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KATARSIN
Katarsis Nedir ve Nasıl Yaşantılanır?
“İçine atıyorsun atma” söylemini sıkça kullanıyoruz.
Çünkü çoğumuz günlük hayatta bazen duyulmayacağımızı, bazen içte ve dışta çatışma yaratacağımızı düşünerek
kelimelerimizi ve duygularımızı kendimizden dahi saklıyoruz. Bastırılan duygular zaman içinde birikip çözülmesi,
açığa çıkması daha da zor bir yumak haline gelebiliyor. Sonra o yumak beklemediğimiz anlarda çözülmeye başlıyor.
Örneğin yorucu ve yıpratıcı bir ilişkinin bitiminde gelen yeniden doğmuşçasına bir sevinç yaşadığımız veya gün
sonunda izlediğimiz bir filme ağladığımızda “Niye bu kadar ağladım bilmiyorum…” dediğimiz zamanlar hep
çözüldüğümüz anlardır. Bu çözülmenin/çözünmenin adı katarsis.
Katarsisin sözlük anlamı duygusal boşalım, genel tıpta ise bedenin müshil ilacı ile temizlendiği yönteme
verilen ad. Kelime, Yunanca’da arınma ve temizlenme anlamına gelen ‘kathairein’den gelmekte, ruhun özgürlüğüne
ve tarafsızlığına kavuşmasını işaret ediyor. Yunan filozof Aristoteles ise izlediği bir tragedyadan sonra duygularından
arındığını ifade etmek için bu kelimeyi kullanmış. Aristoteles’e göre, sahnedeki karakter duyguyla başa çıkabildiğinde
seyirci de o duygusuyla başa çıkabilmeye başlamaktadır.
Gelelim psikanalizdeki katarsise. Freud, Cinsellik Üzerine’de katarsisi acı veren semptomların, diğer bir deyişle
normal dışı davranış/ruh halinin, azalmasını sağlayan “bir ruhçözümsel araştırma” olarak tanımlamıştır. Katarsis
terimi psikanalizde ilk defa Josef Breuer tarafından kullanılmıştır. Freud’un yakın çalışma arkadaşı olan Breuer bu
metoda daha çok histeri tedavisinde başvurmuştur.
Anna O vakası katarsis metodunun kullanıldığı ünlü vakalardan biridir. Anna O vakasında, Anna şiddetli
öksürük, görmede ve konuşmada bozukluk, bedeninin farklı yerinde ağrılar, sağ kolunda duyu kaybı, halüsinasyon ve
bilinç kaybı gibi şikayetlerle, yani semptomlarla, gelmiştir. Anna’dan sırayla her şikayet üzerine ayrıntılı konuşması
istenmiştir, bu şekilde şikayete neden olan anılara ulaşılmaya çalışılmış ve o anıdaki işlenmemiş yoğun hisler
konuşulmuştur. Breuer, başta hipnoz tekniğini kullanmıştır, ancak Anna O’nun kendiliğinden konuşmaya başladığını
fark edince serbest çağrışımı merkez alan “katartik yöntem”e başvurmuştur. Örneğin Anna yazın sıvı almayı
reddeder. Breur ile bu konu üzerinde konuşurken aklına şöyle bir anısı gelir: Anna bir arkadaşının köpeğinin insanların
kullandığı bardaktan su içtiğini görüyor ve çok tiksiniyor. Breur’in anlatımına göre Anna bu anıyı bitirdiğinde hemen
su içmeye başlar.
Psikanalitik teoriye göre, duygusal boşalım bilinçdışı çatışmaların gerginliği azaltma ihtiyacı sonrasında gelişir.
Katarsisin ortaya çıkış süreci şöyle açıklanabilir:
Çatışmaya neden olan güçlü duygular önce semptoma dönüşerek kendini göstermeye başlar. Semptomlar
bireyin günlük hayatını somut şekilde etkiler.
Bu güçlü duygular bir şekilde bilinçdışının savunmacı duvarlarından sızıp (rüya, dil sürçmeleri, serbest çağrışım,
tekrarlamalar ile) bilinç düzeyine gelir.
Bilinç düzeyine geldiğinde ifade bulabilirse, birey iç dünyasına dair farkındalık (içgörü) kazanır ve yoğun bir arınma
hissi yaşar.
Günlük hayatta katarsisi en çok tetikleyen hisler öfke ve üzüntüdür. Katarsise neden olan faktör kişisel deneyimle
ilişkili olabileceği gibi, herhangi bir uyarıcının oluşturduğu etkiden de kaynaklanabilir. Bu noktada uyarıcının etkisini
kişisel dinamiklerden ayrıştırmak ne kadar mümkündür emin değilim. Sonuçta bir kişiyi ağlatan film ya da trafikteki
sinir bozucu sürücü başka bir kişiyi aynı şekilde etkilemeyebilir.
Günlük hayattan bir örneği ele alalım: Patronunuzun tavırlarından uzun süredir rahatsızsınız. Sabahki
toplantıda patronunuz yine hoşunuza gitmeyecek bir şey yapıyor. O sırada susuyorsunuz veya etkilenmemiş gibi
davranıyorsunuz. Sonra trafikte size yol vermeyen taksi şoförüne patlıyorsunuz, hatta arabadan iniyorsunuz, sözlü
kavga başlıyor. Etraftakiler sizi zorla ayırıyor. Sakinleştiğinizde verdiğiniz tepkileri garipsiyorsunuz, bu çok anlaşılır;
çünkü bir katarsis yaşadınız. Şimdi geriye dönüp baktığınızda sizi gerçekten öfkelendirenin taksi şoförü olduğunu
söyleyebilir misiniz?
Tüm bunlardan ötürü çatışmadan korkmadan duyguları kelimelere dökebilmek çok önemli. Çatışmadan
kaçıldığında, çatışma yok olmaz, bilinçdışında büyümeye devam eder. Bu yüzden içinize atmayın, farkında olmadan

atabilirsiniz; o zaman da aniden çıkagelen katarsis geçtikten sonra sizi nelerin tetiklemiş olabileceğini gözden geçirin.
17-06-2017 / 11:45

MERHABA
bir sen kaldın işte
bir sen kaldın yüreyimde. bır sen yaktın işte, sildım her seyi unuttum
Gönül dergahının kapısından,
Bir Merhaba yla girdim içeri.
Üşüyordum, mutsuzdum…
Tuttun ellerimden,
Yakaladın beni yüreğimden.
Sıcacıktın
Isıttın beni
Müptelası oldum yüreğinin
Alıp götürdün beni
Mis gibi karanfil kokan,
Kor ateş iklimlere
Seninle,
Kimi gün okyanusda balık olup,
Dalgalarla oynaştık,
Mercanlarla selamlaştık.
Kimi gün şahin olup,
Spil in karlı zirvesinde yarıştık.
Hatırlar mısın?
Biz sadece bir Merhaba yla tanıştık
17-05-2017 / 19:04

CANIMDAKİ CAN
Canımdaki Can
Son nefesimsin sen benim,
Güneş, seninle bir başka doğuyor,
Hayat seninle olunca yaşanılıyor.
Uzaklarda sanma beni
Bir nefes kadar yakınım sana.
Seninle gülüyor,
Sevginle yaşıyorum.
Meğer ne çok özlemişim
Sevmeyi, sevilmeyi....
Geçmişin acı izleri yüreğimdeyken,
Her şeyden vazgeçmişken,
Gelişinle canıma can kattın.
Sevginle umutlarıma umut kattın.

Her an,
Yüreğimde bir kor misali yanıyorsun.
Senin sevgin,
Hasretin yakıyor beni.

Özlemin o kadar büyüyor ki içimde…
Bedenimde ruhum yok,
Gülmüyor gözlerim sensiz
Sevginle , gülen gözlerinle
Yaşadığımı anlıyorum.
Bir an yanından ayrılsam;
Kanadı kırık bir kuş gibi masum,
Bazen de uçmak için çırpınan
Bir güvercin kadar çaresiz ve asi…
Canımdaki can;
Pes etmek yok umutsuzluğa.
Acılarımıza inat
Her gülüşüne bir ömür,
Her nefesine bir bahar ekledim.
Sevgini yüreğimde son nefes bildim.
17-05-2017 / 19:01

SEN GİT
sorgusuz sualsiz sevmiştim oysa onu
terkedilmeyi göz önüne alamamış meğer
gitti işte ne kaldı yanımda senden eser
sen kaldın bende unuttun giderken kendini
neden unutmalıyımdım ki seni yoksa gelemezmisin
seni tek sevdim dersem beni tanırmısın ben senin hayalinde unuttuğun bir isyankardım nasıl unuttun beni neden
sildin bu beni ama bilemedin unutulan asla unutandan nefret ettiremezsin çünkü unutan sevilmeyi bilemezdi sen
bilsende olmazdı nerdesin şimdi hangi anıma girdin de yok oldun içimde ama seni ordada bulacaktım çünkü kendime
bir sözüm vardı eger terkedersen kendini yaşatma eger seni terkettiyse de nerdeyse bul yok et diye ama ben sana
kıyamadım yarim yapamadım tek çaremde seni bulduğum yerde ikimizi öldürmem olacaktır evet seni sonunda
buldum ama yinede belirsizsin orda seni tanıyamıyorum çünkü sen kalbimin derinliklerindeymişsin işte sen burda
kaldığını bilmedin seni çıkardım kalbimden ve kendi kalbimede sıktım seni oraya sokmayı senin yalan göz yaşlarına
kanıp koyan kendime bir kurşun sıktım işte senin bende kalan yarında öldü benimde sana veremediğim kalbimde
şimdi kimi seversen sev hiç umrumda değilsin çünkü ben seni seven beni öldürdüm daha seni sevenin yok bitti bende
daha sevilemezsin bu yürekte git herşeyinle git yalan yüzünle git senle geçen yalan hayallerimde ama senden kalan
bana mutluluk veren gerçeklerini alma onlar benimdi bende kalacak sen onlarıda öldürürsün beni öldürdüğün gibi git
zalim git yüzsüz git yalancı git ikiyüzlü yalan sevdam yalan düşlerimdeki yalan sevdiğim sende git ben beni severim
sen terket gittttttt..
03-05-2017 / 11:46

