
Her zaman
her şey çok güzel,
seninle geçen zaman içinde
Aşkımız çok özel

                         26.2.2014

Ramazan Çiçekli
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Seninle mutluyum

bana bırakma zamanı
biraz değiştim
duyduklarına gördüklerine
inanma
içindeki duygusallığını sakla
seninle mutluyum
gelecekten umutlu
geçmişi geri getirebilsem
hayallerim yaşamım olurdu
alışkanlıklarım alışamadım
seni tanıyınca
biraz değiştim …2.12.18.16.rç

Ramazan Çiçekli

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Serzeniş

Sevgi saygı adına ne varsa
Unutulmaya yüz tutmuş
 Yüzümüz var mı bilmem muamma
Varsa belki on, belki üç belki beş.
Kim kiminin dilinde meze,
Telaşla düşmanca bir ezişi,
Kimileri kuyruğunu tutmuş
Bir sağa bir sola çekiş,
Unuttuk uyuduk
Rab-bedir en son varış..
Dedim ya"sevgi adına ne varsa
Unutulmaya yüz tutmuş//SY4.1.19.16

Ramazan Çiçekli
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Sesli düşünceler

Derin vadi de,
Yankı yapsın,
Sesli düşünceler.
Yansımaları dalga dalga,
Kulak çınlatsın.
Tempo tutsun,
İki yamaç arasında.
Akıl ötesinde,
Olup bitenleri,
Derin derin düşünsün,
Yürekli insanlar.
Silinmeyen silik görüntüler.
Görüntü kirliliği,her zaman.
Hafızalarda  tazelensin,
Sesli düşünsün,
AYDIN İNSANLAR.

                 02.10.06/2400/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Sessiz kavga

Kanlı  mı kansız mı derken,
bir iç savaş sürüyor,
içten içe sessizce.
Çatışmadan uzak yaşayayım
derken,
Kendi hayat tarzımı sürdürmenin
korkusu yaşanıyor gizlice.
Tedirginliğimi yok edecek
kimse yok mu bu memlekette.
Senin gibi düşünmek
senin gibi yaşamak zorunda kalır,
yaşama hakkımı alırsan elimden.
İnan ölümün benim elimden olacak,
katilin ben olacağım,
Kimse kurtaramayacak elimden.

                                20.05.10/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Sessiz ünlü

Ünlü- ünsüz,
İkisi de harf.
Hangisi bunlar,
Cevap veren yok.

sesli-sessiz,
ikiside ünlü.
Bende ' ünlüyüm'
Kabul eden yok.

İyi  kötü,
Şiir yazdım.
Ünlü şairlerden,
Eleştiri çok.....

Şiir yazan,
Sesli ünlü şairler,
Beni kıskanmışiar,
Haberim yok.......

                  01.10.06/2300/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Sessizlik

Merak etme sen
 hep mesafelidir
 ilişkilerim.
 gözümü kapatıp
 kollarına
 bıraktığım olmadı hiç.
 Dümdüz gittiğimde
 istediğimin olacağını
bildiğim için,
 geçen hafta
 öyle bir göz kırptın ki,
 hayatla inatlaşmam
 beni benden alıdı.
Hoşgeldin ıssız adam;
 nerdeyse
 içine çeken sessizlik.

 16.09.13/Bursa.

Ramazan Çiçekli
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Sessizlik suikasti

Unuttuğum bir sözdü
konuşurken anımsadım.
Ne kadar çok şey,
bu sessizlikte;
suikaste kurban gitti.
Adını anlamaya çalışırken
belki de;
bile bile yapıyorum aynı şeyi,
en çok bu sözü
söylemek üzere beklerken,
suikaste kurban gittim.
Sen varken beni heyecanlandıran,
yepyeni bir ben varım o zaman,
Seni görünce gereksinimlerim
duygularımdan öte,
açlık çekilen bir sen vardın,
sende suikaste kurban gittin.
O sözü nasıl söyleyeceğime dair,
büyük bir eksikliğim vardı keşke
hatırlayınca söyleyebilseydim.
Söyleyemeden suikaste kurban gittim.

                                            30.03.10/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Sev

onu,
bunu ,
şunu ,
boş ver seveceksen
önce kendini sev.
yok birbirimizden farkımız
adımız insan olan
hepimiz bir kuluz,
sevgide olsun yarışımız..
kendin için
beni sevmek zorundasın
iç dünyanı yansıtan
bir aynayım ben.
bende gördüğün sensin sen.21.4.19.16..RÇ

Ramazan Çiçekli
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Sev beni

normal zamanda gelmedim ki
dünyaya,
ramazan arifesinde cuma günü
kader bağladı,
sevgi yoğurdu bizi.
dün ve bu gün olduğu gibi
hata ve sevabımla sev beni
ayrılık AYIRMADAN bizi

4.11.14.16./RÇ

Ramazan Çiçekli
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Sev beni ben gibi

Hafızamda
yer tutamam
senin gibi,
sülietin gözönüne
gelirse belki.
Dokunan eller,
dökülen binlerce
harf şahit.
Gecenin
karanlığı gibi,
gündüz
sır tutamaz belki.
İnkar edemem,
seni sevdiğimi,.
Aklım bana hasım
sana dost,
duymuyorsun ki
beni unut.
Gözlerinle süzerken,
uzaktan el sallar
yeter dersin belki.
Sen gibi sevgini
ben gibi,
paylaşmak isterim.
Gözlerinde uyku akarken
çağırdın beni,
ben seninleyim
BEN GİBİ........................

                              20.11.11/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Sevcan

Hileli kaçamak sözleri boşver,
güzel yüzlü hoş çehreli sevgilim.
Görünce gözlerim gül olup açar,
saçları amber kokan sevgilim.
Kalp gözlerimi açan sensin,
aklımı başımdan alan sevgilim.
Bir aşk delisine gönül bağlayıp
ardından gözyaşı döken sevgilim.
Başkası gibi seni nasıl görürüm
aşk öyle birşey ki sevgilim.
Huriler getirseler duvar gibi görünür,
gözlerim kalbini görür sevgilim.

                                      25.04.08/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Sevda  yolu

Allah rızası için
seni sevmek
niyeti ile
okuduğum her dua da
Sevgin artsın
gözlerinde gözlerim
aydınlansın,
dili süslü yüzü güzel yar.
Mutluluğunla sevindir,
bağım bahçem
yalansız dünyama gir.
Sevgin güç kuvvet versin
sevgime yar.
Her sözüne söz,
özüme özüm ol,
ruhum seninle olsun.
Canıma can katan
beni bana tanıtan
sevdana sevdam olan
sen benim sebebim ol yar.
olma Allaha ilgisiz..........

28.12.13/16

Ramazan Çiçekli
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Sevdiğim

Kesmedim
sevgime bağladım
bütün ümitlerimi...
biliyorum sendeki beni
bendeki her şeyi bildiğim gibi...
sana ❤ ten bağlıyım sevdiğim
tendeki dokunuşlar,
gözlerdeki bakışlar
deli ediyor beni...
kesmedim ümitlerimi
biliyorum teslimiyetin sonu
ölüm olsa da ...
uzaklara gitmeden,
nefsim teslim olmuşken
son sözüm ...
sonu ölüm olsa da sen seviyorum.21.12.18.16..rc

Ramazan Çiçekli
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Sevdiğim yanı

Kaçınılmaz
duygular var gerçek
algının ötesinde
Yıllar önce
hüküm sürmüş
yüreğimde,
Varlığından bi haber
tek kaynak hayal gücü.
Görkemli fiziğinden çok
cazip yanı kalbi ve ruhu.
Aslında,
zeki mi zeki
Kaçınılmaz
duygular var gerçek
algının ötesinde
Yıllar önce
hüküm sürmüş
yüreğimde,
Varlığından bi haber
tek kaynak hayal gücü.
Görkemli fiziğinden çok
cazip yanı kalbi ve ruhu.
Aslında,
zeki mi zeki
sevdiğim yanı
aklın sembolü bilgeliği.
sanki bunlar hep eski
eski değil o sevginin ta kendisi.....

                                       .19.03.13/Bursa..

Ramazan Çiçekli
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Sevdikçe  anlaşılır anlaşamadığın

Anlamadığım,
kadınların  bir çırpıda
tercih  ettiği insanı
tanımadan neden terk eder.
Çözemediği erkeği
dudak büker,
İyi değil  beğenmedim  demez,
çözemedim  der.
Bir uğraş  çaba sarf et,
anlamaya çalış.
Alışık  olmadığın  ne  var,
bir bak.
Farklılığın   farkına  varsan,
bir  ömür  boyu  senle yaşar
hiç  bıkmadan.
Sevmek  kafa  karıştırır,
sevdikçe  anlaşılır anlaşamadığın ......

                                       14.07.12/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Sevdiklerimle  beraber

Kimleri seviyorum;
dürüst  olanı,
İnsan ahirette
sevdikleri ile
beraber,
olma nedeni.
Sevdiklerim;
bülbül gibi öter,
gül gibi kokar.
O gül yaprağı
ben çalı,
gel rüzgar da
dalıma kon,
ahirette ol
komşu.
Gül yanında
dostsa dünyada
BÜLBÜL..................

                        02.08.12/Bursa
.

Ramazan Çiçekli
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Sevebilirsin

sevebilirsin
kırmadan dökmeden
dokunabilirsin
satmadan satınalmadan
bakabilirsin
yaklaşırken uzaktan
ve sana ait olmadan beden
kapa gözlerini
duyma sesini
dokunma konuşmadan
uyut nefsini
ruhunu özgür bırak ve hisset
sabrın derinliğinde bile
yine sevebilirsin

22.5.16.16

Ramazan Çiçekli
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Sevgi  insanı

Tüm enrjimi versem,
 sussam hiç konuşmasam,
 bir efsane olsam sende,
 direnebilsem yüreğine.
 Herkes' ne kadar iyi 'olduğunu
 söylese,
 ve sen gönül versen
 sempati duysan
 kendini sevdirsen
 övgü ile söz etseler,
 senden.
 Çok iyi insan çok iyi biri,
 bir sevgi neferi olsa yüreğin.
 Ölecek gibi
 bir şey olsa aramızda
 ve hissetsen,
 paradan puldan
 ve gelecekten söz etmeden,
 ve yürütebilsen
 bu beklentisiz ilişkiyi,
 aşka dönüştürebilsen.
 ideal bir sevgi insanısın sen.

 15.09.13/Bursa.

Ramazan Çiçekli
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Sevgi çözümlendiğinde

Bir anlamı var
bize yardım eder,
bizi çözer.
Zenginlik verir,
bakışımızı değiştirir.
İçerde ve dışarda
renk katar hayatımıza
baktığında
gördüğünde
söz söyleme hakkı
doğar.
Sevgin çözümlendiğinde

23.1.14/16

Ramazan Çiçekli
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Sevgi Gibi

bendeki  işbirlikçi sevgin,
bir ışık huzmesi bir sarı yaprak gibi.
bir anda yorgunluk çöküyor,
uyku kaçıran her renk  farklı etkiliyor insanı.
baktığında oda size bakıyor,
aynı anda aynı şeyi hissetmek gibi .
sevgiyi aşka dönüştürmek,
yüreğindeki yoklukta bir alan oluşturmak gibi.
sevgiye güvenmek,ruhunda bağ kurmak,
renksiz bir dünyada yok olup gitmek  gibi .
ben almasam da sende  olurum,
kalıcı  olmak için bedeni en  iyi kullanmak,
mülk sahibi  olmak  gibi .
bulunduğun yerde geçmişi görmek,
geleceği düzenlemek,
bütün renkleri  bir arada tutmak sevgi gibi.
SEVMEK
                                           15.12.20.16 R.C

Ramazan Çiçekli
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Sevgi gölü

Bülbül dalında,
Aşkınıı anlatsa.
Sevinçten gözyaşı,
Islatsa yapraklarını,
Esen rüzğarda,
Bir damla gözyaşı,
Dalga dalga titretse,
Sevgi gölünde,
Ben balık olsam.

Ramazan Çiçekli
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Sevgi sadakat ister

Flört,sohbet muhabbet  varken,
aldatma sınır mı tanır.
Temas yoksa da
en sadık insan,kendini kandırır.
Varlığından bi haber olan,
değer bilmez sevginin.
Dolaşırken sokakta
gördüğünü gözünde soyar.
Güvene sadakate bak sen,
birde parmağında yüzük varken.
İnsanı aptal yerine koyar, aldatır.
Bilmez ki; SEVGİ yalnız sadakat ister.

                                           25.03.11/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Sevgi uğruna

Nasıl tarif etsem,
Minyon tipli,ceylan gözlü biri,
Güler yüzlü,ince dudaklı,
Orta boylu sevgi dolu birisi.

Kişiliği davranışiında gizli,
Yalnızlığa dirençli biri,
Biz öfkeye yenik düşerken,
O sabır tesbihi çekti

Hayata ilkeli,güzele sevgili,
Kimseyi üzmeyen biri,
Yalansız dolansız,
Zamanı su gibi akıp gitti.

Babasıyla arkadaş ve dost,
Onu çok erken kaybetti.
Özgürlüğünü kaybettiği gibi,
Acıları rüzgara savrulup gitti.

Yasaklar koydu hayata,
Ben olmaktan çıktı ben için,
Esir oldu sevdiklerine,
Sevgi uğruna sevdikleri için.

Anlamsız sorular cevapsız kaldı,
O susmayı tercih etti,
Ve hafifçe başını eğdi,
Gözlerime bakarak uzaklara gitti.

                            29.034.05/ 2100/Bursa
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Sevgili Allahım

Ey sevgili Allahım;
çok yakınımdasın,
bir nefes kadar biliyorum.

Çok büyüksün,
sonsuz aydınlığını,
ilahi adaletini hissediyorum.

Günahlarımdan arındığım gün,
ay gibi,güneş gibi,
seni görmek istiyorum.

                              11.07.2007/Bursa
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Sevgili babama

Okudum şiirlerin bir harika
Kimse yazamaz hislerini
Bu kadar güzel senden başka
Bu ne duygu seli,
Birazda dinle beni
Hayat acımasız, zor
İnsanların aradığını bulması çok zor
Kimi zaman hüznünde yalnızlığını anladım.
Belki de ben öyle sandım.
Sen ki gülmeyi bilen neşeli insansın.

  İlknur Çiçekli/Kızım
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Sevgili dayıcığım

Onu hiç görmedim
Ama çok özledim
Elimdeki,resme bakıp;
Hasretimi giderdim
Tek isteğim;
Bana olan sevgisini
O sıcacık ilgisini
Hiç eksiltmesin…

Ramazan Çiçekli

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sevgili karım'a

Haksız olduğum zaman'haklısın canım',
 öneri ve teklifine'mümkündür'derim.
Onu çok anladığımı sevdiğimi söylerim.
Yaptığı her işte 'eline sağlık hayatım 'derim.
Kalbimde özel olduğunu söyler,
hatalarını görmezden gelir,
'Kızgınlığım sana değil sakın üzülme
bir tanem 'derim.
Sen sevimli ve merhametlisin,
sana her zaman güvenirim.
Varlığımızı yokluğumuzu  kimse anlamaz,
bağırıp çağırmaz.
O sırlarımızı kimseyle paylaşmaz.
Sonsuz yaşamın sonuna kadar,
namusu şiar,hasibem,dürefşanım.
Sen asla kötü bir şey yapmassın,
hatam varsa özür dilerim.
Ceylan gözlüm ben seversem böyle severim.

                                                    27.04.10/Bursa
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Sevgili kedim

Çok şekersin miyav,
Çok sadıksın miyav,
Çok sıcaksın miyav,

Usulca yanıma sokul,
Seni seviyorum miyav,
Sevgili kedim miyav,

EVET demek,miyav miyav

                      1010.06/Bursa
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Sevgili sultanım

Damlaların altında
ıslanmaya vaktim var,
usul usul, tane tane
düş gönlümü ıslat,
mis gibi koksun bedenim.
Sırılsıklam olurken,
canlansın yüreğim.
Düşlerimi gerçeğe dönüştür,
ben seninim SULTANIM.
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Sevgilim

Ne benim için ağla
Ne yüreğini dağla,
Ne sevdiğini söyle,
Ne de oturup ağla,
Ne sitem et, ne kahret,
Ne güldür ne de ağlat,
Ne kalpten bağlan;
Ne de  terk et.
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Sevgilim I

Ayrılıktan söz etme;
Göz yaşlarım,öfkeme engel olur,
Kinimle yaşatma beni
Yüzümde çizgiler oluşur.

Öfkemi gömerim içime,
Yine düşmem peşine,
Hislerimi asla yönlendirmem
Beklentilerim yerine gelmese de.
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Sevgiliye

Dilim tutulur
konuşamam ki,
sevdim
gülümsemelerini
sıcak bakışlar arasında
gözlerim flört etti
sana dokunmadan
bir sevginin esiriydim
gözlerim gözlerine dalıp
giderken gitti.
8.12.11.16/rç
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Sevgini şükürle büyüt

yüreğimde sakladığım hazine
öyle büyük ki;
sıkışmış ama şikayetçi değil,
şaşırmış ama şaşkın değil,
kaçıyor ama  kaybolmuş değil,
vurulmuş ama yok olmuş değil,
davetime icabet edip ruhumda
yaşıyor.
direniyor ölüme teslim olmuyor,
her şey sevgi için,şükret.
yorgun değiliz çünkü sıkıntılarımız hafifliyor.
her şey geçici sevgimiz ebedi  sonsuzla
buluşmalı,
özlemimiz ah çekiyor ,uzakta olsak ta
ruhumuz birlikte olduğumuzu biliyor.
iyi yada kötü birbirimizi ikna ediyoruz,
ben değil se bile sen sevginin günahını
çekiyorsun.
Mahsun ama sevinçli gibi,
fakir ama zengin gibi,
yüreğim genişledi sana da  yer var
yaşamak için,
tek tesellim sensin sıkıntılar sevince döndü,
her şey ümit ettiğin gibi,
bana  olan sevgin emsalsiz.
senin fazlalığın benim eksikliğim.
kimse bizi ayıplaması n,yalnız insanlar
değil,Allah biliyor niyetimizi, kainat şahit
sevgin  şükürle büyüt sevgilim.....
                                                       2.3.21.16. rç
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Sevginin cinsiyeti yok

sen beni bileni bil,
bilen zaten beni bilir.
nefisini bilen Rab bi bilir
göreceksen beni benim
gözümle gör.
sevgi kalpte büyür
bir gözü kör
insan insanı severse
kalpten sever
sevgi herkese yeter
kalp severken hak edeni
sever.
sevginin cinsiyeti yok.
7.11.14.16/rç
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Sevginin değerini bil

Binbir zorlukla bulunan
bu duygunun değerini bil.
Severken birbirimizi
ne sen sınır koy,ne de ben.
Ölümüm hayalinde
yaşamadığım anda
başlıyor bilirmisin,
sırat köprüsünde
kıl payı yaşıyoruz.
Hayatımız tahtiravalli
bir ucunda sen
diğer ucunda ben,
Denge kur,
sen kalkarsan ben düşerim
bunu iyi bil,
Bir dur, bin düşün
sevginin değerini bil.

