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Ahmet Tığlı (1945)
Şair 8.10.1945 yılında Kastamonunun Abana ilçesinde  doğdu.İlk okulu
Abanada,ortaokulu Bozkurtta,Liseyi İstanbul   Bakırköy Lisesinde
tamamladı.1972 yılında İ.İ.T.İ.A  sini  bitirdi.Şair tahsilini tamamlayabilmek
için birçok işte çalıştı.1975 yılı askerlik dönüşü önce Emniyet sandığı sonra
Denizcilik Bankasında çalıştı.Buradan 1990 yılında Muhasebeden sorumlu
Müdür Yardımcısı  iken emekli oldu.O tarihten itibaren şair kendine ait bir
büroda Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak hizmet vermektedir.Evli ve
bir çocuk sahibi olan şair İstanbul Fatihte yaşamaktadır.Şair edebiyara olan
düşkünlüğü nedeniyle  lise çağlarında şiir yazmaya başladı.1968 yılında
yazdığı  'Sen Gittin Gideli'isimli şiiriyle  Şaiir Ozan ve Yazarlar Kültür
Derneğinin   Türkiye genelinde düzenlediği ödüllü şiir yarışmasında Türkiye
birincisi oldu.Şair aynı  derneğin 2002 yılında  üyesi ve Genel Sekreteri,2004
yılında  idari işlerden sorumlu  Genel Başkan Yardımcılığına getirildi.'Sevgi
Merdivenleri'isimli bir şiir kitabı olan şair,'Sevgiye Sığın 'isimli şiir kitabını
baskıya hazırlamaktadır.Tüm şairlerin  sevgi konusuna  şiirlerinde yer
verilmesini arzu eden şair,sevgisizliğin kasıp kavurduğu Dünyamızda şairlere
büyük görev düştüğüne inanmaktadır.

Eserleri:

Sevgi Merdivenleri  şiir  kitabı
Sevgiye sığın  şiir kitabı
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..............Ki sen  Yoksun

Beni terkettin yaz sıcağı ortasında
Henüz yeşermişti duygularım
Gözlerin indiğinde...
Kaç mevsime hazırlanmıştı yüreğim
Sen gelirken,
Gidişine kapalıydı mevsimler
Bir bülbül sesinde dondu güller
Gönüller;
Ufukların ötesinden seni bekler
Yalnızlığın intiharına koşar
............................ki sen yoksun
Sen o çizgilerde bitmiş mevsimsin
Görmediğim bilmediğim güneşlerin
Batıdan doğuşu gibi...

Ahmet TIĞLI  16.4.2006 (Sevgi Merdivenleri)

Ahmet Tığlı
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23  Nisan  Özlenen  Umut  Olsun

Bu ülkenin çocukları;
Zengin,fakir,yetim,herkes
Türk'ü,kürt'ü,laz'ı,çerkes
Birlik olun duysun herkes
Böleceğiz desin teres
Geliyoruz  durun! .. deyin.

Bu ülkenin çocukları;
İlim sizde,irfan sizde
Egemenlik elinizde
Durmayın hiç yerinizde
Yetişiniz  umut  sizde
Geliyoruz  durun! ..deyin.

Bu ülkenin çocukları;
Bayramınız  gönlünüzde
Kamutay'dan  kaldı size
Yerleştirin  zihninize
Atamız'ın sözü size
Geliyoruz durun! .. deyin.

Bu ülkenin çocukları;
Bağımsızlık beyninizde
Unutmayın ilkenizde
Ulusumuz gülsün sizde
Bayrağımız elinizde
Geliyoruz  durun! ..deyin.

Bu ülkenin çocukları;
Kulak verin söylenene
Atatürk'ten dinlenene
Yeraltında inleyene
Şehit gazi bilmeyene
Geliyoruz  durun! ..deyin.

Bu ülkenin çocukları;
Dikkat edin hainlere
Vatan neymiş diyenlere
Soyup talan edenlere
Bayram deyip geçenlere
Geliyoruz  durun! ..deyin.

Ahmet TIĞLI  21.4.2006 (Sevgi Merdivenleri)

Ahmet Tığlı
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AB Kapısında Sorgulanan Atatürk'çülük

Hep doğudan batıya
Gidin diyor büyük önder
Böyle çizmiş çizgisini
Çağdaşlığın ölçüsünü
Uygarlığın ışığını
Böyle görmüş uzaklarda.

Uygarlığın tarihini
Batılılar yazmadılar
Engizisyon çocukları
Vahşete bel bağladılar,
O günlerden bu günlere
Öyle kolay gelmediler
Rönesansın  ışığını
Biz<den önce keşfettiler.
Binbir çeşit amaç ile
Yalvar yakar hale geldik
Avrupa'nın kapısında
Attan düştük silâhsızız.
Onurumuz zedelendi
Bağımsızız demek yetmez
Lord Curzon'un istediği
Cebimizden uçup gitti.
Kemaliz'in son kalesi
Onlar için başbelası
Batıdaki demokrasi
Kurtuluşun adı oldu.

Hangi yolda gidiyorlar
Uygar diye koşuyorlar
Irak'taki uygar vahşet
Afrika'mı sanıyorlar.
Uygarlığı tekeline
Alanlar kim  görmüyorlar
Yamyamlara haksızlığı
Yapanlar kim bilmiyorlar.
Uygar insan onlar için
Batılıdan başka değil,
Açsalarda kapıları
Bizden değil diyecekler.
Batılının değerini
Binlercemiz karşılamaz,
Batılıdan başkaları
İnsan olmaz bilmiyorlar.
Sömürgeci uygar olmaz
Aç sefiller durur iken
Sömürgeden ulus çıkmaz
Yığın yığın örnek varken.
Atatürk'ün söylediği
Bu yol değil,tuzak dolu
Mürşit ilim yolumuzdur
Nerde bulsak almalıyız
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İnsanlığın hizmetinde
Olan ilim saygıdeğer,
Çin'de ise bulmak eğer
Batılıdan farklı değil,
Atamız'ın dedikleri
Anlayana hiç zor değil.
AB nedir ne değildir
Bunu er geç göreceğiz
Kemalizm'i yıkıp gelin
Diyenleri bileceğiz.
Uygarlığın kapısında
Daha neler göreceğiz:
Halkımızı horlayanı
Batılı mı sayacağız
Atatürk'e saldırana
Uygarlar mı diyeceğiz,
Bunu böyle sananlara
Acı acı güleceğiz...

Ahmet TIĞLI  1.1.2005  (Sevgi Merdivenleri

Ahmet Tığlı
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Acılar Sokaktaydı Görmediniz mi?

Bir yıldız kaydı yüreğimden
Gecenin mehtabını çalarak,
Duymadığımız,bilmediğimiz
Acıların inleyişidir
Şehrin sokaklarında...
Dağbaşlarında fışkıran
Boynu bükük kardelenlerin
Yalnızlığı sinmiş şehrin bulvarlarına.
Nasırlı bedenlerin,uzanan ellerin
Yabancısıdır gözler,
Ağlayan kuytuların gözyaşlarında.
Yalnızlığın serüvenini taşıyor
Şehrin sisli sokakları...
Bir yaşam hikâyesidir
Boşlukta yürüyen gölgeler,
Ya bir kar fırtınasının
Ya da kutsal günün hatrınadır
Toplanan bedenler,
Bir çorba kaşığı avuntusudur
Kazınan mideler,
Tükenmiş insanlığın ayıbıdır
Duyulmayan sesler...
Ve kayboluşudur insanlığın
Yürüdüğümüz caddeler
Tanrı katında,
Kaldırımlara düşmüş acıların
Terkedilişidir bu yalnızlık
Yürek tahtında...

Ahmet TIĞLI  5.5.2006 (Sevgi Merdivenleri)

Ahmet Tığlı
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Açlık Dünyanın Duvarlarını  Dövüyor

Açlık;
Gözlerde fersiz bir ışık karanlığı,
Sarı benizlerde dolaşan izler
Mecalsiz kalan dizler gibi
Dolaştı tüm dünyayı...
Açlık;
Yalnızlığın ve kimsesizliğin
Zulme mahkûm yollarında
Acı bir feryadın tükenen sesiydi.
Açlık;
Kâh karşımıza kara Afrika olup çıktı,
Kâh Afganistanda savaş mağduru
Hindistanda hint fakiri,
Çöller durduramadı bu hızlı yürüyüşü
Kıtalar atladı,
Umuda yolculuktu bu;
Pastadan değil,kuru bir ekmekten
Payını istiyor,
Ve insanlığın üzerine yürüyor.
Açlık;
Bir mermi kadar para etmedi,
Vicdanlara bir lokma olup düşmedi,
Karnı toklar halini hiç bilmedi.
Kamyonlar dolusu taşındı kokan nefesler
Kâh ölüme gittiler,
Kâh umuda,
Dünya kurulalı yolculuğu hiç bitmedi,
Obur değil,karnım doysun istedi.
Açlık;
İnsanlığın sevgisiz yanıydı
Uygarlığa sırtı dönük konuydu.
Onurumuzu kemirip duruyor
İnsanlığın vicdanına vuruyor.
Açlık;
Bir tehdit olup sarsıyor
Dünyanın duvarlarını...
Gezegenlere yolculuk
İnsanlığa onur kazandırmadı
Alnı yerde sürünürken,
Savaşlar başını göğe erdirmedi
Nefesler kıtalararası kokarken...
Açlık;
İnsanlığın alnına sürülmüş bir leke gibi
Nesilden nesile geçecek bir mirâs gibi
Yokoluşun bir habercisi gibi,
Boğazlarımıza sarılan bir ejder
Olup çıktı,duruyor,
Ve son darbeyi vurmak için insanlığa
Dünyanın duvarlarını dövüyor...

Ahmet TIĞLI 14.6.2006 (Sevgi Merdivenleri)
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Aşk

Bir anda gelir;
Yüreğini yakıp geçer
Dönüp bakmaz,
Tutar ellerinden
Uçurur pembe ufuklara
Aklını alır,
Düşünemezsin hiçbir şey,
Seni senden alır
Aldığı yere bırakmaz.

Böyle bir huyu vardır
Git desen gitmez;
Kovamazsın,
Davetsiz bir misafir gibi
Bir devletli gibi
Taht kurar yüreğinde,
Ne zaman ineceği sorulmaz.

Emirlerini verir tahtından
İcraatını yapar,
Neler bırakır sana
Neler alır senden
Görülmez.

Bir gün çekip gider
Hesabını vermeden,
Ne gelirken sorar
Ne giderken,
Böylesine özgür
Böylesine pervâsız.

Hem savcıdır,hem yargıç
Tutar tutsaklarını
Atar hapse kelepçesiz
Ne zaman tahliyesi bilinmez.

Yasalarını kendisi yapar
Kendisi uygular,
Anayasası yoktur
Hukuku bilmez,
Aşk derler buna
Kural tanımaz...

Ahmet TIĞLI  2003 (Sevgi Merdivenleri)

Ahmet Tığlı
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Aşk Sanığı

İçimden saldım güvercinleri özgürlüğe
Kanatları tunçtan güneş yanığı,
Bir güvercin kaldı içimde kanatsız
Aşk sanığı...

Ahmet TIĞLI  22.6.2006 (Sevgi Merdivenleri)

Ahmet Tığlı

http://www.antoloji.com


www.antoloji.com - kültür ve sanat

Aşk Tek Hece

Ben henüz son sözümü söylemedim:
Gözlerim gözlerinde
Kulaklarım dinlemede
Dilimden dökülmeyecek son hece
Yüreğimdedir bilmece
Bekleyin hele bir çözülsün
Gözlerimdedir tek hece.

Ahmet TIĞLI (Sevgi Merdivenleri)

Ahmet Tığlı
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Aşka Davet Var

AŞKA DAVET VAR

----------------------------------------
Gözlerinde yanıyor sevdanın ışıkları
Bakışların çağırıyor küllenen sevdaları
Dokununca gözlerin yürekler hoplatıyor
Bir heyecan sarıyor,bedenler canlanıyor
Filizlenen gönüller aşka davet var diyor.

Çiçekler arasından seçerken sümbülleri
Karanfiller kıskanıyor salınca kokuları
Kırlarda papatyalar beni de alın diyor
Canlanan tüm tabiat aşka davet var diyor.

Güneşin sıcaklığı yakıyor denizleri
Suları çağırıyor denizi sevenleri
Güzeller sıra sıra sahili dolduruyor
Havalar ısınıyor umutlar yeşeriyor
Yaklaşan yaz sıcağı aşka davet var diyor.

Ahmet TIĞLI (Sevgi Merdivenleri)

Ahmet Tığlı
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Bağdat Yanıyor

Bağdat yanıyor;
Zebanilerin ateş toplarıydı
Semada yükselen.
Esenlik kentinin üstünde
Cehennemdi yanan.
Kudurmuş ihtirasların
Gözü dönmüş yuvalarında
Ölüm sustu ölüme saygıdan.

Bağdat yanıyor;
Alevler içinden
Yükselen ezan sesleri
Uygarlığa bir isyandı.
Uygarlığın ayak altında
Çelik yığınlarının potasında
Eriyen gözü yaşlı uygarlıktı
İnsanlığı kahreden.

Bağdat yanıyor;
Yanan insanlık değerleriydi
Fırtınanın göbeğinde büyüyen
Çocukların korkulu  gözbebekleriydi.
Kara suların esiriydi Bağdat
Sırtlanların iştahını kabartan
İlâhların şansıydı Saddam.
Böyle bir vahşete izni yoktu
Kara delikleri yaratan Tanrı'nın.
Bağdat yanıyor;
İnsanlık seyrediyor,
Zalimleri terbiye eden ilâhın
Hesap saati değildir bu,
Yazgısı değildir,
Böyle bir zulme boyun eğen halkın
Ey insanlar insanlık için ayağa kalkın.

Bağdat yanıyor;
Dünya seyrediyor,
Ölçüsü değildir erkin
Bağdat yolundaki Fırat
Geçilmesi gereken Sıratın.

Tanrı'nın gücüdür iktidar
Buna karşı duranların
Sonuna koyar noktayı
Önüne koyar hesabı
Bir gün mutlaka,
Bu vahşet saltanatın...

Ahmet TIĞLI  2003 (Sevgi Merdivenleri)

Ahmet Tığlı
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Bana Ne Kaldı

Bir hüzün akşamından
Yüreğinin taa içinden
Dokunduğum yerlerinden
Acıların girdabından
Korkuların gölgesinden
Soruyorum,
Senden bana ne kaldı?

Bir umut gecesinden
Sevgi sönmüş yüreğinden
Kor söndüren küllerinden
Erişilmez güllerinden
Soruyorum,
Bana ne kaldı?

Bir yaşamın enkazından
Nasır tutmuş yerlerinden
Zulüm görmüş yüreğinden
Yaşanmamış yıllarından
Soruyorum,
Bana ne kaldı?

Çaldırdığın yaşamından
Sana uzak sevdalardan
Bırakmayan kaderinden
Öldürdüğün sevgilerden
Soruyorum,
Bana ne kaldı?

Ahmet TIĞLI 5.8.2005 (Sevgi Merdivenleri)

Ahmet Tığlı
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Bana Tek Bir Söz Söyleyin Gönüller Onunla Dolsun

Bana sihirli bir söz söyleyin
İçinde sevgi olsun,
Kasvetli bir yüreğin
Sıkıntısını,
Susamış gönüllerin susuzluğunu
Gidersin,
Dağlar saran sisler dağılsın.
Bana öyle bir söz söyleyin ki;
Açmayan çiçeklere tomurcuk,
Kurumuş dallara can versin,
Bir yaşam iksiri gibi
Ruhlara kan versin...
Bana öyle bir söz söyleyin ki;
Başka hiçbir söze gerek olmasın
Gönüller onunla dolsun
Büyüsün,büyüsün,büyüsün
Ölümsüz olsun.
Bana tek bir söz söyleyin
Tüm sözlerin yerini tutsun
Bütün canlılar duysun
Evrenin dili olsun...

Ahmet TIĞLI 1.5.2005 (Sevgi Merdivenleri)

Ahmet Tığlı
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Baykuşlar Işığı Sevmez

Ay ışığı yakamozlarda parlar
Bir yanıp bir söner
Güneşin batışı değildir
Geceleri başlatan
Bulutlar gelmese üstümüze
Herkesin bir yıldızı olmalı
Bir de ay'ı
Güneş hepimizin
Yarınlar neden aydınlık
Olmasın,
Yarınlar bizim.
Zaman bir hışımla
Geçerken önümüzden
Durdurmak mümkün değil
O giderken hep ileri
Neden kalırız geri.

Baykuşlar geceyi sever
Işıkta kamaşır gözleri
Alacakaranlıklarda  avlanır
Baykuşlar  Güneşi sevmez.

Ay dururken yıdız dururken
Güneş dururken,
Alacakaranlıklara çekemezsiniz
Zamanı,

Kukumav kuşları gibi
Beklersen an'ı
Yakalayamazsın!
Farkına bile varmadan
Karanlığı delen zamanı.

Yıldızlar lav saçmaz
Işık saçar,
Baykuşlar alacakaranlığı sever
Baykuşlar ışığı sevmez
Işıkta kamaşır gözleri
Baykuşlar baykuşca yaşar.

(5.6.2004 İstanbul)

Ahmet Tığlı
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Bekledigim sendin

Gölgeler  koşuşurken
                                  Ufka doğru
                                  Kelebekler  uçuşurken
                                  Gözkapaklarımda
                                  Mitos dağının  ardında
                                  Bir akşam üstü
                                  Seni  bekledim…

                                   Kutup yıldlzl senin yakamozlarına
                                   Çarparak  geçerken
                                   Ay pırıltılı,yıldız yüklü  gecelerde
                                   Seni bekledim…

                                   Gülen yüzünün  ardındaki
                                   Fırtınalarla,
                                   Buzdağının  ardında
                                   Gizlediğin kederlerinle
                                   Yüreğinde  hiç susmayan
                                    İsyanlarınla,
                                    Sürüklemekten usanmayan
                                    Zalim kaderinle
                                    Seni bekledim…

                                    Sendin o,gönlümün
                                    Yakamozlarında   parıldayan
                                    Sendin o,gecelerimde
                                    Daim yanan
                                    Ve sendin  uzaklardan
                                     El sallayan
                                     Sendin ey sevgili
                                     Beklemeye değen
                                     Ve sendin…

                                                                             4.7.2005saat  19.15

Ahmet Tığlı
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Beş Parmaklarda Toz Vardı

Birden çökmedi elbet
Bu toz,
Birden inmedi zirvelere
Yeşillikler kısa sürer burada
Sıcaklar kavurur ovayı
Sarıya döner.
Karamsarlık bulutlarını
Bir dağıtabilseydi  uçaklar
Sinseydi yüreklere barış
Özgürlük şarkıları
Kesilmeseydi yarıda...

Güvercinler uçsaydı Mesarya'da
Yağmurlar yüreklerde
Rüzgarlar gönüllerde
Bir ferahlık yaratabilseydi.
Güleydi yüzler
Mutsuzluk olsaydı.
Yaşansaydı,
Umutlar maviye çalsaydı,
Sadece birgün'o gün'
Nerede ise 'o gün'
Gecikmeseydi bu kadar.
Dilekler tutsaydı
Sırtını dönermiydi dünya
Bu kadar...
Yalnızlık yaşanırmıydı
Böylesine,
Barış ve özgürlük gelseydi.
Uçsaydı eğer,uçsaydı kuşlar
Barışa doğru,
Dağılırdı Beşparmaklar'da  toz
Sonsuza  kadar.

                                (14.9.2003  İST.)

Ahmet Tığlı
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Beşinci Mevsim

Gülerdi;
Gözlerinin içinde nehirler akardı
Sönmüş bir yıldızın,
Zaman tünelinden gülümseyen
Buruk acısının kor bakışıydı.

İçinde ağlayan mevsimler
Yosun  tutmuş bie zamandı.
Sürüklenip giderken
Zamanın koynunda,
Yüzünde hâlâ yaşamı kucaklayan
Bir melodinin izleri vardı.

Ağlardı;
Yaşanmamış yılların hüznünü
Haykırır gibi...
Gittikçe kısılan sesinde
Kaderin çözülmeyen düğümünde
Neden ben diyen,yalnızlığının
İzleri vardı...

Bir umut yeşertir gibi
Baktı gözlerime,
Gözlerinde beşinci bir mevsimi
Çağıran özlemlerin
Dinmeyen rüzgârı vardı.

Gülerdi;
Gözlerinin içinde nehirler akardı
Sevdanın kanatlarında uçarken
Hiç bitmeyecek bir beşinci mevsimde
Doğan güneşin,
Yakamoz yakamoz parıldayan
Yeni yaşamını aydınlatan
Gülen yüzü vardı...

