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DİM...
ÖZLEDİM SEVDİĞİM,
O BENİ BENDEN ALAN BAKIŞINI ÖZLEDİM,
CAN VEREN DOKUNUŞLARINI ÖZLEDİM,
TENİNİN DOKUSUNU ÖZLEDİM SEVDİĞİM...
SUSADIM SEVDİĞİM,
SENDE KAYBOLMAYA SUSADIM,
BİLİNMEZLİĞİNE BENLİĞİMİ SUNMAYA SUSADIM,
KOKUNUN VERDİĞİ HUZURA SUSADIM SEVDİĞİM...
İSTEDİM SEVDİĞİM,
SENİNLE OLMAYI İSTEDİM,
SENDE BÜTÜN OLMAYI İSTEDİM,
GÖZLERİNDE BOĞULMAYI İSTEDİM,
SÖZLERİNDE KENDİMİ BULMAYI İSTEDİM SEVDİĞİM....
BEKLEDİM SEVDİĞİM,
BENİ BANA GETİRMENİ BEKLEDİM,
BENDEN ALDIKLARINI VERMENİ BEKLEDİM,
KISACASI GERİ GELMENİ BEKLEDİM SEVDİĞİM...
VE ÖLDÜM SEVDİĞİM,
SENİ ÖZLEYEREK ÖLDÜM,
SANA SUSAYARAK ÖLDÜM,
SENİ İSTEYEREK ÖLDÜM,
VE SENİ BEKLEYEREK ÖLDÜM SEVDİĞİM....
İP€K KALKAN
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/1219265/dim.html

SUS
Sus diyorum sana can yüreğim!
Ne yaşanmışlık onu getirecek.
Ne gözyaşların yol olacak.
Nede Sana gelip kendini sunacak.
Sus diyorum sana yüreğim!
Çığlıkların sadece sana kadar ulaşır.
Sadece kendine haykırıyorsun özlemini.
Gelmeyecek hasret olduğun.
Sus diyorum sana yüreğim!
Sadece kendinedir savaşın.
Açılan yaralarının bir merhemi olmayacak!!
Senin tedavin gelmeyecek!!
Sus be zavallı yüreğim!
Anlamaktan mı acizsin anlamak mı istemezsin?
Çektiğin acı seni bitirecek diyorum.
Yok olsanda seni tamamlamayacak beklediğin.
Sus deli yüreğim sus!
Gözlerimdeki yaşların sebebi olma!
Yüzümdeki hüznün duruşu olma!
Ve yorgunluğuma sen de yorgunluk ekleme.
Sus aciz biçare yüreğim sus!
Neden anlamıyorsun gelmeyecek giden.
Götürdüklerini bilmiyor çünkü.
Senin eksik yarının onda olduğunun farkında değil be yüreğim ....
...iP€K KA£KAN...

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/1219505/sus.html

....GİDİYORUM ...
GİDİYORUM SEVDASINDA BOĞULDUĞUM,
SENİ SORDUĞUM RÜZGARLARI TAKİP EDEREK GİDİYORUM.
GİDİYORUM ZAMANSIZLIĞINDA KAYBOLDUĞUM,
BANA YAŞATTIĞIN DAKİKALARLA GİDİYORUM.
GİDİYORUM HUZURU BULDUĞUM,
HUZURU BANA SUNAN KOKUNU İÇİME ÇEKEREK GİDİYORUM.
GİDİYORUM ÇÖLÜMDEKİ SICAKLIĞIM,
BANA BIRAKTIĞIN SUSUZLUĞUMLA GİDİYORUM.
GİDİYORUM CEVAPLARIMIN TEK ANAHTARI,
BANA BIRAKTIĞIN SORULARLA GİDİYORUM.
GİDİYORUM İÇİMDEKİ ÇOCUKLUĞUM,
BANA VERDİĞİN ÇOCUKSU HEYECANLA GİDİYORUM.
GİDİYORUM HAYALLERİM
SENİN SUNDUĞUN HAYAL KIRIKLIKLARI İLE GİDİYORUM.
GİDİYORUM GÜZEL GÜLÜŞLERİM,
BANA BIRAKTIĞIN KAHKAHALARLA GİDİYORUM.
~İP€K KA£KAN~
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/1219857/gidiyorum.html

CEVABIM...
SEVDA NEDİR?DEDİLER
YÜZÜMDE HAFİF BİR GÜLÜMSEME ;
SENİN RESMİNİ GÖSTERDİM.
AŞK NEDİR?DEDİLER,
DALDIM UZAĞA
"SADECE ONUN VARLIĞIDIR "DEDİM.
HUZUR NERDE VE NASIL?DEDİLER,
GÖZÜMDE BİR DAMLA YAŞ;
"HUZUR ONUN BAKIŞINDA KOKUSUNDA" DEDİM.
ÖZLEM NEDİR?ANLAT DEDİLER
KIZGIN BIR CEVAP İLE;
"ÖZLEM YANMAKTIR GÖRMEZ MİSİNİZ?
ÖZLEM KÜLE DÖNMEKTİR.
ÖZLEM SEVDİĞİNİN YOKLUĞUNDA YAŞARKEN ÖLMEKTİR.
ÖZLEM SABRIN EN UÇ NOKTASIDIR" DEDİM.
BUNLARI SANA ÖĞRETEN KİM? DEDİLER
OZAMAN HAYKIRARAK;
O BANA BAHŞEDİLEN SEVDA,
O BENİM VARLIĞIMIN SEBEBİ,
O BENİM YOKLUĞUM,
O BENİM ZAMANSIZLIĞIM,
O BENİM HASRETİM,
O BENİM NEFESİM,
O BENİM HİÇ BİR ŞEYE SIĞDIRAMADIĞIM YÜREĞİMİ KAPLAYAN
HİÇ BİR KELİME İLE ANLATAMADIĞIM
O BENİM HUZUR KOKAN HUZURUM" DEDİM
BU KADAR SENDE YAŞARKEN NERDE? DEDİLER
O ZAMAN IŞTE SEVDİĞİM;
SUSTUM! VE UZAKLAŞTIM
BENDE BİLMİYORUM DİYEMEDİM.....
~İP€K KA£KAN~
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/1220393/cevabim.html

