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KARANLIĞIN GÖZLERİ
şimdi yoksun
seni düşünebilirim artık
.............
kimseler ayıplayamaz beni
yokluğunda seni nasıl sevdiğimi anlayamazlar
.............
senin olan ne varsa karşımda duruyor
ayaklarını dilediğim yere götürebiliyorum artık
sevdiğim şarkıları söyletiyorum dudaklarına
.............
her gün biraz daha güzelleştiriyorum
bütün resimler sana benziyor
hayret
bütün aynalarda sen varsın
nereye gitsem peşimden geliyorsun
.............
biraz sonra beyaz bir kağıt
ve akşam içtiğim bir kadeh içki olacaksın
kimse yokluğunda bunca sevilmedi
kimse yokluğunda ilahlaşmadı bu kadar
YAŞAR ÜMİT OĞUZCAN
26-10-2017 / 12:30

AFFET BENİ DÜNYA
Bugün bütün iyi kalpliliğim üzerimde
Cümle düşmanlarımı affettim
Yediğim meyvalardan
Kokladığım çiçeklerden af diliyorum
Yerde yürürken gördüğüm
Sebebsiz kanına girdiğim
ÜMİT YAŞAR OĞUZCAN
19-10-2017 / 12:00

IN ERROR, VOİCE POEM
They burnt a corpse upon the sand
The light shone out afar;
It guided home the plunging dhows
That beat Zanzibar.
Spirit of Fire, where er Thy altars rise,
Thou art the Light of Guidance to our eyes!

RUDYARD KİPLİNG
06-09-2017 / 14:33

ATİLLA İLHAN AYRILIK SEVDAYA DAHİL SESLİ
-1.
açılmış sarmaşık gülleri
kokularıyla baygın
en görkemli saatinde yıldız alacasının
gizli bir yılan gibi yuvalanmış
içimde keder
-2.
rüzgâr
uzak kara
30-06-2017 / 23:36

MİSKİNLİKTE BULDULAR
Miskinlikte buldular, kimde erlik var ise,
Merdivenden ittiler, yüksekten bakar ise.
Gönül yüksekte gezer, dembedem yoldan azar,
Dış yüzüne o sızar, içinde ne var ise.
Ak sakallı pir koca, hiç bilmez ki hali nice,
Emek yemesin hacca, bir gönül yıkar ise.
Sağır işitmez sözü, gece sanır gündüzü,
Kördür münkirin gözü, alem münevver ise.
Gönül Calap ın tahtı, gönüle Çalap bahtı,
İki cihan bedbahtı, kim gönül yıkar ise.
Sen seni ne sanırsan, ayrığa da onu san,
Dört kitabın manası, budur eğer var ise.
Bildik gelenler geçmiş, konanlar geri göçmüş,
Aşk şarabından içmiş, kim mana duyar ise.
Yunus yoldan ırmasın, yüksek yerde durmasın,
Sinle Sırat görmesin sevdiği didar ise.
YUNUS EMRE
23-06-2017 / 00:47

BEN HAYATI YAŞAYARAK ANLADIM
Ne deseinler be, ben hayatı yaşayarak anladım,

Hep hayatla savaştım, sadece kendimi yendim,
En sert fırtınalara göğüs gerdim, Kimilierine basamak, kimilerine merdiven, kimilerine destek oldum,
15-06-2017 / 02:10

UYUMAK İSTİYORUM
İki yıldız arası göğe asılı hamak…
Uyku, uyku… Zamansız ve mekansız, uyumak.
Uyumak istiyorum; başım bir cenk meydanı;
Harfsiz ve kelimesiz düşünmek Yaradanı.
İlgisizlik, herşeyden kesilmiş ilgisizlik;
Bilmeyiş ki, en büyük ilme denk bilgisizlik.
Usandım boş yere hep gitmeler, gelmelerden;
Bırakın uyuyayım, yandım kelimelerden!
Göz kapaklarımda gün, kapkara bir kızıllık;
Kulağımda tarihin çıkrık sesi, bin yıllık.
Bir yurt ki bu, diriler ölü, ölüler diri;
Raflarda toza batmış Peygamberden bildiri.
Her gün yalnız namazdan namaza uyanayım;
Bir dilim kuru ekmek; acı suya banayım!
Ve tekrar uyuyayım ve kalkayım ezanla!
Yaşaya dursun insan, hayat dediği zanla…
NECİP FAZIL KISAKÜREK
12-06-2017 / 16:17

EN ZAYIF ANIMDA
Daha düne kadar sensiz olamam,
Ben senin gölgende varım diyordun.
Sensiz okuyamam ,sensiz yazamam,
Sensiz aklım bile yarım diyordun.
Sen beni en zayıf anımda vurdun.
Şarapla tütünle açtım arayı,
Bir de sen terk ettin bahtı karayı,
Bir seni düşündüm bir sigarayı,
Demek ki şeytanca bir tuzak kurdun.
Sen beni en zayıf anımda vurdun.
Bir yandan gönlümün işret çağrısı,
Bir yandan midemin ince sancısı,
Tetiği vaktinde çektin doğrusu,
Demek ki aylarca pusuda durdun,
Sen beni en zayıf anımda vurdun.
Övgüye değerdi oyun takatin,
Alkışlık bir roldü her hareketin,
Giderken vicdanın ve sadakatin,
Lügatçe manası ne diye sordun,

Sen beni en zayıf anımda vurdun.
Hayrını umsan da hain kararın,
Eyvah’la telafi olmaz zararın,
Yarama tuz bastı ani firarın,
Düşerken tuttuğum son dalı kırdın.
Sen beni en zayıf anımda vurdun
CEMAL SAFİ
09-06-2017 / 03:55

HADİ GİT
Git iş işten geçmeden, çok geç olmadan vakit,
Günahıma girmeden, katilim olmadan git!
Git de şen şakrak geçen günlerine gün ekle,
Beni kahkahaların sustuğu yerde bekle.
Git ki siyah gözlerin arkada kalmasınlar,
Git ki gamlı yüzümün hüznüyle dolmasınlar.
Mademki benli hayat sana kafes kadar dar,
Uzaklaş ellerimden uçabildiğin kadar.
Hadi git, benden sana dilediğince izin,
Öyle bir uzaklaş ki karda kalmasın izin.
Kahrımın nedenini söylesem irkilirler;
Çünkü herkes beni Kays, seni Leyla bilirler.
Sanırlar ki sen beni biricik yar saymıştın;
Oysaki hep yedekte, hep elde var saymıştın.
Hadi git, ne bir adres, ne bir hatıra bırak,
Zannetme ki, pişmanlık, mutluluk kadar ırak!
Sanma ki fasl-ı bahar geldiğim gibi gitmez,
Sanma ki hüsranını görmeye ömrüm yetmez.
Her darbene tahammül edecektir bedenim,
Gururum mani olur perişanıma benim.
Yari Ferhat olanın ellerle ülfeti ne?
Şirin ol katlanayım dağ gibi külfetine.
Henüz layık değilken tomurcuk kadar aşka,
Sana gül bahçesini kim açar benden başka!
Hercai arılara meyhanedir çiçekler,
Kim bilir şerefinden kaç kadeh içecekler!

Mademki aşk tablosunun takdirinden acizsin,
Git de çağdaş ressamlar modern resimler çizsin.
Ne vedaya gerek var, ne de mektuba hacet,
Git de Allah aşkına bir selama muhtaç et!
Güllere de aşk olsun gene sen kokacaksan!
Fallara da aşk olsun gene sen çıkacaksan!
Kopsun nerden inceyse artık bu bağ, bu düğüm!
Her gece daha berbat, daha vahim gördüğüm.
Korkulu düşlerimi yorumdan kaçırıyorum;
Sırf sana üzülüyor, sırf sana acıyorum!
Git iş işten geçmeden, çok geç olmadan vakit,
Günahıma girmeden, katilim olmadan git! ...
CEMAL SAFİ
09-06-2017 / 03:18

KÜF
Yeryüzü mü küçülüyor, uzaklaşan kuşlar mı ?
Çok uzaklardan geldim sahillerine
Hışırdayan dallar, dalgalar, kumlara uyandım.
Belirsiz bir boyutta, habersiz olanlardan
Çırılçıplak karşıladın beni.
Yalnızdın, yalnızdım.
Bu gökkuşağı nerelere uzanır,
Kimler geçer altından.
Bizim mi bu yeni hayat ?
Kimler çekiştirecek tekrar ?
Bu gökkuşağı nerelere uzanıyor,
Kimler geçer altından.
Yağmurlardan başka kimse,
Dokunmayacak mı tenine ?
O eski korkularda yüzecek miyiz ?
Gezecek miyiz bakir sahillerde ?
Biz, çırılçıplak...
Keşfedilmemiş bir aşkın arifesinde.
Uzaklardan bir gemi geçer,
Işıkları yanar yalanlara.
Kendince bir rota çizer / gömülür dalgalara.
Ölüler toplarız sulardan eski alışkanlıklarımızla.
Sonra sessizlik.

Bir ateş yakarım,
ısınırız çağlardan habersiz.
Sevişiriz
Yeniden mavileşir dünya.
Biz, iki huzurlu melek
Uyuruz.
Göksel bir rehber yanında
Köpüklü, yeniden başlangıç sahillerine savrulmuşsun
sevdaların.
Eteklerinde bir yığın ölü yosun,
Uyuyorsun.
Temizleyemezsin çürükleri
İş işten geçti.
Sonbaharsa sonbahardır
Beyazsa beyaz
Sarıysa sarı...
Başka bir zamanda
Başka bir mekanda
Başka bir mevsimde uyuyorsun.
UYAN !
Beklenti kırıntıları hissediyorum,
Doğruysa.
Kumlu bakışlarından bilinmedik yıldızlar saçılsın uzaya.
Tut ki, öldü herkes
Bırak, düşünme kayıpları
Kara peçelerle salyalanıp
Yuvarlansın köhne dünya.
Tut ki, dev bir yanardağ patladı,
Meçhul bir yıldız çarptı anılara.
Şuursuzluğun saçını çekti insanlar.
Küçücük bir kurtarılmış sevda kıyısında
Yeni güzellik türküleriyle uyuyorsun
Hayata dair menevişlerini hatırlıyorum.
Sonsuzluğu anlatan köpüklerde,
Sorulu noktacıklar.
Anılar, kıvılcımlar, güvercinler ve martılar öldü.
UYAN !
Umudum sönmeden karaltılarla
Al beni ateşler arasına,
Kavur.

