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GÖNÜLDEN ÖTELERE AŞKA DOĞRU
Ne varsa
Vefadan yana
Aslında ben şair değildim
Gölgeler ve çiçek nedir bilmezdim
Renkler çok uzaklardaydı
Gece gelirdi aklıma kara deyince
Sonra birde gülü öğrendim
Gül renginde olduğunu güneşin
O gün keşfettim
Ödünç gözlerimi al benden
Akşamları bulutlarla ağlamak için
Melal gelir sesim geceden
Duyar mısın yüreğinde anlamak için
Ötelerin ötesinden tenden de öte
Çeker ruhun ruhumu ve duygularımı
Vuruyor dalgalar tenha sahile
Çocukluğundan kalma Konya akşamı
Aheste eser şimdi rüzigar
Meramda tavus baba da sensiz
Geceler siyah gözlerinde uzar
İçimde Fırat çağlar sessiz
Hafiften uzanır coğrafyama ellerin
Dirilir iklimimde bahar çiçek çiçek
Bırak sukutu bende kalsın gözlerin
Gözlerin gözlerin bir gün beni öldürecek
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..........................................
........................................
[
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/132509/gonulden-otelere-aska-dogru.html

SANA GELİRKEN
bütün sevenlere
Sana gelirsem
Gecenin en zifiri karanlığında gelmeliyim
Göz gözü görmemeli
Dilimde şiirim gönülden söylemeliyim
Farksızdır çıplak ayak sesinden
Gecenin gizemli gelişi
Sessizce aldığı yüreğini senden
Bir çiçeğin açışı gibi
Gece umudu ötesi semalardan
Sancılı ruhumdan doğar vefa iklimi
Dile gelir erguvanlar dökülür ağzından
Bir bebeğin ilk konuşması gibi
Bütün kötülükleri çirkinlikleri ne varsa
Gömerek engin sineme
Yada yerin yedi kat dibine
Alnım dolunay Hızır’la gelmeliyim sana
Kimse görmemeli yüzümü bilmemeli
Ben gelirken hafif rüzgar esmeli
Gözlerimde yalnızlık saçlarımda yıldız
Üşütmeyen yağmur yağmalı yalnız
Ellerini görmeliyim bir ellerini
Bir çiçek dalı yahut hayal gibi
Sokaklardan çekilmeli insan ayağı
Yanımda melekler olmalı
Cinlerin uykuya daldığı zamanda
Dağ dağ kabaran umutlarla
Öyle gelmeliyim sana
Gök yüzü esmeri ve mavili olmalı
Camlara vurmalı kurşuni silüetin
Ufukta kızlıklar hüznü çağrıştırmalı
Bir ben olmalıyım sokaklarda birde sevgin
Sesimden değil alnımdan tanı malısın beni
Bitirir gece tutulmuş nefesi
Minarelerden ses yükseldiği anda
Bir gül gibi düşmeliyim kapına
Eşya ve ses hafiften uyanmalı
Gül ebediyen böylece kalmalı

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/132739/sana-gelirken.html

SENİ ARARKEN HAYALİN UMUDU
Bir.
Sen gittin sen gittin
Akşam karalarla kapımızı çaldı
Boynumuz bükük öksüz kaldık
Sen gittin
Süzmedi bizi merhametin bakışları
Biliyorum buralarda şimdi
Şu kapı çalınsa
Uzaklardaki bu hasretimi dindirsen
Biliyorum bulutların tütsülendiği
Seni aradığı şu emanet duyguların
iki
Aynalar ışığa borçlu varlığını
Birde içimdeki yüzüme bak
Ey nurdan ev yolculuk senden başlamalı
Mabet kutsallığında çoğalarak
Merhaba yeni yüzyıl merhaba dünya
Kelimeler bulamadığım ey güzellik
Çağırıyor beni sana şarkılarla
Beynimde varlığına olan bu delilik
Uzayan yoları ne olursa ölüme gider
Ölüm bitiş değil onda ebediyyen dirilişe gider
Haydi seni arayan şiirin peşine düş
Açsın tomurcuklar mesihi sözlerinle
Vur yüreğime gülle uyandır sehere
Rahmani bir el gezinsin üstümüzde
Haydi seni arayan şiirin peşine düş
Peşin sıra hüzün içre umut
Peşin sıra kar kelebekleri
Ardın sıra suyun coştuğu bahar
Erzurum deyince doğudan palandöken
Yedi kat göklerden haber var sana
Kar buz bağrında yüzlerce kardelen
Dün düşlediğin mevsimler şimdi başucunda
Gelecekler o değil den bilinmeden gelecekler
Açan gülleri derecekler
Alır beni turkuaz gözlerin
Çeker götürür firdevs cennetlerine
Gökkuşağı renklerinden süzülmüş sözlerin
Uzanır ruhumuzun derinliklerine
Gerilir gece süzülür suda
Ayrışır karanlıktan aydınlık yıldız yıldız
Dillendin ilk zaman çay saatlerinin kucağında
Dağlara haber sal şehirlere züleyhasız
Bir volkandır sinem görebilir misin
Maşeri kalabalıklar yanar dağlarla
Söyleme birde esen rüzgarın sonbaharını
Gölgeler göstermez ayrıntıları
İfadelendir inşa ettiğin ikindiyi çölün miracını

Bakışların banet suat muallaka kelimeleriyle
Gözlerin doğar güneş yerine
En güzel davettir bu
En güzel devlettir bu
Yapraklar düşmemek için çırpınır
Rüzgar hırçın bilmez kendini
Kapalıysa taif stanbul’un kapıları açılır
Kuşatın özgürlük savaşları çiçeklerle evreni
Durmaz ileri akar yükseklerden su
Dağlara dağlara gider ses geri
Solukladığın steplerdeki cennet kokusu
Yankılanır semaya ankaların nefesi
Geceyi gündüze bağlayan çilen midir?
Derilen yıldızların fecir gözlü yari
Kurulan bu medeniyet gül diken ellerindir
Yollar kalpler senindir ey sevgili
Kanatlarındaki kurşun yükünü
Ufukları delen bakışlarından
Çölden bozkırlardan
Afrika’nın nehirlerinden gelen besteden
Sana eğilmiş gökyüzünden anlıyorum,
Metal bilgisayarların Londra’nın sokaklarında
Onurun eriyip giden kaldırımları
Vegassın insanı tüketen neonlarından
Fezaya yönelmiş yollarını
Gelişini senin yüzünden anlıyorum
Anadolu şimdi hallaç edilmiş bir avuç toprak mıdır
Mekke Medine katılmış mayasına
Bitmez bir umut yorgun gözlerinde hala
Hasretin mi yollar ebedlere uzanır
Düşür geceleyin ay ışığını yolumuza
En taze mevsimleri getirdin hıçkırıklarınla
Ürperdin ağladın ağlamayacaksın bir daha
Esen ruhunda gülecek beş mevsim beş kat
Gelecekler o değilden bilinmeden gelecekler
Açan gülleri derecekler
ümid harun

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/132994/seni-ararken-hayalin-umudu.html

SÜHERA
Başkent anısına
Ol kaydı zaman sumatradan mısın
Yoksa açe den suhera
Ankara’da bu eylül ikindisinde
Şimdi bende yabancısıyım şehrin
Senin kadar ürkek misafir
Suhera
Bilmiyorlar çocuksu bakışlarını açısını
Gözlerinde kiremit rengi deniz yıldızı
Derinlemesine rahatlık alabildiğine heyecan
Suhera
Tüm garlarda duraklarda bekleyen benim
Gurbet göz açınca gerçek
Kapatınca düş rüya
Yolar boyu akıp gidecek
Eteklerinin tozları süpürüşünü bilirim
Kaldırımlara bıraktığımız yalnızlık
Dil verip susan gece yıldızlar
Kızılay dan geçen başkasının kadınları
Ölümü evinde bekleyen yaşlılar
Ölümü sokaklarda unutan gençler
Sühera aynı söylediğin isimle
Roma ,Nevyork, İstanbul
İnsanlarıda eriyip bitmekte
Hasreti eylül yaptığımız hüzün
Yaşarken kendinin uzaklarında
Solmuşsa baharın yaza bıraktığı karanfil
Ağaçlar öksüz kalacak yapraksız
Öteler içinde daldığın ansızın
Bilkent otobüsüne binip gideceksin suhera
Merhaba ya da elveda
Suhera

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/133109/suhera.html

NEY’İN ARAYIŞI
Beklediğim sevdaya özlem sensin
Söylemeliyim yüzün ay şavkından alır rengini
Eser rüzgar geceleyin hafif ve deli
Lambalar aydınlatır içimi umutlarımı yenilerim
Tükeniş değil yüzümdeki sandığın gibiyim
Saat beşte hatırla gül rengine hasretim
Sürüklüyorum isyanımı peşinden
Haydi bir tebessüm yeter
Çağıldadığında sevdalar derelerden
Ardından beni kırağılanmış anlamın çeker
Gelirim ben gelirim tarif edilmez sancılarla
Ünlem olur bildiklerim iklimler düşer aklıma
Ney sesi doldurur ovayı sessizliğe bürünür dağlar
Elimde kavuşmanın mektubu lale güler gül ağlar
Şebi aruzdur tomurcuk çiçeği bahçıvanlar anlar

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/133697/ney-8217-in-arayisi.html

SEN VARSIN YA SEN YA
Biter belki
Alışa alışa yiyip içtiğimiz şu acı
Gök dolu bulutlar hırçın çocuk
Ben yalnız ben öksüz ben yetim
Uzun sürmez tamam bu hercailik
Sanırsın duygular uçuk gölgeler camlarda
Kime gider çiçekler bilmez miyim yoksa
Ellerin kalıyor rüzgarın sesinde
Karıştı çocuklar benziyor birbirlerine
Yağmur kudurtan fırtına
Hasretin olur damlalar susarın
Yağmur çıldırtan fırtına
Kanmak yok sanmak var sadece
Saçların, saçlarını savur yüzüme
Eksik dudakların birde iğreti gülüşlerin
Yoksa sen reklamlardan
Vitrinlerden mi beslendin
Gözyaşı neyi çözer neyi getirir
Hangi isyan telafi eder bu kırılmışlığı
Günler yaprak yaprak düşüverir
Bitmişsen tükenmişsen insanların umurunda mı
Biter bir gün bir sabah şeytan homurtuları
Sen neredesin billahi neredesin
Bilsem filmlerdeki evine gelirim
Sesin yağmur sesi gibi
Açıyorsun bulutların arsından beyaz sarı
Uzanır ufuklardan ufuklara mesafeler
Gördüğüm düş uzak mı yakın mı
Büyüyor büyü yor alabildiğince görüntüler
Yüzün net değil ah şu aynalar
Dirilmek uçuşan rüzgarın da tabiatın
Ufukları kanatır bakışlarım
Hep son adımı atıyorum sanki
Bilmezdim hedeflerin böyle bitmeyeceğini
Sen varsın sen ya
Sen varsın ya
Bitirecek bu hava beni korkuyorum
Ellerim sonsuzlukta
Tutacak bir dal arıyorum
Bütün senin gözlerinde ben kalıyorum
Bayrakların yükseldiği içinde
Karanlık odaların törpülendiği uzantımıdır
Matemidir düşlerin bu ölebilirsen
Biter bütün kaygılar
Kabuslar sevebilirsen
Elastiki duygular geçer gider
Gördüklerimiz yanılmaymış meğer
Tel tel ağarmakta zaman sabahları
Avuçları na sığmayan delikanlılık heyecanı

Sıyrılıp bu kahrolası yalnızlıklardan
Yada kalabalıklardan

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/133970/sen-varsin-ya-sen-ya.html

CANIM ELİNE DÜŞTÜ
Gün battı yüreğime onulmaz akşam düştü
Açıldı gecenin kapıları sineme aşk düştü
Kimseler ne bilir gece bekçisidir yıldızlar
Canan hatırına gökten yıldızlar düştü
Eşya ışığı bekler dalga dalga gün
Bitmeyen bekleyiş de gelecek eline düştü
Sormak zor sevmek kolay değil yaşam gibi
Kurduğumuz hayallerde güneş ufuklara düştü
Kirlendi bütün ürpertiler temiz diller de
Utancından çatlamış toprağa ter damlası düştü
Bilseydin bilecektin bildiğinde öğren
Bu nazenin ruh gökyüzüne düştü
İstemiyorum girme düşlerime gün uzayacak
Şom gülüşlerinde umut yaprağı düştü
Rüzgar eser şehrin vitrinlerinde buyurun
Kaçtığım sokaklarda korku peşime düştü
Netameli sınayıştır bakışların deler kalbimi
Bundandır işte cıfıt ruhunuza kurt düştü
Bağladık umutlarımızı ufuklar ötesine
Kaçınılmaz bahtımıza beyaz renk düştü
Yeşerecek yamaçlar ovalar an gelsin de
Efsuni duygularımıza zemzem damlası düştü
Geçmiş zaman göçmen kuştur döner mi bilinmez
Alınmış tenha yanlarına kimsesiz metrolar düştü
Ebediyetin tatiline girmiş arı kalbi
Tükenecek zamana adın hayalin düştü
Aşkın olur yağar yağmur üstüne
Akıp giden bulutların kahverengiliği düştü
Ölüm kapalı havaların rüzgarlı acısıdır
Azalan soluklarına biteviye yürek düştü
Neye yeter gücün gözyaşından başka
Tükettiğin gecelere bir avuç siyah düştü
Sen çizmedin eğrileri masum bakışlarından
Eleyip toprağını gördüklerine bitmişlik düştü
Sesime bir yol ey de yarim
Vedasız seferlere yokluğun düştü
Ruhunla gel aradığım umuttur
Rüyalarıma yılgın uykular düştü

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/134280/canim-eline-dustu.html

PROMETE
Seni uğurlamak nasip olmadı
Ama sen içimdeki garlardan kalkan trenlerdesin vapurlardasın
Başladığın yolculuk sefer yorgunluğunu sezdirecek mi
Arabacı durma ben desem de durma
Dönüp geldimse hayatın çırpıntılarını gördüğüm için
Rolünü kanıksadığında öleceksin
Kahret seni ay ışığında şaçlarınla
Dudaklarındaki ruj senin değil
Bu toprakların çocuğu musun
Aklıma geldikçe sen yalnızlığım çoğalıyor
Sen aşkın ızdırabın haksızlığın zulmün bedelini ödedin
Seslendiğin çiçek baharını kendi taşısın
Bu zembereğin gerginliğinde yazıyorum biliyor musun
Şarkılar türküler bir nebze anlasın sen gene de yabancısın
Ne çıkar bütün güneşlerin söndüğünü söyleme
Sevmek tutulmak onursuzluk değildir
İnsan küçük bir karınca gibi ölüp gidecek mi
Herkes aşktan bahsediyor
Nedir bu aşk ne anlaşıldı ne yaşandı ne de yazıldı
Tükenmeye yüz tuttuğu zamanlar senin heyecanına tutundum
Yaşamın sırlarını anlayan varsa beri gelsin
Gül dikenine şiirin açtığı yere gel
Sana olan tutkunluğumdan bir an öleceğimi sandım
Ten en çok toprağa yakın
Zalimin elinde şebboy ne gezer

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/134481/promete.html

ŞİİRLER YAZACAĞIM
Şiirler yazacağım
Senin için sevgilim
Bol bol hüzün olan geçmişten
Ümitle baktığım geleceğe
Şiirler yazacağım
İçinde kara sevda olan kara gözlerine
Akşamın alaca karanlığından başlayıp
Sabahın seherlerine kadar beklediğim
Senin için şiirler yazacağım
Bu gün ayrılık varsa
Böyle kalacak değil ya
Değişecek durumlar yavaş yavaş
Sevinelim sevgilim
Tebessüm edelim
Şiirler yazacağım senin için
İçinde coşan ırmakları taşıyan
Kuruyan toprakları sulayan
Toprağın bağrına atılan tohumları yeşerten
Kalpten sözlerimizle taa sinemden gelen
Umut olan sevgi olan
Sevda yollarını bulan şiirler yazacağım

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/135100/siirler-yazacagim.html

BÖYLESİ GEL
Seni sevdiysem kafir mi oldum zalim
Bilirsin acı çekmey alışkınım
Bu ağustos yangınlarında kalbim
Yandıkça yanıyor hastayım şaşkınım
Seni peşimden sürükleyeceğim gel
Tırnaklarımı bir bir yerken gel
Gel
Reddedemeyeceğim bir zamanda gel
Gel
Yavru kuşlar yuvadan uçmadan gel
Gel
Bahar domurlarını patlatmadan gel
Gel
İçimdeki deli özlemler bitmeden gel
Gel
Şarap rengi hüzün yaprakla rım düşmeden gel
Gel
Unutulmadın derbeder kölendir gel
Hangi ayrılığa yanar perişan gönlümüz
Akar akar da durulur perişan gönlümüz

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/138454/boylesi-gel.html

ŞEHİRLERDE
Hıçkırıklarla ağlasak yeridir
Şu mübarek zalim şehirlerde
--Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/138806/sehirlerde.html

ŞİMDİ NE KALDI
Cahit külebinin ardından
Camda oynaşan gölgeler yapraklar
Gençliğinden bir hüzün salar
Unutulmuş unutulmuş o yaşların
Göz bebeklerinde ölümü saklar
Hıçkırık yaşlılık ne çare
Gizler sevgiliye hasretin bestesini
Bir kıyıda kalmadan duyguların gençliğin
Akar gider kaf dağının ardına
Artık ne kurtuluş savaşı ne hikayeler
Çiçekleri nasıl öper bebekler
Kalan bir heyecanmış şiirler
Çocukluğundan ömründen ölümünden

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/139649/simdi-ne-kaldi.html

KAR VE KARDELEN
Sevdaya sesleniş
Suda kırılır eşya bilinmez yüreğime ta
Uzaktan görülür mü sevgili gözleri başka
Açık gök yüzü bulutsuz gürlemez
Düşerde aşka gözle görülmez
Suda kırılır eşya bilinmez yüreğime ta
Gider giderim dolambaçlı yollarda
Kar yağar yağarsa mevsim kıştır
Üşür bir kuş kanadı kırıktır
Cemreyi bekler kırçıl sakallı çiftçi
Dokumamıştır kara değil kardır eli
Kar yağar yağarsa mevsim kıştır
Fırtınalı havaya gönlüm alışıktır
Karanlıktan ses gelir donuk donuk
Fırat’a mı Dicle’ye mi akar sevgin oluk oluk
Ey dost çağrıştırır duygularımı dikenli gül
Gül kırmızıdır eğirir bir el
Rüzgar üfler ateşi uyanır bebekler
Sabah olur akşam olur belki yar bekler
Yol uzamıştır der mi ki sevgili gel

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/140834/kar-ve-kardelen.html

BİR BUKET HÜZÜN
Gece yavaş yavaş büyür
Sessizlik şarkısı geçer düşlerden
Bir diriliştir başlar hafiften
Damarlarıma sıcak sevgi yürür
Zamanla açar çiçek nazlı nazlı
Sensizlik basar sevda gibi
Gerçek dediğimiz geçici değil mi
Hüzünlenir gönlümüz tatlı tatlı

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/142721/bir-buket-huzun.html