YOK AMA VARSIN İŞTE...
Yine geldin aklıma sevdiğim.
Bir rüzgar esti senden gelen.
Sanki beni içine alıp sana getirecek gibi,
Sen saldın sandım sevdiğim.
İçinde boğulduğum gözlerin geldi aklıma,
Sahi ne cok boğulduğum anlar saklı derinliğinde,
Nede çok şey anlatırdı o gözlerin,
Söze dökülmeye çekinen sözleri sunardı bana.
Kokunu aldım yine Sevdiğim.
Beni kendimden geçiren o kokunu,
İçime çektiğimde beni tamlayan,
O içimi en derinden sızlatan kokun geldi burnuma.
Bir anda zalimliğin geldi aklıma,
BENİ Senliğe alıştırıp kayboluşun,
Beni benleştirip, beni ben yapıp, benden alışın,
Vede tüm bana kattıklarını alıp gidişin geldi aklıma.
Bir anda gözlerimden izinsizce damlalar aktı sevdiğim ,
Sana mı kendime mi aktığını bilmeden ağladım Sevdiğim.
Bende olmayana isyan ederek senin gelmeden gelişine ,
Dokunmadan dokunuşuna ağladım Sevdiğim.
Bir ses geldi yüreğim Sevdiğim,
"Varsın olmasın bedenen "
"Zalimliği ile uzakta olsun"
"Varsın kokusunu gerçek olarak bilme"
"Yokluğunda acısı ne kadar acıtsada canını dayan"
"Olmasa da yaninda sen yanındaymış gibi yaşa"dedi bana.
Oyle saydım Sevdiğim
Yokken var, dokunmadan dokunduğunu,
Bakmadan gözlerinde boğuldum Sevdiğim.
AMA Sen yoksun rüzgar senin yerine getiriyor seni..
~İP€K KA£KAN~
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/1220719/yok-ama-varsin-iste.html

GİTMEDEN GİDİN...
Bekliyorum seni Hayat,
Zamanın gecişi dur yerinde.
Benden herşeyimi çalarak gitme.
Habersizce kayma benim yaşamımdan.
Gençliğim sen duruver yüreğimde !
Bırak zaman aksın bize dokunmadan gitsin.
Sen tüm enerjinle bende kal.
Hayatın manasını yaşatsın tüm enerjin.
Saflığım sen dur bakalım orda!!!
Hiç bir uyanıklık çalmasın bozamasın seni.
Sen tüm temizliğinle kaliver içimde.
Hiç bir kir kirletmesin özünü.
Heyecanlarım siz nereye?
Daha sizinle yaşamamız gereken adrenalinler,
Henüz keşfedilmeyen maceralarımız,
Vede bulamadığımız anlar var yolculuklar var.
Hüzünlerim siz gidiverin,
Kalabalıklar arasında kaldığım yalnızlığım sen git benden.
Gözyaşlarım senide teslim edeyim gidenlere,
Vede acılarım terket beni istediğin diyarlar senin olsun.
Benimle kalsın saflığım..
Benim yüreğimde kalsın heyecanlarım..
Benim yüzüme tebessüm olsun mutlulukların..
Vede benim her yanımı sarsın huzurun o temiz sarmaşığı.
Ey geçmiş vede geçmişte kalacak zamanlarım;
Hüzünlerimi,yaralarımı sen al oyle geç git hayatımdan.
Hayallerimin icindeki kırgınlıklarım senin olsun.
Yada ben kaybolayım yerle gök arası arafta kalayım,
Bir hiç olayım olmaz mı be HAYAT!!!
~İP€K KA£KAN~
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/1220903/gitmeden-gidin.html

GÖNÜL...
Can havliyle yaşarsın,
Dosta ihtiyaç duyar söylemezsin.
Gözyaşların senden habersiz yüreğinde akar,
Acılarını içte yaşarsın da belli etmezsin Be gönül.
Bir savaşın ortasında tek başına mücadele eder,
Kimse duymasın bilmesin dersin.
Sen neden bu denli ketum,
Sen neden bu denli zorsun be gönül?
Zifiri karanlıkta aydınlık ister,
Kör edici beyazlıkta simsiyah bir gün istersin.
Ah be gönül sen HEP imkansızı istersin.
Sen neden olmayana aşıksın be gönül?
Yalnızlığa aşık görünüp dost ister,
Sessizlik aradığını söyler çığlık çığlığa isyan edersin.
Bilmez misin be gönül?
Feryadını da isyanını da tek sen duyarsın.
Çünkü sen kimseye duyurmaz,
Kimse beni anlamıyor diye de sitem edersin.
Yapma be gönül! Neden böyle yaparsın?
~İP€K KA£KAN~
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/1221517/gonul.html

BIRAKIYORUM...
Bıraktım yarınlara tüm umutları,
Bıraktım geride tüm hayal kırgınlıklarını,
Şimdiyi yasamak gerek ne olduğunu bilmeden,
Zamanı yaşamak gerek ne getireceğini bilmeden.
Sildim geçmişin tüm acınası anlarını,
Yazdım bugünün en mutlu kesitlerini.
Susuyorum şimdiki zamana,
Ve yaşıyorum haykırarak zamandan çaldığım kadarını.
Ağlayarak bırakıyorum geçmişimdeki HUZURU,
Yorgun bir gülümseme ile karşılıyorum geleceğin HUZURUNU.
Bilinmez Hayallere bıraktım şimdiki zamanda kendimi .
Emin olabilmek adına kabullendim gelecek zamanı.
~İP€K KA£KAN~

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/1222133/birakiyorum.html

YOKSUN
YİNE BİR FIRTINA MİSALİ ESİYORSUN SEVDİĞİM,
YELİN VAR, SELİN VAR AMA SEN YOKSUN.
BİR YAĞMUR MİSALİ YAĞIYORSUN,
DAMLA DAMLA İŞLİYORSUN YÜREĞİME, BİLİYORUM YOKSUN.
ILIK BİR MELTEM MİSALİ DOKUNUYORSUN TENİME,
ELİNİN SICAKLIĞI VAR, DOKUNDUĞUNDA UÇUŞAN KELEBEKLER BURADA,
FERAHLATAN BİR KOKU SALIYORLAR DÖRT BİR YANIMA,
HUZUR VEREN O KOKUN VAR AMA YİNE YOKSUN HUZURUM...
GECENİN BİLİNMEZ AYAZI ÇÖKÜYOR ÜZERİME,
KOLLARININ SARILIŞINDA Kİ O SICAKLIK VAR,
YALNIZLIĞIN SESSİZLİĞİ BOĞUYOR BENİ,
SENİN KALABALIĞIN VAR AMA YANIMDA SEN YOKSUN VARLIĞIM.
HUZUR KOKAN SEVDİĞİM;
SESİN,KOKUN,BAKIŞIN,DOKUNUŞLARIN BURADA,
ZAMANLARIM, DÜŞÜNCELERİM, YÜREĞİM ORADA,
BENLIĞIMLE HERŞEYİMLE SENDEYİM, AMA İŞTE SEN YOKSUN...
~İP€K KA£KAN~
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/1223618/yoksun.html

