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Feyzullah Evcil (01-02-1955 Balıkesir/edremit)
Balıkesir ilinin edremit ilçesinde  01/02 /1955 tarihinde doğdum.şiiri ve sanatı
çok seviyorum. tüm şair ve yazar arkadaşlarıma sevgiler saygılar sunuyorum.

Eserleri:

şiirlerimi antoloji.com yayınlamaktadır. başta antoloji.com'a ve siz üyelere
teşekkür ediyorum.
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** Sana o kadar sevdalıyımki

<a href='http://www.profilestyling.com/hi5_pics.asp' target='_blank'> <img
src=http://profilestyling.com/pics/flower002.gif border=0></a>

Sana...... okadar sevdalıyımki.......! !
Çünki yaşamımsın sen benim,
Gönlümdede sevdam.......
Mısralarımın adı....Sevda...
Dörtlüklerimi hep sevginle doldurdum.
Ğönlüme ektiğin sevginin sesini dinliyorum,
Şimdi.....
Uzaklarda olmanın verdiği,
Buruk bir hüzün şarkısı çalıyor yüreğimde....
yanımda olsan varya.....! ! ! ! !
Sevdalı kollarımla sararım bedenini..
Hemde,
Hiç bırakmamacasına,
Anlıyormusun......
O kadar özledimki seni! !
Kanatlanıp uçmak geliyor, içimden,
Yanına gelebilmek için.............
Sevgimle kanayan yüreğimin acısını,
Ancak senin dindirebilecegini düşlüyorum,
Yanına geldiğimde....
Kor alev dudaklarındaki,
Yangını hissetmek istiyorum....
Ellerin ellerimde,
Bakışlarınla yanıp kavrulmak istiyorum.......
Gözlerine bakmak istiyorum saatlerce....
Ve kilitlenip birbirimize,
Öylece kalmak istiyorum..
Sevdam....
Sevdalıyım sana...
Anlıyormusun..

Feyzullah Evcil
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***** Dostların meclisine ikrarım var

Merhabalar deyip bir selam verdim.
El uzatıp sizlere gönül verdim.
Ceminizdeki imtihana geldim.
Dostların meclisine ikrarım var.
++++
Sözlerim, özüm birdir hep riyasız.
Bende bir kulum olamam hatasız.
Sevgi,şiarımdır bizde insanız.
Dostların meclisine ikrarım var.
++++
Bir nefes almak,ne de güzel vermek.
Gönül gözüyle dünyaları görmek.
EVCİL  ister sevenlerini bilmek.
Dostların meclisine ikrarım var.

Feyzullah Evcil
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****** Sevdanı******

<param name='allowScriptAccess' value='sameDomain' />
<param name=FlashVars value='bt=SEVDANI KANATLANMIS YUREGiME SEVGi
OLARAK
ALDIM&cl=red&x=27%2012%2022%200%2017%2027%2026%2016%2011%208%20
0%2026%2031%20'>
<param name='movie' value='http://www.graphiclayouts.net/wavy/WavyScroller.swf'
/><param name='quality' value='high' />
<param name='wmode' value='transparent' /><param name='bgcolor'
value='000000' />
<embed FlashVars='bt=SEVDANI KANATLANMIS YUREGiME VOLKAN OLARAK
ALDIM.....&cl=red&x=27%2012%2022%200%2017%2027%2026%2016%2011%208
%200%2026%2031%20' src='http://www.graphiclayouts.net/wavy/WavyScroller.swf'
quality='high' wmode='transparent' bgcolor='000000' width='320' height='80'
name='WavyScroller' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain'
type='application/x-shockwave-flash'

Sevdanı
Kanatlanmış yüregime,
Volkan olarak aldım.
Düşlerimde bile,
Beni yaksın,
Kavursun diye.

Feyzullah Evcil
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*********** Bir zamanlar varya*******

<param name='allowScriptAccess' value='sameDomain' />
<param name=FlashVars value='bt=...:::  BiR ZAMANLAR VARYA
:::...&cl=glowgreen&x=27%2012%2022%200%2017%2027%2026%2016%2011%20
8%200%2026%2031%20'>
<param name='movie' value='http://www.graphiclayouts.net/wavy/WavyScroller.swf'
/><param name='quality' value='high' />
<param name='wmode' value='transparent' /><param name='bgcolor'
value='000000' />
<embed FlashVars='bt=...:::  BiR ZAMANLAR VARYA
:::...&cl=glowgreen&x=27%2012%2022%200%2017%2027%2026%2016%2011%20
8%200%2026%2031%20' src='http://www.graphiclayouts.net/wavy/WavyScroller.swf'
quality='high' wmode='transparent' bgcolor='000000' width='320' height='80'
name='WavyScroller' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain'
type='application/x-shockwave-flash'

Bir zamanlar varya.......
Sen......
Taze bir bahar,
Tomurcuk bir  bir gül,
Henüz üzerine yağmur bile yağmayan....
Bir ilkbahar kadar güzeldin.
Bense......
Beyaz atlı prens,
Hayal dünyasında  seni arayan,
Çocuksu ama büyük heyecanla
Seni ve aşkını isteyen
Acemi aşık.....
Geçen o uzun yıllardan sonra.....
Yağan yağmurlardan,
Boran ve fırtınalardan yıpranmış......
Söylemeye dilim varmıyor.....
Sadece  ruhum;
Piyanonun sihirli tuşları gibi
Saf ve temiz.......
Senden sihirli sözcükleri,
Söylemeni bekliyor..
Aşkınla birlikte,
Ebediyete gitmem için..........

Feyzullah Evcil
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******************Olmak İsterdim****

Sevgi......
Sevgi olmak isterdim,
Devamlı olarak kalbinde olmak için.....
Kar....
kar olmak isterdim,
Ona saf ve temiz duygularımı
Üzerine yağdıgımda anlatmam için......
Gökte yıldız olmak isterdim.
Hem onu devamlı görmek
Ve ona arada bir göz kırpmak için......
Rüzgar olmak isterdim.
Gül dudaklı,sarı saçlı,yeşil gözlü
Aşkımın tenine değmek için......
Rüya olmak isterdim.
Uykuya dalmak için
Gözlerini kapattıgında,
Onun rüyası olup sabahlara kadar,
Konuşmayı isterdim......
Serseri ruhlu ve sarhoş biri olmak isterdim.
Ona aşkımı rahatca söyliyebilmem için.
Fakat o kadar güzel ve kibarki.......
Kabul edemem serseri ve sarhoş ruhlu olmayı....
Nasıl olsa bir gün söyliyeceğim
Sevdiğime aşkımı.........

Feyzullah Evcil
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*****************Kırık bir gönülle düşünceler***********

Kırık bir gönül,
İsli bir mum ışığı........
Ve beyhude geçen yıllar.
Yorgun bir beden,
Ev sahibi beyaz bir duvar......
İsli mum ışığının önünde  beyaz duvara,
Görüntü hüzmeleri yarı yarıya azalmış olarak akseden
Bir çift göz.
Düşünceler kangren olmak üzere.......
Umutsuzlığa doğru giden bir kalp,
Ağlamaya ramak kalmış gözyaşları....
Erkek olmanın verdiği gururla şimdilik frenli.......
Karmakarışık duygular......
Biraz iyi.......
Çogunluğu ise kötümser......
Kömür karası zamanın  tozunu
Yutmakla geçmiş bir yaşam........
Ve sorumluluklar..sorumluluklar......
Sorumlulukların yamaçlarını tırmanmak
Zorluyor yaşlı bedenin ayaklarını......
Koca kurt kocuyor galiba.....
Kedinin maskarası olmaya ramak
Kalmak üzere......
Çıkar yol ne acaba?
Belkide
Ölümün olduğunu düşünmek rahatlatacak
Yaşlı bedenimi.....
Beynimde iyi ve kötü düşünceler savaş halinde......
Şu anda....
Sana hem dayanak bazende  hayatını
Zindan eden sevgiliyi,
Bırakıpmı gideceksin.....
Hayatın sonbaharı
Belki güzel olur diyen sen değilmiydin?
Solan yapraklar dökülecek belkide,
Sert esen rüzgarlarla.....
Yeniden yeşermiyecekmi filizler?
Güzde sararan ve dökülen yapraklara,
Aldırma bence.......
Düşün........
Sevgilin için yıldızlardan bir gökyüzü
Yaptığın günleri....
Gülümse biraz....
Düşün........
Sana umut bağlıyanları
Sabahın olacağını düşün......
Yeniden ışıyacak gecelerin gündüz olup
Gülümsüyecek gecelerin
Gündüzler olup...........
Gündüzler olup............

Feyzullah Evcil

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

***************Sen Yoksan*******

Sen yoksan.....
Gecelerim hep kabuslarla dolu
Gündüzlerim zaten.......yok...
Sen  yoksan....
Yüreğim kanatlanıp uçamaz
Sensizlikten.......
Sen yoksan.....
Volkanlarım sönük
Sevdan yakamaz beni düşlerimde.....
Sen yoksan
Anıların birer ok olur saplanır
Göğsüme.....
Yüreğim o kadar kanarki.....
Sen yoksan....
Yıldızlar saklanırlar bir yerlere....
Senin için yıldızlardan bir gökyüzü
Oluşturamam ki  göğsümde......
Sen yoksan....
Sevdan serap olur
seni arar gözlerim....
Beraber olduğumuz
Birbirimize sevdalandığımız yerde...
Sen yoksan
Sevdanı acı da olsa içerim
Senin  için parça parça olan yüreğimi
Yaksın kavursun diye......

Feyzullah Evcil

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

**************Bir garip can************

Bir garip can gördüm yol yorgunu bitmiş tükenmiş
Sanki bana  mânâ aleminden selam  getirmiş
Gözlerinde mâna dünya işlerini bitirmiş
Vardım yanına dedim açmısın sofraya buyur
          ++++++
Dedi garip bir kulum sizlere yük olmıyam can
Ol dünyada dertlendim acılarım oldu kağan
Zenginlik istedim verdi başıma oldu olan
Derdim dünyadan büyük bana çok azap gerek can
          ++++++
Güç bela kıramadı beni oturdu sofraya
Besmele  çekti dua etti ol yüce mevlâya
Sanki şavk doldu o anda bir nur yağdı sofraya
Yetmez azık yeter oldu canlara şükür olsun
          ++++++
Karnımı doyurdun can  ALLAH sizden razı olsun
Fakir sofranız rızıkla daim sürekli dolsun
Gönlünüz hep iyilikler yapınca gülsün çoşsun
Dedi çekecek azabım çok bana müsade can
          ++++++
Dedim can bana söyliyecek bir çift sözün yokmu?
Dedi çevrene bak bir komşuların açmı tokmu?
Giyinip kuşanıp cakalar satmak çıkar yolmu?
Ben bakmadım hiç şimdi ciğerim yandı kavruldu
          ++++++
Garip evcil'in bağrına saplandı sözden bir ok
Dünyada ne varki yalandan  riyadan daha çok
Bir tutam iyilik yapmayan mal zengininden kork
Bir asude gönlün olsun yeter artar bile can.