GÜNAH
Günah bedeninde pişmanlıklarla depreşen
Günah kavlaşıp ruhunu sarmalamış
Derin kuyulara sesinle düşen
Yelelerinden esen rüzgara karışmış
Gece çekgin bir yataktır şeytana
Sürüp gitmez karışıklığın kokusu görüntülerden
Kovmadan acıları çalıp gölgenin ağına
Sunmaktır sökecek şafağın tüllerinden
Aldanıştır delip ruhun zırhını
Bir çorak tarladır dillerin kelimelerin
Çağırdığın cehennem şarkılarını
Keseceksin damarlarını bileklerinin
Her ses anlamsız çöl yürüyüşü
Irmak başlarındaki cinlerin
Kabarıp kanın kirli köpüğü
Dalıp giden ahına kambur perilerin
Çağır tüket nefesini arındırmak için
İnfilak edip sinen dumanlanmış kalbin
İnadına çiçekler sun okşa benliğini
Kalmışsa ölümünden geçip gidenlerin

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/144874/gunah.html

TÖVBE
Tövbe Ya Rabbi
Seğirtiyor çıkmazların acizliği
Yaktığımız zamanın bereketsizliğine
Tövbeler tövbesi
Şair yazık sana
Yalnız derbeder sefilsin
Sığın Allah’ına
Tövbe Ya Rabbi
Hal bilmez kabayız selamsız
Azdırıp birbirimizi kaldık yalnız
Tövbeler tövbesi
Tövbe Ya Rabbi
Ne geceyi bildik ne gündüzü
Yokuşta kaldık aşamadık düzü
Tövbeler tövbesi
Tövbe Ya Rabbi
Küçük renkli metal şeylere kandık
Unutup içimizi tenlerimize daldık
Tövbeler tövbesi
Tövbe Ya Rabbi
Tekrar tekrar yenildiğimiz günahlara
Bitip gideceğini yıllarını yapıştırıp alnımıza
Tövbeler tövbesi
Tövbe Ya Rabbi
Hani ya gençlik hani yaşlılık
İnce bir çizgidir yaklaşan ayrılık
Tövbeler tövbesi

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/146683/tovbe.html

GEÇ KALAN UYANDIRDIĞIN SEVDA
Uçaklar gemiler kalktı seni duruyorum.
Yollar ağzını açmış bekliyor beni
Demirci körüğü yangınlarında kalbim
Elimde orkide çiçekleri suretine büründüm
Acılı umutlar damıtıyorum dudakların açılırken kelimelerinden
Yalpa vuruyorum adımlarına sevda
Birde ellerine gözlerine sevda
Kalbini emzirdim geceleri simurg yüreğimle
Umudum bitti akkor gibi düştü yere
Gökteki öyle can güneş ışıtırken yazın
Son durak olmamalıydı sesin nefesin
Bu uçan kuş dalı ucundaki yaprak
Bir akşam yağmurlarla geleceğim kapına ağlayarak
Gözlerimden geçen delilo Diyarbakır tabloları
Yoluna çevir beni tiryakin oldum dumanlı
İsa dan bir mucizeydin dirilttin sevgimi
Akşamları dinliyorum efsunkar küçük melek sözlerini
Uzak diyarlara yolladım seni kaf dağına
Yaz sıcakları vurdu kızıl nar dallarına
Selam gelmezmi bıraktığın eflatun resimlerinden
Öksüze döndü yürek akşamı geceye sürerken
Zindanım oldun cennetime açılan
Sevinçler topluyorum alev gözlerinden
Rahat çekeyim acımı kendine bırak beni
Törpüleyip içeyim artakalan merhamet zehrini
Dersin oldum fizik kimya çözdüm bütün sorularını
Tımar ettin parmaklarından başlayıp ayıplarımı
Ellerin attı bilinmezliğin düğümünü
Bu yürek sana sürgünlerin sürgünü
Göçmen kuşlar tarlası bıraktığımız zaman
Yıldızlar geçiyor içime sebil gönlüme rahvan
Aşkın duygulara kanatlanıyor gizil yollarında
Sevmezsen kuş tüyü kelimelerinle can verecek can kollarında
Acılı umutlar damıtıyorum dudakların açılırken kelimelerinden
Yalpa vuruyorum adımlarına sevda
Birde ellerine gözlerine sevda

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/149087/gec-kalan-uyandirdigin-sevda.html

EVRENSEL DUALAR ARTIĞI.
Acılar bahçesinin büyüttüğü diken
Salkım salkım süzülen gözlerinden
her şeyi bilen bulan duruşun
Şehirlere sığmayacak ellerin ayaklarn
Ne varacaksın ne çıktın kabından
Akşam üstüydü bulutluydu gökyüzü
Sokak lambaları köşebaşları garibdi
Dar geliyordu kaldırımlar kendine
Yollar habersizdi geçit verdiklerine
Ne susmayı öğrendi ne konuşmayı insanlar
Gündüzden ışık geceden karanlıklar
Ben biliyorum sevaplarımdan habersiz günahlarımı
Sırlarını dipsiz kuyulara kapattığımı
Gerinen duruşunu besledi sessizliğin
Mühendisleri ilim ve sanatları devirdin
Burgudan burguya yüzsüz sancılaşma oldun
Hangi zaman acısının getirdiği mevsim
Büyüyüp duruyor insanlar kaldırımlarda
Bırak yeme kendini bağışlandın
Kandırdın cinlerini aleminde yaşadığına
Soluyarak geçiyor şimdi zaman
İçinde bulunduğun bu an
Kalbinle sen bileceksin anla
Yanız düşüneceksin kafanla
Kendiliğinden olmadı bu satıh
Şimdi geçen bir öncenin arta kalanı
Cehaletin çağlar boyu görülmemiş yargılarını
Kapattığın yollara efsaneler uydurdun
Ne dağlar büyüdü ne uyuduğun yurdun
Dualarından kutsal irinler akıyor ellerine
İlkel kabile adamının bakışıydı kinin
İskolastik zaferler yetmeyecek kurtuluşuna
Bildin mi kendin gibi yetimliğini insanlığın
Ne alın kaldı ne avuç aşındı
İnteraktif zulümler döşedin kaşlar arasına
Bir çopur suratlar yaşattın kandaklı
Gençlik rehberleri kabbalaydı ağzında
Vuruldu intikam oldun sen babana

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/151332/evrensel-dualar-artigi.html

SİNEK
Sineklerine söyle konmasınlar balım
Gözlerin ne iki ne de dört yağım
Uçup durdun zamanın içinde sinek
Kimse sana söz geçiremedi sinek
Kesemediler kökünü sülaleni vızıltıdan
Geceden gündüzden yüceden vız
Hayatın tabiatın gerçeğiydin vız
Bataklıklar aleminden kurtulmadan
Mevsimleri yazı düşürdün alnımıza
Yüzyılın insanları tıraş olup kaydılar
Kim demiş merhametsizdir diye sinekler
Alel acele tutuşturup sabrını kanatlarına
* iki hafta önce yazılmıştı, yeni tamamlandı . kış gelmeden yayınlansın istedim.
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/152293/sinek.html

KIRLANGIÇ AKŞAMLARI

Kahrına geçiyor zaman şimdi
Kırlangıçlar en münis kendi uçuşundalar
Kaybeden ben miyim korkan sen mi
Kopmadan bağ umutlarım hülyalara dalar
Hayal mi rüya mı öyle değil kırılıp giden
Hamulesini uçuruyorsun telefon mektuplardan
Huyundur ne çare elden ne gelen
Hayrını umup vezinsiz dalgalardan
Akşam ezanlarına konuyor kırlangıçların sesi
Alnımı alnına yapıştırıp umutsuzca şöyle
Ahını ödeyeceksin aralanmadan perdeler
Akıp duracak fırsatlar serin sellere
Ne anlarsın uzaktan söylediğim türküleri
Ne bilirsin sesim sesinde kaybolacak
Ne şensindir vuruyorum kendimi kendime
Ne bilsinler bulutlar dağları yutacak
Günler yalpa vurup geçiyor adetlerine
Güzelsin kendine acıların benim bahçeme
Gülsün ama dikenlerin fazla kanatıyor
Güldürmedin tutuk çek kinliğin esiyor

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/156877/kirlangic-aksamlari.html

KINALI SAÇLARINA HÜZÜN KARIŞMIŞ
Bu şiir sana hediyem
Kulağına küpe olsun
Ceviz yeşili ela gözlerinde
Geçtimi işte fesleğen kokularıyla
Son bahar eylülle başladı ya sen
Kuru sarı kırılgan yapraklardı adın
Bitmedi işte kalbimi yıkadın tebessümünle
Sızıp durdu gülüşlerin düştü içime
Beklemekle güzel kınalanmış saçların
Tükenmez bendeki bakır yapraklara düşen aşk
Ellerimi uzattım hüzün rüzgarlarıyla
Bağ bozumu yaşadık çinileşmiş ayazda
Sensiz düşlerimde bir kıyım başladı
Uzayan yollarla yeniden başladı
Akşam gece seni iz sürmede
Adın vardı olgulaşan meyvelerde
Donkişot ça sarıyorum benliğimi gözlerini
Savaştığım meydanlardan çekilmiş yenik komutanlar
Bir hışırtıydı gölgenin renkleri
Acelesi yok geçen zamanın nurdan adınla
Ümit ektiğim başak başak buğday tarlalarına
Metropol şehirlerinde yankılandı mecnun yıldızları
Şiirlerinden aldığım aşk içime düşen sızı.
Beklemede bu can gönül arsızı

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/157444/kinali-saclarina-huzun-karismis.html

HER ŞEY ŞİMDİ OLUR
Yağmalanmışlığımızı unutsak gözlerimizde
Böyle dursa hayat ağarak yamaçlarına
Her hareket biraz daha oyalanmak
Biraz daha tüketilen dümdüz zamanı
Yapraklar yeşil sarkıyor toprağa
Metallerden elbiselenmiş insan oğlunun acıkmışlığı
Kutupları fethe kalkan ateşin zeka
Uzak memleketler arası gezinse de
Kendini kendinde unutmaksa medeniyet
Hatırlamayacak bedeninin ölüp gittiğini
Adem oğlunun damarlarına giren bilim
Üstüne abandığımız teknoloji
Yalnızlık çağıltısını arttıran türküler
Ben bilirim tafrasının suniliği
Her yol başlarken bitiyor
Deniz dalgalanmıyor insan kadar
Çıktında ne oldu bu cendereden
Bitmedi Çenesta’nın fethi
Güneşten gel güneşe git güneş olsun adın
Haykırıp duruyor gelen sesler
Karanlıklar alemini yüzüp geçip
Tutuşmuş yelelerin çağın sarkacıyla
Suskunluğunla dirilecek son nefesin
Biter sanırlar çöl yürüyüşlerini
Sekerek bütün kıtaları birer birer
Aslında anlık aldanıştır bizimkisi
Vebalsiz yaşadın sırmalanmış hayatı
ne memleketler batı krallarıyla
Bir adları kaldı ordularının paraları
Çatlayan tohumlarının yağmurlarını büründün
Tükürdüm bütün benliğimi yangınlarına
Saksağanlar beldesini karış karış dolaşıp
Geldin yine bakışlarımın eflatun rengine
Say ki sesler seni çağırmasın
Bakışlar seni aramasın
Say ki akan zamana adın karışmasın
Ne gam çağlar boyu diz üstü durduğun
Çekildi deniz sahillerinden arınarak
Salınan dalgalar alemet ise varlığına
Ne geçmiş ne gelecek
Her şey şimdi olur şimdi
Yanılgılarını yaşadın yaşamak lığın üstüne
Pabuçlarıyla var devasa mürşitler
Ne kelam ne felsefe ha bire dilfirizk
Anı yaşayıp çağlar ötesinde takılı kalan

Kaynak:

https://www.edebiyatdefteri.com/siir/158855/her-sey-simdi-olur.html

ÖLÜ ÇİÇEK AĞIZLARI KESTİM
içine bayılmış direkler serilmiş.
kuytularda geçerken ölmüşlüğün.
sahnelere direndin uçan serçelerde
deniz bu kadar nefeslenmedi
ölü çiçek ağızlarını kestim
telgıraf tellerinde gezindiğim
saçlarını parmaklarını uzat sinamalara
çocuk sesleri geliyor toprak renginde
içimde deprendin durdun
uzak memleketlere giden ray yollarıyla
mevsimleri çökerttin şiirlerinle
postmodernist hayatları tuttun
olmadıysa ziftleşen nehirlerde
sabah elini açmış kimsesiz yollar gibi
uyan uyan sürgülenmiş kapılarda
ardına bakmadan geçen gözlerin
bir bilge daha gelir kaybolurcasına
mezar taşlarına yaslanıp türküler söyle
elinde kutsal kitaplar mabedinde
söyle söyle işte bir defa geldim
aradığım kelimeyle
koynunda göğermiş ekmekle
koynunda göğermiş ekmekle
başımda eksilmeyen bozulmuş tarihle
sılası oldu sabah dökülenlerle
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/161040/olu-cicek-agizlari-kestim.html

GEÇ KALAN UYANDIRDIĞIN AŞKIM
Saçlarından artakalan
Bitmez bu sevda
Tükenmez bu aşk
Bumerang oldu aşkın geceme
Eksik kaldım sensiz bağırtlak kuşu gözlerimde
Şu kesif yağmurlu gök eridi yüzümde
Ben böyle şey yaşamadım kalbimde
Gönlün değil de sokaklar mı yerim
Arıyorum sen yoksun aşkım
Yollar kaldırımlar ufuklar
Geçit veren her yer yarılmış
İçine çekiyor beni deprem yırtığı toprak
Ormanlar yeşil renk yanmış
Geldim işte çoğalarak
Gözlüyorum sen yoksun aşkım
Gözlerim kan çanağı oluyor
Sinemden gümbür gümbür sesler geliyor
Ağzım burnum salya sümük olmuş
Saat onbire düşen ufuk acılar denizi
Kendimi vurduğum bu İzmir sahili
Soruyorum sen yoksun aşkım
Adım atamaz olmuş ayaklarım
Bakışlarım zayıflamış buğulu içime çağlarım
Elbiselerim düşüyor üstümden
Yuvarlana yuvarlana dikenler üstüne
Ellerim avuçlarım kan içinde
Bakıyorum sen yoksun aşkım
Küçük sevdamı aşk imbiğimi kanattılar
Yollar bağlamış ayaklarımı prangalar
Yaramazmışım ben yabancı
İçmeli bu gece kendinden geçercesine
Çıldırmak ölmek gerek kızıl renginde
Bekliyorum uzaklardaymışsın meğer aşkım
Saçlarından aktı bu şiir
Seni ötelerdenmiş gibi özlüyor
Sana ötelerdenmiş gibi sesleniyorum
Eksik kaldın bensiz parmaklarının uzandığı yerde
Seviyorum yanımdasın aşkım içimdesin
Seviyorum

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/167587/gec-kalan-uyandirdigin-askim.html

ESİNTİ
Kurt dağlara çekildi
Hışır yok tay
Gece karanlık yol karlı
Eşkin git tay
Bir tatlı bahardır gelen
Çatlatırcasına koş tay
Vadettiğin cennetti kalan
Ümitsiz olma tay

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/171147/esinti.html

SANA GELİRKEN
bütün sevenlere
Sana gelirsem
Gecenin en zifiri karanlığında gelmeliyim
Göz gözü görmemeli
Dilimde şiirim gönülden söylemeliyim
Farksızdır çıplak ayak sesinden
Gecenin gizemli gelişi
Sessizce aldığı yüreğini senden
Bir çiçeğin açışı gibi
Gece umudu ötesi semalardan
Sancılı ruhumdan doğar vefa iklimi
Dile gelir erguvanlar dökülür ağzından
Bir bebeğin ilk konuşması gibi
Bütün kötülükleri çirkinlikleri ne varsa
Gömerek engin sineme
Yada yerin yedi kat dibine
Alnım dolunay Hızır’la gelmeliyim sana
Kimse görmemeli yüzümü bilmemeli
Ben gelirken hafif rüzgar esmeli
Gözlerimde yalnızlık saçlarımda yıldız
Üşütmeyen yağmur yağmalı yalnız
Ellerini görmeliyim bir ellerini
Bir çiçek dalı yahut hayal gibi
Sokaklardan çekilmeli insan ayağı
Yanımda melekler olmalı
Cinlerin uykuya daldığı zamanda
Dağ dağ kabaran umutlarla
Öyle gelmeliyim sana
Gök yüzü esmeri ve mavili olmalı
Camlara vurmalı kurşuni silüetin
Ufukta kızıllıklar hüznü çağrıştırmalı
Bir ben olmalıyım sokaklarda birde sevgin
Sesimden değil alnımdan tanımalısın beni
Bitirir gece tutulmuş nefesi
Minarelerden ses yükseldiği anda
Bir gül gibi düşmeliyim kapına
Eşya ve ses hafiften uyanmalı
Gül ebediyen böylece kalmalı
not: bu şiir daha önce eklenmesine rağmen seslendirilmiş olarak yeniden eklendi.
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/177405/sana-gelirken.html

HÜZNÜME YAĞAN KAR
Çekinme rüzgar gönlünce es
Bu kış gecesinde duvarlarıma
Nasıl olsa çağıracak ipekten ses
Savur soğuğunu yüzüme saçlarıma
Bir damla gözyaşı kadar hüzün
Sazın telinde eriyen türkü
Odamda küçülüp büyüyen yüzün
Bekleyeceksin umutlarının göğünü
Çekinme kar gönlünce yağ
Elbet sende de bulunur ilahi rahmet
Gençlik neşeme attığın bu ağ
Katışıp acına açacak merhamet
Canım memleketimin bir ucunda
Geçitli şehrin algın soğuğunda
Tınısını arayan melodilerde yalnız
Anladım bakışlarına şimdi uzağız.

