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HERKES BİLİR

Çiy düşer yaprağa, süzülür büyüyerek.
Ağlar gibi ağaç, çimenleri emzirecek.
Koyun kurda, kurt koyuna can alıp verecek.
Bu sırra onlar vakıf, insan belki bilmeyecek.   

Herkes bilir çoğu susar ve değişir dünya.
Zamanın aktığı yerde, yer yok pişmanlığa.

Kış güneşi kur yapar, kardelen yüzünü gösterir.
Cemre yüzü suyu hürmetine, büyüyüp devinir.
Çoğu ölüm doğumlara, dokuz aylık hamiledir.
Un elenir elek asılır ve keşik bekleyenler gelir.   

Herkes bilir çoğu susar ve değişir dünya.
Zamanın aktığı yerde, çare yok pişmanlığa.
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O AKŞAM

Diğerlerinden farksızdı, o gün de akşam.
Çalışmış yorgun, yola koyuldum yavaştan.
Düşüncelerle yoldaş, atılan adımlardan.
Biri adımıyla kesişti, farkına varmadan.

Sanki uyuyordum da, uyandım uykudan.
Aşk o anda çıkıverdi, bir kelime olmaktan. 
Sabahlar olmasın, dursun istedim zaman.
Bir çift göz güneş gibi, aydınlattı o akşam.

O akşam ilk defa, sarhoş oldum içmeden.
Betonlu asfaltlı yol, farksızdı çiçekli bahçeden.
Aşk güzel bir şarkı gibi, tüğlerim diken diken.
Yudum yudum içtim aşkı, hayal çesmesinden.

Acaba neydi ismi, çok uzaktım sormaktan.
Gitmem gerekirken, nasıl da memnundum kalmaktan.
Kim derdi bir durakta, oynuyor cennetten fragman .
O beklerken otobüsü, gelmesin istedim o akşam.

O akşam ilk defa, sarhoş oldum içmeden.
Betonlu asfaltlı yol, farksızdı çiçekli bahçeden.
Aşk güzel bir şarkı gibi, tüğlerim diken diken.
Yudum yudum içtim aşkı, hayal çesmesinden.
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MAHKUM

Her şey zamanla bulur ya, yerli yerini.
Zaman da geçmeye mahkum, değil mi.
Pes etmek değil askine, sabretmeli ki.
Tatlı olsun sonunda, çabaların meyvesi.

Dost gibi değil, dost isen eğer gel.
İçten pazarlık, dıştan belli eder.
Kardeş gibi değil, kardeş isen gel.
Yalanın zehri, yılandan daha beter.

Kara kış zordur ama baharın müjdecisi. 
Karlar da erimeye mahkum değil mi.
Gece karanlık fakat gündüzdür varisi.
Karanlık perdesinden, aydınlık kurtarır renkleri.

Sever gibi değil, seviyorsan gel.
Sevginin sahtesi, kolay belli eder.
Doğru gibi değil, dosdoğru gel.
Yanlış yol haliyle, yanlış yere gider.
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GİTAR ÇALARKEN

Gün ışır, kuşlar öter, insanlar gelir gider.
O melodiyi ararken, yıllar günler gibi geçer. 
Gün ağarır, renkler silinir ve sessizlik çöker.
Penceremin önünde, ben gitar çalarken.

Yaprak düşer, kar yağar, mevsimler gelir geçer.
Aklımı korur, şarkılar doğurur ve ruhumu besler.
O en güzel beste için, ilham getirecektir periler.
Penceremin önünde, ben gitar çalarken.

Hiçbir yerde satılmaz, paranın gücü yetmez.
Verdiği huzurun kıymetine, paha biçilemez.
Açtığı ufka, kurdurduğu düşe, sınır çekilmez.
Penceremin önünde, ben gitar çalarken.

Aşk denir mi bilmem ama kalp işin içindedir.
Zorlamaya gelmeyen, o güzelliklerden biridir. 
Dünya değişir, boyut değişir, zaman durmuş gibidir.
Penceremin önünde, ben gitar çalarken.
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İLK BULUŞMA

Hatırlıyorum, tanıştığımız günü ve yeri.
Yüzündeki tebessüm, ısıtmıştı kalbimi.
Elini tuttuğumda, bana geçen hisleri.
Şair olsam bile, anlatamazdım inan ki.

İlk buluşma aynı zamanda, ilk ayrılıktı.
Geçmesin isterken, elimden elinin sıcağı. 
Ardından bakarken, rüzgar kokunu bıraktı.
Titreyen tüylerimin altına, kazıdı sanki adını.

Düş kurmaktan korktum, aşk sayıp yaşadığımı.
Sevginin şiddeti kadar, güçlüdür hüznün yıkımı.
Ama en çok seni üzmek, ruhumu yaralardı.
Rüya gördüğümü farz edip, denedim unutmayı.

Sensiz geçen günlerde, Aytekin sensiz nefes almaz oldu.
O kadar faklıydık ki, hislerden başka ortak yanımız yoktu. 
Dil farkı, din farkı, renk, kültür farkı, yanındayken kayboldu.  
Aşkı bilmiyordum, aşk mı bu bilmiyordum, zaman durmuştu.

İkinci buluşma…..
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ZEYTİN

Gece, sessizliğin huzuruna gömülür gibi.
Işıkları kapatıp, karanlığı alırken içeri.
Korkunun uzağında, birbirimize liman gibi.
Şükürlü fısıltılarla yaklaşıp, kapatırdık gözleri.

Uyanışın kıskandırırken, doğan günü, güneşi.
Tatlı gülüşün her gün, günün en güzel hediyesi.
Yatağın sıcağı, uzatırken tembellik süresini.
Kahvaltı masamıza, önce koyardık zeytini.

Nazar korkusundan, belli etmemeye çalışırken.
Nasılda çıldırasıya severdi, ah bilsen seni seven.
Birbirimize can vermiştik ve aşkla suluyorken.
Bahçemizde güller soldu, kaldı geriye diken.

Dert kovan gülüşünü, şimdi her hatırladığımda.
Gözlerini hatırlatır zeytin ve kalır boğazımda.
Kopan ellerimiz gibi kopar göz yaşları usulca.
Harabe halimin, cevabı yok üzen sorulara.

Zeytin gözlüm, ev sensiz ıssız bir virane gibi.
Yokluğun, yoksulluğun en dayanılmazı dibi.
Artık aşığın, yastığında kokunu arayan dilenci.
Yapayanlız limanda, dalgaların  dövdüğü gemi.
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GELİŞİNE VURULMUŞ HAYALLER

Gelişine vurulmuş hayallerin, gidişinin seyrinde. 
Yüzümden düşen tebessüm, yine mi der gibisine.
Ürkütülmüş bir düş daha süzülürken ufuk çizgisinde.
Üzülürüm elimde değil, artı hevesi dönerken eksiye.

Yoktan var etme azmime, varı yok ettiren kader.
Kursakta kalan hevesler bakımından, zengin eder.
Bildirilmiş haddini alır da, sanmayın bu çocuk gider.
Dövüşme niyeti yok kalbin ama mücadele yemini eder.

Kötüye inatla iyi kalmalı, vampire sarımsak tutar gibi.
Herkesin planı var ama bir tek yaradan görür büyük resmi.
Aynada yüzüne bakamazken, biriktirdiğinin yok önemi.
Mal mülk hep yalan dolan, dünya malının dünya sahibi.

Gelişine vurulmuş hayallerin, gidişleri ders olur.
Paçadan çeken, hayal ve gerçekte sanma ki iyi bir rol bulur. 
Herkese açık kapımda, şimdi kilit koleksiyonu durur.
Ama iyilik vesilesi olma hevesine, kapı kilit tutmaz, yine gelir bulur.
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HERKES GİBİYİM

İnsanların çirkinleşdiği, şu ahir zamanda.
Karıştı doğru yanlış, çıkarlar çukurunda.
Kalmadı farkım, onlardan biriyim sonunda.
Gülümse, artık ben de herkes gibiyim.

Zafere giden yolda, görülürse her şey mübah.
Yalan dolan ihanet, artık sayılmayacak günah.
Aile toplum bağları, ne de banal, yapma bırak.
Ağla, artık ben de herkes gibiyim.

Açlığa programlanmış, ruhsuz zombi iştahıyla.
Salyalar akıtarak saldırıyor kullar, kul hakkına.
Mutluluğun yegâne kaynağı, oluvermiş para.
Tiksin, artık ben de herkes gibiyim.