Dünsüz gözleri yarına gülümseyen...
Bir bebek doğur.
Güle güle buruşturup attığım günler
İpi kopuk uçurtmalar, uçan balonlar.
Yırtılıp yokolan karşı sahil
Yaz düşleri, kavruk ağaçlar, sisler.
Kaybedilmiş hayatlar...
Güle güle!
Oysa, ne ipekler dokuduk
okşasınlar diye.
Havayi fişekler fırlattık,
Gülüştük gecelerce
Görmediler.
İşgal ettik tapınakları,
Çanlar çaldık
Duymadılar.
Küflenmiş sevgilere gecikmiş bir hava saldırısı.
Kaçacak, sığınacak, korunacak kimse yok !
Sevdalar, dostluklar, yeşiller bitti
Uzaklardayız.
İlhan İREM
02-06-2017 / 05:16

TEZER ÖZLÜDEN
Ne düzenli bir iş,
ne iyi bir konut, ne sizin medeni durum
dediğiniz durumsuzluk, nede başarılı bir birey olmak
ya da sayılmak benim gerçeğim değil..
Tezer ÖZLÜ
31-05-2017 / 19:14

ÖMÜR DEDİĞİMİZ NEDİR Kİ ?
Çay bardakta
Soğuyana dek geçen zaman
Çayınız bardakta soğumadan
........
........

CAN YÜCEL

30-05-2017 / 16:42

ÇOCUKTUK SERKAN UÇAR
Çocuktuk,
Küçücük ellerimizle, çamurdan,
Kocaman kamyonlar, atlar yapardık,
Sonra bindirirdik düşlerimizi,
Alabildiğince sınırsız.
Olabildiğince uzak,
Belki, daha önce keşfedilmemiş,
Belki, keşfetmeye geç kaldığımız.
Uzak diyarlara gider, gelirdik,
Gittiğimiz her yer, bizim bilirdik.
Serkan UÇAR
18-05-2017 / 01:42

GÖĞE BAKMA DURAĞI TURGUT UYAR
İkimiz birden sevinebiliriz göğe bakalım
Şu kaçamak ışıklardan şu şeker kamışlarından
Bebe dişlerinden güneşlerden yaban otla.....
Turgut Uyar
17-05-2017 / 18:50

BAŞKA BİRİ OLACAKSIN - ATAOL BEHRAMOĞLU
Başka biri olacaksın istemesen de
Gece uykunda ya da gün ortasında
İrkileceksin apansız bir duyguyla
Bir uçurum kıyısında sendelemiş gibi
Başka biri olacaksın istemesen de
Bakışlarımın izini taşıyan giysilerin
Tüketecek ömürlerini birer birer
Ataol Behramoğlu
04-05-2017 / 22:22

SEVDA - CAHİT SITKI TARANCI
Bir kere sevdaya tutulmaya gör;
Ateşlerde yandığının resmidir.
Aşık dediğin, Mecnun misali kör;
Ne bilsin alemde ne mevsimidir.
Dünya bir yana, o hayal bir yana;

Bir meşaledir pervaneyim ona.
Altında bir ömür döne dolana

CAHİT SITKI TARANCI
04-05-2017 / 22:08

ANNE ÖZLEMİ - MELİSSA DEUTSCHMANN
Sevgi güneşiydi sanki gözlerin,
Her bir hâllerini özledim anne,
Sen gittin gideli boş kaldı yerin,
Gonca güllerini özledim anne.
Yerde seni, gökte seni ararım,
Gece yıldızlardan seni sorarım.
Boynum bükük saçlarımı tararım,
Pamuk ellerini özledim anne.
Şefkatinle gel, renklensin düşlerim,
Sevginle silinsin şu gözyaşlarım,
Bahara dönüşsün karakışlarım,
Tatlı dillerini özledim anne.
Her zorluğu, her engeli aşardım,
Senin varlığınla mutlu yaşardım,
Sabah akşam kucağına koşardım,
Melissa Deutschmann
04-05-2017 / 21:59

SEVGİLERDE - BEHÇET NECATİGİL
Sevgileri yarınlara bıraktınız
Çekingen, tutuk, saygılı.
Bütün yakınlarınız
Sizi yanlış tanıdı.
Bitmeyen işler yüzünden
Siz böyle olsun istemez
Behçet Necatigil
25-04-2017 / 21:41

GELDİM - ÖZDEMİR ASAF
Beni çağırmadınız, kalkıp ben kendim geldim.
Uzaklardan size bir haber getirdim geldim.
Bıraktıklarınızdan, unuttuklarınızdan,
Sımsıcak-anılası günler getirdim geldim.

Gömütleri andıran yapılarınızdaki
Yaşantılarınıza evler getirdim geldim.
Tek-tek, ayrık-soluyan bitkiseller yerine
Yüzyüze-dönük-gülen sizler getirdim geldim.
Solarken suladığım, koparken bağladığım,
Ölürken canladığım sözler getirdim geldim
ÖZDEMİR ASAF
25-04-2017 / 21:33

YALNIZLIK PAYLAŞILMAZ - ÖZDEMİR ASAF
Yalnızlık, yaşamda bir an,
Hep yeniden başlayan..
Dışından anlaşılmaz.
Ya da kocaman bir yalan,
Kovdukça kovalayan..
Paylaşılmaz.
Bir düşün de beni sana ayıran
Yalnızlık paylaşılmaz
Paylaşılsa yalnızlık olmaz.
ÖZDEMİR ASAF
25-04-2017 / 21:25

GÜN BATIMI GÜLÜŞÜN
Sen ellerimi tuttuğun zaman
Ben sevinçli bir kuş gibi havalanıp
Gözlerinin kıyısına konuyorum
Ve gözlerindeki
O sıcak gülüşlere yuvalar kuruyorum
Sen gözlerime baktığın zaman
Ben soluk soluğa sevdanın yollarına düşüyorum
Ay ışığı sızıyor gözlerime;
Gözlerindeki yıldızlı gecelerden…
Üstüm başım yıldız
Üstüm başım sırılsıklam ay ışığı
Ellerimde teninin sıcaklığı
Gözlerine tutunuyorum
Gözlerin; koyu sohbet bir bakış
Işığını denize döken mehtaplı bir gece kadar güzel
Ve sen;
Bir nefes kadar yakın
Ve kavuşması imkânsız bir an kadar uzak

Dayanılmaz hasretim oluyorsun benim…
Sen bana güldüğün zaman
Ben sevgiliye sunulan
Tomurcuk bir gül oluyorum
Ve en güzel renklerimi
En güzel kokularımı sunuyorum sana
Sonra usulca uzanıp
Rüzgârın, dağlarla sarmaş dolaş çıldırtan öpüşmesi gibi
Gül tadında öpüyorum
Gün batımı gülüşünü
Ve gülen dudaklarını senin...
Sen başını omzuma yasladığın zaman
Ben senin gülen yüzün oluyorum
Dudaklarına, saçlarına dokunuyor elim
Sonra usulca uzanıp
Yaprakların, dallarla haşır neşir çıldırtan öpüşmesi gibi
Bahar tadında öpüyorum
Gün batımı gülüşünü
Ve narçiçeği dudaklarını senin…
Sen denizin alçalıp kabaran göğsü gibi
Aşkını sahillerime vurduğun zaman
Ben sevdaya tutuklu bir şiir gibi
Dört mevsim sana yazılıyorum
Sonra usulca uzanıp
Güneşin, denizle yana döne çıldırtan öpüşmesi gibi
Aşk tadında öpüyorum
Gün batımı gülüşünü
Ve yanan dudaklarını senin…
(Haziran 2016)
Savaş Karaduman
24-04-2017 / 19:44

BEN DEĞİLİM - ÖZDEMİR ASAF
Bir akşam-üstü pencerenden bakıyordun
Ağır ağır, yollara inen karanlığa.
Bana benzeyen biri geçti evinin önünden.
Kalbin başladı hızlı hızlı çarpmaya..
O geçen ben değildim.
Bir gece, yatağında uyuyordun..
Uyanıverdin birden, sessiz dünyaya.
Bir rüyanın parçasıydı gözlerini açan,
Ve karanlıklar içindeydi odan...
Seni gören ben değildim.
Ben çok uzaktaydım o zaman,
Gözlerin kavuştu ağlamaya, sebepsiz ağlamaya.

Artık beni düşünmeye başladığından
Bıraktın kendini aşk içinde yaşamaya..
Bunu bilen ben değildim.
Bir kitap okuyordun dalgın..
İçinde insanlar seviyor, ya da ölüyorlardı.
Genç bir adamı öldürdüler romanda.
Korktun, bütün yininle ağlamaya başladın..
O ölen ben değildim..
ÖZDEMİR ASAF
22-04-2017 / 06:45

BUGÜN VE BUGÜN - ÖZDEMİR ASAF
Öyle çabuk geçiyor ki günler
Hele sen de bir bak hayatına.
Daha dün doğmuşuz sanki
Yeni okula başlamışız
Yeni sevmişiz
Öyle çabuk geçiyor ki günler
Hele sen de bir bak hayatına
Yarın bitecek sanki her şey
Yarın ölecek gibiyiz.
Daha doymamışız yaşamasına
Günlerimiz dün bir, bugün iki
Sakın bir şey bırakma yarına
Yarın yok ki.
Özdemir ASAF
18-04-2017 / 20:46

HER İNSAN ÖLDÜRÜR SEVDİĞİNİ
Kulak verin sözlerime iyice,
Herkes öldürebilir sevdiğini
Kimi bir bakışıyla yapar bunu,
Kimi dalkavukça sözlerle,
Korkaklar öpücük ile öldürür,
Yürekliler kılıç darbeleriyle!
Kimi gençken öldürür sevdiğini
Kimileri yaşlı iken öldürür;
Şehvetli ellerle öldürür kimi
Kimi altından ellerle öldürür;
Merhametli kişi bıçak kullanır
Çünkü bıçakla ölen çabuk soğur.
Kimi aşk kısadır, kimi uzundur,

Kimi satar kimi de satın alır;
Kimi gözyaşı döker öldürürken,
Kimi kılı kıpırdamadan öldürür;
Herkes öldürebilir sevdiğini
Ama herkes öldürdü diye ölmez.
Özdemir Asaf (?) çevirisi ile;
Her insan öldürür gene de sevdiğini
Bu böyle bilinsin herkes tarafından,
Kiminin ters bakışından gelir ölüm,
Kiminin iltifatından,
Korkağın öpücüğünden,
Cesurun kılıcından!
Kimisi aşkını gençlikte öldürür,
Yaşını başını almışken kimi;
Biri Şehvet in elleriyle boğazlar,
Birinin altındır elleri,
Yumuşak kalpli bıçak kullanır
Çünkü ceset soğur hemen.
Kimi pek az sever, kimi derinden,
Biri müşteridir, diğeri satıcı;
Kimi vardır, gözyaşlarıyla bitirir işi,
Kiminden ne bir ah, ne bir figan:
Çünkü her insan öldürür sevdiğini,
Gene de ölmez insan.
Orjinali:
Yet each man kills the thing he loves
By each let this be heard,
Some do it with a bitter look,
Some with a flattering word,
The coward does it with a kiss,
The brave man with a sword!
Some kill their love when they are young,
And some when they are old;
Some strangle with the hands of Lust,
Some with the hands of Gold:
The kindest use a knife, because
The dead so soon grow cold.
Some love too little, some too long,
Some sell, and others buy;
Some do the deed with many tears,
And some without a sigh:
For each man kills the thing he loves,
Yet each man does not die.
Oscar Wilde