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/187431/huznume-yagan-kar.html

BEKLERKEN
Öylece soğukta kaldı
Hayalleri donuncaya kadar
Cisimlendi duyguları
Uzandı gökyüzüne kadar
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/214090/beklerken.html

MEVSİMLERİN ADIMI
O yağmurla şu şarkı
Ayıran karanlıktan aşkı
Nefes nefes an an
Su damlaları ile sallanan
Duracak rüzgar sessiz denizde
Tüneller aydınlığa uzanan pencere
Hırıltıların nefeslerin bitişi
Toprağın seni esmer sevişi
Acıyı saklayan sonbahar
Bitmeyen geciken kar
Beklediğimiz vakit renklerin
İki ufuk arası düşlerin
Veda değil mecnun gözlerine
Duvarlarına esen seher yellerine
Kar bitmez bir hayaldir
Yüreğin sonsuzluğa sebildir

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/218242/mevsimlerin-adimi.html

GEÇMİŞE SELAM
bir kerede sen söyle mürsel
toprak çekecek her şeyi değilmi
yontulmuş renklerin hazırlanıp duran bedenleri
hayata hep enine bakıyorlar
boyuna durup durup konuşuyorlar
‘ ‘ölü ozanlar derneği mürsel’’
bu ne bitirim susuş allahım
en merkez beninden seyirlik
adamlar ne yapsalar cennetlik
herkes kendi ölüsüne ağlıyor yalnız
birine cenaze diğerine düğün amansız
bu ne ebedi biliş allahım.
mütevazi gözlerinde istihza
alnın öpülecek senin kalbin ellerin
tirenler uzayıp gidecek geceleyin
türkiye yi dünya yı teğetleyerek baştan başa
şu kımıldanış sırnaşmış iradesiz lamba
mütevazi gözlerinde istihza

bir melek çiçeği başlangıç en ışığından
büyümek durmakmış meğer kitaplar arası
katılaşmış suratların demlenen çayı
döner devran sanada kıyamet imtihanından
benmi dersin unuttuğun umacı hatalarından
bir melek çiçeği başlangıç en ışığından

ılıcaya bahar gelmiştir palandökene
bayburtun dağları yine hoyrat söylüyordur
istanbul şimdi uzaklarda boynunu büküyordur
ben yokum sen yoksun yollar kalabalık
normal adamların bıraktığı selamsızlık
ılıcaya bahar gelmiştir palandökene

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/243852/gecmise-selam-8207.html

KAPINA GİDERKEN
Gündelik telaşında yüreğim
Ne yollar bitti yüzlerinde
herkesin kaldırımları
Benim sokaklarım.
Uzaklardan gösteriyor ruhun
Yağmur yağmadan ıslanıyor
Rüzgar esmeden üşüyorum
Yüreğim gözlerinin tutkunu
Her dem başka bir renk büyüsüne
Yeni bir şekil ağına
Artık çözemediğim rüyalar görmüyorum
Ne iyi çiçekler beyaz
Durdukça sağ kulağımda çınlamıyor
Yoksa anam babam kardeşlerim
Yoksa sevdiğim
Al sana içmediğim sarhoşluk
Uçsuz bucaksız gerilim

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/267811/kapina-giderken.html

GEÇMİŞ ANILARLA BİRLİKTE
Sürükleyeceğim rüzgarınla kendimi
Onlar anlamayacak seni ve beni
Yanık içten söyleyeceğim türkülerimi
Bağlama ney kudüm olacak birde
Yalnızlık esmeyecek sarı saçlarında
Aşk kuşlarının muhabbetiyle çoğalacağız
Geride bıraktığımız hüzünler sefilleşecek
Sadece bulutlanacak bakışların ağladığımda
Senin gözlerine ben bakacağım
Parmaklarım tarayacak saçlarını
Uykularında örten yorganını
Rüyalarında gördüğün ben olacağım
Sevdiğinden çektiriyorsan amenna
Sevmiyorsan değmez bu acılar
Kadınlar ilkbahar olmak ister çocuklarına
resimlerde kalacaksın susacak anılar
Geçip gideceksin yarım kalmış kendini
Uçurumlarda durduğunu sandığın an
Süpürülmüş kar şarkılarını sevdiğimizi
Akıp duran bir ırmak konya ovasından

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/268905/gecmis-anilarla-birlikte.html

HAYATIN DURAĞINDA
cemil meriç anısına
Uzaklardasın
Çok uzaklardasın
Gençlerin gülüşünde
Yaşlıların yüzünde
Kızların saçlarında
Unutulmazsın ve uzaklardasın
Taksiler arabalar geçer
Ben duraktayım
İnsanlar gelip geçer
Akşam olmuş
Ben hala duraktayım

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/274758/hayatin-duraginda.html

BELİRSİZ DEPREMLER
Biriktirdiğin akşamları dök eteğinden
Bitmez sandığın şu hal
Aşkın saçlarına dolama umutlarını
Çiçek böyle saatlerde büyür
Kitap taşısam okusam
Karanfil taşısam koklasam
Şiir okusam sen yine sen
İçimizde ifadesiz bir hayat kalır.
Gel de düşüp gitme bohem
Bütün rüyaları sana yordum
Kulaklarım çınladığında bile
Unutulmuş bir heyecan sızar gözlerinden
Kimden ödünçtür
Ciddiye alma beni sevgili
Aldığım gözlerine gözlerimi
Mevsimler bitmeden seninle
Gelirim sevgili
Gezinir mi eski günler hayalinde
Koşturup soluyan taylar kadar
Hayat meliki bir sürprizle dolu
Her köşe başı bir türk filmi
Her pencere eteklerine sarıldığım aşk
Kırılan gökyüzü iklimi bekler
Yalnızlık unutulmaktır kimi zaman
Eylül senin sarışın saçların mı

Müntehir saatlerin gölgesi vurur kapıya
Al geceyi al kimsesizlikten
Sana ne kadar uzak gibiyim
Çoğalmış zannederdim toprağı
Soluvermişti benzim tenim
Ahh talihsiz barsiza şimdi
Karanlık siyahlığıyla yediveren değil
Aşı vur aşıla geceyi
Bulunduğun aşk bestesi gök ülkesi
Memnu düşlerin ağdığı bedeninden
Salkım saçak kurduğun cennet
Ahh talihsiz barsiza şimdi
Alkışlar aldatır sokakların yüzüyle
Şehvetin rengiyle alevlenecekse tenin
Hortlak övgülerinden derbederliğin

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/304859/belirsiz-depremler.html

ŞİİRİN ŞİİRİ
ercan aydının dostluğuna
Arıyorum seni arıyorum
Bu saat tıkırtılarında sessizliğin
Umuyorum senden umuyorum
Korkusuz sütunlarında yalnızlığın
Çıkmazlardan sıyrlmak için
Ne zaman görsem adını içim sızlar
İşte şimdi
Geçmişim tenimdekileri
Dökülen yapraklardan aldım rengimi
Kimbilir kim çözer çektiklerimi
Ne zaman duysam adını içim sızlar
Hangi yana baksama senden
Yayılırsın dalga dalga sinemden
Ellerin ne ellerin
Gözlerin ne gözlerin
Her şey bir secde kadar derin
Ne zaman duysam sözlerini içim sızlar
Kendi küçülür insan
Akar zirvelerden sular
Yine de umuda dönüşür adımlar
Keyfince kendince
Ne zaman görsem bakışlarını içim sızlar
Yıkayan kalbi gözyaşlarıdır
Sahici sevgi vardır havada
Zavallı halimi fecrin aydınlatır
Ruhumdaki sensin aradığım ufuklarda
Ne zaman görebilsem yüzünü içim sızlar
Bitmez bu duyguların değeri
Süreği bu rüzgarın süreği
Düşmez beynimdeki bu aşkın sesi
Şu içimdeki sevgi
Ne zaman duysam adımlarını içim sızlar.

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/314289/siirin-siiri.html

ESKİ ZAMANLARDAN
Seğirten etimi aşkınmıdır kaybolup giden
Dilden öteye yol gidermiş meğer
Hangi şair yazabilir tükenişin şiirini
Böyle derbederliğin sabah vakitlerinde
Umuttur geriye kalan melankoli zamanlarından
Hiç olmazsa nilüferler açsın
Eskisinden daha nazik daha beter
Göğün mavisine yelken açmak varmış
Değilse geceler siyah değil artık

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/317778/eski-zamanlardan.html

GÜLÜŞLERE HİCİV
Ne güzel değil gülüşlerin
Yıldızlar arasından mı çaldın
Ma....şa ......şeytan
Vahiy yok vahiy kesildi
Ondanmı böyle dağıtıyorsun
Ma....şa......şeytan
Devir çamları öldür ruhları
Deccalin sesidir sesin kahkahan
Ma....şa.....şeytan
Lügatteki sıfatın nedir
Bir de ona bak öğren
Ma....şa......şeytan
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/323835/guluslere-hiciv.html

AŞKINI YAZDIM
Ağaçlar boy veriyor gökyüzüne nazenin
Kızıl renklerden geçerek beni bekledin
Bu durak tı durağı aşkınleyin
İlk dersi bekler gibi beni bekledin seni bekledim
Diz üstü rahlede aşkı tedris ettim
Yıllar geçti akan derelerden geçtim
Ben senin için siyah acılar içtim
Kızlar bahçesinde meşe ağaçlarına yaslandım
Cebimde taşıdım cüzlerimi duvar kovuklarında
Ne sendeyim ne kendimde Allahıma
Okudum seni şehirlere anıt taşlarına
Yazdım yandım sevgini aşkını yazdım
Bir sanrı gibi kendi aynamda seyrettim kendimi
Küf renkli gözlerinde erittim benliğimi
Ders dönüşü yorgun öğrencilere verdim elimi
Bitmez aşkın ha yazarım ha yazarım

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/324287/askini-yazdim.html

AĞIRCA ŞİİR
Ne zeytin dalı
Ne galgan dikeni
Bakmaya gör hele
Yüreğime uçurttuğun güvercinlere
İçimdesin ya
Bu da yeter
Kesik kesik olsada
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/331337/agirca-siir.html

ÖKSÜZ KEREMİN DUYGULARI
Üşüyen donan kopan
Bir yerlerimiz oldu hep
Boşalan damarlarımız ölüm doldu
Benim ne zaman babam oldu
Akşamları sabahları izledi birbirini
Kimse farkına varmadı
Hüzün müstesne denildi
Hüzün başka denildi
Ama keremin gözrenkleri bilinmedi
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/331876/oksuz-keremin-duygulari.html

ŞİİR TAVI
Sizi gülmenizden tanıyorum
Birde bakmanızdan
Kaldırımları hatırladımmı üşüyorum
Bir daha kaybetmeden
Seni daha kaybetmedim
Bana bir şiir okuyun
Yada susun lütfen
Sessizce geçin
Kaldırımlardan koridarlardan
Bahar gibi olsun
Yağmur gibi olsun
Anlamasanızda susun
Tam tavındayım şiir okumanın
Tam tavındayım dinlemenin
Bu ne nasıl yüz bu
Aradığım içinizdeki ince bir duygu
Tropikal iklimler uzak değil bize
Serapa his
Serapa aşk bedenimizde

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/332212/siir-tavi.html

YOLCULUK VEDA DÜĞÜN
Arkadaşlarıma
Birazdan başlayacak yolculuğumuz
Akan zaman içinde
Sen yollara ben kendime
Ayrılsakta sürecek dostluğumuz
Sen yeni bir dünyalara gideceksin
Şimdi veda zamanı
Çiçekler gibi insanların
Saf yürekleriyle uğurladığı
Birazdan başlayacak yolculuğun
Şimdi veda zamanı
Tam oturur zamanın boyutu
İlerletiyorlar aydınlık geceleri
Kar şehrinin lambası buğulu
Güzelleşecek ülkemin mevsimleri
Doğumlar ikindi oldu
Akşam oldu gece oldu
Sabırlar emdi bebeler
Geceler büyüdü
Büyüdü bebeler
Kaosların bittiği bir gün
Beklenmedik bir anda dirileceksin
Selamının meltemi esecek o gün
Deniz aşırı memleketlerden geleceksin
İnci gibi yaşlar boşanır gözlerinden
Sözlerinle sonsuzluğa akarsın
Bu veda sarssada seni derinden
Geriye hüzünlü bir el sallarsın
Bizimde günümüz var
Bekleyin arkadaşlar
Bu gün belki sonbaharda olur
Kışta olur yazda olur
Ama adı düğün olur
İlkbaharda bayram olur

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/333444/yolculuk-veda-dugun.html

SONRA SONBAHAR
Ağlamayı kaybettiğimiz gün
Dağlar yankı vermedi
Nehir önce içimizde kuruduysa
Baharı beklemeliyiz
İçimizdeki çağlayanlardan geçtik
Ayağımız ıslanmadı
Fenerlerimizi gündüz kullandık
Gece oralı olmadı
Ve en kızıl şafağında sabahın
Ürperten heyecan güneşi doğuyordu
Anlaşılan hep sonrayı düşündük
Sonrayı
Bekledik
Sonbaharı
İlkbaharda
Umutları
Kuş cıvıltılarının bittiği mevsim
Yaprak renginin çocuklaştığı sarı
Kısalan sesin ufuk kadar
Hıçkırıklarla sesin bensin
Açacak erguvanlar
Bir daha açabilir
Çiçek bir daha
İlkbaharda çiçek bir daha açacak
Düşündükçe aklıma
Derbeder bu yollarda gezdiren senmişsin
Aşk oduna yandırım tarumar eden senmişsin
Adı aşk değil telef olmuşluğumun
Belki bulacağıdır vadilerden zirvelere
Bu renkli reyonlardan hayatın tazeliğine
Bayatlamışmıdır zahir dillerin
Ateşten bir azab olacaksın sarışınlığınla
Zannedersin kor yada cehenneme açılan kapı
Yalan yalan derler değil
Gerçek rüyalardan daha gerçek
Sarhoşlar sarhoş değil aşıklar aşık
Buluşmak için veda
Veda
Vedaa
Vedaaa

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/333809/sonra-sonbahar.html

BULUTLARA SELAM
1
Biz neyi istemiyoruz
Neden şikayetçiyiz
Ücretsiz nimetlendirildiklerimiz karşısında
Solumuyormuyuz havayı bedeva
ve mesela
Ne mutlu memleketim diyene
Yankı sığmadı ovalara
Ulaştı dağlardan dağlara
Ama kaldı Anadolu da
Dağlar hemen üzüldü
Küsüverdi ardından çıkardı
Paltosunu sırtındaki herşeyini
Ne mümkün dindirmek
Kalp ağrısını kafa ağrısını
Kalmadı elde avuçta bir şey
Bozuk paralar gibi harcandı
Mayamız sokağa atıldı
Derken bulutlar bile çekip gitti
Giderken yaşlıydı gözleri
Ey bulutlar
Sevgili beyaz bulutlar
Bizim buralara yine uğrayın
2
Gecenin bıkkınlığı
Kapının dışında kalan
Yalnızlığa itilmiş büyük adam !
Seni memnun etmek için
Söküp atmamışmıydık kalbimizi
Hemde kırpmadan gözümüzü
Samimiyetle tazimle karşında
Dört köşe olmuş kalbimizle
Piramitler inşa etmiştin yinede
mevsimler gece oldu göründü
Dünyanın astarı söküldü
Çığlıklarla gözünü açtı varlık
Düşük yapmıştı
Kıyametle karşılaştı
Saat sıfır üç kıyamete çeğrek kala
İçten içe kaynayış
Sessiz umutlu bir bekleyiş
3
Yeniden adın gül olsun
güneşin okşadığı
Tuğba olsun firdevs olsun
tebessüm eksik olmasın

Dirilsin için çağlayanlardan
Yeniden yeşertsin diye ovaları
Sen geleceksin biliyorum
İnanıyorum
Hayat vereceksin ölü canlara
İlk hamlenin nefesi
Güldürecek herşeyi
Sesimiz soluğumuz olacaksın
Herşeyimiz olacaksın
Şöyle bir konuş bir konuş
kanaryalar susup seni dinlesin

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/334188/bulutlara-selam.html

KİM BİLİR
Kırmızı gül can bosna
Gül kırmızısı kan bosna
Kışlarda
Karlı dağlar
Sonbaharlarda
Yağmurlu bulutlar
Biraz güneş dağların ardına
Bakıp bilip unuturcasına
İnsanlı kaldırımlar
Göçmeden kervanlar
Tunanın ardına melul mahsun
Doğum oldu adını sevgi koyduk
Doğan ay
Dolan bulut
Çık gırtlağımdaki nefes
Çekil yüreğimdeki sıkıntı
Ey bir ses olan
Ey vücutta can olan
Sarılıp sarmalanmış itinayla kadifelerde
Sensiz sessiz bekleyişlere
Işıltılardan medeni avrupa
Sen kan mazlum bosna
Maveraünnehirden bir ışık ebedi
Tutunduğumuz balkanlarda
Bursa sarayeva
Kim bilir
Çölde rahatlık
Sütunlarda dirlik düzenlik
Sonra saçlı sakallı
Dışarı çıkmış gözleri
Saraylar dolusu hazineleri
Kasırgalarla hasad şimşeklerle hasad olmuş
Ehli salibin yüzü garip
Gözyaşımız içimize akar durgun
Boğuk çırpınışları gelişi kesik seslerin
Drina bosna
Bayrama çeyrek kala
Kanımızla suladığımız çiçeklerimiz
Hep aradığımız
Nerde bülbüllerimiz
Bosna kimbilir
.bosna savaşı zamanında ölen, anne babasız kalan ve savaşın hırpaladığı çocuklar için yazılmış bir şiir. savaş çıkaran
sırp katillerinin cezalarını çekmeleri temennisiyle.
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/334839/kim-bilir.html

BAŞLANGIÇ
Uyandırma beni bu uykudan
Gördüğüm renksiz rüyadan
Neyleyim artık çıkıp geldiğini
Görmüyor musun ağlaşıp uçuştuklarını
Yaprakların yerden yere
Yağmurmu olsan rüzgarmı
Zamana sözün geçmez biliirim
Tik tak saat sesleriyle kalbim
Gelme gelme artık neyleyim
kahkahalar yaraşmaz yüzüne
Sessizliği hüznü belle sen
Tebessümlerin rengine kanma sen
Basamak basamak merdivenlerden
Gelme gelme artık neyleyim
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/335531/baslangic.html

TOROSLAR
Engin dağlar size düşen nöbet
Bir şiir bir şarkı
Ay canım toroslarda
Coşup gürül gürül akan
Bir pınar toroslarda
Gözümü açıp baksam
Umutsun sen
Yeşil gelin telli duvaklı
Beklediği vefalı yari
Toroslar nazlı
Gecede cesursun
Kucağında sakladın
Böcü börtü ceylan tavşan
Şırıl şırıl akan
Çay kenarında toroslarda
O gün bağrında sakladın
Elinde mavzer mehmedimi
korugan topraklarım dağlarım
Hey dağlar
Mehmedim yüreğimi dağlar
Her güneş doğuşunda
Üstüne dallarına
Özgürlük solukların
Çehren doğudan batıya
Selvi rengi kolların
Korkusuzca
Bin asırlık bu davranışına
Gökyüzü gülümsüyor
Çok yücesin
Sen Anadolunun
Telli duvaklı gelinisin
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/340826/toroslar.html

ATLAS İKLİMİNE DOĞRU
1
Bu gece ağlayalım
O her şeyi duyuyor çünkü
Haritadaki her şehre ip çekelim
Yıldızlara da kalbimizden
Adının hatırına bekliyorum
Modern zamanlarda yol yol seni ararım
Zirveden kopmadan dağ
Ayı uyandırmadan gece
Karanlıktan ışık seni ararım
2
Geldim kapına kışta kıyamette
Tepelerden yamaçlardan ağarak
Akıp varan ırmaklara denizlere
Erimiş bir aysberg gibi sevgine karışarak
Umutlarım kabarıp zamana ebedileşirken
Bütün enginliğimi kaybederek
Onsuzluğun ortasında kanıyor yüreğim
Uzaklardan sevgin oluyor ufuklar
Gözlerimde duman duman dağlar
Arkasında toprak rengi bulutlara hasretim

İçimde tükenmeyen özleminle
Bulandırmasın başka şeyler
Karışmasın karanlığa bu iffet
En sefil halimle miskin
Bir dilenci gibi gelirim
Varlık güvercini bakışında
Sana kanat açmak üzere duygular
Alır masumiyetini gözlerin
Uçsuz bucaksız nehirlerden
Bu kalp sarsıntıları böyle
Senin ruhunda şifa bulacak
Çaresizliğin tırmandığı duvarlara
Karanlığın örtüştüğü ışıklar dalgalanır
Bileydim elden ayağa düşeceğimi
Köz olur yanarmıydım geceleri
Merdivenler kapılar hep sen
Yollar ufuklar hep sen

3
Yağmurlar ülkesinin şahı
Bizi de al terkine
Senden sonra gözlerimiz yaşlı
Gırtlağımızda hançere
Sana ulaşmak vardı
Ulaşmak vardı ey sevgili
Bir mısra düşünce dilime
Adın oluyor kelime kelime
Elimiz ve göğsümüzde çiçeklerle
Yaklaşıyoruz adına adım adım
4
Her gün sayısız bir melek
Geceleyin taleal bedrudan bir ay
Yol bularak çatılardan evlere
Gökten
Uzanarak evlerden
Kalplerleden göklere
Yıldızladan ötelere

