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"Şiirlerimden beklenti" üzerine

çok şey bekleme
şiirlerimden
ne tevfik fikret
ne nazım hikmet
beni
ben gibi algıla
bunların dışında
bunlardan başka

Yunus Ürün
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Açılış - kapı

Kapıları zorladığında
Engel olan da olacak sana
Köstek olan da
İşte o anda
Yoktur sana dost
Yaradan’dan başka
Kalbin olsun mutmain

Hak etmeyenler içerde
Hakkı yenenler dışarda
Yerinde keyifler
Sofra sofra üstünde
Sefa sefa
Zorla kapıları durma
Bil ki
Yaradan yanında

Zulümler dört bi yandan seni sarsa da
Atan gibi ol
Dimdik dur ayakta
Üzülme, korkma
Elbet kapılar açılacak

Bir gün
Rabbin sesini duydu
Yağmur oldu bulut oldu
Güneş oldu
Açtı sonunda
Kapı açıldı
Saygı saygı selamlar seni
Düne kadar
Kilit üstüne kilit vuranlar
Çünkü Rabbin diledi
Sen de öyle

Açıldı kapı sonunda
Işıklar
Bir söndü
Bir yandı
Düşmanın dostun oldu
Dostun düşman
Nasıl bir kapı bu
Ters yüz etti cihanı

Şimdi kapı kapalı
Belki yarın açık
Sabahları öğlenleri akşamları
Hatta geceleri de çalış
Yakındır çünkü
Beklediğin açılış

Yunus Ürün

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Adalet Üzerine

Onlar bilmezler adaleti;
Ve dürüstlüğü
İnsaniyeti,
Nezaketi,
Kula kulluk etmemeyi
Barışın güzelliğiyle beraber
Savaşın gerekliliğini
Zalimle mücadele etmeyi
İnançları için ölmeyi
Allah'ın kitabı Kuran'ı Kerim'i
Ve peygamberi
Hz. Muhammed(s.a.v.) ’i
Onlar bilmezler adaleti
Onlar bilmezler…

                                            "Şairane"

Yunus Ürün
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Ah O Senin Kibrin

İsyan ateşi yandığında
Sen mi durdurabilirsin onu
Ben mi?

Gözyaşlarım mermi olduğunda
Sen mi önleyebilirsin
Ben mi?

Zulmün vuslatı inkılaptır dediğimde sana
Sen mi duymadın
Ben mi?

Yeter artık yeter
Bitsin bu haksız kibrin
Yok boşuna uğraşma
Her şeyin en iyisini
Elbette sen bilemezsin
Söylerim dururum da sürekli
Sen mi anlamak istemezsin
Ben mi?

"Şairane"

Yunus Ürün
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Akademi

Öğrenemedin hala
Olunmuyor adam
Üç beş akademik makale yazmakla...

Üniversitenin hocası senin kadar öğünmez
Gereksiz adının önünde
prof. yazmaz doç. yazmaz
Söylesene sen bi
Nedir sebebi bu gereksiz kibrin

Gündeme göre sunum yapacak malzeme arama
Karşında cahil yok fazla da haddin aşma

Dedim ya;
Öğrenemedin hala
Olmuyor adam
Üç beş akademik makale yazmakla...

Yunus Ürün
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Aşktan Söz Et

Bana aşktan bahset;
Ne keder oldun gül yüzünde ne dert
Sana olan sevgimi hisset
Bana söz et
Güzel güzel söz et
Bana aşktan bahset

Sadece dinle beni
Bende seni
İyilikten, mutluluktan, sevgiden söz et
Gözlerinle konuş benimle
O ışıldayan gözlerinle
Bana söz et
Güzel güzel söz et
Bana aşktan
Ama hep aşktan bahset

                                    Şairane

Yunus Ürün
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Bana şair diyorlar

bana şair diyorlar
oysa ben ne anlarım
uyaktan rediften
ikiliden dörtlüden
hicivden kinayeden
konuşur gibi yazarım şiiri
belki şiir gibi konuştuğumdandır
bilmem
MAHLASIMI şairene seçtim diye mi
anlamam
bana şair dediler
"Ben bilmem"i mi beğendiler
Yoksa "Gezegen"i mi
anlamam
bana şair diyorlar
divane demek
ayıp olur diye mi
bilmem
şiirden sanattan ne anlarım oysa
okuduğum üç beş kitap
gittiğim birkaç oyun
içimden geleni yazarım
sözlerime biraz
makyaj yapınca mı
şair oldum
bilmem
yoksa ne Nazım ne Tevfik
yaşasalar dalga geçerler
kim derler bu şairane
bu yirmibirinci yüzyıl bozulmuş
iki uyakla
şair oluyor bir virane
olsun
değilim ya
kırk kocadan arta kalan bakire
bana şair diyorlar
iki kere üç kere
bazen 40 kere

Şairane

Yunus Ürün
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Beni Benden Sorma

Beni benden sorma ben bilmem
Beni gökyüzünden sor
O bilir üzerime ne kadar şimşek çaktğını

Beni benden sorma ben bilmem
Beni ıssız rüzgardan sor
O bilir ne kadar yalnız olduğumu

Beni benden sorma ben bilmem
Börtü böcekten, kuştan, kırlangıçtan sor
O bilir ne kadar sürgün yediğimi

Beni benden sorma
Ben bilmem

Yunus Ürün
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Beni bilmez...

