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AYRILIKLARDAN
Böyle sessiz ayrılıklarda,
her şey önceden belli olur.
en güzel zamanında, aşkın ve hayatın
insan deli olur…
O, kadırga taraflarında bir evden çıkmıştır.
masum bir yalanla -halama diyegözleri pabuçlarında, mahcup
ellerine yapışmış gibidir
harçlığından arttırıp aldığı
sevimli hediye…
ah, insan nasıl çıldırmaz nasıl
bir çaresizlik,
bir umutsuzluk sarmış her yanı.
aranızdan insanlar geçer.
bulutlar geçer.
O, kırmızı mürekkep gibi dudaklarıyla, zoruna
utanarak gülümsemeye çalışır.
bu gülüş en aldatmazıdır vaatlerin.
yıllarca sonra bir uzak gurbette bile;
zulmüne dayanılmazken yalnız saatlerin,
bir yeşil yaprak üstünde gözlere,
görünür, uzaklaşır…
Turgut Uyar
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ALLAH IM
Allah ım...
sabır ver bana yardım et
dayanma gücü ver
dualarımı kabul et
ayırma beni sevdiklerimden
sevdiğim adamı bana yar et
hayattan bezmeme izin verme
Allah ım...
sana sığınıyorum sana güveniyorum
ne olur kimsesiz bırakma beni
sevdiklerimden ayrı yaşatma
sen büyüksün
Allah ım...
çevremdeki insanlara da bana da acı çektirme
hayırlı olan herşeyi bize nasip eyle

kötü insanları bizden uzak tut
kalbimize yüreğimize merhamet
insan sevgisi ver
Allah ım...
ne olur dualarımı kabul et
güç ver Allah ım
acılarıma sıkıntılarıma dayanacağım
gücü ve sabrı ver ne olur
ne olur Allah ım...

Melike Karakoca
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YAŞADIKLARIMDAN ÖĞRENDİĞİM BİRŞEY VAR
Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var:
Yaşadın mı, yoğunluğuna yaşayacaksın bir şeyi
Sevgilin bitkin kalmalı öpülmekten
Sen bitkin düşmelisin koklamaktan bir çiçeği
İnsan saatlerce bakabilir gökyüzüne
Denize saatlerce bakabilir, bir kuşa, bir çocuğa
Yaşamak yeryüzünde, onunla karışmaktır
Kopmaz kökler salmaktır oraya
Kucakladın mı sımsıkı kucaklayacaksın arkadaşını
Kavgaya tüm kaslarınla, gövdenle, tutkunla gireceksin
Ve uzandın mı bir kez sımsıcak kumlara
Bir kum tanesi gibi, bir yaprak gibi, bir taş gibi dinleneceksin
İnsan bütün güzel müzikleri dinlemeli alabildiğine
Hem de tüm benliği seslerle, ezgilerle dolarcasına
İnsan balıklama dalmalı içine hayatın
Bir kayadan zümrüt bir denize dalarcasına
Uzak ülkeler çekmeli seni, tanımadığın insanlar
Bütün kitapları okumak, bütün hayatları tanımak arzusuyla yanmalısın
Değişmemelisin hiç bir şeyle bir bardak su içmenin mutluluğunu
Fakat ne kadar sevinç varsa yaşamak özlemiyle dolmalısın
Ve kederi de yaşamalısın, namusluca, bütün benliğinle
Çünkü acılar da, sevinçler gibi olgunlaştırır insanı
Kanın karışmalı hayatın büyük dolaşımına
Dolaşmalı damarlarında hayatın sonsuz taze kanı
Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var:
Yaşadın mı büyük yaşayacaksın, ırmaklara,göğe,bütün evrene karışırcasına
Çünkü ömür dediğimiz şey, hayata sunulmuş bir armağandır
Ve hayat, sunulmuş bir armağandır insana

Ataol BEHRAMOĞLU
01-11-2017 / 08:45

HÜRRİYETE DOĞRU
Gün doğmadan,
Deniz daha bembeyazken çıkacaksın yola.
Kürekleri tutmanın şehveti avuçlarında,
İçinde bir iş görmenin saadeti,
Gideceksin
Gideceksin ırıpların çalkantısında.
Balıklar çıkacak yoluna, karşıcı;
Sevineceksin.
Ağları silkeledikce
Deniz gelecek eline pul pul;
Ruhları sustuğu vakit martıların,
Kayalıklardaki mezarlarında,
Birden
Bir kıyamettir kopacak ufuklarda.
Denizkızları mı dersin, kuşlar mı dersin;
Bayramlar seyranlar mı dersin,
Şenlikler cümbüşler mi?
Gelin alayları, teller, duvaklar,
Donanmalar mı?
Heeey
Ne duruyorsun be, at kendini denize:
Geride bekliyenin varmış, aldırma;
Görmüyor musun, Her yanda hürriyet;
Yelken ol, kürek ol, dümen ol, balık ol, su ol;
Git gidebildiğin yere...

Orhan Veli KANIK
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ACI
Acıdır insanı insan yapan,
Acıdır insanı olgunlaştırır.
Acı insana güç verir.
Acı insana doğru karar almasında yardımcı olur.
Severek acı çekeriz.
Severek hata yaparız.
Severek pişman oluruz.
Belki de severek ölürüz.
Aşık olmaktan hep korktum.
Ya senin gibiyse onlar,
Ya bana senin gibi acı verirlerse.

O zaman dayanamam sevgilim

YEŞİM KUMULDAK
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ÖLÜM, YALITIM VE ÖZGÜRLÜK
Ölüm, yalıtım ve özgürlük
Üç aşama seninle hayata tutunmak
Ölüm; varlığının da, yokluğunun da adı
Yalıtım; Isıl işlem görmüş sanki kalbim,
hep sana yangın
Özgürlük; sana koşarak geleceğim günün sabahıdır.
Sana yaklaştıkça uzuyor yollar
Arkama saplanmış iğneler gülüyor
Kaç mendil ıslattı gözleri?
Ağızlarının salyaları akıyor
Hoşuna gidiyor vuslatın, kavuşamayacak oluşumuz...
Gözlerimde resmin,
ne yana dönsem yokluğunun hissi...
Makyajsız sevdiğimi bil...
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YALNIZ
Bir taş üstüne oturup
dağlara baktım.
Üzerine güneş vurmuş dağların.
Nedense birden,
bakıp bakıp dağlara,
türkü söylemek geldi içimden.
Ama ne bir dost var yanımda dinleyecek,
ne bir yolcu,
ne bir düşman.
Hem pek acıklı olur benim türküm,
böyle bir ağlayıp
bir güldüğüm zaman.
A. Kadir
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