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Sevmemişsin
Sevmemişsin
Dün akşam gelişinde
Bir başka halin vardi
Sanki o sen degildin
Başka birisi vardi.
Bir telaşın vardı ki
Birşey demeden gittin
Ne sarildin boynuma
Ne de bir veda ettin.
Bir baktim da kalbini
Unutup da gitmişsin
Açtım baktım içine
Beni hiç sevmemişsin.
.............
Yılları yollarında
Nasilda harcamisim
Ben senin kollarında
Nasilda aldanmisim
Hani nerde yeminler
Nerde verdiğin sözler
Seninde kalbinde yosun tutmuş
O anılar o izler
Bir baktimda kalbini
unutup da gitmişsin
Açtım baktım içine
Beni hiç ama hiç sevmemişsin[ italik ]
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/1211335/sevmemissin.html

Ana
ANA
Gurbet elde bir mektup geldi elime.
Yazmışlar yetiş anan son nefeste.
Kırıldı o an dizlerim
yıkıldım kalkamadım.
Dizlerim sizladi gözlerim ağladı.
Geldim ana dedim geldim mezar başına.
Önce savurdum topragini başıma.
Sonra öptüm sardım kendimi mezar taşına.
Sol yanıma bir ağrı girdi.
Yokluğun beni kahretti etti ana.
...
Şimdi sana muhtacim.
Sensiz günlerim acı ana
Aklıma geldi anam hani
okşamaya kiyamadigin saçım.
Bak şimdi ağardı anam.
Sen yoksun beni kimseler anlamıyor.
Senin gibi kimse sevmiyor ana.
Acinla..
Yaktım bir sigara
cemalin göründü o anda.
Guluyordun açmış kollarını
beni saracaktin.
Koştum ana koştum kollarına. Bir
baktım sardı boşluğum kolları yine.
Dayanamıyorum anam.
Sagimda yatıyor yâr solumda
şimdi sen yatıyorsun ana.
Yana yana ne ciğer kaldı ne yürek ana...
....
Sensizim yar dedim aldım gittim basimi.
Sende gittin anam vurdum
simdi taşlara başımı.
Döküldü gözlerimden yaşlar.
İcerimde ana sönmüyor yanginlar.
Sensiz perisanim ana garibim ana.
Kimse senin gibi sevmiyor ana
Yokluğun yaktı beni ana yaktiii....
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/1211447/ana.html

Bıraktım
Bıraktım
Ben Bugün başımı alıp gidiyorum bu aşktan,
Sana gururun kadar büyük bir sen bıraktım,
Yanıma bana dair hiçbir şeyi almadan,
Sevdan ile erimiş bitik bir ben bıraktım.
..........
Toz pembe hayallerle daldı her gün rüyaya,
Belki de bile bile kandı senli hülyaya,
Sadece senin ile mutlu baktı dünyaya,
Umutları yel olmuş yaşlı bir göz bıraktım
..........
Seni andı söyledi her dakika ve her an,
Oydu yokluğunda hep hıçkırığa boğulan,
Kimi gün isyanlarla savaşıp da yorulan,
Harap düşmüş, tükenmiş, suskun bir dil bıraktım.
..........
Gözüm gibi sakladım verdiğin günden beri,
Hatırlatır baktıkça sana benli günleri,
Dökülmesin diye hiç açmadım o defteri,
Sayfaların içinde kuru bir gül bıraktım.
...........
Biraz yıpranmış ve de birazcık kırık belki,
Bilirsin senden başka kimseyi sevemez ki,
Bende durmasın dedim sensiz neye yarar ki,
Küllenen sevgin ile dolu bir kalp bıraktım..
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Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/1211553/biraktim.html