                            16.03.09/Bursa
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Sevginin hükmü  yok

Anlamak kadar
anlatmakta zor iş.
Sevilmek sevmek,
dinlemeden anlamak,
anlamadan
anlatmak gibi.
Önce idrak etmek,
bulduğum kelimeleri
kıskanmak gibi.
Akıldan inen
kelimelerin
sırrı içinde gizli
yazılanlar yaşansa,
yaşananlar
yazılmış olsa,
sevginin
bir hükmü olurdu.
Anlamak ve anlatmak
eş anlamlı
Sığ lisanımla anlatmak
değil mesele
senin dilinde
seni anlatmalı ki
Sevgi dilinin bir hükmü olsun.....

.08.03.12/Bursa
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Sevginin sonu

Bu sevgimi bilmiyorum,
Fakat senin yanında:
Huzuru buluyorum.

Seninle olsam mı, olmasam mı?
Bu sevgiye bir son versem mi?
Onuda bilmiyorum.
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Sevginin sonu  gıybet ve iftira

sen gittin ben üşüdüm
kalbim buz kesti
sen gittin bende sevgi bitti
ruh gibi
çaresiztlikten
o kadar ağladım ki
ağlamaktan
ağlatacak kimse kalmadı
gibi
seni o kadar konuştuk ki
nesebini soyunu
ahlakını huyunu
olanı olmayanı
duymak istediğin bir şey kalmadı
gibi
beni bağışla

23.03.15.16/rç
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Sevgiye muhtaç

sevgiye muhtaç
birini görsem
bana ne
ben mi çektirdim acıyı
diyemem
iftiraya uğrasam da
sevgi verir güven verir
kaldırırım ayağa
Akif gibi
zalimin hasmıyım
amma
severim mazlumu

                  16.5.15.16 /rç
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Sevgiyi  kadın sandım

sevgiyi kadın sandım
kadını sen
haram bilmezliği m de
günahım dın sen
düştüğümde aşk çukurundan
kimse tutmadı elimden
tutan sen
neden tuttuğunu bilmeden
senin var olduğun yerde
senle yakaladım
iffet şirrete dönmeden

22.1.15.16/rç
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Sevişme öpüş

Sadece
bir öpücük dudaklarından
bir tutam ateş ay ışığında
istemiyorum sevişmeyi
'istemiyorum' ileri gitmeyi
karanlıkta bir ateş
ve birde sen
bekliyordum. sahilde
bir öpücükten ileri gitmeden
sadece
iki şubat öpüşme günü

7.4.16.16/rç
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Sevme  kudreti

Bir  bilinmeyen
hesapsız
kitapsız  tutkularımın,
satılmayan
satın  alınmayan
ne  varsa
mutluluğumun özüsün.
Su  gibi
içsem de  içmesem de
hayatsın.
Ateş  et
dediğim zaman
tam  kalbime
ateş  et,
bu  senden
son  isteğim.
Bilgine  görgüne,
huyuna
asaletine  güvendim   senin

                             08.04.12/Bursa
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Sezon sonu

üzerinde kışın karanlığı yazın canlılığı yanında
diz hizasında giyilen püsküllü eteğin bir enerjisi var.
düşünmeden soğuk havalarda üzerine geçirilen
hırka gibisin.
yazın akşamında belirsiz havaların kurtarıcısı
battaniyeni al da gel,
bir yanı uzun bir yanı kısa dikkat çeken
en ayrıntılı yerin üşümesin kloş etekli m.
bakma düşündüklerime üzerimde bir hakimiyetin yok.

                                                           28.12.14.16/RÇ
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Sıcak sımsıcak

sıcak sımsıcak
yüreğim.
unut unut ki;
dökülsün dertlerim.
es es rüzgar;
savrulsun hüzünlerim.
ey güneş ;
ey rüzgar;
mutluluğum da  siz vardınız,
acılarım da toprak. 5.9.20.16 rç
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Sığır

Taş var
içinde sular  akıtır,
taş var
yere düşer yarılır.
Taş  var
Allah  korkusundan
toz gibi dağılır
İnsan  var
gözünden  bir  damla
düşmez yaş,
taş gibi
katı  kalplidir.
Sen onun yaptığından
habersiz mi sanırsın........

                               15.12.12/Bursa
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Sıkıntılı  günler

bir çıkış yolu aranır
sıkıntılı günlerde
kutsal yolları geçmedikçe
seni bitirmeden
sorunlarını bitir
kazanmak ve kaybetmek
mücadelenin
mükafatı değil mi
bir bitiş
diğer bir başlangıç
üzülme
karanlık günlerin aydınlığında

21.9.14.16/rç
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Sıla

Gün geceyi kovalar
buram buram
hasretini çekerken,
gitmek çözüm mü? .
kararsızlık yaşarken.
Eksiler artıların la,
birlikte olmak varken.
Neden gitmek ister ki
insan,
başka türlü telafisi vardır.
Her sorunun
bir çözümünü ara.
Neyi,ne için,ne ile
değiştirdiğinin
kararını verirken.
Gitmekle
kalmak arasında
hasret ve özlemin Sabiha.....07.03.13/Bursa
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Sır

Kapında kul olurum
 aşkın kapısı olsa,
 Gözlerinde aşkı gördüm
 kadınım.
 Gel güzel gör,
 insanı ateşe sürükleyen,
 öyle göz var mı dır
 bakınca kör eden.
 Gül; sen bahar mısın
 gül bahçesinde
 merhamet sevgi dolu
 öteden beri salınıp gelen.
 Gönül bahçesinde rengi hoş
kokusu hoş,
Aşk sana yaradı,
ruhlar alemine giderken,
 varlığın hak yolunda
 ilerlerken.
 Arzular yok olur,
 nefes almadan
 bedenden gökyüzüne çıkar NUR.....

 20.09.13/Bursa.
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Sigara

Sağlıklı yaşamak için,
Seni bırakmak istiyorum,
Tıkanmış damarlarımı,
Açıp kurtulmak istiyorum.

Bu dertten kurtulmak için,
Seni terk ediyorum
İçimde ki dumandan  sisten,
Kaçıp kurtulmak istiyorum.

Daha çok yaşamak için,
Senden ayrılmak istiyorum,
Benim olan bu hayatı,
Doyasıya yaşamak istiyorum.
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Sigara gibiydi seni sevmek

Gönderen: Belma Öztürk
Alan: Ramazan Çiçekli 1
Tarih: 08.01.2012 20:33:00
Konu: Yn: +

Sigara gibiydi seni sevmek. gece bahsi geçtiği gibi Çok benzetiyorum birbirinize.
Önceleri içmezdim, sevmezedim,önceleri senide çok gıcık bulup sevmedim gibi, :)
Tadını merak ettimğim sigara gibi bir kere yaktım, beni yaktığın gibi. Önce başımı
döndürdün sonra nefes alamadım. Her nefes alamayışım da bir sonraki nefes için daha
da çok nefes aldım. alıştım sigaraya, sana alıştığım gibi. Üzerindeki yazıya dikkat
etmemiştim son zamana kadar Sigara sağlığa zararlıdır. Seninde sağlığıma zarar
verebileceğini hiç düşünmediğim gibi. kutu üzerinde yazılanlar türünden zarar vermeyiz
birbirimize bile bile:(:(sende rahat ol benim gibi
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Sihirli kelimeler

Öfkeye yenik düşme,
Üzme hiç dostlarını,
Şifresi çözülsün dilin,
Sihri  bozulsun  kelimelerin.

İki dudak arasından,
Bir bir dökülsün kelimeler,
Akıl süzgecinden geçsin,
Mutluluk versin cümleler.
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Silah

Çek silahını
vur kalbimden
Toprak olurken
sen iki duvar
arasında kal.
Sevgimin bittiği gün
şeytanın
nifak tohumları
yeşersin mahşere kadar..

6.1.13/Bursa.
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Sitil

uzun boylu değilsin
yanlış seçim yapıp
uzun palto giymişsin.
kareli desenler sıcak utar
kışın üşümezsin.
yaz sıcağında
gizemli bir dokunursun
askın rengi kırmızı
yaşamın rengi siyah.
romantik bir duruşla
insanı baştan çıkar.
hiç beklenmedik bir anda
ıssız bir ada da hayallerin
gerçekleşsin 13121816...rç
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Sohbet

aracılar
ya uzaklaşmış
yada uzaktalar
ve iki insan baş başa
kalınca
kendi dillerinde
konuşup anlaşacak
aralarında
arada giren olmazsa

3.11.14.1/rç
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Sohbetler haylazca olsun

saf ve duru
istekler ölü,
mahremiyet içinde uyuşuk
huzur bulmaya çalışan bir ben
sohbetler haylazca
cinselliğe girmediğin sürece
sevgi gösterince izin var
haddini bildiğin sürece
günü zamanı geldiğinde
karşılaşmak üzere ayrılıklar var
kırılmış bir kalbi tamir etmek
hüner ister üstat.21.4.19.16..rç.
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Soluk pembe

soluk pembe
düşlerimin simgesi
ve kar beyazı
etek altına pantolon
giyecek
cüzdan çantası elinde
yürüyecek
hayallerinin süsü
kadın
ya ben
güzelden anlamıyorum
ya da bana göre
dekoltenin büyüsü
V yaka olacak
giy pantolonu bak nasıl
uzun gösrerir seni :))

              10.4.16.16/rç
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Son  balo

Mevzun adımlarla
çıktı ortaya
kahramanlık ayini gibi
'çal' dedi sarı zeybeği
ömrüne ömür biçmişler
on ay gibi
bir aslanın kükreyişi gibiydi
ölüme meydan okurken
gözler ıslatırken ipek mendili
o etrafa gülümsüyordu
ne güzel geceydi
son yolculuğun eşiğinde
sabaha karşı
Bursa sokağında
ölümm nedenim
ölünce ispat edecekti
demek ki '
böyle bir şey di Ölüm 'çocuk
o birdaha hiç içmeycekti.

6.6.14.16/rç
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Son bakış

Gördüm aylar sonra,
Ne sen bildiğim sendin,nede ben.
Başka bakıyordu gözlerin,
 tanıdığım sendin nede ben,
Selam verdim ürkekçe yüreğimden
ne sendin o nede ben .
dönüşü olmayan son bakıştı  kalbimden..sy
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Son kale

Gizli sevmek kolay
 asıl mesele
 sevdin mi?
 eşkere(açıktan)  sevmeli.
 Geceler çok şeye gebedir.
 Ufukta bulutlar asabi,
 güvensizlik baş gösterir.
 Samimi gönlüden sevenin,
 gündüze düşer gölgesi.
 Duygusal manadan başka
 sırlar içinde görünme hevesi
 cesaret isteyen sürgünde
 bir aşk hikayesi gibi.
 Çöl kıyısında sürgüne
 boyun eğmez
 ihtiras ve sınır tanımaz,
 bu sevgi.
 Akıl ve mantıktan çok
 meşruluk duygusu var.
 Son kale
 son nefeste bu kalp bu sevgiye teslim....

 16.11.13/Bursa.
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Son sözüm

Kesmedim
sevgime bağladım
bütün ümitlerimi...
biliyorum
sendeki beni
bendeki
her şeyi bildiğim gibi...
sana
 ❤ ten bağlıyım sevdiğim
tendeki dokunuşlar,
gözlerdeki bakışlar
deli ediyor beni...
kesmedim ümitlerimi
biliyorum
teslimiyetin sonu ölüm olsa da ...
uzaklara gitmeden,
nefsim teslim olmuşken
son sözüm ...
sonu ölüm olsa da
sen seviyorum.21121816..rc
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Sonbahar

Hava bulutlu mevsim sonbahar,
Mevsimlerden yaz gibisin,
Aralık ayında mevsim sonunda,
Aylar içinde Temmuz gibisin,
Gündüzler kısa geceler uzun,
Gecemi aydınlatan gündüz gibisin,
Güneşe bakamam ayın yanında,
İçime doğan yıldız gibisin.
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Sonsuz benlik

Senden öncekilerde
bir ben olmadan gittiler.
Cennetimde huriler gibiydiler,
ceylan gözlü, ahu bakışlı
hepsi  özlümsüzdüler.
Ben yüzünden,
ben olmadan bensiz öldüler.
Her şey bıraktığın gibi,
kalbim şüphe ve  kuşku  dolu,
sevgim parça  parça olmuş,
her biri bir bilinmezinde.
Topraksız kaya gibi,
ruhumu öldüren dirilten sen.
Güneş akar ay doğarken,
ışığında aydınlansın her yer.
Alışamadığım  alışkanlıklar var,
öldür ve tekrar dirilt
bir ömür  bir  günden
daha kısa sürerken.................

                                        27.08.12/Bursa
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Sonsuzla buluşmak için

Çalışmak tevekkülsüz olmaz,
emek karşılıksız kalmaz,
çözümün bir parçası,yardımın
açık kapısı ol.
zoru başarmak için bir çıkış yolu
bul.
sonsuzla buluşmak için çalış,
hakkını er geç alacaksın
Her ipin bir düğümü her düğümün bir
çözümü var.
İnan sen bunu başaracaksın.......

                                           26.02.09/Bursa
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Sonsuzluğun başlangıcında

Duygulara yer olmadığını bile bile,
içlerde bir yer arıyorum kendime.
Sonsuzluğun başlangıcına yol alırken,
içimdeki bu duyguya yer yok biliyorum.
Zamansız ve mekansız içimde yer eden,
geçici bir hiçliğe gidiyorum.
Duygularımı yitirdiğim gün arzumun eşiriyim.
Gel suç ortağım ol,içimdeki ilgi sana anlasana.
Geriye baktığımda gerçekleşmeyen umutlar
ve düş kırıklığından başka ne kaldı geriye.
Zamanlar katlanınca,acılar katlanır zamana
nasıl dayanırım  sonsuz yokluğuna.

                                                    21.03.10/Bursa
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Sonu yok bu yolun

Bir gün bu buluşmamız bitecek,
Buluşmayınca sevgimiz sönecek,
Sonu yok bu yolun, çıkmaza girecek,
Bırak gittiği yere kadar gitsin,
İnceldiği yerden kopsun demiştin.
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Sosyal devlet  ülküsü

devlete arkasını dayamış
ruhu zayıf insan
iş bilmez
menfaatinden başka
devletin
nüfusunu kullanan
asalak insan
affairizma(fakir)  insan çok
nerede sosyal devlet ülküsü
emniyet edilecek
ticareti milli
zekası namuslu insan

4.11.14.16/rç
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Söz

sözlerinden çıkan ateşi
gözyaşım söndürür
sebeb olan söz değil
gözyaşı rahmetidir.
alev yağmurunda sözler
aşk tadında
sen bende yaşarken
sözün ne önemi var
bakıp gördüm sende
aslının aynısı var.
kor ateşten gülüm
gecelerinde ararsın beni
en mahsun anında 19.6.14.16/rç
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Su

Aşırı sıcakta
güneş çarpar,
saf ve duru bir
su arar yüreğin.
Hava değişirse
kimyası bozulur,
ılık bir ilkbahar sabahı
geç uyanır insan.
Belli ki;
yorgunluğunun nedeni,
mevsimin
iklimine uymayan
kadınlar/dır,
diyeceğim ama
................. diyecekler
şimdi.

                               16.12.08/Bursa
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Su gibi

seni  bana getiren
gözlerinde
ayın şavkı  vurdu
yüzüme
yıldızların altında
haset bakışlar
gecenin karanlığında
toz bulutu
beni bağışla
bakamam edebim den
sana
gözüme baktığında
yüreğim  kıpır  kıpır
sevgi  dolu bakışların
şehvetli
sevdanın umudu
rüyalarda  hapsolmuş
sessizliğimde kocaman bir
sen varsın

                        13.1.15.16/rç
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Su kamışı

Bir kamış;
Şeker olup dillerde tatlanır.
Sepet olup, kollarda taçlanır.
Sedir olup birbirine bağlanır.
Güç olup, destek sağlanır.

Kavalın aslıda kamıştan,
Bu kavaldan çıkan sesten,
Birçok insan sevdalanır.
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Su ve ateş

su ateş ateş su
en öfkeli anımda
görmek istediğim
iki şey
bir avuç su elimde ateş
yere dökülürken
damla damla su
ruhunda sürgün yediğin gün
yeniden yaşam bulmaktır hayat

                          25.12.14.16/rç
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Su ve ateş ıı

ben ona bakıyorum
o bana
gözlerinden başka
bir şey kımıldamaz yerinde
bir rüzgar esince
saçları savrulur öne geriye
duvar örer aramıza
girmez rahmandan başka
kimse
hiç bir şey söndürmez
yanan ateşi
dökülen bir damla göz yaşı kadar
su akar ateş yakar beni

              18.9.15.16/rç
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Su ve hayat

gözede akan bir damla yaşta
pınarda var ırmakta
o bir damla yaşta
gölde var denizde
ağlarken bir tek sen mi ağladın
bir damla gökte bulut
yerde kar var
kimi durur kimi akar
giderken ardından baka klanlar
özü de sudur aslın/da

                       25.12.14.16./RÇ
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Sultanım

Sevgi; toprağa girmiş.
Aşk; denizde vurgun yemiş.
Ben; seni sevmişim.
Sultanım.