PARA
KÖLEN OLDU TÜM DOSTLAR,
EFENDİN OLMAK İSTERKEN SENİN.
İNSANLARI SAHTELEŞTİRDİN,
BİNBİR ÇEŞİT SAHTENİ ÇIKARIRLARKEN SENİN,
GAH EN ZALİMİ EN UYSAL,
GAH EN DÜZENBAZI EN DÜRÜST,
HATTA DOSTU DÜŞMAN, DÜŞMANI DOST GÖRDÜK.
SEN NELERE KADİRSİN BE PARA.
İTİBAR GÖRMEK İÇİN GÖSTERDİLER SENİ,
SEN BİTİNCE ITIBARDA BİTTİ TABİ.
SENİNLE KAZANDIKLARI HER ŞEY,
SENİNLE YOK OLDU HER BİRŞEY.
NE ZALİMSİN SEN PARA,
NE KADAR ACIMASIZSIN HAYATTA.
NE YALANLARA KADİRSİN SEN PARA,
HERKES YALANCI OLMUŞ SAYENDE.
CEBİMDE SEN VARKEN TANIRDI CANLAR,
DARA DÜŞÜP BORÇ İSTEYİNCE KAYBOLDULAR.
TEK MERMİ İLE ÖLSÜN İSTERDİM DOSTLAR,
AMA SENİN CAZİBENE KAPILIP ÖLDÜ KALPLER...
~İP€K KA£KAN~

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/1224372/para.html

SORUYORUM SADECE...
BELİRSİZLİK SARDI GECENİN KÖR KARANLIĞINDA,
SORGULAR OLDUM BENLİĞİMİ SENİN YOKLUĞUN DA,
BEN NEYİM KİMİM YADA NE İÇİN BURADAYIM?
SÖYLESENE OLMAYAN YANIM...
BİLİNMEZ CEVAPLARLA BAŞ BAŞAYIM GECENİN BİR VAKTİNDE,
AĞLAR OLDUM BİLİNMEZLİĞİN BU GÖLGESİNE,
NEDENİ NEDİR ANLAM VEREMİYORUM GÖZLERDEKİ ISLAKLIĞA?
DUY SANA BE ZAMANSIZ ZAMANIM NEDEN?
HUZURSUZ YÜREĞİMLE ÜŞÜYORUM AYAZDA,
BELLİ BELİRSİZ ADIMLAR ATIYORUM ISSIZ SOKAKLARA,
NEREYE BU ADIMLAR SORUYORUM BOŞLUĞA.
CEVAP VERSENE TÜM HİÇLİĞİM....
YOKSUN BİLİYORUM YOKSUN İŞTE.
SES GELMEYECEĞİNİ BİLE BİLE SORUYORUM İŞTE,
BİR UMUT OLSUN DİYE SORUYORUM İŞTE,
HATTA BELKİ GELİRSİN DİYE SORUYORUM İŞTE...
...İPEK KALKAN...

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/1225257/soruyorum-sadece.html

SEVGİLİ....
DEĞMEZSİN BE SEVGİLİ
UYKUSUZ GECELERE,
VERDİĞİM ZAMANLARA DEĞMEZSİN.
YALANSIN BE SEVGİLİ,
BENDE BUNU BİLE BİLE KABULLENEN
KOCA BİR APTAL...
BİLMEZSİN BİLMEK İSTEMEZSİN BE SEVGİLİ
SENİN BURADAKİ DEĞERİNİ,
YANIMDA GEÇİRDİĞİN ZAMANLARI SAKLADIKLARIMI BİLMEZSİN,
KOKUNLA HUZUR BULDUĞUMU,
VE SENDE KAYBOLDUĞUMU BİLİRSİN DE GELMEZSİN...
DUYMAZSIN BE SEVGİLİ ,
YÜREĞİMDE Kİ ÇIĞLIKLARI DUYMAZSIN.
SADECE BEN DUYARIM BEN BİLİRİM.
SEN VEFASIZSIN BE SEVGİLİ,
BEN İSE BUNU BİLEREK SENİ ÖZLEYEN.
AH OLMAYANIM SEN YOKLUĞUMSUN,
BUNU HISSETMEZSİN BİLİRİM.
AH ZAMANSIZLIĞIM SEN NEFESİMSİN,
VEDE SEVDİĞİM SEN BUNLARIN YALAN YANISIN
BENDE YALANA KENDİNİ KAPTIRAN BİR AVARE....
~İP€K KA£KAN~
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/1225503/sevgili.html

OLMADAN OLANIM
Bir yol var uzayıp giden
Bir sen var bende çoğalan
Anlam veremediğim bir his var tam burda
Sol tarafımda,
Bazen alev alev yanıyor,
Bazen buz kesiyor,
Anlamlandırmak istediğim bir his,
Bir fırtına kopuyor önüm sıra
Beni bana getirmek istercesine bir rüzgar esiyor
Sen geliyorsun kokun geliyor o rüzgarla
Baktığım sen ama göremedigim de sen
Ses oluyorsun bana binbir ses arasından hafif bir ses
Benim isyanlarımı bastıran bir ses işitiyorum
Konuşmadan konuşuyorsun,
BENDE tamamlaniyor tüm cümlelerin
Bir sessizlik sariveriyor her yanımı
Ummanda buluyorum kendimi bi başıma
Yokluğunun ertesinde kalmış bir ben
Çaresizliğimin kutlamasını yapıyorum.
Sensiz kalışımın anlamsız anlarına anlam bulmayı umuyorum....
~İP€K KA£KAN~
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/1226251/olmadan-olanim.html

İstemsız İsteklerim
Hayata yaşadıklarıma kızgınım ,
Tüm evrensellestirdigim düşünceler; alın beni benden,
Yoruldum sahte sevgilerin gölgesine sığınmaktan,
Yıldım dostane sayılan tüm cümlelerin sahteliğinden,
Ey tüm varlığım; ben yokluk istiyorum
Ey zamansız zamanların olmayanı; ben hiçlik istiyorum
Ey tekligin yalnız yani;ben beni istiyorum
Ve de ben kaybolayım bırakın yitip gideyim bilinmezliğe,
HATTA ben olmazların olmazında bir soru işareti olarak kalayım,
OLMAZ MI?
~iP€K KA£KAN~
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/1227611/istemsiz-isteklerim.html

ÖZLEDİM
Ey can bu kadar mı yordum seni?
Bu kadar mı kaçar oldun benden?
Seni sevmenin bedeli bu kadar mı ağır?
Ey huzur kokanım Sen bu kadar mı Vefasızsın?
Yoksa ben mi çok üzerine düşüyordum?
Bana verdiğin o huzuru özledim biliyormusun?
Sessizliğindeki Sesini özledim..
O gülen gözlerini özledim..
Gülümserken yanağında beliren o gamzeyi o gamzeye dokunmayı özledim
....
Ben mi çok sevdim seni?
Yoksa sevilmenin Değerini sen mi bilemedin?
...
Halbuki tüm kelimeleri sende bütünlemiştim...
Ve zamansız huzurum aşk sende tam olmuştum geçmişim hiçten ibaret demistim.
Şimdi ise sen yok oldun..
....
Şimdi Git kaç kaçabildildiğin kadar bu sevgiden...
Nede olsa bu sevgiyi yaşayan,
Burada tam yerinde duran ,
Benden başka hiç bir yere gidemeyen,
Veyahutta hiç bir yere sığdıramadığım bir sen daha var burada...(BENİMLE)
~!P€K KA£KAN~