Feyzullah Evcil
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**************Seni düşlerken **********

Güneş  saklanmaya gidiyor yavaş yavaş,
                     Dağların arkasına.......
                     Akşamın karanlığını hissediyor gözlerim
                     Seni düşlerken.......
                     Zaman;
                     Ne çabukta akıp geçmiş......
                     Akşam yıldızının güzelliği yavaş yavaş
                     Belirğinleşiyor gözlerimde
                     Kumlar çekiliyor ayaklarımın altından.
                     Sevdiğim mavi deniz geliyor yanıma.
                     Yavaş yavaş......
                     Sende yanımda olsaydın
                     Beraber seyrederdik Akşam yıldızının
                     İhtişamını..........değilmi?
                     Silûetin daha da belirğinleşiyor gece
                     Karanlığında....
                     Hafif hafif esen sahil poyrazı,
                     Kızıl saçlarını dağıtıyor sanki,
                     Okşarcasına........
                     Kıskanıyorum birden seni sahil poyrazından....
                     Ve düzeltmek geliyor içimden şaçlarını.....
                     Dokunabilmek için sana......
                     Üşüyorum yavaş yavaş...
                     Üşüdükçe silûetini içime koyuyorum,
                     Isınıyorum......ısınıyorum!
                     Birde ellerin ellerimde olsa.......
                     Kızıl saçların göğsüme yaslansa......ya
                     Sahiden........
                     Bu mısralar bir düş ama..............
                     Ya ben...........

Feyzullah Evcil
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*************Pamuk İpliği***********

<a href='http://www.profilestyling.com/hi5_pics.asp' target='_blank'> <img
src=http://profilestyling.com/pics/angel045.gif border=0></a>

Anlatılmaz bir duygu bu...
Pamuk ipliğine bağlı sanki,
Koptu kopacak.
Dost yarenlik,dostluk,kardeşlik.....
Böylemi olmalı?
Pamuk ipliğinin sağlamlıgı kadar....
Kopardım desen kopacak....
Oysa! !
Ona duyulan sevgi ummanlar kadar....
Bütün sevgi ırmaklarım,
Gönlümdeki umman denizine akıyor.
Dost ise:bilinçli veya bilinçsiz,
Irmaklara set çekmeklemi meşgul?
Dostluk, yarenlik böyle mi olmalı?
Üzüntüm çok büyük...
Yüreğimi çekip çıkarmak geliyor,
İçimden..
Sevgileri,dostlukları,yarenlikleri,
Almayan bir madde ile kaplayıp,
Yeniden yerine koyup,
Bir oh be
Dünya varmış demek geliyor içimden.......
Yapamıyorum...
Çünki,
Dostlarımı çok seviyorum.

Feyzullah Evcil
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*************Paylaşamıyorum*************

<embed src='http://www.crazyprofile.com/textmaker/ripple.swf' width='400'
height='80' FlashVars='mess=PAYLASAMIYORUM' quality='high' bgcolor='#000000
align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash'

Yazmamaya karar verdim biliyormusun?
Çünki seni içime yazdım.
Mısralarda anlatılmıyor aşkın,
Kalemim seni tarif edemiyor.
Kalemimden dökülen mısralar almıyor güzelliğini.
anlatmakta çaresiz kalıyorum bakışlarını.
Seni:yıldızlara benzetmek istiyorum,
Seni:aya ve güneşe benzetmek istiyorum,
Yinede tatmin olmuyor yüreğim..
En iyisi diyorum,
Seni içime yazıyorum.
Çünki seni,
kimseyle
Paylaşamıyorum...........

Feyzullah Evcil
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************Aşk ve Sevgi*************

Ne dokunayım......
Nede  sarılayım.
Seni sarıp sarmalayayım yüregimde,
Seni korumak için,
Ateşimle ısıtayım.
Çok sıcak oldu dersen,
Seni...rüzgar olup, serinleteyim.
Canın sıkıldığında,
Hep senle olayım.
Konuşmak istediğinde,
Dilin olayım.
Ağlamak istersen gözün olayım
Aşk istersen, aşkın olayım....
Yaşamak istersen,
Seni kalbimde yaşatayım.
Can istersen,
Canım vereyim.
Ölmek istersen;
Müsade etmem......
Aşkını ve sevgini ruhumda,
Saklayarak ben öleyim.
Çünki; sen aşk ve sevgisin....
Sadece benim için değil.....
Tüm seven ve sevilenler için.....
Sonsuza dek yaşamalısın........

Feyzullah Evcil
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************Aşkın**********

Aşkın bir serap
Bakışların sa yağmur
Gözlerimde......
Bense,
Çöl....
Aşkının fırtınasına maruz kalan...
Aşkımın vahasını oluşturacağım,
Bakışlarındaki yağmurlarla......
Gönlüm gülşen,
Aşkını dereceğim....
Aşkların en güzelini
Yaşamak için,
Gülşenimde......

Feyzullah Evcil
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************Eyvallah*******

Yüreğin  çarpınca, sevdâlı göze
Şiirler yazarsın,sevdâya öze
Yıllardır sönmeyen,ateşe söze
Dersinki yürekten,evet  eyvallah
++++
Sevdâlı rüzgara,söylersen aşkı
Dolaşır dünyayı,doğuyu şarkı
Gönüle dolunca, aşkının şavkı
Dersinki yürekten,evet eyvallah
++++
Kırmızı güllere,sevdâyı anlat
Tikeni eline, batırda kanat
Sararan sevgine, olanca inat
Dersinki yürekten, evet eyvallah
++++
Vefasız aşkına, nazına gam'a
Ağlamak yakışır, sevince sana
Kalbine ruhuna,zamana an'a
Dersinki yürekten, evet eyvallah
++++
Sevginin busesi, dudağa gelmez
Sırçadan saraylar, netice vermez
Evcil'sin bahtına, aşkını sermez
Dersinki yürekten, evet eyvallah

Feyzullah Evcil
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************Mavideki Aşk*************

Aşkın uzaktaki hayalinin,
Renkleri gözlerimde....
O renkler: kör edercesine,
Aşkla dolu.....
İçlerinden maviye tutkunum.
Deniz mavisine........
Şirler yazıyorum,
Denizin dalgalarına   bırakıyorum şiirlerimi....
Soluksuz okunsunlar diye.....
Mavide aşkı arıyorum...
Çölde su arar gibi.....
Mavinin aşkından içiyorum
Ve tadından sunuyorum,
Maviye yeterince....
Denizde sarhoş
Balıklarda sarhoş....
Bende.....
Hatta martılar bile.....
Mavi: şarabımı içerken,
Dem tutuyor dalğalarıyla.....
Sanki kulaklarıma arya söyler gibi...
Aryaların, birinci ikinci,
Hatta üçüncü sesleriyle,
Göğe yükseliyorum....
Yıldızlara tutunuyorum.....
Onlara aşkımı anlatmak
Ve aşkımı anlamaları için,
Haykırıyorum.
Yıldızlardan bir gökyüzü yapıyorum,
Göğsüme.......
Sarhoş mavide bulduğum aşkıma,
Işık olsunlar diye........

Feyzullah Evcil
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***********Aç  kalbimi*********

Aç kalbimi vur neşteri beni seversen
    Yalnızlığın damarını   kes pervasızca
    Gecelerim gündüzüm olacak yeniden
    Al beni sar kollarına acımasızca
                  ******
    Yaşama küsmem merak etme sen varsınya
    Çünki kaderimsin hayatımın yolunda
    Seviyorum diyen tatlı dillerin  canya
    Sözünle ölmeye razıyım kollarında.
           feyzullah evcil.

Feyzullah Evcil
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***********Ben bu aşkı ne eyleyim***

Sevda yakıp kavurursa
Can'a cânan konulmazsa
Aşk od'un da yanılmazsa
Ben bu aşkı ne eyleyim.
               ****
Aşkın oldum daim yandım
Gece gündüz seni andım
Yolcu oldum yola daldım
Bulamadım ne eyleyim
                ***
Aşık evcil der bu sözü
Sevda'dır cümlenin özü
Yaksın cân'ı aşkın közü
Yanamadım ne eyleyim

Feyzullah Evcil
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***********Senin Sevdan ve Duygularım*********

Senin sevdan.......
Canımda,kanımda
Ve ruhumda biliyormusun..........?
Sevdan.........
Anlatılması çok zor....
Hele hele mısralarda.......
Oysa hiçbirlikte olmadık değilmi..?
Beni tam manasıyla tanımıyorsun bile.....
Sadece seninle olan,
Yüzeysel konuşmalarımız.......
Nasılsınız,iyimisiniz gibi
Değilmi?
Ama benim sevdam.....
Sanki  senin aşkına esir olmuş.....
Seni seviyorum.....dediğimde,
Bende seni seviyorum,
Diyeceğin ana proğramlanmış.
Bu anı göreceğim,duyacağım an......
Belkide hiç olmıyacak.....
Şayet olursa;
O   an.....
Gözlerim sende olacak....
Ruhum ise mutluluktan,
Seni rüyalarımda gördüğüm,
Buluşma yerimizde olacak......
Bir telini dünyalara bile değişmediğim,
Sarı saçlarınla örtülü başını,
Göğsüme dayadıgın,
Ve kalbimin çığlıklarından,
Sana bestelediğim aşk şarkımı
Dinlediğin anı anımsıyacağım.....
Seni seviyorum diyerek tekrarladığında,
Senden,
Hiç ayrılmamacasına,
Sevgimize ve sana,
Sıkıca sarılacağım.....
Hiç bırakmamacasına....
Seni nasıl sevdiğimi,
Yıllar geçtikçe,
Bana büyülenircesine anlıyacaksın........

Feyzullah Evcil
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**********Biçerin Kulübesi***

Ay ışığında......
Bir  balıkçı kulübesi....
Dalgaların sesi,
Kıyıya vuruyor acımasızca...
Bizde kum taneleri gibi ışıyoruz
Ay ışıgında.....
Biçerin kulubesinde...
İki güzel insan ve benim
Kalplerimizin ürettiği loş ama
Büyülü bir ışık altında
Söyleşiyoruz.
Karşımda can arkadaşım biçer,
Birde hatun hanım
Melek gibi......
Biçer...saçları bembeyaz
Ama delikanlı gibi.....
Sesiyle güç veriyor loş ışıklara..
Hatun hanım; yeşil başlı telli turnam
Türküsünün hüznüyle ağlıyor.
Ay ışığına vuran gözyaşları
Ruhlarımızın pasını silen bir umman sanki.......
Çirkinlikler yok..
Kovaladık çıra büyüsüyle.
Dalğaların sesi,
Yeşil başlı telli turnam türküsüne ritim tutuyor sanki.....
Denizin üzerinde bir silûet görünüyor
Sanki deniz kızı.......
Türkümüze dansıyla eşlik ediyor
Ve bize el sallıyor........
Güneş enerjisiyle çalışan idare lambalarımız
Birer birer söndükçe
Kulübemiz daha da aydınlanıyor
Gözlerimizdeki sevecen pırıltılarla.....
Türkülerle çoşan yüreklerimizde
Yediveren gülleri  açıyor.
Bir balıkçı motorunun sesi duyuluyor uzaklardan.....
Nasibin bol olsun diyoruz hep bir ağızdan.......
Başımı kaldırıp bakıyorum semaya......
Yıldızlar göz atıyorlar aya......
AY da bize tatlı bir gülümsemeyle bakıyor......
Ve denize aşık  bir meteor parçası
Köz halinde ulaşıyor sevdiğine.....
Tatlı konuşmalarımız semâyı kaplıyor....
Bir daha ne zaman diyoruz buluşmamız?
Donup kalıyoruz.
Sözler boğazımızda düğümlenmiş sanki....
Ses seda yok hiç birimizde...
Sanki hiç ayrılmayalım dermişcesine......
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*********Ne güzel degilmi? sabahın olması***