14-04-2017 / 19:51

ÖZLEM - ÖZDEMİR ASAF
Bir gece,
Gecede bir uyku..
Uykunun içinde ben..
Uyuyorum,
Uykudayım,
Yanımda sen.
Uykumun içinde bir rüya,
Rüyamda bir gece,
Gecede ben..
Bir yere gidiyorum,
Delice..
Aklımda sen.
Ben seni seviyorum,
Gizlice..
El-pençe duruyorum,
Yüzüne bakıyorum,
Söylemeden,
Tek hece.
Seni yitiriyorum
Çok karanlık bir anda..
Birden uyanıyorum,
Bakıyorum aydınlık;
Uyuyorsun yanımda.
Güzelce..
Özdemir ASAF
14-04-2017 / 19:37

YAŞ - ÖZDEMİR ASAF
YAŞ 5
Anne ve babamin birbirlerine bagirmalarinin beni ne kadar
korkuttugunu
ogrendim.
YAŞ 7
Mesrubat icerken gulersem ictigimin burnumdan gelecegini ogrendim
YAŞ 12
Bir seyin degerini anlamanin en iyi yolunun bir sure ondan yoksun
kalmak oldugunu ogrendim.
YAŞ 13
Annemle babamin elele tutusmalarinin ve opusmelerinin beni daima
mutlu

ettigini ogrendim.
YAŞ 15
Bazan hayvanlarin kalbimi insanlardan daha fazla Isittigini
ogrendim.
YAŞ 18
Ilk genclik yillarimin keder, saskinlik, istirap ve asktan ibaret
oldugunu ogrendim
YAŞ 24
Askin kalbimi kirabilecegini ama buna deger oldugunu Ogrendim.
YAŞ 33
Bir arkadasi kaybetmenin en kestirme yolunun ona odunc para
vermek
oldugunu ogrendim.
YAŞ 36
Onemli olanin baskalarinin benim icin ne dusundukleri degil,
benim
kendi hakkimda ne dusundugum oldugunu ogrendim.
YAŞ 38
Esimin beni hala sevdigini, tabakta iki elma kaldiginda kucugunu
almasindan anlayabilecegimi ogrendim.
YAŞ 41
Bir insanin kendine olan guveninin, basarisini buyuk Oranda
belirledigini ogrendim.
YAŞ 44
Annemin beni gormekten her seferinde sonsuz mutluluk duydugunu
ogrendim..
YAŞ 46
Yalnizca minik bir kart gondererek bile birinin gonlunu
aydinlatabilecegimi
ogrendim.
YAŞ 49
Herhangi bir isi yaptigimdan daha iyi yapmaya calistigimda, o isin
yaraticiliga donustugunu ogrendim.
YAŞ 50
Sevgi, evde uretilmemisse, baska yerde ogrenmenin cok guc
olabilecegini ogrendim.
YAŞ 53
Insanlarin bana, izin verdigim bicimde davrandiklarini ogrendim.
YAŞ 55
Kucuk kararlari aklimla, buyuk kararlari ise kalbimle almam
gerektigini ogrendim.

YAŞ 64
Mutlulugun parfum gibi oldugunu, kendime bulastirmadan
baskalarina
veremeyecegimi ogrendim.
YAŞ 70
Iyi kalpli ve sevecen olmanin, mukemmel olmaktan daha iyi
oldugunu
ogrendim.
YAŞ 82
Sancilar icinde kivransam bile baskalariina basagrisi Olmamam
gerektigini ogrendim.
YAŞ 90
Kiminle evlenecegin kararinin hayatta verilen en onemli karar
oldugunu
ogrendim.
YAŞ 95
Ogrenmem gereken daha pek cok seyler oldugunu ogrendim.
Dun sabaha karsi kendimle konustum
Ben hep kendime cikan bir yokustum
Yokusun basinda bir dusman vardi
Onu vurmaya gittim kendimle vurustum
Özdemir ASAF
14-04-2017 / 19:15

IHANETİN BEDELİ
Sana kendimi kaptirdigim o gün,
Hatirladikca anilarimizi kaplar icimi hüzün.
Esir olmustum........,,,,
11-04-2017 / 02:23

İHANET GÜLLERİ
İhanet gülleri
Buram,buram acı kokar
Kim vurdu süsü verir ihanet gülleri
Renginde kandırır ve dikeniyle sürpriz
İhanet gülleri kan kırmızı
Ve doyasıya sevda sızısı
Aldatmanın en iyi duruş biçimi
Yalnız büyür ihanet gülleri
Ve hikayesi bitmez, derdi bitmez
Bırak yalnız büyüsün, nasılsa gitmez
Kan rengi hançerleri vardı celladın
İhanet gülleri ipin ucunda

Zaten büyü büyüyü bozar
Zaten hançer batar da kırmızı akar
Bak ucunda ölüm
Bak ucunda keder
Dört bir taraf gül kokar
İhanet gülleri derde cefa
Dursun durduğu yerde
Büyüsün yalnız
Bir defadır aşka rastlantısı
Cana cefa bir kez katar
İhanet gülleri
O diken aşka bir kez batar.
Derya Oktay
11-04-2017 / 02:23

UMURUNDA DEĞİL
Büyük bir çölde gibiyim susuz ve aç
Kurak bedenime bir tek sensin ilaç
Hiç şansım var mı,varsa yüzde kaç
Ömrüm tükeniyor umurunda değil
Gününü gün et güzelim keyfine bak
Ne aklına getir beni,ne kafana tak
Sana helal,bana haram yaşamak
Sürünüp gidiyorum umurunda değil
Bende yaz sıcağı,sende ilkbahar
Sende sevinç ve neşe,bende ahuzar
Kalbinde buz oluşmuş,gönlünde kar
Cayır cayır yanıyorum umurunda değil
Rüzgarı kokluyorum seni anarak
Her sese bakıyorum seni sanarak
Bütün gerçeği hayale düşe banarak
Gönlümü doyuruyorum umurunda değil
Sesini duymamak inan ki zulüm
Yüzünü görmemek bil ki ölüm
Gün içinde sensiz geçen her bölüm
Can çekişiyorum umurunda değil
Adem Durmazer
11-04-2017 / 02:22

ADEMOĞLUNUN İZLERİ
Bende , karanlığın içinden bir nefesle geldim .
Duygularım , dÜşlerim , umutlarım var denenecek

Bende , ego denizinde seçimlerimi yapmaya geldim .
Ama ben ; İzlerin görsel boyutunun yansımasını bilincimde taşıyarak geldim .
Ben , tutsağı olmamam gereken duyguları bilerek geldim .
Bu yÜzden aklımı seçimlerime yansıtmaya geldim .
Ben , benden sonraki Ademoğluna sevgi izleri bırakmak için geldim .
İzler var , egoların sonuçlarını acılarla anlatan
İzler var , yaşamın devamlılığını sevgiyle anlatan .
Sadece birini seçeceksin .
Ve , zamanı geldiğinde sende , izlerini senden sonrakine bırakarak gideceksin .
Erdem Alagök
11-04-2017 / 02:19

UYAN GAFLETTEN
Dünya’nın en zengini olsan ne çıkar
Birgün ecel gelince varlıkta biter
Ömür denilen bu yolculuk sürerken
Gün olur devran döner can çıkar
Biter ne varsa saltanatın varlığın
Toprak’tan başka seni kim sarar
Geçer bir anda gençlik tükenir
Rabbin’den başka seni kim anlar
Karnı aç dururken gözü tok olanı
Aza kanaat edipte çoktan sayanı
Rabbine sığınan bir kul olanı
Allah’a sevgisini söyle kim bilir
Bir parça kefen gider bizimle
Ecel adını verilen o gemiyle
Sevenler sevilenler söyle nerede
Hayat ne zaman biter söyle kim görür
Dünya denilen bu fani yerde
Gözlere çekilir bir kara perde
Ölüm sanılır bizden çok ötede
Nefes kadar yakındır kim sezer
Tükenirse kalblerde imanımız
Ne vardır sermaye kalanımız
Uyan gafletten çoktur günahımız
Yaradandan başka söyle kim affeder
11-04-2017 / 02:18

NEFRET EDERİM

Yalandan, dolandan
Dalkavukluk yapıp kula kul olandan
Merhaba deyip çıkar umandan
Nefret ederim.
Yuvasına ihanet eden kadından
Vurguncunun, faizcinin adından
Bal bile olsa haramın tadından
Nefret ederim.
Genç kızlara tuzak kurandan
Evlenmeyi vaad edip uzak durandan
Başkasının felaketinden zevk duyandan
Nefret ederim.
Dedikodudan, düzenbazdan
Sahtekardan, kumarbazdan
Pavyonlarda yolunan kazdan
Nefret ederim.
Türk olup da Türk’lüğünü bilmeyenden
Vatanını canından çok sevmeyenden
Gerktiğinde ay yıldız için ölmeyenden
Nefret ederim.
Ahmet Mansuroğlu
11-04-2017 / 02:16

BİRİLERİNE
Bugün yine seni düşünüyorum
Sen Sen, yine seni yazıyorum
Artık seni hatırladığım için kendime sitem ediyorum
Çünkü artık seni hatırlamak istemiyorum
Geçen gün! seninle konuştuğumuz gün varya
Ne de kendine büyük bir güvenle
“O” gözlerle baktın bana
Yalan değil evet beni etkilemişti
Çünkü seni unuttuğum hala gerçek değildi
Halbuki Tanrıma ne kadarda yalvarmıştım
Seni gerçekten unutayım diye
Sanki Tanrım duamı kabul etmişti
Bana tamam unuttun artık demişti
Ne kadarda seviniyordum seni unuttum diye
Meğerse avunuyormuşum kendi kendime
Tanrıma yüce Tanrıma sesleniyorum
Lütfen bana bir yol göster
Yüreği beş para etmeyen birini düşünmeye
Değmez bu genç zamanımı çürütmeye…

11-04-2017 / 02:14

NEFRET EDİYORUM
Nefret ediyorum,
Ben biliyorum, sen niye bilmiyorsun diyenlerden.
Nefret ediyorum,
Anlamazlıktan gelenlerden.
Nefret ediyorum,
İddia eden mükemmelcilerden.
Nefret ediyorum,
Keşkeleri boynuna zincir edenlerden.
Nefret ediyorum,
Göründüğü kadar güzel olabilenlerden.
Artık nefret etmek istemiyorum,
Nefretimi üretenlerden.
Mehtap Türk
11-04-2017 / 02:13