Cennetin bittiği yerde o
Yerle gök arasında o
Ötelerin hayalini aşıp
İçimde şah damarımd o
Hep seni aramaktır
Seni aramaktır bütün kelimeler

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/384326/atlas-iklimine-dogru.html

EN SONUNDA
Beni düşündüğünde geç kalacaksın
Bir daha dönmeyeceksin geri
Bir daha olmayacak nefeslerin
Kapandığında gözlerin düştüğünde ellerin
Güneş varmı diyecekin gökyüzünde
Gözün gönlün kapanmış olacak
Kimse sevmeyecek seni düşeceksin bakışlardan
Bir düşüştü düşlediğin
Şarkılar anlatmadı filmlere sığmadın
Romanlar hiç yazmadı seni
Bir tükenişti aldığın yol
Haritada yoktu şehrin evin
Yokluk felsefesiydi varlığın
Kriminal deney oldun yollarda
Kimse hesap etmedi rüyalarını
piyanonun tuşlarına karıştın
ve bir anı olarak kaldın
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/387694/en-sonunda.html

YAĞMUR
Kara kaşlı kara gözlü nazlı yarim
Sen uçup gelip konunca balkonuma
Gökyüzü yağmurluydu
Ve bereket geldi yağmurla Allahtan
Sınır ve ayırım yoktu
İyiye kötüye herkese
Kapalı havanın merhametiydi bu

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/427488/yagmur.html

ŞİİR
Sakal takında çık bulutlara
Yıldızlara uzatsan elini
Duyguların takılır söğüt dallarına
Kanatların ayağında olsun
Çek elini arpa suyundan
Düşüncen kesilsin dipsiz çukurlardan
Elinde tuttuğun şiir olsun

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/427851/siir.html

BAHAR VE HAYAT
Kırların tazeliğinde
Karşılaştığın bu çiçek kokusu
Baharındır
Şu fırtına tipi kar ise
Kışın değil hayatımındır

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/430464/bahar-ve-hayat.html

UZAKLARA BAKINIRKEN SANA OLAN DÜŞLERİM
Cemreler düştüğünde toprağa
Suya havaya ayrılığa
Su yürümeye başladığında
Çayıra çiçeğe kavuşmaya
Gönlüm hasret ve sevgi yollarında
Akar bir bahar deresi gibi
Seyreyledim ovaları dağları
Gökyüzünde kuşlar ne kadar da nazlı
Şu güneşle eşyanın akrabalığı
Karacaoğlan la kara kız destanı
Hatırlatır yüreğimin kara sevdasını
Kimseler bilmez kimsenin halini

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/462400/uzaklara-bakinirken-sana-olan-duslerim.html

BU TAHVİLLİ HAYATIN YÜZÜNÜ SİLERKEN
Bu tahvilleşmiş seslerin eşiğinde
Yavaş yavaş indik tepelerin görüntülerinden
Biliyorum anlamadığın şarkıların düşüşüydü şah damarına
Ben mahkûm oldum sebepsiz sanrılara
İçine işlemişti gökkuşağından sarkan semboller
Oysa ne duymuştun ne görmüştün çölün şairini
Dağlar şaha kalkınca üzülmüştün kader boyunca
Duyguların açınca bahar esintilerinde
Öldürdün beni yaşatmadın ebediyetimi
Ellerin çekti ipimi kapanınca sayfalarım
Ben isterdim ki uçurumlarım merdivenlerim olsun
Sadece rüyalarımda düşeyim cehennemine
Uyanınca alsın rüzgârların cennetine
Bebekler gibi sevin unut hayatın kavislerini
Ömrünü krizlerle ezdin uçurdun köprülerini
Ezgiler oldun enstrümantal anlayamadığımız
Boynuz kötü anlama gelirdi kullanmazdı kimse
Sürünüp saman sarısı harmanların bitişinde
El çekip ekin mevsimlerinden habersiz
Kararan yanlarını sür ışığın yüzüne
Yaşlanan aktör kapkara toprağı öper
Ruhunun bütün kamburlarını kabullünde gel
Kırk şiirle geldim dergâhının eşiğine
Aynı şarkıyı dinledin soyunurken imtihanlara
Zirveleri aşarken ufuklar düştü cebinden
Ben yine sendeyim ellerindeyim kararlı
O şarkıyı dinlerken yazıldı kaderin levhalarına
Şiir mısralarıyla doldun halsiz taraflarına hayatın
Ne ben bendeyim bana ne toprağa ateşe
Kayırdın kendini kaderinden mahkûm edilmiş benden
İlk çocukluk günlerini karıştırdın saçlarıma
Bebek ellerinle dokundum plastik alnına
Pazarlıksız içten sabırla bademler çiçek açarken

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/463332/bu-tahvilli-hayatin-yuzunu-silerken.html

OMCAMIZ AĞLARKEN
Güzelavrat otu gibiydin sevgilim
Tam sürgün verecekken öldün
Ne tohumun kaldı ne yüzün
Uzattım suretini uzanmadı ellerim
Gece açtı sürgün verdi
Yüzün fal kahvelerinin rengiydi
Yüz defa yüzüne baktım
Aymaz seni sensizlikte tattım

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/478591/omcamiz-aglarken.html

TERAZİ KURULURKEN
Saçlarım kadar yemin ediyorum
İnanmasanızda güneş kadar doğruyum
Ne dağlar dirseğimde yaslandığım
Ne sözlerinde şüpheli bakışların sınandığım
Öyle ya melekleri inkar etmek olmaz haşa
imanımdandır inanmak onlara
Ya nebi yaşamalı insin ayet
O gün geldiğinde sen mahşeri seyret
Bendenmi doğdu çağlayanlar sessiz
Cinlerin insanların içindeyim kimsesiz
Kapı açılacak kim inkar edebilir
Zamanı değildir toplanmış insanları buzlar eritir
Hissediyorum en cadı tırnakları yüreğimde
Yaradan a mektup yolluyorum pulsuz ellerimle

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/479290/terazi-kurulurken.html

ŞİMDİ DEN GERİYE NE KALDI
Nakamdır nalandır bülbül şimdi alamı firaktır gönül
Ebkemi lal olur hem görende hem görmeyende gül
Şebperestim artık senin için uzun gecelerde
Sevgili kalbimi bilmezsin aradım seni en uzun şiirlerde

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/487986/simdi-den-geriye-ne-kaldi.html

EY ŞEHİR
Ey şehir isyanım sana duyuyormusun sesimi
Adam ettin bağrına aldığın herkesi
Bir yüzün aydınlık bir yüzün bedbin
Acı verdin acıyı sevdim bendim sana gelen bilmedin
Ey şehrin duyarsız soğuk beton evleri
Sıkıyor nefesimi sokakların çalıdan elleri
Aleme açılan bana kapanan kapılar
Ne sanırsınız beni beni deli sanırlar
Ey şehrin kendini bilmez yüzsüz kaldırımları
Kimleri erittin parke taşlarında sebepsiz
Bekledim perdelerini kapılarını açacaksın yıllar yılı
Gençliğimde kurduğum hayaller nerdesiniz
Ey şehrin birbirinden habersiz galesiz insanları
Bir karabulut mu bakışlarınız ümitsiz
Küçülür kaybolur geçit vermedikleriniz
Aldınız benim toy gençliğimi ahımı

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/493564/ey-sehir.html

SÜRÜSÜNE BEREKET
savunma yerine
kontrol ceza neftret
Yaşam şifrelerini gizleyip dururken
Kendini kendine bölerken insan
Embesil duruşların oldu habersiz
Bu yol sana da uğrayacak ıkınacaksın
Sen misin Ömer’in duruşu adaleti
Ya hu eden bulur şimdilik rahat dur
Firavunda tapınırdı kendine putlarına
Sende sağalt çoğalt evrak sanemlerini
Elinden gidecek nasıl olsa alttan alacaksın
Alttan alma suresi ayetleri yek diğer bir hayat
Ak saçlı pörtlek gözlü müftüler tütsüsü
Nasılda rahatlamış bravo alttan almayı
Sen’inde sırça sarayına dokunur kader
Var mıydın yok muydun anlamayacak kimseler
Söylediğin filmlerin içine girdin
Önce bir sızı olarak kaldın şakaklarımda
Adında unutulacak ne oldum sanma
Marla lı firavun un nesliymiş sende öyle
Ne Bahaddin’mişsin tilkikuyruğunda kıl gibi

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/524295/surusune-bereket.html

ZAMANSIZ OLDU YANKILAR
Bir vicdan azabı çaldıysan bekçisiz sahilden
Ölümü bekleyeceksin unutulmuş saniyelerde
Uzaklardaysan sevgiliden o eski hayalden
Güneş ışığının pencereye dokunduğu hüzmelerde
Buhranlar içindeysen kurulmuş saatlerde
Geçmiş boyutlarda buhurdanlık gibiyse kalbin
Gün harmanlanıp dürüldüğünde çaresiz
Kalacaksın ormanlar gibi elsiz ayaksız
Uçan kuşlardan bekleyeceksin hatıra olarak
Geçen günlerin yamalı anılarını sorarak
Açmayacak kimseler kapısını bel bağladıkların
Tanımayacak seni kadehini uzattıkların

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/524690/zamansiz-oldu-yankilar.html

HASRETİN DİĞER ADI
Salındı durdu gökyüzünde bulutlar
Gönlüm gonca açmadı kaç bahar
Gurbet akşamları yellerin özlemidir
Geceleri aklıma seninle yalnızlık gelir
Gürledin gittin attın yüreğimi yamaçlara
Kaybetmedim ümidimi bekledim kapı aralarında
Bu gece başkayım yine gırtlağımda hüznüm
Seni sisli hayallerde acı şarkılara gömdüm

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/527106/hasretin-diger-adi.html

GÜNEŞ BATARKEN SÖYLENCE
Sarı saçlarının kıvrımlarından akıyor uykularım
Akşamın eteklerine serip sana olan aşkımı
Saatler boyu gözlerine geceye düşüp duracağım
Anlamayacaksın güleceksin katrankarası efkarımı
Salacağım duygularımı kimsesiz sokaklara
Gideceğim ardıma baka baka
Sende benim gibi olursun bir gün
Hayaline söyleyeceğim bunu her gün

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/544573/gunes-batarken-soylence.html

ÖMRÜNE GÖZ YAŞI OLDUN ASLINDA
Talihin olsun açılan aşk kapısı
Şimdi matemini tutuyorsun o saatlerin
Kelepçeledin varımı yoğumu bahtına
Gezinip durdun uykuyla uyanıklık arası
Ay ışığının sarısı düşerdi bakışlarına
Biz çay içerdik düşler döverdi penceremizi
Vakitler aşkı getirirdi senli benli
Beyaz güvercin olurdun konardın alnıma
Dağılan gülüşlerimi toplayacaksın ardımdan
Uygarlıklar yetmeyecek beni agorada aramana
Oysa senin gençliğini sorardım resimlerinden
Zavallı bir ölüm olur insanlar kendilerine.
Ömrüne göz yaşı oldun aslında
Bilmedin kör topal sana geldiğimi
Issızlığa büründüm hallerimi sundum
Kitapları karıştırırken yine seni buldum

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/548837/omrune-goz-yasi-oldun-aslinda.html

DENİZE ATILAN ŞİİR ONU GÖREN SERÇE
Cepmisin cepcimisin ceplerdenmisin
Gönlüme giren ciciklerdenmisin
Kar ile yağmur karışık yağar
Sevdanı çay ile içerim içerimi boğar
Rüzgar eser saçlarımı kurutur
Gönderdiğin mektuplar sineme oturur
Yediğim al elma sarı elma
Güzel yarim suratını asma
Şimdi uzaktasın şarkısını dinliyorum
Saatleri dakika dakika bitiriyorum
Meğer yanımdaymışsın fark ettim
Bu küçük şiiri yakama ekledim
Eskiden böyle kaba değildin
Sözlerinle yufka yüreğimi incittin
Bi bilsen hava açacak güneş doğacak
Bu ümidsizliği ümidim boğacak
Cepmisin cepcimisin ceplerdenmisin
Gönlüme girdin ciciklerdenmisin

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/549787/denize-atilan-siir-onu-goren-serce.html

DAR ZAMANDA SEVER İNSAN
Yürüyüp geldim bütün bir eşyayla
Yalnız değildim her şeyle konuştum
İlk selam geceye ve sana olsun
Duygularım bu aşkı yaşayanlara olsun
Tv haberleriyle kurulmuyor ki hayat
Lafazan akıllı cümlelerle
Aşkın belini kırıyorsun
Adın seyyide ellerin güle karşı
Rahvan seğirtsen dursan uzun düşlerle
Çiçeklerle andım yaşanmamış hayatlarla
senfonya sesleriyle öksüz kemanla
Sen şarkılara yaslanırken tek ve acılı
Sadece oturdum baktım ümitle
Dağlar yolları doğurdu gelmedin
Yanmış kelimelerle sevdim seni
Adına sevda denilen denizi
Hep düş oldun uzaklarda
En güzel aşk şiirlerini giydirdim yalnzlığına
Görmedin yandığımı bilmedin.
Diz çöktüm kıyamet gecelerde
Biliyorum anılar sökün edecek kapıma
Ten renginle olgunlaştın erdin
Ağlayalım birlikte çekelim dertleri
Korkut tahrik et rüyalarınla beni

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/577823/dar-zamanda-sever-insan.html

KARŞIYA GEÇERKEN
Kimsesizlik diyarının vatandaşı
Duvarlar bile gördü yalnızlığını
Kaldırımlar açıldı avuçlarına musadan
Mihraplar sus kesildi sazende de
Her akşam el oluyorsun sen
Gülüştüğümüzün aksine çaresiz
Ne anne karnı ne berzah
Dünyanın orta yerinde kalakaldık tenha
Hayat dokunma rüzgardan ellerinle
İlmik ilmik ördüğüm sabır dantelasına
Ey kalp peşrev çekmede duygular sende
Zamanla bilmediğimiz aşklar gelir başımıza
Kaybolur insanlar kendi araların da sessiz
Can verirler kaskatı kesilirler nefessiz
Nisyan bulutları yağmur vermedi
Mezarlıklar çağıracak uzaktan uzağa seni

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/613761/karsiya-gecerken.html

BİLMEDİN
Rüzgarlar eserken seni dinlediğimi
Durup durup seni beklediğimi
Şimdi şimdi diye inlediğimi
Ömrüme seni yaydığımı bilmedin
Nasıl başağa durursa yazılar
Sevdanla erdiyse koruğa bağlar
Gözlerine hasret kalan gönül yaylalar
Gecelerime seni serdiğimi bilmedin
Mesnevi oldun gecelerime okudum
Divan oldun aşkıma islerle yazdım
Ufuk ufuk çizgilerle çizdim
Hasretle baktım sana düşlerimi bilmedin
Kelimelerle seslendim sen anlayasın diye
İçimi aşkımı döktüm hece hece
Ceza verdin sürdün beni kendince
Seni yazan kalemi vefasız bilmedin

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/624888/bilmedin.html

UYANCILIĞA DOĞRU SESLENİŞ KALENDERİ YOLCULUK 1
Engin oldun enginlerden uçtun
Devasa kibirleri erittin yaktın
Uçmaksa meramın uçtun
Yollar senin künhüne vardığın derslerdi
Kitabı kader ettin beter ettin
Çocuk ruhlu yaşlılar anlamadılar
Akıllılar aptallaştılar gözlerini kaldırdığında
Bir an durup düşünselerdi keşke
Kendi acziyetleri idi benzetmeleri
Çay geçmeye benzemezdi atla
Erittin benliğini bukağılarla
Altınmış kadınmış koltukmuş
Meğer sana bakerken görmelerine engel
Denizleri sürükleyecektin belliydi
Eritecektin dağları errikten gözlerinle
Yedi mecalise hazırlanıyordun uzaklardan
Bostan korkuluğu kılıklılara seslenirken
O zaman duymuştum hoş sesini
Şimdilerde hiçbir evliyada yoktu bu damar
Okey masalarında adı gaflet olan
Her şeyi bilen ama kendini bilmeyen
İşlerimi yapverin kardeşlerim
İstemem bir aracı bir ricacı
Ben kendimi şiirle inşa ettim
Sizde inşa edin güzelliklerle
Felsefeyi maddenin kör gözüne sokup
İnsanı ten eyleyip çığırından çıkardığınızda
Duyduğu halde duymazdan gelen
Seninde kapını çalacak bu duyarsızlık

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/625494/uyanciliga-dogru-seslenis-kalenderi-yolculuk-1.html

UYANCILIĞA DOĞRU SESLENİŞ KALENDERİ YOLCULUK 2
Nedir ki gamı kederi yollarda erittin
Her bir gönülde aradın bulamadın av oldun
Dere tepeden başka dört duvar oldu sırdaşın
Bilirim gözlerin şimşek ellerin yed-i beyza
İlla baş kaldıracağım tanrım kulum işte
Ham geliyor leylayı bilmiyor bu otoriteler
Benimle konuşmanın bedeli var üzüleceksin
Şaşacaksın ki sevinç gergeflerine giresin
Bir sebep var işte göç etmeme teklifsiz
Bırak dargınlığı bırak geriden durmayı
Bir göz yaşı hatıran olsun geleceğe ne olur
Korkutamayacak eşek sürüleri eşek arıları
Biliyorum çıldıracaksın açılmayacak bahtın
Hal işte sığmıyormuşsun başkalarının mantığına
Nahlet olsun pavlusa yüzünü maddeye vurdu
Saza bir tel daha ekledik sezmedin
Güneş doğdu kör kaldın deniz dalgalarına
Aldandın ışık böceğine cam kırıklarına
Uyan bu rüyadan değilse unutulursun
Meşgul olduğum içimde bulamazsın beni
Ne taklide düş ne kendini eskimiş tekrara
Başkaca düşün elifi tüketme kendin gibi
Bir gün eksildi bir sen eksildin halkadan
Yol buldun gönülden gönüle anlamazlar oysa
Bıraktım aşk çağlayanına kendimi akıp gidiyorum
Bazende ona yatak olup onu tutuyorum
İfade edemezken halini taşıyamazken kendini
Erit benliği umut kapısından gelecekler var

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/627024/uyanciliga-dogru-seslenis-kalenderi-yolculuk-2.html

SABAHA ÇEYREK KALA
Uzanır kuramadığımız hayaller
Kırık dökük anların ardından
Hisler zamana karışır gider
İnciniverir can içinde can
Uykusuzluk içinde gece
An kavurucu bir ateş
Uzarda uzar gece
En dolambaçlı yollar içimde
Değişse gün içinde eşya
Üstüne inşa edilen gelecek
Unutsak geçeni kırılan aynalarda
Biliyorum kaderim gökten inecek.

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/651496/sabaha-ceyrek-kala.html

ACI BAL SÜRDÜN DUDAKLARIMA
Keskin rüzgarlar estiğinde
Akşam ki sensin
Yorgunluk çöktüğünde
İçtiğim çay sensin
Acı bal sürdün dudaklarıma
Yaşamak zor
Duygulanmak ağlamak zor
Seni sevmek zor
Sana seslenmek zor
Senden nefret etmek zor
sevgilim acı bal sürdün dudaklarıma

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/669722/aci-bal-surdun-dudaklarima.html

SULTANIM

belli sende anlamayacaksın.
aşkım sana armağan olsun.