Ne güzel değilmi sabahın olması,
O sevgi ve aşk dolu dakikalardan sonra.
Güzel geçen bir gecenin ardından,
Eşsiz ve dünyalara değişmiyeceğim,
Hayat arkadaşımla birlikte olmak.....
Hele hele, gönüllerin,ruhun uçacakmış gibi
Trans haline geçipte,yarına güzel bir gün,ile
Başlama duygusunun,
İnsan belleğine yerleşmesi..........
Ne güzel değilmi?
Mutluluk tatlı bir yorgunluk,
Bir rahavet veriyor ruhuma.
Sanki  tatlı bir fısıltı gibi,
kulaklarımda....
Hele hele;
gözlerimdeki pırıltı....
Kanatlanmış bir yürek,
bir martı kadar hür.....
Aşk dalgalarının üzerinde,
Sörf yapmanın verdiği,
mutluluk gibi.....
Başımı yastıga koyduğumda,
Şiir gibi ve şiir tadında gecen,
Bir geceyi anımsamak.
Yarın olurmu bilemem ama,
Bu duygularla doğacak  güneşe,
Ve yeni güne MERHABA.....
Ğüzel değilmi?
Bu duygularla sabahın olması.........
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*********Sevda*****

Ruhi kainat'a geldi geleli sevda
Şeyda bülbüldür öter,gönlü nazda
Aşıklar pervane olur ararlar arz'da
Aşık evcil gam yüküyle yastadır yasda
             *******
Sevdam daima dilimde dolanır durur
Savdalıma gönlümde altın taht kurulur
En güzel gülşenimde sevdalım oturur
Sevdalısı  yakar aşık evcil'i daim.
            ********
Aşkın odunun adını sevda koymuşlar
Kaf dağından daha ileriye atmışlar
İçine sanki görünmez  zehir koymuşlar
İçer sevdayı bile bile aşık evcil

Feyzullah Evcil

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

********Dostluk tohumu*********

Sevgiye giden zorlu yolda durak,
Meşakkatli yardımlar için uğrak,
Şefkatli kucak açmada kıvrak,
Oluyorsan ben sana dost derim.
+++++
Gerçek dostsan sevgiyi bağrına koy,
İnsan ayırma sakın sorma sop soy,
Biraz zahmet çekince deme oy oy,
Böyle olursan ben sana dost derim.
+++++
Nice garipler var belki aç yatar,
Tenceresinde aş yok  oruç tutar,
Kalbinde sevgisi var onu satar,
Yardımı seversen  sana dost derim.
+++++
Dostunun acısı bağrını yaksın,
Sevgisi şefkatli kalbine aksın,
Dostluklar bir ömür boyu kalsın,
Kalp gözün açıksa sana dost derim.
+++++
Garip  evcil dostluk tohumu eker.
Gece gündüz dostlara dua eder,
Yaradanım dostluğu ziya eyler,
Dostluğu dererim reyhası için.
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********Sen Deniz Gibi...SEN********

Seni.............
Seni......ben denize benzetiyorum....
Sen benim denizimsin.....
Biliyormusun? .......
Ruhun varya..
Bazen azğın dalgalar gibi oluyor.....
Bir geliyorsun ki üzerime....
Ve bir daha,birdaha,
Bir daha geldiğinde ise,
dayanılmaz oluyorsun.....
İşte ozaman varya;
Durulmuyor önünde yıkıyorsun,
Önüne çıkanı parçalayacak gibi oluyorsun......
O anda  ne güzel kokular saçıyorsun ruhuma,
Farkındamısın......
Daha çok seviyorum seni ve kokunu.....
İçinde biriken olumsuzluklardan,
Kurtulduktan  sonra ise....
Öyle bir duruluyorsun ki...
Durulduğunda ise,denizin(senin)    açıklarına,
Doğru yol alıyorum...
Derinliklerinde o kadar güzellikler varki....
O mercan kayalıkların....
Kıpkırmızı...
Senin yüreğine benzetiyorum....
Benim için kıpkırmızı bir kor ateş olup,
Yandığını düşlüyorum.
Kor ateş olup yandığında bile,
Tüm deniz canlıları,
Benim senden ayrılamadığım gibi,
Çevrende ve her yerinde hayat buluyorlar.
Benim sende yaşamı, hayatı,
Sevgiyi bulduğum gibi.....
Geceler olduğunda ise,
Bir deniz feneri olmak istiyorum.
Karanlığını aydınlatmak için.......
Bazen  bir yosun olmak istiyorum,
Her tarafını kaplayıp,
Seni.....
Sarmalamak istiyorum........
Yakamozlar olmak istiyorum gözlerine.
Bana baktıgında ışığın olmak istiyorum azda olsa.
Bazen yunus balığı olmak istiyorum.
Her tarafını dolaşmak için.
Durgun ve sıkıntılı olduğunda,
Denizin içinden göklere zıplayıp,
Aşkımız için yıldızlardan bir demet yıldız ile,
Kollarına düşmek istiyorum,
Bir demet yıldızı aşkımız için,
Sana vermek için......
Bazen  ise....
bir martı olup sana türküler,şarkılar söylemek istiyorum.
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İçimden böyle geliyor.
Çünki seni...
Denizi (seni)    çok seviyorum......
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********Yalancı dünyan********

Yalancı bir dünya senin dünyan..
Sevgi pınarların kupkuru
Gözlerin zehir bakıyor....
Sevgi hüzmelerin,
İllizyonların en olmıyanları gibi....
Ruhun kararmış gecenin zindan karanlığının,
Aynısı  gibi......
Kulakların....tatlı ve naif sözleri
Algılama özürlüsü olmuş.....
Gözlerinden,yaş yerine riya akıyor....
Rüyalarımda;
Durmadan bir zangoç gibi
Yalan çanının ipini çekiyorsun..
Aşkınla kararan ruhum dahada kararsın diye......
Oysa ben;
Senin sarı saçlarına ve yeşil gözlerine,
Okadar müptelâ  olmuştum ki....
Artık aşkını yağmur olup versende,
Viran ettiğin kalbim kabul edermi sanıyorsun......
Sana yazdığım aşkımın şiirlerini
Denizlerde ve dağlarda  bile seslendirmeyeceğim.....
Ve ismini ağaçların kabuklarını kazıyıp
Yazmayacağım.....
Sana elveda diyorum.
Seni yalancı dünyanla başbaşa bırakıyorum......
Bir daha seni görmemek üzere.....
Gidiyorum.
Adresimide bırakmadan.........
Kahrolmuş olarak........
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*******Aşk

Aşk ve sevgi aşıkta olur kâbe
Yakar kavurur girmez her kalbe
Marifet değildir aşkı anlatmak her nefeste
Marifet meşakkatli aşkı taşıyabilmekte.
++
Aşk aşıkta büyük hüsn -ü zandır
Aşka tercüman olan büyük ummandır
Zevraki gibi de olsak sonumuz alaboradır
Ummanı bilmeyene arş´ı âlâ kapkaradır.
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*******Benim.... senin unutamadığın*******

Benim....canım senin unutamadığın.
Benimse hiç unutamadığım......
Satırlar seni çığrıştırıyor....
Saf ve temiz,
Kar beyazı duygularını....
Şu anda,
Yıldırımların hızıyla,
Kalbime akan duygularınla,
ve senin için yanıp tutuşan,
Yüreğimle....
Vakur ama ürkek bakışlarını,
Hissediyorum.
Yüreğimde.
Duyguların ufak ufak seller olup,
Taşkınlarla geliyorlar ruhuma.....
En içlerim sızlıyor şu anda...
Ruhum....
Duygularının  verdidiği sızıya,
Sanki sevinmişcesine,
Seninle olan anıları birer birer,
Belleğimdeki izlerinden takip ederek,
Canlandırmaya çalışıyor...........
Ve anılar birer birer canlandıkça,
Bedenim ve ruhum,
Bir yaprak hafifliğine,
Bir kuş gibi kanatlanıp uçacakmış gibi,
Trans haline geçiyor.....
Sanki yeniden yaşıyorum güzel anıları,
Birer birer.........
Sonunda ise  kulaklarım,
Çok aşina olduğu bir sesi,
İçtenlikle ve ivedilikle  duymak istiyor.
Sevgilim nasılsın buğün, seni çok özledim...
Benim........ canım.....
Senin unutamadığın......
Benimse hiç unutamadığım..........
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*******Gönül hanında*******

Sevgiye sıkıca bağlan çevrene sevgi dağıt.
Sevgine karşılık bekleme hemen yakma ağıt.
Seni sevdim diye yarin vermez belge kağıt.
Arif olki dünyada sevgine  alırsın  yanıt
++++
Dara düş  olsanda yine  korkma yürü yolunda.
Yolun  sonu görünmez  taşı umudu bağrında.
Aşka gönül ver hep candan ol sevenin yanında.
Gönül bir handır aşkınla varırsın yol sonunda.
+++++
Gönül hanında rastlarsan bir gün dilbere.
Bir deste gülü ver cânânına bak gözlerine.
Seven gözler yalan bilmez şükür et haline.
Evcil  bil kıymetin sana aşkı veren yârine.
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*******Hak saadeti boynuna dolasın*******

Acıdır sözlerin sinemi deldi
Söz'eri can sanki ölümmü geldi.
Kahretme dost acıyı veren eldi
Darlanma HAK kulunu darda komaz.
++++
Söz'eri der her yer buz oldu
Yüreği kapladı serinlik buldu
ALLAHA tevekkül en güzel yoldu
Tevekkül et gönlünde güller açsın.
++++
Evcil derki sana arif olasın
HAK saadeti boynuna dolasın
Şükür çeşmesinden payın alasın
Bu günlerde geçer sakın üzülme.
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*******Şahlanan duygularım********

Şahlandı duygularım dostlar için
Uzattım ellerimi sevgi için
Sevgiye uzanan değerli eller
Gönül dostlarındaydı benim için.
++++
Hayalimde canlanan duygularla
Buluştum tüm sevdiğim canlarımla
Kanatlanmış yüreğime,sevgiyi
Alacağım gönül dostlarıyla.
++++
Garip EVCİL'im gönlüm ziya oldu
Şöhret neyleyim yüreğim haz doldu
Mânâ aleminde, pervanelikte
Aradığım aşkın ışığı doğdu.
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******Büyülü sarmaşık

Aşkın büyülü sarmaşığı
Sanki
Sarhoş edâsı takınarak
Atıyor incecik dallarını
Bir sağa bir sola
Yavaş yavaş sarıyor bedenimi.
Kollarını sanki eliymiş gibi kullanıyor
Saçlarımı okşuyor sanki
Gidemezsin bir yere dermişcesi ne sıkıyor bedenimi.
Kurtulmak istiyorum sarmaşığın ince dallarından
Ve söküp atıyorum bedenimden
Lakin............kalbimden nasıl atacağım seni?
İstemiyorum ki senden ayrılmak!
O anda......sarı saçlarını düşünüyorum.
Ve O donuk bakışlarını.
Hele bana baktığın zaman
İçimde yanan ateşi! !
Nasıl atacağım.
İncecik kollarınla
Bana sarıldığın andaki duyguları!
Beni öptüğün anda dudaklarımdaki kor alevi! !
Bana tatlı tatlı sevgilim dediğin andaki hislerimi
O anda dünyanın en mutlu erkeği olduğumu
Atamam seni bedenimden
Atamam seni kalbimden
Çünkü sen
Büyülü sarmaşığımsın BENİM.
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******İlim İçin*******

İlimi ziya için bütün gayret
Bu yolda,aklını,gücünü sarfet
Hala yobazlar var edersin hayret
Davet et ilme güzel sözler sarfet
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******O gözlerin******