9.9.06/16
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Sus

SUS
anladım.
Söylediğin doğru,
peki;
her doğruyu
söylemek duğru mu?
Susmak yanlış,
yalan konuşmak olmasa da,
Her söylenen hak,
her hakkı söylemeye
hakkın yok
Çünkü;
tesiri haksızlığa hak,
hakka ise zarar verir.SUS

                                09.08.10/Bursa

Ramazan Çiçekli

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sus istersen

nedensiz
unutmalara sustum
son sözler
içimde mahkum
serbest kalsa
kırıp dökecek
ayrıntıya girme istersen
nedensiz gelen
sıkıntıların sonunda
yetersiz kalır
akıl.
zamanı erteleme
sonra
unutmakla ödersin
susmanın hesabını
sus istersen.

               12.14.16./rç
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Sus ki  anlaşılsın  hakikat

Konuşmanın yoksa anlamı,
suskun  kalmak daha anlamlı.
Rahatça ifade  edemezsen
meramını,
anlatma  hakikati.
Anlatsan  zihnim  karışır,
konuşsan   çok
konuşmazsan  az  olur.
O  zaman  sabret,
özrü beyan  edip  af  dilerken.
Akıl  ve  ruh  tecavüze uğrar,
hakikatin  tamamını  yaz ki,
kolay  elde edilmiş  sevgiler
sevgisizliği mahküm edilmesin.

                                          06.06.12/Bursa
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Susarız şimdi

Deccal kapıya dayanmış,
mahşeri beklerken.
Buğulu cam arasında yüreğim,
kaza yapmış yaralı,
Aklım kötümser,ruhum karamsar,
içimi sisli bir hava sardı.
Kalkıp bir adım attım,
iliklerime kadar ıslatmış yağmur.
Hava rüzğarlı,deniz de dallgalı, artık
bu limandan demir alma zamanı.
Camı açtım; ne yağmurdan,
ne de mahşerden bir eser kaldı.
Karamsarlık son bulurken,
e-posta da 'Zihnimdeki engelleri
bir aşabilsem'diyordu.
Anladım ki sitem dolu sözlere yazılmış,
ısmarlama bir haberdi.
Keşke hiç camı açmasaydım,
içim cam gibi kapkaranlık kalsaydı.
O günden bu güne, ne değişti bilmiyorum.
Hava kapalı şimdi

                                     26.0209/Bursa
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Susma hakkım /beddua

Gözümün yorgun
kalbimin kırgın olduğu,
Aklımın durduğu
çaresiz kalıp tükendiğim,
Söylenecek bir söz
bulamadığım an;
'Allah bildiğin gibi yapsın'
seni..............

                           18.09.08/Bursa
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Suyun yansıması

Suyun yansıması var gözlerde
umutsuz bir hayat
boşa geçen zaman
Akıp giden düşünceler,
hayatta kalmak için o gölge
ve kadınlar için hayat böyle
yas ilan ediyorum bu günü,
hatırlamak için
sefalet ve gözyaşları içinde
Nilüferler çiçeği suyu çevreleyen
ve kirlenmiş sular
göz alıcı renkler içinde
kaçmaya çalışsan da kaçamadığım
sularda gölgesi düşen beden var5.5.16.16 /rç

Ramazan Çiçekli

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sündüs

gel şiir tadında
mısralar dökülsün
bal dudaklarında
altınla ipekten nakış
dokunursa kumaşa
cennet te olur
mümine elbisesi

               29.1.16.16/rç

Ramazan Çiçekli

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Süper aile

Kendi eksikliklerini
gidermek için
Mutsuz,
Sorumsuz
Doyumsuz,
Süper çocuk
doğurma niyetinde,
Süper anne baba
süper aile olma yolunda,
gerçekliğin dışında
birlikte büyüyerek,
gerçekle yüzleşecek.

                                   19.03.13/Bursa
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Süreya

Bütün şiirleri elimde,
'Sevda sözleri' dilimde,
Sabahın köründe,
Ne yapalım,hayat böyle Süreya

09..09.06/Bursa
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Süreyya

Süreyya bölmüş ya kadını ikiye;
ben böldüm dörde
yarısı anne, yarısı kadın
yarısı hanım ,yarısı canım .10.9.18.16./rç
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Şair

Bana şair diyorlar,
Haşa ne haddime,
Büyük ustaların yanında,
Sadece güzelliğinize ayna tuttum.

                                      11.12.06/Bursa
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Şair ve şiir

zavallı ve çaresiz
acınacak halde
hiçliğe düşmüş
hak yolunda bir aşık
dünya yok gözünde
aşk denizini geçişte
dünya dilinde aşkı
şairin dilinde dinle
Aşkın kaynağı hakikat
sende olan bir gerçek
yalnız insanı sevdim
ve aşkın kaynağı seni
ayrılık yolunda ayrılığa
şikayet edersem
ölmeden ölüp
yok olup gidersem
hem bu dünyada
hem öbür dünyada
herşey
tanrının tecellisi varlığım
sana emanet

10.10.15.16/rç
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Şairlerin duası

O gün karanlıkta izledim,
perdenin aralığında
gizlediğin sevgimi.
Yüreğimde ararken,
uçup giden avcumdaki
beyaz güvercini.
Üç elmalık jonglör duası ile aradım,
yıllarca,
Sözcüklerle oynadım
yalnız kaldığımda, yanlızlık
acılarımı dindirmek adına,
Yıllar sonra şair olmak istedim.,
sana şiirler yazmak için

                                16.06.09/Bursa

Ramazan Çiçekli

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Şapka

şapkadan bir güvercin çıkarda
yılanın yuttuğu bir fil çıkmaz mı
resimden
ve kaldığında yapayalnız
bir koyun resmi çizersin
düşlerinden
gördüğün kadardır yaşadığın yer
kışın kaysı resmi çizersin
hayalden
sabah beklerse mutluluk
ve akşamı bekler hüzün
gökyüzünde yıldızlar
güneş doğarken bir bir söner
bir rüzgar toprağa bir tohum atar
göz alıcı renkler doğar ressamın
tuvalinden
kaplanda ki pençe gülde ki diken
dokunsan ağlayacak gibi
biri var evreni yöneten
ve yıldızlara boyun eğdiren
akla yatkın emirler veren
kendini yargıla istersen
ve bağışla elife uygun
güneş olan yerde kalsan uyanık
ve gece olan yerde uyusan
günü gelince geldiğim yere
gideceksin nasıl olsa
her sabah uyandır
sabah uyandır namaz kılayım
sen sevap kazan
yinede çiz yılanının yuttuğu
fili resmini
büyükler anlamazsa çocuklar anlar
öldü sanacaklar ama gerçekte hiç ölmeyeceğim :))

14.15.16./rç
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Şarap  tadında  hayat

Kök  salarken
kırmızı  toprağın
kızıllığında
havasını suyunu
topraktan  alır.
Baharın  yeşilinde,
yazın  güneşinde
boy  salar,
Sarı beyaz  renge
döner,
Boğulur  göz  yaşına
dalından  koparılırken,
kollarına dolanır ışkını.
verirken son nefesini.
Tadı  kokusu rengi
ayrılır mahzende ki
küpeçten.
Bardakta  rengi,
dudakta  izi,
damakta  mayhoş bir
tadı  kalır.
Kokusunu  hissedersin
bir  yudum  şarapta
bulurken
hayatın  sırrını,
Üzüm  suyu niyetine
içerken
bir  yudum  hayat
bir  yudum  aşk,
bir  yudum şarap olur
son nefesini  verirken.................

                        10.10.11/Bursa
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Şaşkınım

şaşkınım
nefesim kesiliyor
denizin ortasında
boğuluyorum
kulaç atarken kıyıya
güçsüz kaldım
ben
ölümle
yaşam arasında
mücadele ederken
sen
sahilde bekliyodun
çaresiz
yaşam
mücadelesi verirken
seviyorum
demeni bekledim
vefasız

                 11.5.15.16./rç
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Şefaat ya resulullah

Kalp tasdik etmedikçe
tahakkuk etmez iman,
Varlığının öncesi ve
sonrası olmayan,
Vardan yok eden
yoktan var eden rabbim:
Mucize ve kudret sahibi
nebi hürmetine,
Mahşer gününde günahsız
kullarından eyle
Bizi zulümden,
hiyanetten,ve kibirden
uzak tut.
Ruhum bedenden çıkıp
kabir sualine çekilirken,
Mizan'dan şüphem yok,
sırat köprüsünden geçerken,
Yüzüm yok ya resulullah
senden şefaat dilemekten,
İtikatte imamımız
Ebu Mansuri Maturidi
İslam ve imanın şartı,
biri beş biri altı,
Yolumuz ehli sünnet ve cemaat yolu,
Allahım bizi kötülüklerden  koru

                                                        15.01.10/Bursa

.
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Şehitlerin efendisi

İşkence içinde doğan
 sevgim,
 hakaretlerine dayanmaz
 sabrım.
 Silahım elimde ki yay,
 Ölsemde öldürsemde
 affına sığnırım yar.
 Varsa Vahşi'nin mızrağında
şehit düşmek,
 bu benim kaderim.
 Katilim imana gelirken
 huzurunda,
 kinin öfkeye dönüşmesin
 o affına sığınırken,
 öfkelenme resulüm.

 05.10! 3/Bursa.
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Şehreküstü

Hiçbirşey anlamazsan
mısralarımdan,
o zaman hiçbirşey anlamazsın
benden.
Pencereden dışarı bakarken
Uludağ'ın ufuklarına,
aşağıya doğru yayılan
sisli bulutlara karışmış,
Ihlamur kokuları dolar odana.
Peşinden maheretli ellerden
tuallere düşer  resimler.
O mutlu anında
sana en yakın dostunun
mısralarından dökülen sözleri
bir düşün.Ne hoş.
İşte bu benim
dahice başardığım bir iş.
Hayatımın yarısı geçip gitmiş,
bahar gelmeden çiçekler açmış,
Tanrım cehennemi göstermeden
cennetimi yaşatmış.
Haftada bir gün gördüğüm kadın,
şimdi hergün yanımda
nefesim kadar yakın.
Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırına,
bu anı kırk yıl sonra da olsa
GÜLÜMSEYEREK hatırla

                                06.06.08/Bursa
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Şerefsiz

Sen;
Bol bol palavra atan,
Sıkışınca paraya satan,
Meydanlarda atıp tutan;
Devleti hortumlayıp yutan,
Fare gibi her kapandan kurtulan,
Darda paçayı sıvayıp kaçan
Şerefsizsin sen! …
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Şerife bacı

kış ortasında
hayatı pahasına
canını koydu ortaya
yükü
kağnı arabasınada
canı burnunda
Şerife ananın
eli övende
kışla kapısında dondu
yorganın altında
yavrusu emanet Mehmet'e

gün doğarken başındaki örtüden
tanıdı Şeydililer
ruhu şad oldu
toprağı vatan oldu

25.10.15.16/RÇ
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Şeytanın Çocukları

Nesebsizler,
din düşmanları.
Bölücü katiller,
vatan hainleri,
duyun sesimi,
kinimi,nefretimi.
Kana susamış,
kepçe kulaklı,
çakal kılıklı,
elleri kanlı,
Şeytanın çocukları.

Allahsızlar,
kitapsızlar.
kan döküp,
katliam yaptılar.
İnsan değil bunlar,
birer canavar.
Kurşun sıkan,
elleriniz  kırılsın.
İnsana  olan
nedir kinin,
elleri kanlı
Şeytanın çocukları.

EY TÜRK;
Sen yüreğini,
geniş tut.
Üstünde dolaşan
kara bulutların,
dağıldığı gün.
Güneş  nar gibi
yeniden doğacak,
Sabret;
Allah şahit
sana yapılan zulmün,
hesabı mutlaka sorulacak.

                        01/10/2007/BURSA
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Şiir kitabı

Bedava alan olmadı
şiir diye yazdıklarımı.
Hiç bir yayınevi de
basmadı kitabımı,
Kendi kitabımı
fotokopi yaptım,
şair Hacıoğlu gibi,
Siz bakmayın,
şairim diye yazdıklarıma.
Ben öldükten sonra,
dağıtın un helvası niyetine,
karın doyurmaz ama
ruh doyurur.
Belki izimizi süren,
adımızı anan,
bir kaç söz yazan olur.

                          11.04.07/Bursa
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Şiir ve şair

Geriye baktığımda
bir tek şey var,
kendimi anlatan şiir.
Memleket te kalsaydım
çiftçi olacaktım,
ama şimdi bir şair.
Varlığımızdan son sözü
edecek olan şiirin,
geçmişi merhamet,
geleceği yoksulluk şairin.
Gelecek yolun
söylenecek sözün
umudu şiir.
Kadınlar üzerinde nazarı,
ıssız köşelerde
yanlızlığı gideren şair.
Kendi eline sarılan
kimsesizler üzerine
yazılan şiir.
Dünya ya bir bak
yeterince saygın var,
uzakta yakın,
öfkede ya sabır.
Her mindere çıkan
bizimle yarışır,
yol gözleyenin
dudağında bir çift söz var.
Doğudan güneş doğar,şairden şiir.

                            23.03.09/Bursa
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Şiir yazmak

Bir ekmeği bölüşmek,
bir dosta kavuşmak gibi.
Baharda şiir yazmak,
sevinçten uçmak gibi.
Tad almak,
yeniye kavuşmak gibi.
Lezzeti farklı olsa da
her şiir,
nisan da yedi iklim gibi.
Şairi sevindirir okundukça
şiiri.

                               07.05.11/Bursa
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Şikayet

Seversin diye sevmiştim,
Sevgime karşılık vermedin.
Ben seni sana değil,
Seni Allah'a şikayet ettim.

Ne hayaller kurmuştum,
Hayallerimle birlikte beni de yıktın,
Ben seni, sana değil,
Seni Allah'a şikayet ettim.
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Şimdi mümkün

Bazen dokunmak,
koklamak istersin.
ama yapamazsın,
çok uzaklarda yasaklısın,.
Önce yasaklıydın,şimdi hür..
çok estetik dokunuyorsun, gülüm........

                                    14.01.07/Bursa
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Şimşek

bir yıldırım düşmesi
bir yağmur damlası
korku ve ümit kaynağı
kimine göre endişe
kimine göre sevinç kapısı
ümit yağmursa korkular şimşek
ya bereket ya felaket
rahmette berekette ALLAHTAN
düşünen insan için

15.9.14.16/RÇ
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Şinanay

Ateşinde erisem
Işığında aydınlansa yüreğim
Rüzgar  esse içeri,
Kıvrım kıvrım yükselse dumanın,
Şinanay ha şinanay güzelim
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Şizofreni

Kabuğuma çekildim,
gerçeklere kayıtsızım şimdi.
Zihnim ikiye bölündü,
düşüncelerim darmadağın.
Şizofreni hastası gibi
kendi dünyamda yaşıyorum.
Sensizliğe alışamadım,
hayaller görüp garip sesler
duyuyorum.
Yapayanlızım,aklımı yedim,
delireceğim şimdi.

                            15.12.08/Bursa
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Şöhret kurbanı

neden aşk peşinde koşayım
sevmek anlaşılmak paylaşılmak
varken.
duygu sevgi ve hisler aynasında,
biz sevgili değiliz
tek bir nefisten ola hepimiz kul değil miyiz.
dertsiz aşk mı var,
sen beni en iyisi kalpte ara
ölümlü aşkımdan ölümsüzlük arama.
biz dünyanın halife siyiz.
kalbim kapalı, aklım karışık
gönül aynası kırık,
sisli mevsimin son baharında
dil kasap bıçağı
soğuk ve sessiz havada
ruhum yangın yeri
gece
ışıksız bulutların arkasına saklanmış
ay gibiyim.
iyilik bedava alan yok gülüm
kötülük pahalı alan çok şimdi
her şey para ve şöhret kurbanı değil mi
117.11.14.16/rç
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Şükret

Kısa bir an bile olsa
Yum gözlerini,
Karanlıkta boşluğa bırak,
Sev kendini.

Dost ol kendinle,
İçinde olup bitenlere
Kulak ver,
Dinle kendini,

Yalnızlığı yaşarken,
Gülümse güller açsın içinde,
Hataları kabullen,
Özür dile kendine.

Kendini herkesden koru,
Güvenme hiç kimseye,
Seni sana bağışlayana
Şükret.

                    06/01/05/ BURSA
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Şükür

İsyanım  yok
şikayet edemem
kimseye seni,
Verdiğin sevgi ölçüsüz,
mutlaka karşılık  görür,
Neden  acı  veresin ki
sevgin kat kat artarken,
unutmam  mümkün değil,
Nankörlüğüm
kaybetmeme neden olur.
Kalbim  seni  tanıyor,
dilim seni  söylüyorken,
İlahi sınırın sınırında
hissederken nefesini,
sevginin en üstünde
sana şükür ediyor.
Sevgim sende büyürken,
riyakarlığım yok
beklentisiz ve çıkarsız,
övgülerim gösterişsiz.
Sadakatime sahip çıkan birini,
neden kırayım ki,
Bendeki sevgin derecesiz,
huzur ve  mutluluk dileğim,
mutlu ol e mi sevgilim..................

                                                  24.09.12/Bursa
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Tadı damağımda  kaldı

Canımın canı ağzımın  tadı,
mahmurluğu şarabın peltesi gibi.
Lezzeti damağımda bir başka.
Hayırların bende 'evet' der,
sevgin başka aşkın bir başka.
İçimizde başka bir duygu,
başka bir his var.
Sevgimiz başkalaşmış  gibi,
belki aşkımız için
başka  bir baharımız var.
Sendeki  bu  nur ve bu  hisle
başka  hallere geçiş oldukça,
kalbim  farkın farkında lığında.
Rüzgar seni  bana  getirirken,
başak bir sebebi  var.
Dilin farklı sevgin  farklı,
özgürsün ve sevgin  tertemiz
sevgi,
Unutma  ki sen benimsin.