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/670284/sultanim.html

UYANCILIĞA DOĞRU SESLENİŞ KALENDERİ YOLCULUK 3
Bakışlarınla kan yara içinde bırakacaksın
Aşk ile gördün ters yüz ettin kurumuş dimağları
Mahşer kaynayan gözlerin sana kesildiğini
Yalımlanan bu düşman sinelere aldırmadın
En güzel bahçeyi vedaya çevirdin yolcu
Ah et durma belki vazgeçer gitmekten yolcu
Ey en güzel evlat ey bakışların kuvvet bulduğu
Kıyamet bahçesinin en güzel çocuğu
Her an yanmaktasın yakmaktasın can içinde cansın
Sende dirildiğimi adına adını verdiğimi
Ruhuna soluk olup en taze demleri verdiğimi
Koca bir dalga oldun vurdun aşkın sahillerine
Gerçektin sembol oldun çaldın kendini şiirlere
Hem örttün hem açtın sırları yeter gayrı
Düşsüz tasasız insanlara ideal oldun yaktın
Yokluğun sesi varlığın nefesi ne duruyorsun
Ya burda kal ya yokluğu al götür
Yokluk yokmudur varmıdır düşüncelerimi öldür
Aynalar kirli paslı kırılmış dökülmüş aynalar
Alemin zurnasındansa sürülere davul çalar
Ben var oldum ben yok oldum ben ateş oldum
Aktım varlık boyunca kendimi sende buldum
Kış geldi işte düştü kapımıza soğuklar
Bir odada iki ruh taş duvarları yıkar
Ey yüce kamet arayıp bulunca yolcu sana
En güzel mevsimleri yaşattın ortak ettiğin tasana

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/671610/uyanciliga-dogru-seslenis-kalenderi-yolculuk-3.html

GÖZLERİN MUM IŞIĞIYDI
Sapsarı mum ışığı bakır elbiseleriyle
Raflara tırmanan gölgenin rengiyle
Dengine çalan bir adam yok yollar boyu
Aradığın nefese zıpladığın yılanlı kuyu
Kapkara ışıksız gece eşya kesilmiş her şey
Camid kımıltısız karanlıkta her şey
An damlıyor ömrümüzün bitişine
Öylece kalıyor bıraktığın iz düşümüne
Akbak oldun düşündükçe seni
Kıyıldı hayallerin rengi yok ruhumun semazeni
Şiir yol veriyor bıraktığın hikayelere
En küçük ses bir tıkırtı zaman içinde
Açılırmı talih benim sensizliğime

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/688295/gozlerin-mum-isigiydi.html

ANLAMAYAN YÜREKLER UTANSIN
Yaran kanıyor içime akan gözlerimde
İçiyor kalbim tarifsiz sancılarımı
İpil ipil yağdım andazit kayalarına
Anlamadın çatılmış kaşların utansın
Yolları açtım sırça sarayımdan
Selamımı almadığın gözlerin utansın
Günde kaç kez uzandım kırık gönlümden
Görmedin ördüğün setler utansın
Gökler dolusu bulutlarla geldim
Çakan şimşeklerin yağmursuzluğu utansın
Nefis terbiyesi oldun törpüledin ruhumu
Yangınlara sürdüğüm şeytanlar utansın
Bir isyan zikri oldun kopmuş tespihimde
Tane tane dağılan düşünceler utansın
Talihin yedi erenler kapısından açılsın
Seni anlamayan yürekler utansın

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/691938/anlamayan-yurekler-utansin.html

KENDİME DOĞRU
Düştüm işte yükseklerden yurdumdan
Ne kimse beğenir beni ne ben kimseyi
Bu aleme yabancı oldum ömrüm boyunca
Selam olsun kendime doğru selam
Kendim bitince yine kendimden başladım
Sen ağladın sokak sokak ben ağladım
En insansı tarafınla tepserdin
Selam olsun kendime doğru selam
Kaldırımlar sokaklar sensiz kaldığım için
Kaybolup gidecek kulaklarımdaki sesin
Netameli zamanlar bittiğinde açacak ruhun
Selam olsun kendime doğru selam
Duyacaksın yeniden soluk soluğa kalacaksın
Toptan yok edecek benliğini şaşacaksın
Kutsal metinlere bakar gibi sev beni
Selam olsun kendime doğru selam
Eteklerine düşsemmi kavisleyerek is duvarlarını
Leylam olsan her mevsime dokunan rüzgar gibi
İkiye bölsek hayatı aşkın mayasını içime çaldığını
Selam olsun kendime doğru selam
Dağ dinginliğiyle dursan karşımda
Karla karışık yağsan gönlümün camlarına
Yormadan ırmadan anlasan beni
Selam olsun kendime doğru selam

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/692137/kendime-dogru.html

DUYARMISIN BİLMEM
Gömün beni yerin derinliklerine
Karanlıklar yutsun benliğimi
Yaktın beni alevli ateşlerde
Şu dökülüp giden hayalin değilmi
Bir gül derletmedin gül sinenden
Seni değil resimlerini sevmişim
Kahretsin gidişini seni istedim senden
Aşkından eflatun acılar devşirmişim
Ne vefasızmışsın ne acımasız
Ay yüzyıl oldu kaldım selamsız
Yıllarımı verdim yollarla birlikte
Yıldızlar düşürdüm sevginle birlikte

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/697133/duyarmisin-bilmem.html

DAMLA DAMLA SESİN
sesini özleyeceğim
gezip duracak bulutlarla
karışıp gidecek yalnızlığıma
hatırladığında bahar gelecek
ah damla
yapma tamda karlar erimişken
hava dinmişken
nisan yağmurları senin olsun
benim olsun damla damla
ümid harun

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/707404/damla-damla-sesin.html

SEN PARKLARDA GEZERKEN
Su fışkırır gibi yerden gözlerin
O dehliz umutlarına gizlendim
Yasak vakitlerdi ellerinden devşirdiğim
Zaman altın keserdi geri dönüşü olmayan
Bir tövbede biterdi bunca yol
Dağlar kaybolur giderdi düşlerimde
Ben yokum aradığın sinelerde sen yoksun
Adı kaldı aşkın o sevmelerde el oldun
Düş yapraklarıyla döküldü geçmiş anılar
İlkbahar muştusu tatlı sesinde hatıralar
İlk selam geceye ve sana olsun
Tv haberleriyle kurulmuyor ki hayat
Aşkın belini kırıyorsun adın seyyide olsada
Koşsan dursan da uzun düşlere
Ben çiçeklerle andım seni senfonya sesleriyle
Bu aşk kalp ister gelen meleklerle
Sen şarkılara dumanlara yaslanırken
Ben türkülerle geldim sana

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/741711/sen-parklarda-gezerken.html

DÜŞ DÜNYASI
Şu yaşlı dile gelse
Konuşsa bir şeyler söylese
Açıklasa bütün bilinmezleri
Hızır olsa mesela
Girse sineme ruhumu anlasa
Ne kadar eli kumarlı
Sulanmış beyinlerin anlamaz akılları
Yada tam bir çapulcu
Solucan hareketiyle kımıl kımıl
Salyongoz yürüyüşüyle iz bırakarak
Bütün bir hayatın akıp giittiği
Esen rüzgarla doğan güneşle gelse sırlar
Çözülse düğümler değişse kader
Delik don yırtık gömlek ökçesiz ayakkabı
Para benden kaçıyor sevmiyor arkadaş
Zaman derbederlikten başka ağ vermiyor
Konuşsana ey piri fani anlasana be kadın
Nimetler ne zaman gelecek bildin
Nerde benim sevgilim hani kardeşim
El olmanız yokmu öldürdünüz arkadaşım
Bilinmezleri bilinir kılın yalvarıyorum
Anladım yok çaresi taş ol bekle diyorsun
Mevsimler gelsin geçsin diyorsun
Fokurdasın yansın gönlün diyorsun
Çıkmaz ayın çarşambasına diyorsun

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/748980/dus-dunyasi.html

İNSAN KENDİNDEN BAŞLAR VAROLMAYA
İnsan unutur kendini kaldırımlarda
İnsan unutur kendini kalabalıklarda
İnsan unutur kendini günahlarda
İnsan unutur kendini kahkahalarda
İnsan unutur kendini hüzün vuruşlarında
Gece gündüz yürüyüp gideceksin
İnce ve derin varlığını düşüneceksin
Hangi yola gideceksin ver kararını
Akıbetin hayır mı şermi seç karargâhını
Darmadağın düşüncelerin ülkesi insan
Derbeder yurdunun meliki insan
İçine doğrumu dışına doğrumu insan
Yol alıp gider bir başına insan
Kahreder kendini teniyle insan
Uçar ruhuyla cennetlere insan

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/751131/insan-kendinden-baslar-varolmaya.html

ŞİİR
Yerlerin güzelliği göklerin varlığı şiir
Sonsuzluğa duadır mısra mısra
İnsanın insana hatırasıdır şiir
Rrüzgarın ürperten uğultusudur şiir
En yalnız zamanlarda çalar kapını
Sarar ruhunu bir esvap gibi ısıtır şiir
Aydınlatır doğar karanlık gönüllere şiir
Anlamaz olur yalnız bırakır ademoğlu
Ölümcül hastalıkların şifasıdır şiir.
Gül yapraklarını zamanla tartan şiir
Gece sürgün verdiğinde hüzün yamaçlarına
Uzanır gönlüme sarar benliğimi şiir
senden önce seninle düşünce sırrıma şiir
El ayak dolaştığında birbirine
Kendim olur kendime geldiğimde şiir
Kaya diplerinde açan çiçeklerdir şiir
karşı dağlar gibi yüzyıllardır bekledin
Kalkan son tiren di adıma adını ekledim şiir
Çocukluğum mahşer meydanıydı aradığım şiir
sevinçler berkitip duygularımı ruhuma yay
Bir sen olursun kapını çaldığım şiir

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/751946/siir.html

SİYAH BEYAZ HATIRALAR
Unutulup gidenlerin anısına
Kuruyan gözyaşlarımı verdim
Geçmişin siyah beyaz fotoğraflarına
Kaybolan yıllarımı nasılda ezdim
Çaresiz acizim geri dönmeye
Senelerden dökülmüş hatıralar yaşamaya
Eser geçer dönerim deliye
Duygular yarım kalır resimlere bakmaya
Ahh deli dolu günlerim
Şimdi arıyorum nerdesiniz
Boş kalan gönlüm ellerim
Ardımdan nasılda seğirtirsiniz
Bir anı meccanen hatırlamak işte
Pörsümüş ceketlerim elbiselerim
Boğarsınız beni sevince
İnce ince yaşadığım fikirlerim

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/752325/siyah-beyaz-hatiralar.html

ADIN KALIR
Hayalinle güzel yaşam nefes alış verişi
Sen inceliğin güzel duyguların melikesi
Toprak kokusunu seninle verdi yağmurdan sonra
Kırk düşün kırk biç olmadı gelmez hesaba
Pervaneler uçsun kuşlar kanatlansın mavi göğüne
Kollarını bağlasın ellerin resimlerinde
Rüzgârlar essin nere isterse alsın gitsin ümitsizliği
Çekip gitsin sürüklesin sevda sessizliği
Hafiflesin kalbin düş aynalarında
Uçur kelimelerini duygularını uykularıma
Sen varsın ya matematiğe gelmez bu hesap
Bilinmez denklemdir kanunu yoktur tutmaz hesap
Bir türevini alırsın olmadı cenderede fiziğini
Soyut şiirler düşürürsün sayılar gibi
Ülkeler bir çırpıda bir adımda biter
Ne isyanlar tükenir gönlüm seni seçer
Akşam anmaktır seni hatırlamaktır adını
Uzaklara gönderdim seni unutmam adını
Gece düşlerine merdiven kurarcasına
Bırak kapını çalsın aşk sevda yollarında

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/762062/adin-kalir.html

SANA DÖNÜŞÜR IŞIK
Senin için düştüm dönüşü olmayan yollara
Bir ben dikildim antik kentin meydanında
Zeus olmaktansa yontulmuş taşlarda
Sana varmaya yollar arıyorum gönlüm
Akşamı sürdüm yüzüne haki rengiyle
Zaman sarmalı geçti birbirinin içinden
Döküp gittiğin yangınlarının alevlerine
Kim anlar beni kim seçer sinemdekilerden
İçimde kımıl kımıl bir dert uyanır
Ağlayan aşıklar gelip kapıma dayanır
Çağır ağaçları taşları saldıran düşmana
Bir selam olsun duruşun esir insanlara
Geçmiş şimdi gelecek hayalimde birleşti
Yok oldu zaman kıpkırmızı kanımda eridi
Varlık bir nokta olup kendini bürüdüğü zaman
Başlangıç yok olup sona değdiği zaman
Eşya değişir yeniden şekillenir
Benliğim varlıktan yokluğa değişir
Tabipler çaresiz zaman sehere düşer
Ses susar toprak susar kendine düşer

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/763285/sana-donusur-isik.html

EY KUDÜS 1
ülkemizde orta doğuda ve dünyada zulmedilen öldürülen canların adına
Ey merhamet medeniyetinin mimarları
Ey taşı kaneviçe işçileri
Ey yıkıldıkça ortaya çıkan
Çağın tarihin yorgun askerleri
Geride bıraktığımız ütopya
Şimdi nerde kaldı eski günlerin güzelliği
Şimdi katliamların kanıksandığı yüzyıl
Güneş yakıyor sen yanmıyorsun
Yağmur yağıyor sen niye ıslanmıyorsun
Sürgünler yaşadın ardı kesilmeyen
Ezilmediğin bir gün düşle bitmeyen
Bilmem kaçıncı milyon kişinin ölümüsün sen
Ayrıldın göçtün kendinden vatanından sen
Ardına baka baka düşe düşe sürüldün sen
Ey yunmuş arınmış kutsilerin şehri
Gökten gelmiş göğe yükselmiş isanın sesi
Tarihin var olduğu turu sina musanın eli
İnsanlığı peşi sıra koşturan yeryüzü incisi
Ey kudüs içimizde inşa ettiğimiz şehir
Varlığın nüvesi miraçla akan nehir
Ey süleyman mabedi o günleri yeniden getir
Kansın gönlümüz imana fethine ömer gelir
Yorgun savaşçıların ölümüne aktığı
Selahattinin hatırası kaybolan medeniyet şarkısı
Bulsak seni alnından öpeceğiz ey hüzün sarmalı
Yeter bu zül yeter kimsesizlerin kahrı

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/763708/ey-kudus-1.html

AŞK PERVANESİNE
Ey aşk yollarına düşmüş sümüklü
Kaç kişi bu yollarda derbeder düştü
Belli fethedeceksin sevdaları dağıtacaksın
Bilmeyecekler kanatlarının kırıldığını anlayacaksın
Kimler geldi kimler geçti bu alemden
Elinde kalan beş kollu bir şamdan
Yanıp tutuşsan ne olur bilen kim
Küllerinden yükselen duman çöker bilen kim
Geçmeyen varmı meşk dersinden yaşar insan
Hayatın kanunu tadar serabı geçer rüyalardan
Aşk meydan savaşlarından ömür salya sümük
Ne galip belli ne mağlup kırılır külünk
Çıkar maşuk aşkı tahsile düşer sefil
Kılar kendini vakıf ömrünü eyler sebil
Geçmeyen kalmaz aşk köprüsünden sırat gibi
Bozulur bağları yanar erir mum giibi
Herkes der dağlar benim meydan diler
Düşerler kuyulara seçilir hakiki erler
Diploma belge yok zaman bitmezmiş
Yaşayacağın sevgi kin kendi çıkar gelirmiş

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/765593/ask-pervanesine.html

ANLAYACAKSIN
Ben artık dağ yamaçlarında geziniyorum
Işıklar düşmez olmuş cebime ağlıyorum
Boş vermişim ağaç ağaç yapraklarda gezinmeyi
Yol yol olup bölünmeyi kervanlara dizilmeyi
Mevsimler kendi bilir nasıl isterse gelsin
Yokluğun hayal dünyama dizilsin
Kim nere gidermiş neylermiş çakırkeyfim
Alnım açık yolum açık son seferim
Yollarım sana uğramaz artık sazım kırıldı
Gurbet eldeyim tahsilim yeni başladı
Apansız duygularım kaldı tatlı adına
Türküler sesledim bağ bozumuna
Sen bilirsin ne söylerim kime derim
Akşam çayı olsun resmim hüzünlerim
En vurdum bende yalnızlık şiirlerine
Rüzgarlarla bırakmışım kendimi kendime

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/773451/anlayacaksin.html

KENDİNLE GEZDİR DÜŞLERİNİ
Şimdi sende benim gibisindir söylesene
Bir boşluğu gezdiriyorsundur içinde
Yaşanmamış hasret çocukluğunu alıp göğüne
Bitmeyen filmler oyuncusu oldun reklamsız
Yollar oldu seni sana anlatan
Şiirler romanlar oldu seni sana soran
Şarkılar bestelendi adına mevsimsiz
Düşlerime sahiplendin mülkün oldu
Stresleri kanıksadın bir boşluğu doldurdu
Çay içimi saatlerinde gövert benliğini
Kader kadere denk düşer ezeli
Fetih gösterildiğinde parçalanmış kaleleri
Ganimetler arasında seçilen gibi
Sen ders almayınca kim ders alacak
Benlik yarışlarını şehir şehir sürüp
Yollarda arta kalan hasretini köpürtüp
Farkında olmadan unuttun kendini aynalarda
Bilirsin netameli bir duruş seninki camlarda
Geçip gidiyor dünyanın güzellikleri
Dokunamıyor adam tarihe taşıyor dünyayı
Sesler görüntüler kayıp rüya konuşmaları
Hüzün katedrali çökecek bırakıverse tasasını
Bütün kadınlar şifrelendi açılmıyor düşe
Güneş günü götürdü kırıldı şişe
Bir mızrak boyu uzadı gülüşlerin
Geceyi uyutup ansızın dirilttiğin düşlerin
Ver selamı geleceğe sevgiye yankılansın sabaha
Sırlar coğrafyası ey güzel aşk merhaba

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/775090/kendinle-gezdir-duslerini.html

GÜN SENİDE UYANDIRACAK
Sabah oldu mu ey güzel
Uyandın demek sarı saçlarınla
Uykulu alev gözlerinle öğrenciler okula giderken
Peşine düşen sancılı hatıralardan
Gece bırakıp gitti mi seni
Bulutlarla karışık boz bulanık anın
Bu gün senin olsun varlığıyla
Biliyorum parmak uçlarına sarılı dünya
Biliyorum sen uzaktasın kaf dağı kadar
Kahve küfü renkli acımsı tadıyla
Bir heyecan saklar mısraların gözbebeklerin
Unutulması zor roman sayfaları belli
Bir batı klasiği gibi şark islam klasiği gibi
Saçak altlarından gidiyorum görmeyesin tül alevleri
Bilemezsin kandırır dingin deniz
Kandırır uzaklar en masum çocukluğumuzu
Örseler anılar varılmaz zaman adalarını
Örseler uykuyla uyanıklık arası
Ümid harun

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/794287/gun-senide-uyandiracak.html

KÜÇÜK KAÇAK
En güzel başlangıcıydı örtündüğümüz geceye
Nemrudun kahrolmasına şakıdı dillerin
Gökyüzünden ıssız nehirleri getirişim sesin
Ellerin vakitsiz sevda ilmikledi hece hece
En hoş hatıra adına sarhoşluğumuz
Issızlık zırıltıları gemledi yalnızlığımızı
İnsan nedir ki kaplar kendini böler varlığa
Anı anı biriken senden kalan hatıraya
En çok gözlerin demledi nemli bakışlarımı
Ey bakire gecenin al yüzlü kızı
Kitaplara sorduğum hayatın tadı
El değmemiş yılların ergen meyvesi
En son esen rüzgarlara sordum yıldızlardan aldım selamını
Seni düşünüyorum balkonumda gökyüzüne bakarak
Her dizüstü düştükçe anıyorum adını
Kaçtın mı duruyor musun söyle küçük kaçak