BANA KALAN SOKAK
Ne umutlar ektim gönül bahçeme
GÜL sanmıştım DİKENİ bana kaldı!
Göz yaşlarım savruldukça içime
KÜL sanmıştım YAKANI bana kaldı!
Her bakışım maziden gün aradı
Gözlerimi al kanlara buladı
Yüreğime acımadan vuranı
EL sanmıştım YAKINI bana kaldı!
Dostum dedim dost bağında eğlendim
Düşmanlığı ben dostumdan öğrendim
Selam versem hep kendimden iğrendim
KUL sanmıştım YIKANI bana kaldı!
Hayaldi umutlar hayaldi bahçe
Aklım bende kalmış gönlüm se düşte
Bastığım yerleri bilseydim keşke
YOL sanmıştım ÇÖKENİ bana kaldı!
11-04-2017 / 02:12

ATATÜRK GÜLÜMSEDİ
Atatürk gülümsedi öğretmenim
Biz sınıfa girince

Dağıldı kara bulutlar
Açıldı gonca.
Baktı ki okul yenidir
Siz yenisiniz, düşünceler yeni
Atatürk gülümsedi öğretmenim
Saklayamadı sevincini.
Baktı ki gençsiniz, bilgili
Eğitiyorsunuz yolunca, yöntemince
Atatürk gülümsedi öğretmenim
Sevindi onca.
Baktı ki karışmış aramıza,
Çiziyorsunuz yolu,
Atatürk gülümsedi öğretmenim
Gözleri dolu dolu.
Anlaşılan bütün yaz.
Atatürk gözünü kırpmamış,
Çünkü boşmuş sıralar,
Çünkü harf okunmamış.
Kapkara bulutlar inmiş
Işıklı gözlerine.
Bora gibi, fırtına gibi Atatürk’üm
Sanırım yönelmiş bilgisizliğe.
Ama baktı ki gün doğmuş,
Bir koşu varmışız okula
Özlemle açılmış kitaplar,
Bir iştah, kızda oğlanda.
Baktı ki zil çalmış,
Sınıfa girmişsiniz
Bütün bakışlar sizde
Günaydın demiş.
Derse başlıyorsunuz
Sımsıcak bir sevgi gözlerinizde.
Baktı ki Türkiye’si Türkiye’miz
Aydın ufuklarda yürüyor hızla.
Atatürk gülümsedi öğretmenim
Övünüyor bizle.
Dağıldı kara bulutlar
Biz sınıfa girince.
Atatürk gülümsedi öğretmenim
Kürsüde kendini görünce.
11-04-2017 / 02:08

ATATÜRK
Atatürkün sevgisi
Türk milletinin sesi
Yapacağı çok şey vardı.
Erken yetti vadesi
Kalbimiz ondan çarptı.
Birçok devrimler yaptı.
Bakışları ileri
Bir su kadar berraktı.
Kurduğu Cumhuriyet
Bize büyük bir nimet
Türklüğün Türk dehası
Yaşadın ilelebet
11-04-2017 / 02:07

SEVGİ ALIP BARIŞ SATAK KARDEŞİM
Gelin ey insanlar ortaklık kurak
Sevgi alıp barış satak kardeşim
Gönüllerin köşklerine oturak
Sevgi alıp barış satak kardeşim
Kurak fabrikayı edek dizayın
İnsanlığa sevgi verin kıymayın
Kötülerin şerlerine uymayın
Sevgi alıp barış satak kardeşim
Sıra sıra dizek sevgi rafını
İnsanlar kaplasın hep etrafını
Koruyup sültek barış dağını
Sevgi alıp barış satak kardeşim
Gönüllerde bitek nazlı gül olak
Barışlara akan coşkun sel olak
Sevgi yollarında barışık ölek
Sevgi alıp barış satak kardeşim
Akalım sevgiye barışta gelsin
Sevgiyle barış el ele olsun
Bunu kıskananlar çatlasın ölsün
Sevgi alıp barış satak kardeşim
Hüseyin’im hayat sevgiyle dolu
Sevmekten geçiyor barışın yolu
Yeter sevişelim hep dolu dolu
Sevgi alıp barış satak kardeşim
Hüseyin Parlakdemir

11-04-2017 / 02:05

BARIŞ İSTER
Dinleyin ağalar dinleyin beyler
Toplum barış ister fert barış ister.
Nasır tutar gönül, kinden nefretten
Hüzün barış ister dert barış ister.
Dinsin anaların akan göz yaşı
Yok olsun şu ölüm-kalım savaşı
Başlasın bu çağda dostluk yarışı
Arif barış ister hırt barış ister.
Yabana atılır doğru sözümüz
Çok değer yitirdi inan özümüz
Açmış kucağını her bir düzümüz
Dağlar barış ister sırt barış ister.
Turanoğlu, doğsun yeni ufuklar
Gülsün yüzümüze serin şafaklar
Paslansın, çürüsün toplar tüfekler
Dünya barış ister yurt barış ister.
Sadık TURAN
11-04-2017 / 02:04

BARIŞ İÇİN
Al kalemi eline
Yaz Barış için
Tut yavrunun elinden
Koş Barış için
Önündeki hendekleri
Aş Barış için
Hece hece ekleyip
Oku Barış için
Dağları aşıp da gel
Yol ver Barış için
Herkesi doyurur bu sofra
Ye Barış için
Kardeşçe hep yanyana
El salla Barış için

Birleştir düğmeleri
Kenetlen Barış için
Selam söyle dostlara
Yolla Barış için
Arkadaş ol eşekle
Sev Barış için
Kara sevdalara gönlünü
Bağla Barış için
Aç kapalı bohçanı
Pazar eyle Barış için
Dudağımızda son bir türkü
Söyleyelim Barış için
Veren de Allah alan da
Unutmayalım Barış için
Ayşe Adlım
11-04-2017 / 02:04

PAPATYALAR
Bahar olsun da seyredin
Nasıl süsler bayırları,
Zümrüt gibi çayırları,
Yüze güler o incecik
Gelin yüzlü papatyalar,
Altın gözlü papatyalar.
Tarlalarda hoşa giden,
Sarı, turuncu, pembe, mor,
Bir çok güzel çiçek olur.
Bence güzeldir hepsinden
Gelin yüzlü papatyalar,
Altın gözlü papatyalar.
Yaprakları kıvır kıvır,
O da ayrı bir güzellik.
Boy pos, boyun ipincecik.
Hem güzel, hem de nazlıdır
Gelin yüzlü papatyalar,
Altın gözlü papatyalar.
Rüzgar eser kâh o yana,
Kâh bu yana, hep beraber,
Dalga dalga eğilirler,
Neşe verirler insana

Gelin yüzlü papatyalar,
Altın gözlü papatyalar.
Tevfik FİKRET
11-04-2017 / 02:01

ÇEVREMİZ
Çevremiz temiz olmalı,
Kıymetini bilmeliyiz.
Herkes mutlu yaşamalı,
Hem sevip, sevilmeliyiz.
Yemyeşil bir çevre için,
Vazifemiz yapmalıyız.
Ormanı keseriz niçin,
Bizler ağaç dikmeliyiz.
Türkiyem bozkır olmasın,
Erezyon düşmanım olsun.
Kimse havasız kalmasın,
Heryer pırıl pırıl olsun.
Temiz çevre temiz toplum,
Olmalı Türk’ün düsturu.
Kuraklığa olma mahkum,
Yeşil olsun gözüm nuru.
İnce çevreye aşıktır,
Hep çevreci olmalıyız.
Yeni nesile yazıktır,
Çevreyi korumalıyız.
Sabit İnce
11-04-2017 / 02:00

AİLE BİREYLERİ
Annem evin yüreği,
Babam evin direği,
Çocuklar evin neşesi,
Aile bireyleri.
Hep sevecenlikle,
Hep mutlu bir yürekle,
Birbirine yaklaşan
Aile bireyleri.
Sevginin sonsuzluğu orada,
Dostluk, paylaşmak orada,

Hep beraber mutlulukla
Aile bireyleri.
Gözde Tonaz
11-04-2017 / 01:58

BAYRAM GÜNÜ
Kimi ağlar, kimi güler
Bayram günü, Bayram günü.
Özüm dağlar, gözüm güler,
Bayram günü, Bayram günü.
Garip, yoksullar acılı,
Arefeler hep sancılı,
Hem kardeşli, hem bacılı,
Bayram günü, Bayram günü.
Gurbette yakını olan,
Kurban kesip, eti bulan,
Buluştular falan-filan,
Bayram günü, Bayram günü.
Çoğuna karalı gelir,
Fakirler ölür, dirilir.
İNCE hep hakka yönelir,
Bayram günü, Bayram günü.
22.4.1996 – Kayseri
Sabit İnce
11-04-2017 / 01:56

BAYRAM O BAYRAM OLA
Gönüller huzur bula,bayram o bayram ola.
Kin,nefret rafa kalka,bayram o bayram ola.
Yoksullar giydirile,aç insanlar doyrula,
Muhtaç insan kalmaya,bayram o bayram ola…
Rabbim emri tutula,istenenler yapıla,
Her kes hakkını bile,nefise gem vurula,
Sevgi,saygı var ola,insanlar kardeş ola,
Her şeyler paylaşıla,bayram o bayram ola…
Çocuklar sevindirile,öksüzler güldürüle,
Sade Kurban da değil,yılda hergün anıla,
Doğu batı bir ola,Ülkemiz kalkındırıla,
Aşsız,işsiz kalmaya bayram o bayram ola…

20.12.2007 Gebze
Seyfet Bozçalı
11-04-2017 / 01:55

BU GÜN BAYRAM DEĞİL Mİ?
Analar tabut başında ağlarken
Bayram bayram gibi yaşanır mı hiç
Bir haftalık gelin kara bağlarken
Bayram bayram gibi yaşanır mı hiç
Beşikteki yavru baba beklerken
Bacı kardeşine şehidim derken
Taze fidanlar toprağa girerken
Bayram bayram gibi yaşanır mı hiç
Bu gün kim düşecek kara toprağa
Dökülüyor hazan vurdu yaprağa
Hain mekan kurmuş ülkemde dağa
Bayram bayram gibi yaşanır mı hiç
Düşman kalleş düşman kancık siperde
Askerim açıkta hedef her yerde
Bile bile o ölüme gider de
Bayram bayram gibi yaşanır mı hiç
Vatan için bu mukaddes göreve
Gönderirler gururla seve seve
Ateş düşüyorken her gün bir eve
Bayram bayram gibi yaşanır mı hiç
Kahpe terör puşt terörist pis bela
Soysuz hangi yüzle barınır hâlâ
Mayın döşenmişken geçilen yola
Bayram bayram gibi yaşanır mı hiç
Mehmet Çiftci
11-04-2017 / 01:54

ÇARESİZ KÖLE
Sevda semasında şimşektir adın,
Akan gözyaşını kardan bilirim.
Et ile kemikten yaratılmadın,
Narin bedenini nurdan bilirim.
Akıl firar etti, umut sırada,
Bilsen ne gemiler yüzer karada,
Gezmeye çıkarsan, uzak yörede,