Seni beni bilmez
Beni görmez
Beni duymaz
Ahh sen yok mu sen
Beni benden alan
Kendinde kaybeden
Ve kendime kendimi aratan
Sen değil misin
Yoksa sen
Benden başka mı
Benim içimde mi
Dışımda mı
Ahh sen
Sen yok mu sen
Beni bilmez
Beni görmez
Beni duymazsın
Beni benden alır
Beni bana hasret bırakırsın

"Şairane"

Yunus Ürün
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Beyhude Aradığım Sevgi Üzerine

Sevgiyi aradım yıllarca
Ve sevgiye dair ne varsa…
Çok gezdim dolaştım
Her yerde bakındım
Onu bulamadım elbet
Çünkü hiç kaybetmedim ki
Evvela malik olmak gerekmez miydi
Kaybetmiş olmak için?

                                                                              ‘Şairane’

Yunus Ürün
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Birinci bölüm

bir sessizlik çöktü
bir kimsesizlik

işin düşerse arardın
işim düşer de aradım evet
şimdi
bitti mi ortaklık
öküz öldü de

sesler kesildi
heyecan mı bitti
emek bitti de
takdir mi başladı

yarayış lazım illa sana
verirsem iyi
kötü müyüm
esirgeyince

isteyeynin bi yüzü kara deme
başkası ile gezip
beni
fayda makinası gibi görme
ey şairane
birinci bölüm burada bite...

Yunus Ürün
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Bitmedi mi

Saldırıların felaketlerin
Ölümlerin ızdırapların bitmedi mi

Hakaretlerin tehditlerin
Bitmedi mi
Saygısızlıkların
Sınavların, kırık notların
Anlatır gibi yapıp da
Anlatamamaların
Öğüt verir gibi yapıp
Gürültülü susmaların
Söyle haydi
Bitmedi mi?

"Şairane"

Yunus Ürün
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Çarpışmak

bazen çarpışmak
mecbur olur
ölmek ve öldürmek
ne ölene maktul diyebilirsin o zaman
ne öldürene katil
bazen çarpışmak
mecbur olur

Yunus Ürün
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Çocukluk

Ne güzel günlerdi onlar
Çocuklarla kol kola
Uzanıp giderdi akşamlar
Bir fincan kahvenin etrafında

Yazın sıcağı, akşamın serini
Küçük sehpalar, içi hep dolu şekerlikler
Gam, tasa nedir bilmezdik
Akşam yemeklerimizde
Babamızın ettirdiği dualarda

Ne güzel günlerdi onlar
Çocuklarla kol kola
Gezmesek de bütün İstanbul bizimdi
Solgun sokaklarında
Hürriyeti tattığımız
Güzel günlerdi onlar…

‘Şairane’

Yunus Ürün
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Denize

Deniz olsan da üzerime
Perde perde
Benim dalgakıranlarım var
Boşuna debelenme

Ne hor gör ne küçümse
Seni yücelten Allah
İnanırım beni de yücelte
Kalmaz sana devir
Ne öyle ne böyle
Sen benim kim olduğumu anladın mı
Hele bir onu de

Sene çift sıfır
İkinci bin yıl
Bir küçük çocuk var
Adı büyük kendi küçük çekmecede
Kaymakamlığın yanında

Sene sıfır 4
İsadan iki bin sonra
Beyazıttta eski sarayın önünde
Ardında Türk Bayrakları
Objektifte
Fotoğrafda

Aynı yıllar
Sene 11
Göç etmek vakti gelmişti artık
Kızılayda
Bakanlıklarda
Durmadı
Devam etti atmaya
Bir inatçı yürek

Siyasette
Sendikada
hakta haksızlıkta
Ve dahi ateşte ve ihanette
    Ve sen nerden bileceksin
Karşında kim olduğunu

Aptal görüntüme aldanma
Denizini susuz
Suyunu tuzsuz
Tabanını kumsuz
Seni balıksız
Balıkları sensiz bırakırım
Yemin ediyorum yaparım
Artık benle uğraşma
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Şairane

Yunus Ürün

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Dersane

Bir dersane
Terasında
Bir kız bir erkek
Yan yana diz dize
Az ötede bir iki öğretmen
Ve üniversiteyi kazanamayacak öğrenciler
Yahut taşrada
Adı sanı duyulmamış
Bir okula gider
Mezun olunca hele
Erkeği iş arar
Kadını koca
Hikayemize erkekten devam edelim
Yıllarca iş arar
Tesellisi alkol ot cigara
Sonra girer elbet bi işe
Düşük maaşa
Okuduğu okulla
Kel alaka

Bir dersane
Terasında
Bir kız bir erkek
Yan yana diz dize
Az ötede bir iki öğretmen
Ve üniversiteyi kazanamayacak öğrenciler...

Yunus Ürün
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Eğer...