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/1230834/ozledim.html

KATIYIM ARKADAŞ
Ben Katıyım Arkadaş,
Hayatın tüm güzellikleri ile donanıyorum,
Ama katıyım işte neylersin,
Ben gözyaşlarına sığınır da göstermem arkadaş,
Gözyaşlarım gözükmesin ki;Katı yanımdan taviz vermeyeyim.
Vede ben sevdiklerime nasıl davranırım bilmem arkadas,
Beni bilenler bilir,
Işine gelirse hayatımda olur,
Işine gelmezse yolun açık olsun diyemez arkadaş,
Sen merak etme,
Ben yolumu bilir giderim,
Senin demene fırsat vermem be arkadaş ...
Ben buzdan bir bilmeceyim,
Çözülmekle isim olmaz benim.
Sıcak işlemez su damlamaz bana
Ne katılığımdan nede özgümden taviz vermem be Arkadaş..
Arkadaş derimde yoksun bende bilesin,
Arkadaş dediğim her haliyle kabullenir beni.
Ben Katıyım bilesin be Arkadaş
Kabulleneceksen gel gir hayatıma.
Oyle iki gün sonra neden böylesin diyeceksen,
Aman diyeyim, uzak dur benden can yakma canın yanmasın be Arkadaş...
~ÍP€K KÁ£KÀN~

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/1232243/katiyim-arkadas.html

EY CAN
Buradayım işte ey can,
Sadece durgunluk işler sessizce içime.
Ben susarım Ey can,
Sessiz çığlıklar ses olur o saniyelere.
Ben susarım;
Gecenin kör karanlığı dile gelir...
~~~
Sen bilir misin Ey can ?
Sustuğum anlarda;
Sen bende çoğalan çağlayansın.
Durulduğum zamanlarda ise;
Sende tamlanmaya çalışırken,
Kendini hiçlik deryasına salan Aciz ve Acemi.
~~~
Duyar mısın Ey can?
Harfler şarkısını sessiz söyler,
Ben ise o şarkıyla kendi süretimde seni işlerim içime.
Bilir mısın ki yaşanmadan yaşanır ya Bazı hayatlar,
Sen gelmeden yaşamışım seni ben.
Sen bilmeden yazmışım tüm zamanlara.
~~~
Ben burdayım Ey can.
Çook önceden yaşayarak seni,
Kayıp zamanlarda yazdığım yazılarım oluvermişsin habersizce,
Yanımda olmayıpta her yazımın harfi seni bestelemiş bana.
Senin gelişine serenat yapıyormuş bilinmeksizin.
~~~
Şimdiki zamanda dönüp kalıyorum Ey can,
Sen öylesi bir ummanla donatılmışsın ki;
Ben senin ummanında küçük bir zerre olmaya adayım.
Sen öylesi bir güvenle bezenmişsin ki;
O güvende ölmeye yada o güvene sarılmaya adayım.
~~~
Ben Burdayım Ey can,
Kaybolayım senin çevrende,
Sen koca bir çınar misali aç bana dallarını,
Bense kayıp minik bir serçe misali sana sığınayım.
Ama Ey can,
Senin koca koca dalların varken
Bu kez onların arasında kaybolmaktan korkarım.
~~~
Ah be can,
Senin yüreğin nasıl bir güzellik ki,
Benim tüm olumsuzluğumu siliveriyor.
Sen nasıl bir muammasın ki
Her yanın Huzur kokuyor...
~!P€K_KÁ£KÀN~
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/1235853/ey-can.html