Her nereye gitsen, burdan bilirim.
Gözlerin gökyüzü, yüreğim uçak,
Gül yüzün güneşim, bakışın sıcak.
Ne zaman sarmaya açılsa kucak,
Dokunduğum yeri kordan bilirim.
Sararıp solarak, süzüldüğünde,
Hüzüne dalarak, üzüldüğünde,
Ayrılık yüküyle ezildiğinde,
Ruhumu kavrayan dardan bilirim.
Hasret bulutundan sarılmış tüle,
Sen çile dağında erilmez kale.
Ben fethine çıkmış, çaresiz köle,
Aramıza giren surdan bilirim.
İçimde hüzünler, başımda duman,
Senden başkasından dilemem aman,
Hasrete hazırlık yaptığın zaman,
İçimde büyüyen urdan bilirim.
Hayalin yanımda, başlarım güne,
Sevda uykusunda düşlerim yine,
Uzak bir vuslatı bekler de sine,
Hasret cezasını serden bilirim.
Mehmet Nacar
11-04-2017 / 01:52

KADIN DÜNYANIN SÜSÜDÜR
Bütün kadınları kutluyorum ben
Erkeğin evinin süsüdür kadın
Kadınlara çiçek topluyorum ben
Ozanın türküsü sesidir kadın
Büyüğü anamdır, küçüğü bacım
Ölünceye kadar sana muhtacım
Senin şefkatine sevgine acım
Bence insanların hasıdır kadın
Yıldız olup gecelere sığandır
Güneş olup ufkumuza doğandır
Rahmet olup tarlamıza yağandır
Kevser ırmağının tasıdır kadın
Ev içinde kadın çeker çileyi
Sevgide şefkatte bilmez hileyi
Sarılır kucaklar bütün aileyi
Ocağı sobası ısıtır kadın

Yumaklar doladı kirman eğirdi
Sevgi hamurunu kadın yoğurdu
Bunca evliyayı kadın doğurdu
İlahi makamın sesidir kadın
Aşık Borani’yi ışıt diyom ben
Kadın pir-i mügan mürşit diyom ben
Kadınla erkeğe eşit diyom ben
Yine de dünyanın asıdır kadın
Halil Çimen
11-04-2017 / 01:51

KADIN ELİ
Gücenmeyin sözlerime erkekler
Her soruna kadın eli değmeli
Değmiyorsa boşa gider emekler
Her soruna kadın eli değmeli
Kadınlardır adam eder adamı
Düzeltirler her tür kötü ortamı
Kadın erkek eşit olsa hata mı?
Her soruna kadın eli değmeli
Biz bize olunca çabuk kızarız
Düzelecek işleri de bozarız
Kirlilikten paspallıktan tozarız
Her soruna kadın eli değmeli
Sözlerimi yalakalık sanmayın
Kadınlara saygı duyun anlayın
Sözüme inanın pişman olmayın
Her soruna kadın eli değmeli
Kadın erkek birbirini tamamlar
Kıymetini de kaybedince anlar
Anamız bacımız yârimiz onlar
Her soruna kadın eli değmeli
Kadın, erkek kıymetini bilmeli
Erkek,kadın kıymetini bilmeli
Ana bacı yâri gibi sevmeli
Her soruna kadın eli değmeli
Mehmet Kındap
11-04-2017 / 01:50

ALLAH SEVGİSİ
Allah sevgisi (şiir) Kim çıkarır sabahleyin erkenden,

Dünyamıza ışık veren güneşi?
Gece vakti denizlere serpilen,
Ay doğuyor; kim yapıyor bu işi?
Kışın kuru sandığımız fidana,
Baharda kim yeşillikler giydirir?
Bülbül öter, yuva yapmış ormana,
Bu sedayı ona acep kim verir?
Vatan, millet ne demektir bilmeden,
O sevgiyi kalbinize kim verdi?
Babanızdan güzel bir şey isterken,
Gönlünüze kim koyuyor ümidi?
Akşamüstü karanlıklar içinden,
Milyonlarca yıldızı kim parlatır?
İşte bütün bu şeyleri düşünen
Yapan, eden, yaratan hep Allah’tır
İbrahim Alâattin GÖVSA
11-04-2017 / 01:36

YA RAB
Rahmansın ya Rab.
Rahimsin ya Rab.
Gönüldesin ya Rab.
Özdesin ya Rab.
Var edensin ya Rab.
Yok edensin ya Rab.
Dilediğin olur ya Rab.
Düzenin yüce ya Rab.
Hakkın sonsuz ya Rab.
Aşkın uçsuz ya Rab.
Giden gelmez ya Rab.
Aşkınla yanalım ya Rab.
Varabilsek aşkına ya Rab.
Tadabilsek aşkını ya Rab.
Sakın bırakma aşksız ya Rab.
Aşksız biz hiç oluruz ya Rab
11-04-2017 / 01:35

DUA
Bana duayı söyleten ve yazdıran yüce Rabb’ım,
Ne olur, yüzü suyu hürmetine şu alemleri,
Yarattığın, yüce kulunuz, Ahmed’i Muhammed’e,
Mahcup eğleme, şefaatini nasip et Allah’ım.

Gönül yanmayınca, dil söylemekten olurmuş aciz,
Yanamadığımdan, cemaline ulaşamam naçiz,
Utanıyorum sultanlar sultanı Rasülullah’ım,
Ver elini, yardım et, yanayım aşkınla Sultanım.
Çok seviyorum ama, yanmam için nurunuz gerek,
Nurun gönder, çıra gibi yanayım ya Rasülullah,
Bu sevgim sonsuz olursa, başka dostlar neye gerek,
Bir Allah, bir de senin sevgin bana yeter, Sultanım.
Allah’ım mahcup etme beni, sevgili kullarına,
Senin affını, sevgililerinin şefaatini,
Hak edecek duruma getir, beni öğlece yaşat,
Hesap günü, beni rezil eyleme, Yüce Rabb’ım.
11-04-2017 / 01:34

ALLAH ALLAH
‘Kalpler ancak Allah’ı (CC) anmakla huzur bulur’ Rad-28
Allah zikrim gönle tatmindir dedi
Zikrinin döndüğü melekler katı
Gönlünde olsun hep isminin tadı
Seherlerde uyan de Allah Allah
Mürşid-i Kâmil talimi zikrullah
Uyanır kalbi hasta bulur felah
Ziyan etme vakti sonra çekme ah
Mekteb-i irfanda de Allah Allah
Biz analım Hakk’ı her dem her an
Kalbimizde kalmaz şek ile güman
Vasıl olup Hakk’a bulalım aman
Gir aşk meclisine de Allah Allah
Allah diyen gönlü hiç darda kalmaz
Kalbinde gül açar bir daha solmaz
Gönlü Hakk’ı bulan ebedi ölmez
Gör Hakk’ı gönlünde de Allah Allah
Söyler mevlitte Çelebi Süleyman
Her demde Allah de daim Hakk’ı an
Sıdk ile diyende kalmaz hiç güman
Hak ile Hakk’ı an de Allah Allah
Mustafa Çalışkan Manisa
11-04-2017 / 01:33

SAR BENİ

Seher vakti hep kulların uyurken
Anarım Allah’ım ben yine seni
Aşkının ateşi kalbim dağlarken
Kül eyle Allah’ım hep beni beni
Bu aşkın tadını aldı yüreğim
Sevgini gizlice çaldı yüreğim
Bilmem ki ya Rab’bi hangi feleğin
Yüzdürdü o gece hep beni beni
Birdaha,birdaha isterim ya Rab!
Özlüyor sevdanı şu yaralı kalp
Olmuşum aşkından virane harap
Döndürdü o kuvvet hep beni beni
Halimi bilirsin anlatmak yersiz
İnanmışım kalpten şeksiz,şüphesiz
Kapına gelmişim güçsüz kuvvetsiz
Manevi kollarla sar beni beni..
11-04-2017 / 01:32

YA RAB
Suçlarım beni dilsiz ediyor Ya Rab,
İsyanım beni sessiz ediyor Ya Rab,
Yıllarım beni güçsüz ediyor Ya Rab,
Çok utanıyorum senden, affet Ya Rab!
Azabına hiç kimsenin gücü yetmez,
Günahımızı senden başkası silmez,
Affetmezsen Habibinden medet gelmez
Habibin hürmetine affet Ya Rab!
Rabbimsin, nurların nurusun, gaffarsın,
Sen şanlı makam sahibisin kahharsın,
Sen rahmeti bol olan haksın settarsın,
Bizi merhametin ile affet Ya Rab!
Sen duaları reddetmeyen Rahimsin,
Sen suçları bağışlayansın hakimsin,
Sen ayıplarımız örten kerimsin,
Rahmetin ile ayıplarımı ört Ya Rab!
Ya Rab rahmetin dalga dalga geliyor,
Onsekizbin alem hep seni anıyor,
Eller açılmış hep sana yalvarıyor,
Açılan elleri boş çevirme Ya Rab!
Ya İlahi merhametin ne kadar güzel,
Senin isimlerin birbirinden özel,
Sen emredersen ancak gelir ecel,
Affetmeden eceli gönderme Ya Rab!

11-04-2017 / 01:27

ALLAH DE ALLAH
Tembel olmadan
Riya yapmadan
Hakka kul olan
Allah de Allah
Tatmayan bilmez
Kör olan görmez
Sevgisiz olmaz
Allah de Allah
Allah diyoruz
Hep seviyoruz
Hakkın kuluyuz
Allah de Allah
Sevdi yarattı
Rahmetle baktı
Sev sende onu
Allah de Allah
Sevgisiz zordur
Hak mı bulunur
Sevenler bulur
Allah de Allah
Âşıklar ağlar
Ah edip inler
Maşukun diler
Allah de Allah
Mehmet Ali o
Her nefeste hu
Unutma bunu
Allah de Allah
11.6.1999
Mehmet Ali Semizoğlu
11-04-2017 / 01:24

ALLAH
Bu bağları yaradan,
Allah Allah ay Allah.
Bu dağları yaradan,
Allah Allah ay Allah.
Ayrı salma elimden,

Nazlı qara telimden,
Gözel Çenlibel’imden,
Allah Allah ay Allah.
Üeryimde imanı,
Derdler üçün dermanı,
Saxla Azerbaycan’ı,
Allah Allah ay Allah.
Söylemezsen yalan sen,
Can verib can alan sen,
Ölen menem qalan sen,
Allah Allah ay Allah.
28 september 2004
Ahmet Hani
11-04-2017 / 01:23

ÇAĞIRIRKEN ALLAH, ALLAH
Sağım Allah, Solum Allah
Yolum Allah, Kolum Allah
Elim Allah, Dilim Allah diye, diye
Allah ım alsın canımı
Çağırırken Allah, Allah, Allah
Yazım Allah, Sazım Allah
Yüzüm Allah, Gözüm Allah
Sözüm Allah, Özüm Allah diye, diye
Allah ım alsın canımı
Çağırırken Allah, Allah, Allah
13 / 06 / 2007
Şerafettin Yıldız
11-04-2017 / 01:22