Aşk Yorgunuyum
Her gece resmini öper
uyurum;
Hasretini bu denli durdurrum;
Bir gülersin diye avunurum;
Ben yasadigim aşkın yorgunuyum.
&#128420;&#128420;&#128420;&#128420;&#128420;&#128420;&#128420;&#128420;&#128420;
Bu aşkı hiç bitmeyecek sanmıştım;
Seni gönlüme bağlayıp sarmistim;
Böyle bir aşka nasilda kanmistim;
Ben yaşadığım aşkın yorgunuyum.
&#128420;&#128420;&#128420;&#128420;&#128420;&#128420;&#128420;&#128420;&#128420;
Sevgili dediğin vefasız cikti;
Yaşayan bedenim canından bikti;
Amansız terk edişin beni
beni bir anda yikti;
Ben yaşadığım hasretin aşkın yorgunuyum.
&#128420;&#128420;&#128420;&#128420;&#128420;&#128420;&#128420;&#128420;&#128420;
Meğerse aşkımla oynamış;
Ama bilmemiski giderken
aklimla oynamış ;
Sevgiside sözüde aşkıda hep yalanmış;
Beni bu yalan Dünya'da derde salanmiş;
Ben bu hasretin bu özlemin;
Bu aşkın yorgunuyum....
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/1211696/ask-yorgunuyum.html

Gel Öldür Beni
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/1211974/gel-oldur-beni.html

Böyle sevdim
Aşkın yaşı yoktur,
mantığı da
adaleti de.
Bir sonbahar bahçesinde açan gonca gibi
açtın yüreğimde.
Bir daha solmamak üzere,
ve hiç bir zaman benim olmamak üzere.
Ben seni böyle sevdim birtanem.
///
Hep bakışlarına susadım,
susadıkça sabahların donduran soğuğuna,
akşamların sensizliğine
daldırdım hasretimi.
Düşlere sığmadığın gecelerde
hayallere sakladım seni.
Ve, bir boşluğa uzandım da
geriden geriye kokladım seni.
Ben seni böyle sevdim birtanem
///
Ben seni gözlerimde değil
Küçücük yüreğimdeki
Büyük fırtınalarla sevdim
Heyecanla atmazdı
Sakindi senden önce kalbim
Artık senin için çarpan bu yürek
Bir ömür sürmeli
Aradığımda
seni bulmalıyım içinde
Benden başkası olmamalı sende
///
Zaman oldu, dağıttım,
darmadağın ettim seni.
Tıpkı garip bir bülbülün
kanat çırpışlarıyla
gül yapraklarını uçuşturduğu gibi.
Bazan, buseler kondurdum yanaklarına
kelebeklerin, leylâklara dokunduğu gibi.
Sana kiymayi hiç düşünemedim.
Sen hiç uzaktan sevdin mi.
Seni hayelinle bile sevdim işte
Ben seni böyle sevdim birtanem..
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Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/1213471/boyle-sevdim.html

Anlarsın Beni
Anlarsın beni Bir ateş düşerde yüreğine, ararsan beni sevdiğim
Bil ki yoruldum,
gidemedim,
uzaklarda değilim.
Yarım kalmış, çaresiz
Sevdaların
ilk acısında, Oynanmış,
kırılmış gönüllerin
son sancısında,
Gidene dökülen gözyaşının
her damlasında
Sevmeye küsmüş yüreğinin,
Tam ortasında,
Yokluğunla beni başbaşa bıraktığın yerdeyim.
&
Yüreğimin en derin
en bilinmeyen yerindesin.
Ne uzanabiliyor sana ellerim , ne de vazgeçebiliyor senden.
Sana aç sana susuz
sana meftun biçare yüreğim.
Kalbim en büyük sığınağın olsun yar.
Sen Besmele ile başlayan sevgime yakışanımsın.
Mahşere kadar tutacağım sevda orucumsun.
Sen benim içten içe
kanayan en derin yaramsın.
Ne kadar özlendiğini
bir bilsen yokluğundan utanırsın.
&
ömür vazgeçilmez sanma
bakınca anlarsın beni
yoluna bir kara sevda
çıkınca anlarsın beni
hazan bürür bağlarını
siler gençlik çağlarını
efkar sabır dağlarını
yıkınca anlarsın beni
içini bir sızı alır
herşey biter hüzün kalır
can tenine fazla gelir
bıkınca anlarsın beni
&
tarifi yaşamakdan zor
ne desem anlatılmıyor
sönse bile aşk denen kor
yakınca anlarsın beni
yollar uzar arşın arşın
boşa gider her barışın
yar diliyle üç beş kurşun
sıkınca anlarsın beni
şimdi ne desem boşuna
gelmeyen bilmez başına
göz yaşın mezar taşıma
akınca anlarsın beni...
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/1242498/anlarsin-beni.html