Ahmet TIĞLI 18.6.2006 (Sevgi Merdivenleri)

Ahmet Tığlı
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Bırakma Sende

Ne olur! Sormadan yıldızlara
Kaybolup gitme,
Yakamozlar can çekişmesin
Denizde...
Seninle doldurdum yelkenlerimi
Sevgi gemisine binerken,
Ben hazırım çıkalım yola
Dalgalar korkutmasın seni
Tuttum ellerini bırakmam inan
Sevgi limanına ulaştırırken.

Güneş doğsun üstüne bekle
Bekle  güneşi ne olur,
Bekle yıllarını almışken,
Tuttum ellerini bırakmam inan
Bırakma sende,yola çıkmışken.

                                      (9.10.2005  İST.)

Ahmet Tığlı
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Bir  68.linin  İtirafı-2-

Sancılıydı yıllar rüzgârın estiği yönde
Ufkun kızıla boyandığı anda
Kasvet bulutları inmişti yüreklerimize
Güneşin  doğduğu yerde...

Nasıl yaşanmıştı yıllar bir bilseniz;
Kelebekler uçuşuyordu gözlerimizde
Yarını olmayan.
Siz yaşamadınız bilmezsiniz;
Memleketin nasıl kurtarılacağını
Çünkü bizden sonra geldiniz:
O kadar inanmıştık ki kurtarmaya
Yıldızların yalnızlığına bile bakmadan.
İki aşk arasında kaldı  sevdalarımız,
'Ölüm hoş geldi sâfa geldi'dedik.
Siz bilmezsiniz;
Nasıl talan edilirdi kitaplar
Okutulmamak için...
Bizim yıldızlarımız hiç gökyüzüne ulaşamadı,
Ya yürüyüşümüze yön verdi
Ya da mezar taşlarından seslendi.
İstibdat değildi sıkıntımız:
Yani bizi'önce dövüp sonra söyletmediler',
Yani bizi'önce söyletip sonra dövdüler'.
Siz bilemezsiniz;
O kan kokan sokakların halini
Ağaçlar bile acırdı hâlimize
Üstümüze kapanırlardı düştüğümüz yerde.
Bize söylemediler ipler kimin elinde
Biz oyuncuyduk sadece...
Ne bereket yağmurlarıyla yıkandık
Ne denizlerin mavisine kandık
Biz kan kırmızı umutlara boyandık.
Sandık'ki; tozlu bayrağın çocukları
Atılırsa denize kurtulurdu vatan.
Siz bilmezsiniz;
Sömürünün başlayıp bittiği yeri,
Çok okuyup az bilenlerin hâlini.
Biz sokaklardan nasıl geçileceğini
Arkamızdan kimlerin hançerlediğini
Önümüzden gidenlerin bizi nasıl
Terkettiğini,
O zaman öğrendik...
Şakûli göz taşımıyorduk.
Bir elimiz belimizde
Bir elimiz hazır kıta bekler gibi,
Kulaklarımız seslere ayarlı
Kuşkuların sardığı bir ülkenin
Çocuklarıydık...
Büyümemizi bile istemediler
Baharlarda budandık:
Ağaçların dalları gibi,
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Hani o budandıkça filiz veren
Ağaçlar gibi...
Siz bilemezsiniz;
Şiirler bize hiç aşk dizeleri
söylemedi,
Vatan hâinlerinin şiirlerini okurduk
Vatansever olabilmek için.
Bilemezdik vatanseverliğin
Birilerinin tekelinde olduğunu.
Bir sağda bir solda yalpalayıp durduk
İki ayrı cins gibiydik,
Ne el sıkışmamıza izin verdiler
Ne de barışmamıza,
Vatanseverliğimizi bile ispatlayamadan
Sonunda bir düdükle durdurulduk.

Ahmet TIĞLI (Sevgi Merdivenleri)

Ahmet Tığlı
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Bir 68 linin İtirafı -1-

Yürüdük;
Sırtımızda parkamız,ayağımızda postalımız,
Yüreğimizde inancımız,beynimizde fikrimiz.
Yürüdük;
Devrime doğru,
Nereden ve nasıl geleceğini bilmeden.
İşçiydik,öğrenciydik,köylüydük
Azimliydik,kurtarıcıydık.
Yürüdük;
Silâhlara karşı,coplara karşı,
Yolumuzun üstündeydi zindanlar
Aldırmadan yürüdük,
Elimizdeydi geleceğimiz
Bakmadan yürüdük.
Yürüdük;
Yürü dediler yürüdük
Analarımız ağladı,
Babalarımız umutlarını dağladı,
Ölümüne yürüdük,
Ölüme ödün vermeden.
Yürüdük;
Yollar eskimedi yıllar eskidi,
Eskiyen fikirlerimiz
Kaybolan ise inançlarımızdı.
Yürüdük;
Bize yürü dediler yürüdük,
Arkamıza dönüp baktığımızda
Bize yürü diyenler yürüyüp gitmişler
Epeyce yol almışlar,
Hem yürümüşler,hem yürütmüşler.

Ahmet TIĞLI (Sevgi Merdivenleri)

Ahmet Tığlı
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Bir Anne Sevgiyle Kucaklıyordu

Bir anne ağlıyor,gözyaşları içine akıyor
Acılar içinde pes etmiyor,evlâdım diyor
Usulca dokunuyordu.

Bir anne üzülüyor,gözleri yanıyor
Sütü gelmiyor,evlâdı ağlıyor,yavrum diyor
Şefkatle okşuyordu.

Bir anne acı çekiyor,çaresizlik belini büküyor
Yoksulluk içinde umudunu kaybetmiyor,canım diyor
Yüreğiyle seviyordu.

Bir anne evlâdı için yaşıyor,kötülükler peşini bırakmıyor
Namerde muhtaç olmuyor,yaşatacağım diyor
Sevgiyle kucaklıyordu.

Ahmet TIĞLI (Sevgi Merdivenleri)

Ahmet Tığlı
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Bir Anneydi  O

Yalnızdı kadın
Bir başına koca şehirde
Bir can değil iki candı
Can değil canandı
Neden ve niçin geldiğini
Kimseler bilmezdi
Bilenler susardı.

Karadenizin dalgalarından
Koşar adımlarla aktı bu şehre
Neler yaşayacağını bilmeden.
Aldırmazdı böyleymiş yazı
Onuruyla yaşamak istiyor
Karadenizin gururlu kızı.

Yüzünde gezinen acılar dostuydu
Çaresizlik düşmanı
Kendini kurtaranlar kurtarmıştı
Kimseler arkasına bakmaz
Bir imdat sesini duymazdı.
Bir anneydi o,her anne gibi
Yaşatmak için yavrusunu burada
Tek  arzusuydu ermek için murada
Acısını gizleyen gülüşlerinde
Saklıydı gizemi...

Gülerken acıyordu her yeri
Kıt kanaat bir iş bulsa da
Yangını söndürmeye yetmezdi.
Yavrusu büyüyor büyüyordu
O ise eriyor eriyordu.
Bir anneydi o,açlığa razı
Yesin diye yavrusunun ağzı
Elinden birşeyler gelenler
Sadece duacı
Bir anneydi o,yavrusunun baştacı...

      Ahmet TIĞLI(Sevgi Merdivenleri

Ahmet Tığlı
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Bir Bahar Kadar Kısaydı Özgürlük

Yaşandı işte,yaşanması gereken
Yıllar,Umutlar namlunun ucundaydı
Kan kırmızı umutlar,
Hele çocuklar:
Beyinlerine üşüşen yıldızları
Kovalıyordu
Bir yanıp bir sönen,
Yürekleri aydınlatan yıldızlar.
Oysa yaklaşan geceden
Kimselerin haberi yoktu,
Görülecek rüyalar vardı
Geceyi beklemeyen.
Yaklaşan gece uyandıramazdı
Tatlı rüyadan
Kartpostal çocukları değildi
Onlar,
Ayaklarında ki postaldı yürüten
Yeşil parkadandı zırhları
Umutlarını örten.
Bir kurtuluş türküsü tutturmuşlardı
Nedense,
Neyi kurtaracaklarını bilmeden.
Onlar bahar yağmurlarını
Gördüler
Yazı beklemeyen.
Özgürlükleri kısa sürdü
Bir nefes kadar.
Beyinlerine üşüşen yıldızlardı
Özgürlük,
Bunun için yandılar
Umutlar namlunun ucundaydı
Namluyu özgürlük sandılar.
Özgürlükleri bir bahar kadar
Kısaydı
Yaza çıkmayan özgürlük...

Ahmet TIĞLI 17.7.2004 (Sevgi Merdivenleri)

Ahmet Tığlı
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Bir Beyaz Bayrakla Teslim Yüreğim

İsli bir mum alevine dönmüştü
Yüreğim
Küllenen sevda bahçelerinde;
Kraterlerinden  sızan
Uzaklaştıkça soğuyan
Bir mum sızıntısı değil,
Yapayalnız akıp giden
Sevda kırıntılarıydı
Gönlümün eteklerine...

Sessizce giderken küller derine
Bir alev topuna çarptı yüreğim
Döndü tüm bedenim
Yangın yerine...

Sen hiç hesapta yoktun
Ey sevgili! ..
Kapattım defterimi derken
Ateşinle yaktın yüreğimi,
Kışa dönerken son baharımı
Önüme düşürdün
Gerilerden koşup gelen
İlkbaharımı...

Yolunda giderken sessiz
Çıktın karşıma  apansız
Esrik bir fırtınanın çırpınışıyla
Açıldı yüreğimin kalderası
Sendin sevdaların en kanatlısı.

Sen hiç hesapta yoktun
Ey sevgili! ..
Kapattım defterimi derken
Yolunda sessizce giderken
Bir sevda bahçesine
Daldı gözlerim,
Ben ki; bunca sevdalara
Göğüs germişken
Bir beyaz bayrakla
Teslim yüreğim...

                                                14.12.2005

Ahmet Tığlı
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Bir Büyük Zata  Yazılan  Şikayetname

Ne kadar özledik  seni bir bilsen
İçimiz yandıkça  bunu anladık
Senden ne kaldıysa kalkıp bir görsen
Hepsini  yitirdik  çaresiz  kaldık.

İstiklâl demiştin nasıl bıraktık
Masada kaybettik aldıklarını
Hesapsız borçlandık namerde kaldık
Alamadık kimseden çaldıklarını.

Cumhuriyet dedin halkın düzeni
Ağalar bey oldu  efendi köle
Görmedi bu ülke böyle ezeni
Haklılar haksızdı vicdanlar öyle.

Ulusçuluk dedin unut  dediler
Artık küreseliz  yok öyle bir şey
Üniteriz dedik geçin dediler
Herkesin hakkıdır özerklik böyle.

Halkçılık diyordun kurulu düzen
Köylü efendiydi bizi  doyuran
Gel gör ki sefâlet içinde yüzen
Hırsızı yolsuzu onu sömüren.

Lâiklik diyordun bizim ilkemiz
Din ile devleti ayırmak için
Dediler olurmu islâm ülkesi
Lâiklik dinsizlik buyrun siz  seçin.

Çağdaşlık demiştin bizim yolumuz
İlimle arayın hakikatları
Gel gör ki dediler bizim yolumuz
Şeyhlerin yoludur tarikatları.

Sömürgeci dedin kovdun  ülkeden
Döndüler geriye yağma talana
Olmadı hiç böyle soygun eskiden
Ne varsa aldılar çalan çalana.

İç ve dış düşmanlar kol kola girdi
Bu kadar hainlik hiç olur muydu?
Gerici bölücü hepsi de birdi
Emanet ettiğin ülke bu muydu?

Devrimler demiştin sürdürülmeli
İleri gitmenin yolu böyledir
Dediler bu gidiş durdurulmalı
Sömürü geriye gidiş iledir.

Hep batıya gidin diyordun bize
Çağdaşlık olduğu anlaşılmadı
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Gerek yok dediler başka bir söze
Batıya onurla yaklaşılmadı.

Gençliğimiz dedin geleceğimiz
Emanet etmiştin Cumhuriyeti
Milli olamadı eğitimimiz
Kavramadı gençlik hâkimiyeti.

Ordumuz demiştin gözbebeğimiz
İzinde gidiyor rahat ol Atam
Kalmadı başkaca güvendiğimiz
Dört koldan saldırı altında Atam.

Dediler seksen yıl  onun dönemi
Hırsızlık yolsuzluk budur düzeni
Unutun kalmadı artık önemi
Korumak zorlaştı emanetini.

Atatrürk'çü olanlar hep sahte çıktı
Gerçek Atatürk'çü bundan yoruldu
Hâinlik gizliden açığa çıktı
Nankörün vefası böyle olurdu.

Ahmet TIĞLI (Sevgi Merdivenleri)

Ahmet Tığlı
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Bir Çay Molası Sıcaklığında

Yakalarsam bir gün yıldızları
Senin ellerine veririm,
Karanlık ellerin aydınlanır
Yengeç burcunun burçlarında
Tartılır sevdanın gülleri,
Akar sulara bırakırım kendimi
Denizlerine akmak için,
Seninle buluşurum.
Demli bir çay sıcaklığında
Mola veririm.
Beklersen an be an beni
Düşlerinde olurum
Gecenin bir anında,
Bir çay molasında kendimi
Yanında bulurum...

Ahmet TIĞLI 3.8.2006 (Sevgi Merdivenleri)

Ahmet Tığlı
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Bir Gönül Ülkesinde

Bir gönül ülkesindeyim gel
Yıldızlar yolumuzun üstünde
Dalgalar köpük köpük  sahilde
Turna kanatlarında iki sevda.
Meltem rüzgarlarında ıslık
Şarkıya dönüşür sıcak iklimlerde,
Acıların düştüğü yerde
Ağıtlar yakılır yüreklerde
Leyleklerin  med-cezirlerinde
Taşınır aşk gönül ülkesine.

Seni güneşi beklerken buldum
Bir ufuk çizgisinde,
İster al da gel kara bulutlarını
İster göm de gel acılarını
Yazalım yeni baştan kaderini
Bir gönül ülkesindeyim gel,
Gökte gürlese şimşekte çaksa
Uzattım ellerimi,
Gel! Ne olur;
Yakamozlar parlıyorken
Ayın şavkında,
Yıldızlar uçuşuyorken karanlıkta
Sönmeden  bu aşkın alevi
Yürek  yangınlarında,
Bekliyorum seni gel!
Bir gönül ülkesinde.

                                           27.11.2005

Ahmet Tığlı
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Bir Kent Yorgunuydu Yalnızlık

Soğuktu kentin sokakları
Yalnızlığın ayak sesleri,
Ses geçirmez duvarlarına sindi
Ne asfalt yollar duyurabildi
Ne parke taşlar
Ne de uzayıp giden motorlu taşıtlar
Sesler sessizliğe büründü.
Dibi olmayan bir kuyuda debelenir
Karanlık bir ormanın içinde kaybolur
İnsan dolu bir dünyada
İnsansız yaşar gibi,
Ben varım diyemeyen
Bir kent yorgunuydu yalnızlık.
Kentin bir köşesinde bekleyen
Hain bir kurt gibi,
Şeytanın cebinde taşıdığı
Bir koz gibi,
Hep kolladı boş anımızı,
Arkasına da alıp kenti
Kuşattı dört bir yanımızı.
Bir sinema dolusu insan arasında
Bile,bırakmadı yakamızı...
İnsan dolu bir dünyada
İnsansız yaşamanın  anıydı bu
Yüzlerce dilin olduğu bir dünyada
Kendini ifade edecek bir dil
Bulamamanın kanunuydu
Bir kent yorgunuydu.

Yalnızlık;
Otobüste yanındaki adamdı
Okulda öğretmen
İş yerinde patron
Evde kocandı
Yaşamı anlatan hocandı.
Yalnızlık;
Meyhanede kadeh olup,doldu boşaldı
Yine de uzaklaşmadı,
Sabahları hiç uyanmadı,
Perdesi kapalı bir adam gibi
Güneşten nasibini almadı.
Yalnızlık;
Bir şairin dizelerinde dinlendi
Sanata yönlendi,
Ve sonunda sanatkâr oldu...

Ahmet TIĞLI  23.3.2006 (Sevgi Merdivenleri)

Ahmet Tığlı
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Bir Memleket Var Orada

Bir memleket var orada
Hem uzakta hem yakında
Gönlümüzde yanan sevda ateşi
Hem parlıyor hem sönüyor,
Buralardan oralara
El sallamak yetmez
El uzatmak gerek
El uzatmak
El...

Yalnızlığı yaşayanlar bilir,
Çaresizliği çekenler.
Bir güvercin kanadında
Çırpınışlar yaşam içindir
Oralarda yaşam için çırpınanlara
Selâm göndermek yetmez
El uzatmak gerek
El uzatmak
El...

Bir memleket var orada
Asil,mağrur,onurlu
Gönül köprülerimizi
Oraya kuralım
Babalarımızın analarımızın diyarına,
Mezarlarına dua okumak yetmez
El uzatmak gerek
El uzatmak
El...

Bir memleket var orada
Sevdalıları burada
Hep birlikte akort edelim
Gönül sazımızı,
Vurmak için tellerine mızrabı
Tek bir ses isterim
Ne ra,ne fa,ne la,
Tok bir ses:
Hep bir ağızdan DO.

Özlüyorum demek yetmez
Özlemlerimizi dindirmek için
El uzatmak gerek
El uzatmak
El...

Sokaklarda başlarımız
Dik yürüyebilmek için...

Ahmet TIĞLI (Sevgi Merdivenleri)

Ahmet Tığlı
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Bir Sevginin Adıydı  Kutsanan  Özgürlük

Bir kez kutsadım seni;
Yağmurlar düşüyordu yanaklarından
Ellerin sıcakmı sıcak
Ve kararlıydı:
Sevgiye inen yumruklara
Tahammülsüz bir başkaldırıydı,
Özgürlük şarkılarına bir kez
Alıştımı kulaklar,
Başka seslere kapanırdı.

Bir kez kutsadım seni;
Dudaklarının sımsıkı kapandığı
Zamanlarda,
Kararlı bakışlarının
Acıları gerilerde bırakan
Bir limon gibi sıkıp atan
Parlaklığında...

Bir ömür törpüsüydü adımların
Özgürlüğün hep bir adım gerisinde.
Yüreğinin dal budak salmış
Sokaklarında kayboldu sevgiler
Kan kırmızı umutlar...
Bir kez kutsadım seni;
Şeytan tuzaklarına gülüp geçerken
Nasıl dayanmıştı bedenin
Ve de ruhun,
Çelik bir yay gibi gerildiği
Zamanlarda...
Doğrusu buydu özgürlük adına
Takınılan tavrın,
Doğrusu buydu insan olmanın
Ve buydu yaşamanın.
Sen özgürlüğü açlığa yeğ tuttun
Ödünsüz,
Sevgiyle beslediğin özgürlüğünü.
Beklediğin başucunda duran
Yıldızlardı bir yanıp bir sönen,
Kışın soğuğu bile ürkütemedi seni
Özgürlük kömürüyle ısındın.
Mutluluğu özgür yapabilmek
İçin savaştın,
Acılara tutsak mutluluğunu.

Bir kez kutsadım seni;
Senden olan bir cana
bırakırken aşını,
Sevginin sıcak rüzgarları esince
İnen kaşlarını,
Özgürlük ateşiyle yanan
Ve de hiç kaldıramadığın
O ağır başını...
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Seni ilk kez gördüm gülerken
Bir ufuk çizgisinde,
O kızıl ufukları bir gün yırtıp
Gelecek dediğimde,
İnanmamıştın:
Karanlıklar izin vermez demiştin.
Fersiz gözlerinde yakaladım
O ışığı,
Galiba der gibiydin,
Sen misin o güneş.....sorar gibiydin.

Bir kez kutsadım seni;
Yaşamak için bir kez
inanarak güldüğünde,
Bir kez yaşamaya
Karar verdiğnde,
Bir kez kutsadım seni,
Bir kez,mutluluktan ağladığında.

Ahmet TIĞLI 13.3.2006 (Sevgi Merdivenleri)

Ahmet Tığlı
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Birtanem

Yüreğimde sevgi seli durulmaz
Uzaklardan  seni sorar birtanem
Aşk ateşi yanmaktan hiç yorulmaz
Alev alev seni sarar birtanem.

Esen yele binsem sensiz uçulmaz
Sevgimize kanat taktım birtanem
Özlemlerde birgün biter anılmaz
Kavuşturur iki yürek birtanem.

Acıların kolay değil çekilmez
Gelir sonu elbet  inan birtanem
Bu kaderle ömür boyu gidilmez
Yaşanacak günler vardır birtanem.

Batar Güneş ufuklara oturmaz
Karanlıktan aydınlığa birtanem
Yüreğinde başka tahtlar kurulmaz
Sevgilerden taht yaptırdım birtanem.