Maziden hoş bir tebessüm, miras al yanaklara.
Hatırlar, küçük çocuk gibi, kaçıp sığınılır anılara.
Başlar geri döner, ihtiyaç duyuldukça gurura.
Utan, artık ben de herkes gibiyim.

Teoride dâhi, pratikte eli kanlı cani dört yanda.
Riyakâr ağızların dili, kalpten bağımsız çalışmakta.
Yalancı, günahkar yoldaşlarıyla, geliyorken gaza.
Kork, artık ben de herkes gibiyim.

Saçma sapan dertleri olan, kronik asık suratlar.
Ona buna üzülen, yoktan dert yaratan mutsuzlar.
Gülmekten korkup, hatta utanıyorken insancıklar.
Şaşır, artık ben de herkes gibiyim.

... desem de, olamam ki.     
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İKİNCİ YARIM

İlk görüşte aşk delili, delirten ahu gözlerinden.
Kaynar su gibi aktın içime, duvarlarımı eriten.
Kalbime usulca akışını, damarlarımda hissederken.
Farkettim ki tüm bunlar, fazla değil birkaç saniyeden.

Tek bir cümle sefaletine, hapsedemem hislerimi.
Duygularımın hiçbir dilde, sanmam bulunsun tarifi.
Geri istemiyorum, sormadan benden aldığın beni.
Anladım ki aşk, hayata yeniden doğmak gibi.

Senden sonraki hayatıma, inanmak bile zorken.
Ellerimi tutan ellerine, alışmak mucize gibisinden.
Kokun her içime çektiğimde, yaradana şükrettiren.
Kalbim öncesi evin cennet miydi ya da başka bir gezegen.

İkinci yarımsın ah yârim, buluşturdu zaman eteğinde.
Sarıldığında anladım, eksik olduğumu bilmiyordum bile.
Gözlerin en güzel denizleri, mahçup ederken güzelliğiyle.
Şükürle baktım yansımama, aşka gelmiş o renklerin içinde.
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RİYA

Varlığım mutlu etmiyor, yokluğum da eminim üzmez.
Yarım ağız, tam sahte sitemler, yok bana sökmez.
Islah etme arzunuza, ıslah edilme arzuları yetmez.
Başkalarını bırakıp, kendinle kavga etmeden bitmez.

Sevgimin yumuşattığı yüzüm, iştahınıza ilham verdi.
Akıllanın diye çırpınan akıllılar, sizden fazla delirdi.
Emeksiz yemek arzunuz, açlığınız dinmek bilmedi.
Yeni değil bu haller, insanoğlu tarihi boyu çekti. 

Gün boyu yalan konuşup, iftira atmak kolay iş değildir.
Akşam aynaya bakamayıp, banyodan kaçan iyi bilir.
Gece bir günahkar baş, yastığa huzurla nasıl getirilir.
Göz kapanır kâbus açılır, kimse bilmez tüm bunlar ne içindir.
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TUTKU

Seni o kadar çok seviyorum ki ve hep sevdim.
Varımı yoğumu bırak, canımı iste verirdim.
İçtiğim su aldığım nefeste, adını kalbime çektim.
Seni candan daha öte, bambaşka bir yere seçtim.

Sen kaçtıkça kovalar, her halin naz gelirdi bana.
Kölen olmaya hazırdım yâr, ne lüzum vardı uzatmaya.
Ben çıldırasıya severken, koymuşken kalbimi ortaya.
Korku dolu gözlerinde, rastlamadım sevgi kırıntısına.

Tutku... tokat gibi çarptı suratıma, bu hasta bir duyguydu.
Yaşadığım şey aşk değildi, karşılık yok, sadece saplantı olmuştu.
Benim olman da umrumda değil, başkasının olma olurdu.
Büyük aşk sandığım, kalbine ulaşamamış bir hırs balonuydu.

Önceleri pek anlamadım, kendimi hep merkeze koyduğumu.
Büyütüp övdüğüm aşk uğruna, verdiğim hiçbir emek de yoktu.
Benim olan bir aşka, sen sadece seçtiğim bir kurbandın, doğru.
Birgün açılan gözlerim, beni senden aşk dilenirken, buldu.

Şimdi yok olan sahte hayallerin, yasını tutarken ellerim.
Seni arasa da gelme, benimki aşk değil, hastalık sevdiğim.
Verdiğim keder, kaderin değil, gerçekle yüzleşip iyileşeceğim. 
Git kuşlar gibi özgürsün, arkana bakmadan git, özür dilerim.
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VAMPİRLER

Karanlığı sever vampirler, gün batımı usulca çöker.
Gölgeler uzar, renkler silinir ve kesilir sesler.
Kaşınır dişler, yanar gırtlak, açlığın esiri onlar.
Kudurmuş gibi saldırır, kana susamış salyalı ağızlar.

Sabah olsun diye beklerim, güneş doğsun ısıtsın tenimi.
Gün ışığı yeniden doğururken, etrafımızda tüm renkleri.
Birlikte şahitlik edelim, avucumda tutarken narin elini.
Gel bana canımın cananı, uzak duramam severim seni.   

Nazarlı gözler etrafımızda, vampirden daha beterler.
Enerji alır, psikoloji bozar, dert üretir, hasta ederler.
Kimileri yapıp var eder,  üretir paylaşır güzellikler.
Kimi de yok eder, iftira atar, her şeyi mahvetmek ister.

Ben hayal kurar dualar eder, rüyalar görürüm her gece.
Davetli misafirim sensin, sensin evimin, kalbimin sahibi de.
Dönsün anahtarın kilitte, sesin nefesin dolsun evimize.
Dokunurken pamuk tenine, kokunu çekeyim ciğerlerime.
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NEDEN OLMASIN

Hep sille yemişti hayattan, itilmiş, hor görülmüş.
Dertler silsilesinde, örselenmiş, çok dövülmüş.
Hiç iyilik yapan olmamış, el veren elinden tutan.
Hep ağlak ve hep yakınan, o bir zavallı oğlan.

Yardım bekler, ilgi ister, hep bir şey umardı gözleri.
Sağlığı gücü yerinde ya, yoktu ayakta duracak hali.
Arabesk bir hayatın, Yeşilçam tadında bir filmi gibi.
Yaşadığı hayat, bayat bir hikaye, hepimizin bildiği.

Kıçı açık berduş olsa da, herkese yardım etmek ister.
Taş atıp kol yormadan, varlığı olana gözlerini diker.
Ver gülüm, al gülümle bedavadan kahramanlık düşler.
İşin yoksa test et, psikolojini bozmaya ciddi azmeder. 

Bir bilmediği vardı onun ve kimse de söyleyemedi.
İnsanlara kızmaktansa bir yerden başlayabilirdi.
Helal kazandıktan sonra, çalışılan işin yok ki önemi.
Muhtaçlara kendin yardım et, önce düzeltip ahvalini.

Neden olmasın ?
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AKLIM SENDE

Aklım mı sende kaldı, sen mi kaldın aklımda.
Öyle dağıttı ki gözlerin, kendime gelmem daha.
Niyetim de var mı ki zaten, çıkmazından çıkmaya.
Gönlüm razı değil kovalasan da, gölgenden kaçmaya.

Yokluğun varlığıma iyi gelmiyor, aklım sende. 
Üzülüyorum olmadı, severken ayrılmak böyle.
Gözlerim terler,hatıra ateşi vurdukça yüzüme.
Dayanmak zor seçmediklerim, kıyarken seçtiğime.

Kaprislerden yapılmış yolda, zor kader deyip yürümek.
Hoşgörü yetmezliği büyük yara, göz ardı edilemeyecek.
Başkalarının doğrularını yüklenen, bir bedeni sürümek.
İsyana gebe ruhlar çoğaltır, dert bitmez ve bitmeyecek.

Yokluğunun varlığıma kastı var, aklım sende. 
Üzülüyorum olur mu, severken ayrılmak böyle.
Gözlerim terler,hatıra ateşi vurdukça yüzüme.
Dayanmak zor seçmediklerim, kıyarken seçtiğime.
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ÇARPA ÇARPA

Her insan yeni bir sayfa, tertemiz başlar hayata.
Yol aynı koşullar farklı, yürür ve başlarız koşmaya.
Herkes sonsuz umutla, pembe bakar yaşama.
Sistemse tuzaklarıyla, çalışır bizleri kapmaya. 