BİR SEN KALDIN
bir sen kaldın işte
bir sen kaldın yüreyimde. bır sen yaktın işte, sildım her seyi unuttum
her seyi. bir sen bırde kahrolası ayrılıgın kaldı. geceler kaldı
hergun başımı kemıren birde pişmanlıgım. ne olurdu olmasaydı diye
yalvarişlarım birde acıların kaldı. işte bende bir sen kaldın. bır sen
birde o mahsun bakişların hayallerımde. ne olurdu gitmeseydın kaderi
benmi yarattımda yaktın beni böyle inceden inceye. offf off bee. ben
şimdi nerelere gitsem kıme anlatsam derdimi. kim olur benım carem kim
anlar beni. hangi taşlara vursam başımı, hangi doktora anlatsam

derdimi, kim dindiri benim gönül yaramı. kim anlar beni
söyle;.........
29-04-2017 / 13:47

UZAKTA
bir çok şey var olmaması gereken hayatımda,
hiç olmasalardı daha güzel olurdu dediğim insanlar mesela!
ne onlara gerek vardı aslında ne varlıklarına kaderdi belki de elimde olmadan girmeleri hayatıma!
aslında kadere suç atmakta kendi aptallığımı gözardı etmeye çalışmak galiba(!) neyse...
anlatmak isterdim içimden ne varsa vurabilmeyi dışıma, ama yeteri kadar küfür bilmiyorum onlardan
bahsederkenkullanabileceğim cümle aralarında(!)
bildiklerim de yetmiyor ki isimlerinin yerine koymaya!
ben küfür etmiyorum,
hak edene hakkını veriyorum.
adam oldular da ben mi sevmiyorum?
sözüm ona bir adım geldiler ben mi kaçıyorum.
hem gelmesin .......
gitsinler zaten daha fazla tahammül edemiyorum!
olması gereken çok şey yok yanımda,
biraz tebessüm güzel olurdu galiba yanaklarımda!
...ve kendime vakit ayırmayalı çok oldu, kendimi en çok ben seviyorum oysa!
özlediklerim var uzaklarda,
zaten sarılmak istediklerim hep uzakta!
oysa ne de yakışırdı bana,
onların yüzüne karşı bildiğim bütün güzel kelimeler dudaklarıma!
27-04-2017 / 10:17

SEN YOKTUN
yeryüzüne düşen ilk yağmur tanesi vardı avuçlarımda o gece...hayallerim gözümün önünde dans etti...düşlerimdi
gökyüzünden bana göz kırpan,yıldızlar değil;yalnızlığımda...oysa aşk iki kişilikti...
çayım vardı;bir kupa elimde,diğer elimde ise o gece yeryüzüne düşen ilk yağmur tanesi...çiseleyen yağmur bile
ürpertemedi bedenimi;hayalin gibi...bense yalnızdım;yokluğunda...sadece yalnızdım işte bu aşkta,oysa aşk iki
kişilikti...
denizin dalgalarımıydı azan;içimdeki volkanlar misali...oysa içim azdıkça;sustu dudaklarım...ben sustum,bulutlar
haykırdı isyanımı...şimşekler vardı yüreğimde ürkütücü!...korkutan...sadece ben duydum, ben hissettim içimdeki
yalnızlığın sesini...dudaklarım suskun,gözlerimde yaş..sen ise sadece yoktun!...sadece yok!!! oysa ölümdü tek başına
yaşanan,aşk iki kişilikti...
gökyüzü bir kızardı,bir kapkara oldu saçların gibi...bak o bile seni hatırlattı bana,gözlerinin karası gibi...gözlerin gibi
öfkeliydi yıldırımlar o gece...yeryüzüne düşen ilk yağmur tanesiydi elimdeki,elimde hayallerim bile
yitmişti.umutlarımdı yanımda olan nicedir,hayallerim ve düşlerim...ne zaman terk ettiler beni,hiç bilemedim...sense
sadece yoktun,sadece yok !!! oysa,yalnızlıktı tek başına yaşanan,aşk iki kişilikti...
ellerimdeki yağmur tanesini bıraktım denize,özgürlüğüne kavuşsun diye...büyüdü büyüdü denzi oldu...sonra deniz
büyüdü büyüdü okyanus oldu...okyanuslar geçilmez,dağları aşılmazdı ve kırılmış kalbim bir düşman gibi seni
andı...sense sadece yoktun...sadece yok !!!
bıraktım kalan son hayallerimi de özgürce gökyüzüne...özgürce döndüler önce başımın üstünde sonra uçtular
semaya...bir öpücük kondurdum her birine,kokumu sana taşısınlar diye...duydun mu?
sen ise sadece yoktun bu aşkta,sadece yok...bense iki kişilik yaşadım bu aşkı,yorgun bir kambur gibi üzerimde.bir
başima katran gecelerde!...senden kalan son hatıraydı,yüreğimdeki aşkim,onuda semaya bıraktım özgürce! geriye
sadece can kırıkları!...

hani,ölümdü bir başina yaşanan,aşk iki kişilikti???
27-04-2017 / 10:11

BİR BİLSEN
bir bilsen ne çok denedim gecenin koynuna sevdamı bırakıp gitmeyi,bir bebeği cami avlusuna bırakır gibi....
yinede dayanamadım seni üvey yüreklere emanet etme düşüncesine...
kaç sefer düzenledim kendi içimde,seni kalbimden atmak için....
ama her gidiş aynı yöndeydi sana ulaşmak üzere...
anladım ki gözlerim rehindi gözlerinde...aşkın zincirdi bileklerimde ve yüreğimde....
oysa bir görüşlüktü yüzün yıllara yetecek kadar...bir dokunuşla erimek gibi imkansız,bir kıvılcımla tutuşuvermek gibi
ani ve geçici saman alevi gibi...
bakışlarımı kaldırmaya cesaret edememiştim hiç o son görüşüde yitirmemek adına
sen ise o son görüşüde yanına alıp gittin.
ayrılığa gecikmiş mazeretler biçerken farkettim,bir yanımın uzun süredir acımakta olduğunu....
kendimle cenk ederken,matemi saplıyordum yeşermiş sevgilerin orta yerine.
akacak gözyaşı olmuyorsun gözlerimde uzun zamandır.sanırım acıyı sen diye sevmeye başlamıştı kalbim...
artık isimsiz gidişlerinin dönüşünü beklemeye tahammülüm yok benim.
sızımı bir kenara bırakıp yola düşmek zamanı geldi de geçiyor belli ki...
şimdi siyahla kefenleyip derin kireç kuyularına atıyorum sana dair pembe düşlerimi...
ve senin virgüllerine meydan okuyup,keskin bir nokta ile bitiriyorum hayatımda sen le başlayan tüm cümleleri...
26-04-2017 / 09:58

BAHAR DEYMESİN
Gidiyorum Bu kutlu sevdayı yüreğime sarıp
Zemheriler kuşanarak
Gidiyorum
Sökülmüş gülmelerim kanasın dudaklarında
Yüreğim yüreğinde sürgün kalsın
Attığım her adımda daha bir üşüyorum
Her adımda daha bir kanıyor yerin kalbi
Her adımda daha çok ölüyorum
Gidiyorum
Puslu sabahlar tenhasına
Suratımda ki izine inat dudaklarının
Eylüller öfkesini ellerime alarak
Gözyaşı hatırına
Şakağımdan sızan kana ant olsun
Ölüm bir uğrak köşe başı
Canımı kattığım cana ant olsun
Solmuş bir tebessüm ufukta
Siyah beyaz resimler yollara serpilmiş
Gidiyorum
Çığlıklar barındırarak suskunluğumda
Attığım her adımda daha bir inliyor zaman
Her adımda daha bir yanıyorum

Her adımda zehir dolu bir tas
Her adımda daha çok kanıyorum
Çığ düşmüş sokaklar üşüşür üzerime
Kaldırımlar paramparça
Gidiyorum
Yokluğunu ömrüme dolayıp
Genç bir intihar vuslatına
Bahar değmeden gözlerime
Gidiyorum
Bahar değmeden yüreğime
24-04-2017 / 09:15

SULTANIMA
Kalbe Düşen Damlalar
Ah bitmeyen sabahın sıcak yarası!
Seni okyanuslar ötesine
Ne kadar da atmak isterdim
Bir seninle tatmadan bu kahreden ayrılığı
Yokluğun halen kanlı bir mızrap gibi dururken
İçimde bir yerlerde
Sen hasretleri taşıma acısına sürükleyip durdun beni
Alışmak ne mümkün yokluğuna yokluklara
Ve dayanmak kanlı mızraklara
Gök kubbeye hıçkırıklarımı yolluyorum her akşamın
Sabaha duran karanlıklarında
Yetim sevdalar ağlar oldu sen gideli
Ozanlar tele dokunmayı unuttu
Mızrap ilk defa üşeniyordu bamteline dokunmaya
Kalemler yazma grevine çoktan çıkmışlar
İlham kapıları çoktan kapandı yüzüme
Gözyaşlarının o masum ilikliği yalamaz oldu yanakları
Gönlümün göğsüne taktiğin yıldızlar çok sönük yokluğunda
Göz kırpmıyorlar artık bana.
Ve inan bir ah koparsam yüreğimin derinliklerinden
Fırlatsam onu göklere hepsini söndürecek.
Yolunu kaybetmiş bir kayık misali
Yokluğunun gurbet denizlerini.
Bilemezsin sana ne kadar bu muhtaç
Kararan bu bahtıma
Bembeyaz bir fırça çekmeyecek misin
Sen ey efsunlu rüyalarımın utanmaz güzeli
Rüyalarıma gelmiyorsan kokunu gönder,
Hasretini yolla rüzgarlarla
Gözyaşlarını gönder bulutlarlara Hıçkırıklarını ulaştır yağmurlarla
Ulaştır ki ızdırabıma es ağlasın bu çorak gözler
Canlansın bu çorak yüzler
Ya da bir hasret türküsü uçur ta uzaklardan bu fani garibe

Su batan güneşe yemin olsun ki işiteceğim
Yeter ki bana bunu çok görme ceylan gözlü yar
Kimsenin bulamadığı bu gurbet çölünde dolaşıp duruyorum
Gönlüme bu koru atıp gittiğinden beri
Yitirilmiş cennet yolundayım
Sana geliyorum ama sensiz bir dünya
20-04-2017 / 10:43

BİRKEZ OLSUN
birkez olsun
kelimelerin sonsuz olduğu an
konuş benle
anlat ne geliyorsa içinden
cümlelerin devirleştiği an
SUS!(MA)
kendi cümlelerinle anlam ver bana
yüzün kızarsın
söyle bana
ne geliyorsa kalbinden
yalnız sakın SUS!(MA)
yanlızlık çekme yanımdayken
çok soru sorma
cevapta bekleme benden
ne gariptir dünya
ne gariptir insanlar
BİRKEZ DE SEN BENİ ANLA!!!
20-04-2017 / 10:42

BİTANEME
sensizim askım...
sensiz kaldım biliyormusun
eller aldı seni benden
niye gittin ellere söyle neden
icim kan aglıyor sensiz günlerde
cok acıyor icim sensiz gecelerde
ozaman bilmiyordum seni sevdiğimi
kimse alamaz zannediyorum
şimdi sensizim kan ağliyor gözlerim....
ayhandan askı na....
20-04-2017 / 10:41

2 KELİMEYLE SEVİYORUM SENİ
ilik bir rüzgar esti, Nereden geldi bilmiyorum...
nereye gidiyorsun diye sordum..
Özlenen herseye dedi.. Aklima sen geldin.
cünkü özlenen bir tek sendin...