                             Ahmet TIĞLI   2.9.2005 saat  14.15

Ahmet Tığlı
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Boynu Bükük Uygarlık

Uygarlığı tekeline alanlar
Barbarlığı bayrak  yapmış nedendir?
Mazlumlara haksızlığı yapanlar
Bir lokmayı çok görürler yazıktır.

Batı denen uygarlığa tapanlar
Bilmezler ki zulüm şiddet onlarda
Yamyam denen Afrika'yı görenler
Sanırlar ki canavarlık ordadır.

Sömürüye yelken açmış uygarlar
Ne olacak bunun sonu sorudur
Fakir mazlum ulusları soyanlar
Sığınırlar uygarlığa ayıptır.

Silâhların gölgesinde uygarlık
Boynu bükük mahzunlaşır bilinsin
Göstersinler insanlığa uygarlar
Hangi yüzü uygarlığın güzeldir.

Ahmet TIĞLI (Sevgi Merdivenleri)

Ahmet Tığlı
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Bu Gece Kır Zincirlerini Tutsaklığın

Bu gece bütün zincirlerini kır tutsaklığın
Sevginin kanatlarında uç güneşe,
Özgürlük şarkıların da benden olsun.
Yaşadığın tüm acıları sil bu gece
Kızıl ufuklar sarı güllerle dolsun.
Bir damla yağmur düşse gözlerine
Kahrolurum,
Ne bitmez tükenmez bir ışıksın sen
Gözlerinde kaybolurum.
Hüzün bulutlarımı dağıtan
Bir rüzgâr gibi esiyorsun gönlümde
Denizler kabarırken yüreğimde,
Sana dair ne varsa haykırıyorum
Yüreğim trans halinde...
Bu gece bütün zincirlerini
Kır tutsaklığın,
Kırılsın kalemin yüreğinde
Bu son infaz olsun.
Sevginin kanatlarında uç güneşe
Kızıl ufuklar sarı güllerle dolsun...

Ahmet TIĞLI  3.8.2006 (Sevgi Merdivenleri)

Ahmet Tığlı
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Bu Sabah Sana Uzanır Düşlerim

Bu sabah sana uzanır düşlerim
Haykırır kızıl ufuklara
Zaman durur,koşar martılar
Gagalarında muştular,
Bir yalnızlık şarkısı söyler gibi
Gecenin koynunda
Kaybolan yıldızlara...
Uzun upuzun bir ayrılık ulaşır
Senden bana,
Saçların hayallerimde dağılır
Gözlerin tüm mahzunluğuyla çağırır.
İçimde bir aşkın alevi
Közlenen akşamlarda
Kadeh kadeh savrulur.
Hep böyle yanar gecenin ışıkları
Ayışığı bir yakamozda kavrulur.
Bu sabah sana uzanır düşlerim
Kuşların acı çığlıkları
Bir horoz sesiyle durulur.
Yavaş yavaş tırmanır güneş
Kuşluk vaktine,
Güneşin gülen yüzünde ararım
Gül yüzünü
Gözlerim kamaşır.
Gecenin karanlığından
Gündüzün aydınlığına
Taşımak için seni
Milyarlarca yıldız kaybolur.
Ne rüzgarın sesinden medet umarım
Ne şarkıların nağmelerinde seni bulurum
Ben senin uzaktan  da olsa
Bir gülüşüne vurulurum.
Ayrılık rüzgarları kaderimize
Bir bıçak gibi vururken
Kırmızı çizgilerde buluşurum.
Sense yaşamın acımasız koridorlarında
Didinip dururken,
Ölümün soğuk yüzünden parlayan
Bir mermi çekirdeğine bakıp,
Gerçek sevgiye gülerdin,
Bir sevdanın kanatlarında uçarken
Sonsuzluğa,
Kendini bulurdun,
Hüzzam bir şarkının bitmeyen hüznünde
Hıçkırıklara boğulurdun.
Ve sen fırtınalı bir denizde
Sahile bir türlü yanaşamayan
Bir gemi gibi,
Nereden estiği belirsiz bir rüzgarın
Sırtında,
Sevgi sahillerine vururdun
Ve orada demir atar

http://www.antoloji.com
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Orada dururdun...

Ahmet TIĞLI  4.7.2006 (Sevgi Merdivenleri)

Ahmet Tığlı
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Bu yürekler çok yol alir

Sevgi varsa sevda  vardır
                            Yürek varsa gönül vardır
                            Karanlıktan  doğan güneş
                            İçimizde yanan vardır
                            Bizi bize kenetleyen
                            Uzaklarda bir köy vardır.

                            Oralarda  bırakılan
                            Mezarında unutulan
                            Dere tepe koşuşulan
                            Resimlerde  özlenilen
                            Bu yerlere  aitliğin
                            Yüreklerde izi vardır.

                             Mavi deniz yeşil dağlar
                             İçimizde bir yar ağlar
                             Ocak yanmaz sönmüş  bağlar
                             Böyle yerde geçim neyler
                             Güzelliğin  ülkesinden
                             Size saygı  selam beyler.

                              Güle hasret gidenleri
                              Diken  sarmış dört bir yanı
                              Orman almış o yerleri
                              Ağlasanda artık anı
                              İçimizin yıkık  yanı.

                              Vakit geçti diyenlere
                              Elden gelmez gidenlere
                              Şimdi geçim derdi diye
                              Kim gidecek buradan  niye
                              Bizden fayda  gelmez  diyen
                              O dillere  sözüm yoktur
                              Gönül bağı kopmaz diyen
                              Yüreklere  selam olsun.

                              Ayrık otu bizden değil
                              Gülistana uymaz yeri
                              İçimizde yara derin
                              Birlik beyler birlik derim
                              Benim halkım burada bilin
                              Bu yürekler çok yol alır.

                                                                  6.4.2005 saat  23.50

Ahmet Tığlı
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Buçuk Sevgilim

Sevgilim sen çok uçuksun
Kusura bakma  biraz da kaçıksın
Öyle olunca da darılma ama
Başka sevdalara açıksın.
İnan bana sevgilim diyorsun:
Nasıl inanayım,
Sen tam değilsin ki:
Buçuksun buçuksun...

Ahmet TIĞLI  1.8.2006 (Sevgi Merdivenleri)

Ahmet Tığlı
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Canan Neredeyse Can Orada

Hem orada olmak geçer içimizden
Hem burada bulunmak,
Bir ikilemdir bu;
Gönül ne burada avunur
Ne orayı unutur.
Hüzün orada da vardır
Buraya da taşınır.
İçimize akacak acılar
Orada da akar,burada da
Yalnız bir şeye mahkûmdur yürekler
Canan neredeyse can orada...

Ahmet TIĞLI 4.7.2006 (Sevgi Merdivenleri)

Ahmet Tığlı
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Cennet abana budur

Baska yerde böyle  güzel gördünmü
 Deniz budur,orman budur,yel budur
 Karadeniz  kenarinda  bir  inci
 Buralarda  sevilecek yar budur.

 Tanri burda  sanatini göstermis
  Örnek diye  alinacak yer budur
  Doga burda yesillere bürünmüs
  Özenle korunacak il budur.

  Elli yilda neler neler yasanmis
  Karadeniz kiskansada gül budur
  Bu yerlerde  baska bir yer arama
  Gezilecek görülecek yer budur.

  Atmis yilda neler oldu bir bilsen
  Iktidara kafa tutan köy budur
  Demokrasi buralarda yeserdi
  Haksizliga egilmeyen bas budur.

  Buralara sevda ile bakanlar
  Sonsuza dek yasanacak ask budur
  Nazar deger kem gözlerden sakinin
  Iste mekan,iste cennet,yer budur.

Ahmet Tığlı
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Cennet Nerede?

Çocuk bir çocukluk yaptı
Ve doğdu,
Mutlu ve sorunsuz ana rahminden
Çocuk doğdu ve sonra ağladı
Gülmesini bilmediğinden.
Çocuk büyüdü ve sonra ağlattı
Güldürmesini beceremediğinden.
Çocuk sonra öldü,
Cenneti aradı;
Ana rahmi gibi bir yerde.

Ahmet TIĞLI  8.5.2006 (Sevgi Merdivenleri)

Ahmet Tığlı
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Cumhuriyet

Saltanat tahtından indi gününde
Halkın  saltanatı  geldi bir günde
Tarihin yazdığı  yazdığı büyük düğünde
Birleştik ulusca Cumhuriyette.

Temeli atıldı Anadolu'da
Dünyaya ihtardır yazdık sonunda
Kemalist devrimin  onur katında
Kabardı göğsümüz Cumhuriyette.

Bir halkın  kararı  kendi yönünde
Özgürlük ateşi yanar gönlünde
Şehitler dururken ulus önünde
İstiklal meş'ale Cumhuriyette.

Yüzyıllar silkindi büyük savaşta
Ulusun başında Atam en başta
Devrimler şahlandı yeni bir aşkta
Aydınlık çağımız Cumhuriyette.

Dediler'ikinci'geçer bu çağda
Bırakın vefayı zillet dorukta
Şehidin kanından bayrak yukarda
Atamın kurduğu Cumhuriyette.

Bir ulus dirildi özgür vatanda
Hilafet gerekmez çağdaş toplumda
Yıkılmaz kaledir millet katında
Devrimler sürecek Cumhuriyette.

                            Ahmet TIĞLI 17.10.2005 saat 1.05

Ahmet Tığlı
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Çanakkale Destanı

Yedi düvel birleşmiş
Çanakkale ağzında
Bir ulusu yoketmek
İstiyorlar aslında.

İngilizler çelikten
Gemileri dizmişler
Bilmiyorlar topların
Menziline girmişler.

Cihanın görmediği
Bir savaş yaşanmakta
Mavi gözlü bir devi
Tüm dünya tanımakta.

Binlerce aslan yürek
Tepeleri tutmuşlar
Davetsiz misafire
Birde  tören sunmuşlar.

Başlarında bir Kemal
Böyle ordu yenilmez
Bütün dünya öğrendi
Çanakkale geçilmez.

Binlerce şehit kanı
Zaferi müjdeliyor
Muzaffer komutanı
Saygıyla selâmlıyor
.

Bir inanç bir de vatan
Yüreklerden silinmez
Bütün dünya bilsin ki
Çanakkale geçilmez.

Bu vatanın bağrında
Nice şehit yatıyor
Çanakkale destanı
Yüreklerde yaşıyor.

Şehitler mezarını
Gönlümüze kazıyor
Tarihin sayfasına
Altın harfle yazıyor.

Çanakkale zaferi
Coşkuyla anılıyor
Bir büyük komutanı
Tüm dünya selâmlıyor.

      Ahmet TIĞLI (Sevgi Merdivenleri)
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Ahmet Tığlı
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Çocuklar Bir Ağlayabilse

Onlar üzülmeyi bilmezler
Çün ki vakitleri yok.
Elde silah beyinde öldür emri
Ölmemek için öldür dendi
Ağlamaya  zaman yok...

Ponpon oyuncakları
Renkli giysileri
Gıcır pabuçları
Hiç olmadı,
Onlar on yaşlarında
Asker oldular,
Torbalarında ekmek yerine
Mermi taşıdılar
Açlık benizlerinde sarardı
Utandı...

Ana sütünden kurşun emdiler
Mama nedir bilmediler,
İzbe kuytularda  güneşe hasret
Sevgi yüreklerde donmuş türkü
İntikam bilenmiş gözlerde
Ve insanlığın tükendiği yerde
Mayın tarlalarına gömülmüş
Korkunun üzerinde
Duman bürümüş dağların
Arasında aradılar özgürlüğü...

Özgürlük ise;
Ne zaman geleceği belirsiz
Ölümle kucak kucağa
Pazarlıksız önşartsız,
Ölümse;
Ne sıcak yuvada gelir
Ne de hastanede
Ölüm kahrın bitişidir
Bu ülkede...

Kahırsa;
Ne gülebilmek ne ağlayabilmek,
Hıçkırıkların boğazlarda
Düğümlü kalışıdır,
Düğüm bir çözülse
Ağlayacaklar elbet
Büyüklerin katlettiği
İNSANLIĞA...

        Ahmet TIĞLI (Sevgi Merdivenleri)

Ahmet Tığlı
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Çocuklar Savaşa Yenildiler

Alev saçan toplarıyla geldiler
Hayalet kuşlar sardı gökyüzünü
Cehennemi yeryüzüne indirdiler
Çocukların şaşkın bakışlarında
Gülümsemelerinde dondu yaşam
Bir bir toprağa düşen bedenleri
Cansız birer kuş gibiydiler
Fersiz gözlerinde soluklanan açlıktı
Açlık kadar şans vermediler
Çocuklar savaşa yenildiler

Etin çeliğe isyanıydı bu
Ne gerçeğini bildiler özgürlüğün
Ne sahtesini tanıdılar
Günlük işlerdendi kederleri
Zulme göğüs geren bedenleri
Açlıklarını ninnilerle bastırdılar
Hıçkırıklarını korkuyla susturdular
Cılız, sıska, solgundular
Yıllarca acıya direndiler
Çocuklar savaşa yenildiler

Onlar çölün çocuklarıydılar
Başka dünya görmediler
Ne dünyaya geldiklerini anladılar
Ne yaşadıklarını hissettiler
Ölümle köşe kapmaca oynadılar
Sevgiyi hiç bilmediler
Özlemlerini dindirecek
Ya bir lokma ekmek, ya da ilaçtı
Çöl fırtınasının savurduğu
Yazgılarını yaşadılar
Anne şefkatine hasret
Baba himayesine muhtaçtılar
Acılarını ölümle dindirdiler
Çocuklar savaşa yenildiler.

Ahmet Tığlı

http://www.antoloji.com


www.antoloji.com - kültür ve sanat

Çölde su Gibi Aradın Sevdayı

Uçtun sen;
Sevdanın eteklerine,
Pembe bulutlar yükseliyordu gökyüzüne
Bir pamuk kadar hafif ve beyazdı duygular
Meleklerin o kutsal mekânında...
Koştun sen;
Bir ışığa doğru uzakta duran
Fersiz gözlerine ve karanlık dünyana düşen
Yalansız,riyasız bir sevdayı gönül çalımıyla
Hapsettin yüreğine,o gizemli tahtında...
Doğdun sen;
Yokoluşun bir ufuk çizgisinde
Güneşi arayan dünyanda tükenmeyen umut gibi
Dökülürken yaprakların güz sabahları
Yeniden yeşerdin,inatçı bir filizin ilkbaharında...
Buldun sen;
Yaşama açılan o kapıların anahtarını
Girdin içeri,sabrın,özlemin,sevginin gücüyle
Yorgun bir savaşçıyı dinlendiren büyüsüyle
Yakaladın sevdayı ihtişamıyla,o yürek çarpınpıntısında...
Güldün sen;
Yüzünün gamzelerine düşen mutluluk rüzgârıyla
Alnında haksız bir yaşama direnen çizgilere inat
Bir zâlimin sevgiyi kuruttuğu yüreğinde
Çölden fışkıran su gibi aradın,sevdayı vahalarda...

Ahmet TIĞLI 17.6.2006 (Sevgi Merdivenleri)

Ahmet Tığlı

http://www.antoloji.com


www.antoloji.com - kültür ve sanat

Demdir Bu

Hayalin coşsun kadehlerde
El ele tutuşsun gönüller
Ilgıt ılgıt esen yel de
Duyarım nefesini
Şarkılarda susmayan sesini
Gel karşıma otur güzelim
Demdir bu...

Mey sun  kadehlerden
Efkar dağılsın bu gece
Uzat ellerini gizlice
Kaldır kadehini şerefe
Islat dudaklarını güzelim
Demdir bu...

Mehtap izliyor bizi bu gece
Yıldızlar göz kırpıyor
Karadeniz kıskançlığından kuduruyor
Ayışığı inmiş yakamozlarda
Seni bekliyor,
Uzat kadehini güzelim
Demdir bu...

                                        (5.8.2005   ABANA)

Ahmet Tığlı
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Dimdik  İstanbul

Sevgisizlik kölelerinin;
Hasta,sakat,acımasız çocukları,
En kötüsü insanlığın,insanlığın
Arkasına gizlenen ölüm arabalarıyla,
Bir baştan bir başa dolaştılar
Koca şehrin caddelerini...

Korkak,alçak,pespaye yaşamları
Efendilerinin önünde elpençe duran
Kulun kulu biçare yalnızlıkları.

Nasıl da inanmışlar koca bir şehre
Diz çöktüreceklerine:
Asil,mağrur,güngörmüş sokaklarında
Tarihin  tanıklığında şehrimizin
Dimdik duruyor yaşam...

Nasıl da inanmışlar yıkacaklarına,
Zavallı,korkak,kalleş beyinler,
Bilmiyorlar denendi:Tarihin tanıklığında
Kaç kez hançerlendi arkadan,
Kaç kez yaşadı kalleşliği
Yıkılmadı!
Dimdik ayakta şehir.

Asil,mağrur,güngörmüş sokakları
Tarihin tanıklığıyla sabittir.
Eğilmez edasıyla duruyor şehir
Dimdik ayakta,
Dimdik  İstanbul...

 Ahmet TIĞLI  (Sevgi Merdivenleri)

Ahmet Tığlı
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Elemler Kederler Savulun

Sana bu kez sitemkârdır duygularım
Sana aitlerin yalnızlığına gömmüşsün kendini
Düşünmüyorsun seninle çarpan bendeni.
Korkuyorum bir kuyruklu yıldız gibi
Kayıp gideceksin diye dünyamdan
Sensizliğin sonsuzluğuna uzaklaşıp giderek
Ve ardından her haykırışımda,
Milyarlarca ışık yılı uzaktan ulaşacak sesim
Zerrelerin anlaşılmaz lisanında.
Kötülerin egemenliğine  terkedilmiş dünyanın
Kanatları güneş özlemi yüklü sevgili;
Bir melek edasıyla uçarken,
Kahırlara,çilelere,ihanetlere
Son kez bakıp güleceksin.
Bense bu gidişin güzergahında
Son saygı duruşunda bulunacağım.
Zulmün biran bile mola vermeyişine
Senin yaşamını görmeden önce inanmazdım.
Yıllara sari bu acılar saltanatını
O yufka yüreğinle durduramazdın.
Sefere çıkmış bütün mürettebatın
Tek kişilik bir ordu idi,
Tüm yaşamını kapsayan bir savaştı bu,
Elemler,kederler,kahrolası zulümler
Hiçbir ateşkese yanaşmadı,
Kararlıydı kalelerini bir bir fethetmeye
Tükenişin bayrağını burçlarına dikmek için.
Yavaş yavaş yokolurken gücün,
Bir mucizenin titreşimleriyle sarsıldı bedenin,
Sevginin ismini bile hatırlamayan yüreğin
Bir gök gürlemesi gibi haykırdı yaşama,
Yeniden doğmak için kızıl ötesinde,
Sevgiyle doldurdum yelkenlerimi;
Ey beni oradan oraya savuran fırtınalar durulun
Uçup giderken sonsuzluğa,
Tüm elemler,kederler,zulümler savulun! ..

Ahmet TIĞLI  13.8.2006 (Sevgi Merdivenleri)

Ahmet Tığlı
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Geometrik Aşk

Bakışlarının bakışlarımı kestiği noktada
Bana, ben kadar yakındın,
Kalbim mutluluktan dört köşeydi.
Sen aşkımın merkezinde bir güneş
Ben eşit uzaklıkta bir dünya,
Sen güneş, ben uydun
Etrafında dönerken bir gün
Gündüzüm geceye döndü
Güneşim söndü...
Seni, ne zaman geleceği belli olmayan
Bir kuyruklu yıldız gibi bekledim.
Bir gün öyle bir teğet geçtin ki dünyamdan
Tüm ışıklarımı söndürdün
Beni yamuğa döndürdün.

Ahmet Tığlı
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Gönlümün Nadide Çiçeği

İçimde fırtınalar
Yine sensizlik estiriyor,
Kahreden bir yalnızlık sinmiş geceye
Sınır tanımaz boşluklardayım.
Kadehlerim dolup dolup boşalırken
Seni çağırıyor,
Bu gece bütün şiirlerim
Sensizlik kokacak
Düşlerimde gülüp düşlerimde ağlayacaksın
Rengarenk havai fişekler
Duyuracak aşkımızı,
Sevginin sesi denilecek.
Bu gece içimde,
Bir volkan gibi patlayacak
Kızgın bir kor gibi akacaksın.
Sen gönlümün eteklerinde
Nadide bir çiçek gibi açacaksın.

Ahmet TIĞLI 29.7.2006 (Sevgi Merdivenleri)

Ahmet Tığlı

http://www.antoloji.com


www.antoloji.com - kültür ve sanat

Gönül

Ne susarsın dertli gönül
Kırdılar mı tellerini
Sazdan sözden ses vermezsin
Kestiler mi dillerini?