Yeni hayatlar malesef, eski kaderlere mahkum.
Kendimi kopya bir hayatı, yaşıyorken buldum.
Zaman değişir maya değil, makyajlı ruhlar dostum.
Netice belgesidir aslında, senin kim olduğunun.

Her büyük küçüğünü, koruyup kollamak ister.
Aynı hatalar tekrar etmesin diye edilir, nasihatler.
Her küçük büyüğünü biraz eğitimsiz, cahil zanneder.
Herkese uygun tuzaklar var, düşünce iş işten geçer.

Doğanın kanunu bu sanki, istediğin kadar yor kendini.
Tarih tekerrür eder, farklı yol aynı sonuca götürür bizi.
Meraka karşı konulamaz, her can test eder hevesini.
Başka acı ders olmadı bize, acımız olmaz başkasının dersi.

Çarpa çarpa öğrenmeli insan, öylesi sanırım doğrusu.
İyilik alışkın, koruma bağımlı, yapıyor çoğumuzu.
Çarpa çarpa anlamalı insan, böylesi sanırım doğrusu.
Ayakları üzerinde durmanın, herkes bulmalı yolunu.
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FARKINA VARSAN

Aşktan bahsediyorken, yalan söylemek olmaz.
Ben kıyamam sen yine hayal kur ama umarım kırılmaz.
İstediğin maddi hayatı, vadetmeye gönlüm varmaz.
Bana gel aç bırakmam, çalışırım, alın terim kurumaz.

Yatlar katlar alamam ama çalışır ara sıra kiralarız.
Sen bunları boş ver şimdi, bak seninle ben varız.
Bahçemde açan zambakların selamını getirdim sana.
O kadar taze, öyle güzeller ki kıymazsın koklamaya.

Değişen dünya, değişen çağ, nice nimetler sunuyor.
Herkes gibi senin de gönlün, neler isteyip arzuluyor.
Ah bir de farkına varsan gülüm, neleri de kaybettiriyor.
Değersiz sayılan değerler, bugün mum ile aranıyor. 

Mücevherler alamam ama el işim takılar takarım.
Sen bunları boş ver şimdi, bak yanında ben varım.
Çiçek açan meyve ağaçlarının, selamını getirdim sana.
O kadar taze, öyle güzeller ki kıymazsın bakmaya.
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KENDİMİ İTTİM

Doğanın hınzırlığı elbette vardır, kaynatır kanını.
İlk görüşte vurulmuşluğun, olabilir ilk açıklaması.
Farklı dünyalardan gibicesine, büyütünce farklılıkları.
Değişim kaçınılmazdır, geliverir hareket zamanı.

Bir örneğe bakıp da, kopya çekemezsin, olmaz.
Tarif edilemeyen bir hal bu, kolayı bulunmaz.
Rol yapmaya asla gelmez, oyunlar asla tutmaz.
Kazanması zor, kaybetmesi kolay, aşk unutulmaz.

Aşkından geçip cananım, kendime geldim.
Kendimde kalan seni, yine çok çok sevdim.
Aklımı kullanarak, uğrunda güzelce delirdim.
Eller adını ne koyarsa koysun, ben seni sevdim.

Tüm bildiklerimi unutmadan, başlayamadım sana.
Pervane olmuşluğumu, açıklayayım bu hususla.  
Güzelliğin, bildiklerimin çok ötesindeydi açıkça.
Kendimden ittim kendimi, ulaşabilmek için sana.

Aşkından geçip cananım, öyle kendime geldim.
Kendimde kalan seni, her gün daha çok sevdim.
Aklımı kullanarak, aşk yolunda güzelce delirdim.
Sen adını ne koyarsan koy, ben seni sevdim.
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LAFI DOLANDIRAMAYANLARDAN MISINIZ

Lafı dolandırmadan söylesem de, istemeyen anlamaz.
Dolandırdığım laflar da, sanmam yer olsun anlaşılmaz.
Ön yargı yeleğini seven ile çıkarmadan tartışılmaz.
Göze göz, dişe diş, yanlışa yanlış kafiye uysa da yapılmaz.

İyiliğe azmettirdim kendimi, güpegündüz herkesin içinde.
Acı yarıştıranlardan kaçtım, topuklarım kıçıma değercesine. 
Kadrolu mazlum, hep borçlu, dertli, alerjileri var şüküre.
Sömürülmemiş duygulardan, toparladım döktüm şiire.

Seveni az, saygı duyanı çok; sevdiği çok, saygı duyduğu az.
Sesli düşünür, gürültülü yaşar ama bağıran taraf olmaz.
Paça çekmez el uzatır, eli havada kalır, paçayı kurtaramaz.
Savaşırken damlamayan gözlerin, anılar geçerken yaşı durmaz. 

Kalp kırmamak için ezilir, büzülür, kırılır kalbim.
İliklerime kadar bilene, kendimi anlatacak yok mecalim.
Nasihat almaya devam, vermeye başlamadan tövbe ettim.
Ben şöyle bir bakıp çıkıcağım, dünya tapusuyla olsun sizin.
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İESTEYN ANALR

Anlmaak ismteeynee, yoğrduun çnee.
Ugyun aıdm elkneir, bşoa giedckleere.
Teakrr tkrear deenemk, öenlimidr eblette.
Olmyaaack dauya, nieyitm yok aimn dmeeye.

Yradmıa uaznan eli, mhtuaç edrseek yradmıa.
Mraol iiçn gleen rhuu, öreselrsek her frsıttaa.
İyi nyeite işthaı, ihtayiç dşıı kabrtatığızmıda. 
Şaşmaamlı hlıza deüşn, iyi iansn nüsfuuna.

Hkalı hksaız dğrou ynlaış, bkıaş açyıısla deşğiir.
Şkaası var ama knedi yok, bkaış aışsı ialç delğidir.
Tkrear gzdeön gçireip, eleektn gçieremk gekreir.
Emtpai ytmeelizği zmanala, ondua sniede derltiir.

İyi oslun dyie çırınpdğıının, nyieti vramı iyi olamya.
Zrola iyiilk olumoyr, kannıadn cannıadn blie osla.
İyeilşemsi bğalı, kdeni akyaalrı üzneride duarmya.
Analamk iesteyn analr, uuzn uuzn antlaıp yolruma. 

*İsteyen Anlar isimli şiir, kelime içerisinde harflerin yerleri değiştirilerek yazılmıştır.
Aşağıdaki habere istinaden deneysel olarak hazırlanmıştır. 
 
“Bir ignliiz üvnseritsinede ypalaın arşaıtramya gröe, kleimleirn hrfalreiinn hnagi srıdaa yzalıdkılraı 
ömneli dğeliimş. öenlmi oaln brincii ve snonucnu hrfain yrenide omlsaımyş. ardakai hfraliren srısaı 
krıaşk oslada ouknyuorumş. çnükü kleimlrei hraf hraf dğeil bri btün oalark oykuorumuşz.”
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İSTEYEN ANLAR 

Anlamak istemeyene, yorduğun çene.
Uygun adım eklenir, boşa gideceklere.
Tekrar tekrar denemek, önemlidir elbette.
Olmayacak duaya, niyetim yok amin demeye.

Yardıma uzanan eli, muhtaç edersek yardıma.
Moral için gelen ruhu, örselersek her fırsatta.
İyi niyete iştahı, ihtiyaç dışı kabarttığımızda. 
Şaşmamalı hızla düşen, iyi insan nüfusuna.

Haklı haksız, doğru yanlış, bakış açısıyla değişir.
Şakası var ama kendi yok, bakış aşısı ilaç değildir.
Tekrar gözden geçirip, elekten geçirmek gerekir.
Empati yetmezliği zamanla, onu da seni de delirtir.

İyi olsun diye çırpındığının niyeti var mı iyi olmaya.
Zorla iyilik olmuyor, kanından, canından bile olsa.
İyileşmesi bağlı, kendi ayakları üzerinde durmaya.
Anlamak isteyen anlar, uzun uzun anlatıp yorulma. 
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OTA BENGA

Adı Ota Benga, ölüm belgesinde Otto Bingo yazılmış.
Belçika Kongosu’ndan getirildi derler, doğru kelime ise çalınmış.
Evli ve iki çocuklu, özgür topraklarda, özgür yaşarmış.
Samuel Philips VERNER’le karşılaştığı gün, hayatı kararmış.

Başka kurbanlar da bulup, zincire vurmuşlar hepsini.
Kırbaçla güdülen yolun sonunda, bekliyormuş gemi. 
Özgürlüğün son günü ve tek gidiş alınmış biletleri.
Makine dairesinde haftalarca aç, unutmuşlar güneşi.