Eger insanlara bos elimi uzatir ve birsey alamazsam cok üzücü;
Ama asil ümitsiz durum;
Dolu elimi uzatip kabul edecek kimseyi bulamamamdir...
Hic yüz vermedim günese bugün..
Resmini gösterip hava attim ciceklere..
Adini zipkinla kazdim gögün en yüksek yerine...
Bir de SENi SEViYORUM diye bagirdim duydun mu?
Hayalin hafizamdan silinene kadar,
izdirabin saclarim dökülene kadar,
Aglamaktan gözlerim kör oluncaya kadar Her dakika Seni Sevecegim...
Sen hic Bugulanmis cama SENi SEViYORUM yazip,
Harflerin arasindan disariyi seyrederek,
Kar taneleri altinda Sevdigini hayal ettin mi??
Seni ne yagmurlar,
seller koparabilir kalbimden,
Ne de deli gibi esen firtina,
cünkü bir agacin topraga kök salmasi gibi baglandim sana..
Kulaklarim sessizlige, gözlerim sensizlige,
Gönlüm katlanirsa derde,
Anlami yok yasamanin..
Nefes almak bosuna..
Senin olmadigin yerde ...
Bulutlarin gözyaslari pencerene vururken,
Düslere daldigin bir gecede,
Hangi hayaller sana uyumayi unutturuyorsa,
Gelecek sana onlari yasatsin...
icinde öyle umut tasi ki Onu senden kimse alamasin.
Gözlerin hep gülsün,
mutlulugu hep sende arasinlar.
Ama onu kalbinde öyle sakla ki,
Gercekten isteyen bulsun...
Her aya bakisinda beni hatirla, Yildizlar gözlerine takilirsa,
Gözlerine baktigimi sakin unutma,
Bir yaprak düserse avuclarina,
Ellerimdir sakin birakma....
Hayatin bir sevgi öpücügü kadar doyumsuz,
Sevinc gözyaslari kadar güzel,
Seven bir kalp kadar heyecanli,
Askin dokusu kadar masum,
Bir gül kadar gururlu olsun...Askin Kalbindeyse..
Mutlulugun elindeyse, istedigin iki kelimeyse SENi SEViYORUM
19-04-2017 / 11:01

ÖLMEK
ölsem de kurtulsam
adaletsiz dünyadan,
sahte insanlardan,
bizi bu hale getiren
insan denilmeyecek yaratıklardan,
ne güzel ölmek
hayata göz kırpmak,

ölmek,
kurtuluş demek.
yaşamak,
katlanmak demek.
nereye gidiyor bunca emek,
öl, kurtul,
ne güzel ölmek.
19-04-2017 / 11:00

UMUT DÜNYASI İŞTE
Bir dünya olsa
Hep sevgi.
İnsanlar hep sevse birbirini
İlk sen dese
Sevgiyi sunsa hoyratça
Hiç kıskanmadan pazarlıksız
Beklentisiz....
Karşısındakini güldürebilmek için
Kendide gülebilse
Belki sadece yüzü gülebilse
Gönlü ağlasadaa
Ama karşısındakini güldürebilse..
Sevdalar hep mavi olsa
Umut gibi.
Ayrlıklar olmasa
Sevdaya küsmeler
Her çoçuk annesiyle babasıyla yaşama şansı olsa
Kırgınlıklar küsmeler olmasa
Hayata umuta bakabilse
İnsanlar...
Masum bakışlar hep masum kalabilse
Bir umut dusse kirac topraklara
Hani hic karsilik beklemeden
Eller sefkate uzansa
Bugulu gozlere tebessum dolsa
Korkulara, kimsesizlige meydan okurcasina
Umutsuzluga inat
Beyaz bir sabaha uyanmak adina
19-04-2017 / 10:58

AŞK CESARET İSTER
istanbul istanbul olalı
Ne aşklar yaşamıştır
Ne sevdalar ,
Ne yürek yangınları .
Hasret deryasında boğuşan bir sürü kalpler
Kimi sevgiliye hasret kalmıştır .

Kimi bir anaya .
Kimide bir küçüçük günahsız yavruya ..
Vatan sevgisi yakmıştır bazılarını
Gurbet kavurmuştur duyguları
Kimiside sadece hakka aşık olmuştur .
En güzel en temiz duygusudur aşk .
Sahip çıkmıştır aklınca
Belki ulaşamamıştır istediği aşka
Uluşamamak aşk adını koymuştur
Belkide....
Kimiside bir şiire aşık olmuştur
Çünkü aşkını yaşamıştır o şiirde
Sevdalarını bulmuştur
Yaşayamadığı sevdasını
Aşk kolay değil
Aşkk cesaret ister
Birde kocaman bi yürek ister
ARKADAŞ.....
18-04-2017 / 10:14

KİRPİKLERİNDE YAKTIM ŞİİRLERİMİ
Hayatımda ilk kez
Gözlerinde görmüştüm ıslak denizleri...
Maviye adanmış bir sevdaydın sen.
Hayata gülümseyen deniz kızıydın sen..
Seninle yaşamaya öyle alışmıştım ki,
İçimde nâr ile közlenmiş yaralarımı
Gönlünde susturmak için
Her sabah sahillerine koşardım.
Her gece acıya dokunmuş şiirlerimi,
Kül rengi kirpiklerinde yakardım.
Ve bir gün
Gözlerindeki denizleri kurutup gittin.
Yetim bıraktın beni mavilerin içinde.
Elleri toprak kokan,
Yüreği mavi denizlere yanan bir çocuk gibi
Sığamadım sensiz çağlayan matemlere...
İçimde kırgın düşleri avutmak için
Sensiz denize girecek oldum,
Girmeden kapılardan kovuldum.
Gözyaşında nasırlanmış çığlıklarımı
Gecelerin gözlerinde yakacak oldum,
Karanlıgın içinde bir mum aleviyle avutuldum..

Gittin, mavilerde beni yetim bırakarak.
Gittin, her dalgada yüzüme sensizlik vurur oldu.
Her nefesimde birer birer baharlarım kurur oldu.

Gözlerinde gördügüm mavi deniz,
Sensizlikte beni yavaş yavaş dibe çekiyordu..
Dayanacak gücüm kalmadı yalnızlığında
Ansızın anılarımı yüreğimde kanatıp
Tüm şiirlerimi kirpiklerinde yakıp
Hırçın denizlerin hüzünlü yüreği oldum.
seni seviyorum....
17-04-2017 / 11:42

YORULDUN
YORULDUM SENSİZ GECELERDEN
YORDUM SENSİZ HECELERDEN
YORULDUM SENİ GÖREMEMEKTEN
AMA HİÇ YORULMADIM SENİ SEVMEKTEN
YORULDUM SENSİZ GÜNDÜZLERDEN
YORULDUM SENSİZ HECELERDEN
YORULDUM SENİ SEVMEKTEN
AMA HİÇ YORULMADIM SENİ SEVMEKTEN
YORULDUM YALAN SEVGİLERDEN
YORULDUM SENSİZLİKTEN
YORULDUM SENSİZ SANİYELERDEN
AMA HİÇ YORULMADIM SENİ SEVMEKTEN
YORULDUM GÖZLERİNİ HATIRLAMAKTAN
YORULDUM HEP SENİ ARAMAKTAN
YORULDUM HEP SENİ SORMAKTAN
AMA HİÇ YORULMADIM SANA BAĞLANMAKTAN
Anonim
15-04-2017 / 10:23

HÜZZAM SÖZCÜKLER
nasıl da yağmıyor yağmur
gözlerim sırılsıklam
sahile vuran dalgalar kadar maviyim belki
mavinin her tonu ellerimde
maviler sırılsıklam
köhne bir mekanda mı söylemiştik,
tamburlu şarkıları..?
kimin eli vurmuştu yüreğin hüzzamına..?
sen arkadaş..!
nasıl da yıkılmıştın son notada
uzak değil yakındı ama
yorgundu yaşananlar

bu kadeh de med-cezirlere deyip,
masaya yığılan
ve sürüklenerek bir köşeye yatırılan,
sakallı sarhoş gibi yorgundu yaşananlar
biz değil miydik,
sen değil miydin isimsiz sabahlara sevdalar kazıyan..?
tozlu fotoğraflardaki gülüşünü arama
kayıp gençliğin değil şişelerde gördüğün
günahı bile yeter dediğin o fahişe
uğruna delirdiğin o kaltak
dudaklarının hangi kıyısına demir atıyor şimdi..?
biz değil miydik,
sen değil miydin sevgiyi yürekte arayan..?
çal ustam
konuştur şu tamburun tellerini
köhne de olsa mekan,
sağlamdır bedenlerimiz
körpe yalnızlıklara,
körleşmiş bakışlara,
bir şişe de ben devireceğim
pardon..?
bir şarkı mı istediniz..?
hay hay, lafı mı olur
yalnız hiç susmam başlarsam
yüzsüzüm biraz
beceremem naz yapmayı
hadi çal ustam
çal hadi
sen değil miydin şarkılarla sevişmeyi,
mısralarla oynaşmayı öğreten..?
tüm şarkılar kadın
tüm şarkılar erkek artık
bakire bir mısra bile kalmadı avuçlarımızda
nasıl da yağmıyor yağmur
nasıl da dönmüyor başım
gözlerim sırılsıklam..
Anonim
13-04-2017 / 10:14

ÖPÜLDÜĞÜN YERDEN KANAR AŞK
öpüldüğü yerlerden kanar aşk
acı siyahtır oysa, kanar ve boyar gözleri
gülüşlerimi tahliye et ey Sevgili !
Cezasını çekmedim mi?
II.
yüzüme kapattım telefonu, sesimi duymak istemiyorum

zamanla kabulleniyor insan arızalı ümitleri,
meşgule düşen beklemeleri
kendimden kaçıyorum, beni saklayabilir misiniz?
içinden taşan bir kadının dalgaları ıslattı aynayı
ayna..! Göstermiyor iç yıkımları
ağrıyan kırgınlıklarımın test sonucu geldi oysa
iyi huylu çıktı yüreğimdeki sevgi...

kahrol ayrılık!