LAİLAHA İLLE ALLAH
Açtım ellerimi sana
Döndüm yönümü kıplaya
Kalpden bağlıyım hüdaya
Allah Allah lailahe ille Allah
Huzur bulur senle olan
Yaradan aşkı ile yanan
Mutlu olur Allah diyen
Allah Allah lailahe ille Allah
Ne nimetler vermiş bize
Şükürler Yarabbim herşeye

Allah diyen çıkar düze
Allah Allah lailahe ille Allah
Akıl vermiş fikir vermiş
Oku oku öğren demiş
Hep doğruyu göstermiş
Allah Allah lailahe ille Allah
Her şeyi verir alırsın
Neyin ne olacağın bilirsin
Yücesin büyüksün kadirsin
Allah Allah lailahe ille Allah
Arif Delen aciz kulun
Sana açtım Yarab elim
Özüm kalbim herşeyim
Allah Allah lailhe ille Allah
Arif Delen Halk Ozanı
Allah Allah Allah
Zikredeni sanma sen
Allah Allah Allah
Zikreden zikredilen
Allah Allah Allah
Alemleri var eden
Kışları bahar eden
Damlayı enhar eden
Allah Allah Allah
Hayat veren yaşatan
Kainatı kuşatan
Kulun kalbine sığan
Allah Allah Allah
Ali yoktur var olan
Gönüllere yar olan
Affeyle settar olan
Allah Allah Allah
10 Şubat 2007
Ali Soyyiğit
11-04-2017 / 01:21

KURALLARA UYARIM
Dişlerimi fırçalar
Akşam erken yatarım,
Erken kalkınca sabah
Yorgunluğu atarım.

“Günaydın anne” derim
Açtığımda gözümü
Lavaboya giderek
Yıkıyorum yüzümü.
Yumurta, süt, peynir bal
Kahvaltıda yiyorum,
Giysilerimi giyip
Okula gidiyorum.
Öğretmenimi üzmem
Sözlerini dinlerim,
Dostluk kurar herkesle
Arkadaşlık ederim.
İsmail MALATYA
11-04-2017 / 01:14

DERE
Nerden alır suyunu,
Kardan mı, yağmurdan mı?
Şu nazlı dereciğin
Yatağı çamurdan mı?
Bilmez durup dinlenmek.
Kış, yaz demeyip akar.
Ovanın her yerini
Sular ile o yıkar.
Haz duyar ağaçlardan
Serinlik döküldükçe.
Hayat saçar her yana
Kıvrılıp büküldükçe.
Duyulur türkülerin
En coşkunu sesinden.
Ferah veren bir hava
Yayılır nefesinden.
Durma gez, dolaş yurdu
Ak dere, berrak dere!
Gezdiğin topraklara
Bolluklar bırak dere!
Hasan Ali YÜCEL
11-04-2017 / 01:13

SİNCAP

Kuşlar uçar,
Şu ağacın tepesinde,
Var bir sincap,
Ceviz kırar, yemek arar.
Her gün göremem ki,
Saklar onu
Anne yapraklar…
Fazıl Hüsnü DAĞLARCA
11-04-2017 / 01:12

SERÇE KUŞU
Bu sabah bahçede karşıma
Küçük bir serçe kuşu geldi;
Havuzun taşına kondu,
Bir içti, bir doğruldu,
Nasıl da korkuyordu.
Sen hiç korkma serçe kuşu,
Suyunu rahat rahat iç ,
Sıhhat afiyetle uç ,
İnsanoğlu çeşit çeşit
Beş parmağın beşi bir mi ?
Necati CUMALI
11-04-2017 / 01:11

EKMEK
Çiftçi sürer tarlayı
Sonra eker buğdayı
Boy verir azar azar
Saplar gittikçe uzar
Başaklar olgunlaşır
İçleri dolgunlaşır
Yazın artınca sıcak
Sararır her bir başak
Biçerler ekinleri
Şenlenir harman yeri
Olup bitince harman
Ayrılır buğday saptan
Güzel kokulu ekmek
Olmaz seni sevmemek
Sensin yemeklere baş
Her yemeğe arkadaş …
Hasan Ali YÜCEL

11-04-2017 / 01:10

İLKBAHAR
Yağmur geçti kar geçti
Soğuk rüzgarlar geçti
Güneşli bahçelerden
Güzel çocuklar geçti ..
Meliyor kuzucuklar
Seviniyor çocuklar
Ağaçlar dallar taktı
Bin bir renkli boncuklar ..
Taze hayattır bahar
Ne çok ışık renk saçar
Gezdirin eğlendirin
Gürbüz olsun yavrular ..
Rüzgarlar ese ese
Hayat verir herkese
Civciv bile kapanmaz
İlkbaharda kümese …
Aka GÜNDÜZ
11-04-2017 / 01:09

SAĞLIK
Mevsime göre giyin,
Hiç üşütme kendini.
Zamanında aşı ol,
Sık sık yıka elini.
Yüreğini rahat tut,
Her şeyi dert edinme.
Olumsuzluğu unut,
Önemlidir beslenme.
Kızartma, yağlı, acı,
Sağlığı bozmaktadır.
Sebze, meyve baş tacı,
Süt en doğal gıdadır…
Beytullah HATOĞLU
11-04-2017 / 01:08

KÖY ÖĞRETMENLERİ
Yurdumuz uçsuz bucaksız

Gökte yıldız kadar köylerimiz var
Ama uzak, ama harap, ama garipsi
Alın benim gönlümden de o kadar..
Uçsuz bucaksız köylerimizde kuşlar gibi
Her sabah çocuklar size uçar
Ama küçük, ama büyüyen, ama güleç
Alın benim gönlümden de o kadar..
Siz kara göklerin yıldızları
Işıtın yurdumuzu sabaha kadar
Ama düşe kalka, ama yiğit, ama umutlu
Alın benim gönlümden de o kadar…
Cahit KÜLEBİ
11-04-2017 / 01:07

MASALLARIN MASALI
Su başında durmuşuz çınarla ben.
Suda suretimiz çıkıyor çınarla benim.
Suyun şavkı vuruyor bize, çınarla bana.
Su başında durmuşuz çınarla ben, bir de kedi.
Suda suretimiz çıkıyor çınarla benim bir de kedinin.
Suyun şavkı vuruyor bize çınara, bana, bir de kediye.
Su başında durmuşuz çınar, ben, kedi, bir de güneş.
Suda suretimiz çıkıyor,
çınarın, benim, kedinin, bir de güneşin.
Suyun şavkı vuruyor bize,
çınara, bana, kediye, bir de güneşe.
Su başında durmuşuz,
çınar, ben, kedi, güneş, bir de ömrümüz.
Suda suretimiz çıkıyor,
çınarın, benim, kedinin, güneşin, bir de ömrümüzün.
Suyun şavkı vuruyor bize,
çınara, bana, kediye, güneşe, bir de ömrümüze.
Su başında durmuşuz.
Önce kedi gidecek kaybolacak suda sureti.
Sonra ben gideceğim kaybolacak suda suretim.
Sonra çınar gidecek kaybolacak suda sureti.
Sonra su gidecek güneş kalacak,sonra o da gidecek.
Su başında durmuşuz,
çınar, ben, kedi, güneş, bir de ömrümüz.
Su serin,çınar ulu,ben şiir yazıyorum,kedi uyukluyor,
güneş sıcak,çok şükür yaşıyoruz.
Suyun şavkı vuruyor bize ,
çınara, bana, kediye, güneşe, bir de ömrümüze…
Nazım Hikmet RAN
11-04-2017 / 01:06

KIRLANGIÇ VE KÜÇÜK KUŞLAR
Bir kırlangıç dünyayı geze dolaşa
Çok şeyler öğrenmiş.
Atalarımız ne demiş:
“Bir şeyler kalır çok görenin kafasında.”
Bizim kırlangıç önceden bilirmiş
Büyük küçük bütün fırtınaları,
Gemiciler ondan alırmış haberi.
Bir gün bir yerde kırlangıç bakmış,
Tarlasına, sıram sıram
Kenevir tohumu ekiyor köylünün biri.
Kırlangıç çağırmış küçük kuşları,
– Bakın, demiş, sizin kuyunuzu kazıyor bu adam.
Bana göre hava hoş, çeker giderim burdan,
Ama korkarım sizin haliniz duman.
Şu elin savurduğu tohumlar yok mu,
Başınıza örülen birer çoraptır sizin,
Her attığı tohum bininizin öksesi,
Benden size söylemesi.
Günü gelip kenevir sicim oldu mu
Seyreyleyin size kurulacak dolapları.
Ya ölüm, ya zindan gayri sizlere:
Kiminize kafes, kiminize tencere.
Onun için gelin, dinleyin beni,
Yiyin şu tohumların hepsini.
Yaz günü kırlangıcı kim dinler,
Küçük kuşlar diledikleri yemi yemişler.
Kenevir başlamış büyümeye yeşil yeşil.
Kırlangıç bir kez daha uyarmak istemiş
Dünyadan habersiz küçük kuşları:
– Koparın, demiş, bir bir koparın
Bu kötü tohumdan çıkan yapracıkları.
Onla büyüdü mü kendinizi yok bilin.
Kuşlar kırlangıca kızmış,
– Aman ne şom ağızlısın, demişler.
Hem sonra kaç bin kuş ister
Bütün o filizleri yolmak için?
Kenevir büyüdükçe büyümüş,
Kırlangıç, kuşları bir kez daha uyarmış:
– Bakın, demiş, işler kötü,
Kötü tohum yurdunuzda aldı yürüdü.
Bugüne dek inanmadınız bana, peki,
Ama bir gün baktınız ki insanoğlu,
Buğdayları büyüyedursun tarlada,
Vakit bulmuş kuş avlamaya şurda burda,
Kurmuş ağlarını dağda bayırda,
Siz küçük kuşları avlamak için.
Ya hiç çıkmayın yuvanızdan,
Ya da göç edin başka yere:
Ördek, turna ne yapıyorsa
Siz de onlar gibi yapın.
Ama siz küçüksünüz, doğru,

Geçemezsiniz bizim gibi çölleri, denizleri.
Size göre iş değil yeni dünyalar aramak.
Yapabileceğiniz tek şey bence
Duvar deliklerine saklanmak olacak.
Kuşçağızlar yorulmuşlar kırlangıcı dinlemekten,
Başlamışlar cıvıl cıvıl ötüşüp durmaya.
Tıpkı Troyalılar gibi, zavallı Kassandra
Başlarına geleceği haber verirken.
Onlara olan bizimkilere de olmuş.
Nice kafesler kuşlarla dolmuş.
Hep böyle kendi bildiğimizi okuruz yalnız
Bela başımıza gelmedikçe inanmayız …
LA FONTAINE
Çeviri: Sabahattin Eyüboğlu
11-04-2017 / 01:05