EY CAN (sitemkar)
Kimseye kızamazsın, kimseye bağıramazsın bilirim.
Içten içe yanarsın, ama belli etmezsin işte.
Tüm hayatın yorgunluğu senin üstündedir
Ama dinlenmeye bile tahammülün yok bilirim...
~~~~
Ey can;
Önce yüreğin gider hissettirmeden,
Ama İçin yanar kavrulursun,
Çığlık çığlığa susarsın,
Canını yaka yaka iyileştirmeye çalışırda yapamazsın işte...
~~~~
EY yorgun yüreğim;
Kızgın değilsin ama kırgınlıkların var bilirim.
Onları tamir etmeye uğraşır,
Uyku hapı almışçasına dolanırsın işte bilirim...
~~~~
EY Benliğim;
Gitmek istersin gidemez,
Silmek ister silemezsin yaşadıklarını,
Bir yanın seni tutarda bırakmaz işte...
~~~~
Ey ben;
Zamansızsın, üzgünsün, kırgınsın
En çokta değer verdiklerine zamansız,
En çokta beklenmek istediklerine kırgın,
En çokta kendine üzülürsün işte bilirim ne yazık...
~~~~
Ve Ey Can;
Sonunda fark edersin,
Sen tek başınasın.
Savaşında da , barışında da kendinle baş başasındır.
Gözyaşlarını silecek olan yine sensindir, işte anlarsın be can...
~ İP€K KÁ£KÀN ~
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/1236655/ey-can-sitemkar.html

SEN BEN OLALIM
Biliyor musun?
Bastığın toprak benim yüreğim,,,
Başını kaldırdığında baktığın gökyüzü sana olan sevdam...
Solunda duran kalp benim...
Gecenin ayazı sensizlik,
Denizin dalgası benim beklentim,
Yazın yemyeşil olan evren sen,
Kışın beyazın en saf halini gösteren kar sevdam,,,
Ah sevdasında kendimi unuttuğum;
Bırak aksın bana sende ki sevda pınarı,,,
Bırak sarmalasın seni bendeki bu hasret ateşi,,,
Bırak ki o ateş nasıl yakıcı göresin...
Olmayan yanım;
Ne bırakıyorsun beni bulsun bana aksın kendinden bile gizlediğin sevdan..
Ne de geliyorsun ki seni sarsın bendeki bu hasret ateşi,,,
Hadi gel olmayanim,
Seninle hiç olmayan bir memleket olalım.
Sen bende hiç gitmediğin diyarları gez,
Ben sana her dokunduğumda,
Gözle ucu bucağı gözükmeyen çölleri gezeyim...
Haydi gel seninle yepyeni bir hayat olalım,,,
Ben seni hiç tanımamış gibi yapayım,
Sen ise beni hep aramış,beklemiş ve sonunda bulmuş gibi...
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Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/1237970/sen-ben-olalim.html

HAYDİ GEL
Haydi gel şimdiki zamanıma,
Gecenin kör karanlığına inat,
Yazın sıcağına inat serinlet.
Benim yalnızlığına inat,
Haydi gel...
...
Yolunu bulamıyorsan eğer
Karanlık diyorsan yollar,
Işık olsun sevgim sana,
Yol olsun hasretim sana ki
Nasıl beklendiğini bil.
...
Haydi gel şimdi gel,
Issız geceler misali benim karanlığım,
Ayaz kadar soğuk bedenim,
Çöl gibi yanmış yüreğim,
Gel ki bitsin bu ikilem olumsuzluklar.
...
Bir gece beklenmeksizin gel,
Sırrın olsun gecenin karanlığı,
Örtün olsun ayın ışığı,
Bir gece beklenmeksizin aniden gel
Görmeden bileyim geldiğini,
Sen koksun bulunduğum her bir yer.
...
Haydi şimdi gel,
Ben sende bulayım aradığımı.
Yada seninle varayım bulamadığıma.
Seninle kaybolayım masalsı rüyalara...
...
En iyisi olmayanim sen istediğin zaman gel,
Nede olsa burada seni bekleyen bir yaralı var...
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Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/1238207/haydi-gel.html

ÇOCUKLUĞUM
Nerdesin be çocukluğum?
Hani sen varken atılan kahkahalar?
Nereye götürdün o koşturmalarımı,
Ve nereye sakladın tüm heyecanlarımı?
~~~
Nerdesin sen çocukluğum?
Masum olan düşlerimi ne ile harcadın?
O leke kondurmadığım yüreğime siyahı nasıl işledin?
Bakışlarımdaki ışığı hangi karanlığa bıraktın?
~~~
Nerdesin be çocukluğum?
Basit isteklerimin yerini ne ara olmaması gerekenlerler değiştirdin?
Çıkarsız dostluklarımı nerde kimin yanında kaybettin?
Yalansız cümlelerimin arasına yalanı nasıl kattın?
~~~
Nerdesin be çocukluğum?
Sokakta koşturtuğum arkadaşlarım nerde?
Top oynarken topunuzu keserim diyen amcalar,
İp atlarken ses yapıyoruz diye bağıran teyzeleri ne yaptın?
~~~
Ne yaptın sen çocukluğum?
Benim dokunmaya bile korktuğum,
Bakmaya utandığım,
Gizlice peşi sıra her gittiği yere takip ettiğim,
Çocukluk aşkım nerede?
~~~
Dizlerimdeki geçmeyecek zannettiğim yaralar nerde
Umutlarım büyüyünce ne olacaksın soruları nerede?
Peki o bitmek bilmez heyecanım nerde be çocukluğum?
~~~
Haydi gel bul kaybolan o çocuk yanlarımı.
Mutlaka yakındır sana,
Aç bak yüreğimin derinliklerine,
Belki saklanmıştır o derinliklere.
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Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/1239482/cocuklugum.html

BUGÜN GİDİYORUM
Bugün gidiyorum senden
Sen uyku mahmuru iken,
Bilinmeyen yalnızlığa bırakarak,
Kendimi Sensizliğe mahkum ederek gidiyorum senden.
~~~
Bugün ölümü seçerek,
Yüreğimin yandığını bile bile,
Dünyanın en acı yalnızlığı ile donanarak ,
Tek başıma ölümün kollarına gidiyorum,
~~~
Bugün kaybediyorum tüm güzellikleri,
Mesela sana dokunan rüzgarı geride bırakıyorum.
Seninle anlamlanan günleri silerek,
Bakışlarınla güzelleşen herşeyi,
Sende bırakıp giderek kaybediyorum işte.
~~~
Nede büyük bir acı nede büyük bir felaket sensizlik,
Gitsem öleceğim,
Kalsam beraber yanıp kavrulacağız.
Senin yanmaman için ben yana yana ölüme gidiyorum.
~~~
Bugün ben bitiriyorum huzurumu,
Sensizliğin hayatın sonu olduğunu bile bile,
Sensizliğin sessizlik olduğunu bile bile,
Senin sesinin olmadığı yerin sağırlık,
Bakışının olmadığı yerin körlük,
Kahkahalarının olmadığı yerin dilsizlik,
Ve de Senin olmadığı yerin cansızlık olduğunu bile bile,
Gidiyorum uzaklara...
~~~
Şimdi Hoşça kal,
Sen mutlu kal,
En önemlisi sen can kal can sızım ...
~İP€K KÁ£KÀN ~
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/1239868/bugun-gidiyorum.html

SEN GİTTİN
Sen gittin hayat bulduğum,
Ben yarım ve sessiz kaldım.
Konuşmam yarım,
Gülüşüm yarım...
~~~
Sen gittin huzur kokanım,
Ben eksik bitkin yorgun,
Savaşlarımda tek,
Soluduğum havada nefessiz kaldım...
~~~
Sen gittin be zamanım,
Ben zamansız,
Günlerim anlamsız,
Saatler manasız,
Saniyelerim ise sensiz geçersiz kaldı...
~~~
Sen gittin gülen yüzüm,
Yüreğimdeki şarkı yarım,
Dilimdeki notalar eksik,
Vede etraftaki seslere sağır kaldım...
~~~
Sen gittin hayat anlamım,
Yerini uçsuz bucaksız yalnızlık,
En derin sessizlik,
Vede en sarsıcı acılarla ölüm aldı...
~~~
Sana şimdi hoşçakal diyorum Elveda deil,
Çünkü Geleceksin biliyorum.
Sen benim sesimsin,
Sen benim güzelliğim,
Vede sen benim her şeye yüklediğim anlamımsın.
Bunları bildiğin için geleceksin biliyorum...
~~~
Şimdilik
Gittiğin yerde hoş ol,
Sen gittiğin yerde mutlu ol.
Ve sen bana giderken dediğin gibi,
Gittiğin yerde en önemlisi can kal can sızım...
~ İP€K_KA£KAN ~

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/1242246/sen-gittin.html

CAN SIZIM
Gidiyorum senden CAN SIZIM,
Nede çok yorgun gelmiştim sana dinlenmeye,
Şimdi senin bana yorgunluklarını yüklenerek gidiyorum...
~~~
Gitmem gerekiyor be CAN SIZIM,
Ben tüm bana ters düşen şeyleri sunmuşken sana,
Şimdi senin anlamamalarınla gidiyorum...
~~~
Susuyorum artık CAN SIZIM,
Sunumlarının neye gebe olduğunu bana anlattığın için,
Şimdi senin bana sarf ettiğin cümlelerin kırıklıkları ile susarak gidiyorum...
~~~
Bilir misin CAN SIZIM?
Yetmiyor çoğu zaman sevmeler,
Anlar mısın bilmem ama ben tükenerek gidiyorum işte....
~~~
Bilirim görmezsin CAN SIZIM..
Sevgimi, acılarımı, kırgınlıklarımı,
Benim düşüncelerimi görmezsin işte bilirim.
İşte bu yüzden gidiyorum senden...
~~~
Severek gidiyorum CAN SIZIM,
Yanacağım biliyorum,
Son verdiğin hediyenin yüreğimde açtığı yara ile gidiyorum işte...
~~~
Hoşçakal CAN SIZIM,
Sen beni kötü bil ama mutlu ol
Sana artık CAN SIZIM diyorum
Çünkü senden giderken ben,
Sen bende CAN SIZIM olarak kalacaksın...
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Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/1243415/can-sizim.html