Arkamdan söyleme
Yüzüme söylemeye cesaretin varsa eğer

Ben konuşmaya hazırım
Dinlemeye hazırsan eğer

Eleştirilerini dinlerim
Önce kendini eleştireceksen eğer

Niye yapamadın deme
Kendin hiç yapanlardan olmadıysan eğer

Başkası ile kıyaslama
Onun imkanlarını bana vermiyorsan eğer

Anlamak istediğini bilsem
Anlatırım meğer

Anlamana gerek yok
Saygı göstermeyeceksen eğer

"Şairane"

Yunus Ürün
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En Güzel Şiirler

En güzel şiirler geceleyin yazılır
Geceleri gelir bizatihi
Biz şairlerin ilham perileri

En güzel şiirler yalnızken yazılır
Yalnızlıkta yansır ancak mısralara
Özlem özlem kafiyeler

Ve en güzel şiirler seni severken yazılır
Senle anlam bulur ancak
En mütevazı dizeler…

‘Şairane’

Yunus Ürün
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Esme

Esme öyle rüzgârlı
Ve deli deli bağrıma…
Kasıp da kavurma
Kavuşma
Kavuşama hatta bana
Belki duyasın özlemini o zaman
Bahardan yaza geçen
Bir sümbül akşamında…

Sensizliğe alışkınım ben
Ve yalnız vaat edildi bana tüm başarılar
Ve hatta en büyük zaferler
Ardı ardına
Ama hayatı anlamlandırmaktan aciz
Duygusallıktan yoksun…

Sus;
Ve şimdi özgürlüme sakın bir kelime! ..
Ne de bir dil uzatayım deme
Görmüyorsun yazık ki
Benden başka yok çare…

‘Şairane’
Esme öyle rüzgârlı
Ve deli deli bağrıma…
Kasıp da kavurma
Kavuşma
Kavuşama hatta bana
Belki duyasın özlemini o zaman
Bahardan yaza geçen
Bir sümbül akşamında…

Sensizliğe alışkınım ben
Ve yalnız vaat edildi bana tüm başarılar
Ve hatta en büyük zaferler
Ardı ardına
Ama hayatı anlamlandırmaktan aciz
Duygusallıktan yoksun…

Sus;
Ve şimdi özgürlüme sakın bir kelime! ..
Ne de bir dil uzatayım deme
Görmüyorsun yazık ki
Benden başka yok çare…

‘Şairane’

Yunus Ürün
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Fakir - antidepresan

Yağmur fakirin üzerine yağar
Kar fakirin
Şimşekler onun üzerine çakar
Herkes bilmez ama
Yasaların çoğu onlar için çıkar
Küçük ödüller
Büyük cezalar
Küçük ücret artışları
Büyük faturalar
Uzun mesailer
Kısa tatiller
Yaşanmamış aşklar
Antidepresan ilaçlar
Hep onlar içindir
Ben söylüyorum
Siz anlayın ki
Yağmur fakirin üzerine yağar
Kar fakirin

Yunus Ürün
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Fakir - kadınsı

Kapılara bakışından anladım
Fakirsin sen
Metronun otobüse bağlandığı durağı
Bekler durursun
Öyle ya
Durak kaçsa
Kim daha akpil basacak
Oysa lezzetini herkes görmez
"Gören" gözler bilir ancak
Yok
O zenginler hiç anlamaz
İçinde sakladığın
Kadınsı hallerinden

Yunus Ürün
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Fakirler

akşam
6-7-8
İşten çıkmış fakirler
Dolmuşlar otobüsler
tıklım tıklım
bi aceleyle
gider
eve kapanır
fakirler
sabaha kadar
çıkmamacasına

kasabayı temsil eder
3-5 esnaf
vatanı temsil eder
bir avuç işadamı
eve kapanır fakirler
bir daha çıkmamacasına

sabah olur yola düşer
simide para verir
çayı bedava içer
tasarrufludur fakirler

televizyonda ne varsa bilir
dizileri bir bir eleştirir
evine varınca
yine eline kumandayı
alır fakirler

Allah rızık verdi der
yaşar gider
zengin niye zengin
fakir niye fakir
düşünmez hiç
çayından da bi yudum aldı mı
mutlu olur fakirler

Yunus Ürün
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Gezegen

Gezegen olup dönerdim etrafında
Merkezkaç kuvvetine sığınmak için
Ve belki bir gün
Bir damla su
Ve bir hayat yeşerirdi bağrımda
Ve o hayattan çıkanlar
Bir gün sana ulaşırlardı
Öğrenirlerdi belki hatta
Hiçbir vakit bilemediğim ismini
Ama yok
Belki de o vakit
Senin galaksinde olmayacağım…

Yörüngende ben gibi
Döner dururlar etrafında
Ve belki de bir gün
Sen bir yıldız olacaksın
Işığınla nicelerine
Ben gibi
Hayat vereceksin bilmesen de
Ve sana şiirler yazacaklar
                        deste deste…

‘Şairane’

Yunus Ürün
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Gizli Sevdalar

Gizli sevdalar acıtır canımı
Gizli sevdalar
Hasretini çeksem de yarin
Bilen olmaz kadir kıymetim
Gizli sevdalar acıtır canımı