Dönmedin
Yapraklar döküldü hazan ruzgarlariyla
Mevsim kışa döndü sen dönmedin.
Bitmiş bir sevdanın acı hatiralariyla
Takvim başa döndü sen donmedin
Hasret yüklü gemiler saldım
Mavisi yosun tutmuş bulanık denizlere
Aylar yıllara döndü sen DÖNMEDİN...
&#128567;
Umutla bekledim dönersin diye
Bir gün gururunu yenersin diye
Bir kere sevmeyi denersin diye
Dünyam zindana döndü sen dönmedin
Turnalar uçurdum gittiğin yöne
Divane dolaştım ardında döne döne
Bir geri aldım saatleri bir öne
Bekledim bunca gün bunca sene
Ne yapsam yetmedi o taş gönlüne
Hep bir yalan buldun hep bir bahane
Turnalar geri döndü sen DÖNMEDİN...
&#128567;
Bir bahane edip gittin uzaklara
Unuttunda soysuz geri dönmedin
Bahçeler bozuldu bağlar bozuldu
Ağlaya ağlaya bittim dönmedin
Her gelenden senden haber bekledim
Günleri aylara tek tek ekledim
Vari yoğu toparladım dekledim
Çağlaya Çağlaya bittim DÖNMEDİN...
&#128567;
Her gece hayelinle uyudum
Sana kavuşmak içindi bütün umudum
Suya hasret çöl gibi yandım kurudum
Aslı kereme döndü sen dönmedin
Yaram vereme döndü sen donmedin
Hani bizim için de bir umut vardı
Hani sabır köleyi sultan yapardı
Nede olsa kışın sonu bahardı
Gidişin yüreğimde kıyameti kopardı
Hayatim cehenneme döndü sen DÖNMEDİN...... &#128567;&#128532;
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Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/1242877/donmedin.html

Mahşere Kalsın
Ben senin adini gömdüm maziye
Kapattim perdeyi sen gorme diye
Artik birsey kalmadi ki geriye
Aşkımın vebali mahsere kalsin
Bile bile hançer vurdun bağrıma
Artik soylecek sözüm yok sana
Atestim kül oldum dönüp baksana
Külümün hesabi mahşere kalsin..
Beraber oldugumuz her yeri gezdim
Adını nefretle kalbime yazdim
Sevmeseydim vicdansiz boyle kızarmıydım
Aşkımın vebali mahşere Kalsın...
GeNcO_27 &#128567;️️

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/1261426/mahsere-kalsin.html

Özledim Anne
Özledim Anne
Hersey dün gibi aklımda
Dokunusun, gulusun, bana bakısın
Şimdi senin için yok diyorlar bana
ONLAR bilmezlermi ana evlat hiç ayrılmaz
helede anneler hiç unutulmaz
&#128117;&#127995;
ben seni hiç unutmamadım annem
hersey sanki Bir Hayal, masal gibi
odana giriyorum heycanla
hala o Yatakta bana bakacakmısın gibi
ben seni çok özledim annem
&#128117;&#127995;
Buruk bi acı sarıyor her yanımı
Senin gidişini düşündüğümde
Deliriyorum sanıyorum bazen
Sonra sen rüyalarıma giriyosun
Ama rüya değil gerçek gibisin anne
&#128117;&#127995;
sorsalar bana en çok ne istersin
Anneme kavuşmak derim
Ya sengel yanıma ya beni al yanına
Ağlıyorum herkes Kiziyor bana
Unutamadım bu suçmu anne
&#128117;&#127995;&#128532; .... Özlüyorum seni ANNE
GeNcO_27 &#128567;️️
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/1261735/ozledim-anne.html

