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Akdeniz Güneşi

Akdeniz güneşi sıcaktır,
Yazı çekilmez..
Aşkın şarabı acıdır,
onu herkes içemez,
Ardına bakmadan gittin,
Gün batımı öksüz kaldı,
Ufukta parçalanmış cam kırıkları,
Seven sevdiğini incitmez,
Gören yürektir göz şahit istemez.
Sevginin gücü cesaretle buyur,
Küsmek kolay zor olanı gururunu yenmek.
Bize kalan sa sen yoluna ben yoluma,
Elveda demek.
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Aşk

AŞK
Heybemde şiirsel sözler,
Sesin içimdeki dürtü.
Bir aşk şarkısı kulağımda,
Makamı sana dair,
Eyy aşk sen ne güzel şeysin.
Mevsim sonbahar olsada,
Çılgın kış yağmurlarıyla,
 ıslanmak delicesine,
Üşümek kış soğuğunda,
ve sarılmak sana,
sıcaklığını hissedebilmek yüreğimde,
Eyy aşk sen ne güzel şeysin.
Her düşen yağmur damlacıkları
Senin adını fısıldıyor bak,
Aşk aşk aşk
Eyy aşk sen ne güzel şeysin.
                                      Zeynep MADENCİ
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Ayna Ve Su

AYNA VE SU
Suyun sesi şeffaflığında kaybolmuş,
Aynalara inat yansımış  suya,
Kadının aşka davet eden yüzü.
Yazık olmuş aynaya,
Kıskanmış suyu, çatlamış boydan boya.
Kadın bir masal anlatmış,
Ayna ve su ağlamış.
Su sel olmuş sığmamış yatağına,
Ve ayna susmuş, su susmuş sonunda
Çünkü, zaman çalmış kadını,
Ayna ve su unutmuş adını.
                                                   Zeynep MADENCİ
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Doktor

Bu hayat böyle geçer mi doktor,
Derdimi söylesem ummana,
Olur belki  çaresi,
Ruhum aç, gönlüm tok
Bu hayat böyle geçer mi doktor?
Nice sevgilere balta vurduk,
kaderimizi yastık yaptık,
Nice bellere bel bağladık,?
Bu hayat böyle geçer mi doktor?
Yalan dünyayı dost bildik,
kah ağlayıp kah güldük,
Bu hayat böyle geçer mi doktor?
Bir yanımız bağ bahçe,
Bir yanımız zehir zakkum.
Bu hayat böyle geçer mi doktor?
Dağlar ardında bir ses yankılandı,
sızladı  ruhumda bir nefes
Görmek dokunmak değil,
Mesele hissetmek,
Bu hayat böyle geçer mi doktor?
Bir filmin galasındayız,
sanki oyuncular firarda,
kah düşer kah kalkarız.
hepsi yalan hepsi boş,
Bu hayat böyle geçer mi doktor?
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Dünya Hali

DÜNYA HALİ
Güneşi verdim bulutlara,
Saklasın diye sonsuzluğa,
Göz kırptı ağladı bulutlar.
Geceyi gündüze verdim,
Ay ışığında mehtap oldu,
Denizde yakamoz,
Nehiri dağlara verdim,
Dağlar gururlandı heybetin den,
Nehirse cilveli edasıyla,
Kıvrım kıvrım aktı onu kucaklayan denize,
Dağlara inat.
Ey nehir, aktında ne oldu denize ,
Dağlarda yoruldun, denizde boğuldun,
Damla damla akan suyumdun ,
Ben sende hayat buldum.
                                                          Zeynep MADENCİ
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İçimdeki Ses

İÇİMDEKİ SES
Sevgiyi onadım,
Acıyı kutsadım bugun,
Nefreti saf dışı ettim
Kötülük mezhebinde,
İnsan sevgim öne çıktı,
Kızdım tüm evrene
Her canlıya hak verdim,
Hukuk mektebinde.
Bir el uzandı
Güller yağdı semadan
Dur dedi yaradan ,
Taçlandırdı hak sevgisi,
''İşte orda cennet'' dedi,
Tanrının son elçisi.
                     Zeynep MADENCİ
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Sessizlik