Kendi dilinde ‘’Dost’’ anlamına gelirmiş, Ota Benga’nın adı.
İnsana en uzak ara geçiş formundan, o dönem bilim insanları.
‘’İnsana en yakın ara geçiş formu’’ ilan etmişler, zavallıyı.
Ve hayvanat bahçesinde, maymunların kafesine kapatıldı.

Teşhir ettiler hasılat güzeldi, hayvanat bahçesine akın edildi.
Merakla izledi herkes, gazeteler yazdı, resimleri çekildi.
Kafesine kemik atanlar vardı, çünkü Ota’nın dişleri sivriydi.
Gözlerindeki korku ve dehşetiyse, malesef kimse göremedi.

Baskılar sonrası kurtulmuş teşhirden ve hayvan kafesinden.
Ama kaçamamış, medenileştirme adı altındaki, işkencelerden.
Kobay olmuş, oyuncak olmuş, korkmuş insan denen vahşiden.
Otuz iki yaşında, çaldığı tabancayla kıymış canına bir gün aniden.

*Gerçek bir hayat öyküsünden, derlenerek yazılmıştır.
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ADINI SEN KOY

Olmuşları toplamadım, yarattım toplanacak olmuşlar.
Paylaşmayı bir kenara koyup, büyütmedim egolar.
Örnek olmak filan umrumda değil, kendi gibi olanlar.
Zamanın çöplüğüne süpürülmeyecek sınıfındalar.

Kavramların yer değiştirmesi, zamanın bize oyunu.
Hiç sanmıyorum kavramların, taktığını bu durumu.
İşine geleni rol model yapan, aramıyorsa doğruyu.
Şikayet etmek lükstür artık, zaman onuda vurdumu.

Herşeyin bir kolayı vardır ve tabiki taklidi bulunur.
Kimine yaşamak değil, nefes almak yeterli arzudur.
Hayatının fügüranı olacağa, böylesi belki de uygundur.
Kıyısından yaşar hayatı, yorulmayacağı yol sunulur.

Yapıcıyım lafın gelişi değil, yeri gelmişken söyleyim.
Bir yandan yıkarak diğerini yapmayı, hiç benimsemedim.
Eskimişler değil, başka emekler benim kastettiğim.
Gözyaşları mutluluk temeli ise orada işim olmaz benim. 

Adını sen koy, sınırını sen çiz, hayat senin, keyif senin.
Arzularından daha fazla olmalı, unutmaki emeklerin.
Hep bir fire payı da vardır, bilmelisin bu işlerin.
Bazen heves feda edilir, doldurmaz yerini hayalin. 
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ÂŞIK VEYSEL’E

Sivrialan’da doğan Veysel çayı, aktı geldi Şarkışla’ya. 
Irmak oldu büyüdü, durmadı, sığmadı yatağına. 
Dilden dile dolaştı adı, kendinden önce geldi Sivas’a.
Nehir oldu coştu, yayıldı baştan başa Anadolu’ya.

Toprakla dosttu Veysel, tabiata yaşama aşık.
Terbiye ettiği nefsi, ruhu maneviyata aç, açık.
Tarafsız bir candı, gülsün istiyordu insanlık.
Görmeyen göz değil, görmeyen yürekti karanlık.  

Halk meclisine girmişcesine, kemale erdi Veysel.
Hayat sırrına ermişcesine, yazdı durdu şair Veysel.
Aşk suyu içmişcesine, vurdu saza ozan Veysel.
Güllerin en güzelini dermişcesine, çaldı çağırdı Âşık 
Veysel.

Sivrialan’dan tüm dünyaya, yayıldı sazın, sözün, nefe-
sin.
Kalem tutandan saz çalana, ışık oldun ilham verdin. 
O kadar çok ki sevenin, tahmin bile edemezdin.
Unutmak ne mümkün, dostlar seni hatırlıyor bilesin.
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ADAM

Adam ol dedi durdular, çocukluktan başlayarak.
Çok düşündüm çabaladım, nasıl adam olunacak.
Kimi tutsam elimde kaldı, kimdi örnek alınacak.
Kırk tilkinin gezdiği akıllarla yol nasıl bulunacak.

Yalanlarla yunan düşler, pembe olsa ki kaç yazar.
Kalp kırar, can yakar, dillerin kandırdığı dudaklar.
İstediğin kadar iste, hep oyunu bozar yaramazlar.
Adam sanırsın, ses var, görüntü var, ruhları yoklar.

Nasıl ayırabilirim, doğru mu çınlayan, yoksa yalan mı?
Nasıl anlayabilirim, yüzüme gülen dost mu, düşman mı?
Nasıl görebilirim, perdenin arkasında, sorutanları.
Nasıl duyabilirim, düşünüp taşınıp, sonra susulanları.

Ağlamak zayıflık değil, sen öyle diyenlere inat ağla.
Bence ağlamak yıkamaktır, içini ve ruhunu bir bakıma.
Bırak aksın gözlerinden, kalbinden düşenler aşağıya.
Yıka kızaran gözlerini,  sil burnunu, devam et yoluna. 

Nasıl öğrenebilirim ben, bilen varmı adam olmayı.
Standart dışına çıktığında, göze almak mı horlanmayı.
Evle iş, bordro ile taksitler arasında, mekik dokumak mı.
Yoksa miras kalan kopya hayatları, yeniden yaşamak mı.

Öyle görünüyor ki adamlık tanımı, kişiden kişiye farklı.
Herkes kendince pişirmiş, hafiften yanmış biraz da altı.
Sorum fikrimi sormayanın, fikriyle nasıl adam olunacağı.
Sahi şarkısı bile var, yazsam google’a acaba çıkar mı.
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AŞK BU GEÇER

Biliyorum çocuk, aşk bu ama geçer.
Bazen akıl baştan, geri dönüşümsüz gider.
Hepimizi hasta etti ve etmeye devam eder. 
Her şeye dayanan yürek, savaşmadan pes eder. 

Hangi çılgın aşkı tarif edecekmiş şaşarım.
Nice şairler ozanlar, biçare kaldılar yanarım.
Âşıkların dilinde ve dans edip tellerinde sazın.
Tutmasını bilene, açar cennetten kapı ansızın.

Tarifi yok ve tedavisi, kalpleri delice çarptırır.
Şimdiki zaman, siler geçmişi ve geleceği kuşatır.  
Odur ki sultanları, kralları, çocuk gibi ağlatır.
Gücün satın alamayacağı, bir tek o vardır.

Aşk bu çocuk, geçer ama yine döner gelir.
Başka bedende, başka gözlerde yanar eritir.
Zora gelmez ve ihmale, kaçırmamak gerekir.
Hastalık halidir aşk, ancak çift yürek iyileştirir.
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ASLAN GİBİ

Oturmuş diken üstünde, dört açmış gözlerini.
Hazır hep en kötüsüne, kenetlemiş dişlerini. 
Kulaklar kirişte, sanki sonsuzluğu dinler gibi.
Tek gözü açık uykuların, yarım rüya mahsulleri. 

Aç kalmak değil, borçlu yaşamak öldürür eri.
Zil değil davul çalsa, duymaz karnının sesini.
Zaten gururdur, hayvandan ayıran bizleri.
Başı dimdik, alnı açık, yaşar aslanlar gibi.
 
Yürür  yolunda, zorluklar biler azmini.
Düşerse uman gözlerle, aramaz birilerini.
Kimseye sipariş etmez, kendi yapar işini.
Keser elleriyle göbeğini, aslan gibi.

Yattığı yerle, ettiği sözle, belli eder kendini.
Sahtekâr köylülerce, kovulmak olsa da bedeli.
Değişirken zaman, olmadığı rol çekmez ilgisini.
Hayatsa balo gibi, çevrede yüzler hep maskeli.

Aşk için bile yakmaz, vazgeçmez gururundan. 
Bilir aşk çıkmaz gururu, ayaklar altına alan âşıktan.
Olduğu gibi sevmiyorsa, kaybetmiştir en baştan.
Taviz, fedakârlık değil, çünkü kaçış yok kukla olmaktan. 

Aforoz ederler hoyratça, değneksiz köyün köpekleri.
Sürüsü bir aslan etmez, menfaat kör etmiş gözlerini.
Kendi çöplüklerinde, her gün katlederken erdemi.
Asla dengi değiller, o yaşar ve ölür, aslan gibi.
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BEN VARIM

Tatlı dile hayranım, muhabbete hep varım.
Kırmadan kırılmadan, tatlı yiyip konuşalım.
Dostluğa, sırdaşlığa, kardeşliğe açık kapım.
Hoşsohbete, tatlı dile, doyulur mu cananım. 