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/829919/kucuk-kacak.html

DÜŞMÜŞÜM SEVDANA YÜRÜDÜKÇE
Hayatımın rolünü oynuyorum usta
Artisler ne anlar yokluğunu sardığında
Tokatlar patlıyor ensemde endazeli
Çaresiz dertlerin adamı yapma beni
Yara derin ellerin eksik yumuşak elleme
Aksın acılar kara bere gelmez deşmeye
Bakarsın yolculara gözlersin yavaş yavaş
Gelir geçer gençlik dediğin biter savaş
Bekleme durakta gitme sırası geldi
Günler devriliyor eskiyen yanlarıma
Tutabilirmisin hatıraları yaşandığı gibi
Karanlıklar tosluyor yürüdüğüm yollara
Yaralandım bir kere bir sığınak arıyorum
Halimi sorma erimiş vakitlerin yolcusuyum
Aldırma hal bilmezlerin kırıp döktüklerine
İnsan eskimezmiş ölmezmiş sevgiye yürüdükçe

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/831628/dusmusum-sevdana-yurudukce.html

YAĞMURLARLA GELDİN ANILARIMA
Bıraktın bir başıma beni uçurumlarda
Düşürdün yollarımı kimsesiz vadilere yangın çöllere
Kayboldun araftamısın sorarım hasretle ellere
Ümidin değilmişim meğer sevdalar koltuğumda
İçip durduğum geceye emanet ettim seni
İntikamın la sevdim ılgıt ılgıt yoğruldum
Kaybolan sedama küçük sevda oldun
Aradım kırgınlığını o şakıyan şiirini
Kaçak ürkek ve aldırmaz halin
Yeterki yokluğun öldürsün beni vefasız
Serçeler uğramaz oldu dallarıma sessiz
Ufuklarda kaldı kaynaşan hayal eşkalin
Yanıp bitecek bir an gelincik sırrında
Anılarımızın harman olduğu iksir ellerinde
Parmakların sürükleyecek gurbetin tellerinde
Koy ömrünü ömrüm üstüne asma dallarıyla
Akşam kuşları olurdum sana bekleyen
Dakika dakika ezilirdi vakit sesinde
Bulutlarda şimşekler içimde nefesin özleminle
Çakıp duracaksın gökyüzümde yıldızlarla sen

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/833467/yagmurlarla-geldin-anilarima.html

BİR YAKAZA ANI
Ruh sarkacı olsam hangi muskayı taksam
Bir noktaya akıp hangi tılsımlara sarılsam
Hiç bir ilaç kar etmiyor tiryakime
Öyle derin bakmışsın ki siyah beyaz resimde
Ağlasan duymayacaklar belli kalacaksın elimde
Sana kapıldığım netameli kısa zamanlardayım ki
Ölüp gidiyor insanlar kuruyan yapraklar gibi
Yağmurların rahatlattığı ruh mevsimi olsun
Giriştiğin tarihi yürüyüş saygı ve hatırlayış olsun
Yeşil limon dalı yada sirke ekşisi şifasına say aşkını
Büzüşmüş rüyalardan duraksız akan kanı
Geçmişi azık sanıp yabancı durakları beklerken
Geleceğin hayal perdesi harmanlarını elerken
Sabaha gönlünü açıp zirveler ışıklandığında
Tutamazsını zamanı gözlerine sürüp sardığında
An vadisinde duracaksın sonsuzluğa sevgi ile
Göreceksin hayatın kımıldadığını aşk ile
En iyi halini söyle akşamın üstüne
Bütün duyargalarını çevir kendi içine
Sonra dirilip gönlüne sardığın varlığın
Bir yakaza uykusuydu durup yenilendiğin
Ruhumun konakladığı tarihi selçuklu hanı
Kervanlarla gelir ufuk çizgisinden aşkın şahı
Bir kin kıvrımı daha yol almak için
Şairler şiir buladursunlar aşk için
Kitaplara insana ihtiyaç duymayan zavallılar
Dere diplerinde gezerken tanrıyı buldular
Netameli oyalanmadır zifiri karanlıkta
Onulacak dert varılacak yer bu yolculukta
Gönülsüz yurtlarda otağladın kendini bölerek
Muskaların kar etmedi horoz bacağı keserek
tarihi duvar girintilerine sığdı inler cinler
Talihsiz cehaletler mi içtin boynunda kelepçeler
Azaplardan azap beğendin sıyrıldın sorumluluktan
Yalnız melek oldun kurtuldun boyunduruktan

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/833726/bir-yakaza-ani.html

ZİRVELER DEN DÜŞERKEN AVUÇLARIMIN DİZLERİMİN
ÜSTÜNE
Nedir şu eşya parlayan ışık görünen varlık
İnsan bir an ölümsüz sanır kendini aynalarda
Varmı yokmu gerçekte duygular karışık
Kaybolur gider ömrün derin sularında
Meğer idealsiz yaşamak ölmek demekmiş
Gelecek bir perde gibi inermiş
Ateşlerden seçer insan yangınını ereyim diye
Eritir ömrünü başkasının hayat sahnesinde
Zanlarını sayıklar tekrar eder benliğini
Eğer bedenini toprağa tunç kaplarda
Unuttuğu ruhuna bir vücut giydiğini
Dilenir sevgisini kırlarda gezen kızlarda
En son veda da gözlerin yüzün izi olacak
Anılara sarılacaksın kapanan kapılar yine açılacak
Akacak ırmaklar ufuk çizgisi gibi kafdağı şelalerinden
Güneşle öter serçeler can verir sevincinden
Puslu bulutlar üstüne oturma gel şöyle
Bırak acıtan ağıtları en güzel türküleri söyle

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/835403/zirveler-den-duserken-avuclarimin-dizlerimin-ustune.html

SESİNE HASRET
Aylar sonra sesin
Mevsimler getirdi nefesin
Dündeydim bir çöl yürüşüydü
Hayallerime adın yürüdü
Sana gitmiştim kaçtıkça
Kapında beklemiştim haftalarca
Bir haykırıştı zaman
Göğümü kaplardı hatıran
Bağırdım adını zirvelerden
Çiçekler açtı yeniden
Resmine sarıldım çocuk gibi
Sevdamı dirilten ellerin idi
Otur yanıma şöyle
Bakayım yüzüne sevgiyle
Kavuşma çayını içelim
Aşk ülkesine gidelim

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/835516/sesine-hasret.html

HASRET YEŞİLİNE GELEN BAHARLA
Hayatı dallarının ucunda getiren bahar
En tabi kuş cıvıtılarının senfonyası
Aradığım ses dağların başındaki kar
Kalbime dokunup geçen hüzün sefası
Gökleri kendinin sanan kırlangıç
Ayaklarımdaki halı yeşil çimen
Aldım selamını kır tepedeki alıç
Karşı dağın bulutları zirvelerle öpüşen
Yer yeşil gök mavi bahar şarkıları
Alıp gitme başını akıp giden ırmak
Gönlüme ektiğiniz sükunet sabahı
Ey sevgili içime bir huzur bırak
İz bıraktığım yollar beni sana götürsün
Yeter gençlik yorgunu ufukla oynaştığım
Süt yoncalar arasındaki selviler sürgün
Bu nasıl iş hayatın sırrına şaştım

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/835803/hasret-yesiline-gelen-baharla.html

YANARDI ESERDİ DÜŞLERİM
Yalnızlığın turkuaz vakitleri sardığında
Al gönlüne duygularını sarıl hayalime
Zaman kısa iyi olalım gelmez unutmaya
Kalmadı artık eski rüzgarın bıraktım yellere
Yetim kuşların sesi düştü geceye bilsen halimi
Aşka ve kutsal kitaplara yemin olsun
Tanımadılar benim yağmurlarla aksimi
Gelip gelip gidişim ondandır hatıram olsun
Trafik kazaları gibi parçalanıyor düşlerim
Bilirsin bir şehir yorgunluğu sırtımda
Tonlarca ağırlığı yumuyor gözlerim
Kimlere karıştın kayboldun kalabalıklarda
Netameli ve yılgın saatler bitti artık
Beynimin kıvrımlarında hasretin kımıldardı
Bitmeyen dertlere tasalara son verdim artık
Elimde bir kırık sazın ile cüran kaldı
Zaman sardı beni aldı sonsuzluğa bürüdü
Ne gam bahardaki çiçekler adımdandır
Çaresiz kırılmış seslenip durduğum gönlünü
Kaç kez düştüm yolların vehmine aldanışımdandır

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/836121/yanardi-eserdi-duslerim.html

SEVGİLİM
Uzak diyarlardan çekip aldığında beni
Duruşun besledi Mikalanjın eserleri gibi
Yangınlardan sonra küllerimi savuran rüzgâr
Bir yıldırım sonrası gidişinle her yer tarumar
Yokluğunda yılmadım mabedim kıldım sevgini
Cennetin diye yaşadım dört mevsim yedi iklimi
Al beni soğan zarı gibi soyulduğum dertten
Çek beni cehaletten berkitilmiş gafletten
Dönmeyeyim geride kalsın kıyısız sahiller
Tanımlanamayan uzaklıkta olsun çıktığım seferler
Ne bir bildik olsun gaipte olsun varılası yurtlar
Vicdanımı solduran yıkılsın içimdeki plastik putlar
Devasa vurdumduymaz hallerine düştüm savruldum
Dirildim yokluğuna hasret düşlerinde kavruldum
İbrahim’in atılışıydı yüzümdeki ıssız denizler
Bakışlarımdan çıkan haritalarda kurudu nehirler
Madem diyorsun gezdir ellerini dimağımda
Okumadığın bir kaç dua şifa olsun sadrıma
Geceyi kestim sesi kestim aşkına ekledim
Kahreden bekleyiş usaresi ile bakışlarını sevdim
Ağlama diyorsun ben ağlayış ibadetindeyim
Uyanıyorum bin bir gece hikâyelerinden sevgilim

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/836866/sevgilim.html

YETMİYOR KELİMELER HALİMİ ANLATMAYA
Yetmiyor kelimeler halimi anlatmaya
Yalnızlığımı çoğaltmak için geliyorum
Bir temennaydı varlığım özür adağım
Kurumasın diye göz pınarlarım merhametim
Yetmiyor kelimeler halimi anlatmaya
Açsam gözlerimi bozulacak rüya
Gelip gittiğin duraklardı adın
Nefes oldum hayaline ben-sizliğe saldım
Yetmiyor kelimeler halimi anlatmaya
Geçmişte bir eski tanrılar heykeliydin
Yıkılmış yerle bir olmuş yüzüstü düşen
Donmuş su başlarında dinlenirken
Yetmiyor kelimeler halimi anlatmaya
Acıyı tahsil ettiğimi anlamadın daha
Kitaplarda olmayan yöntemdi hatların
Belli kaybolup gidenleri anlamayacaksın
Yetmiyor kelimeler halimi anlatmaya
bir kaç öksüz bulut gezip duruyor tepemde
Hıçkırıklarımı pay edip gönülsüz kaldığını
Vakit senli akıp gidiyor senle birlikte

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/837372/yetmiyor-kelimeler-halimi-anlatmaya.html

HAZİRAN ZAMBAKLARI
Ben kendime görede değildim
Sussam haziran zambakları üstüne
Geride bıraktığım gülüşlerim
Toparlarsın artık bıraktığım anıları
Darmadağınık olmuş aşk coğrafyası
Tabak gibi olmuş dolunayı
Sokak sokak hayatı gezdiğini
Kendini uçurumlara bıraktığını
Galesiz çayda çıra oynadını
Öğleyin antik heykel yontusuydun
İkindi bir aşk çağrısı buyurdun
Minnet dilendiğim şefaatinden

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/838273/haziran-zambaklari.html

BANA BİR SIR VER TENHA OLSUN
Bedenin kale olup yıkılmadan zaman semalarında
Bir sihir vardı etinde derisinde kemiğinde
Kalbimin seğriyen yanlarını böldüm beşe
Adından bir umut çıkardım tutundum ruhumla
Eşyaya yeni bir isim verdim
Varlık yeniden uyansın ve tanınsın diye
Bana bir ser ver tenha olsun
Akan nehirlere sırdaş olduğum
Bana bir sır ver tenha olsun
Baştanbaşa şiir kesildim nöbete çıktım geceye
Saçım başım şiir oldu şiire durdum
Gönlüm duygular ellerim şiir doğurdu
Sinem aşk bakışlarım sevgi doldu
Değildi elimde geceye bulaştırdım ikimizi
Örtündüğümüz soyunduğumuz gece oldu
İçimde bir hıçkırık besledim unuttuğun
Özlenen yarım kalan anları çoğaltırken
Nasılda çağladı sana kanayan tenha yanlarım
Tutuverseydin ardına düşen bahtımı
Getir seherleri aydınlatan gönül dünyama
Derman olsun göğermiş aşk yaralarıma
İnsanı insana çarp aşk çıksın
İnsanı insana böl sevgi çıksın
İnsanı insana aç insan çıksın çıksın
Ellerim oldun kahreden badirelerden sonra
Çağırma beni cinayetine kutsadığına
İşte gece dedim seninle sevdim
Sehere durdum sana durdum
Şarkılar söyledim açan gazap güllerine
Güneş sararıp dağlara dokunurken
Ruhum sese ve eşyaya uyanırken
Her gün kalbimi ayarlıyorum sana
En ıssız yalnızlıklarımı sunuyorum sana

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/848620/bana-bir-sir-ver-tenha-olsun.html

UNUTULAN OLAMADI ADIN
Yazdı kavruklaşan dallarına
Adını aldı gitti dönmedi kendi sesine
Gökçimenler yanarken anlamak ne mümkün
Ne ağaçlar göçtü neşeli bahar şarkılarına
Babasının oğlu değildi keratanın
Astılar asmalarla kimin umurunda
Söndü gitti nicelerinin gözlerindeki ışıklar
Tarih işte kiminin belleğinde kiminin neyine
Eylül ikmal imtihanları değildi darağaçtakilere
Ne şarkıydı eylülde gel yada sevgili köşesi

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/854654/unutulan-olamadi-adin.html

HARMAN OLMUŞ İÇİMDE
Günler elenirken çaresiz zaman kalburunda
Gönlüme düşen üç beş kırık mısra
Gökle yer karışmış harman olmuş içimde
Çözememiş im ben bağlanmış bir derdimi
Türküler değmiş hüzün yapraklarıma
Yemende asker olmuş yaslanmışım kavak dallarına
Suyla hava karışmış toz duman olmuş içimde
Anlamamışım ben ötelenmiş bir derdimi
Sırrı hayatın menfaate karışmış şaşa kalmışım
Bulutlar gökten taşmış düşlerimi dala asmışım
Sapsarı renge rüzgar karışmış tufan olmuş içimde
Hissedememişim ben tortulanmış bir derdimi
İnsan zavallı kendini başka yerde arar
Kuytularda kalmış benliğini ölmüşlere sorar
Sağı soluna karışmış perişan olmuş içimde
Akledememişim ben unutulmuş bir derdimi

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/872953/harman-olmus-icimde.html

DÜŞLERİMDE AÇAN RESMİN 1
Bağlanıp kaldım uçurtmalar dolusu sözlerine sevda
Bukle bukle saçların döküldü gözlerimden sevda
Narin sesine karışınca iflah olmaz düşkünlüğüm
Almadan diplomamı hayat mektebinden sürüldüm
Gülüşlerin yağardı lapa lapa yürürken karda
Avare bırakırken anılarımı öksüz şehrin kollarına
Düş denizlerinde armagedondu sana olan suskunluğum
Serin köpürmüş sahile düşünce yüreğimde çözüldü düğüm
Eski vakitlerden yollarıma aksin düşerdi mehtap ile
Hoyratça harcadın gök gözlerine baktığım veda ile
Bu serancamı is dolu şiirlerinde kim alır kim satar
Koştum sensizliğin peşine bir kırıntı gibi vehmini saklar
Aşk derslerine çalıştım yokluğunda kaldığım bütünlemede
Kütüphaneler dolusu okudum seni düştüm hayalinin peşine
Bulur seni göğü tutan sevdam bir ağ gibi örer varlığını
Bitsin bu hasret rüyaları anlayacaksın sana olan aşkımı

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/878810/duslerimde-acan-resmin-1.html

MARBELLA
Akşam ile başlayalım mısralara marbella
Yorgun argın batınca güneş endülüsün ucunda
İdealimi kandil yapıp hatıranın yakınında
Tenha zamandır alacakaranlığa uyandığımı
İçin için içime doğru yandığımı
Bilmeyecekler ne çare marbella
Kalenderi bir bilge sordum ömür boyu
Yorgun düştüm yıllarca aradığım benmişim
Umutlarım gönlümün uzandığı yollar oldu
Narin yüreklerin can çekiştiği serçeymişim
Tarih içinde kürek mahkumluğun unutuldu
Bilmeyecekler ne çare marbella
Yenilgiler içinde saklandı durdu varlığın
Çok uzaklardan bakıyorum çaresiz duruşuna
Kaderine düştü bu dem hal bilmezlerle çevrildin
Aklımı uyardın kelimelerle seslendim sana
Andık güzelliğini ağladık bahtsızlığına
Bilmeyecekler ne çare marbella

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/885329/marbella.html

DAMLADA DERYAMISIN
Su gibi azizdir hatıran sensiz yollarda
Masallardan (ç)aldım resmini en iyi hikayeleri
Yeşil başaklı gençliğim kaldı kırılan aynalarda
Örste dövülmüş ağıtlar getirir mi seni sevgili
En güzel tablolar mavi susuşun muydu
Deryada deniz olmaya hevesli gözlerin
Yollarıma çıktın duruşun duraklarım oldu
Varlık serüveninde gönül yurdum gözlerin
Nasılda üşüştü gövermiş hüzünler sineme
Kurtulmak ne mümkün netameli derbederlikten
Gurbet elde düşünce dilime iki kelime
Yakar gider anılar kaçılmaz sevmekten
Savaş artığı uykulardan uyanınca kırıldı şişe
Buluruz bizde bir gün hayaldeki aşkı
Zirve dağların ufuklarını bağlayınca düşe
Hayra yormalı dört nala koşturduğumuz hayatı

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/888556/damlada-deryamisin.html

KAR YAĞARKEN
Ocak bereketi yıl hazinesi yağıyor kar
Bırakmış kendini gökten rahmetle
Yavaş yavaş huzurla iniyor kar
Sonsuzluktan haber getiriyor yere
Soğukta açıyor içimde buzdan gonca
Engin mavilikte bembeyaz süzülüyor
İhtirastan azade kaygısız rahvanca
Tane tane alnıma sükunetle düşüyor
Kıracakmış bu soğuk bütün mikropları
Uyanacakmış beyaz örtüsünden bahar
Diriltecekmiş kurumuş ölmüş dalları
Altında binlerce hayvancığı saklar
Kar yılda bir mevsim ömürde bazen
Kar yağarken hatırlatır gözlerini
Kar her tanesi lahuti bir semazen
Kar getiriyor esen rüzgarla hatırıma seni