NE OLDU
Umut etmek lüks oldu,
Hayal etmek ihtiyaç.
Sevgi ağızlarda çerez oldu,
Şimdi ne için neye yaşamak gerek.
~~~
Dostluklar yalanla donandı,
Kardeşlik para ile alındı,
Özveri denen şey nereye kayboldu?
Vefa İstanbul'da semt olarak kaldı.
Kimsede merak edip gitmedi.
~~~
Analar babalar toprak oldu,
Geriye mal paylaşmak için itiş kakış başladı.
Akrabayı, kardeşi, abiyi,ablayı kim merak eder oldu?
Misafirlik denen şey sosyal ortam oldu.
~~~
Facebook, twitter, Instagram ve niceleri çıktı çoğaldı,
Herkes onlarla haberleşir oldu.
Geçmiş olsunlar, başın sağ olsunlar,hayırlı olsunlar bunlarla söylenir oldu,
O sözlerin tadı samimiyetide bitti.
Adıda sosyalleşme kondu...
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Kaynak:
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BIR GARİP AŞK
Bir tesadüfdün bana gelen,
Önce resimlerdeki mutlu hüzünle tanıştım.
Kalbim anlamlandırmadan sevdi seni.
Baktığın Her nesnede boğularak sevdam oluverdin.
♡♡♡
Geçip gittiğin yollara ben de gittim aslında,
Sen gittiğin her yere Can verdin,
Yüreğim Yan yana gelmeden yandı sana.
Sen bana ne iyi geldin Can Özüm.
♡♡♡
Sen hep kaçan,bense kovalayan oldum.
Sevmediğim ne varsa seninle sevdim.
Sen kaçtıkça ben sana daha çok bağlanıp,
Senin sevginle boğuldum.
♡♡♡
Bir garip aşktı bu bende büyüyen,
İmkansız gibi gözüküp ama hayal kurduran.
Hayal etmek yarısıydı gerçekleştirmenin,
Ben seni hayal ettim hem de sen bilmeden.
♡♡♡
Hayal ettim can özüm, hayal ettim.
Resimlerini içe içe hayal ettim.
Sen farketmeden, alnından öpüp kadınım, ömrüm demeyi,
Canımı canına katmayı hayal ettim.
♡♡♡
Bir Garip sevda oldun canözüm.
Bitirmemi isteyip ötelerken beni,
Resimlerdeki o buğulu gözlerine daha çok baktım,baktıkça gidemedim tabi.
Ben o gözlere sen bilmeden ömrümü astım.
♡♡♡
Can Özüm git derken bana,
Sen geldin aniden karşıma.
Ben sana biriktirdiğim ne kadar cümlem varsa söyledim.
Sen ise ürkek bir hüzünle konuşmadan anlattın bana duygularını.
♡♡♡
Canlı kanlı karşımdaydın şimdi
Milli bayram saydım ben o günü.
Sen geldin çocukluğumdaki sevincim geldi.
Sen geldin yüreğimdeki hayalimin sahibi geldi.
Sen geldin Can Özüm okullarda o gün dersin adı sen oluverdi.
♡♡♡
Sen geldin resimlerine vurulduğum,
Yüreğimde sen bilmeden büyüttüğüm Sevgi perçinlendi.
Sen geldin bana ve hiç unutmadığım sarı-lacivert çizmelerim geldi.
Ve bir garip aşk misali geldi bu sevda.
♡♡♡
Olmaz dediğin ötelediğin seni de buldu sonunda.
Ben aşkın son cemresini sende yaşadım,
Ruhumu ruhuna hediye eyledim.
Şimdi kaç kaçabilirsen canözüm!
Sana da işleyen bu sevda bırakır mı seni sence?
♡♡♡
Şimdi Git Gidebilirsen canözüm.
Ben her zerrem de seni yaşıyorum zaten.
Şimdi git gidebilirsen Can parçam!
Bende her zerrende sende yaşıyorum biliyorum zaten...
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Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/1244181/bir-garip-ask.html

AYRAN GÖNÜLLÜ
Bir seyyah misali yüreğim,
Her yolculuğumda,sevda ararım.
Sanki bulacakmışçasına koşarım işte.
Ama her bulduğum,vazgeçişi kolay sevdalar.
...
Bir göçmen kuş misalidir benliğim,
Her geçen mevsimle,yol alır durmadan.
Bağlanmak ister gurbete,
Ah şu yüreğim,çok çabuk bıkar bulduğundan.
...
Bir çocuk misaliyimdir ben,
Çok isterim bir sevda sarsın yüreğimi,
Kendine bağlasın kopmamacasına,
Ama yapamam işte, ayran gönlüme geçiremem sözümü.
....
Ah benim kinim,nefretim,
Bu denli deli olmasa,
Uzun vadeye yaymasa öfkesini!
Belki sevda vurur, yüreğimden beni.
...
Kimsesiz gibidiyimdir ben,
Tertemiz bir aşk sunulur bana, ama ben bilmem.
Can alıcı özlem isterim,öyle bir özlem ki;
Her saniye yanında olayım, nefesini nefesimde hissedeyim.
Ama olmuyor işte,
Benim bu gönül, ayran gönüllülükten vazgeçemiyor neyleyim.
İPEK KALKAN
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/1244891/ayran-gonullu.html

GELEN...
Bu yüreğe gelen,güven kokmalı,
Her yaptığını başa kalkmamalı mesela,
Bulunduğu yer huzur vermeli,
Hüzü ile ısıtmalı tüm soğuklukta.
~~~
Koşulsuz şartsız inandırmalı gelen dost,
Omzuna başını dayandığında, doya doya ağlayabilmeli mesela,
Kör olarak görmeli,sağır olarak duymalı.
Yanında yokken görüp duymalı kırgınlıklarını mesela.
~~
Bu yüreğe gelen, can olmalı,
Vereceklerini hesaplamadan,
Dönüşü olur mu? demeden verebilmeli mesela.
Kadın geliyorsa bir erkeğe,cebine bakmaksızın,
Erkek geliyorsa bir kadına, tenini arzulamadan gelebilmeli mesela.
~~~
Bu yüreğe gelen korkarak korkutarak gelmeli,
En baştan kaybetmekten korkmalı,
Özlemekten ,alışmaktan en çok da yanılmaktan korkmalı mesela..
~~~
Zamansızlık ile donanmalı gelen ,
Çağrıldığı zaman saatinin önemi olmamalı mesela.
Hesapsız olmalı gelen varlığı ile,
Söylemsiz ne istediğini bilmeli mesela.
~~~
Bu yüreğe gelen, kaybettirmeli her şeyini,
Nefreti,hüznü, mutsuzluğu , gözyaşlarını kaybettirmeli mesela.
Yeniden sıfırdan başlayabilmeli,
Mutluluğa,huzura dönüşsüz adım attırabilmeli mesela...
~İP€K KA£KAN~
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/1245009/gelen.html

OLMALIYDIN...
Masmavi gökyüzüm olmalıydın,
Bembeyaz bulut gibi, akıp giden olmamalıydın .
O bulutlardan tek kalan,
İçinde biriktirdiği yağmur damlaları akmamalıydı yüreğime.
~~~
Sen benim,gündüzüm olmalıydın,
Her yer, her mekan kör edici karanlıkdayken,
Sen bana, ışık olmalıydın.
Gecenin karanlığı olmamalıydın yüreğime.
~~~
Sen bana huzur olmalıydın,
Sen geldikçe düşünceme , mutsuz olmamalıydım.
Sen bana can olmalıydın,
Giderken canımı yaka yaka yanına alan değil.
~~~
Ben seni unutmalıydım,
Halen gökyüzünde, yeryüzümde ve hayatımdaki anlarım olmamalıydın.
Etrafa baktığımda görmek istediğim sen olmamalıydın.
Yüreğimi,gözlerimi kör eden hasretin olmamalıydı..
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Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/1245277/olmaliydin.html