O gözlerin ki..........
Bakışlarında yanmalıyım
Yandığımda ise,
gözlerinde,
Sönmeliyim........
Manalı baktığında.....
Kanatlanıp uçmalıyım........
O gözlerin yorulduğunda
Ve gözlerini kapadığında,
Seni seven yüreğimi,
kirpiklerine,
Aşkımın ipiyle hiç ayrılmamacasına,
Sıkıca bağlamalıyım.
O yeşil gözlerinden,
Ayrı kaldığımda ağlamam için..........
Okadar çok seviyorumki,
gözlerini.......
Kaşların ve kirpiklerinden,
Daha uzakta olmayı,
İnanki,
Aşkım için,
Ölüm sayıyorum.
Seven gözlerimin ise,
Kör olacağını,
Çok iyi biliyorum.
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******Rüzgar(Aşk uçurtması)

Ne zaman bir rüzgar esse,
Aşk rüzgarı olup olmadığını,
Hemen anlarım;
Ya sıcaklığından,
Ya şiddetinden,
Yada iniltisinden.
**
Ozaman işte,
Kendimi;
Bir aşk ucurtması sanırım.
Bırakırım kendimi,
Aşk rüzgarına,
Uçmaya başlarım göklere doğru,
Yükselerek.
Üzerimde yazan
Seni seviyorum yazılı
bir KALP'le..........
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******Sır******

Gelmeyi gitmeyi sırra koymuşlar.
Öğrenme demişler sırla kaplamışlar.
Gelmekte ve gitmekteki sırrı bileni,
Hikmete ram oldun diye alıkoymuşlar.
++++
Hikmetin terazisi cümle meydandadır.
Daha da yakında ararsan aklındadır.
Hikmetine ermek istersen bu dünyada,
Cisme bakma her şey ruhi kainattadır.
++++
Naçiz bir can'ım zerre kadar değersiz.
Sıfatım evcil'dir değerim olmaz sizsiz.
Elli üç yıldır dünyaya geldim geleli,
Eremedim sırra belki siz erersiniz
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*****Acı hayat*****

Kan ağlama  sakın hayat acı ama gerçektir.
Acı çekmek güzeldir, insan böyle pişecektir.
Hepimizin yolu, zor, meşakkatli geçecektir.
İnsan'ı kamil  yolu zor ama  güzel gömlektir.
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*****Aşk duygusu

neden tanımamışım daha evvel,içimi aydınlatan,
ruhumu bulutların üstüne çıkaran,güzel duyguyu.
körce,cahilce yaşamısım desenize......
aşk ve sevgiyi hissetmeden yasamak! !
çok yazıklar olsun bana,
bunca zaman hemde....
düşünüyorumda,mantığım kabul etmiyor şimdi.
öyle bir duygu ki!
aklına geldiği anda:
sanki içimde yanardağlar faaliyete geçiyor,
o anda bakar kör oluyorum....
sanki dizlerimin bağı çözülüyor....
sanki vucudumda kemik yok.....
konuşma özürlü oluyorum nedense.....
hele bir de resmine bakınca.....
ne olur sormayın halimi.....
aşkımı yazarken bile ellerim tir tir titriyor....
ama bu güzel duygudan,sarhoş gibi oluyorum......
ve bu duyguda çok da hoşuma gidiyor.......
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*****Aşkım

Bir aşkım var bak işte! ! ! !
Avuçlarına koyuyorum,
Al işte! !
İstersen sık,istersen ez ezde çöpe at,
İstersen bak,istersen incele,
Aşkımın büyüklüğünü veya küçüklüğünü.
Unutmazsın değilmi?
Sıcaklığını ölçmek için,
Kalbinin içine koyman gerek...........
Yinede sen bilirsin....
Avuçlarındaki aşk,
Biraz mağrur, birazda utangaçtır.
Ansızın kaçıverir avuçlarından.
Sıkıca tutki.....!
Kaçıp bana geri dönerse......
Ne avuçlarına,
Nede bir daha kalbine koyabilirsin........
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*****Avunyalı güzel kız(türkü)

Bugün yine kar yağdı
Senin gibi tertemiz,
Bir geliver sevdiğim
Bakışalım senle biz

Agonyalı güzel kız(Nakarat)
******
Odam soğuk, penceremde buz.
Evim yakın yolum düz
Gel yakıver sobayı,,
Isınalım senle biz.

Agonyalı güzel kız(Nakarat)
*****
Evcil derki hayalsin
Buzlar gibi erirsin
Ela gözlerinle
Gönlümdeki güzelsin

Agonyalı güzelkız(Nakarat)
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*****Dost san sen dostlarını

Dost san sen dostlarını dostunmuki acep?
Dostlara değer vermeye değermiki acep?
Dost ararsan kendine baksana bi acep,
Senden başka dost,yok sana anlasana acep.
++++++
Evcil dost´u yaraladı dost´u bir kere
İlaç,merhem fayda artık etmez fakire
Dünya yalan dünya dostluğu(HÂK)  getire,
Kuldan olmaz dost yaz aklına bir yere.
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*****Duygular

şiirlerde değilmi bazen acı,bazen tatlı sözler....
anlatılmak istenenler, istenmiyen acı sözler,
ruhlardaki derinliği,sevgiyi,arzuyu şiirler söyler,
şairler bu duyğuları,dörtlüklerle dizeler.....
+++++
bazen çocuk oluruz,sevilmek isteriz..
bazende seven oluruz sevmek isteriz..
yol: sevgi yoludur,sevenleri severiz
şairler bu duyğuları, dörtlüklerle dizeler..
+++++
aklın yolu birdir, aklıselim olan, insan sevilir
ne para,ne şan,nede söhret´e pirim verilir.
EVCİL´derki yalan dünya,bir imtihan yeridir.
şairler bu duyguları, dörtlüklerle dizeler.

Feyzullah Evcil

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

*****Edremit Türküsü*****

Her yanı her köşesi
Eybek suyu çeşmesi
Kaz dağı ve sarıkız
Bu yörenin simgesi
++++
Yaşlısı genci yiğit
Yiğitte bitmez ümit
Yurdun zeytin denizi
Körfez şehri  EDREMİT
++++
Dağı taşı bereket
Cennet gibi memleket
Rabbbim bırakma beni
Şirin şehrime hasret.
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*****Garip gönlüm

İçimde incecik bir sızı,yakıyor içimi.
Hissettim yine gönlümde, dost sitemini.
Bir elin parmağı kadar, dostların mâtemini,
Çeker ağlarım,alıştı artık bu garip gönlüm.
++
Neden sitem ediyor,dostlarım bana bilmemki! !
Yalan,riya yapmacık sözler,ben kullanamamki.
Ziyadeyle ikram yapamam, acep ondanmıki..
Çeker ağlarım,alıştı bu garip gönlüm...
++
Evcil´im doğruluk şiarım,yalana kızarım.
Yanlış anlaşılmasın sözlerim,benim ikazım.
Doğru söyle sen dostum,deme ne ilazım.
Çeker ağlarım,alıştı artık bu garip gönlüm....
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*****İçimdeki ben

Düşman atar taşı ben´im acımaz
Söylediği sözlere özüm aldırmaz
Özüm doğrudur yalan riya kaldırmaz
Dostun sözüyle kan revan oldum yine.
++
Sen abdalsın her söze inanma
Doğruyu söyle hep nefsine kanma.
Bu dünya yalandır dostlara aldanma
Dostun sözüyle kan revan oldum yine.
++
EVCİL´im söylerim hep doğru sözü
İçerim kan revan olsa değişme özünü
Dostlar bu anda gösterir yüzünü
Dostun sözüyle kan revan oldum yine.

Feyzullah Evcil

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

*****Kahırı çeken bilir

Dışımız başka söyler,içimi sorma
Gönül gözü olan anlar iyi bilir
Benim gönlümdeki taht altın´dan da olsa
Taht´a oturmayı bilmeyen sevgiyi ne bilir.
*****
Anlamaz halinden yakar yıkar dağıtır
Kendini bulunmaz hint kumaşı sanır ağlatır
Varsın olsun bu dünyada sevgi kahırdır
Gönül kervanına binene yollar çok ıraktır.
*****
İçtin aşk zehrini ağlayıp durma
Allı turna ol! herkese yol sorma
Kavrul ateşte piş yakınıp durma
EVCİL ol! belki halin bilinir.
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*****Sarı Saçlı Yar*****

Sarı sarı saçlarla gizlenmiş yeşil gözler.
Canına can katan yarinin yolunu gözler.
Yarin hasreti yakmış canan´ı kavuşmak ister.
Yanar kavrulur ona onu seven elâ ğözler.
++++
Bu dünyaya geldim geleli savrulan sarı saçın.
Elindeki tarağın olam,sevem tel tel saçın.
Yel´le dağılan sarı saçına taktığın taç´ın.
Üstünde,altını,yakutu olam öyle takın.
++++
Yar dediğin, sarı saçlı yeşil gözlü olmalı.
Bal dudaklı,yanağında gonca güller açmalı.
Yarini görende ona hemen kucak açmalı.
Ol yarinin de aşkı,arş´ı alaya çıkmalı.
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*****Sen bir yaydın ben ok oldum

Sen bir yaydın bir ok oldum
Attın beni yâre doğru
Rüzgar gibi uçar oldum
Ceylanıma bir gül oldum.
****
Zülfüne bağlandım yârin
Sen bilirdin benim halım
Ne olacak şimdi yârim
Aşk acısı tattı gülüm
****
Aşk ateşi çok zâlimsin
Zehri içen aşık benim
Kahpe felek azrailim
Aldın gittin yârim benim
****
Yanar EVCİL aşk nârıyla
İflah etmez yar gamıyla
Ortakmısın kör şeytanla
Aldın gittin yârim benim
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*****Sevdanın gizli bahçesi

yüreğimde bir yerin var sevdiğim..gizli.
O yerki senin için sadece.....
senin ve benim sevdanın gizli bahçesi....
içindeki rengarenk çiçekler,cemâlin kadar güzeller.
sevda bahçemin çiçekleri,
güzel bir çiçek olabilmeleri için,
ilham alırlar senin güzellliğinden.......
sevdamın gizli bahçesinde bir an,
olmasan varya! !
gök gürler, şimşek çakar aniden!
ardından:bora ve tufanlar olur içierisinde...
ve sevdamın gizli bahçesi:
senin yokluğunla tarumar olur,
ve bir anda yok olur...
anlıyabiliyormusun.
sevdiğim! !
sevginle can veriyorsun bahçeme......
ne olur sevgini esirgeme....
sana olan,
sevgimi,
hiç bir zaman,
küçümseme...............
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*****Sevdim

Sevdim seni bir kere ben suçmu işledim?
Güzelliğini ufacık kalbime oya gibi işledim.
Geçmiyor saatler sensizseni bana mühürledim,
Seni sevmek suçsa ben öleyim sevdiğim.
***
Boyun selvi değil ufacık tefeciksin.
Hilâl kaşlarınla gönlümdeki yerdesin
O duruşun o gülüşün yaktı beni eridim,
Seni sevmek suçsa ben öleyim sevdiğim
***
EVCİL´im gönlüm sana yandı bir kere.
Bir mektup yaz bir selam gönder bu fakire.
Göster cemâlini,ay yüzünü cevr etme evcil´e.
seni sevmek suçsa ben öleyim sevdiğim
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*****Sevgi

Bir çukur kaz toprağa
Derinliği sevgi+sevgi+sevgi olsun
        ++
İçini gübrele
Formülü sevgi+sevgi+sevgi olsun
        ++
Etrafını çitle çevir
Ölçüleri sevgi+sevgi+sevgi olsun
         ++
Beni içine ek
Senin kalbinde yeşermek istiyorum.........
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*****Tatlı rüyam