Yok, isteme benden yar
Aşikar edemem sana duygularımı
Nasıl yaşarım sonra
Hiç düşündün mü
Bırakırsan sevgimi tek taraflı?
Gizli sevdalar acıtır canımı
Kimselerin bilmediği
Gizli sevdalar…

"Şairane"

Yunus Ürün
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Gönül gözü

Gönül gözün açık diyorlar
Algılıyor musun her şeyi
Söylemeden bilebiliyor musun

Gözlerim mi yoksa
Sözlerimin satır arası mı okuduğun

Beden dilim mi yoksa
Gönül dilim mi anladığın

Kalbin mi hissediyor
Yoksa sadece iyi bir gözlemci misin

Ben anlatmadan söyle
Derdimi bilebilir misin

Çözebilir misin o karmaşık geçmişi
Kendime bile henüz anlatmadığım

Fikirleri anlaman yetmez
Duyguları bilebilir misin

İşleyebilir misin acıları
Hüzünleri mutluluğa çevirebilir misin

Gözlerinle görmen yetmez
Ellerinle dokunabilir misin

"Şairane"

Yunus Ürün
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Günah- suskun aşk

Söyleyebilir miyim sanıyorsun
Gidip konuşabilir miyim
Gidip de ne diyeyim şimdi
Zamanı bile değil ki
Sahi ne vakit olur zamanı
Belli mi ki
Ahh ben yapamam
Gidemem
Yazamam
Söyleyemem
Söylesem değişir mi sanıyorsun
Netice
Yine bana açmayacak
Emin bile olmadığı
Hislerini
Günahtan cehennemden korkar o
Kıyar sevgiye
Kıyar acımasızca
Ah benim gizli sözlerim
Söylenmemiş hecelerim
Derdim gündüzlere sığmaz da
Sabahlara dek gecelerim
Söylesem tesiri yok
Sussam çaresi
Durgunluğundan anlıyorum oysa
İçindeki heyecanı
Yok sevgilim eller değil
Bi "günah" ayırdı bizi
Bi de "cehennem"

Yunus Ürün
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Güzel yalan

O parıltılı gözlerin
O buğulu sesin
Sen,
Öyle güzel yalan söyledin ki
İnsan inanmaktan kendini alamıyor

Görmek istediklerimi gördüm
Duymak istediklerimi duydum ya sayende
Şimdi sana yalan diyene
İnanır mıyım sen söyle

Küçük olsa belki kolaydı yok saymak
Büyük yalan bu şimdi kolay mı yok saymak
Bana değer verdin
Kendimi önemli hissettirdin
Sen şimdi
Öyle güzel yalan söyledin ki
İnandım valla...

Yunus Ürün
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Hayat Bir Şiir Gibi

Hayat bir şiir gibi
Mısra mısra akıyor dudaklarımdan
Öyle güzel ki yaşamak
Uzaklardan baktığında göremezsin

Hayat bir şiir gibi
Duraklarım bazen virgüllerinde
Durduramaz beni noktalar
Sığmam o ‘dörtlü’ kıtalara
Taşarım

Hayat bir şiir gibi
Tükenmez kalemimden müsvedde kâğıdına dökülen
Ve gülümseyen bendenize
Hatta kimi zaman pembe kalpler gönderen
Sevgiyle beni saran
Hayat bir şiir gibi…

‘Şairane’

Yunus Ürün
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Hayırsız

Hayırsız oldu bu geceler
O bakışlar
O yalandan selamlar
Belki hep hayırsızdı
Yeni biz farkına vardık
Yetişkin oldukta mı
Gülüşlerin altındaki
Gazabı görür olduk
Kalaba bir ortam
Gülüşler şakalar
Yüzlerde bir maske
Biraz kazı
Altında öfke gazap
Derin bir ızdırap
Kıskançlık yada acıma
Haklı yada haksız yere
Deme sakın
Haklısı mı olur acımanın
Hayırsız oldu bu geceler
O bakışlar
Hele bir de
Menfaatlare göre şekil alan
O selamlar...

Yunus Ürün
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İlahi aşk

bir sessizlik aldı ruhumu
bir sensizlik
bir bensizlik
bir
kimsesizlik

Yokluktan gelen
bulur mu varlığı
gider mi yolları
kavuşur mu sonunda
kendi kendisine

okuduğun fikirler senin değildir
bana kendi icat ettiklerini söyle
olana da çok verilir
dedi de kutsal kitap
duymaz mı oldu kulakların
elindeki de alınır diye

anlamaz mısın sözlerim
yoksa çok bayağı mı ne
tekrar etmek istemez misin
yoksa çok mu şairane

bir sessizlik aldı ruhumu
bir sensizlik
bir bensizlik
bir
kimsesizlik

Yunus Ürün
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İmzamızı Attık

İmzamızı attık bu tarihe
Şimdi çekilme vakti geliyor
Yavaş yavaş…
Enginde güneş doğuyor
Gökyüzünde hafiften yağmur
Belki gözlerde birkaç damla yaş
Şimdi çekilme vakti geliyor
Yavaş yavaş