III.
dikişleri kaynadı kesilen mavilerin
suya düştü öpüşüm, düpedüz intihar bu
dur! Ölme. Öpüş(me)lerim
ağzımla kuş tutsam yaranamam artık aşk a
ben de alır kanatlarıyla lir çalarım
hadi uyan içimdeki kadın,
kır zincirlerini. Dört ikilik bu hüzün senin,
söyle şarkını, dillen..sahnedesin
sahne sensin
IV.
firar etti özlem, geceler tutuştu
hayatım uykuya daldı göğsümde, saçlarını okşadım
kim serdi üzerime bu sessizliği..? Terlemek kötü
bağışlasın beni çocukluğum, koruyamadım yumuk ellerini
dağınık sevgilerin ortasında kaldı yaptığım kumdan kaleler
hadi baba! Bir kez olsun yardım et
dikenli teller örelim anılarımın çevresine,
yaralanmasın sevişmelerim ağlayacaksan, başlamayalım...

V.
uçakların arkasından su döktüm bekleyenler için
gemilerin rotasına çiçekler ektim
suladım tren garlarında unutulan hüzünleri
halinize gülün, halime değil
bölöfünüzü gördüm, artık çekiliyorum
son kez sigaramı yakar mısınız?...
Ateşime kar yağdı
VI.
siz hiç martılarla şiir içtiniz mi?
sızdınız mı bir yıldızın üzerinde dibe vurmuşken..?
bıçak kemiğinize dayandı mı, kemiğiniz dahi titrerken..?
çıldırmak içten değil, dışarısızlığımdan geliyor..

VII.
kimlerin albümlerinde resmim varsa tozunu alsın lütfen,öksürüyorum

sevgilerimle
Anonim
12-04-2017 / 10:27

BEN SENİ HİÇ UNUTMADIM
yaralı yüreğimini bir yanına
kanayan yanlarıma,
yıldızların titreyen ucuna
kimseler bilmeden yazdım adını...
sen bile bilme diye
süsledim ışıklarla hüzünlerimi...
ben seni unutmadım....
Sanma ki
yolda izde şiirler bulunmuyor.
karanlığın bir penceresinden
yüzün gülümsemiyor.
titrer her şekil
üşür düşünceler
sen gelirsin aklıma gecenin bir yerinde
bilmezmisin
sana gelirim uzun yollardan
artık vazgeçti,
gelmiyor sanma sakın
ben seni unutmadım....
O bir yerdesin sen
adresi,
kimliği yitik
ve darmadağın yüreğin
can verdiği yerdesin...
selam kelam faslını geçtik biz
sanmaki hiç uğramıyor,
halini hatrını merak etmiyorum ben..
seni unutmadım hiç.....
bir hüzünlü yakarıştır geceler
ay ışında
mum gölgesinde
ben hep odana konuğum,
rüzgardir sanma,
okşayan benim saçlarını.
örtünü düzelten,
sana dualar okuyan benim....
ve benim ayak ucunda oturup
çocuklaR GİBİ
seni coşkuyla seyreden
nefesini
gecenin üşümüşlüğünde tenini
bir gölge gibi saran benim...
sabahları kan revan olan

bu dudaklar benim..

sanma unuttu diye
gelmiyor,uğramıyor
diye sevinme
sen kovsanda yüreğinde beni
ben seni hiç unutmadım....
11-04-2017 / 10:29

SEN VARYA
Nerdesin hiç bilmedim, ne teninde battı, ne gözlerinde doğdu güneş
Oysa hep göğsünün sıcaklığı vardı yanağımda. Ellerimi hiç başı boş bırakmadın. Yalnızlığıma ortak oldun saatlerce,
bilmedin.
Benim, seni bilmediğim gibi! Kimdin? ?
Kalabalık ve şarap kokusunda, tokuşan kahkahalara şimşek gibi çaktın – bir andı – tok sesinin bir yumrukla boğazıma
dayanması. Şaşkındım...hem de çok, ismin nasıl estiyse kulağıma, o gün bu gündür hala üşür yüzüme bıraktığın
alevler, göğsümdeki kıvılcımlar hala uçuşur. Hiç gelmedi mi soluğuna seni sardığım tütün kokusu?
Dumanımda kimimdin?
Sensiz ama sen dolu bir sabah daha yayılıyor şehirde.
Adımlar dökülürken caddelere, seni kovaladığım düşlerim çekiliyor ayak izlerinde. Hangi kıyıda sus pussun şimdi?
Hangi balıkların izinde, yıldızlarla kalaylarsın yakamozları?
Deniz kenarından ne zaman geçsem, dalar giderim sebepsizce. Kıvrımlarında derinleşir ya rengi, yutar ya şehri tepe
taklak... boğulur sanki yalnızlığım. Sen denizleri seversin, ben küçük balıkları. Ne ben balık oldum oltanda, ne sen
deniz, ayaklarımda.... yok yok yine de sen denizsin, tenine kulaç attığım.
Anonim
09-04-2017 / 10:58

GİDİYORUM
Gidiyorum Bu kutlu sevdayı yüreğime sarıp
Zemheriler kuşanarak
Gidiyorum
Sökülmüş gülmelerim kanasın dudaklarında
Yüreğim yüreğinde sürgün kalsın
Attığım her adımda daha bir üşüyorum
Her adımda daha bir kanıyor yerin kalbi
Her adımda daha çok ölüyorum
Gidiyorum
Puslu sabahlar tenhasına

Suratımda ki izine inat dudaklarının
Eylüller öfkesini ellerime alarak
Gözyaşı hatırına
Şakağımdan sızan kana ant olsun
Ölüm bir uğrak köşe başı
Canımı kattığım cana ant olsun
Solmuş bir tebessüm ufukta
Siyah beyaz resimler yollara serpilmiş
Gidiyorum
Çığlıklar barındırarak suskunluğumda
Attığım her adımda daha bir inliyor zaman
Her adımda daha bir yanıyorum
Her adımda zehir dolu bir tas
Her adımda daha çok kanıyorum
Çığ düşmüş sokaklar üşüşür üzerime
Kaldırımlar paramparça
Gidiyorum
Yokluğunu ömrüme dolayıp
Genç bir intihar vuslatına
Bahar değmeden gözlerime
Gidiyorum
Bahar değmeden yüreğime
08-04-2017 / 11:49

HER ŞEY GÖNLÜNCE OLSUN
Yaralı yüreğimini bir yanına
kanayan yanlarıma,
yıldızların titreyen ucuna
kimseler bilmeden yazdım adını...
sen bile bilme diye
süsledim ışıklarla hüzünlerimi...
ben seni unutmadım....
Sanma ki
yolda izde şiirler bulunmuyor.
karanlığın bir penceresinden
yüzün gülümsemiyor.
titrer her şekil
üşür düşünceler
sen gelirsin aklıma gecenin bir yerinde
bilmezmisin
sana gelirim uzun yollardan
artık vazgeçti,
gelmiyor sanma sakın
ben seni unutmadım....
O bir yerdesin sen

adresi,
kimliği yitik
ve darmadağın yüreğin
can verdiği yerdesin...
selam kelam faslını geçtik biz
sanmaki hiç uğramıyor,
halini hatrını merak etmiyorum ben..
seni unutmadım hiç.....
bir hüzünlü yakarıştır geceler
ay ışında
mum gölgesinde
ben hep odana konuğum,
rüzgardir sanma,
okşayan benim saçlarını.
örtünü düzelten,
sana dualar okuyan benim....
ve benim ayak ucunda oturup
çocuklaR GİBİ
seni coşkuyla seyreden
nefesini
gecenin üşümüşlüğünde tenini
bir gölge gibi saran benim...
sabahları kan revan olan
bu dudaklar benim..
sanma unuttu diye
gelmiyor,uğramıyor
diye sevinme
sen kovsanda yüreğinde beni
ben seni hiç unutmadım....
05-04-2017 / 09:18

NE DERSİN
Ne Dersin Acaba?..
Seni işliyorum sensiz gecelerime,
Kapatıyorum gözlerimi gül yüzün hayalimde,
Sen varsın daldığım,baktığım,yaşadığım her yerde,
Aşığım bebeğim seni yazmışım şu deli gönlüme,
Sevmek zor iş güzelim her deli kanlı sevemez,
Şu deli gönül her güzeli sevemez,
Sevdim seni deliler gibi gönül ferman dinlemez,
Bir kere gülüşüne dağları yıkarım engellenemez sana sevdam,
Buğdaylar saçların,denizler gözlerin,
Uçurumun kenarında ellerini bekliyor ellerim,
Duy artık sesimi sırıl sıklam aşık sana yüreğim ,
Çare olmassan tükenip öleceğim,
Anla artık yetmez bu satırlar sevdamı anlatmaya,

Bir düş kuruyoum içinde sen başın omzumda,
Haykırıyorum tüm sesimle sevdiğim bir cevap yeter bana,
Aşkım,yarim,sevdiğim,kartanem olurmsun desem,
Ne dersin acaba?
04-04-2017 / 19:05