Ben varım, pamuk eller çiçekler ekecekse.
Ben varım, toprak fidan için bellenecekse. 
Ben varım, ayaklar güzellik için gidecekse.
Ben varım, dünya iyiye doğru değişecekse.

Tebessümün, güler yüzün,  abonesi hastasıyım.
Komik, esprili ağızlara, 24 saat açık kulaklarım.
Mahkeme duvarı suratlara, doydu dört bir yanım.
Bile isteye pozitif enerjinin, çekim alanındayım.

Ben varım, kollar yıkarken değil, yaparken yorulacaksa.
Ben varım, toprak dövülecekse, kürekle ve kazmayla.
Ben varım, bir tuğla bir diğerinin, üstüne konulacaksa.
Ben varım, iyiliğe gebe yürekler, güzelliği doğuracaksa.

Neşeli şarkılar türküler, ruhumun, bedenimin ilacı.
Yetenekli, güzel seslerin, kulaklarım büyük hayranı.
Acılar ağıtlar ilhamların, kara kostümlü oraklı celladı.
İyilik, dürüstlük, adalet, aşk, sevgi oldurur olmazları.

Ben varım, tokmak davula düğün için vuracaksa.
Ben varım, kollar kolları halaylar için sıkacaksa.
Ben varım, bileklere kelepçe değil, bilezik takılacaksa.
Ben varım, eller kanla değil, kınayla kızaracaksa.
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NERDESİN
Nerdesin, 
Yokluğun dayanılmaz oldu.
Nerdesin, 
Sensiz geçen günler ve geceler.
Tenime bıçak oldu.

Nasıl özlüyorum bilemezsin, 
Geçen güzel günlerimizi.
Nasıl arıyor bilemezsin, ellerim ellerini.

Nerdesin, 
Unutamadım seni.
Nerdesin, 
Yüreğim şimdi yangın yeri.

Yanağımda acı bir zemheri soğuğu, 
Odamda ılık ve buruk bir hava.

Uzaklardan sesin geliyor, 
Duvarları delip geçerek.
İçimden geçen trenler alıp götürüyor seni.
Demir tekerleri ile yüreğimi ezerek.

Nerdesin , 
Yokluğun dayanılmaz oldu.
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BİLEN VAR MI

Kafası güzel bir hayali, kurmak öyle kolay mı.
Kurduğunu elleriyle yıkmaksa, yıkar adamı.
Zayi olan emek eşittir, kayıp zaman anladın mı.
Zamansa süresi belirsiz, hayattan altın parçası.

Çıktığı yolda sapıtan çok, kolay denmedi oysa.
Çok zor baştaki heyacanı, korumak sona doğru da.
Kiminin göz yaşları, kiminin kanı karışır yollara.
Kimi havlu atar, kimi kurban hain yoldaşlarına.

Ağlatmadan gülmenin yolunu, yok arayan.
Birileri yaşasın diye, birileri ölüyor her an.
Tabiat, gücü gücü yetene, peki ne yapsın insan.
Besin zinciri birbirini, insansa hepsini yer, nefes alan almayan.

Herkesi kaderine terkedip, sağ kalanı sevmek âdetimiz.
Hayatta kalmak için kimleri yaktı, sormadık hiçbirimiz.
Güçlü olan yaşar ya, günahkar vahşi doldu gemimiz.
Şimdi o gemide kim öle kim kala, bakalım göreceğiz.

Gülmekten ölürdük, ölene gülmeye başladık.
Çoğumuz mutsuzların hüznünde, teselli aradık.
Silindi gülücükler yüzlerden, asık suratlarla kaldık.
Allah aşkına hangimiz empati, özeleştiri yaptık.

Bilen var mı, bile bile felakete gitmek neden.
Doğru söyleyen tükendi, çünkü kovuldular köyden.
Dinleyen lazım bize, konuşana doyduk cümleten.
Bencillikle alınan yolun, hayır gelmez menzilinden. 
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CENNET YA DA CEHENNEM

Dünyaya geldiğimizde, yoktu melekten farkımız.
Büyüdükçe bedenler gibi, değişti ruhlarımız.
Tamamen şansa kalmış din,dil,ırk sınıflarımız.
Bu yüzden insanlara, kin, nefret duymak anlamsız.

Ne dediğinden çok, ne yaptığına ver önem.
Unutma ki yaşam, gelip geçici bir dönem.
Orta bir yol yok hayatta, bizleri bekleyen.
Karşılığı yaşantının, cennet ya da cehennem.

Dünyada istersen, herkesi kandırabilirsin.
Gününü gün eder, sefa içinde yaşar gidersin.
İyi ya da kötü olmayı, kendin tercih edersin.
Ama ortada duramayacağını, iyi bilmelisin.

Ne ektiysen hak katında, biçtiğin o olacak.
Dünya malı elbette ki, dünyada kalacak.
Doysa da doymasa da ruh, ahirete uçacak.
Gidecek yer, cennet ya da cehennem olacak.

Öğretilene laf yok ama bir de farklı açıdan bakalım.
Belki dünya, başka bir hayatın, cenneti unutmayalım.
Cehenneme çevip, yeni bir cennet ummayalım.
Doğrusu kıymetini bilip, bir taşla iki kuş vuralım.
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HER YER GURBET

Ömür geçti gurbette, her günü hasret memlekete.
Planlamış değildim, kader diyorlar ya, belki de öyle.
Zamanla ıraklaşırsın gözden, gel diyenin kalmaz  geride.
Döner bir bakarsın, senden daha uzak, herkes birbirine.

Eskiden olsa belki anlarsın, iletişim neredeyse yoktu.
Hasretle yanan yürekler, bir mektupla nasıl da soğurdu.
Şimdi her imkan varken, eş dost sesimi, yüzümü unuttu.
Çuvaldızı batırıp kendime, tesellim, hayırlısı demek oldu.

Nerede olduğumun önemi yok, yüreğim hep sevdiklerimle.
Anladım ki mesafeden değil, bitmiş sevgi, höşgörü kalplerde.
Özleyen de sağ olsun özlemeyen de, seven de, sevmeyen de.
Yüreğinde sevgi damlası kalmadıysa, artık sana her yer gurbet.

Sevmeyi bilmeyenlerce sevilmek, kaderin acı oyunudur sana.
Aynı şeyleri yüzlerce kez söylemek, beyaz saçlar eker başına.
Bugünden vazgeçmiş, çalışırdım, bağlamış umutları yarınlara.
Ben yarınlar için çabalarken, sırtımdan dün vurulmuşum oysa.

Üzdü beni mutsuzluk azmimiz, oysa mutluluk için çok sebep var.
Ne yapsın, mundar ettiğimiz anlar kadar, ömrü olmayan insanlar.
Doğmadan öksüz kalanlar, yavrusunun yasını tutan ana babalar.
Dermansız dertlerin pençesinde, kahroluyorken milyonlar.
Dert üreten, şükretmeyi unutan herkese,  her yer gurbet.

Sevenin kalmadıysa, adını anan, sesini özleyen.
Yabancınsa artık, doğduğun evin ve mahallen.
Sırtını dönüp yatan eşin, sıcak yatağın ve hanen.
Hatta bedenin gurbet olur, ruhunu esir edersen. 
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ZAMAN

İyilik siliniyor zamanla, kötülüğe silgi değil, zaman ama.
Neyi nasıl yaptığın kadar, fark eder inan zamanlama.
Doğru yer ve zamanın azı şans, çoğu âyandır adama.
Kader, kısmet, alın yazısı pişer vakitle, harcıysa çalışma.

Soruları doğuran sorunlar, büyük dertlerin aşısı.
İhtiyaçlar, icatların ilham perisi değil öz babası.
Krizi yönetmek marifet, fırsata çevirmekse âlâsı.
Zaman öğretir, unutturur, tercihler ruhların aynası. 

Lafı dolandırmadan, dolanmışı çözmek asıl mesele.
Fikirler ölümsüz, yazdırır tarihi yazanlar hanesine. 
Dedikodu sadece bağlı, ruhunun çekim gücüne.
Vara yok diyen kısa vadede var, yoktur uzun vadede. 