                                       20.02.13/Bursa
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Tahta

Ölümün soğukluğunu
yaşamın sıcaklığını hissettiğim an,
Öyle güzel öyle sıcaksın ki,
ölün diriden dirin  ölünden güzel.
Hayata bakışın estetik duruşun,
kararlılığın yeter.
Can olup can verişin seni anlatırken
her kelime anlamsız gelir.
Abartı değil bu bir sevgi belirtisi,
ölümün ayrı bir güzel.
En güzel koku sende okşarken
varlığını hissediyor insan.
Oynaşmalarıma engel olurken
kıskançlıklar isyanlaşır.
Ama sen  sevilmek istersin
öldükten sonra yaşarken,
yanında kül olup gider insan.
Dikili bir ağacım olsun yeter,
istemem sarayları köşkleri,
Gökle  yer arasında canlı bir
varlık  olmayınca,
Yeni bir gözle gör
güzelliği kendi içinde,tahtakurusu gibi

                                              25.11.12/Bursa
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Talih

Uykusuz geçen gecenin
geri dönülmeyen düşleri var.
En kuşkulu günden başka
her şey aydınlık.
Ya talih yar olacak,yada
talihiyle boğuşacak insanı
ilerde esrarlı günler bekler.
Gök çınlar kara talihine,
Anadolu da toprak şimdi
bir kahramanına gebe.
Gece karanlık göründüğü zaman,
gün ışığına en yakın insan.
Denizi dalgalandıran,yolların
kasvetini ve ruhun tasasını
dağıtır.
Sabır ve ümit olsun yeter ki,
Hayatın izi silinmiş perişan bir
yüz iki göz arasında,saklarken
korkuya esir olmaz.
Bazen düşünceler şekillenir,
güneş gibi sonsuz ufuklara
dolmuş gözlerde çeşitli
manalar yaşar,
Yar olurken talih insana.

09.06.13/Bursa
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Tanrı

Benim için her şey kutsal,
Toprak hava su gibi,
Bu gözle onu görmek,
Onun kutsallığını bilmek.

Güzel bir gün doğumunda,
Gözün görmediği yerde,
Rüzgarın ayak sesinde,
Onun varlığını hissetmek.

Kalp gözünü açık tutmak,
Her yerde izini görmek,
Her an onu düşünmek,
Ona göre yaşamak gerek.

                    05/10/03/ BURSA
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Tanrı ile dost ol

Neden bu kadar iyisin ki
duygular ruhumun dili,
sana yaklaşmamın sebebi,
zengin olmanın nedeni.
Benim tanrım senin olsun
ne fark eder ki?
Gönül sevgi çocuğu
zihnim seni sayıklar,
tanrı ile dost ol,
o hep seninle beraber.
Pişman olacağın sözler söyleme,
ona güven onunla konuş,
azmin kırılmasın.
Bu sevgi değil,sevgili değil
çok farklı bir şey,
sebeb olan sebebi sevdim.

                                  19.03.09/Bursa
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Tanrı zar atmaz

Niyetliyken ben,
rükuna durdum.
Secde ye giderken
rabbime,
aklıma takıldın..
İki rekat namazı
dört rekat kıldırdın..
Niyet değişir,
kimyası bozulursa
sevginin.
Ve
tekrar edersen,
yanlışı
iki yanlıştan bir doğru çıkar

                       15.12.11/Bursa
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Tanrım

Nurundan nur,
ahiretten ev ver,
seni anayım.
Ayır  beni yalnız kalayım ki
kendim olayım.
Rahmetini eksik etme tanrım
zahirde de kulun olayım.
Yol ver
yolunda yolculara
rehber olayım.....24.11.19.16 rc
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Tarım kültürü

Su içen volkanik kayalar
tarım için iyi bir taprak.
Taş yünü topraksız tarıma
bire bir altarnatif.
Arılar döllendirse bitkiyi,
taş yününe fideler diksek,
suda bitki yetiştirsek,
suyu sulaya sulaya.
Topraksız tarım bizde
mavi gölde yüzen bahçeler
taze meyveler verdi.
Taş yünü,perlit ve pomza
 toprak ana minnetkar size.
Böyle kültür varmı bizde...........

                            04.12.09/Bursa

Ramazan Çiçekli

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Tatlı dil

Bir resim düşün
bende karşılık bulan sende yansıyan.
Bir yazı düşün
bir kelime bir hece bir sesten oluşan.
Bir aşk hikayesi düşün
dilimde değil,dilin mantığına düşen.
Bir resmin bir ressamı,bir yazının
dili var.
Yazdığı gibi konuşulmayan,
varlık ve yokluk arasında tat veren,
ruhu doyuran.
Dili sev sevildiğinin farkına var.
Bir cennet olsun
dondurulmuş duygular,konserve
düşüncelerden uzak,
Bir dilin olsun dilinde tat bulan.....

15.1.14/16
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Tavuk

Tizino nun Nü
venüs  tablosu gibi,
boylu boyunca
uzanmış,
O kadar ileri gitmişler
ki
hiç aklıma gelmezdi,
öyle seksi  çoz vereceği,
Merak ettim  şimdi
sabırsızlıkla yemek için
beklerken,
tavuğun cinsiyetini.........

                               5.12.11/ Bursa
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Tavus kuşu

Etkileyici
tek  kişilik gösterisi,
Anotomisi
genetik  yapısı,
Her sabah
izlerken
büyülenir insan.
Şu dünyada
en gizemli,
balerin edası,
baş döndüren.
gülüşü, dönüşü,
kendini  sunuşu
o bir tavus  kuşu.
Cazibesi
görselliği
etkiledi beni.
Titreyen buğulu sesi,
düşündüğünde tam
istediğim  gibi,
dedirten  cinsten.
Rüzgarın  kışın  palmiye
dalları arasından
eserken  çıkardığı
hışırtı  sesi getirir seni.

                              20.12.12/Bursa
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Tecavüz

tecavüze uğrarsın
zinayla suçlanırsın.
Öfkenin sabrında
baharı yaşayan ömür.
ruh ve beden şefkate
muhtaç.
Tecavüzcü ile evlen
namussuzun elinde
buz kesmiş kalbin
mutluluk ararken adalet
bunun neresinde MERHAMET
YARAB MERHAMET...
Bursa/RÇ.
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Teferrüç

Gönlümün süsü dilber,
söyle şimdi nerdesin sen.
Güler yüzlü tatlı dillim,
bensiz nasıl yaşarsın sen.

Cennete götürseler,
önce sana bakarım ben.
Cennette bulamazsam,
cehenneme koşarım ben.

Gönlün bende bilirim,
üzülmeni istemem ben.
Sen benden uzaklaşsanda
bütün cefayı çekerim ben.

İpek böceği gibi,
daracık kozadasın sen.
Kötü düşüncelerle,
kendini boşa üzersin sen.

Yüreğin geniş ve aydınlık,
daha ne istersin sen.
Boş olan bu dünyayı,
kendine zindan edersin sen.

Tanrım; 'sevgilim şimdi yanımda,'
onu bana bağışla sen.
'Az görsem hasretim artar,
çok görsem sevgim azalır. 'bilirim ben.

                        15.05.08/Bursa
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Tek ol

yan ateş ol ve ağla
sensizliğin cehenneminde
biz ol
yokluğun sessizliğinde
ara bul
özlem duy,yan ve piş
geriye kalan
aşkın sırrını tek ol
teslim ol,onun yokluğunda
O ol

                                12.6.14.16 rç
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Tekrar düşün

Bir düşün,
yeni doğmuş bebek gibi,
şöyle bir bak etrafına,
değişimi farkettinmi? .
Bu kadar uzaktayım,
sana yakın olmak için.
Detayları atlamadan,
ayrıntıya girmelisin,
kararını vermelisin.
Tekrar düşün,
söz verdiğin yerdemisin,
acı ve ızdırap içinde,
gözyaşların dökülmesin,
benim için.
Söyle bana;
sen nerdesin,olmak istediğin,
yerdemisin.

                     10.05.07/Bursa
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Tekrarı yok

bir  kelimesin sen
zihnimde tekrarlanan,
algılanan bir nesne,
rahatlatan bir ses,
cevap  bulamayan nefes gibi,
bir rüzgarsın esip  geçen.
geleceğin belirsizlik eşiğinde
secde noktasında sabır,
geçmişin acısını
tayfun gibi alıp  götüren.
yaşamak  için geri  dönmüşken
geç  kazanıp zor  bulunan
bir şiirsin
yarın ve diğer gün için bir  şiir.

                             18.4.14.16./rç
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Tembel nefsim

tembel nefsim
ne ebedidir ki
belki yarın
seni son kez göreceğim
sev kıskanmadan
sevgin saygıya dönüşsün
yaklaş
usanmadan gençleş
ve güzelleş
farkı görürsün.2.10.18.16.rç
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Ten

Kus uçtu
tutkuların sığınağı
iki göğüs arasından,
Elimi tut göğsüne bastır,
parmakların dudaklarına dokunsun ,
Bir kış günü
salep sıcaklığında
duygular akıyor içime,
Dürtülerden oluşan
kasıklarımdan
karin boşluğuna giren
bir Şancı dolanır,
Dudak ve yanaklarda
al kırmızı tensel çekim var,
kural tanımaz tutku dolu
günah tanımayan ask,
Suç isleyen ben değil TEN,
tanrıdan af dileyen 11121816...rc
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Terk yargıçlı mahkeme

Kur mahkeme heyetini
Ya hakim ol, ya savcı
Ya suçla, ya yargıla
Terazinin suç kafesine koyma,

Sen suçla tarih yargılasın,
Zaman içinde beni anlarsın,
Verdiğin haksız kararın;
İnfazında;

Saç gibi dolandırsa boynuma urgan,
Bir nefeslik sehpaya sığar mı ömrüm,
Kır artık kalemini kararından dönme,
Geri gelmez bu ömrüm.
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Tesbih tanelei

tesbih tanelerinde çaresiz
susarken
duvarlar sessiz
bir söz kaldı geriye
ALLAH ALLAH dedirten

                             16.6.14.16
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Teslimiyet duygusu

teslimiyet duygusuyla geldin ya
teslim olmadan
ruhumun kapısı zaten kilitsiz
aklınla girmeye çalıştın izinsiz
sırımın sırrını çözmeye
çalıştın
şifresi olmadan çözemezsin
akımın sırrına erersin
kalbimin sesini dinlersin
ruhumun ölümsüzlük sırrını çözemezsin
ve hep beklemede beklersin
be güzelim..7.2.19.16...rç
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Teşekkür ederim tanrım.

Göz ve gönül vermeden önce
hiç bir şey bilmiyordu.
Su oldu,toprak oldu,can oldu.
Denizler emrin de,
hayvanlar hizmetin de
rüzgarla haber saldı.
İnsan melek melekler insan değil,
Gerçekle mana arasında gidip gelir.
Bilinmeyen bilinmez
gaybı ancak allah bilir.
Bir ruh bir bedenden olan,
en değerli varlık insan.
Yeryüzünün tek halifesi.
 senden başka kimseyi
kendinden üstün görmedi
Bulut olup gökyüzüne yükselir,
yağmur olup yeryüzüne inerdi.
Doğumu ölüm,ölümü doğum günü.
Binlerce  kez teşekkür ederim tanrım.
iyi ki insan olarak yarattın bizi

                                    25.0509/Bursa
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Tevekkül

Onun
sanatına,
malına,
kudretine güven.
Sebeblere sebeb olana,
sebebsiz veren,
Onun adaletine güven.
Ona
itaat et,
ibadet et,
sadece tevekkül et yeter.
Onun
adını
gözüne,
gönlüne,
aklına yaz UNUTMA..

                           10.02.10/Bursa
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Tibet

Gök güneşsiz,
Yüzler renksiz,
Sonsuz tepeler

Beş parasız,
Tibet'i sırtında taşıyan,
Hinja kaplumbağılar.

                    5.11.06/Bursa

Ramazan Çiçekli

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Tilkinin  gözyaşları

Köpüklü dalgalar
ve martı sesi,
ve sümbül çiçeği dalında bir kelebek,
ve gökyüzü ile barışık yeşil.
Üzüntülerin
ve sevinçlerin paylaşıldığı bir sokak,
ve yemyeşil ağaçların altında umuda yolculuk.
Akıp giden zaman
ve tutmak istediğimiz an,
ve herkesin dokunduğu köy çeşmesi.
Yeni bir gün
ve ölümün eşiğinden dönen yaşam,
ve uçurtmanın kuyruğunda düğümlenen öykü.
Yaz geceleri orman yangını
ve içinde kalan ateş böcekleri,
ve deprem çatlakları arasında kurulan dostluk köprüsü.
Sevgi ile uçan kelebek
ve taklacı güvercin,söz ile yazı şaka ile
karışık bir dünya.
Tilkinin gözyaşları arasında
ve kavak ağacına çıkarsa balık,
altına dönüşür düşerken yaprakları,
ve gün ışığında su damlalarına dönüşür kardan adam.
Yapılan her şey yaramazlık mı,
yaramaz mı yoksa
başa bela olan her şey..........................

                                                                     18.03.2013/Bursa
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Toprağa düştüm

otu çekme
kokla
düşen her yaprak
güneş çalgını
sessizlik
rüzğarın yokluğu
dalların
birbirine değişi
işte o sevişmemiz
yokmu
toprağa düşürür
beni ..14.temmuz17.16/..raci

Ramazan Çiçekli
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Toprak

Sıcaklığın dokunsun tenime
Uyansın bedenim
Beyaz gelinliğimi çıkar
Çırılçıplak soy beni

İçimde filizlenen tohumlar
Renk renk çiçekler açsın
Dans etsin bütün canlılar
Kanat çırpsın üzerimde kuşlar

Ramazan Çiçekli
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Toprak suya muhtaç

suya dokundukça
rüzgar dalgaları kıyıya vurur
toprak
kucak açsada rüzgar suya
su
onu çoktan unutur
dalga dalga yüreğim
bedenim delik deşik
aklım
su ile toprak arasında
ruhum fırtınaya esir
toprak ıslak gözlerim nemli
güneş yakmış yüreğimi
toprak kurumay muhtaç
ben sana muhtacım

8.9.15.16/rç

Ramazan Çiçekli
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Toprak ve ten

Hafızamız kir tutmaz,
toprağa gömdük
kötü şeyleri,hatırlamaz.
Kısırlaştırdılar,
hafızamızı,hedefimizi.
At gözlügü taktılar
gözümüze,
kulaklarımızı tıkadık
onursuz her şeye.
Vefayı  şükrü unuttuk,
toprak hatırlatmasa
geçmişimizi,.........

                             15.12.09/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Topuksuzlar

Kırık kalpler müzesi gibiyim.
sustum ya susmaz olaydım
bütün konuşulanı duydum.
Görmüyorsun ya gözden ırak olunca,
birde ne göreyim ,
görmek istemediklerim gözüm önünde,
Burnunu sokarsın ya
her şeye pis kokular gelir burnuna
Giydim yüksek ökçeli iskarpinleri yürüdüm
Arnavut kaldırımlarında
tüm sesler uygun vaziyete geçti.
Duyunca.. Toz oldu topuksuz lar... 11.12.19.16.rc

Ramazan Çiçekli
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Tövbe etsem affı yok

Soylu bedenin baygın gözlerin var,
görünmeyen bakışlarında.
gül tomurcuğu beyaz teninde
rüzgarın estirdiği tüyleri
yüreğime batar,
öyle günaha sokar ki,
tövbeler etsem affı yok.
ruhu soğuk odanın karanlığında
güneşi gören olmaz..2.5.19.16.rc

Ramazan Çiçekli
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Tövbe i nasuh

Gözün
çirkin gördüğü
gözüm
yasaklardan uzak.
İzin verdiğin
şeylere döndü
yüzüm.
Cennetimden
uzaklaştıran
isyanım yok.
Çok halis ve temizdir
yüreğim.
Şimdi geçmişimden
pişmanım.
Samimi duygular içinde
senin rızanı
kazanmakta ki
ısrarım.
Hata yoluna da
bilip ettiklerime,
bilmeyip gittiklerime,
Tövbeler ettim.................

                          27.02.13/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Tövbe kapısı

Akıl Kalple
Ruhla İrade
Hata yapmaz
günah  işlemez,
Kalırsa tabi
günahlardan  uzak.
Yerini
merhamet alır.
Unutma
her zaman
Tövbe kapısı kuluna
açıktır...........................

                                01.08.12/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Trafik ışıkları

Trafikte ışıklar,
Yeşil,kırmızı ve sarı,
Yeşilde geç, kırmızıda dur.
Sarıda hazır ol.
Yalanla gerçek arasında kalan,
geniş zamanlarda,
Vicdan ile cüzdan arasında,
her zaman gizli bir alan bulursun

                             11.12.06/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Tren

TREN

İlk orta ikide bindim trene
zorlanırken matematikten
şimdi nasıl incem trenden.
Her şeyin bir hesabı kitabı var,
parasız pulsuz,yorgun ve
uykusuz geçen gecenin sabahında
gençliğimin trenleri geçerken
gözümün önünden,
Gözüm takılırdı ilkokul ikide
matematikten dökülürken

6.3.14.16/rç

Ramazan Çiçekli
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Trt3

Doğadaki meşe ağacı
Ankara deresinde
yetişmekte,
Mahalli lisanda yayınımız
aksaksız  devam
etmekte,
Boğazda ki horlama
devam ettikçe,
istenmeyen sesler
yükselmekte,
Geriye giden küçük dili
keserek,
bu sorun çözersek,.
'Sen beni sev bende seni'
şarkısını söylersek,
Senin için
yapmamız gerekeni
biz yarına bırakırsak,
Bakarsın yarın olur
Seni görmek,
seni koklamak,
sana dokunmak istesekte,
Sen olmazsın
belli mi olur TÜRKİYEM;
Duygular zorlansada
mantığın sesi bu,
Senin
büyüklüğün yanında,
aklın çaresizliği
bu TÜRKİYEM.