Araştırıp okusunlar tabi
Hatta 3000 yıl sonraki nesiller
Olsun ettiğimiz yaşantı
Onlara ibret-i dünya
Ve döktüğümüz kanların
Hepsi helal
Vermesin bu dünyada
Tanrı helalimize zeval

Belki yazmayacak
Orada yâda burada
Kalplerde bir titreme
Belki belli belirsiz bi gözyaşı
Dudaklarda bir rivayet
Anlatılır ki ne hal et
Veyahut bilmese de insanoğlu
Sen yine de hakkını helal et
İmzamızı attık dedik ya bu tarihe
İşte hepsi bundan ibaret…

‘Şairane’

Yunus Ürün
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İnadına Yaşamak

İnadına yaşamak var ya...

Yapamazsın dediklerinde yapmak
Durmalısın dediklerinde koşmak
Kabullenmelisin dediklerinde itiraz etmek
Susmalısın dediklerinde konuşmak
Alabildiğine karşı çıkmak haksızlıklara
İşte tam da onu diyorum
İnadına yaşamak!

"Şairane"

Yunus Ürün
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İnce

Söylediğim sözler nicedir nice
Sen aşkımı bilmezden önce
Yüreğim sana dolu bir dağ,
Öylesi yüce
Sen de bendeki sevdayı görünce
Ruhuma nağmeler değdi
İnceden ince…

Kavuşmayı da bildim elbet
Zamanı gelince…
Ve kara gözlerinde bir alev
Dudaklarında bir tümce…
Gönlünü bana verince;
Yakın ol bana gönlümce…

Uğraşma şairane
Elden bir şey gelmeyince
Cümleler de sana uzak olur
Saat geç oldu
Yarın dersin var
Var, sen yat bence…
Elbet anlarsın sen de
Gönlüne bir karakaşlı girince

‘Şairane’

Yunus Ürün
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İsyan

Diyorum sana
Açta dinle
Aklını
Ben senin kurallarına uymam
Kendi kurallarımı kendim koyarım

Tepkilerin yön verir mi bana
Yoksa sence
Kendi pusulamı kendim mi kullanırım

Olmaz
Sizin benimsediğiniz kurallar
Bana uymaz
Ya değişim
Ya terk-i diyar
Baştan da dedim ya sana
İsyan
Ben senin kurallarına uymam

Yunus Ürün
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İsyan ateşi

İsyan ateşi yandığında
Sen mi durdurabilirsin onu
Ben mi?

Gözyaşlarım mermi olduğunda
Sen mi önleyebilirsin
Ben mi?

Zulmün vuslatı inkılaptır dediğimde sana
Sen mi duymadın
Ben mi?

Yeter artık yeter
Bitsin bu haksız kibrin
Yok boşuna uğraşma
Her şeyin en iyisini
Elbette sen bilemezsin
Söylerim dururum da sürekli
Sen mi anlamak istemezsin
Ben mi?

Yunus Ürün
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Kalbimin Kapıları

Kalbimin kapılarını kapatacağım
Ki içindeki sevgi saklı kalsın diye
Anahtarı bir tek sen de olacak
Belki bir gün açarsın kilidi;
Yoksa sonsuza dek gizli…
Büyük bir hazine olacak bu;
Hep saklayacağım.
Hiç kimse ulaşamayacak
Senden müstesna
Hatta belki sen bile…

‘Şairane’

Yunus Ürün
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Karadüzen

Sen oysa beni
Ne cahil
Ne karadüzen
Ne kalpazan sanırdın
Benim seni sandığım gibi
Oysa gördün mü bak
Şiir de yazabiliyormuşum
Tahmin etmediğin gibi...

Yunus Ürün
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Kefere

Sen aç kaldı sanırsın
Oysa biz
Suya tuz katar çorba niyetine
Ekmeğe yağ sürer ziyafet niyetine

Arabası yok fakir dersin
Oysa biz
Düşünce aleminde
Ne yolculuklar yaparız
Bilmezsin
Yok sen tahammül edemezsin
Şükre, tevekküle
Hele de
Kur'an-ı Kerim'e

Ahiret sözü duyunca lanet eder
Ayet işitince kaçar gider
Kefere ne anlasın
Müminin halinden
Demiyor mu ki kitab-ı mübin'de
Aldatmasın seni
O kafirlerin refah içinde
Diyar diyar gezmesi
Sen de aldanma işte
Onun yalancı sözlerine

"Şairane"

Yunus Ürün
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Kıtlık

Bir yokluk bu
Bir kıtlık senin yokluğun
Bir eksiklik bu

Gözlerinde aşkı gördüm oysa
Hayat sende çok taze

Bilgilerini gördüm gözlerimle
Hırsına dokundum

Gizemlerin mi cazip kılıyor seni
Yoksa benim mi bu hüsn-ü kuruntum

Şimdi söylesem ne çare
Sussam faydası yok

Oysa hayır!
Aşk sende güzel değil
Bi zatihi aşk sensin

Rüya gibi
Hayat gibisin
Bi zatihi hayatın kendisisin

"Şairane"