Sessiz bir günün ardından,
Issız bir geceye sarıldım,
Uykusuz sabahlara gem vurdum,
Düşlerim yarım kaldı,
Güneşi beklerken ay güldü bana,

Her sabah güne başlarken,
Yeni umutlar dizdim boncuk boncuk,
Yalnızlığa yürüdüm adım adım,
Sorana hiç söylemedim,
Yalnızlık benim adım.
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Son Ninni

SON NİNNİ

Halka ihanet hakka ihanettir,
Vur kazmayı Ayşe bacı,
Akşama daha çok var.
Emek senden ekmek benden,
Ürün kıraç tarladan.
Vur beline kazmayı,
Toprağın karabağrına, Yeşersin fidanlar.
Elazığ' da gakkoşlar
Erzurum'da dadaşlar
İzmir 'de efeler
Birlik olsun halay çeksinler,
Sonra efe çıksın Zeybeğin dibine vursun,
Bre hayde, ağlamasın doğurduğun bebeler
Atamın çizdiği yolda,
ilim irfanla buyusun ,
Birer fidan olsun, meyve versin,
Ağlamasın beşikteki bebeler.
Öğrensin doğruyu güzeli iyiyi,
Unutmasın anasının söylediği son ninniyi
                                Zeynep MADENCİ
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Sonbahar

SONBAHAR
Gün ışımak üzere,
Sabaha üç var.
Mevsim güz yani sonbahar,
Ağrıların dinginliğinde bir nefes,
Kucak açmış bahara,
Bahar ise feryat ,figan edepsiz,
Gel de dinleme,Ruhumu acıtan ,
Kemanın ağlayan sesini,
Ömür dediğin ,
Sonu mutsuz biten bir masal.
Bitmeyecek sanırsın,
O da biter bir gün.
Yaşamak bir şanssa,
İstediğin kadar zorla,
Olmak yada olmamak,
İşte burası son durak.
                                     Zeynep MADENCİ
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Vatan Sevdası

Anıt tepede bir ışık yanar,
Özgürlük ve Bağımsızlık meşalesi,
Ülkemin vazgeçilmezi.
Anıt tepeden bir ses yükselir,
Yedi düveli inim inim inletir,
Bir ulusun geleceğini çizer,.
Mavi gözlü dahi adam
Der ki''ya istiklal ya ölüm''
Mevzu vatan sevdası,
Neylesin yavuklusu
Kaşları kömür karası
Şehit mi düştün Mehmet'im
Anan evde seni bekler
Günü güne ekler
Bilmez ki kınalı kuzusu
''Vatan'' demiş son arzusu
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Zaman

Zaman
Zaman ayağımın altından kayan bir cevher,
Hayatı algılamak sevmekten geçer.
Yağmurun sesini dinle bak,
Sana anlatır tüm sırlarını,
Güneşin doğuşu,toprağın kokusu,
Bazen sürpriz yapar gök kuşağı,
Zaman ayağımın altından kayan bir cevher,
Sımsıcak geçen bir yaz günü,
Kana kana içilen su,
Gölgesinde serinleten koca çınar,
İşte mutluluk bu.
Sevgilinin dizinde şehveti unutup,
Bir aşk şarkısıyla uyumak,
Onu her gördüğünde
Aynı heyecanı duymak.
Sevgiyi hissedebilmek
Yüreğinin en dibinde
Var olmak hissedebilmektir
Hissettiğin kadar insansın demektir
Hayatı algılamak bir çocuğun gülüşünde
Yada bir köpeğin gözlerinde
Hissedebilmek en derinden
Rüzgarın sesiyle raks eden yapraklar,
Penceremden gelen en güzel nağme,
Uykumun en güzel yerinde,
Bir kış masalı düşümde.
Zaman ayağımın altından kayan bir cevher,
Yaşadım yaşıyorum,
Bir nefes ol gel yeter.
                                              Zeynep MADENCİ
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