Hüzünlüsün kederlisin
Kimse bilmez hallerini
Yanar için susuzluktan
Bilmediler çöllerini.

Ses ver artık şarkılara
Bülbül konsun güllerine
Yar uzaktan gülümsesin
Kına yaksın ellerine.

Her gün öyle hergün söyle
Sevda essin sözlerine
Tüm sevenler senle coşsun
Sevgi doldur yellerine.

Ahmet TIĞLI  2002 (Sevgi Merdivenleri)

Ahmet Tığlı
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Gönül Bağı

Ne sen benden kopabilrsin artık
Ne ben senden,
Gönü-l bağıdır bu,
Can çıkmayınca
Ayrılır mı bedenden? ..

Ahmet  TIĞLI 22.6.2006 (Sevgi Merdivenleri)

Ahmet Tığlı
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Gönül Veda Etmiyor  Sen Gitsende

Kadere sığınıp silme gönlünden
Yılların yazdığı hikâyemiz var
Pişman mı harcanan yıllar ömründen
Yüzünde yaşanmış sevda izi var.

Bir bahar  gününde açan gülünün
Bülbülü çağıran goncaları var
Sönmemiş korunda sevda külünün
Alevde savrulan ateşleri var.

Başını çevirip son kez dönde bak
Mâziye dökülen gözyaşların var
Durupta anılar ışığını yak
Dilinden düşmeyen aşk şarkısı var.

Bitmemiş  sevdadan umut kesilmez
Sebepsiz gidişin bir nedeni var
Kırgınlık olmadan sitem edilmez
Gönlünde bir başka kıvılcım mı var?

Bu aşka can veren bir tek senmiydin
Öldürüp külünü savuran mı var?
Bir düşün arkandan koşan benmiydim
Bu aşkı ortada bırakan mı var?

Madem ki kararın buymuş sonunda
Önünde ağlayıp yalvaran mı var?
Herkes bir şekilde gider yolunda
Ölüme çarpmadan pes eden mi var?

Ahmet TIĞLI 29.4.2006 (Sevgi Merdivenleri)

Ahmet Tığlı
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Gönüllerde Yaşatınız Sevgiyi

Gönül ile yürek ile anılır
Düşürmeyin dilinizden sevgiyi
Unutulur bir zalime kanılır
Zalimlere bırakmayın sevgiyi.

Güneş görmez kuytulara girmeyin
Gölgelere terketmeyin sevgiyi
Sevgisizin insafına vermeyin
Isırganlar dalamasın sevgiyi.

Kötü yürek sevgileri taşımaz
Yeşertemez gönüllerde sevgiyi
Güzel yürek sevgisizle barışmaz
Güller ile çevreleyin sevgiyi.

Mutluluklar sevgi yoksa yaşanmaz
Sudan farklı bellemeyin sevgiyi
Pazarlarda para ile satılmaz
Maddiyatla bir görmeyin sevgiyi.

Gül bahçesi her cennette bulunmaz
Toprağında arar bulur sevgiyi
Kur gönlüne gül bahçesi kurumaz
Cehenneme göndermeyin sevgiyi.

Tüm canlılar özlem duyar sevgiye
Yüreklerden indirmeyin sevgiyi
Çöplüklerde yer bulunmaz sevgiye
Asaletle bir tutunuz sevgiyi.

Zehir değil bir ilâca muhtaçsan
Tüm dertlere kullanınız sevgiyi
İstersen iç bir güzele yanarsan
Gönüllerde yaşatınız sevgiyi.

Ahmet TIĞLI 6.9.2005 (Sevgi Merdivenleri)

----------------------------------------

Ahmet Tığlı
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Gördünüz mü Abana'yı?

Çam kokusu dağ kokusu
Arılarda bal kokusu
Tabiatın şal dokusu
Gördünüz mü Abana'yı?

Cıvıl cıvıl kuş sesleri
Renk renk açar çiçekleri
Abana'nın sevenleri
Gördünüz mü Abana'yı?

Karadeniz huysuzlanır
Burda aşklar soylulanır
Gözünüzde doğrulanır
Gördünüz mü Abana'yı?

Ivrava'dan atlarsınız
Denizine akarsınız
Günbatımı bakarsınız
Gördünüz mü Abana'yı?

Helvasından yediniz mi
Mantı nedir bildiniz mi
Bazlama var dediniz mi
Gördünüz mü Abana'yı?

Harmasun'da bir çınar var
Tarih bile bilmez sorar
Homeros'tan bir yâdigâr
Gördünüz mü Abana'yı?

Dön yüzünü bir dağa bak
Bir nefes çek havaya bak
Tüm güzeller burada bak
Gördünüz mü Abana'yı?

Sabahları yürüyüş yap
Sevgiline biraz kur yap
Tak koluna havanı yap
Gördünüz mü Abana'yı?

Abana'yı sevmek bir hak
Sevgilere bir ateş yak
Seneye de bekleriz bak
Gördünüz mü Abana'yı?

Ahmet TIĞLI  1.8.2006 (Sevgi Merdivenleri)

Ahmet Tığlı

http://www.antoloji.com


www.antoloji.com - kültür ve sanat

Gül

Gül! yüreğinle gel!
Unutturmasınlar gülmeyi,
Yaşama merhaba derken
Sorunlar yumak olup
Dağlar gibi üstüne gelirken,
Zulme insanca direnirken
Ağlatanlara karşı bir silah
Bir isyan gibi gül...

Gözyaşlarında dinsin acılar
Akmasın yüreğine,
Umutsuzluk uzak dursun
Karamsarlık silinsin,
Gül ki yaşadığın bilinsin.
Gül yaşama,gül kederlere
Gülmek tek silahın senin
Gül ki duyulsun sesin.

                                     (28.8.2003  İST.)

Ahmet Tığlı
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Gün Işımasıydı   Buluşmamız

Bir hüzün yağmuru inceden ince
Gözkapaklarına inen gizlice.
Güneşin tan kızıllığında
Yitirilmiş yaşamında
Gülümsemelerin acılara tutsak
Takılı kalmış yalnızlığında.
Yalnızlık zulüm faklarında
Güneşini bekleyen er
Umut gözlerinde tükenmeyen fer
Umudun susutuğu yerde
Yaşam biter...
Güneş ufuktan süzülüp giderken
Döneceğini müjdeler yakamozlarda,
Bir pırıltıdır yaşam
Bir yanıp bir sönen
Yakamozlarda gülümseyen.
Sana dolunayda rastladım
Yakamozlara bakarken.
Zamanın doruklarında
Tek tek aradım
Evrenin sokaklarında
Karanlıkları aştım ayışığında.
Öylesine karışıktı ki labirentlerin
Zaman denilen dehlizde.
Sense hep beni beklemişsin
Durduğun yerde...

Oysa ne sen beni bekledin
Ne de ben seni aradım,
Bir çarpışmaydı yaşanan
Gecenin karanlığında,
Bir gün ışımasıydı
Buluşmamız,
Yaşamın pırıltılarında...

Ahmet TIĞLI 25.11.2005 (Sevgi Merdivenleri)

Ahmet Tığlı
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Güzel Değil Çok Güzelsin

Güzel değil çok güzeldir
Yüzün gözün için senin
Yüreğinde sevda yanar
Bahar değil kışın senin.

İyi değil çok iyidir
Kalbin dilin özün senin
Gözlerinde ışık yanar
Gündüz değil gece senin.

Cömert değil çok cömerttir
Sevgin aşkın elin senin
Çiçeğinden ilâç olur
Kovanlarda balın senin.

Doğru değil çok doğrudur
Sözün özün yönün senin
Geleceğin yolun belli
Bana baksa gözün senin.

Özel değil çok özeldir
Unun tuzun mayan senin
Tanrı'nın bir lûtfu sanki
Dünyada ki yerin senin.

Ahmet TIĞLI (Sevgi Merdivenleri)

Ahmet Tığlı
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Hasret

Hüzün bulutları sardı içimi
Dokunsalar ağlardım
Anılarıma tutundum
Sarmaşanlar misali
Yıkılmadım...

Uzaklardan esen sam yelleri
Senin kokunu getirdi
Gonca gonca açan güller
Seni hatırlattı
Unutmadım...

Saçların dağılırdı rüzgarda
Bulutların yağmur yağmurdu
Damla damla gözyaşlarını
Hüzünlü bakışlarını
Hatırladım...

Çakmak çakmak yanardı gözlerin
Gülücüklerin içimi ısıtırdı
Titrerdi sana dokunan ellerim
Güneşten farksızdı yüzün
Yanardım...

Ahmet Tığlı
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Hayallerime Dokunamazsın

Anlıkta durdurdum tüm yağmurları
Senin gözgünde billurlaşması için gerçeğin,
Esrik bir sevgiydi uykularımı kaçıran
Artağan bir rüzgar esti, paraşütlerimi şişiren
Bulutsu bir aydınlık yolumun üstünde,
Güvercinlerimi saldım gönlümce
Muştulanan yüreğimde dağıldı
Kasvet dumanları içimde...
Iraksadığım özlemlerimdi çağırdığım
Okyanuslar ötesi anlam yüklenen yalnızlığımı
Dindiren titreşimleriydi rüzgarın.
Odeon'da yükselen nağmelerin
Serpintisiydi gönülleri dolduran
Bir sen yoksun diye yoksun değildi şarkılar,
Duygan hayallerimdi okyanusları aşıran
Umuda yolculuğa çıkan hayallerim...
Senin düşlerinle buluşur umarsızca
Ben böyle de yaşıyorum işte
Çığırtkanlığını susturdum yüreğimin.

Ahmet Tığlı
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Her Anında Yanında Olacağım

Ay'ın şavkı karşı sahillere vururken bu gece
İçimde kıpır kıpır sen varsın
Karşı sahillerde yanarsın.
Yürüsem deniz kayacak altımdan
Yürümesem kızıl ufuklarda kaybolacağım,
Düşlerimle yalnız kalacağım.
Korkuyorum hep,hangi saatte
Hangi dakikada senden
Korkulu bir haber alacağım.
Sensizlik sarsa da yolları
Yüreğimle aşacağım.
Öylesine sen dolu ki yüreğim
Her anında yanında olacağım.

Ahmet TIĞLI 30.7.2006 (Sevgi Merdivenleri)

Ahmet Tığlı
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Her Şey Yarım

Herşey yarım;
Gözlerimde fer aydınlatmıyor içimi
Donuk bakışlarımda dolunay tükeniyor
Yalnızlık sensizliğe çağrıdır düşlerimin
Uzayıp giden zaman kuşatıyor
İçimde yıldızlarım sönüyor...

Herşey yarım;
Tükenişin son noktasında
Tamamlanmayan hayaller duruyor
Birikmiş düşler kan kırmızı umutlarda
Bir yalancı aşka dönüşürken
Güllerime kan damlıyor...

Herşey yarım;
Basamaklarda yorgun anılarım
Bir sigara molası yalnızlığımda
Yeni baştan ırak bir menzil ortasında
Gözlerim bantlanıyor
Ayaklarım bana ait değil
İçime ağrılar çökerken
Güz günleri yaklaşıyor...

Herşey yarım;
Yaşayamadığım aşklara bıraktım
Uykusuz gecelerde tükenen düşlerimi
Bir yaprak kımıldasa
İçimde bir çocuk ağlar.
Yaşam kırıntılarına öykünüyor
Yalınayak koşarken beyaz düşlerim
Üryan beyazlığım bürünürken sessizliğime
Birkaç mendil ıslanıyor
Yıldızlarım  düşüyor...

Ahmet TIĞLI  16.4.2006 (Sevgi Merdivenleri)

Ahmet Tığlı
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Hoş Tutalım Sevdayı

Seni sevmek gül derlemek oluyor
Kokusundan sarhoş olan biliyor
Hoyrat eller her çiçeği yoluyor
Koparıpta soldurmayın sevdayı.

Yüreğimde aşk ateşi yanıyor
Alevleri caddeleri sarıyor,
Uzaklarda canan beni arıyor
Gelmez diye küstürmeyin sevdayı.

Gözlerime akan yaşlar doluyor
Buralarda özlem beni yoruyor
Seni gönlüm her saniye soruyor
Unutupta incitmeyin sevdayı.

Gönlümdeki o sarı gül soluyor
Senin aşkın yüreğimde yanıyor
Uzattığın kırmızı gül kanıyor
Dokunupta ağlatmayın sevdayı.

Karadeniz poyraz eser soğuyor
Ölümsüz aşk nerde olsa gülüyor
Seni gönlüm buralara istiyor
Yele verip savurmayın sevdayı.

Ahmet TIĞLI 1.8.2006 (Sevgi Merdivenleri)

Ahmet Tığlı
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Hüznün  Yolculuğu

Ay tükenirken kaşlarda inceden
Dolunayın  dönüşünü bekler yüzler
Güneşin ışıkları  gözlerde kısılır
Hüzün akşamlarında...
Buluttan tomurcuklar
Düşer o an
Yalnızlığın eteklerine...
Gecelerin loş sokaklarına
İner acılar,
Korkulu  düşler gibi
İnler beynimizde hoyratça
Kuşkuların karanlık odaları.
Yaşamak sanal kâbusları
Yaratmak,sonra inanmaktır
Pişmanlığın gölgesinde.
Ve sonra gülmektir
Ağlayana kadar...
Yıllar ki; umursamaz yaşamları
Çekip gider,
Düşen düşer,kalan kalır
Ve yıllar başka yaşamları
Sürükler,
Hüzünse daldan dala atlar
Yürek burukluğunda
Sararan yapraklar gibi
Yaşamın her yolculuğunda.

Ahmet  TIĞLI   24.4.2006 (Sevgi Merdivenleri)

Ahmet Tığlı
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İçimde ki Şarkı

İçimde bir şarkı
Sevdaya dair
Çalar çalar dururum
Her nağmesinde
Senden bir ses
Bir nefes,bir mana
Bulurum...

Seni taşıyorum içimde
Gönül tellerimi  titreten
Bir mızrap gibi
Bir  şarkı gibi
Bir sevda gibi
Tahtına kurulmuş
Gururum...

Yaşam sevinci yüreğimden
Şarkı şarkı dökülür
Eser bir rüzgar senden
Tüm benliğimi götürür
Susarsa ezgilerim içimde
Küser yüreğim yaşama
Ansızın ansızın
Dururum...

Ahmet TIĞLI (Sevgi Merdivenleri)

Ahmet Tığlı
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İçimizdeki  Çocuk  Sen  Ağlama

Fırtınanın sesinde susan çocuk ağlaması
Sus çocuk içimdeki yangınları söndürme
Kırmızı bir gül; dalında kırmızı
Sus çocuk güllerimi soldurma.
Sevgi biriktirir dingin yüreğimde acılar
Yeniden çırpınışlara kanat çırpmak için
Sen yaşayacaksın çocuk,sen ağlama
Bulutların kapladığı göğün ardında.
Umudun sesi gibisin çocuk
İnsanlığın şefkatine sığınma
Sen kurtaracaksın o insanı sen!
Pınarlardan akan suyu unutma.
Zifiri bir karanlık kutupları kaplar
Güneşin çoktan battığı yerde,
Uyumak haram sana çocuk
Uyumak haram,
Yıldızı sönmüş âlemde
İzin ver bana çocuk,izin ver
Gezegenlere uçmak için,
Sevginin izindeyim bırak beni
Kaybolan sevgiyi bulmak için.
Ağustos böcekleri saz çalarken
Karıncanın o yüce emeğine,
Ormanların yokoluşuna seyirci aslan
Kırallığın yıkıldığı ülkede...
Sen ağlama çocuk sen ağlama
Sen insanlığın vicdanında son umutsun
Sen ağlama,
Güneş duruyorken gurupta
Sen ağlama,
Son umudum sendeki kıvılcımda.

Ahmet TIĞLI  7.5.2006(Sevgi Merdivenleri)

Ahmet Tığlı
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İnandım Sevgine

Bir gelişin var ki
Gülen yüzünle
Unutulmaz sarılışın
Boynuma
Biliyorum kıyamazsın
Sevgime...
Esen yelden sevda essin
Gönlüne...

Senin gibi bir yar için
Kendime
Gülistandan gül derledim
Derdime,
Kokusundan sarhoş oldum
Bir tanem
İnandım yar inandım bu
Sevgine...

                                               1.8.2005

Ahmet Tığlı
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İstanbul  Biliyordu Aşkımızı

-Bir otobüs durağı sıcaklığındaydı
Gülüşün beklerken beni,
Son otobüste yakaladım ellerini
Soğuktu,
Gözlerindeki hüzün inmişti sanki;
Buz kesen ellerine...
Nasılda yanmıştı yüreğim
Başını omuzlarıma yasladığında
Gözlerinde bulutlar donmuştu
Güneşine izin vermeyen,
Sığınmak duygusuydu seni bana
Yaklaştıran,
Seni bana bağlayan,
Yaşamak arzusuydu yakamozlarda
Işıldayan,
Bir başına koca şehirde
Umutlarını yitirmeden.
İstanbul şahitti olup bitene
İstanbul yalnızların şehri
İstanbul kavgaların,acıların
Şehri,
İstanbul sevgilerin şehri,
Hiç susmayan gülüşlerinde saklı
Seni yaşatan mucizenin gizemi.
Acılar eriyordu  sanki gülüşlerinde
Yürek sızlatan...
Sevgiyi tatmamış yüreğinde
Küllenmiş sevdaların vardı
Kıvılcım bekleyen.
Karanlıkların bir ucu hep
Aydınlığa çıkar,
Orada buluştu sevdalarımız.
Ne sen görebildin bunu
Ne ben bilebildim.
Birşeyler oluyordu,gizliden gizliye
Bir şeyler canlandı yüreklerimizde
İstanbul farkındaydı olup bitenin
İstanbul biliyordu aşkımızı.

Ahmet TIĞLI (Sevgi Merdivenleri)

Ahmet Tığlı
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İstanbul  Yanarken

Sokakları fersah fersah arşınlarken
Bir sokakta karşılaştık seninle
Peşin sıra giderken.
Gülen yüzünün aydınlığına kapıldım
Yağmura tutulmak gibi bir histi
Islanmadan kurtulamazdım.
Yapraklar her mevsimde dökülür
Hüzün varsa,hazan gerekmez.
Yangınlar sol yanımdan tutuşur,
Sol yanımdan yüklenir sevdanın
Bulutları,
Sol yanımdan akar sular
Köpük köpük ırmaklara...
Yaşamaktır bu; susmayan sevdaların
Çığırtkanlığı,
Bir boşluğu doldururken bedenler
Ruhlar bir boşlukta gezer,
Omuzlara yaslanır başlar
Sevgi limanını ararken...
Yalnızlık boş yere harcamaksa zamanı,
Oyaklanmakla geçmez zaman.
Seninle yanyana yürümektir an
Seninle boşlukta giderken.
Gezinecek mekân arama hiç
Damarlarımda dolaşırken,
Bir boşluğu doldurur bedenin
Uzaklarda,
Ruhun benimle beraberken.
Bir sevdanın yıldırımları düşer
İstanbul sokaklarına,
Kıvılcımlar alevlenir
Şimşekler çakarken,
Tutuşur sol yanımdan yangınlar
İstanbul yanarken...

Ahmet TIĞLI  7.3.2006 (Sevgi Merdivenleri)

Ahmet Tığlı
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İstanbul Zevk mi Alıyorsun

Kesin dönüşün yok İstanbul biliyorum
Bir kez girdin mi kanımıza
Bir virüs gibi ilerliyorsun
İlâcın yok İstanbul
İçimizde müzminleşiyorsun.

Ne kalmamızı söylüyorsun
Ne gitmemizi,
Yer çekiminin olduğu yerde
Duruyorsun.
Vagonların tıklım tıklım
Habire alıyorsun,
Kalmadı yerimiz demiyorsun
Kimseyi indirmiyorsun,
Koşarak gelenlere
Sinsice gülüyorsun,
İstanbul,bu halden
Zevk mi alıyorsun.

Ahmet TIĞLI (Sevgi Merdivenleri)

Ahmet Tığlı
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İstediğin Biçimdeydi Aşkımız

Sönmüş ateşini kalbimde
Körükleyen rüzgarların oldu,
Alevlendirdi kıvılcımların
Küllenen yangınlarımı içimde,
Anılarım getirdi seni
Gözlerim doldu,
Sessiz biçimde...

Silüetin canlandı gözlerimde;
Yüzün dolunayda parladı,
Karanlıkları delen gözlerin,
Bir liman aradı içimde,
Sarsıldı tüm dünyam
Altüst oldum,
İnanılmaz biçimde...

Hoyrat bir rüzgar esti bahçemde
Çiçeklerim koparıldı, renkleri soldu,
Kasıp kavurdu benliğimi;
Denizlerim kabardı içimde
Nehirlerim seninle taştı
Kabusum oldun,
Gördüğün biçimde...