Net tatlı bir rüyaydı hiç bitmesini istemezdim.
Zaman dursaydı keşke.
Günler,haftalar,aylar, yıllar,hiç geçmeseydi.
Her şey buğulu bir görüntüdeydi.
Bir an sen çıkmiştın karşıma,
Sarı saçların vardı,
Saçları hafif olan rüzgarla saga sola savruluyordu,
Ve bana gel diyordu.
Ona koşarak gitmek istiyordum,
Koştugum halde,bana yürüyormuşum gibi geliyordu.
Nihayet vardım yanına!
Allahım bu ne güzellik!
Kalbim sanki yerinden çıkacakmış gibi çarpıyordu.
Pamuk gibi elleri vardı.tuttum ve öptüm
Nasılsınız dedigimde:oda heyecandan konuşamamazlıkla
Teşekkürler dedi
İsminiz dedim?
....................AY dedi
Benimkide........................ah dedim.
Yürümeye başladık.
İçimden elini tutsammı acaba derken
Ellerimiz kilitlendi adeta
Yürüyorduk buğulu bir yolda
Çiçekler rengarenkti yolumuzun sağında ve solunda
Sanki gökkuşağı bizim için gösteriyordu kendini.
..............ay´ı bilemem ama
Ben sanki havada yürüyordum.
Ayaklarım basmıyordu sanki yola
Bir yere oturalımmı dedim
Sen bilirsin dedi
Ve oturduk
Sordum
Beni sevdinmi?
Başını öne eğerek, evet dedi
Bende gözlerimi kaçırarak
Evet dedim
Tam o anda tatlı rüyadan uyanmak
Ölümden daha beterdi..................
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*****Yalan dünyaya

Senin için geldim, yalan dünyaya,
Cemâlin benzer,yıldızlara,aya,
Gül yüzünü görem ben, doya doya,
Aşkın ateşinde, yansamda olur.
+++
Servet,mal,mülk,istemem bu dünyada,
Sevgi ummanından,zerre ver bana,
Kölen olam ben, yıllarca  kapında,
Aşkın ateşinde, yansamda olur.
+++
Deli oldum aşkınla,ben bilesin,
Sevdi gönlüm seni, kalbim neylesin,
Gözyaşlarımı,sevginle silesin,
Aşkın ateşinle,yansamda olur.
+++
Aşık evcil,sevdi seni bir kere,
Ne olur cevr,cefâ,etme fakire,
Severim ben seni,desen evcîl´e,
Aşkın ateşinde,yansada olur
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*****Yalnızlığa gittiğim an.....*****

Koşuyorum yalnızlığa,
Dolu dizgin hemde....
Hayat denilen çarkın,
Dişlileri arasından.....
**
Şiir tadı kadar güzel cemâli'nin,
Kalbim de ki sevgisi,
Seni kaybetmenin verdiği acıyla,
Yemyeşil bir ağacın kuruması gibi,
İçimi kanatacak.....
Ve belkide,
Zamanla silenecek.....
Yada bir anı olarak kalacak.
**
Seni soluyamamanın,
Bende uyandırdığı nefret duygusu
Ciğerlerime yaşamam için aldığım,
Oksijene karışarak,
Nefret'i de soluyacak.
**
Neden? neden? neden?
Neden; sebebsiz olarak;
Sana olan aşkımı,
Susan kaldırımlara
Bir gazete kağıdı gibi,
Yırtıp atman......
**
Daha önce konuşamazmıydık.....?
Beynimde yıkılmışlığın izleri,
Duruyor hâlâ.....
Sana seni sevdiğimi, yüreğim;
Sessizce de olsa söyliyecek....
Ruhum, seni düşlerimde de görecek elbette.
Senin bana;
Seni seviyorum diyerek,
Söylediğin tatlı aşk sözlerini,
Hatırlıyacak daima......
**
Acaba sen:
Ruhumun terkedilmiş aşk odasındaki,
Aşkının hala orada durduğunu,
Anımsıyacakmısın acaba?
Bilemiyorum.....
Zaman gösterecek...
**
Belkide yeni hayatına,
beni unutup kahkahalarla başlıyacaksın..
Yada aşkımızın izlerini,
Benim silemediğim gibi,
Sende  silemiyeceksin ruhundan.....
**
Şu andan itibaren yalnızlık şatosuna,
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doğru gidiyorum.....
Senin sayende....sağol aşkım...
İsmim cismim olmıyacak.
Sevginle ismi YALNIZLIK  olan,
Karanlıklar şatosuna  gömüleceğim.
**
Ruhum ebediyen sevgilisini arayan,
Bir kuş olacak,
Ve senin rüyalarına gireceğim.
Senin rüyalarında kanat çırptıkça....
Ruhunun en derinlerine doğru,
yol alacağım.
Daha derinlerine
Yol almalıyım.
Senin ruhunda,
seni arayacağım....
**
Seni bulmalıyım...
Seni bulacağım.
Çünki seni.....
Günahların da olsa,
Unutamıyorum ve seviyorum.
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*****Yar Aşkıyla

Bir ışık var yücelerde, rengarenk.
Işığı vurdu kalbime,yedi renk.
Mutsuz kalbime, doldu birden ahenk,
Benliğimi sardı,nur gibi bir renk.
++
Sevgin bir nurdu, aydınlandı kalbim.
Dost cemalin,ruhumda oldu resim.
Verdiğin şavkla, yücelere erdim,
Kalbime huzur doldu,şükür geldin.
++
Ben´im,huzurla çıktı gitti sana.
Sevginle gönlüm çoştu,yandım cân´â.
Senin aşkınla,deli derler bana,
Canım feda,senin gibi cânana.
++
Evcil´im tazelendi garip gönlüm.
Bu dünyada,yârin aşkını gördüm.
Ol dünyadan, geçip gitsede ömrüm,
Derimki, yârimin aşkıyla öldüm.
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****Anne****

Yiğidi seven yüze
Koç kurban kuzu kurban
Ana ki yiğitten yiğit
Can kurban canım kurban.
++++
Can verir yiğit için
Yurdu kurtarmak için
Taşır silah cephane
Can feda vatan için
++++
Anne en büyük yârdır
Ona kalkan el taştır
Yaşı geçkin olunca
Taşı sırtta sevaptır
++++
Evcil sözü söyledi
Annesini severdi
belki sevap işledi
Annesine değerdi

Feyzullah Evcil

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

****Aynadır gösterir dış yüzün*****

Ayna aynadır gösterir dış yüzün
Amel etmezsen kaplar seni hüzün
Yaradanı seversen güler yüzün
Gerçeklere açık olsun kalp gözün.
+++++
Çizğiler olacak yüzünde bir an
Neydim ne oldum diyeceksin o an
Şüphe kaplarsa korkacak bir an can
Tövbe  istiğfar et allaha dayan
++++
EVCİL'im söylerim hep doğru sözü
Açık olsun insanların kalp gözü
Dönük olsun mânâ alemine yüzü
Manayı şekillenmiş görsün özü.
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****Ayrılık Rüzgarı

**Ayrılık Rüzgarı**
Zalim felek, ayrılık rüzgarı estirdin,sevgimize.
Bahtsızım,yıkıldım bu dünyada sanki,sensizliginle.
Aşkın, kanayan yaram oldu, gündüz ve gecelerimde.
Aşk yarası derin olur, gerçek sevenlerin kalbinde.
++++
Acı kaderime isyan ederim ben,feleğe sitem.
Reva görmediler mutluluğu bana,yarimi sevem.
Ayrılığı yazanlar ettiler, gündüzlerimi gecem.
Aşk yarası derin olur,gerçek sevenlerin kalbinde.
++++
Sana meftunum bilki,benim sevgim ebedi olacak.
Cemâlini içime resmettim,inan gizli kalacak.
EVCİL´im derim bu dünya,ayıranlara kalmayacak.
Aşk yarası derin olur,gerçek sevenlerin kalbinde.
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****Bahtımın rüzgarı

Es yine deli deli bahtımın rüzgarı.....
Es.yine. es ki,sevdiğime selamımı götür.
Bir  çift sözüm var ona:
Çok özledim sevdiğimin büyülü bakışlarını...
Gözümde tütüyor.Sevda kokan yüregi,
Yanaklarındaki tebessüm,
Taaa yüregime vuruyor.
Sanki:gözlerindeki pırıltı,
Seni seviyorum dermişcesine,o kadar güzelki.
Adını aklıma getirdiğimde,
Kalbimin çok hızlı çarptığını söyle ona.
Onu öyle sevmişimki.....Yüreğimde yangın var hep.
Onun hasreti ve yokluğu,
ıstırap dolu gecelerde,doruğa çıkıyor.
Ona kavuşacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum.....
Onu içime yazdım,
Silmek mümkün degil anlıyormusun bahtımın rüzgarı....
Ona olan sevgimi ve iki çiftte sözlerimi,
Çok sevdigime deyiverirmisin?
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****Düşlerim

Seni düşlüyorum her anını hece hece
Hayat kısacık anladım ben bu gece
Çalsan kapımı bir kere çalsana be
Açsam kapımı sarılsam sıcacık yüreğine
++

Yalvarıyorum sana zor değil bu
Zaten bu anı düşlüyorum bir ömür boyu
Gel bütün ihtişamınla göğsümde uyu
Birlikte olalım,mutlu olalım bir ömür boyu.
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****Geceler

Istırap veriyor artık bana geceler
Kanıyor yüreğim,acılarım başlıyor gün indiginde
Yinede seviyorum seni acılarımı paylaştıgın için.
Bazen çok karanlık oluyorsun.
Hep karanlıkta olsan seviyorum seni
Duygularımı sende anlatıyorum çünki
Temiz aşkımı,yalın sevgimi
Sevdigimin sarı saçlarını sana anlatıyorum çünki
Sevdigimin omzuna elimi atıp,
Ona seni seviyorum dedigimi,
El ele sahildegezdiğimizi,
Denize beraber taş kaydırdıgımızı,Hep sana anlatıyorum.
Onsuz gecelerde içimin kanadığını
Dalga dalga gelen yalnızlığımı sana anlatıyorum.
Istırap versede GECELER´i çok seviyorum.