SENSİZİM
sensizim yine perişanım gülüm seni seviyorum diyorum neden anlamıyosun
ölüyorum diyorum gülüm neden gülüyosun ve ben gidiyorum diyorum
diyorum banene diyosun sensiz gün geçmiyo diyorum seni sevmiyorum
diyosun peki be gülüm sen üzülme yeter bana çünkü sen üzülürsen
yasayamam san aglarsan yagmuru yakarım ama biliyomusun gülüm sen beni
sev mesen de ben seni yinede seviyorum hadi boşcakal ölüyorum hadi
sevin de gül yeter bana va seni seviyorum ..
04-04-2017 / 14:56

GİDERSEN
Gidersen,
Yıkılır bu kent, kuşlar da gider.
Bir nehir gibi susarım
Yüzünün deltasında.
Yanlış adresler,
Değişik kimliksizdik belki
Sarışın bir şaşkınlık olurdu bütün ışıklar
Biz mi yalnızdık,
Durmadan yağmur yağardı
Üşür müydük nar çiçekleri ürperirken ?
Gidersen,
Kim sular fesleğenleri
Kuşlar nereye sığınır akşam olunca ?
Sessizliği dinliyorum şimdi ve soluğunu
Sustuğun yerde birşeyler kırılıyor
Bekleyiş diyorum caddelere,
Dalıp gidiyorsun.
Öpüştüğümüz yerde birşeyler kırılıyor
Bekleyiş diyorum caddelere,
Dalıp gidiyorsun.
Adını yazıyorum
Bütün otobüs duraklarına
Öpüştüğümüz heryer adınla anılıyor
Bir de seni ekliyorum susuşlarıma.
Selamsız saygısız yürüyelim sokakları
Belki bizimle ışıklanır bütün varoşlar
Geriye mapusaneler kalır,
Paslı soğuklar
Adını bilmediğimiz

Dostlar kalır yalnız
Yüreğimize alırız onları, ısıtırız
Gardiyan olmayız
Kendi ömrümüze her akşam.
Gidersen
Kar yağar avuçlarıma, üşürsün
Bir ceylan sessizliği olur burada aşklar.
Fiyakalı ışıklar yanıyor
Reklam panolarında.
Durmadan çoğalıyor
Faili meçhul cinayetler.
Ve ölü kuşlar satılıyor
Bütün çiçekçilerde.
Menekşeler nergisler yerine
Kuş ölüleri.
Bir su sesi,
Bir fesleğen kokusu şimdi uzak
Yangınları anımsatıyor
Genç ölülere artık.
Bulvar kahvelerinde arabesk bir duman
Sis ve intihar çöküyor
Bütün birahanelere
Bu kentin künyesi
Bellidir artık ve susuşun
İsyan olur milyon kere,
Hiç bilmez miyim
Sokul yanıma sen,
Ellerin sımsıcak kalsın
Devriyeler basıyor
Karartılmış evleri yine.
Gidersen,
yıkılır bu kent, kuşlar da ölür
Bir tufan olurum sustuğun her yerde...
04-04-2017 / 10:21

SENİ SEVİYORUM, NEDEN Mİ
Şafağın her söküşünde
Saçlarından hayata asılmamın tek nedeni sen varsın
Unutma! ...sana tutku halinde bağlanmam için
Milyonlarca sebebim var....
Şu çirkef dünyada tek parıltı sensin
Ünlü bir heykeltıraşın spatulasından çıkmış gibi
Fakat...sönük bir parıltı değil..
Güneşin tüm ışıklarını silik bırakan bir parıltı
Şu kuru ayazda içimi yakan bir volkan gibisin
Cayır cayır esiyorsun
Yüreğime işleyerek..
Sonrada çekip gidiyorsun
Ne zaman yaktığını ne zaman geldiğini fark etmeden...

Seni Seviyorum
NEDEN Mİ? ...
Saçlarını gözlerini....seni düşünmekten başka bir şey gelmiyor
içimden..
İnan öyle tabi bir duygu ki...
Yüreğimin kuyularında
Sanki dünyaya gözümü açtığımdan buyana var..
Biliyorum bu duygu ortaya çıkmak için seni bekliyordu...
Olmadığın bir anı çektiğim nefesi önemseyemiyorum...
Sensiz...bu yalan çorak alemde olmaktansa
BİTİŞİMİN...soğukluğuna Asılmayı
ASLA! ...saçlarından hayata asılmamaktansa
Şu iğrenç çirkef dünyaya sırtımı dönmeyi Akıl bilirim...
Seni Seviyorum
NEDEN Mİ? ...
Kulağımda ne zaman bir aşk şarkısı işitsem
Melodilerde sen akıyorsun
Ne zaman nostalji bir aşk şiiri okusam
Damlayan mısraları hep ama hep..
Saçlarını gözlerini getiriyor bana..
Bilmelisin...her an yanımdasın
Seni hissetmem görmem için bir an düşünmem yeterli..
Zannedersem ilk defa bir kızın kokusu yüreğimde fırtınalar estiriyor..
Kendi kendime ferhatın aslıya aşkındaki gibi
O damı..bu tatlı ten kokusuyla avare olmuştu diyorum...
Seni Seviyorum
NEDEN Mİ? ...
Gözlerinde ki milyonlarca parıltı
Karanlığın zulm yanını darmadağın edip geçiyor
Seni süzerken, kendimi güneşi yukarılardan seyrediyor gibi
hissediyorum...
Ruhum sana ait
Hiçe sayıp kaldırıp bir kenara atabilirsin
Yüreğinin içine de alabilirsin
ALLAHIM! ...
Bebişimin yüreğinin en derin kuyusunda olmak istiyorum...
Seni Seviyorum
NEDEN Mİ? ....
Belli sen busun
Fakat sen beni
Ben olduğum...öyle yada böyle olduğum için seviyor musun...
Söyle bunu kim bilir
Saçlarını okşamayı
Saçlarımı okşamanı
Boynuma atılışlarını..buselerini
Tenini koklamayı
Sarılıp sarılıp kopmalarını
Seni seviyorum

Bir yıldız gibi gözlerimin önünden kayıp giderken
Sahte dünyada cennette gibiyim
Sadece bir vakit elimde tutuyorum o cenneti
Bilmem bir müddet sonra ne olacak
Kim bilir rezil edip kopup uçup gitmiş olacak
Seni SEVİYORUM
NEDEN Mİ? ...
Bir çok kız için ısmarlama şiirler yazmıştım
Bu bana hep ters gelmişti..
Fakat şu an
Senin için binlerce dize yazsam az geliyor...
İçimde hep bir ülkü var
Bilmem...kim bilir bu şiiri yanından hiç ayırmazsın
Yada beraberinde kan kırmızısı bir gül goncasını..
ALLAH tüm güzellikleri yaratırken
Eminim seni en nadidesi olarak yaratmış
Kır çiçeklerinden güzel
Gülden narin
Menekşeden şeker
Kardelenden daha güzel kokulu
Seni Seviyorum
NEDEN Mİ? ..
Eşsiz haline huriler gıpta ediyor
Sahte alemde ise
Beşeriler arasında..
Zannedersem...bir ben...yada bir iki şanslı..
Bu güzelliği algılayabiliyor..
Ömür bitene kadar
Mahvolana kadar
Yanında kollarında saçlarında asılı kalsam
Bunu hissediyorum bu bir işkence olur
En çok yüreğinde senle olamadığım için
Seni Seviyorum
Neden mi? ...
Hayal ma yal olsa dahi
Düşüncelerimde aklımda seviliyorum fikri bile
Senin gibi eşsiz bir varlık tarafından beğenilmek sevilmek
Bu budalayı ömrü boyunca mutlu edebilecek kadar,
Muhteşem, eşsiz, güzel ve bir o kadarda ASİL...
Tatlım bebişim seni anlatmaya bak mısralar bile yetmiyor..
Düşünüyorum şu yalnızlığımı gün ışığına atmadığım odamda
Acaba kaç insan seni sana dünyaya anlatmak için
Milyonlarca dizeler yazdı....
Seni Seviyorum
NEDEN Mİ? ...
Bir tebessüm ay ışığında, tek aydınlığım
Bana her şeyi ama her şeyi bir kenara attırıyor
Gülüşünde, gözlerinde, takılıp kalıyorum
Sadece izleyip tadını çıkartma duygusu alevlendiriyor..

Ah! ..bebeğim..seni seviyorum
Bak her şey yetersiz
Bu kadar nedenin ardına bile
Seni ne çok sevdiğimi
Ne çok saçlarında asılı kalmayı
Kollarında uyumayı
Sana dokunmayı...
Gözlerinde tutuklu kalmayı anlatamadım....
(...Seni Seviyorum....milyarlarca nedenim var......saçlarının
tellerinde hayata asılmayı....neyse...)
Anonim
03-04-2017 / 09:42

GÖRMEDEN
Arkan dönük
Saçların dağınık
Gözlerimi kapıyorum, kapıların ardına saklanıyorum
Barikatlarını yıkıyorum sularını tutan içimin nehirlerinin
Dünyadaki tüm karaları kat edip
Okyanusa dökülüyorum
Büyük sularda saklanıyor zerrelerim
Sen kıyılarımda
Benimle olduğunu bilmeden
Ateşler yakıyorsun
Çıplak ayaklarınla üzerime basıyor
Maviliklerimde yıkanıyorsun
Limana yaklaşan gemilerde umutlarını aradığını hissediyorum.
Sana dokunup
Ben olduğumu anlatamamak
Bana dokunduğunda ben olduğumu bilmemen
Boşlukta bağırmak gibi bir şey...
Başkaldırıyor hayatımda ne varsa
Benim başımda hala kavak yelleri esiyor
İsyanlara teslim olmak yok
Sahipsiz dağılsa da duygularım
En kuytularda fırtınalar yaşanıyor
Çocukluğum
Gençliğim
Ve yorgunluğum
Yelkenim olmuş direniyor.
İşte bu manasız satırlarda
Dalgalarla boğuşur gibiyim
Rota yok
Pusula yok
Islanmışım donuyorum
Ateş yok
Işık yok