Yunus Ürün
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Laf-ı güzaf

Şiir yazmamalı belki
Yumuşatmamalı bu ruhu iyice
Katı sert zalim
Nasıl olunur sonra

Planlar hedefler hesaplar
Hiç mi durmak yok
Düşündün mü
Nereye kadar bu telaşlar

Para pul
Ev araba şöhret
Sen de haklısın
Kalıyor mu ki vakit
İki edebi laf-ı güzafa

Sözler dedikleri kadar tesirli olsa
Olmaz mıydı tüm şairler
Ya hükümdar
Ya milyarder

Demek ki faydası yok
Spontane kafiyelerimin
Yok bir amacı
Bu tesirsiz şiirlerin

Söyler durur da "Şairane"
Elinden kalemi bırakabilir mi
Gizli bir inat onunkisi
Akılda bir mısra bırakabilir mi

"Şairane"

Yunus Ürün
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Merhamet Üzerine

Zayıflıyorum yine gün be gün
Sensiz ve kimsesiz hayatta
‘O’ merhametlilerin en merhametlisi
‘Sen’se dünyadaki en sevgili…

O’na kavuşmak için sana koşuyorum
Çünkü beni O’na sen götüreceksin
Belki takılıp düşeceğim
Varamadan ne sana ne O’na
Düşersem tut
Ama sıkı tut ellerimi…

‘Şairane’

Yunus Ürün
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Merkep

Yıkabilir misin
Şerefsizce hamlelerinle
Yıpratabilir misin söyle

Biliyorum oysa
O çok gizli gayelerini
Ben bilmiyor muyum sanıyorsun
İki kişi, üç kişi ve daha fazla
Gıyabımda konuşmalarını
Bana dair kötü planlarını

Hayır etmedi
Okul okumak seni
Ne adam ne insan
Bir kravat
Üzerine yüklü kitap
Ne farkın var merkeplerden
Söyle bana haydi
Eğer "Şiir" yazmayı biliyorsan

"Şairane"

Yunus Ürün
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Nezaket

Bir kibarlık çöktü üstümüze
Nereden geldiğini bilmediğimiz
Nasıl olduğunu anlamadığımız

Batı'nın sözde medeniyetini okurken mi
Yabancı lisan öğrenmeye çalışırken mi oldu bilmem

Yoksa tarihte haçlı seferlerini okumak mı ters tepti
Yada kendi tarihimizi;
Osmanlıcayı bilmemek mi tesir etti
Anlamam

Her ithal malın Avrupa'dan gelmesi mi
Yoksa şaka yollu
Senin medeniyetin bir tek yoğurdu icat etti denmesi mi bilmem

Nerede kaldı o eski kudret
Nerede kaldı o eski özgüven

Bir kibarlık çöktü üzerimize
Nereden geldiğini bilmediğimiz
Nasıl olduğunu anlamadığımız

Yunus Ürün
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Satılık

sabah olur
satışa çıkar
çaylar
simitler
aşklar
sevişmeler
hepsi değil
birer birer
herkes çay istiyor bi fiyatı olacak elbet
indirim yapmam olmaz
dolar kaç para haberin var mı senin
almıyorsan tezgahın önünü kapatma
erkenden açıldı dükkan
özenerek yapıldı o makyaj
çay var simit var dedim ya
peynir henüz daha gelmedi
o bakışlar
o parfümün kokusu
özenle seçildi hepsi
bi rimel kaç para haberin var mı
almıyorsan dükkanın önünü kapatma
senden başka alıcısı çok var
çaylar
simitler
aşklar
sevişmeler

Yunus Ürün
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Sevaplar Üzerine

Sevaplar biriktirdim hep
Çocuklarımın işine yarar diye
Bana miras bırakılmayan sevaplardan
Belki benden sonra çocuklarım yararlanır diye…

Yalnızca ahiri değil,
Dünyevi sevaplar da biriktirmek istedim
Azını kendime
Çoğunu çocuklarıma bırakırım diye…

‘Şairane’

Yunus Ürün
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Sopa

Ah o senin ukala yüreğin
Baba parası yiyen
Uslanmaz tavırların

Biraz geçmiş yıllarda
Ederdim seni adam
Lazımdı sadece
Elime bir sopa

Şiir kültürünü şiir diye yutturma
Şairlik bilmez isin yunus ile aşık atma

Ah ben seni adam ederdim
Biraz geçmiş yıllar
Bi de elime sopa...

Yunus Ürün
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Söz bitti

Sözlerim mi bitti
Niye şiir yazamaz oldum
İnatlarım mı tükendi
Yaşamaya dair
Fırtına öncesi sessizlik mi yoksa
Doğar mıyım yine küllerimden
Yaşar mıyım dersin yine
Nefes alıp vermenin ötesinde

"Şairane"

Yunus Ürün
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Şair

Uyuyorum yine
Kimselerin bilmediği bekârhanemde
Bir üniversite varmış burada kim bilir
Bir yurt varmış civarlarında kim bilir
Bir Şair varmış o yurdun odasında
Kim? Nereden bilir?
Kim tanır?
Yarın ölse cenazesine
İmam-ı cami’den başka kim gelir?
Sevgilisinden başka kim ağlar?
Sahi;
Bir “Ben” varmış bu dünyada
Göreniniz bileniniz var mı?