Elmayla armut karıştı mı, polemik kokar ortamda.
Kulaklar dinleme niyetli değil, hata arama modunda.
Vakitsiz öten horozun, başı ağır gelir vücuduna.
Keşkeleri az bir hayat yaşamak, sana bağlı yalnızca.

Zaman iyileştirir, zaman azdırır yaraları.
Tüm bunlar bizlerin, zamanı kullanışına bağlı.
Telafisi kıt hayatın, olmuşsak hoyrat çocukları.
Nafile kendi düştüğümüz yerde, akan göz yaşları.
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GEÇMİŞ OLSUN

Derler ki kriz fırsattır, değerlendirebilirsen tabii.
Kadere küfüre alışanın, fırsatları görmez gözleri.
Elbette hoştur, olmalıdır herkes için fırsat eşitliği.
Hayat öyle değil ama dünya kurulmadı o kafayla.

Geçmiş olsun,
Yokluğun içindeki zenginliği, bulamadıysan.
Geçmiş olsun,
Varlık içinde, yoksulluktan kurtulamadıysan.
Geçmiş olsun,
Çok çalışmak sevmek, işin sırrı anlamadıysan.
Geçmiş olsun,
Zaman en kıymetli sermayendi, boşa harcadıysan.

Her başarılı insanın arkasında, vardır bir musibet.
Bin nasihat gücünde etki yapar, görenler eder hayret.
Motivasyon çok önemli ya, zorla güzellik denen meret.
Kıçı açık kahraman üretir, yarışır entrikalar ve ihanet.

Geçmiş olsun,
Acın ilacındı, sen bunun farkına varmadıysan.
Geçmiş olsun,
İlacın acısına dayanamayıp, kullanmadıysan.
Geçmiş olsun,
Yoktan var etmek gibi bir serveti, istemiyorsan.
Geçmiş olsun,
Birden zengin olmak, kolay kazanç düşlüyorsan.
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HAYALLER KURARIZ

Ne güzel hayal kurmak, koyup tebessümü yüzüne.
Usulca ısıtıp yüreği, boyutlar arası gezgin gibisine.
Tüm gözlerden kurtulup ve uzak alabildiğine.
İç dünyamızda korkusuz, sınırsız, kuşlar gibi özgürce.

Kimbilir belki de vardır, başka hayal kuran canlılar.
Dalında şarkı söyleyen bir kuş, düşleyebilir ağaçlar.
Fırtınada pırıl pırıl gökyüzü, hayallerken martılar.
Her gün düş kurar, farkında bile olmadan insanlar.

Kurduğum hayallerin, peşinden koşarken fark ettim.
Özgürüm sandığım dünyamda, kapkara eller sezdim. 
Şaşırdım inanmadım ama güdüldüğümüzü hissettim.
Sahte hayaller için, yok oldukça yürekler, kahrettim.

Öyle sanıyorum ki, hayal kurmanın da bir adabı var.
Bazısını kurduğun gibi, yıkmasını da bilmek yarar.
Kimisi hayalinin kahramanı olmaya üşenir kaçar.
Küçülür yabancı bir hayalin, figüranı olacak kadar.
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AKLIN BAŞINA GELİR

Sevginin gücünü, vefasızlığın hüznüne alıştır, az üzülürsün.
Karşılık beklemezsin ama nankörlük, mutlaka görürsün.
Mutlu etmek kolay değil ama mutsuzlukta özgürsün.
Gelmez olası o an gelir, en sevdiğini görmez gibi yürürsün. 

Hayat dersi bitmez, hâlâ cetveli parmak uçlarını sızlatır.
Yaşını başını alsan da, astığın yerden eleğini aldırır.
Kimini bitirir başlamadan, kimini yeni baştan başlatır.
Hangisi kötü, asıl kötüsü, kötüler arasında seçim yaptırır. 

Hayatın sırrını arıyorsan, bence arama acele et yaşa.
Hayat felsefesi yapılsa da, yaşamak için gerçekten kısa.
Haketmediği kadere güdülüp, kimlere kötü son görüldü reva.
İhanet pastasından büyük bir dilim, düştü çoğumuzun payına.

Aklına gelmeyenler başına gelir, aklını da başına getirir.
Kimi küser kimi tecrübe der, kolay mı bedel gerektirir.   
Hırsız içerdeyse kapıya iyi kilit, fuzuli masraf demektir.
Anlam vermeye çalıştığın ihanetler, seni yer ve bitirir.
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EŞEK

Şarkı yapanlar oldu, bilmezsin senin adına.
Güzel gözlerine, hayrandır bütün dünya.
Ama anlamadığım bir şey var ki hâlâ,
Aslan de sevinir, eşek de kızar insanoğluna.

Belki de hâlâ geçim kaynağısın, bir çok yuvaya.
En ağır yükleri acımadan, bindirdik senin sırtına.
Dağ teğe demeden, koşturdun hep yardıma.
Ödülün bir yudum su, bir tutam saman olsa da.

Yük taşıttık yetmedi, kendimiz bindik sana.
Yağmur çamur demedik, sürdük seni her yola.
En acısı yıllar geçip de, takatten düştüğün anda.
Emeklilik ödülün, malzeme olmaktı, salam, sucuğa!

Senin adını, küfür olarak kullandık biz.
Kıymetini bilmedik ama yapamadık da sensiz.
Kancık dedik yârine, sıpa dedik yavruna.
Hiç kızmadın, küsmedin, isyan etmedin buna. 

Okurken bu satırları, kimileri güler belki.
İtiraf eden seyrektir, kendindeki eşekliği.
Oysa bir baksa hayatına, hangimizde yok ki.
Hakkını helal et, kızma, küsme, seviyoruz seni. 
 
Sakinsin, sevimlisin ve iyi kalplisin.
Ağzı var dili yok, garibanın yârenisin.
Ama anlamadığım bir şey var ki, hâlâ,
Aslan de sevinir, eşek de kızar insanoğluna.
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HİÇ

Yakacağım resimler, biriktirmişim albümümde.
Doyamadığım öpücükler, bulantı oldu miğdemde.
Anı yaşayorum derken, vakit harcamışım işte.
Dönüp baktığımda kalan, kocaman bir hiç yine.

Her fırsatta aradığım dostlar, unutulmak için miydi.
Fikir ayrılıkları, büyük fedakârlıkları, iyilikleri sildi.
Ne yapsan boş insanlarda, vefadan eser kalmadı ki.
Doymaz hayvani açlık içgüdüsü, bastırmışsa kalbi.

Dört nala hevesler dalgası, söner yan gelip yatış merakında. 
Umutlar can simidi, çığlık çığlığa geç kalmışlık fırtınasında.
İyi niyet derinlerinde kulaç kulaç, hoyratça gidilir vurguna.
Keşkeler öncesi hovardasından, eser yok hatalar sonunda.

Kendine yontulmuş zaferler sarhoşluğu, kokmaz nefeste.
Öldürülen nefis, ölmüş eşek misali, kurtlar saldırsa bile.
İçten pazar gözlerden sızar, belli eder müşterisi keşikte.
Varlık artı yokluk eksi, iter yoksul artı ve eksiyi, fizik delirse de.
 
Bir parça anne karnı huzuru, bir nefes anne kokusu.
Biraz yeşil, biraz çiçek, ağaçlar meyveler çalısı otu.
Bir parça baba şefkati, gül yüzü, bir çift sözü, hepsi bu.
Gerisi bir sayfada silgi bekleyen, karalama doğrusu.
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İĞNE YASTIĞI

Kötü yanında hayatın, yok mudur bizde kabahat.
Başkasına yıkan yürek, sonsuza dek etmez rahat. 
Dozu kaçık sabır, kronik susma, tutulmamış nasihat.
Varken denge katlanılır, bozuldu mu, çekilmez hayat.  

Masum olmayanı masumiyet, kötülüğe azmettirir.
Yumuşak yüz, sert bedel öder, ihtiyaçlar ürettirir. 
Mıknastıs  gibi çekmez, iğneler yastığa batarak birikir.
İğne yastığı olmak, bazen tercih, bazen seçilmişliktir. 

İğneden korkar herkes, çuvaldıza asla gelemez.
Canı yanmadıkça yanan canları, görmek istemez.
Akapunktur değil ki bu, yastığa bir fayda vermez.
İz bırakır her seferinde, sırta saplı iğneler düşmez.

İğne yastığıyım ben de, hem de sevdiklerimin elinde.
Bariz bir seçilmişlik ve var tabii biraz tercihte.
Ama tercih etmediğim onca acı saplandı yüreğime.
Akapunktur değil ki bu, yaralar fayda vermez kalbe.