Kayboldum
Beni gören varsa haberim olsun.
Sana dokunuyorum yine
Sen kimin yüreği sandın
Da bana bakmadın ?
Anonim
02-04-2017 / 14:20

VEDASIZ AYRILĞIM
Belki de herseyin bir zamanı var ne yapsak ne etsekte boş hayatı
tanımlamak ise cok zor bak ne umdum ne buldum şimdi enkaza ugramıs bir
sehir misali, yüregim yaralı bir kusun çırpınışları gibi haykırıslarım
acılarım bagırsam duyulmaz aglasam care olmaz ve şimdi vakit ayrılık
ayrılık vakti zaman suskun insanlar suskun ben suskun yüregimse ilk
defa suskun anlamak ve anlatmak zor ayrılıgı ona,çünkü bu ayrılık
baksa bir ayrılık dönüsü yok tüm anılar ve hatıralar hepsi ama hepsi
yarıda kalmıs bir mektup misali belki zamanı geldiğinde acılıp
okunacak belki hatırlamamak için hiç acılmıycak çünkü bu kadar yarıda
kalmıslıgı hissetmek dayanlımaz bir sancı veda sı bile olmayan bir
ayrılık tüm tüm yarıda kalmıslıklar dostlarım o sevdiğim meslegim
hayallerim aşkım vedası olmayan ve en acı olan bababmın ayrılıgı ne
kadar acı ne kadar acayip bişey miş hayat oysa ayrılıgım gidişim
böyle olmayacaktı daha zamanı vardı, vedalarım,sindire sindire
yasayacklarım hepsi hepsi yok oldu işte, ve yine hayata yenik
düşmüşlüğün acısı;.şimdi o karanlık gecler de yasnacak
yalnızlıklarım geilr aklıma belki kimsem olmayacak yanım da belki
parsızlıgım devam edecek ve geride bıraktıklarım ve tabi keskelerim
bunlarla yasamak ne karda zor olcak tahmin edebiliyorum biliyorum agır
bir yasam zehir gibi beni bekliyo yorgunum artık
gitmelerin tümüne sussun ayrılıklar umutsuzluklar istiyorum ve yine
biliyorum hayat devam ettikçe ne ayrılıklar ne umutsuzluk nede
umutsuzluklar bitmeyecek

Anonim
02-04-2017 / 10:13

SENSİZİM
Sensizim yine perişanım gülüm seni seviyorum diyorum neden anlamıyosun
ölüyorum diyorum gülüm neden gülüyosun ve ben gidiyorum diyorum
diyorum banene diyosun sensiz gün geçmiyo diyorum seni sevmiyorum
diyosun peki be gülüm sen üzülme yeter bana çünkü sen üzülürsen
yasayamam san aglarsan yagmuru yakarım ama biliyomusun gülüm sen beni
sev mesen de ben seni yinede seviyorum hadi boşcakal ölüyorum hadi
sevin de gül yeter bana va seni seviyorum

02-04-2017 / 10:11

AŞK ASLINDA YANIBAŞINDA
AŞKI ARAMAK ÇOK ZORDUR
ŞÖYLE BİR BAKIŞTA BULAMAZSIN
KAHRETSİN DEDİĞİN BİR ANDA
AŞK ÇIKIVERİR KARŞINA
SENİ KURTARMAYA GELMİŞTİR
LALELERE TAKILIR GÖZLERİN
IZDIRAPTA ÇEKTİRİR
NEDENİ ÇOK KOLAY ONUN ADI AŞKTIR
DALDAN DALA KONAR
ALDATIR
YALANDA SÖYLER
AMA AŞK YİNE AŞKTIR
NEDEN AŞKA ÇOĞU KİŞİ GÜVENMEZ BİLMEM AMA
ILIK BİR YAZ YAĞMURU GİBİDİR BEKLETİR.
BELKİ BULURUZ HEP ARARIZ AŞKI
AŞK BİR KERE YAŞANMALI
ISLATMAMALI GÖZLERİ
NEDEN DİYE SORDUTMAMALI
DEĞİŞTİRMEMELİ BİZİ
AŞKI BEKLEYİN BİR GÜN SİZEDE GELECEKTİR
YETERKİ GÖNÜL KAPINIZ AÇIK OLSUN
şiirimin baş harflerine dikkat edin:)
Anonim
31-03-2017 / 19:11

NE DERSİN ACABA
Seni işliyorum sensiz gecelerime,
Kapatıyorum gözlerimi gül yüzün hayalimde,
Sen varsın daldığım,baktığım,yaşadığım her yerde,
Aşığım bebeğim seni yazmışım şu deli gönlüme,
Sevmek zor iş güzelim her deli kanlı sevemez,
Şu deli gönül her güzeli sevemez,
Sevdim seni deliler gibi gönül ferman dinlemez,
Bir kere gülüşüne dağları yıkarım engellenemez sana sevdam,
Buğdaylar saçların,denizler gözlerin,
Uçurumun kenarında ellerini bekliyor ellerim,
Duy artık sesimi sırıl sıklam aşık sana yüreğim ,
Çare olmassan tükenip öleceğim,
Anla artık yetmez bu satırlar sevdamı anlatmaya,
Bir düş kuruyoum içinde sen başın omzumda,
Haykırıyorum tüm sesimle sevdiğim bir cevap yeter bana,
Aşkım,yarim,sevdiğim,kartanem olurmsun desem,
Ne dersin acaba?
Anonim

31-03-2017 / 18:50

İLK DEFA
ilk defa...
Ben ki korkmam derdim ne olursa...
ne olursa kaldırım,gelirim üstesinden sanırdım..
oysaki bilmiyormuşum..
tanımıyormuşum seni...
her kelimede ,her cumlede;
üzülür mü kızar mı düşünmek nedir bilir misin...
her aldıgın nefeste seni düşünmek nedir bilirmisin..
hele özlemek varsa bide ...
sen kendini özleyebilir misin?
sanmam!!!
öle olsa korkularımı bilirdin..
bilirdin her kelimeye esir olmayı...
binlerce kez düşünmeyi üstünde...
bilirdin...
şimdi ilk defa titiyor benim bacaklarım..
yenilmezligime inat..
meydan okurcasına SEN gecen her cumlede..
titriyor...
zaptedemiyorum ,elimden gelmiyor ilk defa..
ki bir kelimeyle dunyayı durdurup yalnız dönen ben..
söz konusu sen olunca tüm dunyayla birlikte duruyorum...
ve bende sen başlıyorsun dönmeye...
aklımda,fikrimde,bedenimde...
herseyimde sen oluyorsun.. ve ben..
ve ben seni yaşıyorum sonu olmadan
sonrasına bakmadan...
ne gelirse gözlerim tamamen kapalı...
ilk defa hesapsızlık geliyor hayatıma...
ve ilk defa ben çaresizim...
SENDE HERSEY HAYAT SENDE HERSEY YASAMAK... ALDIGIM HER NEFES İLK DEFA
ÖMRÜME ÖMÜR KATAR OLMUS.. YASANILIR YAPMIS SU LANET GELMİS
HAYATIMI....
Anonim
29-03-2017 / 10:38

VARMISIN
Tam göğsünüzün ortasında bir yeriniz acıyacak...
Evinizin sizi içine sığdıramayacak kadar dar olduğunu fark edeceksiniz...
Sokağa fırlayacaksınız...
Sokaklar da dar gelecek....
Tıpkı vücudunuzun yüreğinize dar geldiği gibi...
Ne denizin mavisi açacak içinizi, ne pırıl pırıl gökyüzü...
Kendinizi taşımayacak kadar çok büyüyecek, bir yandan da kaybolacak kadar küçüleceksiniz...
Birileri size bir şeyler anlatacak durmadan....

Önemli olan sağlık.
Yaşamak güzel. Boşver, her şey unutulur.
Siz hiçbirini duymayacaksınız...
Gözyaşlarınızdan etrafı göremez hale geleceksiniz.
Ondan ölmesini isteyecek kadar nefret edecek, az sonra kollarında ölmek isteyecek kadar çok seveceksiniz...
Hep ondan bahsetmek isteyeceksiniz...
Ölüme çare bulundu ya da Yarın kıyamet kopacakmış deseler başınızı
kaldırıp Ne dedin? diye sormayacaksınız...
Yalnız kalmak isteyeceksiniz...
Hem de kalabalıkların arasında kaybolmak...
İkisi de yetmeyecek.
Geçmişinizi düşüneceksiniz... Neredeyse dakika dakika... Ama kötüleri atlayarak...
Onunla geçtiğiniz yerlerden geçmek isteyeceksiniz....
Gittiğiniz yerlere gitmek...
Bu size hiç iyi gelmeyecek... Ama bile bile yapacaksınız.
Biri size içinizdeki acıyı söküp atabileceğini söylese, kaçacaksınız...
Aslında kurtulmak istediğiniz halde, o acıyı yaşamak için direneceksiniz.
Hayatınızın geri kalanını onu düşünerek geçirmek isteyeceksiniz...
Aksini iddia edenlerden nefret edeceksiniz...
Herkesi ona benzetip...
Kimseyi onun yerine koyamayacaksınız...
Hiçbir şey oyalamayacak sizi...
İlaçlara sığınacaksınız...
Birkaç saat kafanızı bulandıran ama asla onu unutturmayan...
Sadece bir müddet buzlu camın arkasından seyrettiren...
Bütün şarkılar sizin için yazılmış gibi gelecek...
Boğazınız düğümlenecek, dinleyemeyeceksiniz...
Uyumak zor, uyanmak kolay olacak...
Sabahı iple çekeceksiniz...
Bazen de Hiç güneş doğmasa diyeceksiniz.
Ne geceler rahatlatacak sizi ne gündüzler...
Ölmeyi isteyip ölemeyeceksiniz...
Belki çivi çiviyi söker diye can havliyle önünüze çıkana sarılmak isteyeceksiniz... Nafile...
Düşüncesi bile tahammül edilmez gelecek...
Rüyalar göreceksiniz, gerçek olmasını istediğiniz...
Her sıçrayarak uyandığınızda onun adını söylediğinizi fark edeceksiniz...
Telefonun çalmasını bekleyeceksiniz...
Aramayacağını bile bile...
Her çaldığında yüreğiniz ağzınıza gelecek...
Ağlamaklı konuşacaksınız arayanlarla...
Yüreğiniz burkulacak....
Canınız yanacak....
Bir daha sevmemeye yemin edeceksiniz.
Hayata dair hiçbir şey yapmak gelmeyecek içinizden...
Onun sesini bir kez daha duymak için yanıp tutuşacaksınız...
Defalarca aradığı günlerin kıymetini bilmediğiniz için kendinizden nefret edeceksiniz...
Yaşadığınız şehri terk etmek isteyeceksiniz...
Onunla bir gün bir yerde karşılaşma umudu...
Bu umut sizi gitmekten alıkoyacak...
Gel gitler içinde yaşayacaksınız...
Buna yaşamak denirse...
***
Razı mısının bütün bunlara?