                    17/02/08/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Tuvalde zaman

ıslandı zaman
saatler durdu
kurudu
güneş doğduğu
zaman.
bir ağacın dalında
bir sahil kenarında
Dali'nin tualinde
zaman.
beklemektir
yağmurdan sonra güneşi.
doğum ile ölüm arasında
geçen zamanı
YAŞAMAKTIR UTANMADAN..

                       7.2.14.16

Ramazan Çiçekli
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Türk  milleti

Her Mehmet erdir,
her er bir erdem
dalları budansa da
yeniden filizlenir kökleri.
Ordu millettir,
vatan
süngünün uzandığı yer.
Varlığımdır
varlık nedeni,
hedefi,mefkuresi.
iki cihanda medeniyet,sonsuzluktur
TÜRK MİLLETİ

25.12.13/16

Ramazan Çiçekli
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Türkiyem

Şu caddeye çık,
bir tek isim kaldı mı? Türkçe.
Yokuşları çıkamam,
zorluklara dayanamam,
sana kıyamam Türkiye.
Ne bileyim;
sevgim  tutkuya dönüştü
birden.
'Anayurdunuza gidin' diyor,
nankörler.
'Yurdum anadolu,
ağzım küfürle dolu,
ruhum kuvay-i milliye ruhu'
bunu bilmiyorlar.
Ne yapacaklar,asacaklar mı?
assınlar,
Ben ülkeme aşığım arkadaş,
içimden geçeni söylemeliyim.
Arkadaşlar,gençler derin uykuda,
emekliler toplanın arkama,
belki bir faydamız dokunur,
bir nefes verelim anadoluya.
Süt beyaz,kan kırmızı
görmek istediğimiz değişimi,
kendimizde görelim.
Hedefimiz büyük TÜRKİYE,
Ne mutlu TÜRKÜM diyene

                                    Mart 2009/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Türkün  kızı Türkiye

damlayan taşmısın mağra çiçeği
yoksa bir deniz incisi,
Terene çölünde çölmüsün ve
ölmeden önce gördüğüm.
Bambu parkurundan gelirken,
Moher uçurumları var aramızda.
Vatna buzulu gibi bakma öyle,
ayakların değmediği,
kimsenin görmediği
el değmemiş ölüm tanrıçası sen.
yer yüzü cenneti
bora adalarını dolaştım dün gece
pamuktan kale
kalbin var senin Türkiyem.
en derin Baykal gölünde yüreğin
koyu mavi
denizden çok yüksek tepede bir
nehirsin sen.
aramızdaki uçurumları yıktın
sert dalgalarınla,
sihirli bölgelerini keşfettim.
kum sahil in kırmızı beyaz
kurak rüzgarları esti güneş
hareket ettikçe yer değiştirdi gökyüzü seninle
ÖLMEDEN GÖR ÖLMEDEN SEV BENİ
TÜRKİYE
31.5.15.16/RÇ

Ramazan Çiçekli
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Türk'ün  körlüğü

Bu İstanbul
Türkleri hep
hazır  yiyici,
Anadoludan gelen
Türk
ya hamal,
yada  küfeci.
Kendi vatanında
parya olmuş,
Türk' ü.
Cumhuriyetin  efendisi yaptı
ATATÜRK.................

                           19.01.13/Bursa
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Türk'ün  ömrü

Geçti;
perişan, fakir, çaresiz
çocukluğum.
Cahil,bakımsız,sefil
gençliğim.
Yolsuz,issiz,düzensiz
hayatım.
Gücüm, kudretim,eridi
bitti ömrüm.
Tek ümidim sen,
Toprak yağmura doydu
ben sana doyamadım ANADOLUM

11.3.14.16/rç

Ramazan Çiçekli
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Türk'ün ementüsü

yalnızlığım mektep
suçum ders arası benim
farkı yok tenefüs ile aldığım nefesin
Türk'ün kardeşi ol
zalimle olma ki beraber
zulüm gitsin
Uygur esirken ben nasıl hürüm
kalpten küsüm dünyaya
sesin çıksın be müslüman
görürken zulüm
Hak ve hakikati gör
haksızlık yapma hakkın yanında
ağlama gözyaşı ter dök
Gül bir, dünyada bir
Türk'ün dili bir dini de bir
zulüm çiçeği ölüm çiçeğini
ölüm meleği yakasına takmış
Türk yakasında ilim çiçeği
çiçek açmış
hürmet merhamet şefkat tir adın
sen hakka yakın ol
hak sana yakın
bulutlar arsında burak atısın
ak saray saltanatı
yerin dibine batsın
makamın
sempati topladı Allah adına
bu saltanata vesile olanı
Allah bildiği gibi yapsın

16.09.15.16 &rç

Ramazan Çiçekli

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ucunda sonsuzluğun

Üst geçitten  geçmek varken,
orta refüj aralığından gelen,
ölüme sebeb olabilir mi?
Mecnun.
Çarpmamak için için
kontrolden çıkabileceğini
hiç düşünmeden,
zarar göreceğini ön görürken.
Yaşamına son vermek isterken,
zarar verecegindeki
kim arar kastı.
İntahar için  yola çıkmışken,
uysaydı trafik kurallarına
neden olurmuydu kalp kırılmalarına
suçta kasıt yokken,
Akarken hayatın
önüne atsa kendini
zarar  göreceği ortak aklın eseri.
Aramızdaki  illiyet bağı
suç ve suçlusu olmakta  çok,
sen yada ben değil faili,
Vicdan ile  aklın arasında
sıkışıp kalmışken
6/8  oranında  kusur mahkkümiyetini
akla en uygun beraat.
İster rafa kaldır  işter çöpe at dosyayı
Bilmem ama okuduğunda
mısır tanrısı bir RAMA çıkar
roman kahramanı.
Gerisi allahın ilahi takdiri
bırakıp giderken katli vacip sevgili
ucunda sonsuzlugun.........

                                                  15.01.12/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Ucuz ölüm

Gecenin bir yarısı,
Odam sessiz ve soğuk,
Sızıp kalmışım.
Zehir içime sinmiş,
Kendimden geçip gitmişim.
Hastahane koridorunda,
Gözlerimi açtım,
Tanımadığım biri elimi tuttu,
Gözlerimin içine baktı,
Ve gülümsedi.
Yoğun bakımda,
Hemşireye emanet.
Oda sessiz ve karanlık,
Hastabakıcı geldi,
Solunum cihazının yerine,
Süpürgenin fişini takti,
Temizlik yaptı.
Çığlıklarımı kimse duymadı,
Gözlerim sonsuz karanlığa daldı.
Hemşire de kurtaramadı,
Hastabakıcının elinden,
Temizlik bitti.
Solunum cihazını pirize taktı,
Çekip gitti.
Odanın karanlığına duvarlar ağladı,
Ben ağlamadım.
Sebebsiz ölüm olmaz,
Ucuz oldu ölümüm,

                                  5.3.06/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Ugultu

Hayatın hanım ağası
mafya babası var.
Acıyla sarılmış ailenin
yaşanmış dramlarında.
Ev kadınları aile babaları
var.
Yıkılmış aileler,
sex in kızları
kaybolmuş çocuklarında.
Gerilmiş bir filmin sonunda
satanistler var.
Zihnimin uğultuların da.
Sabahın gösterilmeyen
yüzünde,dünyanın
düzensizliği var.
Eğlenceli hayatın iyi sabahlarında...

                                           02.04.13/Bursa
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Uğursuzluk

uğursuzluk şeytandan
güzel görünür ondan
girer pencereden bacadan
bulur kendine bir mekan
bahsetme dinden imandan
kendine pay biçme olandan
çaresi yok hakka kul olmaktan
oda bir melekti
şeytan oldu sonradan 5.7.16.16./rç

Ramazan Çiçekli
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Uludağ

Sis yağmuru
yılın son karı,
cemreler düşse de
dağın dili karlı,
ışık
gözümü kamaştırmış
sarkıtlar
düşmek üzere,
ağaçların
bir yanı karlı
diğer yanı rüzgarlı.
Uludağ'ın
çam ağaçları
ihtişamlı.
Önünde boyun eğer,
keşiş dağı.

                    27.03.11/Bursa
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Umudun acizliği

Karanlığın ötesinde hakikat,
aydınlığın ışığında gizli.
Hakikat karşısında aciz kalır,
benlikteki ittifak.
Kimse hakikate göremez,
çünkü hakikat herkesin kendisi.
Umuda giden yolda hakikate
ulaşmak zor.
Geceleyin
farkına varsan da aydınlığın
karanlıkta kalır hakikat.
İspata yönelik umutta,
varlığın tek habercisi var.
Kahramanı bir bilendir
hikayenin aslını.
Aradaki kavgalar parçaları
bir bütün gibi görme gaflığı,
Ölünce farkedeceksin ancak
hakikatin aslını.

22.01.13/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Umut

Sonsuza giden yolda
Ömürle sınırlı umudu.
Kaybetmemiş insanla dolu.
Ölümle son bulan hayatı,
Sonsuzla buluşturacak,
Son nefesi bekleyen,
İnsanla dolu.

                       15.06.02/Diyarbakır
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Umut  bir  sermaye

zihnimden tasvir ettim
dayanılmaz caziibene kapılarak
yanına geldim.
sende 'hayır 'de,
haklı direniş ve geleceğin için
bilmem dayanır mı
bu yorgun  vücut
bükülmüş belim,dökülmüş dişlerim
işte bu benim.
ayağa  kalkmalıyım
yeni bir başlangıç  için
her tutukluluk  bir salıverilme
direnişe diz  çöküş sessiz bir  çığlık
haksızlığın  önünde
bir  kıyamete alamet umut  tükendikçe

                         4.14.16./rç
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Umut I

ben sana
nisan yağmuru içerdim
zemzem suyu niyetine
şifa bulursun diye
meltem rüzgarı saldım üzerine
ve yangın yeri tenini serinletsin diye
bir tohum ektim yüreğine
dal budak salsın
geleceği umutla sarsın diye7.9.16.16 /rç
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Umut II

zihnimden tasvir ettim
dayanılmaz cazibene kapılarak
yanına geldim.
sende 'hayır 'de,
haklı direniş ve geleceğin için
bilmem dayanır mı
bu yorgun vücut
bükülmüş belim ,dökülmüş dişlerim
işte bu benim.
ayağa kalkmalıyım
yeni bir başlangıç için
her tutukluluk bir salıverilme
direnişe diz çöküş sessiz bir çığlık
haksızlığın önünde
bir kıyamete alamet umut tükendikçe

4.14.16./rç
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Unut gitsin' mi? diyorsun

'Unut gitsin' mi? diyorsun,
camdaki resmini,
kulaklarımdaki sesini,
ruhumdaki sevgini,
nasıl unutabilirim.
Angut kuşu eşini kaybetti mi?
yaşayabilir mi? ,
Dengesi bozulmuş bir zihin,
ayar tutmayan  bir saat gibiyim.
Ruhun büyüsü bozuldu mu,
gözlerin ilham verdiği
ışık kaybolur..
O  dudaklarındaki gizli  lezzet,
gözlerindeki renkler yok olur..
Kulağıma gelen çekingen bir ses,
unut gitsin diyor.
Hayalimin büsbütün kaybolduğu an,
Gizli sırlar ya bir gözyaşı,yada bir
tebessümle ortaya çıkar biliyormusun..
bütün bunları gören biri var.
                                 23.04.09/Bursa
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Unutma

BENİ UNUTMA

eller ayırsa
yollar kapansa
sol yanımda
senın aşkınla kaybolurum
koca dünyada
sevdalı guluşunle
dağlar delınır
butun omur feda edılır
senın uğruna
sakın benı unutma/ny

               7.10.15.16/rç
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Utangaç

Göze alırsan
Yanlış anlaşılma riskini
Açılırsın
Sende kabak çiçeği gibi
Dudaklarında dökülen
Kelimeler dizisini

Başaracaksın sende
Her insan gibi
Gözlerinde
Çok özel duygular gizli
Boşuna gizliyorsun
Yüzündeki çizgileri
Rüzgar dağıtır geçmişin izlerini
Kaybolur gider yol çizgileri..

Ramazan Çiçekli
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Uyan karagözüm

Firavunun gölge oyunu
Osmanlı'nın karagözü,
bu günün açık gözü.
Tüm tekerlemeleri,
yanıltmaçları, bilmeceleri
bileceksin.
Lafcılık yapıp,
yutturmaca oynayacaksın.
kılıklama çene yarışması
yapacaksın.
köçekligin okkabazlığın,
fiğüranı olacaksın.
Uyan artık aç gözünü karagözüm.

                                21.04.11/Bursa
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Uyanıkken derin uykuda

Cennet gibi sarayda
derin bir
uykuya dalmışım,
hurilerle birlikte,
Yaşadığım
şehir kabrindeki
hayattan
ölüm uykusunda
keyfim kaçtığı gün.
Güzel yüzlü hurileri
arşın gölgesinde
gördüm.
Uyanık bildiğim
uykudan
öldüğümü bilmeden,
şehit olduğum gün,
Uyurken uyanıktım.

                               26.07.11/Bursa
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Uydu

GÖZLERİN DENİZ
GÖZYAŞLARIN IRMAK
YÜZÜN PEMBE GEZEGEN
EVRENDE DOLAŞAN
BİR UYDUSUN SEN.

                            26.09.13/Bursa
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Uzak Mesafe Aşkları

Kim istemez;
Herkül böceği gibi,
kollarında  olmayı.
Kim istemez;
Çubuk böceği gibi,
özgürce döllenmeyi.
Kim istemez
Aşk böceği gibi
bekaretin şifresini çözmeyi.
Kim istemez;
Kelebekler gibi
Uzak mesafe aşkları yaşamayı,
kim istemez ki

Ramazan Çiçekli
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Uzaklaşınca

Ortaya çıkınca baskı
daha net görülür
sahiplenme duygusu
kazanma isteği öne
çıkarken,
Aslında terk etmeyi göze
alır haklılık iddiasıyla
kaybeder insan.
Güvenin ötesinde etkili olan
nedenlerde,
denge terazisi sabrın elinde.
Erken verilen ayrılık kararı
ikna etmeden alınır
uzaklaşırken.
Derinliğine yüreğine
hükmetmeyen,
duygular günün birinde
kırılma noktasına gelir.
Aşk ölür sevgi gözyaşı döker,
ardından ayrılığın,
Dünya gerçek değil bu bizim gerçeğimiz....

                                           18.03.2013/Bursa
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Uzlet

Bu halde şerden uzak,
kendinle meşgul,
bir dağ geçidinde buluş.
İbadetinde
kendi halinde ,tanrı ile konuş
Kibrin ne faydası var,
mütevazi olmak varken,
Engin ol gönül.
Nefsin ne işe yarar,
Ölüm denen sonsuz bir
Hayat varken. 11.1.2016 Rc

Ramazan Çiçekli

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Üçgen

Köşeleri aynı açı,
Kenarları birbirine bağlı,
Büyüdükçe bölünen,
Üç boyutlu sonsuz,
ÜÇGEN.

                         Bursa
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Üçmevsim

geride kaldı soğuk günler
ruhum kış uykusundan uyandı
sıcaklığın merhaba dediği günler
bedenim yaz sıcağında yandı.
kışla yaz arasında baharı görmeden
merhaba ile başladığımız günler
hayat mevsim salatası gibi
yürüdüm aşka havada asılı
aklım çiçek bahçesinde kaldı.
yaz aşkı allerjisi,tutku vurgunu kalbim
dayanılmaz hal aldı.
haytın dengesi bozuk
her mevsime ayrı bir sayfa açarken
hayat zaten hep sonbahardı.

                                     8.7.15.16/rç
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Üçüncü hayat

denizlerin taştığı
tüm canlıların öldüğü
gün
güneşin siyaha
gökyüzünün sarı olduğu
gün
dünyanın değirmen gibi döndüğü
tüm canlılar yok olduğu
yeryüzünün çarşaf gibi dürüldüğü
gün
hayat denizinin
yükselen sularında
toprak olmuş ölüler
yeniden dirildiği
gün
o gün
bu gün gibi olmayacak

17.6.16.16/rç
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Ülkücü  gardaş

bir ülkücü nün tutkalı
tarihin en acı yapıştırıcı gözyaşları
şimdi birleşme bir olma zamanı
yağmur düşerken suya
işte bayrak işte üç hilal
davasına yalınayak kaşanlar
alın teri ile tarih yazanlar
kimi kırgın kimi küşkün kimi üzgün
zamanın her sayfasında
şehitlerin kanla yazılı izi var
yıldızlar bir bir uzaklaşırken dolunaydan
bir tek ülkücü kopsa davadan
yürekler tufan
uyan ülkücü gardaş uyan şimdi birlik
dirlik zamanı

13.12.15.16/rç
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Üşüyorum

Düşünceler içinde,
akşam sefası
daha  bir hoş,
Soğuk bir hava da
hem üşür,
hem düşünürsün
kaçırdığın baharı,
Bulutlar kışın;
güneşi gölgelerken,
ağaçlar çıplak  üşümezler,
Bir tek çam ağaçları,
dökmemiş yapraklarını,
Hava sisli,
güneş yarı tatilde,
Soğuk gölgeler telaşta,
üşüyorum..................