Feyzullah Evcil

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

****Gönül odası

Bir gönül odam var ufacık
Kapısı kilitli şifreli.
İçinde çoşkun ırmaklar var.
Bazen seller tufanlar olur içinde.
Bazen kaf dağından masallar anlatılır,
Sonları açıklı olur masallarımın.
Bazen denizlerdeki martılar öter.
Bazen kırlardaki menekşe kokuları kaplar tüm odamı.
Bazen başkalarının gönül odasındaki aşkları düşünürüm.
niye benim yok diye isyan sesleri duyulur odamda.
Açmalımıyım artık kilidini odamın
Açarsam yine sonu hüsranla bitermi acaba?
Sevgiliyi düşünürüm odamda.
Dudakları kor alev
Yanakları yangın kırmızısı
Saçları siyahmıydı? farketmez
Yüregi benim gibi hüzünlemi kaplı?
Ne olursa olsun veriyorum şifreyi
sevgilim olsun(sevgi)  olsun
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****Hayat sofrası

Hayat sofrasından bir lokma yedik.
Haramsız olsun diye dikkat ettik.
Gönül gözümüz açık olsun dedik.
Yarabbim sana şükürlerim olsun.
++++
Yaren oldum ben arkadaşlarıma.
Canım feda benim can dostlarıma.
Dostluk,neşe, kattılar hayatıma.
Yarabbim sana şükürlerim olsun.
++++
Dünyada, zevkim sefam yoktur benim.
Keder,gam alır, mutluluk veririm.
Evcil'e dost için, uğraş veririm.
Yarabbim sana şükürlerim olsun.
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****Hayatım

ben küçücük bir, bebek olarak doğmuşum,
sarılmışım,sarmalanmışım,çocuk olmuşum,
fakirlikten azdaha, zatürre oluyormuşum,
açınca gözlerimi,dünyaya aşık olmuşum.
++
ilk okula gittim,ben takunyalarım ilen,
yollar bozuktu,zor yürürdüm talebe iken,
ilk okulu bitirdim,yalınayak hal böyle iken
açınca gözlerimi, dünyaya aşık olmuşum.
++
ilkokul beşe giderken, duydum sazın sesini,
saz çalma duygusu, çok güzel sevdim sesini
çalamazsın dediler bana,kıramadılar hevesimi,
açınca gözlerimi,dünyaya aşık olmuşum.
++
ANNEM işe gidiyordu,sekiz liraydı yövmiye,
evde lamba ışığı vardı, elektrik hak getire,
ağladım bir hafta,hergün bana saz al diye,
açınca gözlerimi, dünyaya aşık olmuşum.
++
çok güzel bir insandı, ANNEM kırmadı beni,
bana aldı elli liraya bir saz, güzel çal dedi,
ÖĞÜDÜNÜ tuttum,güzel çaldım,ettim hediye,
açınca gözlerimi, dünyaya aşık olmuşum.
++
türkülerdi,şiirlerdi,beni dünyaya bağlayan,
sazımdan dökülen nağmeler, oldu çağlayan,
EVCİL´im, oldum müzisyenlere, hep tercüman,
açınca gözlerimi dünyaya aşık olmuşum.
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****Hüzünlü sevgim

dün akşamdan kalan bir hüzün var yüreğimde......
içimdeki grurun eseri.
sana olan sevgimi engelleyen grurum varya! ! ! !
öyle yakıyorki içimi.........
cemâlinin güzelliği: tablolara konu olacak kadar güzel,
ve sana olan sevgim anlatılamıyacak kadar büyük.
içimde sana olan sevginin harmanlaşıp savrulması,
savrulan sevginin parçalarını tek tek toplayarak,
bir araya getirme uğraşım..
ve sana olan sevgimi bir şekilde,
belli etmem ve iletmem için,
kendimle olan savaşım....
savaşı hep kaybediyorum...
belkide kazanamıyacağım....
kazanamasamda seni hep seveceğim.....
sana olan sevgim:
ruhuma,güzelliğinin geri verilmez resmi olarak girecek.....
belki bir gün,grurumu yenip,
seni seviyorum diyeceğim.....
belki yakında.....
belki yakından dahada yakın.
belki de sevginle öleceğim.......
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****Menekşe kokulu sevdigim

güzelliğini anlatamam güzelim....! ! ! !
seni degil,resmini gördüğüm an:güneş doğuyorsanki........
birde cemâlini,canlı görsem varya...! !
dünya benim için yeniden yaratılacak sanki....
bakışların:bir tangonun güzelliği kadar,
huzur veriyor ruhuma....
resminde ki, sıcak güzellik, ısıtıveriyor içimi.....
ilham veriyorsun şiirlerime....
seviyorum galiba seni....
kalemim çoşuyor seni görünce...
hep güzelliğini yazmak istiyor..
kalemim raks ediyor sanki seni yazarken...
o kadar güzelsinki:mısralarla anlatılmıyor güzelliğin.
sana olan aşkımı mısralara sığdıramıyorum...
seni ruhumun derinliklerine koyuyorum.
sen varya........
benim ruhumun çiçeğisin....
ruhumda açan menekşe kokulu,
TEK SEVDİĞİMSİN.......
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****Ne olursun

Seni o kadar sevdimki bir bilsen
Saçının bir teline vermem dünyalarımı
Hele o kaşların keman gibi,
Şair yapar insanı.
Zülüflerin, hafif rüzğarla yüzüne gelse,
Kıskanırım rüzğarları bilirmisin.
Yıldız gözlüm gecelerimin ışğı olursun.
Bakışların adeta kalbimi aydınlatır.
Hele yanaklarının yangın kırmızısı,
Dudaklarındaki ateş! ! !
Baştan çıkarır beni sanki,
Adeta, büyülenmişim sana.
AY parçası gibi yüzün,
Parçalar yüreğimi,
Sana olan olan sevgimle,yaşam kaynağım olursun.
Seni çok çok seviyorum.
Duy sesimi ne olursun
NE OLURSUN,NE OLURSUN.
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****Sarhoş kalbim

Kalbim sarhoş,kalemimse yorğun bu gece.
Sevdiğimin aşkına susarım ben, her gece.
Bir selamını gönder, etme bana işkence!
Yarim ol diyerek bağrıma bastım ben seni.......
++++
Seni gören göz, inan dayanamaz aşkına.
Ne yaptım ne ettimse,söyle allah aşkına.
Tek suçum seni sevmekse,öleyim aşkınla.
Yarim ol diyerek bağrıma bastım ben seni.....
++++
Aşkım sevğinle,ummanlara açarken yelken.
Gönül gözüm seni gördü belkide çok erken.
Evcil´im belki hata ettim seni sevmeklen.
Yarim ol diyerek bağrıma bastım ben seni.....
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****Seven gözlerim

Seven gözler yalan söylemez.
İstersen bir kere bak gözlerime,
Seni nasıl sevdiğimi anlarsın......
Ve sana olan aşkımın yüceliğini....
Ben sevdim seni, hemde yürekten,
Laf olsun diye değil, anlıyormusun....
Senin o kahverenği gözlerin varya! ! ! ,
hele O şaçlarının omuzlarına dökülüşü,
O yanaklarındaki gamzen.......
Mısralarda anlatamıyorum güzelliğini.
Tebessüm ettiğin zaman,
bahar geliyor yüreğime....
Hele hele seni tehayyül ettiğim anda,
Ruhum havalanıp,uçuverecekmiş gibi,
Bir his doğuyor yüreğime...
Seviyorum seni....
Hemde delicesine..
Bir baksan gözlerime,
Seni ne kadar çok sevdiğimi,
Anlayacaksın.......
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****Siluetin

O gamzeli gülüşün varya,
Hele yüzündeki tebessümün.....
Ceylan gibi bakışın....
Bukle saçların..
Düşünmek bile güzel benim için.
Bir an bile sensiz olsam...
Sen yanımda olmasan bile,
Yıldızlara sorarım seni....
Onlarda bilmezse, kalbime sorarım seni,
Diyecekki:içimde ebediyete kadar saklı.......
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****Yüreğime perçinledim

Sevdim seni ben daima, gündüzümle gecemle.
Sana kır çiceğim dedim tüm sevgimle.
Seni koparmaya kıyamadım güzelim.
Seni varya?
İlkbaharın güzelliğinden daha fazla sevdim......
Senin için yıldızlardan bir gökyüzü oluşturdum kalbimde.....
Senin için yıldızlarla konuştum hep! ! ! !
Ve güzelligini,düşlerime resim yaptım.
Düşlerimde hep sana baktım.
Ve seninle avundum,
Aynam sen oldun biliyormusun?
Senin için aşk pınarı oldum......
sevgi suyu akıttım senin için...
Ufacık dünyamda hep sen vardın...
Niye diye sorarsan,,?
Osarı saçların yokmu?
Kaderimi bağladım uçlarına.....
Hele o yeşil gözlerin yokmu ya?
O yeşil bakışlarını.....,,
Yüreğime perçinledim.....
PERÇİNLEDİM.................de ondan
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***Aklım varya

aklım varya,hep sende.....
düşünüyorum seni, neden bilmem.....
oysa senin beni, sevmediğini biliyorum.
adım gibi hemde..
ama yüreğimi ne yapayım......?
o seni öyle seviyorki.........
içimdeki yangına,
daha çok yansın diye körük oluyor.....
içimde inadına....! !
yandıkça yanıyor...
aklım varya düşünüyor yine,
çıkarıp at diyor yüreğini,
sevdiğinin kapısına....
isterse çiğnesin,isterse çöpe atsın.....
bir defacık da olsa ellerine alsın....
yinede sevmezse sevmesin...
ben onu hep seveceğim...
kalbim varya.....
birde aklım varya...
onu sev diyor........
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***Aniden

aniden bir rüzğar başladı ılık ılık esmeye,
üzerime doğru esiyordu sanki.
O anda bambaşka bir ruh hali,
sardı sanki bedenimi.
neydi bu neydi,nasıl olur derken,
bir güzel geliyordu sanki bana dogru.
ılık ılık esen rüzgarla beraber.
bana doğru baktı ve yüzünde tebessüm vardı.
ılık ılık esen rüzğarla saçları dans ediyordu sanki.
edalı bakışları kalbimi yangın yerine çevirmişti sanki.
O gamzeleri..........yangın kırmızısı yanakları.....
görülmek içindi sanki....
hele yürürken görünen endamı ısıttı içimi,
bana bir şeyler oluyordu o anda.
tatlı bir sızı duydum kalbimde.
işte o işte belkide ardığın sevgili.
aşkının başlangıcı olur belkide.
ama olmadı.......
yine aynı yerde ve aynı saatte aradaydım.
o ılık rüzgar bir daha esmedi.
ve güzeli bir daha görmedim.
ondan kalan bakışlarındaki tebessümdü sadece,
ve o ılık ılık esen rüzğarla beraber,
o güzelin görsel güzelliğiydi.
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***Aşkım söyletir

Aşkın söyletir beni bülbül avazı gibi,

Sineme battı sevgin,zehirlibir ok gibi,

Sevgim gerçektir,büyük ummanlar gibi,

Gamzelerine aşıkım,güzelliğin ise kılıç gibi.

+++
Ben ilah değil garip,fakir bir kulum,

Kalemim sevgidir, güzelliğine meftunum,

EVCİL olalı ben,çok bahtsız, bir kulum,

Gamzelerine aşıkım,güzelligin ise kılıç gibi.
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***Aşkımız

Aşkım yüreğindeki temiz nurundanmı acep?
Sevdim amma,acı çekerim,sevgindenmi acep?
Cemâlin güzelliğinden,hep yüreğim yanar, acep...
Evimizi bulutlar üstüne, yapsakmı ki sevdiğim......
+++++++
Görseler,bilseler, sevgimizi kıskanır kullar,
Bilmesin kullar, sadece bilsinler yıldızlar,
EVCİL derki,aşkımız,sevgimiz nazara uğrar.
evimizi bulutlar üstüne yapsakmı ki sevdiğim.