Sevgin, yıldız yıldız indi mehtapta
Duygularım seninle coştu,
Umutlarım seninle yeşerdi,
Elcil yüreğinde yüceldi aşkımız
Sevdaların güneşim oldu içimde
Işığında doğdum,
İstediğin biçimde...

Ahmet Tığlı
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Kalbimiz

Simli bir aynanın kırılmışıdır
Yıldızlar ayların kırpılmışıdır
Göklerde dolaşan kozmik sadanın
Kalbimiz dünyada haykırışıdır.

Yalnızlık ruhların sıkılmışıdır
Dostluğun bir pula satılmışıdır
İnsanlık adına yanlış davranış
Kalbin yakışıksız aldanışıdır.

Bir aklın hüneri yanlışsızıdır
Bir sevda yürekte kalp hırsızıdır
Kafeste korunan sevgi misali
Kalbimiz Tanrı'nın hoş bakışıdır.

Gecenin mehtapta aydınlığıdır
Güneşin gündüzü ağartışıdır
Mânevi âlemin yanan ışığı
Tanrı'nın duygusal yaklaşımıdır.

Ahmet TIĞLI 24.8.2004 (Sevgi Merdivenleri)

Ahmet Tığlı
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Kanamasın  Yürekler

Senin bakışların uzun kar ışığı
Yanıldım yıldıza bakarken
Bir kaç adım ötende.
Karanlık kuyuların kör bakışında
Bir muhalif sestin duyulmayan.
Gönüldür bu; simli aynaların
Dışarda havalanan uçakların
Yürek uğultularıdır paralanan.
Birlik! önsözüdür
Yarım kalmış sayfalarımın.
Tamamlanmak üzereydi
Gönül uzlaşması,
Bir virüs hainliği
Çökertmek isterken  atlasımı
Koparılmak istendim
Bin yıllık duygularımdan.
Sen şeytandan ummasaydın
Çıkış umudunu,
Kapanırdı defterinde
Ayrılık sayfaları.
Ben kendime bile soramam
Kimliğimi,
Sana dokunur diye,
İnsan olmanın erdemine
Sığınırken...
Ayrılık tohumları senin  bahçende
Yeşerirken bir ağu gibi,
Ehl-i  Salip  çarmıhlarına kandın.
Bir çarpı çekilmiş vatanımın üstüne
Çıngıraklı yılan itinasıyla.
Ben oraları  bilirim:
Seninle aynı koğuşlarda
Kaç şafak saydım.
Senin burnun kanasa
Ağlayan ben olurum
Gülen eller,
Tut bin yıllık ellerimi
Soğumadan,
Kanamasın  yürekler...

Ahmet TIĞLI  9.4.2006  (Sevgi Merdivenleri)

Ahmet Tığlı
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Kara bir kurşun gibiydi gözleri

Yuvalarından start almış
Kara bir kurşun gibiydi gözleri
Bir sevda masalı anlatıyor
Dilinden değil, gözlerinden çıkan sözleri...
Sönmemiş bir volkan gibiydi gözleri
Bir mermi hızıyla düşer
Yüreklere,
Silinmez izleri...

Gözlerinden süzülen ışık değil
Yıldız kümesi,
Yakar gönülleri yakar
Kara gözlerinden fışkıran
Güneşin kızıl alevi...

Bakışları bir aşkın ifadesi
Seven gönülleri yakan
Ateş değil,
Cehennem nefesi...

Bir sevda masalı anlatıyor
Dilinden değil,
Gözlerinden çıkan sözleri
Yuvalarından start almış
Kara bir kurşun gibiydi gözleri....

(29.09.2004-İstanbul)
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Karanlıklar Güneşim Oldu

Kırıldı sular;
Beyaz köpüklere büründü
Ak ellerimde büyüttüm insanlığımı
Yüreğimde nöbetteydi tüm doğrular
Güneşim oldu kahrolası karanlıklar.

Kırıldı umutlarım;
Beyaz karlara yağdırdım acılarımı
Bir gün olsun yitirmedim insanlığımı
Yalnızlığıma ağladı tüm doğrular
Güneşim oldu kahrolası karanlıklar.

Kırıldı gönlüm;
Beyaz kağıtlara döktüm isyanımı
Kederlerim biledi vicdanımı
Yokolmadı yüreğimde doğrular
Güneşim oldu kahrolası karanlıklar.

Yıkıldı dünyam:
Sessizliğe bürüdü hayallerimi
Yaşama karşı besledi sevdalarımı
Yıkılmadı içimdeki doğrular
Güneşim oldu kahrolası karanlıklar.

Ahmet TIĞLI  2002  (Sevgi Merdivenleri)
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Kutsal Aşk

Bu gece sensizlik çöktü içime
Son kokunda karışıp gitti rüzgâra
Parmağıma düşen son gözyaşındı
Son bakışındı arkamdan çağıran
Ve özlemdi bizi uzaklara  ağırlayan.
Ne o el sallayışlarını unutabildim
Ne de kulağıma fısıldadığın
O aşk sözlerini,
Sen benim özlemimi
Ben senin acılarını duyardım.
Yüreklerimize söz geçiremezdik,
Onlarla ağlar onlarla gülerdik.
Ne geceler yaşadık
Yıldızların aydınlatamadığı,
Ne güneşler gördük
Yüreklerimizin ısınamadığı.
Zulmün bir türlü kesilmeyen sesinde
Bir acıdan bir acıya koşturup durduk,
Biz bu aşkı seninle
Acılar içinde kıvranırken bulduk.
İnan bana ey sevgili,
Bu aşkın tahtını
Yüreklerimizin en kutsal yerine kurduk.

Ahmet TIĞLI 29.7.2006 (Sevgi Merdivenleri)
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Kuvantal   Sevgi

Elimle dokunduğum sevgili değil
Onunla paylaştığım sevgi yalanmış
Bir sanal âlemde yaşıyormuşuz
Bu benim ellerim gözlerim değil
Beynimde dolaşan sanal aynalar.
Duyguyla sezmeler o da yalanmış
Işığın yansıması gibi birşeymiş
Fotonlar nerede pek bilinmezmiş.
Bakınca görünen yıldızlar yalan
Güneş nerelerde aranıyormuş
Bir boşluktan ötekine koşuşuyormuş.
Teleskoba takılan yıldızlar yalan
Hiçbirşey görünen o nesne değil
Gülün kokusu mu o da yalanmış
Uzayın bir yerinde olabilirmiş.
Sevgiler nerede oda mı yalan
Verdikçe boşluğa uçuşuyormuş
Bense sevgileri yakalamışken
Bırakmam yüreğime hapsettim bile
Kuvantum korkuttu ya bırakırsam
Cennette biryere mi gider sevgiler
Sordular cennette biryerlerde mi?
Cehennem burada cennet nerede?
Kuvantum bilmeden bulunamazmış.
Sevgiler Tanrı'nın bir hediyesidir
İlâhi kudretin olduğu yerde
Kızdırdık,geldiği yere mi döndü.
Kuvantal bilmeden bilinemezmiş
Sezgiler yetmezmiş,akıl hiç ermez
Kuvantal sevgi,hiç görülemezmiş
Nerede olduğu pek belirsizmiş
O gönülleri yakan bir enerjiymiş.

Ahmet TIĞLI 15.4.2006 (Sevgi Merdivenleri)
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Misak-ı Milli Andımız Bölünür mü Sandınız

İnin benim dağlarımdan
Siz düşman değilsiniz
Sizin silâh çektikleriniz de
Düşman değil...
Gerçek düşmana kandınız
Kardeşinizi düşman sandınız
Fena yanıldınız.
İnin benim dağlarımdan
Siz düşmana kandınız
Bilmiyor musunuz
Misak-ı Milli andımız.
O dağları birlikte koruduk
Birlikte savaşıp birlikte öldük
O sınırı birlikte çizdik.
İnin benim dağlarımdan
Eteklerinde yangın var
Birlikte yanacağız
Bilmiyor musunuz?
Siz gerçek düşmana kandınız
Misak-ı Milli andımız
Çizilen sınır vatanımız
Bölünür mü sandınız?
Kandırdılar sizi
Fena yanıldınız.
İnin benim dağlarımdan
Misak-ı Milli andımız
Üstünde ayyıldızımız
Bölmeye nasıl inandınız?
İnin benim dağlarımdan
Vatansız kalırsınız
İnanın fena yanılırsınız,
O dağlar vatanımız
Bölünür mü sandınız
Misak-ı Milli andımız.

Ahmet TIĞLI  7.4.2006 (Sevgi Merdivenleri)

Ahmet Tığlı
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Mor Lekeli Akşamlar

Yalnızlığın ufuklarına inen mor lekeler
Gibidir akşam,
Çarmıha gerilmiş gözlerimde yanan
Aşkın kızıl örtüsü
Kalkınca bir lâv gibi fışkırır
Yanardağlarda yürek dürtüsü.
Yalnızlık yüreğimin kıvrımlarında gizli
Damar damar dolaşır sokaklarımda.
İnce bir yoldur sana uzanan
Ayışığının şavkında
Seni bana getiren rüzgârların.
Patika yollara mahkûmdur aşk
Çaresizliğin ayak izlerinde.
Bir aynanın mucizesinde
Ulaşır sesinin titreşimleri
Gölgeler eşliğinde.
Duru yüreklerimizde aşkımızın
O hüzzam sesi
Ney nidasıyla yankılanır
Gecelerin sessiz koynunda.
Yalnızlık böyle bir şeydir işte
Alır getirir seni bana sonunda.

Ahmet TIĞLI  20.8.2006 (Sevgi Merdivenleri)
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Mustafa Kemal  Atatürk

Mustafa Kemal,yüreklerimizde ki sevgi,
Kanımızda ki kıvılcım,
Canımızda ki ruh,
Dilimizde ki hece,
Alnımızda ki  gurur,
Mustafa Kemal bir büyük dava...

Mustafa Kemal,yücelerde bir bayrak,
Gönüllerde taht,
Dillerde marş,
Cumhuriyete ad,
Ulusumuza rehber...

Mustafa Kemal,geleceğimizin umudu,
Çağdaş uygarlığın sönmeyen yıldızı,
Mustafa Kemal özgürlüğümüz,
Çocuklarımız,gençliğimiz,
Mustafa Kemal herşeyimiz...

Mustafa Kemal,yolumuzda ki aydınlık,
İçimizde ki ışık,
Ruhumuzda ki enerji,
Türkün sonsuza dek sürecek sevdası,
Mustafa Kemal Atamız,en büyük TÜRK,
Mustafa Kemal  ATATÜRK...

 Ahmet TIĞLI (Sevgi  Merdivenleri)

Ahmet Tığlı
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Ne Oldu Sevgilere

Ne oldu sevgilere?
Birden düştü gözümüzden
İhtiyaçmı kalmadı ne
Sevgisizliğin kol gezdiği
Sokaklarda...

Ne oldu sevgilere?
Uzaklaştı ufuk çizgimizden
Bir yürek kadar yakınken
Gözlerimize inen bir sis gibi
Nefret,
Güneşle aramıza giren.

Karanlık katran bir gece gibi
Çöktü üstümüze
Güpegündüz,
Ne olduğunu bilmeden.

Ne oldu sevgilere?
Düşmanlıkla yer değiştirecek
Kadar...

Sahi ne oldu?
Bir kabus gibi üstümüze
Kara bulutlar çökecek
Kadar...

Tanrının hediyesidir sevgi
Arş'ı Alaya  yükselecek
Kadar,
Yakışmıyor insanlığa
Sevgisizlikle geçecek ömre,
Sevgiye hasret yüreklere
Ne oldu sevgilere?
Uçup gitti birden yüreklerimizden
Cennete mi gitti sevgiler
Cehennemi terkederek bizlere...

                                        16.12.2003

Ahmet Tığlı
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O bir Sevgi İdi

O bir çiçekti;
Köklerinden kopardılar
Suda yaşarken,
Kaderine terkettiler
Yaşamın labirentlerinde bir başına.
O bir insandı;
Her insan gibi yaşamaya hakkı vardı
Çok gördüler;
Bencilliğin kör kuyularında
Zulmün sınır tanımaz karanlıklarında
Kader deyip haketmediği
Bir yaşama mahkûm ettiler.
O bir candı;
Canlarına sarıldıkça canını istediler
Erittiler,tükettiler,
Onu ona bırakmadılar
Doğduğuna pişman ettiler.
O bir sevgi idi;
Ruhunun derinliklerinde kaybolmuş
Yokolmaya yüz tutmuş,unutulmuş,
Bilmediler,görmediler,anlamadılar,
Savrulan küllerinde
Tükenmemiş kıvılcımların
Bir sevdanın ateşini
Yakana kadar...

Ahmet TIĞLI 23.7.2006 (Sevgi Merdivenleri)
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O Yazdı Bu Aşk Hikâyesini

O yazdı bu aşk hikâyesini
Ne  Mecnun'dan ilhâm aldık
Ne Leylâ'ya sorduk,
Yaşadık,sadece yaşadık.
Ne aşklar gördü bu dünya
Ne aşklar yaşandı ölümsüz,
Kimi tarihe gömüldü
Kimi tarihe yazıldı.
Nerede ne zaman,nasıl
Kalplere kazındı.
Seninle yaşadık bu aşk hikâyesini
İki kişilik.
Ne dağları deldik Mecnun'la
Ne denizler aştık seninle
Biz bu aşkı dinozorlar gibi
Benzersiz yaşadık.
O yazdı bu aşk hikâyesini
Çok da zorlanmadık;
Sen bana taptın,ben de sana
İkimiz de Tanrı'ya,
O yazdı bu hikâyeyi
İkimiz için kutsaldı ya.
Nereden bilirdim ben seni
Sen de beni,
Arayıpta mı bulduk,
Yakamozlara baksan brn mi çıkardım
Karşılaşmadan önce,
O yazdı bu hikâyeyi
Nereden bilirdim ben seni
Sen de beni,
Birbirimizi sevmeden önce...

Ahmet TIĞLI 1.8.2006 (Sevgi Merdivenleri)
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O yer Abana

Gel kardeşim  takıl peşime
Nereye gidiyoruz deme
Gideceğimiz yer uzak değil
Gönülden ırak değil

Mavi gözlü yavuklun mu var?
Yeşil gözlü sevgilin mi?
Hiç farketmez
Öyle bir yere gidiyoruz ki
Özlem çekmeyeceksin
Yalnızlık hiç...

Güler yüzlü insanlarım
Var benim,
Sevgi yayılır yüzlerinde
Dalga dalga sarar seni
Mutluluk çiçek açar
Burada,
Gülmeyen yüzler güler
Cenneti sevmeyen var mı?
İşte öyle bir yer.
Merak mı ettin nerede
Ne denizin ortasında
Ne gökyüzünde bir yerde
Ama hepsi var orada
Yeşilde senin mavi de
İstersen yıdızları da
Verebilirim
Ay da cabası
Mehtap bir başka burada
Etme hiç merak
Bu yer karada
İnan doğru söylüyorum
Cenneti sunuyorum sana
Sözlerimi atma yabana
O yer ABANA....

(16.6.2004 İstanbul)

Ahmet Tığlı
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Önce Sevgiler Vardı

Önce sevgiler vardı
Beyaz papatyalar açardı
Yeşerirdi yüreklerimizde
Yemyeşil sevgi çimleri
Herkese yetecek kadar
Solmadan...

Önce sevgiler vardı
Yüreğimizin bir yerinde
Dağıtacak kadar,
Çoğaltamadık sevgileri
Gittikçe kurudu içimizde
Anlamadan...

Zakkumlar türedi içimizde
Isırganlar daladı yüreğimizi
Bir sis gibi çöktü sevgisizlik
Kederlerle arkadaş olduk
Acılara garkolduk
Bilmeden...

Önce sevgiler vardı
Sevgisizlik gelmeden
Yeşertemedik sevgileri
Çorak bir toprak gibi
Terkettik yüreğimizi
Acımadan...

Ahmet TIĞLI (Sevgi Merdivenleri)

Ahmet Tığlı
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Özlem Hep Eksik Kalandı

Sen hep içimde meltemler estiriyorsun
Yıldızların yürüyüşe çıktığı saatlerde,
Ne dağlar yerinde dururdu baktığım
Ne ağaçlar yürüyüp gitti uzayın derinliklerine,
Mahkûmdu dünya bu yolculuğa
Ve kader denilen şeydi çizilen boşluğa,
Sen bu kaderin bir yerinde duruyordun
Bazen bir yakamoza çarpıp gülüyordun
Bazen de bir labirente sıkışıp kalıyordun.
Uzattığım ellerimde soldu çiçekler
Sarı bir gülün hüzünlü bakışlarında.
Ve yalnızlığımda sana uzanan düşlerimde
İçimde duvarlar örüyorsun,
Bu yaşam çarkının içinde
Kâh kaybolup,kâh çıkıyorsun,
Ey sevgili; sen bu aşkı
Gönlünce yaşayamıyorsun
Ve sen hep içimde bir özlem gibi
Eksik kalıyorsun...

Ahmet TIĞLI 13.7.2006 (Sevgi Merdivenleri)
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Pierre Loti 'yle Bir Pazar

Hani ben oradan
Pierre Loti sırtlarından
Seslensem duyar mıydın?
Hani o rüzgâr alır getirir miydi
Saçlarını bana,savrulan edasıyla?
Burada Pierre Loti'yi çeken bir aşk masalı
Dolaşırken semâda,
Tüm aşklara meydan okuyor
Bu ulvî   tepeden,dağılırken ziyâda.
Buradan bakınca Haliç'in o heybetli duruşuna
Saltanat kayıklarında canlanıyor
Fatih'in o tunçtan yüzü.
İniyorken Haliç'e o korkutan gemiler
Bir tarihi müjdeliyor,
Halat seslerinden gelen o iniltiler.
Pierre Loti'yi çağırdım yanıma
Bağdaş kurduğu o sedire keyifle
Bir kahve içtik karşılıklı
Püfür püfür esen rüzgârın sesiyle.
Bir kırık pencereden baktık Haliç'e
O nedir dedi; üç dakikada
Havadan ulaşan nesne,
İçinden çıkanları görünce
Hayran hayran baktı,şimdi ki nesle.
Hiç inmemiş gibi Haliç'e
Yöneldi o ruhuyla,
Kayboldu birden gözlerimden
O gizemli duruşuyla.
Pierre Loti tarihin derinliklerinden
Uzanan o sesinde,
Çözülmeyen bir bilmece var
O ölümsüz nefesinde,
Oturmuş bir taç misâli duruyor
Eyüp'ün tepesinde...

Bir kır kahvesinden görünür şarkın efsanesi
Pierre Loti'yi cezbeden o uhrevi sesi,
Onu  buraya çeken esrarın budur kaldırılan perdesi
Bir masaldan ibarettir o aşkın 'Aziyade'si.
Pierre Loti bizim ruhumuzdan bir dem alıyor
Buradan ydi-düvele bizimle birlikte haykırıyor.
Gittikçe 'Türkleştiğini'söylerken dünyaya,
Pierre Loti Fransaya 'fransız'kalıyor...

Ahmet TIĞLI 18.6.2006 (Sevgi Merdivenleri)
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Sana Bir Dünya Kurdum

Salın gönlümün dehlizlerine
Suları özleyen bir çiçek gibi
Sal köklerini derinlere,
Suları tükenmez göller hazırladım
Senin için...
Ne  Ay ışığından mahrum kalacaksın
Ne yakamozlarından ayrı,
Düşlerin gerçek olacak
Gönlünce yaşayacaksın.
Nereye gitsem orada olacaksın benimle
Irmaklarında sular çağlayacak.
Nadasa bırakılmış toprağında
Daha bir gür açacaksın
Ey sevgili! ..Sana bir dünya kurdum
Orada kalıp orada yaşayacaksın...

Ahmet Tığlı
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Sarı Bir Güldü İstanbul

Bekle beni ey İstanbul! ..
Az kaldı geleceğim,
Sılanın kokusundan
Sana kokular getireceğim.
Ne kadar uzun açsam da adımlarımı
Senden geldim,
Yine sana döneceğim.
Yıldızları dökülmüş gökyüzünü
Geçit vermeyen sokaklarını özledim.
Oksijeni tükenmiş havanı
Atabilmek için geldim buralara,
Ben aslında oralarda
Çok eskiden unutulmuş
Bir eldim,
Sılayı rahim dediler geldim.
Sihrine yakalanmış bir hastalık gibi
Savruldum durdum.
Çoktan yıldızları dökülmüş
Neonlarında bilmiyorum
Ne buldum,
Ben senin yollarında
Yürümekten yoruldum.
Sen bu ülkede gurbetin
Değişmeyen adıydın,
Sılayı hüzünlendiren yaban eldin,
Özlem deyince hep sen hatırlandın
Gidişlerde ve gelişlerde...
Bölüne bölüne tükenmeyen
Ekmeğinde bitmeyen bir tat vardı.
Aşklarda sende yaşandı
Sevdaları da sen öldürdün,
Sana gelenleri hem ağlattın
Hem güldürdün...
Bana gelince ey İstanbul! ..
Tüm kırmızı güllerimi soldurdun
Yerine hiç solmayacak
Sarı bir gül koydun
Tüm yüreğimi doldurdun...