                              30.03.09/Bursa
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Ütopya

Herşey önce tanrıya ait sonra insana,
Önce kendi cennetinizi kurun bu dünyada,
Herkes ya fakir yada zengin olsun,
Sizi götürebileceği yere kadar götürsün
hayalleriniz.
Emek ve sermayenin eş olduğu,dünyada
yaşayalım,bir olalım  hepimiz..
Herşeyini vereceğin,dost deyip peşinden gideceğin,
çıkarsız,hesapsız bir dünya dostluğu kurun.
İşte o tutku ve özlemle yaşasın tüm insanlar,
kendi dostluğunuzun arandığı  bir dünya da.
Düşleriniz ütopyanız olsun,her dokunduğunuz altın
olduğu bir dünya düşleyin.
'.İşte dünya hayatı hepsi bir oyun,
bir eğlenceden başka birşey değildir.' diyor.
TANRI bize

                                                         03.02.10/Bursa
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Ütülü örtü

Baktın aldığın kumaş kötü,
şöyle bir balkondan silkele örtüyü,
olmadı.
Bas üstüne ütüyü.
Bak nasıl;
Kötü bir kumaştan,
iyi bir elbise çıkar.
Bu kumaştan çıkan elbiseyi,
her kadın giyermi?
orasınıda....... iyi düşünmeli.

                            16.04.07/Bursa
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Ütülü yüz

güler yüzlü insanım
sesi sıcak
ve dokunuşu yumuşak
üzmeyen
sohbeti dinlenen ahenkli
bir iç dünyası var
mahrem olan
ve gördüğümüz
diğer ikinci ütülü yüz
candan can olan
ruhum demir parmaklıklar
arasında beni kaçıracak
beni anlayan bakışlar
ve her insanın bir ütülü yüzü var:
22.11.14.16/rç
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Üzüldüğümü biliyormusun

sevgin hakkında
bir bilgim yok,
Sözlerin ruhumu
mutluluk edecek biliyorum,
umutsuz değilim
bekliyorum.
kalbime dokunmadan
 ruhuma in,
kimseye emanet
etmediğim yerde,
sana geldim.
ne istediğimi  biliyorum
çünkü seni seviyorum
ruhumun gıdası sende
her zaman .
❤ im sohbet ediyor seninle
ve senden bi tane var,
sen bi tanesin
 ikincisi yok
 üzülüyorum biliyormusun..rc..20.10.19..16
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Van Gogh

Varlığı tanrıya muhtaç
onunla çatışırken bile
eksikliğini  duyan kişi
yaşamın şiddeti içinde
bile sadakatli,
hayatı fırtınalarla doluyken.
Deniz rengi,tozları denize
uçuran rüzgar,
çalılar kayalar,ufukta bir
ışık çizgisi ve karanlık var.
Kurşun renkli bulutlar ve
boşanmış yağmur,
yoksul  ve tutkulu  geçen
koca bir yaşam.
Toprak rengi  yalnızlığı
tuvale katarken VAN GOGH
olmak  var........

                                 04.08.12/Bursa
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Vasiyet

Can bedenden çıkarken,
Canımın bir parçası
Anamla babam gelsin,
Kardeşleri saymazsan,
Kızlar zaten biçare,
Gelirse yeğenlerim;
Onurcan ‘la Emircan
Birde Tuğçe ile pehlivan gelsin…
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Vatan

Bu vatana atılan kahbe kurşuna
siper ettim göğsümü,
Kar üstünde uyudum,
pusu kurdum geceleri,
açlığı susuzluğu unuttum,
toprak oldum anadoluya.
Bilmedim vatan milletten başka
kelimeyi,
Bayrak oldum yurdun en ücra
köşesinde,
dalgadalgadalgalandım gökyüzünde.
Güneş soldurdu,rüzgar yıprattı bedeni mi,
susadım,
üşüdüm,
aç kaldım.
üzülmedim.senin beni üzdüğün kadar.
Vatanım tek sermayem,bayrağım
mutluluğumdu.
'Tanımadan değer verirsen
,tanıdığında verecek değer bulamassın '
derlerdi inanmazdım.
Güven desem kalmadı,
samimiyet hiç bir işe yaramadı.
Sevgi satıldı,saygı satın alındı.
Cebim delik deşik meteliksiz,
dolaşırken vatan topraklarında,
Sevgi tohumları ektim,sabır tarlasına,
Of bittim,
tükendim.
Ömrüm gitti.
Allah biliyor ya şimdi boş bakışlarla
bekliyorum................

                                                    06.03.10/Bursa
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Vay ki vay

Cennete değil,
nefeslerim
birbirine karışmış,
karşımda duruyor,
kara gözlü bir huri.
Vay ki vay,
senin için
cennetten vazgeçmek
çok ağır bedeli
seninle olmak
bir ömre bedel.

                01.12.08/Bursa
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Vazgeçemessin

Kimse
vazgeçilmez
değil
hayatta,
ama kalbine
koydun mu
birisini,
o kadar
seversin ki;
asla
vazgeçemezsin
benim gibi

                          17.12.08/Bursa
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Vazgeçmek kaybetmek değil

yıldızlarım olsun istedim
birden çok
sahip olmadığım her şey
bir başka çekici bir başka güzel
dinlemem kimseyi
düşüncelerim gizlemem
bimbo olma be kadın
vazgeçmek kaybetmek değil
yükün hafiflesin istedim
ilk bakışla gelir
son bakışla gidersin
son bakışta gizlidir sevişin
herkes kendi ateşinde yanar
farkında değil misin
içimdeki sevgi insan sevgisi
severken ölürüm
ölüm bana yeter bilmez misin .30.1.19.16..rç
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Vazgeçmem

Her şeyimi alsalar da
Seni kimseye yar etmem,
Senden ayrılıp da gitmem.
Ayrılmamızı isteme benden,
İstesen de ayrılamam senden,
Korkmuyorum hiç kimseden,
Asla vazgeçmem  senden.
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Veda

Sen gençsin,
Bende yorgun.
Benden bu kadar,
Sevgili.............

                30.10.06/Bursa

Ramazan Çiçekli

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Vefasız

'Toprak,
su ve güneş yetmez,
dost
ikliminde yetişen,
vefa yoksa'
vefasız.
'Bir ben vardır,
benden öte'
dost affına sığınırım,
vefasız.
Sen unutma
o unutsa da
vefadan öte
vefa vardır vefasız.

                    03.04.11/Bursa
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Vijdan denizinde bir ada

Ana yüreği dolu
ölmüş şehir ülkesinde
çıra kandili
tükenmek üzere
Birbirinden
kopuk ruhlar dolaşır
bu toprak üzerinde
Baykuşların tünediği
bir harabe
ruhumun ilk günlerinde
Geceleri öldürmek
bir mesele sensiz
geçen günlerimde
Vijdan denizi ortasında
bir ada
Akıl ve vijdanın sesini
ihtiraslarına karşı dinle
Güçlüklere göğüs ger
mutluluğu yakala
Güzel bir hayat için
düşünce ve niyetini
güzelliği ruhunda yaşa.
Vijdan denizinde bir ada dır mutluluk.

05.01.13Bursa.
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Vuslat gecesi

Benim için üzülme,
gamsız ve kedersiz,
işte gidiyorum ölüme.
Benimle vedalaşma,
karanlık bir perde var aramızda,
doğumu gördüm,
işte gidiyorum ölüme.
Toprağa düştüm,
ateşinde yandım piştim,
karanlığın ötesine
gülümseyerek,
işte gidiyorum ölüme.
Kusursuz güzelliğe aşığım.
sevgiliye giden yolda,
korku yok ızdırap yok,
sevgi ve aşkla işte gidiyorum ölüme..

25/06/08/Bursa

Ramazan Çiçekli

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ya allah bismillah

hizmetçiyim ben sana
mum gibi yanar ruhum
akıl başını koy gögsüme
ruhun şimdi seninle
Allah Allah diye adını söyler
Tevhit tevhidi düşünür aklından
hak hak diye tasdik eder dilin
her gün bir ömür
Allah Allah diye dil döker

                                 19.9.15.16/rç
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Yağmur

ateşin düştüğü yerde aradım seni
çimde ateş gözümde hasret tüterken
sineme dokunduğun yerde
tozlu yol kalırmı dokunmussa
ıslatan yağmur /rç 18.6.14.16
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Yağmur Altında

yağmur altında
ya gidecek bir yerin yok
yada aklının ıslanmaya
ihtiyacı var
ya gel yanıma sokul
gülüşüm ısıtsın seni
yada şemsiye altında
kurut kendini

28.4.16/16 RÇ
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Yağmurdan sonra ıslanma

Yağmurdan sonra ıslanma,
açık  denizlere açıl,
rüzğar getirir.
Beklediğim limana........

                      04.11.08/Bursa
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Yaklaş

tembel nefsim
ne ebedidir ki
belki yarın
seni son kez göreceğim
sev kıskanmadan
sevgin saygıya dönüşsün
yaklaş
usanmadan gençleş
ve güzelleş
farkı görürsün..2.10.18.16rç
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Yalnız bırakma

benimle bensiz
seninle bensiz
yürürken ikimiz
verdiğimiz sözü tutabilir miyiz
gözümde hasret
nefesimde sen
kalbim hüsran
dermanı sen
kirimizi çöpümüzü
derdimizi tasamızı
taşımızı tar ağımızı
bir gün sen süpür
bir gün ben
uykusuzluğum un uykusunda.
uçuruma atsam kendi mi?
yalnız bırakma
ölüme tebessüm ederken
korkma
sevdan düşer toprağa
yeniden filizlenir
bir başka bahara hayat.
6.11.14.16./rç
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Yalnız gezen yıldızlar

bir tek sevgi var
benim olmayan
bir tek o var
onun olmadığı yerde
yalnızlık ölüm
sessiz sessiz
dua ederken hakka
hakkın olmadığı yerde
adalet haksızlığa
mahkum
teklikte özgür
kum tanesi gibi
fırtına savurdukça
sağa sola
gökyüzünde
yalnız gezen yıldızlar
yalnız kalır yalnızlar gibi

6.3.16.16./rç
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Yalnız hayat

Mutluluğu
tek başına yaşarken,
Aklında
bilgi tutmayacaksın,
AradığınI
aklına yazmayacak,
Ayak izlerinin anlamı
kalmayacak,
el izlerin olacak,
Yiyecekler
gelecekteki zamanda.,
uzun süre kalacak,
Mutsuz  zenginler arasında
bulacaksın,
mutlu  fakir insanları,
Stresin tehtidinde,
zihinsel sağlığın bozulmadan,
yalnız hayat,
hayatın vazgeçilmezi,
hayatımız olacak............

                             05.03.12/Bursa
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Yalnız kalmasın

Mavi yeşil gözlerin,
yıkamadığı dualı sözler de,
hıçkırıkların gözyaşlarını akıttığı
haykırışlar var.
Bir tarafın ağrırken yan tarafa
yatarsın,yeni sayfalar açarsın,
yeni insanlar ararsın o an.
Sayfalar küsmüş,yüreğin nasır tutmuş,
yerine yeni acılara bırakmışken.
kalabalık içinde yanlızlık
daha anlamlı gelir sanki.
Bakışlar çoğalmış yerine'sayen de'
diyen içten haykırışlar almışken,
yüreğini özğür bırak istediği yere gitsin,
Rüzgara karşı bağır yum gözlerini,
olanlara inat kuşbakışı bak,
yaşadıklarını uçurumdan aşağı
bırak.
Hadi düşünme;
sonra ne önemi  varki geri dönüşün,
düşüncelerin eylemlerinde yanlız kalmasın.

                                           28.03.09/Bursa

Ramazan Çiçekli

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yalnızız

Tek başına,
 Okyanusların derinliklerinde,
 Kendi sesimi ,
 Kendi içimde dinledim
 Gündüzü olmayan gecelerde,
 Aydınlığı bekledim.
 Evrenin dünyasında,
 Neden doğduğumu anlamadan,
 Acı,
 Ve korkuyla buluştum
 Korkulu anımda,
 Nefesimi tuttum
Acılı anımda,
Yelken açtım okyanuslara
Ölüme alışmaya
 Zamanı durdurmaya çalıştım,
 Zaman,
 Su gibi akıp gitti yanımdan
 Önce böcekler ziyaret etti
 Sonra;
 Karıncalar oydu gözlerimi
Toprak olup gitti bedenim
 Hiçbir şey değil;
 Benden sonraki
 Evrenin dünyasını
 Geçen zamanı merak ettim …
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Yalnızlık gelir aklıma

Kabuğun
kırılma noktasında,
hamlıktan
olgunluğa geçerken,
yanlızlık gelir aklıma.
Yazdan kışa geçerken
korkularımı yenerken,
şevkat ve şiddet
arasında,
sen gelirsin aklıma.
Artık;
bir başkasına
kendini tercih etmek
mümkünmü?
Yalnızlık ve umutsuzluk
ayna tutar yüzüme,
kışın doyulmayan
uykusuna  dalarken,
ölüm gelir aklıma.

                        15.11.08/Bursa
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Yama restorant

Bende yanak
sende
bal dudaklar
varken,
Yanağımda
dudağın
elim elinde
hava güzel,
Eminönü'nde.
Zaman zalim
sarıldık sıkıca
vedalaşırken.
Ruhumun
en  saf halinde
neler hissettim
bir  bilsen,
Hayatı
durdurmak  zor
kabullenmekse
çok acı
Dünün hayali
bu gün senle
geçen  gün
içinde gizli.
Yasak  ağacın
meyvesinde
mutsuz
ve umutsuz
olmayı
kim ister,
sığınmak isterken
yüreğine.
Yarına
bu günden
göstermiş olduğum
ilgi,
yarını senle
yaşamak  isteği,
bu gün vermiş olduğun
değerdi,
ve İstanbul
Galata dan
o gün çok güzeldi............

                          02.04.12/İstanbul
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Yandım

Yaştım;
 eğildim,
 kurudum;
 kul oldum,
 alev alev
 yandım
 kor ateş oldum.
 Kül olup
 savruldum
 rüzgarda,
 gökyüzünde
 yağmur bulutu
 toprakta
 bereket
 suyu
 güneş gibi yakan
 hey allahın kulu sen daha uyu.

 15.09.13/Bursa.
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Yanımda değilsen benim değilsin

hani neredesin;
olması gereken
yerde misin?
benle olamadıktan sonra
benim değilsin,
tek başına kendim leyim,
benim olmadıktan sonra
sensizliği ney leyim.
bakıp göremediğim,
bir sen varsın bende
kaygılar yaratan,
ruhum isyan halinde,
hani neredesin nerede.
gönül kapım açık,
çık gel desem gelemezsin,
bir nefes ol desem,
olamazsın.
yanında olmayan birine
seninim deme?
hani neredesin nerede
söyle;
sana düğün haberleri gelse
bana ölüm
yaşlandık her gün geçiyor
ömrüm .....11.5.19.16/rç
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Yanımdasın

Hayali gözümde perde
Ruhu gönlümde kaldı
O ne  yalnız bıraktı
Ne benden uzaklaştı
Hep benim yanımdaydı

                        /   /    /Malatya

Ramazan Çiçekli
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Yanımdayken

Yanımdayken;
Nasıl alışacağım yokluğuna,
Yalnızlığını,
Nasıl hissedeceğim.

Tuttum ellerini,
Dokundum tenine,
Sardım bedenine bedenimi,
Ayrılamadım.

Yanımdayken;
Sevgililer gününde,
Gözlerinde aradım yokluğunu,
Yapamadım.

Söküp atamadım içimden
Varlığına sahiplenmek,
Kaybettiklerime üzülmekle,
Geçti yıllarım yapamadım.

Ramazan Çiçekli
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Yanlız adam

Buruşuk çarşaflar,
dağınık hayatlar,
tek gecelik
ilişki istemem
hayatımda.
Gitme kal bu gece
yatağıma sinsin
sinsice kokun.
Aşk yoksa
kokun bile kalmaz
yatakta.
Gidersen eğer
unutma
banyoda ki
diş fırçanı da götür.

                    20.12.08/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Yaprak

Sonbaharda sararan.
Şimdi yazılan yapraksın,
Sana olan kinim,
Öfke yağmurun da dinsin.
Toprağa gömülsün izleri

Ramazan Çiçekli
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Yar

Yüreğimde hep varsın,
Yüzünden nur saçarsın,
Bana   yan yan bakarsın,
Benden neden kaçarsın.

Köşe bucak kaçtıkça,
Saçlarını yana attıkça,
Hep uzaktan baktıkça,
Beni alev alev yakarsın.

Ramazan Çiçekli
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Yar dedim

Seni gordugum an vay
gonlume gozleirime dogar
artık ay dedim.
sesini duymadan vay
nur gozlerine bakmadan
nasil dogar ay dedim.
yildizlara uzansam
tutacak kadar yakin kalbim vay
o yildizlardan
tac yaparim her gece sana
yar dedim.NY

             22.3.16.16/rç
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Yar yüzü

Her varlığın yüzünde
bir parça gökyüzü
Yokluğun gözlerine
bakmadan görülmez
yüzü.
Hangi yüze ne gözle
baktığını söyle
yukarı nasılsa aşağısı
öyle.
Yeryüzüne değil,
yaryüzüne nasıl
bakacaksın.
Yüzler bütün sıfatların
toplandığı yer.
Yüzde göz gibi her türlü
gerçeğe şahit.
Kalp nurlanmaz,
yüz aydınlanmaz
göz hakikati görmez se;
Nereye bakrsan bak
kelimeler ne amel olur,ne niyet.

6.1.13/16
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Yarab

Yağmur ağladığım an
bulutlar üzgün.
Yıldızların göründüğü,
havanın açık olduğu gün.
Şimşek çakar en öfkeli anımda.
Gündüz mutlu gece hüzünlü
zamanımda.
Her zaman mutlu görmek istediğim
anı göster Yarab................