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/892159/kar-yagarken.html

MEMLEKETTEN MAZERET MANZARALARI
Bu gün ne cumartesi değil değilmi
Hiç bir gün gibi gibi geliyor bana
Anlamsız ve adı olmayan
Adam yorma sanatı toplum ortası kaldırımlar
Yalan yanlış yaşamlar bitti ama unutulmadı
Hayatın mezunu olanlar batık gidiyorlar
Uykularından gerilim filmleri çıktı
Bir bilinmez sinir krizi yan çiziyorlar
Diploma yarışı piyango maçları yarış atları
Yenik düştüğümüz cehalet ihtilalleri
Habersiz gittiler şehirlerin efendileri
Unutuluş dersleri hayat arta kalan vakitten
Kırıp dolandıran en iyi görmezden gelen
Kaybolan mezarlarla dolup taştı tarih boyunca
Yollar tükenecekmiş kimin umurunda
Canlılığını kaybedecek gözlerin buruşacak yüzün
Doğudan batıya önlenemeyen göçün
Kafaların küçüldüğü durmadan göbeklenen
Küçük aşkları oldu akşam yemeğiyle biten

Ne akraba ne merata öylesine yakınlık
Tek başına cennete girer gibi kıskançlık
Bırak bu tafrayı gideceksin sonunda
İyi adamdı ama kalmasın arkanda
Sağmal bir memleketmiş cefakar Anadolu
Gizli bir yarış talan diz boyu

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/914462/memleketten-mazeret-manzaralari.html

ÖLDÜRMEK İÇİN UĞRAŞMA SENDEKİ AŞKIMI
Öldürmek için uğraşma sendeki aşkımı
Akşamları gelir girerim gönül kapından
Bende kalan bir salkım üzüm bakışını
Kovalarım gece ile söken şafaktan
Yollara sor erimiş vakitleri hatırlatır
Bedenimde damar damar akan kana
İlk efsunkar günlerde yazdığın üç satır
Muska gibi taşıdığım tutuştuğum aşkına
Gönül nizamiyesinden girmiştim beş mevsim
Eşya güzelleşti nasılda kolay geldi hayat
Toroslardan yolladığım ümit açan sesim
Çakırkeyf an sevdaya kuruldu çaresiz saat
Hediye ettin bana saf saf semah yalnızlığı
Yağmurlarla bekledim seni sonbahar giyindim
Kaçıp ta kurtuldun mu bıraktığın yangınlar kaldı
Kimse yoktu bozkırlarda ki yalnız ağaçlar gibiydim
Yürürdüm beynimde domurlanan ağaç dalları gibi
Esir alırdı hayalimi senli resimlerde ki anılar
O kadınlar ki mevsimlerden yaprak tandı yürekleri
Artık ne sen anlarsın beni ne kaybolan anılar

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/920277/oldurmek-icin-ugrasma-sendeki-askimi.html

SEVDAYI AŞKIN
Hatıran güneş gibi doğdu yollarıma
Ekip biçtiğin vefa olsun sevdayı umuda
Geçmiş tarihin kanatlarını kapatıp olmaz
Bilirsin vazgeçenler hayatın kahramanı olmaz
Ümidi aşkın yegane yoldaşın olsun
Koştum hayaline görünmez engellere çarptım
Bu masal denizi boğacak beni durdum kaldım
Senin ufkundayım hala uçuyorum rüyalarımda
Son köprüyü geçince düşeceğim ayaklarına
Toprağa karışan su damarlarıma yürüyen sevgin
Yere düşen cemre gönlümü alan dilin
Gel dağılsın karabulutlar dinsin sensizliğim
Esen rüzgarlara sordum kaç mevsim
Ben konuşmayı bilmem sevgilim
Gözlerime bak göreceksin vurgunluğumu
Denizlerimin dalgalı mavisinden
Yüzüne hasret sana olan tutkunluğumu
Koşmadım mı peşinden sefil ve melankoli
Kaybolmadan dilimdeki aşk kelimeleri

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/1004479/sevdayi-askin.html

DÜŞLERİMDE AÇAN RESMİN 2
Nehirler böylemi akıyordu
Delicesine koşan taylara ne oldu
Dörtnala giderlerdi
Mevsimden mevsime geçerlerdi
Söyledim ayrılıp gitme dağlara
Bilemezsin yolları ulaşamazsın kafdağına
Sarp kayalar uçurumlar çıkar önüne
Üzersin beni ağlatırsın
Deli kız dinlemedin
Yoksa yaban ellere mi düştün
Tanımadığın tarih öncesi şehirler demisin
Sihirli yollarındamı kayboldun
Nerdesin bir ses haber ver
Benliğim varlığına esir oldu salıver
Seni aramaya çıkmamı istiyorsun
Hatırlarsan ellerinden öpüyordum
Saygıyla ey nurlu kadın diyordum
Anlaşılmaz kalabalıklarda işin ne
Sen naifsin gelmezsin gürültüye
Rüyalarımızda önce sen uçardın
Yüksekler göğün katmanlarına kanat vururdun
Yanına zirvelere doğru ben varamazdım
Beklerdim aşağılarda bakardım
En dokunaklı içli serenatları yapardım
Düşerek sekerek gelirdin
Karşıma bakışlarıma tebessümünle
Rüzgârlar ulaştırırdı sevgini
Yıldızlar getirirdi duruşunu nefesini
Vazgeçtim ben demişsin
Oysa ben vazgeçmedim ki
Haberini alınca içim ezildi
Saçlarım diken diken oldu
Omuzlarım düştü bakışlarım kaydı
Elimde değildi gidiyordun
Derelerden çağlayan sular gibi gidiyordun
Bulutların gökten kayıp gitmesi gibi
Çocukların büyümesi gibi değişiyordun
Elimde değildi gidiyordun
Kalabalıklara karışmazdım çoğu zaman
Yalnız otururdum güruhlardan uzak
Kahvelerde çay yudumlarken esrarlı
Çekerdim adını tane tane tesbihimde
Sevda sevda sevda aşkım
Dergahtakiler berzahtakiler secdedekiler
Samimi değillerdi zikirlerinde benim kadar
Oysa damarlarımda sen akardın
Zihnimde gürül gürül sen çağlardın
Uyurdum uyanırdım hayalimdeydin
Seni mırıldanırdım tatlım tatlım
Doymazdım sana bakmaya resimlerine
Erir dalar giderdim kendi kendime
Esir alırdın benliğimi
Büyülerdi sesin nefesin kalbimi
Aynaya baktığımda kendimi göremezdim
Seni görürdüm bana benzerdin

Ben olurdun seni görürdüm sana benzerdim
Unutsun demişsin sabahlara
Alsın haberimi yıldızlardan
Yığılıp kalınca geçmiş içimde
Acıma bana vur anılarla
Eski esintilerle kendime geleyim
Bilirdim istemezdin beni unutmayı
Kalıp gittin zihnimin kuytularında
Bir tablo gibi ilk halinle
Yağmurlar yağardı seni düşünürken
Seni düşünürken yağmurlar yağardı
Sana giderken deli doru tay olurdum
Çatlarcasına koşardım nefes nefese bilmedin
Hellenistik zaferler kazanırdım bilmezdin
Gece gündüz kavuşmaya planlar yapardım
Bir hatıran için sabahlara kadar uyumazdım
İnsanlar işlerine rızkına giderken
Yorgun argın yatağa düşerdim
Kendimi uykuya hayallerimi adına
Sayıklaya sayıklaya teslim ederdim
Vefa düş yorganına sarıla sarıla
Sesin düşerdi dediklerini ezberlerdim
Pencereye durur uzaklara bakarmışsın
Göğe dağılırmış ufukları tutarmış aşkım
Gülümsermişsin iç geçirirmişsin
Kendine acı tırnaklarını yermişsin
Hep yanına yürüdüm
İçime seni doğraya doğraya
Ağlardım adına sevda
Deli sanırlardı rüyalardan uyanırdım
Ne yapsam takıldım kaldım hatıralarına
Bitecek acı son gemi yanaştığında limana
Gündüz şehrinden gelen yolcuları kollardım
Geceleyin nöbet tutar yıldızlara bakardım
Bir haber varmı acımıştır belki
Arardım hayalini sesini
En çok geceyle dertleşir hemhal olurdum
Kimse görmesin bilmesin duymasın
Türküler yakar besteler yapardım
Tek başıma kışta kıyamette
Dağlara vururdum kendimi hasret içinde
Ey nurlu kadın ey sevda
Yanardı içim kaynardı gönlüm
Akkor olurdu bakışlarım
Ay doğardı gözlerimden
Hayat canlanırdı sözlerinden
Kapında beklerdim gün boyu
Bir kırıntı umut için
Beni imtihan etmek istemişsin
Test olsun ders olsun bu sana demişsin
Unuttun dalıp sana kandığımı
Unuttun hasretinle yandığımı
Şehir şehir sokak sokak anardım adını
Cebimde gezdirirdim son mektubunu
Kar yağdı diz boyu
Düşlerin sesin yağdı lapa lapa
Ondan bıraktım kendimi karlara
Sinemalarda afişlerde adın vardı
Kayıtsızlığın deldi içimi yaktı
Aşkına ölümüne

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/1005085/duslerimde-acan-resmin-2.html

ÇAĞ ARTIĞI SESLER
aryusun sesi
Dumanlanınca zamanı sayabilirmisin sonsuza kadar
Baharın çiçeklerin açışını umuda düştüğünü
Yanınca bitmeyen sayıları harfleri hüznü
En masum resimler çocukluğunu saklar
Eski zaman masallarını anlatırdı yaşlı kadınlar
Ya susar kalır ya patlar ince tınılar
Neden bu gelişmiş cennet angaryası
Neden bu bilinmez alkışlar sokağı
Hatırladıkça derinleşiyor veda çizgisi
Renkten renge süren anlam şarkısıydın
Varlığın özüydün kalbimin sevgisi
Sonsuzuzluğa dokunduğunda ilk sen çağırdın
Yanılgılar çağı değilmi yaşadığın içinde
Yüzyıllar tarih oldu yıkıldı üst üste
Zavallı isanın hayatına kasteddiler pavlusu
Temizleyemedi ilahiler artığını kutsal su

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/1005397/cag-artigi-sesler.html

DÜŞLERDE BİTEN ZAMAN
İnsan bilmezmi kendine uyanmayı
Itır sabahtır düşen ruh bahçesine
Kalbini bölüp aşkla parçalamayı
Uzun bir sonbahar yaşadın düşlerde
Vay ömür bahçesinde insan yarım elma
Uçarı kıran hangi mevsimin rüzgarı
Oyalanır kuytularda yollar varır toprağa
Başkasının olayları ansızın alır aklını
Naif arılar ömrü düşler ülkesi
Pütürlüydü ince sızı rüyalardan sonra
Kısa kalıyor uzun gecelerin izi
Yollar ne çok eziliyor adama
Bu ayrıntılarda daha bilmediğimiz
O ince siyah fark gizliymiş meğer
Unutulmak ne öldürücü yaraymış bildiğimiz
Hatırlanacaksa en küçük anıya değer
Kırık katmerli duygular tükenirken
Bir ömür geçitsiz yolda beklerken
Küçük bir kız çocuğunun unutuşuydu
Arsız bedenlere ölümün son dokunuşuydu

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/1007496/duslerde-biten-zaman.html

BULUTLARIN YORGUNLUĞU
Bozbulaznık teninle karmaşa diz boyu
Bir damla cehaletle açıldı dipsiz kuyu
Ke(n)di nefsi gezinince hayatın yüzünde
Bilemezsin düştüğünü ateşlerin eteğine
Cehenneme yatkın başına buyruk kara büyü
Secdeyle kandırınca şeytan tuğ tüyü
Kırık bir sazla oynatır haberin olmaz
Sanırsın kendine malik insan olmaz
İnadın ahdın olsun bozulan bağlarda
Bakarsın ardına yanılırsın doğu diye batıda
Tuttuğun bu tavır büğletir coşkun
Şu sam yeli yakmazsa ekinleri kurutursun
Çeker gürültü davul sesi aldanırsın
Düşünce yalçın kadife zirvelerden kırılırsın
Mayalanmış bulanık gudubet artığı tavrınla
Baban diye sarılırsın mezar taşlarına
Çocuğun cocuğu olmuş ata dedesi
Kendi doğurunca annesini kaderini
Güneş tutulması yıldız katoluğu ziyçler
Geçti bulut yorgunluğu tükendi diller

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/1009497/bulutlarin-yorgunlugu.html

MAYIS DÖNGÜSÜ
Akşam çökünce gurbet misafiri sesiyle
İntihar etmeye fırsat vermez kader
Soğan zarı olur acılar iğreti eliyle
Soyamaz sın yalnızlığı keder girdabına çeker
İnsanın ne kökü kalır ne dalı
Geceyi gündüze duayı isyana katarsın
Budalalık yarışı kaplar kalabalıkları
Kahret güneş ülkesinde hayat utansın
Cehalete övgü olsun karanlık çağ duruşun
Hırıltılar içinde benliğini höykündürürken
Kutsal bir ramazan düşer dertten kurtulursun
Ruhun kanatlandığı ülkeye sökün ederken
Olsun buda olsun hayatın çilingiri
Bir merhaba zaferler kazandırır geçtiğimiz yollara
Düşünce iplik iplik otağımıza sevgili
Mayıstan hazirana döner kardeş akasya
Zaman yokluğunda dertleri eler
En belalı vakitlerde akarım sana
Ellerimde hayat veren şelaleler
Arkamda ölümsüz bahar bıraktım sana

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/1027899/mayis-dongusu.html

AKŞAM RÜZGARI
Tutar ahım bir gün seni
Ruhuna gelir sesim kara yelle
Pişmanlık sarsada benliğini
Naçar duyarsın kalbinde
Hayattan nasibine düşeni alırsın
Ağar benliğine gider sesim
Aşar gider karlı dağları
Som gönül konaklar aşk dilinde
Bana akşam düşer
Ne acı gülümseme
Buruk ağlama nede
Son pişmanlık düşer
Bulur seni ahım
Unut gül bu gün
Bulur seni nefesim
Güneşin battığı gün
Serin bir rüzgar yalar
güneşin sıcacık yüzünü
Sessizlik verir koyu kalabalıklar
Çekemezsin kıldan ince yükünü

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/1028584/aksam-ruzgari.html

ANAM
Hüznü rüzgarlara saldın
Bu akşam çook uzaklardasın
Ana sen nerelerde kaldın
Hasretine anam sessizce ağladım
Geçiverdi hayat değil mi
Çocukluk günleri geri gelir mi
Şefkat dolu ellerini uzat bari
Düşündüm anam sensizliğe daldım
Hangi yar bu kadar fedakar
Böler uykusunu bekler sabaha kadar
Ömrünü katar rüzgarlara salar
Durdum anam nefessiz kaldım
Yıl geçer çekilir çizgi alna
Yaşlanan yüzümüzü saklamaz ayna
Çıkarmıyız bilmem bu bayrama
Daldım anam seni anılara sardım

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/1028706/anam.html

GECE AÇAN DÜŞLER
Fırsat yumağı açılırmış kaybolan yenilgilerde
Bu bardaktaki dünyanın balığı suda boğulur
Tonluk mermerden yapılınca zeus tapınağı
Duymaz yığınlar yangınlar sararken ruhunu
Bir alkış yaratır çağ artığı fatihi
Bir alkış yıkar şehir tayfasını
Kutsal sabahların obası kutsal geceler
Benliğini bir anıt olarak dikersin talihine
Şeytan düşleriyle dolu ruhunun gökleri
Kaybolup gidiyordu ömür savaşlar ardınca
Hayat künhüne varamadığımız kıyamet
Dağılmış duygular galerisi avunduğumuz
Hatıralar kırbacını savururken hayalimize
Egzotik geceye tapınırcasına unutulan günler
Sonsuzluğu tutamazsın uzak kıyılarda
En nadide hayatlar sıkışıp kalmış kadehlerde

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/1028992/gece-acan-dusler.html

SABAH YÜRÜYÜŞÜ
Geçti artık o nefessiz dağ yorgunluğu
Unutulmuş aşk muharebeleri olmaz olur mu
Ölümü aşınca insan ulaşır ölümsüzlüğe
Kaval sesleriyle yaşadığımız düşmanlık oyunu
Dağ yamaçlarından rüzgarlarla indim
Uçurdum yaprakları diyarlardan geçtim
Bir yudum su bir bakış gözlerinden yeterdi
Bu ölü mevsimi aşk iksiriyle değişirdim
Nuh tufanı kasırgalar fırtınalar
Sular seller dinmeyen yağmurlar
Yeni bir bahar dolandı umutlar üstüne
Sebebi gözlerinse gönlüm aşk kulaçlar
İki damla ayrılık gözyaşı akınca
Kantarın topuzu kaçar saat altıda
Sabah güneş katmerlenirken ne çıkar
Sinesinden seğrirse adam düşer yollara

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/1034238/sabah-yuruyusu.html

GECEYE SEYAHAT
Gece geldin mi hoş geldin
Yalnızlık sen misin nasıl bişeysin
Mezar kentlerden geçerken lahuti
Soğuk nemli düşüncelerin izbesi
Şimdi selam duralım hüzne
Talihin en iyisi düşmekmiş aşk ateşine
Gurbet üstümde eski bir urba
Yalnızlık dibimde durma çıldırtma
Hayalimde gariplerin kimsesizlerin sesi
Yıllar dizilmiş yan yana kimlerin nefesi
Eski kilim deseni aranır dostlar
Savurdu kader sırdaşım oldu ufuklar
Kitaplara seyahat satır arası seyir
Hatıralar hayal meyal kör topal gelir
insanlar müptezel tavsiyeler kervanı
Bilmezler göz görmezmiş kendini
Nereye yazsam bu şiiri
Aynalar unuttu geçmiş yalnızlık denizi
Duymayan kalmasa haykırsam kime
Vefasız yıllar düşürür çaresizliğin eline
Bir pokemon çılgınlığı etmiyor mısralar
Kaybolunca merhamet ta ciğerinden sızlar
Acımıyor ademoğlunun gönlüne adem
Kurt kapanı olur muydu yaşadığımız alem
Açınca güneş dağların ardından
Umudumuz yeşerir geceyle gündüz arasından

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/1035700/geceye-seyahat.html

ÖĞRENMEYİ ALIŞARAK UNUTTUK
Bir vicdan azabı aldıysan
Bekçisiz sahilden
Artık çook uzaklardasın
Senden benden denizden
Mahşere yürüyorum çokça güvendiğim içimden
Dolu dizgin hafakanlar geçer sonsuza beynimden
Sinemde dalga dalga yayılır his
Ağzımda dişlerim bir beyin büyümesi hissiz
Başlangıca yine geldik dört nala
Çıkacak bu yollar gaipteki tanrıya
Prangaları mı paralayacak mıyım
Ahh senin kirpi dikeni bakışların
İnsansız kalan sahiller cansız yatıyor
Yakalanmış adilik sıtmasına insanlık titriyor
Bir şeyler kopuyor parçalanıyor kökünden
Ne bilsin zavallılar gelen bu ellerinden
Selviler sonbaharda uğulduyor toplansınlar diye insanlar kendiliğinden
Acı burkuntu saçları beyazlatan yol biteviye
Bir kalp düşmüş asfalta söyleniyorum kendi kendime
Bu kalp kimin yoksa ilan vereceğim
Hissettiği zaman kalbinin olmadığını kardeşim
Ben hep olduğum yerdeyim
Ben hep olduğum yerdeyim
Kalbin odamda masamda billur kasede
Gözüm gibi koruyorum kardeşim
Çünkü ben öğrenmeyi alışarak unuttum
Çünkü ben öğrenmeyi alışarak unuttum

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/1095159/ogrenmeyi-alisarak-unuttuk.html

LEA
Lea
Ne çok şiir kanatıyorsun geceleri
Eski çağlardan iskenderden godivadan
Ağaç dallarında kök gövdelerinde şiir nöbeti
Gündüzleri telli turna sigara parmaklarından
Lea
Bütün dertlerden tasalardan bir gülüşüne
Yol edip tüm tapınakları mabetleri
Seninle çocukça oynadığımız tarih bahçesine
Gün kararırken düşecek tanrıların elleri
Lea
Elimde senden kalan bir kahve vardı
Patlamış domur açan çiçek işte ilkbahar
Matematiğe vurma aşkı kırılır gitar
Fiziği yok bunun zamanın kırılganlığı
Lea
Akşama dokununca yorgun argın hatıran
Vakit seni çalar örselenmiş yüreğimde
En güzel yüzüyle yok olacak insan
Sesinde unutulan bir anı gözlerimde
Lea
Hayatlar dönüp durdu isadan önce
Vadiler dolup taştı musadan sonra
Nerde bu mitolojik tanrılar şiir söylence
Dante nin yanılgısı oldu mezar taşına
Lea
Hayatlar söndü düştü hayal oldu
Karavaccio sihirbazı yaptı bu tabloları
Eteklerinde kuşlar gençliğin renkleri soldu
Ölümsüzlüğü çağırma allı şallı
Lea
Kahkaha en orta yerinden kırılacaksa
Donup kalacaksa sesin kalemimde
Anlamayacaksın beni iki dünya arasında
Bir rüya vakti düştüm ellerine
Lea
Serçelerle konuştun tırmandın ağaçlara
Kuş tüyü duygularım rüzgara karşı kanatlarım
Seranat şarkıları söyledim kapında unutma
Sarı kelebek ömrü sürermiş varlığın
Lea
Bırakmayacağım bu savaşı kendime karşı
Dönenler dönsün bir umut yeter gözlerinden
Kör kurşun karışır atın yelesine düşer nalı
Uykular alırım bilinmez mevsimler ardından

Lea
Toprak çarpı zaman eğilince şarkı
İstemez kadınlar yaşlanmayı erkeklere karşı
Unutulmaz anılar karışır alkışlara
Hatırlamaz gözyaşlarını içer damla damla
Lea
Hayaller dal verir yeşerir adına
Çiçeği sevmesini bilmezse bir kadın
Kuşlar uçar ümitle senden yana
Düşlerinin üstüne güneş niye açsın
Lea
Ateşin kıskançlık yakalar saçlarını
Mermer heykeller doldurur tarih galerisini
Kutsal duman bürüdü sırça sarayını
Sürüp duracaksın tiryakıma şifalı ellerini

Not: Lea gündüz düşü hezeyan anlamlarına gelir.
aranılan ....