Ahmet TIĞLI 3.8.2006 (Sevgi Merdivenleri)
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Sen Anlarsın

Bir nefes alsam havadan
Sen kokarsın,
Bir ay düşse denize
Sen bakarsın,
Bir sis çökse içime
Sen ağlarsın,
Bir kor düşse yüreğime
Sen yakarsın,
Bir gülüşün yeter bana
Sen anlarsın...

Ahmet Tığlı 30.7.2006 (Sevgi Merdivenleri)
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Sen Ey Aşk! ..

Sen şafak sökerken sızdın
Karanlıklarla boğuştuğum odama,
Kolay mı öyle karanlıklardan kurtulmak
Baykuşların tünediği gözlerimde gece,
Ve sen ey aşk,tek hece,
Uykularıma gönderilen kâbuslar gibi
Korkuttun yüreğimi
,
Sormadın bir kez hâli pür melâlimi.
Yorgun düşlerime saldıran cengâverler gibi
Sen ey aşk,bir bir düşürdün kalelerimi,
Artırdın çilelerimi...
Çektin bayrağını yüreğimin tam ortasına
Tepindin! Ha babam tepindin! ..
Bir zavallı yürekle yetindin.
Sen ey aşk dertsiz başıma
Dert getirdin...
Hoyrat saltanatını sürdürebilmek için
Sen ey aşk! ..
Ne yürekler bitirdin...

Ahmet TIĞLI  22.6.2006 (Sevgi Merdivenleri)
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Sen Gidince

Sen gidince;
İçime bir sis çöker yalnızlığımda
Susar bülbüller dalında
Kurur güller,
İnceden bir hüzzamdır
Yürek sazında
İnleyen gönüller...
Ne esen meltem serinliği
Ne gönlümün yazı kalır
Yanık bir ney sesinde yankılanır
Sana ait ezgiler.
Âşina renklere kapanır ruhum
Kutuplara dönüşen yüreğimin
Bir elvedasıdır bu
İçimden havalanan leyleklerin.
Sen gidince;
Açar mimozalarım
Kuruyan güllere nisbet
Akşamın gölgeleriyle gelir
Gecenin matemi.
Sen gidince;
Bir hicaz ayrılığında
Ağarır sabahlarım,
Hele gülüşlerin
Hayallerimde salınır
Yarım sevdalarım.
Sen gidince;
Birden kayboldu mehtap
Gözlerimin perdelerinde uçuştu kelebekler
Yokoluşun kanat vuruşlarında.
Hani kaç bahara sözlüydük
Kavlimiz bu muydu?
Koşacak hayallerimiz vardı
Kaf dağının ardında.
Sen gidince;
Hızlandı zaman
Durdurduğumuz yılların ötesinden
Bir yokoluşa çağrıydı
Senden kalan.
Hani sonsuza dekti kavlimiz
Hani inmeyecekti sevdalarımız
Zamanın doruklarından.
Hani düşmeyecektik ıssız sokaklara
Tutacaktın ellerimden
Koşacaktık hiç durmadan
Mavi ufuklara...
Sen gidince;
Düştü yıldızlarım
Dağıldı dünyam ayak uçlarımda
Ne gel dedin peşimden
Ne ağla dedin ardımdan,
Kapattın tüm kapıları

http://www.antoloji.com
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Çölde serap arattın
Kaderin sokaklarında.

Ahmet TIĞLI  19.4.2006 (Sevgi Merdivenlerinden)
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Sen Gittin Gideli

Gözlerim ufukların ardında
Bakışlarım içime dönük
Ellerim çeneme dayalı
Bir susku bilginlere özgü
Anlatamadığım...

Gittin gideli bende bu düşkü
Öyle ayrıksı öyle suskun
İçin için yanan şu kalbim
Yanan öyle bir ateş ki
Söndüremediğim...

Gittin gideli değişti herşey
Evren bir başka evren
Sustu bülbüller ağaç dalında
Güller sarardı güz sabahları
Anlayamadığım...

Bir manastır kuytuluğunda yalnızlığım
Kara giysili bir rahibe gibi
Yahut biçareyim ıssız adasında Robenson’un
Şu fanus içine kapatılan ruhum
Bir hücre kadar dar olan dünya
Sığamadığım...

Bir ağlatının son dramında
Sahiller boyu türküydü sana yaktığım
Sahiller boyu gürül gürül
Okuyamadığım...

Denizin başucunda geçen geceler
Gündüzleri maviliklere terkeder
Gündüzler bambaşka mavilikte görünür
Yoksa denizlerdeki bu mavi boya
Gözlerinin bir rengi midir
Soramadığım...

Elimde bir olta gece gündüz
Denizin dibini taramakta
Birşeyler ararım umutla
Takılan balıkların ardından
Bir deniz kızı çıkar diye
Bir deniz kızı, doya doya
Sevemediğim...

Ahmet Tığlı
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Sen Gülünce

İçimde çiçekler açar
Huzur treni yanaşır
İstasyonuma,
Yüreğim saatin akrebine ayarlı
Zamanla yarışır
Mutluluğu yakalar
Yelkovanında,
Zamanın bir anında
Sen gülünce...

Karlar erir kış gününde
Ruhumun soğuk kutuplarına
Meltem rüzgârları eser,
Patika yollarda
kara çalılar
Dolanırken ayağıma
Güneşin kızıllığı
Aydınlatır yolumu
Sen gülünce...

Gecenin karanlığında
Yıldızlar göz kırpar
Ayışığı yakamozlarda
Gönülleri aydınlatır
Mehtapla kucaklaşır
Sıkıntılardan soyunurum
Durur o an zaman
Sen gülünce...

Yalnızlık yavan bir aş gibi
Gözyaşlarıma inen
Acı bir yaş gibi,
Limanını ararken
Ummanda savrulan
Yalnız bir gemi gibi,
Bulutların arasından
Işığını süzen
Bir güneş gibi yüzün
İçimi aydınlatır,
Sen gülünce...

Sahte dostluklar kurulurken
Riya her yerde hükümran
Olurken,
Sevgisizlik yol boyu
Aramızda dolanırken,
Mertlik arkadan hançerlenirken,
Dünya'nın tescilli yamukluğu
İnsanlığa gölge gibi
Düşerken,
Umutlarımın kırıldığı
Zamanlarda,
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Senin yakamozlarına sığınırım
Sessizce,
Sen gülünce...

Ahmet TIĞLI 13.6.2005 (Sevgi Merdivenleri)

Ahmet Tığlı
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Sen Herşeyim Ol

Sana ihtiyacım olduğunda
Bir dost aradığımda
Yalnızlıktan bunalırken
Özlemini çekerken sana muhtaçken
Yanımda ol.

Gece ışıklarını söndürdüğünde
Bir mum ışığına hasret kaldığımda
Üstüme karlar yağarken
Soğuk kış günlerinde üşürken
Ateşim ol.

Bilinmeyen iklimlerde
Donuk bakışlı adamların
Üşüten bakışlarında donan
Ve sevgisiz ortamlarda sevgi kokan
Sevgi ol.

Hasta yatarken yatağımda
Doktorum ol ilacımı veren
Yaz akşamlarında susuzluğumu gideren
Ve sağnak sağnak içimi serinleten
Yağmurum ol.

Yolumu kaybettiğim zamanlarda
Pusulam ol yönümü gösteren
Akşamlar geceye dönüşürken
Karanlıklar kabus gibi çökerken
Güneşim ol.

Ecel vakti gelip çattığında
Emri hak vaki olduğunda
Sana son kez baktığımda
Son arzusu bu olan hatırımda kalan
Vedam ol.

Ahmet Tığlı
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Sen Üzülme

Yıldız yağmurunun altında
Gecelerimi aydınlatan ışığım
Yüreğimde tomurcuk tomurcuk
Baharda açan çiçeğim
Sen üzülme...

Sen uzaklarda  kanadı kırık
Uçamayan kelebeğim
Sen yalnızlığım
Sen yüreğimde kahır bulutlarım
Ve akamayan gözyaşım
Sen üzülme...

Sen ne kadar uzakta  olursan ol
O kadar yakınsın  bana
Sevginin gücüyle ulaşırım sana
Durduramazlar ışığını
Doğan güneşin
Sağnak sağnak yağan yağmurların
Serinleten  damlalarını
Şiirlerle gelirim  sana
Sen  üzülme...

Sen  içimdeki sihir
Yüreğimde esen sam yelleri
Dinmeyen fırtınamsın
Gülen yüzüm
Ağlayan yanımsın
Sen tek sevdamsın
Sen üzülme...

                                                      Ahmet TIĞLI  18.8.2005 saat 21.25

.

Gerek kalmaz doktorlara sevgilim
Yudum yudum içsen  şifa bulursun.

                                 Ahmet TIĞLI  10.8.2005 saat  1.40aa

Ahmet Tığlı
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Sen Üzülme Gülüm

İçimde yine durulmaz fırtınalar
Sakin ve sessiz bir havada,
Bir küheylanın dizginlerine tutunur gibi
Tutundu duygularım yalnızlığıma.
Ve senden esen rüzgârları
İliklerime kadar hissettim
Ayışığının seni hatırlatan şavkında.
Yakamoz yakamoz indin yüreğime
Tuttuğum ellerin sımsıcaktı
Gözlerinde yandı sevdanın ışıkları
Uzattım ellerimi dudaklarına
Bir seraptın...
Nefesin tenimi yalayıp geçti
O içten ve arzulu,
Özel bir rüzgâr gibi esti kokun içime
Hücrelerimi yaktın.
Bir begonvil  mahzunluğu
Çöktü içime,
Sarmaşıklara mahkûm.
Sana uzanan kollarım asılı kaldı havada
Uzat kollarını kapansın mesafeler
Dökülsün yıldızları göklerin
Seslensin o kozmik nağmeler.
Ve sesin uzaktan karışırken boşluğa
Milyarlarca ve milyarlarca ses arasından
Arar bulur sesini gönlüm,
Sussan da sonsuza dek
Kapansa gözlerin,
Buluşuruz mahşer de bile
Sen üzülme gülüm...

Ahmet TIĞLI 10.7.2006 (Sevgi Merdivenleri)

Ahmet Tığlı
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Seni Böyle Anmamalıydık  Öğretmenim

Utandırma Bizi 24 Kasım

Yaşarken  acıları sesin  olmadık
Dik durdun sınıfta yanlış  anladık
Çocuklar beklerken senden bir umut
Olmazdı akıtmak  gözyaşlarını.

Övgüler yağdırdık halin bilmedik
Yaşamadığın günlere bir gün ekledik
Sandık ki; yücelttik  duygularını
24 Kasımlarda bir gün gül! .. dedik.

Bir elbise,bir gömleğe muhtaç eyledik
Kravatı taktırıp uygar belledik
Bir kitap alamaz  hale getirdik
Nasıl geçinirsin bir gün sormadık.

Pazarda rastladık limon satarken
Utanması gereken sen değil bizdik
Bir ulusun hamuru ellerindeyken
Nasıl yoğrulduğuna dönüp bakmadık.

Hortumcuya verdiler senden kestiler
Çorbayı çok görüp,simit verdiler
Nasılda unuttular  öğrendiklerini
Okullarda eğitildi hırsız dediler.

İstemekle olmuyor hakettiğin yer
Hakkından vazgeçsin yürekli her er
Atamız yaşasaydı bu hale ne der
'Ödeyin borcunuzu bu son emrimdir'

                       24.11.2003

Ahmet Tığlı
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Seni Düşündüm Dün Gece

Seni düşündüm dün gece;
Düşlerimdeydin.
Uzak iklimlerin meltemleri
Okşadı ruhumuzu,
Sancılı bir gökyüzü
Boğuyordu yıldızlarımızı.
Seni düşündüm dün gece
Her anını,
Gülümsemelerini,gözyaşlarını,
Nasır tutmuş acılarını,
Seni sana bırakmayan kaderini.
Yalnızlık türküleri buralarda
Özlemle karışır,
İnce bir ney sesiyle buluşur,
Ağaçların  hışırtılı yaprakları fısıldaşır,
Kuşların sesinde acı bir çığlık gibidir
Yüreğimin damar damar dallarında oynaşır.
Seni düşündüm dün gece;
Yorgun gözlerini,o yürek sızlatan sözlerini.
İçimde dinmeyen fırtınalarınla sarsıldım,
Karabasanlar sardı dört yanımı
Su içinde yüzen yatağımda
Seninle yaşadım her anımı.
Sesini duymak istedim;
Havanın titreşimleriyle
Dalga dalga gelirken kulağıma,
O tatlı sesin uyandırdı düşlerimden
Sen gerçektin bir yerlerde
Yaşıyordun o zalim ellerde.
Seni düşündüm dün gece;
Şarkıların binbir hece,
Sesin bir keman sesi kadar ince
Acılarını söyler dudaklarında
Hüzzam makamında her gece.
Hazin bir ölüm korkusu sarar
Karanlık sokakları,
Sen ki; bir mayın tarlasında
Yürür gibi umursamazken yaşamı
Yüreğinin derinliklerinde yakaladım
Sevgiyle yanan sana dair sevdamı.
Seni düşündüm dün gece;
Gülüyordun muzipçe,
Ne sen bana sordun
Ne ben sana bilmece,
Biliyorduk artık neydi bizi saran
O kutsal hece,
Yüreklerimizde duyduğumuz
O özel sevgiydi sadece...

Ahmet TIĞLI 31.7.2006 (SEvgi Merdivenleri)

Ahmet Tığlı
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Seni Öyle Seveceğim ki

Bu gece karanlık sokaklarımı
Işığınla aydınlatacağım,
Seni çıkarıp Ay'ın üstüne
Oradan bak nasıl atacağım.
Bir yakamozun pırıltılarında
Takla attıracağım,
Ve sonra gönlüme hapsedip
Sevdamı tattıracağım.
Seni tek parmağımda oynatıp
Meş'alemizi yaktıracağım,
Seni öyle,öyle seveceğim ki
Görenlere gıptayla baktıracağım.

Ahmet TIĞLI 30.7.2006 (Sevgi Merdivenleri)

Ahmet Tığlı
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Seni Sevmek

Sevgilerden demet yaptım sevgilim
Gonca gonca açan güller içinde
Saçlarına taç yaptırdım sevgilim
Papatyası karanfili içinde.

Seni sevmek bir kaderse sevgilim
Mahkûmiyet bu kaderin içinde
İki gönül iki sevda sevgilim
Birlikteler aranır mı suç kimde?

Ayran gönül çalkalansa sevgilim
Derya gibi sevdaların içinde
İki yürek buluşturur sevgilim
Sevgileri ikimizin içinde.

Gönül ferman dinlemiyor sevgilim
Aşk ateşi bir yanarsa içinde
Kavrulursun yakar seni sevgilim
Alev alev yanar başka biçimde.

Sevgileri ben bulmadım sevgilim
Yaratanın hediyesi içinde
Sevin diye gönderenin sevgilim
Seni sevmek sevapların içinde.

Ahmet TIĞLI (Sevgi Merdivenleri)

Ahmet Tığlı
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Seninle Bir Anı Paylaşmak

Biliyorum uzaklarda gözlerin nemli
Bir sitem içinde daha da elemli,
Yürürken bir sevdanın kanatlarında
Tahteravalli oynar gibi
Bir o yana bir bu yana sallanırdık
Korkularımızı yıldızlar giderirdi.
Nasıl da çabaladık yılmadan
Donan tebessümlerimize aldırmadan
Seninle neleri göğüslemedik ki
Ne zirveleri aşmadık ki,
Ne yangınları yüreklerimizde
Söndürmedik ki,
Ve ben seninle her anımı
Kelebeğin ömrü  gibi Kâr sayardım
Yarasaların hain bakışlarında
Ürperirdi aşkımız,
Tutamadığın ellerimde solardı
Sarı güllerin...
Özgürlüğün kanatlarında
Dinlenirdi mahzun sevdalar,
Giderken donardı
Gelişimde ki gülüşlerin.
Ayrılık saatine kurulu
Yüreklerimiz,
Bir hüzün sağanağı gibi
Boşalıp dururdu.
Yeniden yeşerebilmek için umutlar
Vuslat bir başka bahara kalırdı.
Bir hayal dünyasının iki ürünü
Gibiydik,
Bir varmış bir yokmuş arasında.
Sen benim halimi bilirdin
Ben senin
Sussa da dilimiz,
Etrafımıza şöyle bir bakardık
Var mı başka diye
Dinozorduk ya ikimiz...

Ahmet TIĞLI 4.7.2006 (Sevgi Merdivenleri)

Ahmet Tığlı
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Seninle Yaşamak İstiyorum

Gene bir akşam üzeri rüzgârı
Gönlüme eserek geçiyor,
Bir  Ay gülümsüyor,
Uzaklardan göz kırpıyor
Senin için yakamozllarda diyor.
Gülümse ey sevgili,gülümse! ..
Buna ihtayacın var.
Pırıltılarında kaybolmak istiyorum,
Bir terazinin kefesinde
Yengeç görmek istiyorum.
Aşk şarkılarının kesilmediği gecelerde
Sesini duymak istiyorum.
Nağme nağme,hece hece
Seninle dolmak istiyorum.
Ben seninle nerede nasıl
Bilmiyorum ama,
Ömür boyu yaşamak istiyorum.

Ahmet TIĞLI 1.8.2006 (Sevgi Merdivenleri)

Ahmet Tığlı
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Sensizlik Girdabı

Sensizlik girdabında
Takılı kaldı gözyaşlarım
Üşüdü bir buz parçasının
Ucunda
Yalnız ve upuzun...

Ne golfistrim akıntısı
Sıcak iklimlerin
Ne güneşin yakıcı sıcaklığı
Ne de klimaları evrenin
Isıtamadı beni,
Üşüdüm sensizlik girdabında
Üşüdüm birtanem.
Sensiz ve yalnızım...

Ahmet TIĞLI (Sevgi Merdivenleri)

Ahmet Tığlı
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Sevgi Irmağı

Nedendir sevgilim isyan edisin
               Öfkeden çildirmis bir hali vardir
                İnan ki sebepsiz  kızgın gidişin
                Ardında pişmanlık duygusu vardır

                Sevginin içinde tuzu bulunur
                Birazda tadında burukluk vardır
                Aşkın gücü kalbe böyle kurulur
                Sahteden arınmış gerçeği vardır.

                Emeksiz aşkların özü bilinmez
                Gönülden sevenin yüreği vardır
                Yılların ardında kalsa silinmez
                Tahtların üstünde bir yeri vardır.

                Yürekten yüreğe köprü  kurulur
                 Gözlerden gözlere akışı vardır
                 Sımsıcak duyguda sevgi bulunur
                 Sevginin hep gülen bir yüzü vardır.

                 Baktıkça yeşerir sevda bahçesi
                 Gülünü koklayan  bülbülü vardır
                 Bağıştır tanrıdan  Dünya sahnesi
                 İçinde yaşayan canlılar vardır.

                  Sevgisiz yüreğin  gönlü kırıktır
                 Mutsuzluk çekersen  nedeni vardır
                 Bilmezsen sevgiyi  bil ki yazıktır
                 İçinde kuruyan  ırmaklar vardır.

                                                                                       7.2.2005saat 0.25

Ahmet Tığlı
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Sevgi Merdivenleri

Merdiven kuralım göklerimize
Basamakları sevgiden olsun,
Güvercinler salalım maviliklere,
Kanatları gümüşten olsun.

Güneşten yakalım meşalemizi
Halesi sevgiden olsun
Sönmesin yıldızları göklerin
Işığı karanlıkları boğsun.

Kaktüsler dikelim çöllerimize
Suları kendinden olsun,
Geceleri açsın çiçekleri
Dikenleri yıldızla dolsun.

Olmayana verelim sevgimizi
Sevgisizlik yeşermeden solsun
Sevgiden kuralım merdivenleri
Gönüller hoşnut olsun.

Ahmet Tığlı
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Sevgiler Kazansın

Emekle yüceltelim sevgileri
Kin ve nefrete inat,
Haince bakan gözlere
Sevgi mili sürelim
Kör edelim sevgisizliği,
Sevgiler kazansın.

Çabayla büyütelim sevgileri
Savaşlara inat,
Kurşun atan silahlara
İnsanca direnelim
Yok edelim zalimliği,
Sevgiler kazansın.

Yüreklerimize dikelim sevgileri,
İşkencelere inat,
Sevgisizlik kölelerine
Onurla karşı duralım
Kaldıralım haksızlığı,
Sevgiler kazansın.