AĞUSTOS BÖCEĞİ İLE KARINCA
Karıncayı tanırsınız
Minimini bir hayvandır
Fakat gaayet çalışkandır
Gaayet tutumludur, yalnız
Pek hodgamdır, bu bir kusur:
Hodgam olan zalim olur.
Bir gün ağustos böceği
Tembel tembel ötüp durmak
Neticesi aç kalarak
Karıncadan göreceği
Bürudete bakmaz, gider
Bir lokma şey rica eder
Der ki: – Acıyınız bize
Çoluk çocuk evde açız
İanenize muhtacız.
Karınca bir yüreksize
Layık huşunetle sorar:
– Aç mısınız? Ya o kadar
Uzun, güzel günler oldu.
O günlerde ne yaptınız?
Böcek inler: – Açız, açız
Bakın benzim nasıl soldu
O günlerde gülen, öten
Sazla, sözle eğlenen ben
Bugün bakın ne haldeyim !
Vallah açız, billah açız,
Halimize acıyınız!
Karınca eğlenir: – Beyim,
şimdi de raksedin, ne var?
‘Yazın çalan kışın oynar.’
LA FONTAINE

Uyarlayan : Tevfik Fikret
11-04-2017 / 01:04

ANNEME VERDİĞİM SÖZ
Ben güzel olacağım
Taşıyacağım hep
Akan suların güzelliğini
Ben iyi olacağım
Ellerim açılacak gece gündüz
Bir bitki iyiliğinde
Ben doğru olacağım
Gökten düşen taş gibi
Doğru …
Fazıl Hüsnü DAĞLARCA
11-04-2017 / 01:03

HERŞEY SENDE GİZLİ - CAN YÜCEL
Yerin seni çektiği kadar ağırsın
Kanatların çırpındığı kadar hafif..
..........
Gözlerinin uzağı gördüğü kadar genç...
Sevdiklerin kadar iyisin
Nefret ettiklerin kadar kötü..
..........
Karşındakinin gördüğüdür rengin..
..........
Yaşadığın kadar yakınsın sonuna;
Ne kadar yaşarsan yaşa,
Sevdiğin kadardır ömrün..
Gülebildiğin kadar mutlusun
..........
Sakın bitti sanma her şeyi,
Sevdiğin kadar sevileceksin.
..........
Ve karşındakine değer verdiğin kadar insansın
Bir gün yalan söyleyeceksen eğer
..........
Ay ışığındadır sevgiliye duyulan hasret
Ve sevgiline hasret kaldığın kadar ona yakınsın
Unutma yagmurun yağdığı kadar ıslaksın
..........
Kendini yalnız hissetiğin kadar yalnızsın
Ve güçlü hissettiğin kadar güçlü.
Kendini güzel hissettiğin kadar güzelsin..

İşte budur hayat!
İşte budur yaşamak bunu hatırladığın kadar yaşarsın
Bunu unuttuğunda aldığın her nefes kadar üşürsün
..........
Çiçek sulandığı kadar güzeldir
Kuşlar ötebildiği kadar sevimli
..........
Ve herşeyi öğrendiğin kadar bilirsin bunu da öğren,
Sevdiğin kadar sevilirsin...
Can Yücel
08-04-2017 / 06:27

BİR ADIN KALMALI - AHMET HAMDİ TANPINAR
bir adın kalmalı geriye
bütün kırılmış şeylerin nihayetinde
aynaların ardında sır
yalnızlığın peşinde kuvvet
Ahmet Hamdi Tanpınar
08-04-2017 / 02:39

YAŞADIKLARIMDAN ÖĞRENDİĞİM BİR ŞEY VAR
Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var:
Yaşadın mı, yoğunluğuna yaşayacaksın bir şeyi
Sevgilin bitkin kalmalı öpülmekten
Sen bitkin düşmelisin koklamaktan bir çiçeği
ATAOL BEHRAMOĞLU
08-04-2017 / 02:21

HİÇ BİRŞEY ESKİSİ GİBİ DEĞİL - CAHİT SITKI TARANCI
Artık hiçbir şey eskisi gibi değil, ben de öyle.
Çok dikkat etmiyorum uzun süredir kendime.
Kılığıma kıyafetime çorapsız da basıyorum artık yere eskisi gibi de korkutmuyor beni ne grip ne nezle nane limonun
iyi gelmediği daha büyük sıkıntılarım var herkes gibi benim de.
Takılmıyorum artık şu her kış ve bahar şişen bademciklere,
Çok sıcak ya da soğuk şeyler yiyip içmem,
Hepsi hepsi birkaç gün geçer, olur biter, geçer gider.
Ama canımı yaka yaka yutkunduğum şeyler var.
Olup bitmeyen geçip gitmeyen.
Cahit Sıtkı Tarancı
08-04-2017 / 00:04

TUTSAM ELLERİNDEN AĞLARSIN
Tutsam ellerinden ağlarsın.
Benek benek büyür karanlığım.
Nokta nokta korkutur seni.
Tutsam ellerinden ; ağlarsın
Toprak kokar avuçlarım , kan kokar.
Ben hoyrat gecelerde boy atmış fidan,
Boz bulanık sularda yıkanmış , arınmışım.
Geceleri çok yakınım yıldızlara,
Işığa çıkınca bir karışım.
Tutsam ellerinden ağlarsın.
.........
.........
07-04-2017 / 23:57

ÖLÜMÜ DÜŞÜNÜYORUM - CAHİT SITKI TARANCI
O büyük yalnızlık içindeyim
Kulaklarımda duymadığım bir musiki
Kaskatı kesilmişim, kalbim durmuş
CAHİT SITKI TARANCI
07-04-2017 / 23:50

HANGİ AYRILIK - YUSUF HAYALOĞLU
Hangi sevgili var ki, senin kadar duyarsız ve kalpsiz?
Ve hangi sevgili var ki, benim kadar çaresiz?
Hangi ayrılık var ki, böyle kanasın ve böyle acısın?
Ve hangi taş yürek var ki, benim kadar ağlasın?
Hangi gün karar verdin, küt diye çekip gitmeye?
Hangi lafım dokundu sana, böyle inceden inceye?
Hangi otobüs söyle, hangi uçak, hangi tren?
Seni benden götüren, beni bir kuş gibi öttüren.
Hangi kırılası eller dolanır, kırılası beline?
Hangi rüzgar şarkı söyler, o ay tanrıçası teninde?
Hangi çirkin gerçek uğruna, tükettin güzel ütopyamızı?
Hangi boşboğazlara deşifre ettin, en mahrem sırlarımızı?
Hangi cama kafa atsam?
Hangi kapıyı omuzlayıp kırsam?
Hangi meyhanede dellenip, hangi masaları dağıtsam?
Bende bu sersem başımı, karakolun duvarına vursam.
Kendimi caddeye atıp, arabaların altına savursam.
Hangi tercih beni en hızlı şekilde öldürür?

Hangi şekil öldürmez de, ömür boyu süründürür?
Kayıp ilanı mı versem, şehir şehir dolanmak yerine?
Ödül mü koysam, ölü veya diri seni bulup getirene?
Hangi ayrılık var ki, böyle diş ağrısı gibi durmadan zonklasın?
Hangi cam kesiği var ki, böyle musluk gibi içime damlasın?
Hiç sanmam! ...
Hasta kalbim bunu bir süre daha kaldıramaz! .
Feriştah olsa, böyle eli kolu bağlı bekleyip duramaz.
Hangi mübarek dua,
Hangi evliya tesir eder, seni döndürmeye?
Hangi aptal mazeret ikna eder, ateşimi söndürmeye?
Olur mu be! . olur mu?
Bu da benim gibi adama yapılır mı?
Aşk dediğin mendil mi?
Buruşturup bir kenara atılır mı?
VEFA bu kadar basit mi? Alınır mı? Satılır mı?
Hangi hırsız çaldı, seni yırtık cebimden?
Hangi pense kopardı bizi birbirimizden?
Hangi uğursuz hamal taşıdı valizini?
Hangi çöpçü süpürdü yerden bütün izini?
Hangi yaldızlı otel çarşaf serip barındırdı?
Hangi süslü manzara seni kolayca kandırdı?
Hangi şarlatan imaj böyle çabuk ilgini çekti?
Hangi pembe vaadler o saf kalbini cezbetti?
Dağ gibi adamı eze eze! .....
Hangi anası tipli parlak çömeze,
Hangi alemlerde kahkahanı ettin meze?
Hangi yamyamlara yedirdin o masum rüyamızı?
Hangi mahluklar çiğnedi el değmemiş sevdamızı?
Hangi bıçak keser şimdi benim biriken hıncımı?
Hangi mermi dağıtır insanlara olan inancımı?
Hangi bekçi, hangi polis artık zapteder beni?
Ve! .. Hangi su bağışlatır?
Hangi musalla temizler seni?
Bu Nasıl Ayrılık? ...
Yusuf Hayaloğlu
02-04-2017 / 16:08

YARALI GÜL
Bu gece sen onun yüzüne açılmaz bir kapı kapattın.
Kirli, paslı menteşelerin sesinde sıkıştı yüreği
Kirpikleri hissetti yokluğunu
Büktü boynunu deprem bu…
Aylar sonra bir oda dolusu yalnızlığıyla sokaktaydı
Sicim gibi bir yağmur yağıyordu.
Bir kenti boydan boya temizliyordu

Sokakta kimsecikler yoktu
Köpekler bir köşeye sinmiş onu gözetliyordu
Kirliydi yaşamaktan utanıyordu
Tir tir titriyordu yüreği
Yaralı bir güvercin gibi…
Oysa bu yürek bir zamanlar
Güneşe ateş vermiş cehennemde buz satmıştı
Şimdi köpekler onun için ağlıyordu.
yorgundu, konuşamıyordu.
Şu hayatı sırtından atamıyordu,
Yerde kuru bir ayrılıkla bir kuş ölüsü yatıyordu
Bir deli rüzgar ellerindeki tozu aldı
Ne bir dost kaldı yanında,
Ne de bir düşman aklında…
Zor bir gün Önünü göremiyordu
İnsanlar çığlık çığlığa yüzünü seçemiyordu
Gözlerinde aşksız ayrılık vardı
Kirpiğinden yüreğine saplanan
Paslı bir tren gibi geçip giden ellerinde.
Bir yalnızlık adımlarıyla büyüyen
Belli değildi kimin sevdası kimin yüreğinde
O aşkını taşırdı hayatın ta orta yerinde
Sırtında ayrılık dilinde küfür
Ben gidiyorum sen uyuyorsun.
Pahalı bir kedi gibi sıcacık hayellerinin dibinde,
Ben sokakta dövülmüş sahipsiz bir köpek gibiyim.
Ben gidiyorum sen uyuyorsun
Ben gidiyorum sen susuyorsun.
Susmanın güzelliğinde suskunluğunla boğuluyorsun
Siliyorum dudağında kalan yalanı
Yalan doğuruyorsun,dokundukça ellerimde çoğalıyorsun.
Ben geldiğim yoldan;
Geldiğim gibi acılara bezenip
Ayrılığı bir gelin gibi süsleyip gidiyorum
Bir kapı kapandı
Bu gece benimde gözlerimin içine
Kirpiklerim hissetti yokluğunu
Büktüm boynumu deprem bu.
Tenime değdim kokun sinmiş mi diye
Sol elime baktım; bahar gibiydin
Avucuma kuşlar kondu parmağıma yıldızlar
Bir nehir oldun aktın gittin
Sağ elime baktım; Cehennemdin, ayrılıktın, kordun
Deprem bu bir hayat yandı bitti kül oldu
Adaklar yüreğimden geçip gitti
Tutabilseydim birini
Korkmadan kesebilseydim eğer