-39-

KAR DELEN

Güzel yüzün kara kışta, karı delen kardelen gibi. 
Umut verip al işte, hayata tutun diyordu sanki.
Karanlık gecenin sonunda, doğan güneş misali.
Yüzüme vururken sıcağı, ovuşturdum ellerimi.

Kar delenimdin, umudun bittiği yerde açan.
Yâr dediğim, kalbimi baştan başa yaran.
Al dedim varımı yoğumu, ne varsa benden kalan.
Alıp gitti beni benden, başlattı yeni baştan.

Gülmeyi unutan yüzüme, tebessümler ektin.
Filizlendi tebessümler, kahkahalar biçtin.
Saklasam da, gözlerimdeki hüznü farkettin.
Ben kaçtıkça cevaplardan, sen sorgu sual ettin.

Bin derdim var dedim, sadece birini söyledim.
Bir derdin yükü altında, beni senden ettin.
Bin kere gitsem kendimden, yetmez kardelenim.
En büyük derdi giderken, kalbime sen ekledin. 
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UÇURUM KENARI İZLENİMLERİ

Biraz umursamazlık oldu, eh birazcık da aptallık.
Saflıkla salaklık bandında, iyi huylu çocuklardık.
Kimi yumuşak zemine,  kimimiz çok sert çaktık.
Ayaklar yere değinceye dek, bayağı düşüp kalktık. 

Zeki olmak önemli ama insan bu merak ediyor.
Hatadır biliyorsun ama yine de elin gidiyor.
Dersini almış ise zaten yol hemen değişiyor.
Azmettirilen ruhlar, küçük bedende bile büyüyor.

Uçurum mu uçuyor bana doğru, yoksa ben mi ona.
Düşlerimden düşerken, keşke bir mola arası olsa.
Yağmurda dansedip, denizde oynaşıp balıklarla. 
Islanmasa kıyafetim ve saçlarım hep kuru kalsa.

Hayat anne şefkatiyle sarar sarmalar, ayırt etmez.
İyisi kötüsü birdir, roller farklı gibi ve biz aktörler.
Filmlerde tekrarı vardır defalarca çekilir sahneler.
Hayat o şansı vermez, ondandır bu bol hatalı haller.

Kabullenmek zor olsa da , pamuk ipliği hayat kırılgan.
Çok uzun sanıyorken,  sonuna gelinebilir her an.
Yükselirken, altına koyduklarını seçmiyorsan.
Uçurumun olacakları, düşerken görürsün tekrardan. 

Uçurum mu uçuyor bana doğru, yoksa benmi ona.
Düşlerimden düşerken, keşke bir mola arası olsa.
Yağmurda dansedip, denizde oynaşıp balıklarla. 
Islanmasa kıyafetim ve saçlarım hep kuru kalsa.
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MİRAS

Kimileri değiştirmek ister dünyayı, sırtlamış hayallerini.
Kimindeyse, dünyasını değiştirmek isteyenlerle savaş hali.
Ekmeden biçenler, ekip biçtiğine ortak sayarken kendini.
Mutluluk azmine pusu kuranların, nazarlı bakar gözleri.

Dün üzülüp unuttukların, köz gibi yanar kalbinde.
Bugün üzülüp unutacakların, benzin döker üzerine.
Yarın üzülüp unutmayacakların, patlatır tüm gücüyle.
Korkarım böyle bir hayattan, nefret miras kalır sadece.

İğfal edip masumiyeti, sadece almayı, paylaşmak sayarlar.
Açılır arada mesafe, çıkar için değişen doğrular kadar.
Niyet kötü, kalp kötü, karakter bozuk ve hasta ruhlar.
Bir kez gelinen dünyada, buna maruz kalış akla zarar.

Tercih etmediğin atmosferde, her nefes yeşertir isyanı.
Sorumluluklar, ekmek parası, hatır, gönül, bağlar insanı.
Özgür ruh esir bedende olmaz, bu komedinin dik âlâsı.  
Sustukların, kaderin olur, ister inan, ister de alında yazı.

Dün üzülüp unuttukların, köz gibi yanar kalbinde.
Bugün üzülüp unutacakların, benzin döker üzerine.
Yarın üzülüp unutmayacakların, patlatır tüm gücüyle.
Korkarım böyle bir hayattan, nefret miras kalır sadece.
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HİÇ İŞTE

Hani derler ya o para değil, dost kazandı.
İnsana yatırım kumar, taviz ister hassaslığı. 
Kendine özeni perdeler, örseler kırılganlığını.
Ve büyük zarar edersin, zaman eledikçe dostları.

Dost sandığın düşman olur, öylece bir anda.
Dostluk uman başın, düşüverir yanlış omuza.
Beklemediğin birinde, şevkati bulduğunda.
Piyango gibi sevinirsin ve al vurur yanaklara.

Hiç işte, bilinmeyenlere karşı savunmasız.
Avcı sanarken kendini, av oluş apansız. 
Hiç işte, sonsuzluğa karşı çelimsiz kalış.
Bildiklerin yanılınca, çırılçıplak ve yalnız.

Biriktirdiklerini,  paylaşmak istersin almaz.
Biriktirdiğini öğretip, katiyen paylaşmaz.
Kimseye benzemediğini, düşünürsen olmaz.
Ruh eşin çok devam, oku, insanlar kitap biraz.
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ZOMBİ

Ben bir zombiyim,  terk edilmiş kadere.
Ben bir zombi, açlığının güdümünde.
Ben bir zombiyim, sniperin hedefinde.
Ben bir zombi, ölü kalbi canlı bedende.

Avcı gibi görünür, aslında avın ta kendisi. 
Kandırılan aklı yitik, yaşayan ölü şimdi. 
Korkunç yüzünü görse, önce ölür annesi. 
Nüfus dengelemede, sefil bir kobay faresi. 

İster zombi de, ister hortlak, gulyabani.
Dokunmadıkça sana, yaşa yokmuş gibi.
Doğmadan ölüme itilen, ölmeden olur zombi.
Av mevsimi gelince, her yer yangın yeri.

Yapılan filmler, acaba tatbikat olabilir mi.
Hasta ruhlar inlerde, felaket hazırlıyor sanki.
Hapla perakende atılan, toplu kuduruş temeli.
Fırsat vermezsek eğer, görürüz güzel günleri.

İster zombi de, ister hortlak, gulyabani.
Dokunmadıkça sana, yaşa yokmuş gibi.
Doğmadan ölüme itilen, ölmeden olur zombi.
Av mevsimi gelince, her yer yangın yeri.
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HERKESİN ELİNDEKİ KENDİNE

Çıkar çıkmaz bir sokak, uğruna yaşar alçak.
Aç gözlerin bayramında, ne ocaklar yıkılacak.
Fareler bu labirentte, birer birer test olacak.
En iyisi girme o kapıdan, çıkışı olmayacak.

Emmim, dayım kesem, elimi soksam yesem.
Zorlasam da gülüm, başka moda giremem.
El pençe divan durup, kula kulluk edemem.
Dünya malına değil, canana can feda, felsefem.

Çıkar için savaşır, kimileri gündüz gece.
Arkadan vurur, satar, iki eli iki cephede.
Açlıktan yokluktan olsa, yine bir nebze.
Bunlar kütük, odun olacaklar cehenneme.

Ne denir ki aşkla, şevkle ihanet edene.
Adı çıkmış şeytanın, rakip mi böylelere.
Teslim olmuş ruhları , egoya, bencilliğe. 
Toprak doyurur gözünü, vakti geldiğinde.

Kopya çekmeden, bir sınav yap kendi kendine.
Değer mi, ben ne yapıyorum diye bir sor hele.
Bir dakika sonramızın, garantisi yokken bile.
Can yakıp zulmetmenin, mantığı nerede.

Herkesin elindeki kendine, aman başkasına verme.
Soyka biriktirmektir bu, dünya malı tamah edene.
Sen çoktan gitmiş olacaksın, azrail geldiğinde. 
Vedalaş şimdi mal mülkle, tabii izin verirse. 
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NE OLDU

Ne oldu canım benim, neden öyle şaşırdın.
Seğiren gözünde izi yok, beklediğin manzaranın.
Çünkü dünkü aklımı, şimdi yanıma aldım.
Birikmesin daha fazla diye pişmanlıklarım.