EY AŞK
Ey aşk ben seni;
Sessiz mısraların fısıltısında,
Ben seni,alevlerin soğuğunda,
Ben seni,kahkahaların hüzün yanında aradım.
Ama ben seni,suskun gülümsemelerde buldum.
~~~
Ey aşk;
Sen bir umman, ben ise bir hiç.
Sen kaf dağının sahibi,ben ise en tepeye çıkmaya çalışan bir karınca.
Sen tüm zamanlar, ben ise durmuş saat.
Ve sen ömür ben ise,ecelden ibaret.
~~~
Ey aşk;
Ben seni,günahsız günahlarda,
Ben seni,zamansız zamanlarda,
Ben seni,zehirsiz zehirlerde,
Ben seni,güneşsiz sabahlarda aradım da,
Ben seni,en derinde hiç ummadığım yerde yüreğimde buldum.
~~~
Ey aşk;
Sen bir ödüldün bana, ben ise hayata ceza.
Sen su kadar duru, ben ise çamurdan ibaret acziyet kokuyordum.
Sen evrenin ta kendisi, ben ise o evrende berduş.
~~~
Ey aşk;
Ben seni, yüreğimin yüreğine iliştiği yerde,
Ben seni,gözlerin kör ama yüreğin gördüğü yerde,
Ben seni,kulakların sağır ama sevdanın duyulduğu yerde,
Ben seni sessiz seslerin feryadının duyulduğu yerde,
Ve ben seni bana hayatın tüm renklerini yaşattığın yerde sende buldum...
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Kaynak:
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AMAN
Durmadan geçiyor zaman,
Dost dediklerim vermiyor aman,
Güven duyulmadan olunmuyor adam,
Kendine güven önce madam.
~~~
Skıntılar nede yaman,
Kimse olmaz sana derman,
Yürek yangın oldu tüter duman,
Gel de akıl ver durma anam.
~~~
Kimseye vermem ki ferman,
Zaten kimse olmaz derman,
Hani nerede babam,
Ah onu bi bulsam da,gölgesine sığınsam.
~~~
Tuhaf olmuş tüm cihan,
Ne yapsın bilmem bu can,
Acılar gelir feryat figan,
Çöker yine yüreğe mevsimlerden hazan.
~~~
Hayat olmuş bir imtihan,
Geçemezsen, zor olur yaşaman ,
Sorunlar gözüne görünür kahraman,
Yenebilirsin onu, sen yeter ki İnan.
~İP€K KA£KAN~
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/1246590/aman.html

YERİMİ BİLDİM
Can dedim yaptım,
Kanımdan dedim koştum,
Sonra dönüp baktım,
Sadece işleri bitene kadarmış anladım.
~~~
Olmayanı oldurmaya çalıştım,
Sevmeyeni sevdirmeye çalıştım,
Haksız yere biri için savaştım,
Bir de baktım ki ben boşa atıldım.
~~~
Zor durumdan kurtarayım dedim,
Çare üzerine çare aradım,
Bir o memleket bir bu memleket gezdim durdum,
Sonra bir baktım ki;tek yorulan ben,boşa yoruldum.
~~~
Zaten yapmaya çalıştığımı yapacaklarmış gözlerimle gördüm,
Tek başlarına bensiz de başarırlarmış bunu öğrendim,
Ben dış kapının mandalı gibi kalakaldım,
Nede güzel canım kanım tarafından kaldırıldım.
~~~
Anam ,bacım, dostum vede yeğenim dedim,
Mutlu olsunlar, sorunları son bulsun istedim,
Ama nede güzel yanıldım,
Olsun varsın böyle olsun deyip,yerimi bildim
Artık kendi köşeme çekildim.
~İP€K KA£KAN~
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/1246756/yerimi-bildim.html

EY YAR
Ey yar
Sevdasında kendimi bulduğum.
Bir yanım hazan mevsimi,
Bir yanım kara-kış,
Sen yanımsa hepten , baharın ilk günleri
Ey yar
Hayatımın aydınlığı
Yuregimin şems yanları,
Gözlerimin hüzne bulunamayan ışığı,
Benlikten çıkıp biz olabilme şansım seni seviyorum.
Ey yar
Özleminle demleniyor yüreğim, çay karası
Resimlerinle dinleniyor, sözlerimin isyanı
Rahat ol sevda yanım,
Ben senin olmayanınla ,seni özlemle beklerim...
~İP€K KA£KAN~
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/1247275/ey-yar.html

YORULUYOR İNSAN
Yoruluyor insan Azizim,
Güzelliklerin çirkinliğe dönüşmesinden,
Anıların acılara doğru yol almasından,
Can vereceklerin can alan olmasından,
Yoruluyor işte...
~~~
Sıkılıyor insan Azizim,
Boşu boşuna söylenen kelimelerden,
Yalan dolanla süslenmiş gerçeklerden,
Huzursuz eden aramalardan,
Sıkılıyor işte...
~~~
Yanıyor insanın canı Azizim,
Güven duyulan dostların iki yüzlülüğünden,
Acılarının üzerine tekrar katılan acılardan,
Yüreğine parçalayan yaralardan,
Yanıp kavruluyor iste...
~~~
Ruhen ölüyor insan Azizim,
Umutlarını tükettikce,
Güvendikleri ile vurulunca,
Sevdikleri için kendini boşa heba ettiğini gördükçe,
Ruhen ölüyor işte Azizim ölüyor...
~~~ İP€K_KA£KA,Ñ~~~
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/1250783/yoruluyor-insan.html