‘Şairane’

Yunus Ürün
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Şairane

Şairane bir gecedeyim

Esen rüzgâr üşütür beni
Kalbimi değil sadece tenimi
Kızıla çalan bir rengi var
Semanın
Açık penceremden gördüğüm kadarıyla
Şairane bir gecedeyim

Yatağımdaki sıcaklık yetiyor mu bana
Uyuyamıyorsam söyler misin
Buna sebebi kimde sormalı?
Gözlerim, yüzüm
Allah’ım aynada gördüğüm gerçekten ben miyim?
Ellerimde kalem yazıyorsam
Bil ki;
Şairane bir gecedeyim.

‘Şairane’

Yunus Ürün
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Şairlik

Bir yetenek değil bu
Herkes şiir yazar
Bir maharet sanma sakın
Herkes şiir söyler

Kimi sözleri ile
Kimi gözleri ile söyler

Kimi konuşması ile söyler
Kiminin yürüyüşü şiir gibidir

Kiminin varlığı şiir gibidir
Kiminin yokluğu şiir olur
Hem de en acıklısından

Kimi şiir gibi bakar
Şiir gibi sever
Kimi şiir olup
Esen rüzgarla gider
Bi daha geri dönmemecesine

Sen şiir yazdım sanırsın da
Sözleri farkında olmadan
Şiir olur
Vurur yüzüne tokat gibi

Sen şair oldum dersin de
Sesinin tonunda öyle bir şiir saklar ki
Kırk şair gelse anlatabilir mi

Gündüzleri şiir gibidir
Geceleri şiir gibi
Sen beş dakkada şiir yazdım sanırsın da
Onun hayatı şiir olmuştur
Ezilir kalırsın ancak altında

Ah şairlik
Sen işte ancak
Şiir gibi yaşamayanların edindiği
Zavallı bir meslek
Özenir durur her sözde şair
Yaşamı şiir olan
Gerçek şairlere
Artık eline kalemi alsan ne olur
Hepsi nafile...

"Şairane

Yunus Ürün
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Şaşırttı mı

Şaşırttı mı seni
Saf görünüp de
Göründüğüm kadar olmamam

Durgun sular gibi durup durup da
Birden taşkın olmam

Sessiz kalıp kalıp da
Birden kükremem

Sen iyi anlayabilirim derdin insanları da
Ne oldu
İlham perilerin mi gitti

Gıyabımda kurduğun
Tatlı hülyaların mı bitti

Sözler söyler öğünürdün de
Şimdi sözlerin mi bitti

Lafı ağzına tıkarım
İşte böyle suratını asarım

Fırıldak gibi oyunların vardı da
Şimdi oyunların mı bitti

Önemsemez ciddiye almazdın da
Şimdi önem veresin mi geldi

Muhattaba alıp hal hatır sormazdın da
Şimdi nasılsın diyesin mi geldi

Korkunun imanını sev sen
Şimdi imana gelesin mi geldi

Şiirlerini beğenmem der dururdun da
Şimdi o şiirleri övesin mi geldi

Ey şairane kısa şiir yazardın da
Şimdi uzun şiir yazasın mı geldi

Gözler uzun uzun bakar
Sözler uzun uzun çıkar ağızdan da
Şimdi nutuk atasın mı geldi

Gıybet gıybet yürürdün de üstüme
Şimdi köşe bucak kaçasın mı geldi

İnceden inceye laf çakardın da
Şimdi söyle
Sözlerinin bitesi mi geldi
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Şairane

Yunus Ürün
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Şiir Gibi

Şiir gibi kısadır hayat
Ve o kadar tatlı
Sessizce esen bir bahar meltemi gibi
Ya da bir Ağustos akşamında
Adını koyamadığın bir kumsalda aşkı yakalamak gibi…

Şiir gibi kısadır hayat
Eğer acıyorsa için
Biten sonbaharın ardındaki yağmurlara
Sebebini bilmediğin bir hüzün
Sükût buluyorsa bağrında
Sen özlüyorsun demektir
Yaşamın
Ama gerçek yaşamanın kendisini
Kışın bir sobanın başında
Anlayacaksın
Ya da yurtdışında, ülkenden çok uzaklarda
Dönüp defterine yazdığın şu olacak
‘Şiir gibi kısadır hayat.’

‘Şairane’

Yunus Ürün
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Tebessüm

Söküp atmak isterdim seni yüreğimden
Ama yer etmişsin yazık
Öyle temelli
Öyle derinden.

Hiçbir şey değiştirmez aslında
Birlikte yâda sensiz bir yaşam
Zaten sen dediğim
Hülyalarımda bir portre
Etrafı pembe gül yapraklarından bezeli.

Hayalin gerçeğinden daha güzel dersem
Sakın kızma bana bir gün
Başka her şey sende kalsın
Bana uzak…
Bana yeter bir tek tebessümün.