Güneşin ışıkları getirsin sevgileri
Sevgisiz dünyamıza inat,
Şeytanın çocuklarını
Sevgiyle taşlayalım
Yüceltelim insanlığı,
Sevgiler kazansın.

Yıldızlar çoğaltsın sevgileri
Karıncalara inat,
Mikropların ilaçlarını
Sevgiyle üretelim
İndirelim yeryüzüne cenneti,
Sevgiler kazansın.

Ahmet Tığlı
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Sevgilerden  İlaç Yaptım

Yıkılmazsın çok güçlüsün sevgilim
Yaşatacak bu aşk seni beni de
Erisen de gram gram teninde
Yaşatacak bu aşk seni beni de.

Yağmurlara haber saldım sevgilim
Serinletir yürekleri bilirsin
Damla damla düşer sevda üstüne
Sevgileri güçlendirir  sevgilim.

Yıldızlara el salladım sevgilim
Yolumuzu aydınlatır bilirsin
Ayışığı inmiş  deniz  üstünde
Mehtap seni çağırıyor sevgilim.

Sevgilerden ilaç yaptım sevgilim
Her hastaya iyi gelir bilirsin
Gerek kalmaz doktorlara sevgilim
Yudum yudum içsen  şifa bulursun.

                                 Ahmet TIĞLI  10.8.2005 saat  1.40aa

Ahmet Tığlı
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Sevginin  Sitemi-1-

Ben gönüller sultanıydım
Yüreklerin kalkanıydım
Sevdaların rüzgârıydım
Mutlulukta payım kaldı.

Bir çiçektim soldurdunuz
Suyum vardı kuruttunuz
Sonbaharda unuttunuz
Toprağımda izim kaldı.

Kin nefretle yaşadınız
Kavgalara alıştınız
Ömür boyu çatıştınız
Gülüşünüz yarım kaldı.

Yaratanın eseriydik
Ne yapalım böyle dedik
Biraz gayret göstermedik
Yüce Tanrı buruk kaldı.

Çıkmasaydım yüreklerden
İnmeseydim yücelerden
Kurtarırdım zalimlerden
Mazlumların âh-ı kaldı.

Bu ne şiddet nu ne savaş
Yarılmadık kalmadı baş
İnsanoğlu biraz yavaş
İnsanlığın lâfta kaldı.

Yediğimiz bir lokma aş
Bundan mıdır bunca savaş
Bitti dünya gözünde yaş
Oksijene hasret kaldı.

Hiç durmadan çoğaldınız
Bu dünyaya sığmadınız
Nimet bitti aç kaldınız
Hevesiniz yarım kaldı.

Bu dünyaya neden geldik
Kim söyledi ozon deldik
Zehir saçtık bilemedik
Cehennemden eser kaldı.

Ölüm bile korkutmadı
Dersimizi okutmadı
Bizi böyle yoğurmadı
Tanrı bile şaştı kaldı.

Ben sevgiyim yaklaş biraz
Bu dünyada kalsın  bir yaz
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Biliyorum bunca niyaz
Bunca yaşlar bana kaldı.

Ahmet TIĞLI  (Sevgi Merdivenleri)

Ahmet Tığlı
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Sevgiye Sığın

Duygular denizine düşerse
Gölgeleri akşamın
Umutlar geceye çarparsa kırık
Acılar yumak olup
Gelirse üstüne,
Ve de dökülürse gözyaşların
Yalnızlığına;
Sevgiye sığın...

Bezmişse ruhun çirkinliklerden
Ağrıyorsa miden bulanırcasına
Atmak istiyorsan kendini
Başka diyarlara,
Hazmedilir gibi değilse
Bunca rezillik;
Sevgiye sığın...

Güvenin yitirildiği sokaklardan
Geçemiyorsan yalnız
İhanet bir bıçak gibi
Saplanıyorsa yüreğine
Zulüm labirentlerinde
Çekilen acılara dayanamıyorsan;
Sevgiye sığın...

Yalanlara duramıyorsan karşı
Sarsılıyorsa tüm ruhun
Şokuyla aldatılmışlığın
Kazınıyorsa çileler
Çizgi çizgi alnına
Katlanamıyorsan bakışlarına
Ölümcül yarasaların
Sevgiye sığın...

Bitti sebeplerim diyorsan
Bir gün,
Düşünüyorsan ölümü
Sessizce,
Kalmadıysa fer gözlerinde
Öteleri görecek
Son yaşam arzusu
Kımıldıyorsa kanında
Sevgiye sığın...

(25.03.2004 Saat 14.30- İstanbul)

Ahmet Tığlı
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Sevgiyi Aradın  Sen Hep  Düşünde

Gülerken acıyor herbir yerlerin
Yarana sevginin merhemini sür
Acılar iz yapmış kalbin üstünde
Dertlerin baharda defterini dür.

Ellerin elimde bitsin dertlerin
Gelecek günlerin safasını sür
Hakkındır bu yaşam artık ömründe
Yazılan defterin sayfasını dür.

Eriyor çileli yüzün tenlerin
Sevdanın toz pembe allarını sür
Yaşanan gerçektir yanan gönlünde
Umuda kapanan yazgıları dür.

Asalet örülmüş herbir genlerin
ruhunda yücelen güzelliği sür
Sevgiyi aradın sen hep düşünde
Tutmuşken ucundan  talihini dür.

Ahmet TIĞLI (Sevgi Merdivenleri)

Ahmet Tığlı
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Sevgiyle Yaşar Ruhlar

'Seviyorum'demek yetmez sevgiye
Yürekten esecek rüzgâr gerekir
Gözlerden okunan sevda olmazsa
Boş yere dökülen yaşlar birikir.

Yalanlar uydurmak olmaz sevgiye
Gönülden söylenen sözler bilinir
Sözlere vefayı katmak olmazsa
Kalplere yazılan aşklar silinir.

Sahtekâr uzaktır gerçek sevgiye
Riyâkar aşklara yürek bulunur
Sevgiler Nâmerde muhtaç olmazsa
Seven gönüllere köprü kurulur.

Yoksuldur zâlimler gerçek sevgiye
Taşlaşan yürekte sevgi bulunmaz
Yağmurlar doldurur kurak gölleri
Yaşayan ruhları sevgi kurulmaz.

Ahmet TIĞLI (Sevgi Merdivenleri)

Ahmet Tığlı
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Siz Çevrenin Sahibisiniz

Kolay mı anlatmak sizler kimsiniz
Çimenler yeşili bakışlarınız
Masmavi tertemiz denizleriniz
Akarken yüreğinizde ırmaklarınız
Göller,ormanlar alkışlarınız.

Yaşayan doğanın kalbi sizsiniz
Sahipsiz çevrenin sahibisiniz.

Dumanları dağıtan rüzgâr sizsiniz
Delinen ozonun kalkanısınız
Zehir saçan bacalara filitresiniz
Nefessiz dünyaya oksijensiniz
Canlanan çiçeğin suyu sizsiniz

Ölürken canlılar merhametsiniz
Sahipsiz çevrenin sahibisiniz.

Bitkiye ruh veren gönülleriniz
Hayvanlara sevgiyi veren sizsiniz
Duyarsız yüreklere meş'alesiniz
Anlamayan ruhlara terbiyesiniz
Affınız yok bilirim,şahin sizsiniz.

Saygısız yürekten beklemeyiniz
Sahipsiz çevrenin sahibisiniz.

Tanrının seçtiği görevlisiniz
Dengeyi sağlayan gönülleriniz
Dünyaya ruh katan sevgileriniz
Dağlar kadar yüce yürekleriniz
Bilmeyen bilmesin çaba sizsiniz.

Tanrının katında çok özelsiniz
Sahipsiz çevrenin sahibisiniz.

Ahmet TIĞLI (Sevgi Merdivenleri)

Ahmet Tığlı
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Sorma Bana Kalbimin Esrarını

Sorma bana kalbimin esrarını
Kaç bahar kaç yaz geçti üstümden
Yaprak yaprak savrulduğumda
Saymadım kışlarımı üşürken
Anıların yorgunluğunda...

Sorma bana kalbimin esrarını
Kaç sevdayı uğurladığımda
Külleriyle avundum,
Her bitişin hüzünlü yalnızlığında
Burukluğunu yaşadım
Gecenin karanlığında...

Sorma bana kalbimin esrarını
Senden önceki zamanlarda
Kaç yara sardım acılarımda
Elem bulutları kepenklerini indirdiğinde
Gündüzlerime,
Kâbuslarımı yaşadım uykularımda...

Sorma bana kalbimin esrarını
Sen geldiğinde apansız
Yıldızlara  ulaştı  sesim,
Çölleşen toprağıma aktı sular
Yeşerdi dört bir yanım
Yeşerdi! ..
Canlanan baharımda...

Sorma bana kalbimin esrarını
Dağılır dört bir yanımdan
Sevdanın ılık iklimlerine rüzgâr
Ağlarım talihime,
Sen gelince kokar güllerim
Çalar gönül şarkılarım
Diner sancılarım
Gönül rahatlığında...

Sorma bana kalbimin esrarını
Kapattım pervazını;
Pencereme vurunca aydınlığın
Yeniden bakmak için güneşine
'Kor kızılı yalnızlığım'
Koşar ufuklara,gönül aydınlığında
Yakalamak için güneşini
Tan kızıllığında...

Ahmet TIĞLI 22.5.2006 (Sevgi Merdivenleri)

Ahmet Tığlı
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Sorma Hiç

Duygularım yıkılırken içimde
Bir sarhoşum bir sarhoşum
Sorma hiç...
Uçuyorken bulutların üstünde
Yağmur yağmur dökülürken
Bilme hiç...

Karadeniz kudururken içimde
Senden başka sevdalara
Yorma hiç...
Nağme nağme şarkıların gönlümde
Çalınırken uzaklarda
Olma hiç...

Ufak tefek kusurlarım olursa
Öyle midir böyle midir
Durma hiç...
Kolay kolay uzanmayan elimi
Sımsıkı tut dost elidir
Korkma hiç...

Yıllar yılı sevgi sönmüş içinde
Bir kibritte benden olsun
Gülme hiç...
Bir bakarsın unuttuğun sevgiyi
Hatırlatan kimdir diye
Sorma hiç...

Ahmet TIĞLI (Sevgi Merdivenleri)

Ahmet Tığlı
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Söyleyemedim Sevdiğimi

Bir düş gördüm dün gece
Bulutlardan indin gizlice
Gülerken tatlı tatlı
Anlatıyordun sevdiğini
Dinlerken sessizce sözlerini
Bir şimşekle döndün bulutlara
Söyleyemedim sevdiğimi.

Ahmet TIĞLI (Sevgi Merdivenleri)

Ahmet Tığlı
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Şehr'i  Stanbul

Şehir susmuş,küsmüş bir haylı
Annesini unutmuş evlâtlarına
Yaldızları dökülmüş neonlarının
Dibinde yaşlanmıştı yapayalnız.
Dizginleri tutulmaz bir küheylanın
Tırıs gidişinde dinlenmeden,
Dizlerinin üstüne yığılıp kaldı
Tık nefes bir hâl aldı
Vakitse bir hayli akşamdı.

Yorgun toprak bırakılınca nadasa
Daha fazla ürün alabilmek için,
Hababam kazıldı dipleri çaresiz
Çorak bir araziye döndü şehir
Burun deliklerine daha fazla hava
Verebilmek için delindi toprak.
Gözlerine koşan milyonlarca kuş
Çarparak duvarlarına devrildi
Vakitse bir hayli  geceydi.

Eriyip tükenmiş bir hasta vardı
Doktorların ne yerse ye dediği
Ne kadar bir süre yaşar bilinmez
Belki de iyileşir mucize olur,
Üstünde tepindik yine ölmedi
Acı acı gülümser hep zehir solur
Yıkılmaz duvarlarına depremler vurur
Korkular içinde kıvranır durur
Nedim'e mecalsiz utanç duyulur
Şehr-i Stanbul denilen  budur.

 Ahmet TIĞLI (Sevgi Merdivenleri)

Ahmet Tığlı
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Şiir Vardı Yaşamın Burçlarında

Şiir vardı yaşamın burçlarında;
Kırmızı gözlü baykuşların
Gündüzleri mıhlanan bakışlarına
Kör eden bir güneş gibi indi.
Akşamın uzaklaşan kızıllığında
Gecenin yıldız yıldız
İnen mehtabında
Mehtabın Ay'ında ve onun
Yakamozlarında
Dize dize dansediyordu,
Ve bir ozanın deyimiyle
Şiir 'iktidara yürüyordu'.
Gülün tomurcuğunda
O kırmızı yanaklarında,
Ya da sarı benizinde,
Karanfilin o mest eden kokusunda
Kardelenlerin dağbaşlarında
O boynu bükük  duruşunda
Ve bir sevgilinin içten ağlayışında
Ve gören gözlerimizin her renginde
Ve yalnızlıklarımızda,
Acılarımızda ve özlemlerimizde
Şiir vardı
Kanayan yüreklerimizde.
Şiir vardı yaşamın burçlarında;
Ve o binbir sıkıntımızın yokuşlarına
Bizi teselli edebilmek için
Yol boyu yürüyordu.
Bazen anlatmak isteyipte
Anlatamadıklarımızın
İmdadına yetişerek,
Bir sevgiliye dil dökerek
Ve gülümseyerek ağlayan yüzümüze.
Elleriyle okşar gibi yüreklerimize
Bir ana şefkatiyle dokunuyordu.
Ormanların o heybetli duruşunda
Çağlayanların o çağıldayan sesinde
Denizlerin sahilleri yalayışında
Güneşin her doğuşunda ve batışında
Şiir vardı...
Şiir vardı yaşamın burçlarında;
Bir hüzzam şarkının o hazin güftesinde
Kuşların cıvıl cıvıl neşesinde
Kozmik uğultunun yaklaşan nefesinde
Şiir vardı
Tanrı 'nın o kutsal sesinde
Ve evrenin  tam ortasında...

Ahmet TIĞLI  14.8.2006  (Sevgi Merdivenleri)

Ahmet Tığlı
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Tanrı'ya  Varmanın  Yoludur  Sevgi

Yağmur damlasında birikir sevgi
Gönül mahzeninde şarap misâli.

Bir gönül iksiri sevda çiçeği
Kanayan yüreğe şifa misali.

Yaşam tellerinde bir garip sese
Ayardır sazında akort misâli.

Devasız hastaya dermandır sevgi
Tanrı'dan yazılan ilâç misâli.

Gönülde gülleri derendir sevgi
Baharda yeşeren sevda misâli.

Karanlık dünyanın ışığı sevgi
Enerji üreten güneş misâli.

Cehennem azabı çekerken sevgi
Acıya devâdır  cennet misâli.

Tanrı'ya varmanın yoludur sevgi
Mühürlü kâlplere ferman misâli.

Ahmet TIĞLI  20.4.2006 (Sevgi Merdivenleri)
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Terörist Sanmışlar İki  Bebeği

Dün okudum,gazetelerden
Vahşeti,
Terörist sanmışlar iki bebeği
Yaşları biri bir,biri iki,
Onlar bebektiler,çocuk bile değil
Neden ve niçin öldürüldüler
Bir yanıt vermediler...

Anne sütünden  yeni kesildiler
Acıktılar;
Anne! ..Mamaİ..Mama! ..dediler:
Bir kurşunmuş 'Amerikan Maması'
Nereden bilsinler...

Masmavi bir dünyaya
Gözlerini açtılar,
Çipil çipil baktılar
Dünyayı masmavi sandılar,
Kapkara bir yazgının kurbanıydılar
Neden ve  niçin  öldürüldüler
Bir yanıt vermediler...

Onlar Iraklıydılar
Bir kahır  ülkesinin
Bebekleriydiler,
Ölümü bunun içinmi
Hakettiler? ..

Dün okudum gazetelerden vahşeti;
Terörist  sanmışlar iki bebeği,
Yaşları biri bir,biri iki,
Onlar bebektiler,çocuk bile değil
Sütten yeni kesildiler
Acıktılar;
Anne! .. Mama! ..Mama! ..dediler:
Bir kurşunmuş 'Amerikan Maması'
Nereden bilsinler? ..

Onlar bebektiler,çocuk bile değil
Neden öldürüldüler? ...

                                             23.11.2005

Ahmet Tığlı
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Teşekkürler Milli Takım

Ay parladı yıldız düştü önüne
Gökyüzünde dalgalandı bayrağım
İnledi ufuklar kırmızı beyaz
Doldu gönüller mutlulukla bu yaz.

Geçtik Orta Asyadan Uzak Asya'ya
Selâm durdu Türk'e bütün bozkırlar
Dinle bizi,geliyoruz ey dünya
Duydukların Türk'ün ayak sesleri.

Rüştü,Alpay,Tugay,Hasan,İlhanla
Bir yürekiz yetmiş milyon inandık
Bu coşkuya karşı durmak mümkün mü?
Yetmiş değil,yüzelli milyon bütünüz.

Yirmibirinci asır Türk'ün asrıdır
Sözümüzden dönmüyoruz bil dünya
Biliniz ki bu sizlere bir ikaz
Tarih tekerrürdür bunu böyle yaz.

Destan yazmak Türk'e mahsus bilinsin
Örnekleri yüzlerce var bunun
Bu gün yoksan finallerde üzülme
Bitmedi,bu işin yarını da var.

Yücelttiniz bizleri uzak Asya da
Gönüllere taht kurdunuz bu yeter
Olmadıysa şampıyonluk ne keder
Sizler gönüllerin şampıyonusunuz.

Teşekkürler Milli takım binlerce
Bayram yaptık buralarda sizlerle
Göklerin en yücesi Arş-ı Âlaysa
Siz diktiniz bayrağımı üstüne.

Kanije de Hasan Paşa nasılsa
Kalede  Rüştümüz öyle devleşti
Yüreğimde volkan oldu sözlerim
Çok şey yazmak istiyorum inanın
Şimdilik bu kadar,benden binlerce
TEŞEKKÜRLER Milli Takım gönülden.

Ahmet TIĞLI (Sevgi Merdivenleri)

Ahmet Tığlı
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Tünelin Ucundan Bir sızsa Güneş

Yaşanmamış yıllardı kaderin adı
Gözlerine bir sis gibi inen yıllar
Sarı yapraklar misâli düşerken takvimden
Acıların dur durak bilmeyen sayfaları
Bırakmadı yaşamı kendi halinde...

Bir hüznün yanık izleriydi
Yüreğinden süzülen,
Kat kat uzaklaşan bulutlarda
Gözlerinden damlayan
Daraldıkça daralan ruhunda
Gönül şarkılarının özlemi vardı
Sevdaları susmuş yüreğinde...

Bir tutsaklıktı  çözülmeyen
Tutkunun çılgın tâkibinde
Zulüm hep vardı haykırışında
Bir yaşamı yokeden,
Göz göre göre imdat sesinin yalnızlığında...

Bir sevdaydı isteği sadece
Aşk-ı hiç tatmamış yüreğinde
Bir sevgi rüzgârı esse gülerdi yüzü
Yakamozların pırıltılarındaydı gizi
Çözülemeyen bir düğüm gibi yaşamında...

Sıcaktı; sımsıcaktı gülüşü
Ağlamaktan yorgun gözlerinde
Uzak sahillere bakardı ulaşamadığı
Okyanusla boğuşan yelkenliler gibi,
Fırtınaların dindiği sevgi limanlarında...

Umudun kapılarını bir aralasa
Koşardı yalınayak mavi ufuklara
Yıldızı parlamadı yıllar yılı
Tünelin her iki ucundan
Sızarsa güneşin ışıkları
O da gülecekti elbet
O da;
Hiç gülmeyen bahtında...

Ahmet TIĞLI 31.5.2006 (Sevgi Merdivenleri)
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Umudu Aradı Kızıl Ufuklarda

Tükenip ilkbaharda yeniden
Açan güller gibi,
Soluk benizli bir başak
Uzatırdı boynunu
Güneşin kızıl alevine.
Çölleşen toprağında
Bir buğday tanesi gözleri
Bitmeyen bir umutla
Yalvarırdı Mevlâ'ya
Talihinin dönmesi için.
Bitmez tükenmez bir yaşam direnci
Çaresizliğin geçit vermez sokaklarında
Ne yıldızlar yol gösterebildi
Ne yakamozlar umut verebildi,
Kaderin bi-pervâ yollarında
Bir sevginin ışığında durabildi.
Yüreğinde esen fırtınaları
Biraz da olsa böyle dindirebildi.
Baykuşlar tünedi uykusuz gecelerine
Engin ruhu huzursuzluğun
Sarmalında boğuldu kaldı.
Yaşamın tüm olumsuzlukları
Üstüne çöktüğünde
Neden ben diyen haklı isyanı
Acı hayatın sessiz duvarlarında
Yankı bulmadı.
Bir tek sevda idi,
Ruhunun derinliklerinde onu yaşama bağlayan
Yaşam iksiri gibi...
Bazen yavrusunu korumak isteyen
Bir kartal gibi kalkınca ayağa
Geçit vermezdi baykuşlar
Bir ana yüreğine...
O hep güneşi aradı talıhsiz yaşamında
Umutsuzluğun umuda dönüştüğü
Kızıl ufuklarda...