BİLİR MİSİN SEVDİĞİM?
Ömrüme ömür katan sevdiğim bilir misin?
Sensiz geçen her saniye ayrı bir ölüm şeklini yaşatır bana,
Sesini duymadığım her salise sağırlığın en zor hali,
Yüzünü görmediğim günler körlükle şekillenmiş bakış (kapkaranlık),
Senin gelmediğin gün ise başlı başına yalnızlıktan yolunu kaybetmişlik,
~~~~~
Can özüm bilir misin?
Senin yüreğinde toz zerresi kadar kırgınlık olsa ben yanarım,
Senin içinde azıcık şüphe olsa ben ölürüm,
Gözlerinde hüzün belirse ben yok olurum,
Senin hüznün ile ben tam bir berduş olurum..
~~~~~
Ruhuma can veren Rabbimin hediyesi bilir misin?
Seni kaybetme korkusu ile korkunun en katı halisin sen,
Cesaretimin en güçlü yanısın,
Esir olduğum tek hapishanemsin sen.
Ben ise sende tam anlamıyla avareyim sadece...
~~~~~
Gözümün nuru bilir misin?
Sensin benim dünyamdaki tek melodim.
Sensin tüm kargaşalarıma tek huzur yanım,
Sensin hayatımın tek anlamlı hali,
Sensin nefes,sensin mutluluk,sensin benim tek özlüğüm,
Ben ise senin gölgene sığınmış, senin sevginle demlenmiş bir muhtaç işte...
~ İP€K KA£KAN ~
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/1253149/bilir-misin-sevdigim.html

BEN Kİ;
Ben ki; Her insanın anlayamayacağı sırlara bezendim,
Ben ki; Her kalbe giremeyecek şekilde kutsandım,
Ben ki; Her masum çocuğun fıtratına sığındım,
Ben ki; Her kadının şehvetine gizlendim,
Ben ki; Her erkeğin ihtirası ile çoğaldım,
Ben ki; Her gencin heyecanı ile duruldum ,
Ben ki; Her ihtiyarın son deminde demlendim,
Ben ki; Hayatın her salisesinde yaşadım,
Ben ki; Her gecenin karanlığında siyah oldum,
Ben ki; Her gündüzün aydınlığında beyaza büründüm,
Ben ki; Her yazın sıcaklığı oluverdim,
Ben ki; Her kışın ayazında tenlerde dolaştım,
Ben ki; Her anne babanın şefkatiyle uzandım,
Ben ki; Ölümün feryat eden yanlızlığı ile beslendim,
Ben ki; Gözyaşların bile silindiği yerlerde uyudum,
Ben ki; Her mutluluğun en doruğunda bekleyendim,
Ben ki; Her acının en dip bucağını tasarlayandım,
Ve Ben ki; İnsanın yaşadığı hangi an varsa aslında onların tümüydüm...
~İP€K KA£KAN~
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/1259226/ben-ki.html

HAYATA SORULARIM
Ey hayat!
Hangi sınav ağırdır?
Sen mi sınavlarını ağır yaşatıyorsun bana,
Yoksa ben mi aciz kalıyorum?
Ey zaman!
Neden istediğinde yavaşlıyorsun?
Benim acılarımda sen mi yavaşlıyorsun?
Yoksa bana mı öyle geliyor?
..........
Ey benliğim!
Ne ara bu denli aciz kaldın?
Yalnızlığımı ben mi görmedim?
Yoksa sen mi benden gizledin?
Ey beni çığlıklarım!
Neden sessizleştiniz bu denli?
Ey can bildiklerim!
Nerdesiniz şimdi ben bu acılarla kıvranırken?
.........
Tek başıma aldığım kararlarım,
Dimdik duran düşüncelerim,
Sorulmadan verilen cevaplarım vardı benim.
Şimdi neredeler aradıklarım?
Şimdi nereye sakladın be hayat tüm beni ben yapanları?
İPEK KALKAN

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/1260182/hayata-sorularim.html

BU GECE...
Ömrüm, Canımın içi;
Bu gece tüm evren sana bestelendi,
Esen rüzgar sen,
Geçen arabalar sen,
Sessizliğe gömülmüş karanlık yine sen..
.....
Bu gece seni anlatıyor sanki evren,
Gökyüzünde bana göz kırpan yıldızlar sen,
Dalıp baktığım sonsuz boşluk sen,
Tenime deyip beni titreten ılık esinti yine sen...
.....
Bu gece seninle demleniyor, tüm yenilip içilenler,
İçime çektiğim sigara sen,
Yudumladığım kahvenin rengi senin gözlerin,
İçtiğim suyun ferahlatan soğukluğu sen...
.....
Bu gece işte bu gece sana açılıyor herşey,
Düşüncelerin en yalın hali sen,
Yüreğimin derinliklerine gizlediklerimin anahtarı sen,
Mantığımın yok deyip,kalbimin inandığı hep sen...
.......
Bu gece ah bu gece,kayboluyorum ben,
Gecenin karanlığında değil, senin aydınlığında yok oluyorum ben.
Seni anlatmaya yetiremediğim harflerde kayboluyorum,
Kendi suretimde ama senin sevdana kayboluyorum ben.
......
Ömrümmm
Seni çok seviyorum ben.
Bu gece sen oluveriyorum,
Can özüm,
Sensizliğe kendimi feda ediyorum ben...
...İPEK KALKAN...
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/1260570/bu-gece.html

KEŞKELERİM...
Keşkelere sığdırdığım nice cümlelerde gizliyim,
Keşke dediğim nice harflerde kayboluşum ben,
Keşke diyerek geçip giden saniyelerle doluyum,
Keşke alamasam dediğim sayısız nefesim var benim.
Keşke dediğim koskoca hayatı var benliğimin.
Benim yaşadıkça pişmanlıkla bezenen,
Nefes aldıkça kendini tüketen hayallere gebe,
Umutlandıkça acınası,
Her yeni güne buruk bir günaydının keşkesi,
Zamansız zamanları yaşamaya mahkumun bir keşkesiyim işte...
...İPEK KALKAN...
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/1260953/keskelerim.html

TERS ORANTI
Konuşa konuşa susuyor insan Azizim,
Gülerek kahkahaları ile ağlıyor bazen,
Susarak konuşuyor insan Azizim,
Ağlayarak gülüyor işte çoğu zaman.
....
Anlamsızca anlamlandırıyor insan benliğini Azizim,
Nefessiz kala kala yaşıyor işte,
Ölümün soğukluğunda ısıtıyor yüreğini Azizim,
Acının en zor anında hafifletiyor tüm dertlerini işte.
....
Kendi cümlelerinde kayboluyor insan Azizim,
Yutkunarak söyleyemediği kelimelerde boğuluyor.
Mecburiyetten yaşamaktan yorulduğu için,
İsyanları kahkahaları ile susturarak yaşıyor işte.
.....
Gündüzün karanlığında kaybediyor insan yolunu Azizim.
Gecenin aydınlığından kaçırmak isterken kendini,
Güneşin soğukluğu ile sarıyor her zerresini,
Kışın sıcaklığı ile avutuyor kendini.
.....
Dimdik durduğuna inandırıyor kendini insan Azizim,
Ummadığı yerlerde bilinmezliklere eğerken benliğini,
Nokta olması gerektiği anlarda virgül oluyor insan Azizim,
İşte en çokta bu anlarda yoruluyor işte farketmeden.
.....
Susarak konuşuyor insan Azizim.
Susarak ağlıyor, Ağlayarak gülüyor.
Konuşarak susuyor insan Azizim,
KONUŞARAK HER HARFİNE BİNLERCE ANLAM YÜKLEYİP SUSUYOR....
...İPEK KALKAN...
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/1261146/ters-oranti.html