Beyaz sayfa kalmadı, defter, ağaç, orman tükendi.
Tek sen mi, ben de bilmiyordum varmış sevginin limiti.
Koşarak gittin inceldiği yere ve kopardın ellerimizi.
Teselli edecek kimse yok, vur taşlara başını şimdi.

Gard almadıkça, semirdi muhteşem iştahın.
Azmettirdi yolları ayırmaya, o sonsuz açlığın.
Kaçarı var mı, yoktu aramıza mesafe koymanın. 
Ne oldu deme, ortada sözlerin ve yalanların. 

Sevmeye ehliyetin yok, sakın bir daha sevme.
Kendi gibi sanan birini, kendin gibi ne olur görme.
Kahrettiğin kalbimin,  talimi yoktu ihanete.
Sevdiği için susan, sustuğu için seviliyor, belki de.
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SUSANLAR

İkiye ayrılmaz insanlar, iyiler ve kötüler diye.
Ben de isterdim, bu kadar basit olsaydı keşke.
Herkesin bildiği gibi, susanlar var bir de.
Haksızlığa susan, işine geldiği için susan.

Kötülük yapmıyor olmak, iyi yapmaz seni.
İyilikler, tertemiz kalplerin, fedakâr meyveleri.
Bir bilen, gören var elbet iç, dış her şeyimizi.
Sinsi ruh küçük akıl, ancak kandırır sahibini.

Haksızlığa susan, dilsiz şeytan, sakın unutma.
Herkes yapıyor diye yanlış, meşru olamaz asla.
Her şeyi bilip, görüp yine de uyuyorsan onlara.
Zaman seni de süpürür, insanlık çöplüğüne sonunda.

İnsanlık mı kalır, ar namus kaldırılırsa rafa.
Şu yüzyılda bu çağda, daha hâlâ mı bu kafa.
Ölüp gidiceksin çok mu zor, yaşamak insanca.
Canlı cansız her şeyin vebali, bizim omuzlarımızda.
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YAŞARIM

Sabah kalkmış erken, ipek saçlarını, taramış meltem.
Çiğ düşmüş al yanağına, ömrüm uzar bir kez öpsem.
Gözlerin mi yoksa, gamzelerin mi daha derin, bilmem.
Düş kurdur kokun, huzur bulurum, ellerinde erisem.

Ölmek nedir ki yaşa de, ben senin uğruna yaşarım.
Kalp muhalifi şu başı, çal taşlara, inan acımaz canım.
Ölmek kolay olan, yaşa de, ben senin için yaşarım.
Kul köle olmak değil, kol kanat, aşkın olmak kastım.

Okyanus misali içimde kopan fırtınaları adın dindirir.
Hipnoz edercesine peşinde, pervane ettiren sesindir.
İpek saçların deli rüzgarların, sanki varoluş sebebidir.
Sen salın gez, çimenler incinmez, hatta dile bile gelir.
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ATLA GEL

Atla gel sevgilim, atla da gel bana, dağ tepe dön dolaş.
Beklerim bekledim hep, yeter ki gel sen yavaş yavaş.
Kim ne derse desin, bu belki de son isteği bu delinin.
Madem düş kuruyoruz, sevdiğim iki şeyi birlikte isteyeyim.

Aşktan yanadır hep kalbim, derinden ve çok sevdim.
Ben güzelliklerin içinde, çirkinlik kırıntısı arayan değilim. 
Çirkinlik içinde mercekle güzellik bulup, büyütenlerdenim.
Tüm dünyaya yetecek kadar çok , sevgi ve aşk dolu yüreğim.

Atla gel sevgilim, atla da gel artık gözüm, gönlüm yollarda.
Nal sesleri, eşsiz güzellikteki, bir melodi gibi kulaklarımda. 
Daha hızlı gelirsin, atarsan hesaplarını, kaygılarını aşağıya.
Gücüm kalmadı bir yarın için daha, bugünü harcamaya.
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HERKESİN BİLDİĞİ SIR

Nice şairler, ozanlar, tarifi uğruna üzdü kendini.
Aytekin deli misin, uğraşma aşk bu üzer seni.
Dizer sıraya tek ayak üstünde, fakirini zenginini.
Kimler onun uğrunda, ah kaybetti her şeyini.

Herkesin bildiği sırdır aşk, miladı kalplerin.
Ararsın bulmazsın, kaçarsın kurtulamazsın.
Herkesin bildiği sırdır aşk, direği hanelerin. 
Asla zorlama olmasın, davul dengine çalsın.

Ayak serçe parmağını, hani çarpınca kapıya.
Çarp aşk acısını, işte milyonlarca kat onunla. 
Kimine bir mucize, kiminin kabusu olsa da.
Aşkın yüzü suyu hürmetine, dönüyor şu dünya.

Herkesin bildiği sırdır aşk, miladı kalplerin.
Ararsın bulmazsın, kaçarsın kurtulamazsın.
Herkesin bildiği sırdır aşk, direği hanelerin. 
Asla zorlama olmasın, davul dengine çalsın.
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ACAYİP

Kurulmuş hayalleri kurmuş, mecali kalmamış azminin.
Kolleksiyoncusu yorgunlukların, akıtılmamış boncuk terlerin.
Tetikteki parmağının cesareti yok, namluda çürümüş mermin.
Çekilmiş çilelerin ustası, kronik, mutsuz üstadı çilekeşlerin.

Okunmuş kitabın, giyilmiş giysin ve sevilmiş sevgilin.
İkinci el aşklar dükkanının, en vefalı müdavimisin.  
Edilmiş dua, söylenmiş yalan, alınmış ah kısmetin.
Beleş düşkünü, dönülmez yol olsa, iki alır bir ödersin.

İçilmiş andın dönülmez yolunda, atar adımlar aheste.
Kan davalı paslı nefreti, kör testere gibi kayar etinde.
Çizilmiş yol, biçilmiş rol, zamanı kalmamış seçimlere.
Durakta indirmiş hayalleri, devam kursakta kalan hevesle.

Bulunmuş icatlar mucidi, yazılmış en güzel şiirler şairi. 
Sondan birinci gelen sporcuların, rezili en dopinglisi.
Patentsiz eserlerin, çalınmış fikirlerin, gözü yaşlı efendisi.
Kaybedenler kulubünde, bonkör ama hep veresiyeci.

Koyun gibi güdülmekten, kesilmiş içgüdünün sesi.
Dostlarla yarıştırılmış acıların, odur mağrur birincisi.
Her şeye bir cevapçı, akıl küpü, profesör, bilirkişi.
Alma odaklı ruhunun bedeni kıvranır, verirken can verir gibi. 

Edilmiş ihanetler, yıkılmış güvenler, dokuza çıkarılmış ismi.
Elinden geleni ardına koymaz, sonra merhamet umar gözleri.  
Kusulmuş kin, dönülmüş din, çıkılmış inin eski sakini.
Yalan dolanda, çok boşa kürek çekmiş ve geçmiş, geçmişi.
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AŞK ISLAH ETSIN

Kapatıp gönül gözünü, nefsinin eseri olduysan.
Dünyanın malında mülkünde, saadet arıyorsan.
Can yakıp kalp kırıyor, hak yiyip ah alıyorsan.
Başkalarının mutsuzluğuyla, mutlu oluyorsan.
Seni aşk ıslah etsin.

Dünya malı yalan, aldanır tapan, anlamıyorsan.
Evlatlarını dövüştürecek, soykalar biriktiriyorsan.
Yalan kılavuzunsa, kursağın haramla doluysa.
İçinde ne insan, ne hayvan sevgisi kalmadıysa.
Seni aşk ıslah etsin.

Yaşamıyor rol yapıyorsan, aşkı cinselliğe, kurban ediyorsan.
Zafere giden yolda, herşeyi mübah görüyorsan.
Seni aşk ıslah etsin.

Dünyada en kıymetli, yegâne hazinedir aşk.
Ona kıyan dünyaya sahip olsa nafile, en fakir olacak.
Alınıp satılmaz o, alan satan hep yalnız kalacak.
Geldiğinde görmeyen göz, belki bir daha bulamayacak.

Kulum elimden ne gelir, beddua da bilmez dilim. 
Duamdır tüm insanlığa, sizi aşk, ıslah etsin.

Gören gözün hakkını veremediysen.
Duyan kulaklara, şans vermediysen.
Duyan yüreğinin kadrini bilmediysen. 
Seni aşk ıslah etsin.

Söyleyen dilin hakkını veremediysem.
Beni de aşk ıslah etsin.
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