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/1095451/lea.html

YOKLUĞUN SARSINCA
Yıktığın aşkın duvarları
Çağır en gergedan şeytanları
Gel düş elden ayağa
Nasıl olsa varacak yollar tanrıya
Yaşa üst üste yenilgileri
Haydi durdurma gülüşlerini
Alaya al vur yerden yere beni
Hiçe say görmemezlikten gel
Unut beni unutabilirsen sil
Kalbim yinede otağındır
Aslında kırıp durduğun bilmediğin aşkındır
Ağlamak şöyle dursun
Rendele yüreğini her gün
Yara alan yürek nasılda kanar
Aşkın kanı durmadan akar
Hasretin sarınca kahrettim her şeye
Sevin kına yak ellerine

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/1099785/yoklugun-sarsinca.html

SONSUZLUK ŞARKISI
Bütün öğretmenlere....
Gelip geçecek bu taze bahar
Çaresiz geriye bakıp kalacaksın
İlk gençlikte yaşanmış destansı aşklar
Şiirlerle başladın unutulacak anılar Mustafa'm
Aramaya düşen bilene yol bitmez
Ateşi toprağı kaderi yorumlar büyücüler
Hayal meyal kalsın anılar çiçeklerimiz solmaz
Yazdın şiirlerini çaldın sazını Mustafa'm
Erittin kitabı bilgiyi cennet berkittin
Açtın ruh fabrikanı kalıba döktün insanı
Şekilden şekile girdi adem saygıyı haketttin
Kadim bir mabettir okulların duruşun Mustafa'm
Vefasızlar dudak bükermiş türkümüze
Bırak içelim çayımızı satırlar arasından
Aldırma unuttukları ölüme düşecekler ellerimize
Vakit şahit vurduk damgayı Mustafa'm
Mısralarla alıp satıyoruz ölümsüzlüğü
İşgal edilmeden kitaplardaki sevgili vatan
Yemen kadar azizsin yaşadığın ülkü
Şiir aşkı nöbeti ölünceye kadar mustafam
Habersiz insanlar dağ başında açan bir çiçek
Tebessümünle yendin sabırla karanlık süvarileri
Muhabbetle sonsuzluğun iksirini ellerinden içecek
Şiirlerle direndin yaşadın kendince Mustafa'm
Sür git akıl tarlası ekmek kolay değil
Fırsat kollar kuşlar fareler toprak bekler
Bir daha döneceğiz kitaba insana yürüyeceğiz il il
Olur mu deme olur tarih şahit Mustafa'm
Işıktan ışık devşirdin ışık oldun karanlığa
Yürüdük kaderimizi çocuktuk adam olduk
Tahrif olmaz en güzel bilgelik bağında
İnsanlar arasında seçildin geldin Mustafa'm
Yağmur oldun çorak topraklara cehalete
Şehirler arası gezindin bıkmadan koştun
İlim yolunda tuttun nöbet alacaksın tezkere
Hatıram olsun bu şiir oku Mustafa'm

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/1100967/sonsuzluk-sarkisi.html

LEA 2

Lea
Hayaline verdim varlığımı düştüm yollara
Yüzün resimlerden güzel bahar kadar
Gerçek oldun sabahlarıma akıl arama
Bilir misin dört hölderlin kaç sen eder
Lea
Geceye sarıldım kayboldu avuçlarımda
Ufuk çizgisi medeniyetler arası geçitsin sen
Yokluğuna darıldım yürüdüm kaldırımlarda
Uykun olacağım düşüp geçeceksin kendinden
Lea
Kaderler yazdım kadim artistik duruşuna
Saat vuruyor üçü kitap sayfalarında şiirlerdesin
Sular dinlenirken vakit erirken gerçeğim sana
Gamsız duruşuna canım nefesinle dirilsin
Lea
Unutulmaz ayet oldu yaklaşan yüzün
Şımart beni yalvarıyorum insan yanınla
Varlığın sebebimdi parladı yandı hüzün
Kayboldu korkularım adını andıkça
Lea
Eşyanın dilini çözdüğümüzde yani aşkın
Duyguları elerken sevgin sır oldu deme
Çağlar arasında gezinirken vurdu şıvgın
Nefes alır gibi yaşar gibi dolacağım kalbine
Lea
Salome masum yüzüyle çıldırttı niçeyi
Angarya değil dertlisi olduğum ruhun
Melankoli arayıştır seninle içeceğim geceyi
Leylayı ararken bulduğum sensin vurgun
Lea
Ey sevgili en güzel aşk evrilir sende
Terbiye edeceksin anarşist yanlarımı
İklimler çiçekler naif sesindi düştüm peşine
Her kadın cennete açılan bir kapımı
Lea
Gerçek miyim sorma düş olma bana
Yokluk mu giyindiğin sardın benliğimi
Sırsın işte kendine girift yolsun bana
Kör geceyi tutup kalbura çevirdiğimi
Lea
Dımeşkli ne bilsin sabinli kadınların kaçırıldığını

Gazali mantığını çözmektedir demirin çeliğin
Akıp gidiyor topyekûn İngiliz’i Farslı ısı
Duyarsın her şey esiri yolunda feleğin
Lea
Yüzün mevsimlere vurunca veda sanma
Konstantin deşer İstanbul düşer sen kalırsın
Kutsal kitaplar bir bir yağar ilk yasak meyva
Tükenişe gider yıldızlar unutulacağını sanırsın
Lea
Mecnunca duygular dereceğim aşk bahçenden
Düzüne dönecek zaman merhamet dilini konuşacağız
Talim edeceğiz tüm medeniyetleri som nefesinden
Gerçek nedir hayal nedir sırrını bulacağız

Not: Lea gündüz düşü hezeyan anlamlarına gelir.
aranılan ....

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/1103772/lea-2.html

LEA 3
Lea
Ne ölümler yaşadım ben şahikalar uçuşunda
Kaç karanlık çarpıldı döküldü ellerine düşlerine
Dehalar delirmesin de ne yapsın alaca rüyada
Sende yabancı çıktın sevgili vuruldum gözüne
Lea
Duvarlarda yalnızlığımın çınıltısı fısıldar adını
Devrimler açmıyor yüreğimde türküler yanık
Kavrayamazsın boşluğu içinde bahar saklı
Bir vehim oldu varlığın kalmadı tanık
Lea
Usul usul yayılır bedenime sesin bir acı gibi
Kendini yontar şair ekler başkasının bakışına
Çekildim akropolünden yuvarlanan taş gibi
Gök yükselir âlemden âleme düşer başıma
Lea
Kutsal mızrağını batırdın gönlüme ey serapa
Kalemimi kurban ettim mısralarımı yaktın ellerine
Uzattığım zeytin dalı görmez misin saçlarında
Teslayla aynı kaderi paylaştık romanıma şiirime
Lea
Lea çok yalvardım hiç olmazsa düşlerimde kal
Niye yakar bir insan kendini sensizliğiyle
Çaresiz bir dert varlık içinde yokluk gitme kal
Sen demek yalnızlığı evirip çevirmek resimlerinde
Lea
Eşyanın dilsiz olduğunu sanma dinle lea
Hadiseler pranga vurur gönlüme anlamsız bakarlar
Ağlayamazsın güler dostlar çöker gırtlağına
Bir kader varmış unutulmuş duruşuyla arkadaşlar
Lea
Affet yoldaşım volkanların kaynadığı bu şehirde
Unutmadım duruşunu yemin billah aklımdasın
Şimdi ufalanıp ölme vaktidir tenha dizlerinde
En iyi içtiğimdi gece araftayım berzahtasın
Lea
Başkasının kelimeleriyle konuşma düşünce beni
Yaşadığım iğreti bir hayattı düşler vadisi için
Yokluğun değiyor yaralarıma arıyorum ellerini
Rodos hayallerde kalsın İstanbul roma senin

Lea
Sürgün duygular iklimin de bilmedik kelimeler
Gülüşünle öldürme içimi bir rüyalık ülkesin
Çözdüm uykuyu bağladım şafağa bilmez eller
Açılır yüzün cennetlere unutulmayan sevgilisin
Lea
Adım adım yürüyorum kendimi pay pay çıkıyorum seni
Ne ayrı bildim varlığımı çoğul senfoniydi ışığın
Kırılacak ney kopacak tel yaşıyorum seni
İnceden ince derinden ufuk çizgisi gelişin
Lea
Senin için dinledim patlayan domurların açışını
Gök mavi derinlemesine seslendi vafasız o
Kuşlarla çiçeklerle okuduk adının geçtiği şiirleri
Ekinler yeşil rüzgarlar soruyordu vefasız o
Ümid Harun

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/1156536/lea-3.html

LEA 4
Lea
Arar hasta bir şifa için varır ellerine
Gözlerinin heyulasında esir düşer yorulur
En vefasız aşk şarkıları olur resimlerinde
Kararsız hesapsız umulmaz bir esaret olur
Lea
Tartışma götürür söylemler oldun lea
Kah konya da kah bolonya da yurdun
Şiir sevmek başka şiire şiir olmak başka
Hayal meyal aşkların yurtlarına düştün
Lea
Attarın rahlesinde tedris eden valeri mi
Eski zaman sokaklarında kalmış hölderlin
Aşk için çıldırmış parmaklarına gelir mi
Konaktan sokağa iğreti bir zaman yaşayan sendin
Lea
Bulunmaz bir belaydın hasret uğruna
Ne dersin ne yaşarsın çıktın kendinden
Flubert aradı ben aradım düştük yoluna
Masallar evrildi romana geçtik kendimizden
Lea
Her sabah yaşam için bir fırsattır
Kimse kestiremez akşama ne olur
Senin için içimde büyüttüğüm aşktır
Elden ele gezen çiçek ümid solur
Lea
Hazımın gerdanlığını ne bilirsin sen
Buruno son konuşmasını yapıyor sezaiye
Vakte aldırma umulmadık anda solar ten
Unuttun mu gülüşlerinde geldi yaşın elliye
Lea
Ve insan aldandı haklı gördü kendini
Gazeller aymaz geziler bu olmamalıydı sonu
Bir hasretti kavuşmaya kötü yıktı bendini
Ölüm emdi var etmek için can suyunu
Lea
İşte haziran dal dal olmuş gözlerin
Bak diyorsun bana nefesle yaşa beni
Kaçamaz kendinden içindesin dertlerinin
Küçük bir umuttur kıyamet koparken seni
Lea
Hululi nefs eyledin şatahat oldu sözlerin
Uyan sekr halinden kütüphaneler seni bekliyor
Avare bakış dudak büküş kefensiz mi gideceksin
Şekerli elmayla kandırma bizi kavuşmak bekliyor
Lea

Sana gelmek için mülkümü sadak olarak verdim
Bir rüya bu uyku en güzel şarkı gibi bitecek
İnsan ruhuna uyanır düşlerimi yollarına serdim
Mısralarla eşyadan insan geçip gidecek
Lea
Yıldız yıldız olmuşsun eritmişsin teninde yılları
Gizli bir düş oldun oyalayan kayıp dünyamda
Doğunun şiiri batının tabloları özetlemiş hayatını
Masal şehri ağırlar seni salına salına gezip durma

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/1170407/lea-4.html

LEA 5
Lea
Dertler kapımızı çaldı bilinmez bacalardan
Otur yanı başıma şöyle diz dize söyleşelim
Beklediğimiz hal bilir üç arkadaş uzak diyarlardan
Vehim bir hikaye bizimkisi tarihle söyleşelim
Lea
Cehalet padişah olmuş bizim ellere yakıyor
Yadını anlattım bilsin komşular akşam vakti
Mecbur değilsin aşkıma ney dertle inliyor
Çözülecek kör düğüm bitecek sihir seher vakti
Lea
Tomurcuk sarısı açar acılar duymaz dostlar
Yorgun düşmüş moral en dehlizlerde uyku
Gün yakaza yaşanır açılır kapanmış kapılar
Mustafam şiir yazmış akar daim hayat suyu
Lea
Plastik gömlekler giymiş insanoğlu moral eğrisi
Demirden madeni bakışlar diyarım diyarın olsun
Kipalı müminler doldurmuş mabedi insan eskisi
İç alemden doğan sevda sesli bir hayat olsun
Lea
Lea duyarsın İstanbul şimdi beni bekliyordur
Ellerin nerde kucak dolusu şefkatin ümit bakışların
Şeyh galip çağını alıp geldi şiiri anıt duruşudur
Bilmezler senin beni düşündüğünü tutuşmuş dağların
Lea
Adını değiştirip durma kim bilir seni nefesini
Karanfil rengine bürünmüş akşama bulaşmış yüzün
Hiç bir pazarda satılmaz arar bulur bela biri
Geçmez akça oldu dün duyulmaz oldu sözün
Lea
İnce kibar tehditti sesin sorunları çözerken
Kaykılıp durdu başın araştıran boz ayazdı gözlerim
Milena ya mektup yazan ben değilim vakit düşerken
Karabasan gibi gelir sorgun düşer tedirginliğim
Lea
Bilirim bu son şarkı çocukluğundan kalma
Ölümlü hayatta saklı tılsım kesik nefesinde
Kafka kaç defa böcek oldu bahçesi talan
Bu dertlerde bulacağız iksiri doğacak can kertesinde
Lea
Biter elbet soluğunu kesen kral edası
Karışır mabetler birbirine ağlar sallanır
Sorgular lejyoner elede tahta kılıç kuru kafası
Adaleti bulmak zor sakalında tel sallanır

Lea
Ey bibi tarihin konuşan solgun yüzü
Bu yıkılmış kale kalıntısında arama beni
İyi konuş dostum dertlerden kurtaran sözü
Yakmayan alevler arasından çağıracak bruno seni
Lea
Bir nar öyküsü açık alnın ince parmakların
Kocakarılar gibi dedikodu yaptılar arkandan yüzsüz
Aldırma insan artığı bu yaratıklar bildiği Allahın
Rahat ol dert etme utanmaz bin bir yüz

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/1187493/lea-5.html

LEA 6
Lea
Geceyi çevirdin geldin vakit şahidin olsun
Kabilden kalan miras intikam girdabı kapkara
Günler erir evrilir yaşadığın cennet olsun
İnsan insanla denenir görmezler ziyan akla
Lea
Bir nefeslik rica aşk ertelenmiş nerde sevda
Kurtuluşa kaçıştı aristonun ki iskender anlamadı
İbrahim ismail i unuttu yollar dürülürken ayağında
Thomas more hayret esaretten affedileceğini sandı
Lea
Tarih bilir edebiyat anlatır müjde bekler herkes
Geleceğe seslenelim ibret olsun körler vadisi
Ağlamak çare değil direnmeyi öğrenelim tek ses
En iyisi anne duası yollar tanıyacak bizi
Lea
Kabına çekilir insan çözse şifa verse bir el
Kuyu dinginliği özlenir tebessüm akan çeşme
Şüpheli duruşla erir duygular ayrılır tel tel
Has bir yaşamdan çağırıyorum seni sevgime
Lea
Milyon kelimeyle sesleniyorum arıyorum resmini
Günü kaça bölersen böl yankılandı alnında sesim
Kaç anıt hatıraya bıraktım savurdum harman yelini
Sonbahar çöktü yoluma eylül sarıp sarmaladığı elim
Lea
Ehli işgüzar neylesin ilmi hikmeti yıkım yeter
Çöker şefkat ülkesi ararsın yaşayacak medeniyeti
Rodos deniz ülkesinde kaldı hannibaldan beter
Girit aynı talihi yaşadı çağırdığı kendi felaketi
Lea
Şimdi bir yemen türküsü tutturmuşum hayret üstüne
Yankı vermiyor dağlar el oldu bizim emmoğlu
Yakarış orkestrası zaman akıyor yıldızlar yörüngesinde
Mağara karanlığına sevmiş çöktürülmüş karanlıkoğlu
Lea
Yalnızlığı çiçek gibi sür yanaklarına koklama
Gözlerinle anlattın okumadığım bu garip romanı
Kalabalıklar değil mi bizi boğan oyalayan anla
Biliyorum sanma ben çekerim senin kahrını
Lea
Çekip gittin bu coğrafyadan öksüz bıraktın akşam
Çaren olmayacak vardığın şehirlerde beni bulacaksın

Ebediyetin sahibi merhametin dili sana seslenişim tam
Bir sen anlarsın beni yunmuş dertlerimi saracaksın
Lea
Hangi kalabalıkta ararsın kurtuluşu kaygan zemin
Bela artınca akıl veren çok olur sabr eyle
Yarım akıl patates suratlar harcıyorlar din
Güzellik ektiğimi anlarsın bahçelerden geçince
Lea
Nerelerdesin dert ortağım ümit yollarına düştü
Dağlara selam olsun ha buldu ha bulacak
Dalkavukluk bekleme benden hislerim yoruldu üşüdü
Dillerinden doğacak güzellik aleme mahşeri kuracak

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/1188918/lea-6.html