Ahmet TIĞLI 5.8.2006 (Sevgi Merdivenleri)
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Unutmadım Baba

Baba!
Gittin; her fâni gibi
Vâdenin bitiminde,
Unutmadım;
Babalar gününde değil
Her babalık görevimde...

Ahmet TIĞLI  18.6.2006 (Sevgi Merdivenleri)
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Ülkeyi Gören Yok

Adam doktora gitti
Bir gözlük almak için,
Yaşı tam seksendi
Gönlü güzel,yüzü şendi
Doktor bu ihtiyarı sevdi.
--Baba; uzağımı görmek istiyorsun?
--Yok doktor:önümü göreyim yeter.
    Ben bu yaştan sonra ne yapayım
    Uzağı görüp,
    Yengeni göreyim kâfi.
--Dünya gözüyle sâhi...
--Doktor; sen gençlere bak,
    Onların görsün gözü
    Olmasınlar miyop.
--Baba; gençler hep gözlüklü,
    Gene de faydası yok.
--Eyvah! dedi ihtiyar,eyvah!
    Oysa tek umudumuz! ..
    Ülkeyi gören yok.
--Baba; bana kalsa ne yapar eder
    Sağlardım görmelerini,
    Onları gören yok...
--Yaa öyle mi?
    Ben ayağa kalktım doktor!
    Sen de kalk...

Ahmet TIĞLI 31.5.2006 (Sevgi Merdivenleri)
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Vahşetin Adı Filistin

Gecenin  karanlığında kara gölgeler
Kuşattı Filistin'i
Yağdırdılar dört bir yana
Zulmün çelik makinasını.
Acımasız kanatlarıyla
Şahin yuvasından fırlayan kuşlar
Gibi saldırdılar,
Sanırsınız ki tüm canlılara düşmandılar.
Dünyanın gözleri önünde
Yaşanan bir vahşetti bu
Katillere gıptayla bakılan
Bir insanlık dramıydı bu.
Kimsesiz yoksul Filistin'i
Vurdular canevinden,
Çocuklar top oynarken
Bir top düştü derinden,
Masum bir yavrucağın
Kim anlardı halinden.
Filistin kan ağlıyor
İnsanlığın elinden
Nerededir insanlık
Mühürlü mü dilinden?
Ortadoğu'nun çilesi
Bitmeyen insanlık trajedisi
Petrolü yoket Tanrım
Kanla çiziliyor Ortadoğu projesi.
Ne hak kalmış ne hukuk
Nerede insan hakları bildirgesi
Kim yazmış bu bildirgeyi
Sömürgeciler değil mi?
Filistin de yaşayanlar acep insan değil mi?
İnsan denen mahlûklar
Kör müdürler sağır mı?
Filistinde kan döken
Canavar sayılmaz mı?
Can verenden can almaya
Vekâlet mi almışlar
Demokrasi barışmış
Buna nasıl kandınız,
Ey insanlar! ..Vahşetin adı Filistin
Uygarlık mı sandınız...

Ahmet TIĞLI  31.7.2006 (Sevgi Merdivenleri)
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Varlığın Volkan İçimde

Doludur sevginle kat kat yüreğim
Beslenen yuvada  kuşlar gibidir
İçimde kımıldar eski bir anı
Kalbime yazılan aşklar gibidir.

Her derde devadır senin bakışın
Baharda yeşeren çimler gibidir
Geçerken bir sıcak gülüş bekleyen
Gönüller sevinçten sarhoş gibidir.

Bakmadan arkana yalnız gidişin
Kanayan yürekte hicran gibidir
Bir enkaz misali arkanda kalan
Yolunu bekleyen mecnungibidir.

Yılların özlemi kalbime sığmaz
Çağlayan gönülde umman gibidir
Bir haber,bir selam gönder ne olur!
Varlığın sönmeyen volkan gibidir.

Ahmet TIĞLI (Sevgi Merdivenleri)
NOT:Bu şiirin birinci ve üçüncü dörtlüğü nihavent,ikinci dörtlüğü hicaz makamında TRT
emekli bestekarlarından Tahir Sıral hoca tarafından bestelenmiştir.
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Veda

Bir son mudur çekip gitmek
Mecbur kalmak birşeylere?
Umutlara virgül koymak
Noktalara hazır olmak.

Bir bûseye tutunarak
Acıları hafifletmek
Sevdalardan ayrı düşmek
Kopuk gitmek biryerlere.

Dönmek için el sıkışmak
Ya da hepten yokoluşa
Başka yerden zamanlardan
Mekânlardan el sallamak.

Vedalarda burukluk var
Son veda da acı hüzün
Gerçek veda gönüllerden
Silinmektir gitmek değil.

Ahmet TIĞLI (Sevgi Merdivenleri)
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Yalnız değilsin

Hafiften bir rüzgâr eser
Duygular denizinden
Yalnızlığıma dokunur gibi
Serinletir ve ferahlatır benliğimi.
Kaç fırtınaya göğüs germekten
Yorgun ve bitkin yüreğim
Senden esecek rüzgârlarla dirilir.
Bir dağın ardından çıkacak yıldızın
Yalnızlığıyla avunur.
Sana ırak bir ülke değildir gönlüm
İçinde yaşayan cananla övünür.
Sımsıkı tuttuğum pervâzlarından
Sızan bir ışık,
Gönül kadehimde yıllanmış şarap,
Buruk bir sevda gibisin.
Sen yudum yudum içtiğim âbu-hayat
Bir yaşam iksirisin.
Ne kadar gideceğim belirsiz
Bir yolun üstünde,
Aydınlık dünyamın
Sönmeyen yıldızısın.
Ve sen ey sevgili;
Yapayalnız dünyanda
Uzattığım ellerimi tutan
Yalnız değilsin...

Ahmet TIĞLI 7.7.2006 (Sevgi Merdivenleri)
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Yaşam Hep Bir Sırdı Düşlerimizde

Yorgundu yıllar zamanın kanatlarında
Leyleklerin o mutat seyr-ü seferinde
Umuda yolculuğa açılan bir pervâz gibi
Dolandı durdu güneş
Bir ufuk çizgisinden bir ufuk çizgisine,
Gözler hep yeni bir günü bekler gibi
Mutlulukla mutsuzluk arası
O ince çizgide...
Yaşamın labirentlerinde
Kâh bir deniz kenarı serinliğinde
Bazen bir gül bahçesinde
Dikenler arasından yol bulmaya çalışan
Bir yolcu gibi,
Ulaştık sonsuzluğa...
Ölümün ürküten sesi
Ve nefesi ensemizde
Gülüp ağlamak arasında.
Ve ebedi yalnızlığımızda
Kısa süren düşlerimizden
Daha kısa süren ömrümüzde
Sınırlanmıştı dünyamız bir kere.
Biz bu sırra eremeden
Ölümün acımasız ve kaçınılmaz
Pençesinden,
Bir bir düşüverdik toprağa
Döndük yine geldiğimiz yere...

Ahmet TIĞLI 10.7.2006 (Sevgi Merdivenleri)
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Yaşamaktır Umut

Yıkık bir binanın yıkılmayan balkonunda
Saksıdan boynunu uzatan çiçek,
Ben ölmedim yaşıyorum  diyebilmektir umut.
Bir çöl ortasında  vaha aramak
Ve bundan vazgeçmemek,
Ölümü bir son olarak değil
Ölümden sonra da yaşamayı yeğlemektir umut.
Bir bedene bir ruha mahkûmiyet değil,
Bilinmeyen ruhlarda,bilinmeyen dünyalarda
Unutulmadan yaşamayı ummaktır umut.
Kısaca yaşamak,yaşamaktır umut...

Ahmet TIĞLI 23.7.2006 (Sevgi Merdivenleri)
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Yıllar Bıkmadınız mı

Yıllar bıkmadınız mı saçlarımı ağartmaktan?
Uçup giderken önümden
Yorgun bir savaşçı gibi yalnız bıraktınız.
Yıllar bıkmadınız mı ağlatmaktan?
Akıp giderken gözyaşlarım
Nehirlerimi kuruttunuz.
Yıllar bıkmadınız mı zulmetmekten?
Kaderime bir düğüm atıp
Acılarla dağladınız.
Yıllar bıkmadınız mı çektirmekten
Çileleri ilmek ilmek örüp
Yaşamaktan bıktırdınız.
Yıllar....bıkmadınız mı,bıkmadınız mı?

Ahmet TIĞLI 30.7.2006 (Sevgi Merdivenleri)
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Yine Sen

Yine sen unutulmayan
Sabah güneşiyle parlayan
Gözkapaklarıma inen ağırlık
Yüreğimde ki tatlı sızı
Damarlarımda uçuşan kelebek
Nesin sen yine sen,
Akşamla ufkuma inen...

Yine sen unutulmayan
Rüyalarımın enfes süsü
Şarkıları sustursam bir an
Mızrabın kalp tellerimde her an
Tan kızıllığında yanan
Kimsin sen yine sen
Ayışığında inen...

Yine sen unutulmayan
Kasvet bulutlarını yırtan
İkinci bahar yaşatan
Şiirlerimde uçuşan
Soğuyan yüreğimi
Gülüşüyle ısıtan
Nesin sen sevdamısın
Ansızın gönlüme düşen...

                                 (4.8.2005  ABANA)
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Yine Sevgi

Yine sevgi;
Yüreklerin tek anahtarı
Yedeği olmayan,
Ne karun zenginliği
Kırabilir kilidini
Ne de hilekâr sözler
Açabilir kapısını.
Yine sevgi;
Gönüllerin kopmayan tek bağı
Sahtesi yapılamayan.
Ne kral saraylarında
Huzur bulabilir,
Ne de şaşaalı yaşam
Avutabilir.
Yine sevgi;
Ruhların tek gıdası
Açlığını gideren,
Ne zengin sofralarında
Doyabilir,
Ne de iç sıkıntısını
Yağmurlarla giderebilir.
Yine sevgi;
Yokluğu yaşamı boğabilir.

Ahmet TIĞLI  10.4.2006 (Sevgi Merdivenleri)
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Yine Yaktı Gözlerin

Güneş gibi yaktı yine gözlerin
Yıldız olup yüreğime inerken
Dudağından dökülüyor sözlerin
Şarkımızda güfte olup inlerken.

Niçin bana öyle baktı gözlerin
Dilden acı söyler yakıp giderken
Utanır mı al al olmuş yüzlerin
Kor ateşte sevda gülü kanarken.

Bir kaçamak nazar etti gözlerin
Akıttığım yaşı mendil silerken
Kıvılcımı çaktı yine közlerin
Sevdamızda ateş olup yanarken.

Baygın baygın baktı yine gözlerin
Bir sevdaya çağrı yapıp dururken
Bırakmıyor beni bana gözlerin
Aşk rüzgârı esip kalbe vururken.

Ahmet TIĞLI 23.5.2006 (Sevgi Merdivenleri)
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Yitirilmiş  Yaşamlar

Sen rüzgârda bir o yana
Bir bu yana sallanan
Fırtınanın kanatlarında
Acıların gözyaşlarında
Terk edilen sevgi sahillerinde
Kokuşmuş sokaklarda
Kanayan aşkların
Yalnız kadını...
Kötülerin dünyasında
Sevgisizlik sevgi diye
Yutturulurken,
Bilir misiniz kaç renge
Boyanır...
Ve böyle bir ihanete
Sevgi diye çarpan yürekler
Nasıl dayanır...
Umudun yitirildiği sokaklarda
Senin ayak izlerinde
Kötülüğün izbe koynunda
Örselenen insanlık değerleridir.
Sana haksızlığı yapanlar
Kokuşan sokaklardan geçen
Dik yürüyemeyenlerle
Diğerleridir...

Sen kötüler dünyasında
Yalnız kalmış kadın,
Sana güzelliğin düşman.
Gezdiğin sokaklarda
Vicdanlardır kanatılan
Ve uzatılmayan ellerin
Lekeli saltanatıdır
Yaşatılan...
Ve de günah kokan sokaklar
Senden sorumludur,
Bu sokaklar hep
Yitirilmiş yaşamlarla doludur.

Ahmet TIĞLI  (Sevgi Merdivenleri)
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Yokedilememiş Sevgi

Ne kadar bakarsam o kadar
Sevgiye hasretti gözlerin,
Donuk bakışlarına yıldızlar
Üşüşürdü,
Parlak,gülen,göz kırpan yıldızlar.
Ve sen gülmekle ağlamak arası
Hiç yaşanmamış duyguların
Şaşkın bakışlarında öylece kalırdın.
Yeni bir sürgün gibi
Gülüşlerinde yeşerirdi filizler,
Gölge gölge savrulan yaprakların
Arasından sızardı günışığı
Ve sen yeniden doğardın.
Bitmeyen gecelerinde
Ayışığı şavkında
Bir yakamoz başında
Zamanı gelmemiş bir mutluluk gibi
Beklerdin beni.
Öylesine yosun tutmuş yalnızlığın
Zulme mahkûm kaderin,
Gittikçe kısılan sesin,
Buz kesen bir yüreğin
Tükenen çırpınışlarında
Buldum seni...
İnanmayan bakışlarında
Sevginin ne rengini ne kokusunu
Bilmeyen yürek atışlarında,
Sönmüş bir volkanın
Savrulan küllerinde,
Acıya bağımlı bir ruhun
Gözyaşlarında,
Bir imdat sesinin canhıraş çığlıklarında
Buldum seni...
Nasıl da sevdim seni;
Ruhunun derinliklerine indiğimde
Yeni bir yanardağ keşfeder gibi
Savrulan küllerinde bile,
Patlamaya hazır bir volkan sıcaklığında
Yokedilememiş bir sevginin
İzleri vardı,
Yokedilememiş bir sevginin
Yokedilememiş...

Ahmet TIĞLI 10.7.2006 (Sevgi Merdivenleri)
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Yokedilemez sevgiler

Sen zulüm! Yıldızları indirebilir misin yeryüzüne?
Güneşin ışıklarını söndürebilir misin?
Acıların dağladığı yüreklere
Sevgi yağmurları yağdırabilir misin?

Senin kuşların gökyüzünde fırtına eker
İşkence kanatlı kuşların
Bombalar yağdırsa da insanlığa
Cehennem bakışların.

Sen çoktan hakettin Tanrı'nın gazabını,
Bilmiyorsun ilahi kudretin azabını
Neden durdurmaz seni bilir misin?
İstediği için yerleşmesini
Vicdan denilen sesin.

Yokedemezsin sevgileri insanlıktan,
İndiremezsin yüreklerin arş'ı âlâsından
Dindirilemez özlemidir bu
Sevgiye hasret gidişin

Acılar denizine düşerse damlaları
Sevginin,
Susar dalgaları sahilde
Azgın denizin...

Ahmet Tığlı
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Yüreğimin Küllerinde Yanarsın

Sana bıraktım yalnızlığımı
Yüreğinde çoğalmak için,
Düşlerimin aynasında
Coşardı hayallerim
Nehirlerine akmak için.
Sen ırmaksın  gözyaşlarımdan
Akarsın,
Çiçekler kadar masum
Sular kadar berraksın
Ne zaman sorsam halini
Yüzün güler yüreğinle ağlarsın.
Donuk bakışlarına düşer
Gecenin karanlığı,
Yıldızsız gökyüzüdür düşlerin
Sevginin derinliklerine uzanan
Serapsın.
Uzaklardan bir yıldız yırtar
Gecenin karanlığını
Yakamozların can çekiştiği
Saatlerde.
Ruhunda hüzzam şarkıların
Yürek sızlatan inlemesi,
Susmuş çağlayanların türkülerde
Gizlenen şırıltısı.
Sen hep ufuk çizgisinde
Kızıla boyanan güneş gibi varsın
Bir batar bir çıkarsın,
Ne zaman burkulsa  içim
Ruhumun derinliklerinde kanarsın
Sen bana ışığı geç ulaşan
Bir yıldızsın,
Milyarlarca ışık yılı ötelerden gülen
Son sevdamsın.
Sönmüş bir volkandır yüreğim
Küllerinde yanarsın...

Ahmet TIĞLı 29.7.2006 (Sevgi Merdivenleri)
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Yürekten  Korkar  Ölüm

Güvercin kanadında
Atmaca gölgesi,
Güneş tutulmalarında
Dönüşür akşamlara,
Hâki renklidir ölüm
Çıkarmaz sabahlara.

Alaca bir kader yazılır
Sayfa sayfa,
Döner kuytularda
Loş ışıklara...
Çözülmez bilmece
Değildir yaşam,
Mutluluk dört koldan
Kıskaçta kahpe faklarında
Gülmek tedbir ister
Gülmekle ağlamak
Arasında...
Yalnızlık bir buruk sancı
Yalnızlık dosta muhtaç,
Bitmez tükenmez sayfalarında
Yeniden yazılmak için yaşam,
Yeniden düğümlere
İlmek atılır,muska itinasıyla
Ölüm tuzakları kurulur
Ayaklarına,
Ölüm yakışmazdı sana
Yaşamak güleç yüz ister
Yüz vermez ölümlere...
O kadar yakındın ki ölüme
Azrail kıyamadı bana,
O kadar bağlıydın ki yaşama
Ölüm acıdı sana...
İki sevda iki yürekti yaşam
Pes etmeden gelmezdi ölüm
İnce bir çizgide duran
Sevdaları susmayan
Yürekten korkar ölüm...

Ahmet TIĞLI (Sevgi Merdivenleri)
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Zalimler Sevmemeli

Yüreğimde artçı depremlerin sarsıntısı
Göz pınarlarımda kuruyan ırmakların sessizliği
Gönül bahçemde yeşile hasret gözlerim
Bir gece içimde söndürdüğün yıldızlar
Kara delikler misali kaybolan ışıklar
Sen benim yaşama hevesimi bir günde söndürdün
İçimdeki arzuları acımadan öldürdün...

Bir an düşünmedin bile yücelttiğimiz sevdayı
Hoyrat bir fırtına gibi yıktın dünyamı
İçimde,güz günleri dökülen yapraklar özlemim
Denizlerimde uçan martılar aç,yorgun rüzgârlar
Meltem serinliği düşlerimde kaybolan hayaller
Sen benim  dünyamın güneşini söndürdün
İçimdeki arzuları acımadan öldürdün...

Giderken bakmadın arkandaki enkaza
Feda ettin bunca emekleri gururla naza
Bir inat uğruna yıktın,dönülmeyen yerdesin
Yalnızlıklar,karanlıklar,yoldaşın fırtınalar
Yaprak kımıldamayan yüreğinde soğuk kutuplar
Sen benim yaşam umudumu bir anda söndürdün
İçimdeki arzuları acımadan öldürdün...

Ahmet TIĞLI 2002(Sevgi Merdivenleri)
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Zamanı Durdurmak Senin İçin

Zamanı durdurmak senin için
Hani o herşeyimizden birşeyler
Alıp koparan zamanı,
Sürükleyip götürdüğü dünyaları
Eskimiş bir giysi gibi bırakıp atan
Kaygısız,elemsiz ve acımasız
Arkada bıraktıklarına aldırmayan
Hız kesmeyip dinlenmeyen
Sonsuza dek akan zamanı.

Hiçbir şeyin yokolmadığı ama;
Ufalanıp tekrar bütünleşen âlemde
Bir kez  daha dönüp geriye
Yaşayabilmek için seni,
Yüreğimin engin koridorlarından
Uzanıp yakaladığım zamanı
Bir hayale dokunur gibi
Çekip aldım beriye.

İşte geldim yanındayım ey sevgili! ..
Ne dersen de,
Olur mu öyle şey
Sen uçmuşun de.
Hadi söyle;
Yıldızları sen de görüyorsun ben de
Ay'a bir tutunsam diyorum
Olmuyor de,
Sen imkânsızı oynuyorsun
Ne diyorsun öyle,
Hadi söyle...

Seni yaşamak tenine dokunmaksa
Gözlerin gözlerime değmekse,
Tutmaksa ellerini bırakmamacasına
İpekli giysilerine sürmekse yüzümü,
Ve saçlarını okşamaksa
Kendimden geçercesine
Ve özlem buysa;
Bilesin ki ey sevgili! ..
Gözlerine bakan da yüreğim
Ellerini tutan da
Tenine dokunan ve saçlarını
Okşayan da,
Bir buz tutarsa yüreğim
Ne çıkar zamanı durdursam da...

Ahmet TIĞLI 9.7.2006 (Sevgi Merdivenleri)
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