Hazır mısının sonunda ölüp ölüp dirilmeye?
O halde aşık olabilirsin, çünkü ben razıyım bütün bunlara....
Anonim
28-03-2017 / 10:40

ANLADIM
Bunca zaman bana anlatmaya çalıştığını,kendimi bulduğumda
anladım.
Herkesin mutlu olmak için başka bir yolu varmış,
Kendi yolumu çizdiğimde anladım.
Bir tek yaşanarak öğrenilirmiş hayat, okuyarak,dinleyerek
değil..
Bildiklerini bana neden anlatmadığını, anladım..
Yüreğinde aşk olmadan geçen hergün kayıpmış,
Aşk peşinden neden yalınayak koştuğunu anladım...
Acı doruğa ulaştığında gözyaşı gelmezmiş gözlerden,
Neden hiç ağlamadığını anladım..
Ağlayanı güldürebilmek,ağlayanla ağlamaktan daha değerliymiş,
Gözyaşımı kahkaya çevirdiğinde anladım..
Bir insanı herhangi biri kırabilir, ama bir tek en çok
sevdiği
acıtabilirmiş,
Çok acıttığında anladım..
Fakat,hakedermiş sevilen onun için dökülen her damla
gözyaşını,
Gözyaşlarıyla birlikte sevinçler terkettiğinde anladım..
Yalan söylememek değil, gerçeği gizlememekmiş marifet,
Yüreğini elime koyduğunda anladım..
Sana ihtiyacım var, gel ! diyebilmekmiş güçlü olmak,
Sana git dediğimde anladım..
Biri sana git dediğinde, kalmak istiyorum
diyebilmekmiş
sevmek,
Git dediklerinde gittiğimde anladım..
Sana sevgim şımarık bir çocukmuş,her düştüğünde zırıl
zırıl
ağlayan,
Büyüyüp bana sımsıkı sarıldığında anladım...
Özür dilemek değil, affet beni diye haykırmak
istemekmiş
pişman olmak,
Gerçekten pişman olduğumda anladım..
Ve gurur, kaybedenlerin,acizlerin maskesiymiş,
Sevgi dolu yüreklerin gururu olmazmış,
Yüreğimde sevgi bulduğumda anladım..
Ölürcesine isteyen,beklemez,sadece umut edermiş bir gün
affedilmeyi,
Beni afetmeni ölürcesine istediğimde anladım..
Sevgi emekmiş,
Emek ise vazgeçmeyecek kadar, ama özgür bırakacak kadar
sevmekmiş...

27-03-2017 / 10:51

HANİ GİTTİNYA
son defa dokundum,ellerine, ilk gün,ki gibiydi,
yüzüme bakmadığına mı yanayım, çekip gittiğinemi, anlamı olmalıydı her gidişin, sen susuyordun,
anlamsızlaşıyordu her şey, ben susuyordum,
sense kendini dinlemekle yetiniyordun,
neyin pazarlığıydı aklındaki, çıldıracak gibiydim,
gözlerin bitmez bir kahkahanın çığlıklarıydı,
neyin zaferiydi bu, basitliğin,mi. asil,liğinmi.
anlamış değildim.
ve öfke ikiye katlanıyordu içimde,
içim,içimden kopuyordu,
olduğu yerde. hani gittin ya,
neler götürdün hayatımdan,
yada hayat senden neler götürdü.
olasılık dışı bir kavram, sen çıkmazlarda,
yel kayadan ne götürür, taş yerinde ağırmış,
bak ben yerimde kaldım,
sen ortasında bir soğuk rüzgarın,
her geçtiği yerde , çarparak birşeylere
hissetmiyor değilim acıularını.
ama acılar benim değil,
yanında götürdün bendeki seni.
26-03-2017 / 10:39

SENSİZLİK
Sigara...((sensizlik))
sensiziliği sarıp acılara, çekiyorum içime nefes nefes..
çektikçe ben bittim de bu sensizlik neden bitmek bilmez..
ruhuma işlemiş dumanı bu ateşin, kalbimdeki is lekesi artık geçmez..
bu bendeki aşktır sevdiğim,ne bir anlık heyecen,ne de geçici heves..
gece, alınca yüreğimi koynuna,
çekip gidince uykular gözlerimden karanlığa,
o tuhaf sessizlik de çökerse eğer caddelere,sokaklara..
işte o zaman anlarım ki,daha çok var sabaha,
ve yakarım bir sensizlik daha...
sensizliğik yanıp, tüttükçe dumanı, kül olmak bana düşer..
umutlar,hayaller duman olmuş,tutamıyorum, hepsi uçup gider..
bırakır mıydın beni hiç bu sensizliğnle, sevseydin eğer...
sus ne olur söyleme bişey..gücüme gider..
bir türlü bırakamadığım alışkanlığım bu sensizlik ..kahrolası...
böyle ateş görmedi yürek,oldu olası...
her gece içsem de bitmiyor ne külü ne de dumanı..

olsun..
kabulümdür, yaşamam gerekiyorsa yaşarım sevdama dahil olanı.....
23-03-2017 / 18:24

SEN
sen kocaman bir yara
bitmeyen bir sızıydın sol yanımda
kanasada sızlasada sabrettiğimsin.
sen hayal ettiğim
ve hayaller gerçek olmuyor
diyip vazgeçtiğimsin.
sen her baktığımda
karnımın doyduğu
aklımın kaybolduğusun.
sen sevmeye doyamadığım
üzmeye kıyamadığım
bir bebek gibi içime saklamaya çalıştığımsın.
sen gözümden kıskandığım
herkezden sakındığım
arkadaşımın benden çaldığısın.
sen sevmeyi bilipte
unutmayı bilemediğim
sen beni bırakıpta
hayatımı mahvedensin.
ben bütün benliğimle
sen olmuşken
meğer sen,hiçbir zaman benim olmamışsın
meğer sen bir başkasının mışsın.....
23-03-2017 / 11:08

GİDİYORUM
İŞTE GİDİYORUM..
ELİMİ ETEGİMİ ÇEKİP BU SEVDADAN
SENİ SON KEZ GÖREMEDEN GİDİYORUM...
İSTEDİĞİN OLDU İŞTE!
ŞİMDİ GİDİYORUM...
SANA SON KEZ SARILAMADAN,
O CENNET KOKUNU DUYAMADAN GİDİYORUM..
İŞTE GİDİYORUM...
AŞKIMI KALBİME GÖMÜP,
GÖZYAŞI DÖKMEDEN,
SENİ BİR KEZ OLSUN ÖPMEDEN,
GELDİĞİM GİBİ YANİ HİSSETTİRMEDEN,

GURURLUCA GİDİYORUM!!!
ASLINDA BİLİYORUM
ÜZÜLMEYECEKSİN,O TAŞ KALBİN SIZLAMAYACAK BİLİYORUM...
AMA BEN YİNE DE GİDİYORUM!
O KAHROLASI YOSUN GÖZLERİNİ AKLIMA ÇİVİLEYİP,
GÜZEL SÖZLERİNİ YENİDEN HECELEYİP GİDİYORUM...
ASLINDA BİLİYORUM!
GİDERKEN KAYBOLACAĞIM,
BELKİ BİN DEFA FAZLA YANACAĞIM,
SANA ESKİSİNDEN DAHA AŞIK OLACAĞIM,
KİMSEYİ SEVEMEYECEĞİM BİLİYORUM!
AMA BEN YİNEDE GİDİYORUM!
HAKKINI HELAL ET!
SENİ HEP ÇOK SEVDİM
VE SEVİYORUM....... YOSUN GÖZLÜME!!!
23-03-2017 / 11:06

AH AYRILIK
Ne zaman ayrılık saati gelse
En vazgeçilmez yerinde yaşamın
Duysak ayak seslerini akşamın
Ve sokaklardan el ayak çekilse
Bir ürpertiyle duyarım o zaman
Seni çağıran sesi uzaklardan
Ne zaman ayrılık saati gelse
Bir gariplik çöker içime birden
Kalan tek anı gibi bir devirden
Durmadan çalınır o gamlı beste
Sanki bilir de hazin öykümüzü
Bulutlar ağlar, kararır gökyüzü
Ne zaman ayrılık saati gelse
Bir çaresizliği anlatır gibi
Birden değişir gözlerinin rengi
Mavi solar, koyulaşır yeşilse
Sarınca ruhunu eski bir hüzün
Uçar gider pembeliği yüzünün
Ne zaman ayrılık saati gelse
Uzatsan özlemle dudaklarını
Tüm ağaçlar döker yapraklarını
Ne çiçek kalır ortada, ne bahçe
Sadece uğultusu o rüzgarın
Ve bir umut kırıntısı: belki yarın
Ne zaman ayrılık saati gelse
Bir fırtına çıkmışçasına, büyük
İçimizdeki güllerin boynu bükük
Bir zaman kalakalırım öylece
Neden sonra gittiğini anlarım
İçimde güller ağlar, ben ağlarım
sevgilerimle
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BİL Kİ
Apansız uyanırsan gecenin bir yerinde
Gözlerin uzun uzun karanlığa dalarsa
Bir sıcaklık duyarsan üşüyen ellerinde
Ve saatler gecikmiş zamanları çalarsa
Bil ki seni düşünüyorum
Bir vapur yanaşırsa rıhtımına bin, açıl
Örtün karanlıkları masmavi denizlerde
Ve dinle kalbimi bak nasıl çarpıyor nasıl
O bütün özlemlerin koyulaştığı yerde
Bil ki seni bekliyorum
Bir sabah gün doğarken aç perdelerini, bak
Sevinçle balkonuna konuyorsa martılar
Kendini tadılmamış derin bir hazza bırak
Dökülsün dudağından en umutlu şarkılar
Bil ki seni istiyorum
Gecelerden bir gece uyanırsan apansız
Uzaklarda elemli, garip bir kuş öterse
Bir ceylan ağlıyorsa dağlarda yapayalnız
Ve bir gün kabrimde bir kara gül biterse
Bil ki SENİ SEVİYORUM
23-03-2017 / 11:03