                                        26.01.10/Bursa

Ramazan Çiçekli

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yaratıcı aşklar

Bir çiçek gibi
ateş kızılı saçları
sarmış bedenini,
bir ressamın
tuvalinden düşmüş
sanat eseri.
Boynu sol göğsü üzerine
düşmüş,eli ile açarken
sakladığı göğsünü,
gözler ile dudakları aynı
şeyi  kulağıma fısıldar.
Bedenim ve ruhum
venüse odaklıyken,
sanmayın koynumda
biri yaşar,
sadece içimdeki bir metrestir
tekten teke giderken.
Şehvetin doruğunda
onu kaybetme korkusu ile
ancak düşlerimde yaşar
hayalimdeki kadın.
Biliyorum ölünceye kdar
yakamı bırakmıyacak tutkuyla
bağlandığım  aşkım.
Masumiyetin sınırına
yaklaşırken.
Kurallar zamana uydu
zaman akıp giderken,
artık sevişme zamanı
tutku geçmişte kaldı.
Bağlanmak mı asla
romantizme kapılar kapandı

                                  5.12.11 /Bursa

Ramazan Çiçekli
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Yarın bugün olmadan

Harabeler şehri
hazinelerinde,
duygular
darma dağın..

Fikrin
uç noktalarında,
düşünce orucu
vatansever.

Aklın
kör noktasında,
sıcak bir leke,
kara sevda.

Toprağa düşen
bir damla kan,
yüreklerde
en büyük kahraman.

Suya düşen
damlalar,
dünden bugün
yaşanmayan acılar.

İçimiz yanıyor;
İsyanımız
heybenin bir gözünde,
sabrımız;
sözün bittiği yerde.

Yarın
bugün olmadan
sınırın
sıfır noktasında
beklemekte.............................

                                  26.10.2007/BURSA

Ramazan Çiçekli
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Yarın -bugün olmadan I

Bu gün/eş batmadan,
yeni bir gün/eş doğmayacak.
Bu gün dün olmadan,
yarın  bugün olmayacak.
Sen hep var olacaksın,
şah damarım kadar yakın.
Bu gün yarın gibiyken,
dün de bu gün gibiydi.
gelecek yarın geçmişte dün.
Sen hep yanımda olacaksın,
şah damarım kadar yakın.
Gelecekve geçmiş bir tek
gün olsa hergün.
Dün geçmişte,yarın gelecekte kalsa,
bu gün kıyamet kopsa da,
Karanlıkta kalan fitne aydınlanacak,
kavuştuğumuz gün.
Şah damarım kadar yakınsın her gün.

                                              909.02.10/Bursa
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Yarına yar  bir yarin  olacak

Evin kapısını çalacaksın
 anahtarla açmayacaksın.
 Kapıda bir karsılayacak
 yalnız kalmayacaksın.
 Hayatı yalnızlaştırmadan
 odanın havasını alacak.
 Güneşin içeri girdiği
 hayatın pasını alacak
 bir aydınlık olacak.
 Yalnızlığını paylaşacak
 bir hayata yarına yar için
 Yarını karşılayacak
 bir tümden tüme varacaksın
 bu günden düne düşmeden.

 13.11.13/Bursa.
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Yarınlar kimin

yarınlar bizim dedim
bu günü bıraktım yarına,
o yarın bu gün
şimdi sevgisiz biriyim.
erteleme öteleme yüzünden
bir bakış bir söz her şeye
yeterdi.
kibir ve öfke esir aldı kalbimi
ya benim olacaksın ya kara
toprağın
toprak aldı sevgimi
ben sadece seni değil kendimi sevmişim.
23.11.14.16/rç
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Yasak

Resim olsan odamda bakamam,
Vitrinde biblo olsan dokunamam,
Salonda çiçek olsan koklayamam,
Kör değilim ama göremem seni,

Ben neredeyim diye sorma,
Sen kalbimin köşesinden,
Kimsenin görüp, duymadığı,
Aşkımın ateşi, ruhumun çiçeğisin.

Sen çözülmeyen bilmecesin,
Bilmece çözülür sen çözülemezsin,
Her şeye rağmen seviyorum seni,
Aşkımın alevi ruhumun peteğisin

Ramazan Çiçekli
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Yaşam koçu

Nedensiz ihtiyaçlar
hayatın
öncelikleri arasında
Yaşam enerjisini
kim karşılar
yaşa ve cinsiyete
odaklı  olmadan
ruhen ve bedenen
bir desteğe
ihtiyaç var.
Halsiz ve yorgun biri için
desteğini esirgeme
Her zaman
yaşamın  koşturmaları
arasında
Hepimizin biraz
desteğe ihtiyacı var.
Nedensiz  ihtiyaçlar
hayatın vazgeçilmezi
zihinsel yorgunluğu
iyileştirmeye
katkı sağlar
yaşamla ölüm arasında
bir aşk hikayesi

                               08.03.13/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Yaşamak

Nasıl  düşünürsen o başımıza gelir.
ve hayat öyle geçip  gider.
Başımıza gelen
felaketleri bir düşün,
Mutluluk sevmekten
bilgelik
hayatı anlamaktan geçer.
Hayatın
çelişkili gerçeklerini
boş ver.
Her şey istenilen gibi olsa
yaşamın ne önemi var.
Hayat bizi
mutlu etmek için beklerken,
hayatı kucaklamak biraz cesaret ister.

                                       29.03.09/Bursa
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Yaşamın  renkleri

Yukarıdan  aşağıya,
aşağıdan  yukarıya  baksam
her  mevsim.
Koyu  renkler  geçiyor,
gözümün önünde  dört  mevsim.
İstiyorum  ki; farklı  bir  renkte,
rüzgar gülüne dönüşsün,
her  mevsim.
Hayat tek renkten ibaret  değil,
değişik renk ve  tonda olsa,
Yağmur  öncesi gök kuşağı gibi
baksa  hayata,
Her  yönden  esen  yelde,
mutluluğu yakalayabilse insan,
cennet  olurdu dünya.
Yaşamın  renkleri,iç huzurun
renk  çemberi gibi,
Düşünsek, sorsak, sorgulasak,
okuyup  öğrenip  merak  etsek,
bir  başka  olurdu  dünya
Farklı  olsak  farklı  baksak hayata,
her  mevsim çiçek olup  açsak,
farklı  renklerde,
El ele tutuşup kucaklaşsak,
ay  gülümser,bir başka  olurdu
DÜNYA

                                                  3.6.12/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Yaşamın renkleri

Haydı düş yollara
öyküsünü anlatsın sana
Yaşamın gerçek sırrı gizli onlarda
Durmadan ilerle,yüksel
geleceğe umutla,aydınlık yolda.
Zeytin ağacı altında düşün
beyaz at üstünde ayvazın düşünü,
gelecek belirsizliğe duyulan korku
yüreklerde yaşayan gerçek.
Acı ile büyüyen düşünce düzleminde
düş kurmanın umutları,var olmanın
öyküsü var.
Sevginin peşinden koş,bıraktığın
yerden,yaşamak için bir can suyu
gerek aşk kalbe dokunurken.
Sevgi yeri doldurulmayan bir
boşluk bırakır ayrılırken,hayal gücü
mutlu anlar yaşatır.l
Tutku ve yalnızlıklar,gönül
kırıklıkları içinde geçen yıllar,
mutluluk arar dönüşü olmayan
yollarda.
Hadi deniz al götür,azgın
dalgalarda yitir bedeni.
İyiliği kim temsil eder gerçek
yaşamda gerçekten iyileştirecek mi?
sevgi,
fırtınadan sonra güneş görülecek mi?
ruh dokunduğu yerde bir iz bırakacak mı?
dünyanın karanlıktan çıkan aydınlık yüzünü
görecek mi? insanlar.
İçimizde ki engeller engelleri aşmak için
sabrın çabası bu şiirde bulabilecek mi?

18.03.13/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Yaşamın sınırı

nişanlısını öpmek için
diz çöküp yalvardı
evlendi
karşı koymasına rağmen
zorla el öptürdü
hak ve sınır tanımadan
mahremiyetin
en masum yerine izinsiz
girdi.
sonunda ayrıldı
oturup ağladı
birlikte
yaşama bilinci olmayan
insan
hayatı paylaşamadı.

                 23.11.14.1/rç6.
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Yaşarken ölmeli

Aşkı yüreğinde hissetmeli,
Zirveye taşımalı yorulmadan.
Duyguları yoğunlaşmalı acılarla,
Gözyaşı sel olmalı ırmaklara.

Yağmur damla damla düşmeli,
Sevgi gölü oluşmalı yüreklere,
Merhametten öldürmeli aşkını,
Ölümü beklemeli her zaman.

Yaşarken ölmeyi bilmeli,
Gerçek hayatla buluşmalı insan.

                           15.02.04/Bursa
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Yaşıyorum

Bende yaşıyorum
herkez gibi,
Bazen yaşadığım
dakikaların,
Sahip olduğum,
değerlerin,
Hatta nefes almanın bile,
değerini bilmeden.

                      13.04.06/Bursa

Ramazan Çiçekli
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Yaşlı başlı

Hangi yaşlıyı;
Bedenen yaşlı olanımı,
Yoksa gözleri yaşlı olanımı
Sorarsın.

Ben  gözleri yaşlı olanıyım

Hangi başlıyı;
Ak başlı olanımı,
Yoksa aklı başında olanımı

Ben aklı başında olanıyım …

Ramazan Çiçekli
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Yay

Perşembe sessizliğe büründüğü gün,
kar yağmış üstüme,
Gerelti'yi araladım ortalık apak,
düşlerim iz sürdüğü gün.
Kış gelip gider ardından yaz gelir,
kelkız çiçek açmış,gelincikler güler.
Leylak ateş çiçeği,sivrisinek düşmanı fesleğen,
ilk yaz saltanat sürer,yaz sonu hazana döner.
Yunus'un kışı biter yazı başlar,
baharın ilki yaz,sonu kışı karşılar.
Sen beni bekle dört mevsim,her mevsim
kalbimde ayrı yerin var.

                                                          26.0410/Bursa
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Yaz modası

Güneşin sıcaklığını üzerinde
hissedeceksin.
Mimoza ağacı altında
portakal suyu içeceksin.
Umut ve iyimserlik katacak,
neş'e verecek bir yudum şampanya.
Kızarmış patates yiyeceksin,
sahil boyunda.
Ihlamur altında cesurca gezecek,
dikkat çekeceksin.
Güneşin rengini üzerinde hissedecek,
enerji alacaksın hayattan.
Canlılık katacak hiç solmayan
mimoza sarısı

                               31.12.08/Bursa
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Yaz yağmuru

YAZ YAĞMURLARI YAĞDI
GÖZYAŞLARINDAN
ZORAKİ
MEVSİM DIŞI
İÇİMİZİ KAVURAN ACIYI
HAFİFLETİR Mİ
ATEŞ KÜLE DÖNMÜŞKEN
VE AĞLARKEN ANALAR
VE BABALAR
YETİM KALAN ÇOCUKLAR
GÖZYAŞLARIN DA
BESLENEN
SERVET PEŞİNDE
ŞÖHRET SARHOŞU
ŞEHVET KURBANI NESEPSİZ LER DE
VAR /31.7.17.16RÇ

Ramazan Çiçekli
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Yazının dili

Bir göz,
bir ağız,
bir el milattan üç bin yıl evvel.
Bir çizgi,
bir resim,
bir hayvan bir nesneye  temsilen.
Bir toprak,
bir kaya
bir deriye çizilen
Yukarıdan aşağı,
aşağıdan yukarı,
soldan sağa,
sağdan sola  okunup yazılan.
Nil aktı katip yazdı.
sözler  uçarken havada  yazı  kaldı.
Mürekkebi deniz,
kalemi kılıç olan katipler.
Yere göğe  tüm yazılanlar silindi
çivi  ile  kayayı  kazıdılar.
Güç olan kalem iyi konuşan
mert bir  yiğitsin sen.
Söz bir gemi
Tanrının elinde dümeni
kelimeler  denizde incidir inci.
Şair,
yeni  bir kelime bul,
eski kelimelerle su alıyor  gemi.
ANKHU,
kimsenin  söylemediği bir söz bul,
alışılmamış,
peş peşe söylerken
boğazda düğümlenen
Kimsenin  duymadığı,dilin dönmediği
bir R harfi  ile  başlasın,
Dilin yazısı yazının dilisin sen............

                                      15.07.13/Bursa.
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Yedinci sokak

Dün sokaklarda,
Hep tanıdık bir ses,
Bir yüz aradı gözlerim.

Kernekte,
Kanal boyunda,
Canlandı  hatıralarım.

Sokaklar yabancı,
Yabancı olmayan tek sen vardın,
 Koşup gelense, hayalin.
.

Ramazan Çiçekli
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Yemeni

Eskisi çarık yenisi kundura
Ayaktaki ne çarık ne kundura
Çarıkla kunduradan bozma
Altı lastik üstü deri adı YEMENİ

Ramazan Çiçekli
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Yeni adresim

Kalbimi sana verdim,
şimdi kalpsiz biriyim.
Madem ki sevgini kaybettim,
kalbini fethetsem de artık,
makbulün değilim.
Ölüm özgürlüğümün yeni adresi
sevgilim.
Karanlık bir günde gülümse,
mutlu olmak için hayal et.
Gitmek istediğin yere git,
olmak istediğini ol,
Tek bir hayatın ve tek bir şansın var
görmüyormusun.
Sevgi ve neş'e dayanamadı
yeni adresime bekliyor  seni...................

                                10.02.09/Bursa
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Yeni bir yıl

Geçtiğimiz yıl bitti;
yeni bir yıl yıl var önümüzde.
Avantaj ve dezavantajları ile,
zorluk ve mücadelelere ile
yeni bir yılı karşıladık,hızı ve şaşkın,
Bende yok ne korku, ne bir gizem
sadece umut ve dua ederken.
Tanrı her zaman bana yardımcı
hayatımın yolunda ilerlerken.
Karanlık vadi boyunca gitti varsa
kalan günü kurtarmak kaldı geriye.

                                     1.1.15.16/RÇ
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Yeni dünya

Birbirine karışmış kuş sesi ile
uyanırken bir şafak vaktı.
Birazdan güneşle birlikte
kuşlar dolacak bahçeye,
kuşların saltanatı bitmeden,
çocuklar dolduracak.
Her sabah yeni bir dünya
kurulur,
bir sonraki sabaha.
Zihnimde dualar yıkılmış,
değerlerim anlamını yitirmiş
durumda,
Uyandım ki aklım düş kurmuş,
bir sonraki sabaha.

                                  31.03.11/Bursa
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Yeni yıl

Dünya güneşin etrafında dolaştı,
biraz büyüyüp olgunlaştı.
Zaman ve mekanın farkında olan insan,
yeni bir yıla kavuştu.
Sınırsız olan yaşam sınırlı bize,
geride kalan bir yılı bir öğrenciye,
bir ayı doğum yapmış bir anneye,
bir günün değerini bir işçiye sorun.
Mutlu yıllar TÜRKİYE

                                           31.12.09/Bursa
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Yeni yılı beklerken

taş duvar ördüler üzerime
beton duvardan
geri kalan ömrümün
yüreğim yorgun
ve sessizlliğe mahkum
her sene bu gün gibiydi
dün
tahammülüm yok
sert bakışlara
ölüme imrenilir mi imreniyorum
işte
yaşlılar yurdunda bekliyorum
yeni yılı gülüm

                   28.12.15.16/rç
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Yeniden  keşfetmek

Değişimle  ulaşılır
buğulu görüntüsüne,
öpüşü  akılda  kalır,
iz  bırakır dudaklarda.
O beyaz  teni
şimdi keşfedilirken,
lezzeti
damakta  maya  tutar.
Yeter ki sen  mutlu  ol
kenar süsü
yapmam  seni
düştüğün  yerden
kalkarken,
gücüne  güç  olur
hayatım.
Yeni bir şeyler  söylemek lazım.

                                    04.06.12/Bursa
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Yeniden Doğuş

Gider gelirim.
Ölümle yaşam arasında,
Yalnız ve çaresiz.

Ölüm son gerçek,
Sonsuz yaşam,
Ve toprak beni bekler.

Ey toprak en son dost.
Sadece kefenimle,
Yine sana döneceğim.

Düşündüm ben ölümü,
Birde siz düşünün,
Yeniden doğacağınız günü.

                      30.5.06/Bursa
,
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Yeşil bir gece

Cıvıl cıvıl renkler,mavi lacivert tonda,
çiçekli desenler arasında,
seni görmek ne güzel.
Güneş şık ve gösterişli,gece ışıl ışıl,
benzersiz taşların ışıltısında,
ince ince işlenmiş,nakışlı desenler arasında,
sana dokunmak ne güzel.
Hasretle beklenen baharın getirdiği canlılık,
canlılığın getirdiği değişikliği,
sende hissetmek ne güzel.
Bahar gelirken kışa elveda,
şimdi göz kırpan hava da gönlümü fethet,
kendini özgür hisset,vahşi ve saldırgan doğa,
sana kucağını açmış ne güzel.
Rüzğarlı havada seni koruyan,yanında olan,
vazgeçilmezin olmak ne güzel.
İzdüşümlerinden örtülü bir dünyadan bir dünya,
senle birlikte farklı bir dünya yaratmak ne güzel.,
Tabiatın dilsiz dilinde,duygu zembereğini açan,
hayalimdeki insan,yanlız benim değil,
doğanın dilini konuşan,iç çekişimi,
nefes alışımı hisseden,biri olman ne güzel.
Şimdi düşünüyorum da
belki bunların hasret vuslatı vardır,
ne bileyim belki de bunlar geçici şeylerdir.
Kimse hayaline bile kapılmayacağı,
yeşil bir gecede seninle olmak ne güzel.

                                              27.03.10/Bursa
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Yeşilay

Bütün kötülüklerin anası sigara,
babası içki.
Dertlerini koy şişeye
kapat ağzını
bir an unut gitsin.
Ya akciğer kanseri olursun,
ya siroz hastası,ne fark eder,
akıl gel git,şuur med-i cezir.
beyin felç olsun,aklın gelip gitsin.
Şimdi moda zaten;
uyuşturucuya herkez müptela,
olmaya oldu, oda hayatımıza girsin.
Nasıl olsa hayat senin
kimsenin alacağı yok.
Çek içine siğarayı,
çöksün yüreğine dumanı
ömründen ömür gitsin.
Bütün kötülüklere savaş açmış
YEŞİLAY her an,senin için,senin  yanında.