Kaz Mezarcı
Bak karşıdan göründü
çaresizliğin bir ucu.
Geliyor mezarcı umutsuzlugun.
Son anı.
Kaz Mezarcı derinden koyacağım.
O karanlığa bu öksüz aşkı.
Gömecegim kimseler gormesin.
O acı anı.
Kaz Mezarcı kandım o kalbe ben.
Mezarcı o gözleri hançer degilse
Yüreğim neden kaniyor.
Ayrılık ölüm degilse.
Gözlerim neden ağlıyor.
Dinle beni mezarcı, dinle sözümü.
Kapatırsa birgün felek gözümü,
göremezlerse sevdiklerim yüzümü,
Mezarımı ağır ağır sen kaz mezarcı! ..
.....
Mezarcı bir taş hazırla bana,
Bir kaç söz söyleyeyim ben sana,
Bir ders olsun onu okuyana,
O taşalarını sen yaz mezarcı!
De ki: Önce çok seviyordu,
Hasretti, o ateşle kavruluyordu,
Kavuşmak için Allaha yalvarıyordu
Bırak benden dünyaya bir iz mezarcı!
Kaz Mezarcı kandım o kalbe ben.
Mezarcı o gözleri hançer degilse.
Yüreğim neden kaniyor.
Ayrılık ölüm degilse.
Gözlerim neden ağlıyor.
Aşk ızdırap değilse
neden içim yanıyor ...
....
Durma devam et de kiGülemezdi,
İstese de başkasını sevemezdi,
Hasretin ateşini hiç sevmezdi
Sen de ateşe kül ol hep toz mezarcı!
Sen en alta şu sözleri
ekle : Unutmadı de güzel görünüyor,
artık senleri davet ediyor,
Taşa sevgi yaz, aşk yaz mezarcı!
Kaz Mezarcı kandım o kalbe ben.
Mezarcı o gözleri hançer değilse .
Yüreğim neden kaniyor.
Ayrılık ölüm degilse.
Gözlerim neden ağlıyor.
Aşk ızdırap değilse
neden içim yanıyor ...
....
Öyle bir yazı yaz ki,
Tercüman olsun büyük aşkıma,
Okuyanlar dönsün birer şaşkına,
Aşkımı satır satırı sen diz mezarcı!
Mezarcı sözlerime sakın boş verme!
Ayırma sevenleri sakın ayırma!
Nefret et ayırandan sen de kayırma!

Göl mezarını dağa şen kaz mezarcı!
Kaz Mezarcı kandım o kalbe ben.
Mezarcı o gözleri hançer değilse
Yüreğim neden kaniyor.
Ayrılık ölüm degilse.
Gözlerim neden ağlıyor.
Izdırap değilse Aşk
neden içim yanıyor ...
....
Rüyamda sevgilim bugün, canlandı,
Ayırmışlar beni ağlarım onun gün,
Rastlarsan ya Bir Gün sevdiğime olur,
Söyleyeyim de ona bir söz mezarcı!
Unutmasın onu çok sevdiğimi,
Allahtan hep onu dilediğimi,
Hayal kurup, söylenip, istediğimi,
Ölmeden ayrılmayız bil biz mezarcı!
Sanma ki şu halime değilim razı,
Aklımdan geçiyor ayrılıksız!
İbret olur aleme anlımdaki yazı,
Ayrılırsak bana ölüm çok az mezarcı!
Kaz Mezarcı kandım o kalbe ben.
Mezarcı o gözleri hançer değilse .
Yüreğim neden kaniyor.
Ayrılık ölüm degilse.
Gözlerim neden ağlıyor.
Aşk ızdırap değilse
neden içim yanıyor ...
....
Derdimi anlatacak dostum yok benim,
Anlatsam ağlarsın derdim çok benim,
En büyük derdim güzel sevdiğim,
Bırak derde doyayım biraz mezarcı!
Duygulu bakışı aklımda benim,
Olmazdı mı mezarcı sevgilin senin?
Olsaydı yokluğunda naciz bedenin, şimdiye kadar
bir köz mezarcı ..
Kaz Mezarcı kandım o kalbe ben.
Mezarcı o gözleri hançer değilse .
Yüreğim neden kaniyor.
Ayrılık ölüm degilse.
Gözlerim neden ağlıyor.
Aşk ızdırap değilse
neden içim yanıyor ...
GeNcO_27&#128567;️️

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/1261907/kaz-mezarci.html