SEVDİM İŞTE
Ben seni kocaman bir yürekle sevdim. Gözlerim değil, yüreğimdi seni gören.
Sen damarlarımdaki kana karışıp, geldin oturdun yüreğime. Bir başka yerde
olamazdın zaten. Sen, benim en değerli yerimde, yüreğimde olmalıydın,
orada kalmalıydın. çok aşka ev sahipliği yapan bu yürek, ilk kez bu kadar
kolay kabullendi seni. Herhangi bir konuk değildin artık. Bu yüzden ne
ağırlama faslı vardı, ne de uğurlama. O yüreğin gerçek sahibiydin.
Şimdi sonbahar, kışa giriyoruz ya... Ben dört mevsim baharı yaşadım
seninle. çiçek çiçek açtın yüreğimde. Gökkuşağı zayıf kaldı, senin
renklerin karşısında. Taze bir yaprak gibi yeşildin. Açelya idin
pembeliğinle. Üzerine çiğ taneleri düşmüş sarı güldün. Kırmızıydın bir
ateş gibi. Ve maviydin... En çok bu renkle anmayı sevdim seni. Denize
tutkundum, denizi sensiz, seni de denizsiz düşünemedim.
Seni severken dünyayı da sevdim ben, insanları da... Kendime bile dar
gelirken, içinde herkese yer olan bir hayatın sahibiydim artık. En kızgın,
en tahammülsüz olduğum anlarda bile, seni düşünmek yetti bana. İçimdeki
sevinç yüzüme yansıdı, güldüm. Beni öylesine güldüren senin sevgindi ve
ben kaygısız, içten gülüşün ne demek olduğunu, nasıl güzel bir şey
olduğunu anladım seninle...
Her şeye rağmen sevdim seni. Güçlüydüm ve aşamayacağım hiçbir zorluk
yoktu. Koca bir kente, koca bir ülkeye kafa tutabilirdim. Sen elimden
tuttuğunda, patlamaya hazır bir volkan gibi hissederdim kendimi.
Menzil
sendin ve ben o menzile ulaşmak için önüme çıkan her şeyi yok edebilirdim.

Sana ulaşmamı engelleyecek her şeyi eritirdim, kül ederdim. Sana
ulaştığımdaysa sakin bir göle dönüşürdüm. Ve o göle bir tek sen girebilirdin.
Sevdim ve hayrandım da... Her halin çekti beni. Duruşunu, uyumanı,
gülmeni, kızmanı, şaşkınlığını, saflığını, kurnazlığını, çocukluğunu,
olgunluğunu sevdim. Sesini de sevdim suskunluğunu da.
Küçük oyunlarını, kaprislerini, sitemlerini, korkularını sevdim.
Seni ve o doyumsuz sevdanı, uçarı sevdanı anlatacak kelime bulamadım çoğu zaman.
Sığmadın cümlelere ve hiçbir cümle seni yeterince tarif edecek kadar derin olmadı.
Seni severken yorulmadım. çünkü sen yaşam kaynağıydın. Her gün yenilendim.
Seninle çoğaldım, büyüdüm. Eksik kalan neyim varsa tamamladın.
Ölmeyecektim çünkü sen ölmezliğin ta kendisiydin.
Sevdim işte ötesi yok...
Anonim
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BAHAR GÖZLÜM
ÜMİDİM OLDUN...
BAHAR GÖZLÜM!
YEŞİL GÖZLERİNDE KAYBULURKEN
AŞKA SUSAMIŞ YÜREĞİM;
HAYALİM DÜŞÜM HASRETİM OLDUN.
ÖLÜMÜM OLDUN...
BAHAR GÖZLÜM!
ÖKSÜZ BIRAKIP GİDERKEN
BURAM BURAM ÖZLEMİM;
ALEV ALEV CEHENNEMİM OLDUN.
KURTULUŞUM OLDUN...
BAHAR GÖZLÜM!
ÇATLAMIŞ TOPRAKKEN
DAMLA DAMLA GÖZYAŞIM;
HAYAT VEREN YAĞMURUM OLDUN.
BAHARIM OLDUN...
BAHAR GÖZLÜM!
KUPKURU BİR DAL İKEN
YEŞİL YEŞİL YAPRAĞIM;
GÜL KOKAN GONCAM OLDUN.
Anonim
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SANA ELVEDAMI ASLA
Sevdim bir kere seni
Bin umutla bağlandım
Desteğini göremedim
Beni bir türlü sevemedin

Kalbimin acısını hiç hissetmedin mi?
Gözlerimin dolgunluğuna hiç bakmadın mı?
sözlerimi hiç saymadın mıı?
Doğru askım doğru!
sen bana ne zaman aşık gözüyle baktın ki!
Sorma
Söz etmem
Umutlanmam hata
ama unutma
diyemem hiçbir zaman sana elveda
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SIĞMIYORUM NEFES ALDIĞIM ŞEHRE SEN YOKKEN
Sığmıyorum nefes aldığım şehre sen yokken
Sığmıyorum nefes aldığım şehre sen
yokken..Yaşamayı
beceremiyorum ki ben yüreğinden ötelerde..
Öyle zor ki sensizliği öldürmek bu güçsüz hallerimde
Çıkıp da gelsen artık diyorum yokluklardan anlarıma..
Hani sevmesen bile artık
Biraz senden dokunsan yaralarıma.
Çekilmiyor böyle anla..
Söz veriyorum
Sonra yine seni özgür bırakacak
Sensizliğin sürgününü yaşayacağım..
Lakin;
Şimdilerde yüreğimde büyüttüğüm gülüşlerim üşüyor.
Avuttum yarınlarımı geleceksin diye
Yarınlarım bugün
Bugünlerim dün olmuşken
İçimde bir sızı ille de sen diyor..
Hüzün hüzün yaralar açıldı kanayan ruhumun ince çizgilerinde
İyileşmiyor
İyileşemiyor
Sevmiyorum hallerimi..
İşte diyorum ya
Azıcık gel(sen)..
Bir oyunun içine girsek
Arkamı dönsem
Bildiğim tüm mutlulukları sayarken ben
Kaçıp
Kandırsan beni..
Kandırılmalara kanacak kadar özledim seni.
Gitmeden de öğretsen bana!
Bir sevdayı harcamak nasıl kolay insana?..
Hani
Unutmanın umursamazlığını istemiyorum da
Yaşamak senin için..
Sensizlik niçin?..
Ölüm bizi ayırana dek diye başlayan sözlerimizin tükenmişliğinde
Cenaze kimin?..

Anonim
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KURŞUN GİBİ
Volkan gibi patlayacak yüreğin birden,
Kurşun gibi çıkacak kelimeler dilimden,
Ders alacaklarını bilsem sözlerimden,
Ağzıma geleni söylemek geliyor içimden.
Yok onun karısı bunun koynundaymış,
Yok şunun kızı gece diskodaymış,
Şu fitneden başka işi kalmayanlara,
Ana avrat sövmek geliyor içimdem.
Utanmadan sıkılmadan arkamdan konuşanları,
Bide yüzüme baka baka yalan söyleyen,
Şerefsiz insanların riyakar suratlarına,
Bir okka tükürmek geliyor içimden.
Kan dökmek için dağlara çıkanları,
Para için namusunu satan kadınları,
ALLAH´ın günah yazmayacağını bilsem,
Kurşun sıkıp öldürmek geliyor içimden.
Alın teri dökmeden para kazananları,
Üç beş kuruşa şerefini satanları,
Parayla satın alınan tüm insanları,
Tekme tokat dövmek geliyor içimden.
Balıkları, Böcekleri, Kuşları, Hayvanları,
Bitkileri, Denizleri, Havayı, Tabiatı,
Ahiret için yaşayan insanları,
Ölesiye sevmek geliyor içimdem.
Barış mektupları bırakacağım kapılarına,
Sevgi aşısı vuracağım insanlara,
Dostluk bombası atarak Dünya´ya,
İnsanlığı kurtarmak geliyor içimden.
Not: Şiirin sahibini ismini unuttum
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VEFASIZ SEVDİĞİM
Ben ne sevgiler gördüm ne aşklar yaşadım. Ne senin kadar güzeldi, nede
senin kadar vefasız.
Ne bir umudum kaldı aşkından nede yüreğimde sevdan. Birtek tesellim
var artık oda birdaha sevmemek.
Hep seninle geçmesini istedim ömrümün, sana aşkım dedim canım dedim

sende bana umut verdin ama gönlünü veremedin!
Vefasız aşkım. sen varsın gece gündüz aklımda, gözyaşımda, o kadar
sevda yaşasamda, hiç birinde ağlamadım sende ağladığım kadar vefasız
aşkım.
İlk görüşte vuruldum sana, yüreğime yara yaptım seni ama ne sen kıymet
bildin, nede ben sensiz olabildim. Hergün doğdun güneş gibi içime
aşkıma verdiğin umut düşürmüştü beni dile, kendimide kaybedince
bıraktın beni hem sensiz hem çaresiz. Artık yok ne senden sonrası
sevmek ne ağlamak ne bir başkası için ömrümü harcamak.
Artık gidiyorum çaresizim belki ama duygusuz değilim hissiz değilim
sana karşı, yine içimde sevgi var senden yana. Bırak beni bana şimdi
sen istediğin gibi yaşa. Ama beni yaktığın gibi bir başkasınıda yakma.
Ne benim gibi severler! nede ettiğini yanına bırakırlar vefasız aşkım.
vefasız aşkım hergünün sana mutluluk bana umutsuzluk versin, senden
sonra dilimde ne bir öfke nede lanet var! vefasız aşkım sadece sadece
geldin yaktın ve gittin. GÜLE GÜLE
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