                                                         24.03.09/Bursa
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Yetenek

anladığın kadar yaşarsın
ve gücün kadar
yetenek olsada
sorun tembellik
başarmak için aldığın güçte
üzeri örtülmüş yeteneğin
güvensizliğe teslimiyeti var
siyahla beyaz arasındaki
renklere tutsak
her yaşta cesaret varsa
ve güven oldukça
içinde sakanan hazine
işte sendeki yetenek

15.5.16.16 /rç
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Yeter ki iste

Yeter ki beğen yeter ki iste,
Kalp görmek istediği yaşamın
sürpiz sayfalarını, nasıl isterse
öyle görür.
Ne istediğini en iyi bilen sen,
kendine biraz güven,
biraz da sadakat ekle.
Yaşamını hiç kimseye emanet
etme.
Bütün sevdiklerinle birlikte
yaşarken,özel olma sırrını
kullan.
Pencereyi aç perdeyi arala,
aslında gördüğün yaşam biçimi,
asıl yaşamak istediğin hayat.

                                17.12.09/Bursa
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Yeterki

Değerlerin anlamı,
Yüreğide karşılık bulsun.
Gerçeğin anlamı,
Mantığımda karşılık görsün.
Sihirli kelimelerin anlamı,
Benliği yok eden aşkın,
adını koysun.
Kibirli desinler,
Ukala bilsinler ne çıkar.
Akıl zorlanıp,
Yüreğim yanmasın yeterki.
Kelebekler kadar kısa olmasın,
ömrüm..

                           18.11.06/Bursa
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Yıl sonu aksesuarı

çorap gibi bacağını saran bir çizme
küçük bir çanta olsam elinde
kum saati vücudunu bir kemer gibi sarsam,
her parmağında bir yüzük olsam.
toplasam bal köpüğü saçlarını kulağına küpe
olsam.
fısıldasam kulağına zil çalsa eteklerin,
Bir filmin baş rol oyuncusu olsam düşlerinde
unutulmayan, hayatını tamamlayan,
yıl sonu aksesuarı gibi yeni yıla yeniden başlarken
.

                                                     27.12.14.16/rç
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Yıldız adaları

yıldız kümeleri
sağlam ve sıkı dokunmuş,
yol yol,kare kare
rüzgarın tatlı esintisi
deniz ve kumda dalga dalga
saçlar ondüle olmuş,
kıvrım kıvrım,
gök adalar oluşmuş
gözlerinde

3.11.14.16/rç
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Yiğenim

Yeğenlerin yeğeni;
On bir yeğen içinde
Tuğçe yeğenim birinci
Gözleri zeytin karası
Dayısının bir tanesi….
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Yok olup gitmek

Sis çökmüş yüreğimden
Bir başka sonsuza bağırmak
Zamanın boşluğunda,
Yok olup gitmek bir başka

Çiğ yağmış yüreğimden
Bir başka toprağa düşmek
Ölümü bile bile
İnadım direnmek bir başka

Kor olmuş yüreğimden
Bir başka kopup gitmek,
Alabildiğine varken
Şimdi yoksun diyebilmek bir başka

Yıldızlar arasında
Bir başka dünya aramak
Karanlıkta iz sürmek,
Yokluğun düşünü kurmak bir başka…

                                          20.11.01/Bismil
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Yokluğunun sancıları

Gece rüyalarımda
gündüz
dilimde misafir ettim seni,
kapılar kapattım
acılara dertlere
sana elem keder
vermesin diye
sen üzülme,
güneşin batışı ile
yaram sızlamaya başlar
sen derin uykudayken
kanli göz yaşlarim
sabahın doğuşuna kadar
farkina varmayasin diye
son bulur
yüregimin kanlı göz yaşları,
tek derdim seni mutlu etmek
yeterki sen üzülme............../mg
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Yokluk

Bitlendim;
GAZ yağı döküp yaktım.
Bitleri,
Ben yandım.
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Yoksunuz

yoksunuz aşka,
yoksunuz dosta,
bunalımdayız,
bulduğumuz aykırılığa.
aşk yok
dost yoksa
aşka vefada yok
sen yoksan hiç bir şey yokkkkkkkkkk

15.8.14.16/rç

Ramazan Çiçekli

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yol arkadaşım

gitmiyorum
sen varsın diye
geliyorum
ve sadece gelmekle kalmıyorum
seni
yanımda alıp
götürüyorum.
üzülme
seni seviyorum
ve sadece sevmekle kalmıyorum
bir cana
can ol
yol arkadaşım /4.3.16.16. rç
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Yolcu

Bir gül bir akasya,
Bahçende yoksa,
Bülbül güle gülmüyorsa,
Denizler göldür yanında.

Bitmez sandığın yolda,
Görülmemiş güzellikler.
Ardında bıraktığın yolda,
Akıp giden bir hayat var.

Ömrü yolda geçenle,
Bir ömür yol bilmeyen.
Ne yola bir adım atar,
Ne de yoldan geçerler.

          25.06.06//Bursa

.

.

.

Ramazan Çiçekli

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yoldan gelen beş kişi

Adam önde yürüyor.
Arkada kadın;
Birini sağ,
Diğerini sol elinden,
Tutmuş çekiyor,
Karnı burnunda,
Öbürü  yolda geliyor.

10.09.06/Bursa
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Yollar

Doğru yoldan sakın şaşma,
Acele edip yanlışa kapılma,
Üç ileri bir geri adımlarla,
Mehter marşından ayrılma,

Bu yol her kişinin yolu değil,
Dur tarihin önünde eğil,
Rahat rahat dolaştığın bu il,
Ucuz elde edilen yer değil,
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Yolun sonu

Yolda yürüyen yolcu
yolunda yolcununda sonu
bir akarsunun toprakta kayboluşu
güneşin doğup batışı
ve karanlıkta unutuluşu
Bazen gündüz bazen gece
bazen güneşin bazen ayın
aydınlığında perişan.
ömrün sonunda günahlar ve
sevapların hesabı,
ve zahmetlerin,çilelerin, acıların
içinden geçmiş yolcu yolu
tüketmiş,
Zafer perisi İzmir'i teslim
almaya gelmiş,
YÜRÜ PAŞAM  NE DURUYORSUN.

28.12.16/BURSA
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Yoruldum

saldırını savunmaktan
yoruldum
ve tartışmaktan
kendimi sana anlatmaktan
anlamaya çalışmaktan
sadece sen yoksun bende
bir çok ben var
bilinmeyen bende
o kadar önemsiyorsun ki
kendini
bendeki seni görmüyorsun
ait olmak yerine
sahiplenmek niyetin
oysa ben kimseye ait değilim
hayatı zaten bir savaş
değil mi
savaşırken kaybettiğini
görmüyorsun
biraz dinle biraz gözle
merakla beklenen
taklit edilmeyen güzelliğinle 30.1.19.16...rç
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Yorumsuz

Dubai 'de
eğlenirken,
Haiti
ölümün
pençesinde
öte gitme
işte FİLİSTİN.
işte DÜNYA;
cennet ve cehennem.

                       31.12.08/Bursa
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Yönler

Güneşi görmez kuzey
gölgelerin dolaştığı yer
yosun ve serin.
Günü görür güney
sıcağın dokunduğu yer
kumsal ve sıcak.
Günesin doğduğu yer
doğum sancısı çeker
tan yeri safak vakti.
Ölümün habercisi batı
aydınlığın geceyle
buluştuğu,
günün geceyle kavuştuğu
yer.
Dört bir yanım kıble yönüm
sen.

06.01.13/Bursa.
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Yukarıdan aşağıya  baktığımda

Önüne gelene bakarsan,
gözün doyar, gönlün aç,
yatakta gece sabahlar.
Bir yanda
korku ve günahlar,
diğer yanda
renkli ışık altında kızlar.
Yukarıdakiler rahat olun,
aşağıda lumpenler var.
Uyandığında.
kendinden
geçmiş durumda.
Aldatan kendini aldatır,
varlık yoklukla aşikar.
Kral çıplak
dünya BBG evi gibi,
ne olur belli olmaz.
Zıddını taşır her şey,
karanlığın içinde
aydınlık günler var.......

                                07.04.13/Bursa
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Yumurta

Bir ucu küt
bir ucu sivri,
Ovaldir yuvarlanmaz,
yuvadan uzaklaşmaz.,
kendi etrafında döner
dolaşmaz.
Hacı yatmazı yatırmışlar,
yatmamış
Yumurtayı dik koymuşlar
yan yatmış.
Eli ayağı yok,
o tanrının bir mucizesi.

                              14.03.09/Bursa
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Yüreğin özgür şimdi.

Duygularıma tutun,
tutkularından kurtul.
Çaresizliğimin çaresi,
nereye gidersen git,
ruhum seninle beraber.
Yüreğin özgür şimdi,
istediğin yere götür.
Arkanda yaralı bir yürek,
bir çift göz bıraktın.

                              03.04.09/Bursa
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Yürekteki iz

en hoyrat zamanım da
aklımdan kalan birini
sormaya cesaretim yoktu.
kapıda oturan ihtiyara;
bir sonraki seneye kadar
benim gideceğim,
senin geleceğin gün
ölüme göçmüştü,
babam geçen zamanda.
bir yıldız kaydı gökyüzünden,
.....Yıldız'ı aldı yüreğimden,
keşke uzaklarda bilmeseydim
yaşadığını,
hep ölü kalsaydı dost yüreğim.
seni her yıl sorarken;
bulduğum gün öldün.
şimdi bir tek izi kaldı yüreğimde,
vefasızdan geriye.

18.8.14.16/rç
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Yürü

hata gözünü kapamak
ve yürümek,
bela gözü açık olmak,
ve durmak
biri cahil diğeri kibir,
ikisi de baş ağrıtır.
güzele edeplice yürümektir.
sus kaderine
sus saygıdan
aynayı görmüş ise göz
14.11.14.16/rc
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Yüz

İç  ayna dır  yüz,
elli  verdiğin zaman
suretine,
Ya  nur  yüzlü,
ya da  yüzsüz.
Suratsız lığını örten ruhla,
yüzleşen kadın,
Yüzde  huzur,
yüzde tebessüm,
yüzde neşe  yoksa,
Çocuksu,
akıllı kadın,
duygusallığın da
yüz süzleşir..............

                        20.07.12/Bursa
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Yüzsüz

Bakışların batar tene,
yalpalanır beden.
ruhum sarhoş,
içim içime küskün,
iki yüzlü insandan.
rüzgar yaprağı
yalnızlığa savurur,
iç huzuru neşe söner,
iki yüzlü insandan.
Korkulardan korkarak
yaşanır,iki duvar arasında
ömrüm.
Duygular karmakarışık,
sevinçler darmadağınık,
iki yüzlü insandan.
Kendime geldiğimde
beklentisiz dostlar,
çıkarsız arkadaşlar,
varlığı umut kapımı
aralarken,
İstedim ki iki yüzlü insanı tanı

                           27.02.13/Bursa
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Zaman

Yanımdan geçti
şımarık ve küstahça,
yüzüme bile bakmadı
zaman.
Gölgesini bırakıyor
süliet gibi,
geceler günleri,
günler geceleri
doğuruyor,
geçmeden
zaman.
Tutmadan bırakmalıyım,
güneş bir yerlere
takılıp kalıyor,
tadına varmadığımız
zaman.
Çok şükür;
bu günün
düne benzemediğine,
hayırla çıkalım yarına,
toprağı eşeleyelim
zamanın geçmediği
zaman.
Bırak zamana kalsın iş,
zamanın olduğu yerde,
upuzun geçen günlerde,
aç ve susuz kaldığımız
zaman.
Beklediğimiz
zaman gelmiyor,
salınıp nazlanıyor,
güneş ufukta batmıyor,
nefessiz kalmış,
çıldırmış bedenim,
sükut içinde,
çaresiz kaldığım
 zaman.
Yeni bir gün için,
tut elimi diyeceğim
günü bekliyorum,
zaman zaman. 19.08.10/Bursa

Ramazan Çiçekli

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Zaman geçerken

hep üzdük
birbirimizi
saçma sapan konudan
mutlu olamadık
kavga etmekten
sen
kıskançlık sancısı çeken
kadın,
ben
büyümemiş
huysuz bir çocuk,
kıymet bilmeyi
acıyla yüzleşmeyi
öğrenemedik.
zaman geçerken
her şey geçer,
yürekte düğümlenen
acıdan başka.

19.9.12.16/rç
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Zaman I

En çok ne zaman korkarım
biliyor-musun ?
Kışın daha sıcak geçtiği,
baharın etken geldiği zaman.
Karanlıktan aydınlığa çıkarken,
son bir kez görmek için,
bir farkı olsun mevsimlerin.
Yıllarda bir değişiklik yok
mevsimler değişti.
Sevmek kolay ,
kıymet bilmek zor.
Her zaman yanımda olsan da,
biliyorum  istediğim olduğu an
korkuyorum.
Üzmesin seni korku dolu sözlerim.
Seni çok seviyorum
                                     9.2.21.16.rç
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Zaman yok sevmeye

Zaman yok sevmeye
vedalar im sessiz,
yorgunluğum kimsesiz.
o yüzden  üzgünüz
zararı  yok gülümsemeyen
gözlerin,
birlikte tuz buz yüreğimiz .
kelimeler ateş,
yakıyoruz her yeri
zamanlı zamansız.
zaman yok konuşmaya
dilsiz iz dostlar dilsiz
kelimeler sessiz..27.11.18.16.rc
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Zaman zaman

sisli havalarda yollar
zor ve çetin
kararlar cesur
acı ile iç içe zaman.
aşk tutsak
kalp alev alev
güneş batarken
durdu zaman.
ilk adım izini sürer
diğer adımlar
zaman zaman
kalbin derinliğinde
uyuyan bir dev.
bir sessiz haykırışı
dile getirir zaman

5.4.14.16/rç
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Zamanı gelince

Canım cicim di
ne oldu şimdi.
Alacak verecek,
mahşer günü
bin yıl sürecek.
Cehennemde
suçunla tutsak
olacaksın.
Herkes
yaptıklarının cezasını
çekecek.
Değerler sönerse
fitil ateşlenecek,
Ateşin yakıtı
insan olacak biliyormusun.
Toprak teyemmüm,
namaz ibadet işe
İman varsa
yaratana
kul olanda olacak.
Zamanı gelinceeeeeeeeeee
                                     15.03.11/Bursa
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Zenginin kalbi fakir

Fakir ve sefalet içinde,
saf ve yüce bir ruh,
servet ve asaletli bir kalbi sever.
İki güzel göz en büyük servet,
iki dudak arasında gülümser.
Güzellikten büyük asalet,
sevgiden büyük servet mi? var.
Yıldızlar güneşte görünür,
karanlıkta parlarlar.
Asalet servete servet asalete
kur yapar.
Kalp sevgiyi,fakir serveti
zengin asaleti sever.
Fakiri sevenin kalbi zengin,
zenginin kalbi fakir.

              19.04.09/Bursa
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Zeytinci

Zeytincinin tezgahında
'Tadımlık helaldir.'
yazıyordu,
baba-oğlu-karısı
zeytine,
alıcı gözü ile
bakıyordu.
Üçü birden dört kez
tadımlık tattı,
beğenmedi tadını,
zeytini satamadan,
zeytinci yüzde on
zarar etti.
giderken
ardına bakmadan,
zeytin gözlü gözlerim
uzun uzun seyretti...................

                                 26.05.09/Bursa
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Zikir

istiğfar
talebim var,
tövbe
için her gece
niyaz
için her gün
Dua
ve şükür ile
istihare kapında
tespih
ve tenzih ile
takdis
ve tahlil içinde
her duam bir zikir
her zikrim bir dua
yatarken ayakta
aldığım
her nefeste
yürekten anarım adını,
Allah Allah diye  01.10.13/Bursa.

Ramazan Çiçekli
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Zikir II

denizde dalgalar
say eder,
bir kum tanesi
şeytanı kovarken,
gökyüzündeki
yıldızlar
kum tanesi kadar.
her gece
Allah ı zikreder,
ve ısırırken
öptüğüm meyvenin
dudaklarında izi var.
günah
peşin çalışırken,
sevap
veresiye Allah der zikreder.

29.6.14.16/rç

Ramazan Çiçekli
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Zor adam

kopuyoruz ya bazen
aslında sen haklıydın,
benimle yaşamak zor ve çekilmez.
konuştukça hem sen bitersin
hemde ben
ve sonunda mutsuzluk  çöker üzerine
iyi gelmem.
 akıl süzgecinden geçmeyecek sözleri
düşünmeden söylerim.
hislerim  ön sezgilerim verir cesareti
ne bileyim bende  böyle biriyim.
ağır gelir sözlerim,kırılıp dökülür sün
gerçekle yüzleştiği n zaman.
 kendine bile söyleyemedik sözleri belki
ben söylüyorum dur  yüzüne.
kendinde gösterilmesini istediği saygıyı
başkasına gösterir.,
 senin  kadar bilmez sevmeyi sevilmeyi
 sevgiye muhtaç ruhum ....3.6.20.16.rç

Ramazan Çiçekli
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Zühre

melek değilim ki ,
günahtan yaka silkeyim.
melekte var mı bende ki? hırs ve nefis .
insan olsaydı benim gibi,
o da günah işlerdi.
İsm-i azam duası gökyüzünde
tutar.
gözleri yıldız,saçları deniz dalgası,
esmer güzeli Zühre 'yi görse;
yürekleri kavrulmuş ,
şarap mahzeninde
putlar taparken görürdün..3.6.19.16. .rç

Ramazan Çiçekli
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Zümrüt

Çok şaşırtıcı
bir o kadar da
gizemli,
Güneş ışığında
kırılgan bir mavilikte,
baklava dilimi desenli,
göz bebekleri.
Bir renk
ve şekil cümbüşü
gibi,
dans ediyordu gözleri.
Deniz suyu
ve güneş ışığının
yarattığı
bir hazine.
O bir Zümrüt gibiydi.

                          10.11.09/Bursa

Ramazan Çiçekli
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