‘Şairane’

Yunus Ürün
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Trafik

ot mu bitti köylerde
otu ekecek toprak mı
niye geldiniz bu kadar şehre
şimdi bu trafiği kim çekecek

okul ve hastane var diye mi
kamusal hizmetler daha fazla diye mi
yoksa çok mu bıktınız
o canım topraktan
şimdi bu trafiği kim çekecek

köyde vardı evin toprağın
şehirde işçi memur kiracı
bir de araba aldın
sanki sana çok lazımdı
şimdi bu trafiği kim çekecek

sen özleme toprağı
o bağrını açmış bekler seni
yediğin o GDO'lu meyve
çukura doğru itekler seni
bir de üzerine çok çocuk yapar da
çoğalırsın
olmayan zenginliğini
paylaşırsın
şimdi bu trafiği kim çekecek

Yunus Ürün
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Ukala

Şiirlerim var ya
Senin ucuz esprilerinden
Kıymetli
Boşuna demedi şair
Zihin fukara olunca
Akıl ukala...
Sen git şimdi
Biraz şiir oku
Belki nasip olur
Bana dizelerle cevap vermek

Şairane

Yunus Ürün
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Ukalaya

Çok iyi cevap veremeyeceğimi mi zannediyorsun
Ey sen!
Ne zaman aklını başına devşireceksin?

Yunus Ürün
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Vasiyet

Güneş hala doğuyorsa
Ve ben bunu görüyorsam
Tanrı’nın bana verdiği bir nimet var demektir
O nimeti bulamazsam
Hem de kendi isteğimle
Kendi irademle
Bu dünyadan giderim!
Sizden tek bir isteğim olur o zaman
Çocuklara iyi bir dünya bırakın
Mavi gözlü çocuklara…

‘Şairane’

Yunus Ürün
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Yalnızlık

Hafif hafif üşüdükçe hissederim yalnızlığı
Ve yalnızlığın beraberinde getirdiği
Esmer duyguları...

Yunus Ürün
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Yaşamak Üzerine

Bir özür borcum var
Yaşamadığım yıllara

Belki akşamlarda
Ay ışığının altında
Söylenmemiş şarkılarım var

Yada deniz kıyısında
Yakamozlarda
Kimsesiz bir sandal gibi titrerdi ruhum
Maziden esen rüzgarla

Belki kumsallarda
Ateşin başında
Hiç çalmadığım bi gitarda
Uyumak istemezdim geceleri
Bilseydim zamanın böyle hızlı geçtiğini

Veyahut şehirlerarası bir yolda
Hiç tanımadığım eski sokaklarda
Bir yaşam saklıydı
O ahşap evlerin arasında…

Geç öğrendim yaşamayı
Ölmeyi unuttuğum gibi...

"Şairane"

Yunus Ürün
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Yaz Bitti

Yaz bitti
O güzel günler geride kaldı artık
O taze baharlardan yetişen
Bir narçiçeği
Meyvesini verdi
Ve sofra kalktı artık…

Senin sesin gibi güzeldi
Geride kalan o beş matemin biri
Ve şimdi
Senin yokluğunda
En taze acılar bile kifayetsiz kalıyor

Dalımdan düştüm mü?
Ya da hangi el kopardı aldı beni bilmem
Koşup da gelemedim sana
Tutar beni dört bir yandan
Ve dedim ya sana en baştan
Yaz bitti
O güzel günler geride kaldı artık

‘Şairane’

Yunus Ürün
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Yeni fikirler

takıldım kaldım bi yerlerde
tekrar eder durur aynı düşünceler
meğer ne kalın kabuklarım varmış benim
kendim bile ötesine geçemedim

tekrar ediyorsa düşünceler
değişmeli demektir eylemler
yeni fikirler vücuda getirir
yeni eylemler
kendine yeni sınırlar çizme artık
kalemini eline alıp alıp da

bambaşka bakış açıları gerekmiyor mu sana
yeni fikirleri hasanda hüseyinde nafile arama
böyle dedi diye şair
gidip gavura da tapma
yeni fikirler gerkeli sana

bil özünü ve inkar etme
yapmaz seni entel
ne bir kurs ne bir mektep
istersen git eyfel kulesini ziyaret et

sakin de dursan
atılımcı da olsan
şaşırır ıspartalı vanlı sana
inat değil mi işte
kendini tanıtma
sen de asla onlara

Şairane

Yunus Ürün
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Zenginlik

otobüsleri dolduran
dolmuşları dolduran
bizden yada değil
ne fark eder
aptal değil ya bu insanlar

zengin akıllı olduğu için mi zengin
yoksa
bir kast sistemi var da gizli
kimse farkında mı değil

çıkarlar mı belirler dünyayı
dünya mı çıkarları

az zengin fakiri aptal bilir
çok zengin köle
sen gene de
bunları dediğimi kimseye söyleme

adam çalışıp almış
kim ne diyebilir
ölüm haktır
miras helal
kim eleştirebilir

otobüsleri dolduran
dolmuşları dolduran
bizden yada değil
ne fark eder
aptal değil ya bu insanlar

Şairane

Yunus Ürün
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