Feyzullah Evcil

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

***Aşkımızın kilimi

serdin gönlüme aşkımızın kilimini,yasakda olsa...
oturalım şuracıkta kilimimiz viranede olsa....
yolumuz çok uzun,çok zor meşakkatlıda olsa,
yorgun kalplerimizin hatırası var değilmiki burada.
+++++
gel otur yanıma sevdiceğim,gülüm benim.
hayatımı sana adadım,iki çift laf edeceğim,
sevdim seni bir kere,uğruna belki öleceğim.
yorgun kalplerimizin hatırası var değilmiki burada.
++++++++
aşkımızın hatırasına diktiğimiz ağaç büyüdü,
aylar mevsimler geçti,sevğimize hüzün yürüdü,
verdiğin sözler yalanmıydı inan içim çürüdü,
yorgun kalplerimizin hatırası var degilmiki burada.
+++++++++
çok zamandır seviyorum seni ne olacak halimiz?
bir cevabın yokmu? ne olacak içtiğimiz andımız?
Evcilim, yıllar geçti kavuşamadık ne olacak halimiz?
yorgun kalplerimizin hatırası var değilmiki burada.......
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***Aşkın-Sevgim

sana sevgi lazım,
bana ise senin aşkın.
ben senin olayım,
aşkını ver bana.
sen benim ol,
sevgim senin olsun.
kabul et sevdiğim.......ne olursun.
sevgim sıcak samimi,
sevgimle bahtiyar olursun.....
aşkını verirsen bana,
dünyanın en mutlu insanı olurum.
aşkını vermezsen bana,
inan bedbaht olurum.......
aşkını vermesende bana,
ben sevgimi veririm sana.
koy kalbine mutlu olursun
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***Aşkın ıstırabı

Aşkın ıstırabını bilmiyorsun,çok zalimsin sen,
Merhametsiz,acısan biraz bana,yaktın beni sen,
Uykusuz bir gecemi gecirdin? ,allah´ınıseversen,
Dünya sana hoş,güzel,bana zindan oldu sevdiğim.......
++++
kahrettim hayatıma,gündüzlerim hep gece oldu.
Cemâline yandım,yeşil gözlerin beni çok yordu.
Bağlanmıştım zülüfüne,tüm hayellerim yok oldu,
Dünya sana hoş,güzel,bana zindan oldu sevdiğim.........
++++
bana sevgini vermezsen verme,sana darılamam,
Sana beddua etme hakkını,kendime tanımam,
Ben evcil´im,aşkımla seni sevmeyi suç sayamam,
dünya sana hoş güzel,bana zindan oldu sevdiğim.
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***Ben söz verdim

Kalbim kırıkda olsa, severim daima.
Bir ömür geçireceğim,yalnız onunla.
Ettiği oyunlar, tak etsede canıma.
Elde değil sevmemek,ona ben aşığım.
++
Ben söz verdim ilk önce, sözümden dönemem
Yalnız resmi kalsada, kalbimden silemem.
Evcil'im ben, sevgime ihanet edemem.
Ölüm ayırana dek,onu seveceğim.
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***Candan arkadaş

Bir arkadaş arıyorum.
Sevdama sevdasıyla ortak.
Elim ayağım olmalı.
Neşeli oldugunda sevincim.
Üzüntülü oldugunda,
Göz yaşlarım onun için akmalı.
Kalbimde yıldızlar oluşturabilmeliyim onun için.
Ruhuma resmini gururla koyabilmeliyim..
Yalnızlığı:elemim,gamım,kederim olmalı....
İyi gündede,kötü gündede vefalı,
Çok ufak bir meşakkatta,
Arkadaşını terketmemeli
Varsa var olanla yetinmeli
Çok olduğu zaman tasarruf edebilmeli,
Ben onun için yaşayabilmeli,
Oda benim için.
uğrunda ölüme dahi gidebileceğim,
Bir candan arkadaşım olsun isterdim......
Böyle bir arkadaş:
Ancak şiirlerde,
veya filmlerde bulunur diyorum.....
Siz ne diyorsunuz?
17/08/1978
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***CemâlineYandım***

Aşık olalı meğer, körmüş gözüm,
Cemâline yandım,yanılmış özüm,
Bana sözü vardı,  tutmadı sözüm,
Ben yarim desemde,olmadı çözüm.
++++
Sevgisi zulüm,bizar'ım aşkından,
Yanmamış yüreği sevgiden, aşktan,
Güzel amma, yüreği var taştan,
Nasıl gececek, incecik sırattan.
++++
EVCİL söyler yine, doğru sözü,
Ciğeri    yanıyor,     ağlıyor özü,
Sevdi bir cânanı,  gülmedi yüzü,
Aşk diye sundular,nâr gibi köz'ü.
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***Dostluk***

Dostluk meclisinde toplandık yine.
Selamlar aldım,başım üzerine.
Tartışalım sevgiyi, muhabbetle
Kalbimiz çoşarak, sevgiyle dolsun......
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***Duygularım

Duygularımı sordum, yaşlı bedenime.
Dediki:hakaret etme yüce sevgine.
Anlat duygularını,en çok sevdiğine,
Bahtiyar olursun,sevgiler olmez.
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***Düşlerim

yazamıyorum artık nedense...
köreldimi sana olan aşkım,
yoksa bitimi acaba?
denizlerin maviliği,
doğanın yeşilliği de ilham vermiyor kalemime
neden?
belkide sebeb sensin...........
sarı şaçlarındaki manalı savruluşu göremiyorum...! !
yeşil gözlüm:yüreğim,
can alıcı bakışlarını bekliyor belkide.....
yüregimdeki volkanı harekete geçir! !
azgın dalgalarla gel üzerime.....
kanat yüreğimi be güzelim...!
bir şeyler şöyle...
seni seviyorum gibi....
yorgun kalbime merhem olsun sözlerin...
dudaklarındaki yangını gönder bana,
kor alev olup yanayım ateşinle! ! !
gecelerimdeki düşler seninle geçsin hep.
karanlık gecelerim seninle aydınlansın....
hiç olmazsa manevi varlığınla sarmaş dolaş olayım...
uzat ellerini.....
bir buse kondurayım üzerlerine....
aniden seni kendime çekip, sarılayımsana
doya doya öpeyim seni....
düşlerimde bile olsa
göğsümde yatırayım seni,
kalp atışlarım ninni olsun sana....
ellerini ellerime kilitliyeyim...
sabah kalktığımda
güzel bir rüyaydı güzel bir düştü teşekkürler diyeyim.........
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***Gönlüme Bahar Geldi***

Dost derim bağrıma,basarım seni,
İncitmez  sözlerin,   başım   üzeri,
Yokluğun dâğlar,  garip   yüreğimi,
Tez gelirim  sohbetin,duymak için
++++.
Cân'a cânan gerek, fâni dünyada,
Cânan için hep, yatarım  rüyaya,
Mihnet'im yoktur, yalana,   riyaya,
Dost'a sevdalıyım, ilk bahar gibi.
++++
İlkbahar'dır sözün,özün yaz ayı,
Kalbin sıcak,sanki agustos ayı,
EVCİL çok sever,dostu aramayı,
Gönlüme bahar geldi, bugün yine.
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***Gülüm

sen gül ol,
bende dikeni.
sana el uazatana batayım.
seni koparacak elleri kanatayım.
sen sevgili ol,
bende sana aşık.
sevgini ver bana,
ruhumda saklayayım.
seni seviyorum de bana,
aşkımızın şiirlerini yazayım sana.
yarimsin de bana,
küçük bir bahçeli evde,
hayatımı adayayım sana..........
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***Kara talihim

aşkım büyüktür engel tanımaz inan benim,
sana bağlandım seni,çok derinden severim,
aşk girdabında yıllarca da olsa dönerim,
mevlana gibi oldum bir gün sana gelirim.
+++++
seven ğönlüm delidir, her cefana katlanır,
kanım aksada,aşkım,dikenine katlanır,
günahlarında olsa, aşkım için aklanır,
mevlana gibi oldum,bir gün sana gelirim.
+++++
bahtı kara talihim,sana ben,ağlasammı,
sana kavuşamadım,karalar bağlasammı,
EVCİL´im acep,ahirette ona,kavuşsammı
mevlana gibi oldum, bir gün sana gelirim.
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***Seni görmek istemem bir daha

Seni gördüğüm anı hatırlıyorum.
Görmek istemem inan bir daha......
O anda büyülendim biliyormusun?
Etlerim kemiklerinden ayrıldı! ! ! ! ! !
Ve sanki bir sarhoşun ayakta duramaması gibi,
Yere yığılmak geldi bana,ayaklarım taşımıyordu bedenimi.! ! !
Hele kalbimin çarpıntısı,o silûetin için! ! ! ! ! ! !
Seni görmek imkansız benim için,
Dayanmaz be güzelim! ! ! ! seni görmeye bu köhne kalbim! ! !
Okadar güzelsinki.......
Bakışların efsunlu sanki....! !
En içlerimi yaktı,yıktı kavurdu adeta..
Ruhumda çerceveledim resmini!
Gönül çercevemdeki resminde meleklerde çıkmış.....
Melek gibisin çünki.......
Yanaklarındaki gamzen,
O gamzeli tebessümün......
Kınayla boyanmış kahverengi saçların ipek gibi sanki! !
O yürüyüşün yokmu ya,
Bir cihana bedel! !
O anda allahıma şükrettim.
Böyle bir güzeli yarattığı için.
Sordum kendime aşık oldunmu diye?
Bu soruya cevap veremedi kalbim........
Soluk soluğaydım çünki....
Aşık olmak ne demek,
Canım feda olsun dedim kendi kendime! ! !
Seni görmem imkansız güzelim,
Dayanamaz bu köhne kalbim,
Cihana bedel güzelliğine.....................! ! !
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***Sevdigime

sevdiğim......
bir kapısı olmalı,kalbindeki müstesna yerin.
açıp içine girebilmem,
ve sana olan sevgimi anlatabilmem için.......
sana olan sevdam:
mavi denizlerin,dalgaları kadar saf,
kırlardaki menekşeler kadar masum,
yeni açan bir gül kadar güzel, ve ilk......
sevdalıyım sana güzelim.......
yıldızların görkemli güzelliğinden,
daha güzel olan yeşil gözlerine.....
ve açık kahverengi saçlarına...
bir kıvılcım bekliyorum aşkıma......
bir bakışınla yüreğimde fırtınalar patlasın,
volkanlardan püsküren ateşler gibi,
yüreğimde:aşkınla yansın istiyorum.
kalbim aşk yıldızının selamını,
yolluyor sana......
cevabını...heyecanla ve büyük sabırsızlıkla bekliyorum.
çünki seni seviyorum...
sana olan aşkıma
evet demeni bekliyorum.
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***Sevmeyi,sevmek

Sevmeyi,sevmek ne güzel bir duygu değilmi.
Sevğiyi sevmeyi sen öğrettin bana.
Sıcak duyguların, samimi gülüşün,
Gözlerinin içindeki pırıltımı acaba sevgi?
Dudaklarının arasından çıkan kelimeler,
Mısralarımı süslüyor ahenkli,ahenkli.
Güzelliğini anlatıyorum kafiyeli kafiyesiz.
Sarı saçlarını,yeşil gözlerini,
Mısralarda anlatmakmı acaba,
Sevmeyi sevmek?
Bence seni sevmek.
Ve senin sevgin,
büyülü sarmaşığın vücûduma sarılması gibi,
Sarsın benligimi.
Hiç bIrakmamacasına,
Delicesine, orantısız, hoyratça bile olsun.
Seni sevmek
Bana sevmeyi sevmek gibi,
Güzel bir duyguyu öğretti.
Onun için,
seni,
Çok SEVİYORUM.
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***Tarifi mümkün olmaz

Tarifi mümkün olmaz aşkımın benim.
Yeşil gözlü,sarı saçlı yarimdir benim.
Bir gülüşüne bir sözüne canım veririm.
Gönlümdeki taht beni seven sevgilimin.
++++
Benim yârim gonca güldür dalında.
Bülbül oldum onun için seyran bağında.
Aşkımı anlatırlar cümle alem diyârında.
Gönlümdeki taht beni seven sevgilimin
++++
Sakınırım gözüm gibi özüm çok sevdi onu.
Çok memleket gezdim diyar diyar aradım onu.
Evcil´im hasretle bağrıma bastım onu.
Gönlümdeki taht beni seven sevgilimin.
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***Yalnız biri

Ne yapacaksın beni!
Benden ne sevgili olur nede arkadaş!
Neden dersen?
Yıldızlardan bir gökyüzü oluşturamam ki kalbimde.....
Zaten ben sana,sevgilim demeyede utanırım....
Ve zenginde değilim.
Üstelik uçağımda yok,arabamda yok.
Farkında değilsinki, kalbim yalnızlıktan köhneleşmiş.
Sonra beni,doğrucu olduğum için dokuz köyden kovarlar.
Birde gönül kapım kilitli.........
Ben temelden fıkrada anlatamam.....
Neden ısrar ediyorsun ki! !
Senin aşkının hayalini düşünmek yeter bana.....
Resminide gönderme istemem! !
Ben seni gören gözlerinle değil,
Gönül gözüyle görmek isterim.
Bu..................yeter bana...
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***Yalnızlıklar bir ok gibi**