Biliyorum gelecektin
Zoruma gidiyor zor bir gün
Biliyorum zorla güzellik olmaz
Oysa çirkin olmak vardı
Kovsan da kapından gitmemek vardı
Ama bir yüzün vardı; ellerimde kaybolan
Öyle bir küçüldüm ki; artık büyüme zamanı
Ey sevdalılar; eyy dostlar;
Var olan bütün güzellikler
Yürüyemediğim parke taşları patika yollar
dağlar,taşlar elveda
Elveda ey sahil kasabaları gidemediğim köyler kentler
Ey sırtında hayatı taşıyan insanlar
Ey gagasında son bir tebessüm kalan martılar
Ey ölmüş çocuğunun alnını öpen analar
Siz kalın sağlıcakla
Ben gidiyorum
Gözlerinizden akan iki damla isyan olsun
Bu bana yeter elveda yaralım elveda
Kırkıncı kapıyı kapadım elveda..
Dağlarin Mektebi bir baska.
Mehmet Tokat
27-03-2017 / 01:22

ÖLSEM
Çekip gitsem
Sessiz sedasız
Bir elvedasız
Kimseler duymasa
Ardımdan ağlayan olmasa
Olsun da istemem
Hüzünler yoldaşım
Yalnızlık arkadaşım
Bahtsız kaderim
Bi çareyim
Her sabah
Her gece
Ayrı bir işkence oluyor bana
Çözümler hangi yolda ?
Sapsamda, dönmesem bir daha
Nedir bu can havli ?
Nedir bu göğsüme hançer gibi saplanmış acı ?
Çekiyorum galiba günahlarımın
Yaşadıklarımın bedelini
Ne teselli eder ki beni ?
Ne acı mı dindirir ki ?
Her gün beni benden çalarda
Geri getirmez zaman
Geriye dönmez

Durmak nedir bilmez
Ölsem
Soracaksın halimi galiba
Ölsem
Gelecek misin mezarıma ?
Ölsem
Okur musun ruhuma bir Fatiha...?
Ölsem Okur Musun Ruhuma Bir Fatiha?
Umur Ahmet CAN
19-03-2017 / 16:01

ZAMAN GELSİN SÖYLERİM
Umudumu kaybetmedim kardeşim
Sabret hele zaman gelsin söylerim,
Elbette beni anlar bir gun sırdaşım,
Sabret hele zaman gelsin söylerim
şerefi şöhreti ünü bilirim,
Dört kapıdan geçtim yönü bilirim,
Bu günü bilirim dünü bilirim,
Sabret hele zaman gelsin söylerim
Yayları geçip deşiren benim
Nice zorlukları başaran benim
Kervanı dağlardan aşıran benim
Sabret hele zaman gelsin söylerim
Yayları geçip deşiren biziz,
Nice zorlukları başaran biziz,
Kervanı dağlardan aşıran biziz,
Sabret hele zaman gelsin söylerim
Merdan olam elbet özü konuşur,
Ocaktaki ateş közü konuşur,
Zigana erciyes bizi konuşur,
Sabret hele zaman gelsin söylerim
El sözüne uyup gitmek yakışmaz,
Orda burda duyup gitmek yakışmaz,
Zor gününde koyup gitmek yakışmaz,
Sabret hele zaman gelsin söylerim,
Söz söyleyip ciğerimi ezen yar,
Sözlerimi eleğinde süzen yar,
Demir asa demir çarık gezen yar,
Sabret hele zaman gelsin söylerim
Bugüne dek dik dururken başımız,
İhanetmi etti can yoldaşımız,
Dar günlerde bilir olmak işimiz,

Sabret hele zaman gelsin söylerim,
Harmana da yiğitlerin harmanı
Merd olanın gönüldedir fermanı,
Başagımdır yar, yaramın dermanı,
Sabret hele zaman gelsin söylerim
Aşık Sefai
19-03-2017 / 13:35

MİHNET EYLEMEM
Özü bozuk sözü bozuk dile mihnet eylemem
Bağına bağban değilsem güle mihnet eylemem
Mecnununu susuz koyan çöle mihnet eylerim
Derdi benim dermanımdır ele mihnet eylemem
Dostun ayağına turab toza kurban oluyum
Varımda o yoğumda aza kurban oluyum
Aşk ehlinin sofrasında tuza kurban oluyum
Namertlerin sofrasında bala mihnet eylemem
Binbir yıllık aşk taşırım başım gönül yorgunu
Gökyüzünün fırtınası özüm yerin durgunu
Güz ayının mihricanı sinem ülger vurgunu
Aşkın ataşına yandım küle mihnet eylemem
Denizlerin deryaların benki taşkın delisi
Ehli gönül muhabbetin benki şaşkın delisi
Benki kelamın yolcusu benki aşkın delisi
Beni benden alan almış kula mihnet eylemem
Sefaiye ışık olan nura mihnet eylerim
Beni divane eyleyen yara mihnet eylerim
İnceden inceye gelen sıra mihnet eylerim
Arsız adapsız töresiz yola mihnet eylemem

Aşık Sefai
19-03-2017 / 13:28

NANKÖR YILLAR
Susmayın konuşun bugün,
Gün be gün sorun kendinize,
Yaşadığım yıllar.
Kaç günümde mutluluk,
Kaç günümde huzur verdiniz.
Kaç geceme
Uykumla dost ettiniz.

Söyleyin yalan yıllar,
Dost olduğum bir gecemi,
Mutlu ettiğiniz bir günümü,
Söyleyin namert yıllar.
Benden bir ömür aldınız,
Kızarıp utansın yüzünüz,
Ama olup görmesin gözünüz,
Konuşmasın sussun diliniz.
Doğum günüymüş dediğiniz,
Bu günüm de
Alın sizin olsun.
Ekleyin mutsuz günlerime,
Kutlayıp yaşayın kendinizce.
Alın utanmayın,
Nankör yıllar.
Enver ÖZEL
17-03-2017 / 13:37

VE BİZ BİR SOL YANI EKSİK ANNELERİZ
Bugün anneler günü..
Ve biz bir sol yanı eksik anneleriz..
Her ne kadar bu günü eksik yaşasak da,
Evlat acımız bir kere daha kanata kanata acısa da,
Bizler anneyiz...
Evlatları cennet kapısında bekleyen,
Her günü onlara yaklaşma sevinci ile yaşayan anneleriz...
Buruk olsak da,
Bir çoğumuz geride kalan yavrularımıza hala anneyiz...
Acısını içine gömen yüzünde acı ile karışık tebessüm eden,
Sol yanı eksik,
Canı yarım kalmış olsak da, ANNEYİZ....
Seçil Arzu SEÇİL
09-06-2017 / 10:39

BUGÜN ANNELER GÜNÜ
Sensiz kaç gece oldu..
Kaç sabah oldu kuzum..
Sensiz ilk anneler günü
Daha kaç anneler günü olacak sensiz...
Nasıl dayanacak yüreğim bu sensizliğe..
Kuzum çok özledim seni
Kokunu özledim,
Gülüşlerini özledim...
Gel desem gelemiyecek kadar uzaksın

Ben gelsem gelemiyecek kadar çaresiz..
Annemmm dayanmıyor yüreğim sensiz...
Bak bugün anneler günü ben eksik sensiz...
Çok özledim annem seni..
Seçil Arzu SEÇİL
09-06-2017 / 10:36

BİR YUDUM MUTLULUK
Hiç bir yudum mutluluğun tadına vardınız mı...
Düşünün bi tüm mutluluğunuz o
Hayatınızın akışı
Aldığınız nefes
Gözlerinizdeki yaş
İçinizdeki Ateş...
Yoktur O artık...
Sizin değildir...
Birgün gelir dikilir karşınıza
Gözleri ilk gün ki gibi yakar içinizi
Canınız acır, acınızı gömersiniz...
Sadece bakar ve umut edersiniz...
Gözleriniz dolar hissettirmezsiniz
Bozulacak büyü diye korkar titrersiniz....
Bir an eli elinize değer içiniz gider canınız acır,
Ama kalbiniz öyle çarpar ki sanki duracak
Sıcacıktır eli...
Ve umudunuz gerçekleşir
Siz umudunuzu kestiğiniz an...
Bir anda kollarının arasında bulursunuz kendinizi...
Allahım dersiniz bu bir rüyamı
Kokusu hala aynıdır..
Aslında değişmez ki insanın kokusu
Ama içinizdeki hasret öledir ki
Değişecek sanırsınız....
Sımsıkı daha sıkı sarılırsınız...
Nefesiniz kesilinceye kadar içinize çekersiniz kokusunu
Bitecek bu rüya diye korkar
Uyanmak istemezsiniz
O kadar gerçektir ki o sıcaklık
Bir an yanağı yanağınıza değer
İşte öldüğünüz andır o an...
İçiniz ağlar ama gözlerinizden akamaz o yaş
Yalvarırsınız içinizden BIRAKMA BENİ;
Ama dilinizden dökülmez o söz...
Canınız yansada acısa da...
Bir yudum mutluluk vardır içinizde...
İşte o bir yudum mutluluk varya
Ölmek istersiniz o an
O mutlulukla...
Sonra bir bakmışsınız..
O bir yudum mutluluk gitmiş,

Siz gözlerinizi açmışsınız...
Az evel sarıldığınız O sıacık kucak yoktur artık...
O rüyadan size iki şey kalmıştır...
Bir içinize çektiğiniz derin nefes...
Birde Bir YUDUM mutluluk...
Seçil Arzu SEÇİL
2008 / Mart
09-06-2017 / 10:17

KUZUMA
Kalk o kara topraktan kuzum...
Gel yine annenin kucağında uyu,
Elli kere tepikle üstündeki yorganı
Elli kere kalkayım örtmeye,
Çok özledim kuzum ben seni
Yakışmıyor bu hayat bana sensiz
Kalk annem o kara topraktan
Gel kucağıma, çok özledim kuzum seni
Seçil Arzu SEÇİL
09-06-2017 / 10:33