Yalnızlıklar fırlatılınca bir ok gibi ıslık sesiyle
Karanlığa bürünürüm ben yalnızlıgın sessizliğiyle
Cânâ kahrederim karanlığın illizyon gösterileriyle.
Bir tek suçlu benmiyim sorarım kendime tekrarlıyarak
++++
Canımdan kopup giden cânânım acıdır vefasızlığın.
Bir leke gibi sürüldü  alnıma karanlık yalnızlığın
Asude gönlümü tüketti fırtına gibi duyarsızlığın
Bir tek suçlu benmiyim sorarım kendime tekrarlıyarak.
++++
Tek suçlu benmiyim soruyorum kendime tekrarlıyarak
Acıyorum kendime eski anıları canlandırarak
İllizyon gösterileriyle beyhude zaman harcayarak
Bir ömrün geçti EVCİL değersiz aşkıyla parçalanarak.
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***Yazamam  artık

yazamam artık seni mısralarıma......
yazamamki....
neden diye sorma sakın.!
pırıltılı gözlerinin güzelliğini,
ruhumun penceresinden baktığımda,
göremiyorum artık....
seni mısralarıma yazmam, belkide son olur.
bu mısralardan sonra.
yıldızlara bile bakamam artık......
oysaki....
okadar seviyorumki yıldızları....
göğsüme,
o yıldızlardan,bir gökyüzü oluşturmuş olmama rağmen...
varsın olsun ne çıkar...
göğsümdeki yıldızlardan gökyüzü,
kaybolmazya yüreğimden....
çok yalnız kalırsam! !
çıkarırım yüreğimden,
birer birer sever,
tekrar yerine koyarım....
kimse engelliyemez ya..
yıldızları çok seviyorum...
halada seviyorum.
çünki gecelerimde,
yıldızlarla beraber,
oluyorum.
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***Yıldızlara sorun yalnızlığımı

Yıldızlara sorun benim yalnızlığımı.
Gecelerin kabûsu üzerime çökünce,
Sevdiğimin kirpikleri yay,
Gamzesi ok olur aniden! !
Yüreğim sevdiğimin düşüyle,
Yavaş yavaş acımaya başlar.
Aniden silûeti canlanır karşımda.
Sarı saçlı, şahin bakışlı,ay yüzlüm.
Hele hele gözleri! !
Yıldızlardan bir gökyüzünü andırır bana.
Yalnızlık kâbusumu birden aydınlatıverir.
Ve bir anda kayboluverir silûeti.
İşte o zaman sorarım yıldızlara sevdigimi.
Yıldızlar bilmiyoruz deyince,
Mahkum olurum yalnızlığımın kâbusuna
Ve yalnızlığımın karanlığına
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***Zeytin dalı

Bir zeytin dalı uzat bana,
Bir tanem.
Seni çok seviyorum.
ellerini ver bana,
ne olur......
sıcakılıgını yüreğimde duyayım.
O  anda...
Ellerim titreyecek biliyorum.
Gözlerinin buğulu bakışlarına,
Zavallı kalbim dayanabilecekmi,
Bilmiyorum.
Bir an olsada,
Çok mutlu olurum.......
Hiç olmazsa....
Kollarında ölürüm.......
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**Ağlama Güzelim.

Ağlama be güzelim.
Yazdıklarına taştan yürek olsa,
Dayanamaz.......
Kim feda etmediki ömrünü....
Vefasız insanlara..
Anaların, babaların suçları,
Yoktur inan....
Kader bu..
Alın yazısı...
Düzen böyle....
Adalet varmı söyle....
Şans talih kader kısmet...
Alimler, zalimlerin elinde,
Güzellerse, çirkinlerin......
Felek kahpe....
Bir oyun oynanıyor,
Adı hayat....
Batsın böyle hayat....
Güçlülerin ellerinde bir olta,
Biz ise oltanın ucunda yem.
Olta öyleki, ucundan kurtulmak yok.
Büyük balıklara yemiz.....
Ama bizim YÜREK´lerimiz
İnanki tertemiz....
Sevgimizle,
Her zorluğun üstesinden geliriz.
İnanınki geliriz.
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**Aşkım

masamın üzerinde beyaz bir kağıt....
elimde ise kalemim.....
aklımda.....,
sen varsın sadece.....
kalbimse yanğın yeri gibi....
sen ve ben varız şimdi.
birde yıldızlar...
bakıyorum yıldızlara...
bir tanesi öyle parlıyorki.....
sana benziyor sanki.
ona aşkımın ismini taktım............
ve o yıldızı kalbime koydum biliyormusun.
aynı senin sevgini koyduğum gibi.....
seni göremediğim anda,
mısralarıma yazıyorum....
o anda silûetin geliveriyor gözlerimin önüne.
saçların,o gülüşün,
ve gözlerindeki ışık huzur veriyor ruhuma.
o an yanımda olmanı çok istiyorum biliyormusun?
gögsüme yaslanıp:
seni seviyorum diyeceğin anı,
büyük bir özlemle bekliyorum.
çünki seni.......
çok seviyorum.
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**Aşkımı anlatıyorum

Aşkımı anlatıyorum sana saf ve temiz
Duygularım ise azgın dalgalar gibi
Bazen üçlemelerle geliyorlar yüreğime
İşte o zaman kanıyor yüregim anlıyormusun.
Ama bir anlasan beni,bir anlasan.........
Anlıyamazsın! sen kaf dağındasın çünki.
Bense oturmuş bekliyorumseni,
Küçük bir balıkçı kahvesinde.
Aşkın: kızıl güneş gibi yakıyor içimi,
Yavaş yavaş batarken bile.
Bense saf saf o kızıl güneşi içime koymaya çalışıyorum.
Martılar geçiyorlar şimdi üzerimden
Soruyorum nereye martılar? diyorum
Bilinmeyene diyorlar
Bende diyorum,benim aşkımı bilmeyene doğru
BİLİNMEYEN YERE DOĞRU.

Feyzullah Evcil

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

**Kırmızı çakmak

kırmızı bir çakmak....
masamın önünde ayağa dinelmiş,
yanında maltepe sigaram,
bir tabakta leblebi,birazda beyaz peynir....
vede bir tabakta soyulmamış fıstık.....
hepsi birer anı gibi.....
açılmamış bir ufak yeni rakıda var masamda
unutmadan söyliyeyim.....davetliyi bekliyorlar......
öylece duruyorlar masamda..
bense sessiz düşünüyorum.....
dalmışım alemlere..
kalemim elimde yazmaya hazır....
kırmızı çakmağa bakıyorum...
ne anıları var,öyleki....
alıyorum yakmak için,
yanmıyor aşkı bitmiş..
başka bir çakmakla yakıyorum sigaramı....
bir duble koyuyorum....
sazımda yanımda
başka alemlere dalıp gidiyorum.....
kırmızı çakmağın anılarına çalıyorum....
ah bir ataş ver çigaramı yakayım..............
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**Seni çok sevdim

hayalini kurardım,aşkı bilmeden,
kalbim çok, yalnızdı, seni görmeden,
çöpçatan çatmış,belki çok önceden,
kanımla,canımla, seni çok sevdim.
++
öyle bir sevgi, açtınki içime,
aşkının oku,saplandı sineme,
sevgin yayıldı,bir kere, kalbime,
kanımla,canımla,seni çok sevdim.
++
hayatım oldun, seni tanıyınca,
yaşamıyorum ben,sen olmayınca,
gündüzlerim gecem, sensiz olunca,
kanımla canımla,seni çok sevdim.
++
aşığım sana ben,inan sevgilim,
aşkımı sana,haykırmak isterim,
EVCİL´im seni,yürekten severim,
kanımla, canımla,seni çok sevdim.
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**Sevdiğime mektup

Sana yazıyorum bu satırları
Yalın,saf ve temiz olan aşkımı anlatmak için.
Seni düşünüyorum şu anda!
Ulu bir çınar ağacının altındayım,
Yeni yeni filizleniyor,
senin tazeliğin gibi.
Yılın bu mevsimi güzel oluyor
Senin güzelliğin kadar olmasada.
Hava hafif hafif tiseliyor.
Ve aniden bir gökkuşağı beliriveriyor.
Gökkuşağının içinde seni görüyorum sanki.
Gözlerinin yeşilini görüyorum.
O kadar güzelki! ! !
Karşımda denizi görüyorum bütün ihtişamıyla.
Denizde en az senin kadar güzel.
Derinliklerindeki esrarı düşünüyorum
Ve seninle kıyaslıyorum.
Ruhunun derinlikleri:denizin derinlikleri kadar güzelmi acaba?
Ve bir ilk bahar mevsini özlediğim kadar sesini de özledim.
Vebana söylediğin güzel türküleri
Sana seni özlediğimi yazmaya çalışıyorum.
Senin bana yazacağın heceleri
Merakla ve heyecanla bekliyorum...................
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**Vefasız sevgiliye

bir şiir yazmak istesem,
şiirimin konusu aşktır.
mevzusu ise sevgilidir.....
sevgili ya sarı saçlıdır,yada siyah.....
ya selvi boyludur,
yada kısacık....
teni buğday tenli,
kirpikleri ise ok olur, kaşlarıda yay...
hep sineme batar oklar....
aşklarımın büyüklüğü,
ummanlara sığmaz....
sevgilinin aşkı, bende kâbe gibi olur nedense..
aşklarım:çok sessizdir...
söyliyemem aşık olduğumu sevgiliye...
zaten ima etsemde anlamamazlıktan gelir.....
boş ver aldırma sen......
yaz yine kalemin boş durmasın.
güzele güzelde, veryiğidin hakkını....
seni anlamazsa geçme sokagından,
ondan kolay ne var...
aşk sevdası güzeldir be aşık!
vazgeçme....
sev yine sen onu....
sevki..... hemde derin sev......
sevmek tanrının bir lûtfu
sevenlere cevr edenlerse..........
acı çeksinler bir ömür boyu...
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**Yıldızlar

Bu gece yıldızlara bakıyorum şimdi.
Ne kadar uzakta,ne kadar ihtişamlı.....
Ve ne güzel göz kırpıyorlar değilmi?
Hani varya seni,
 İlk gördüğümde ban kırptığın göz gibi...
Ve bana bu tarafa gel der gibi,
Başınla işaretini hatırlattı bana.
**
Yıldızlara bakıyorum yine şimdi.
Elimde bir çiçekle, sana koşarcasına gidişimi,
Sana merhaba deyişimi,
Ürkek ama bana çok anlamlı gelen teşekkürünü,
Sonra sana ne konuşacagımı,
Ne söyliyebilirim diye,düşünüşümü......
**
Çok seviyorum yıldızları,
Seni sevdigim gibi,
Ve yıldızlara baktıkça,
Seni hatırlamayı,
Çok seviyor
Çokmu çok seviyorum.
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*Aşk yıldızı

Gözlerine baktıkça,
Aşk yıldızını görüyorum sanki.
Gözlerindeki yıldızın,
Etrafı beyaz,ortası yeşil.
Bir noktacık var tam ortasında.
Sanki bana benziyor.
O yıldız,
Beni alıp götürüyor sana.
Bazen kanatıyor  içimi....
Belkide o anda volkanları patlıyor.
O zaman seni daha çok seviyorum.......
Seni daha çok istiyorum.
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