Sevdam Bir gül'e
(Gençlik şiirlerim)

M.Nûreddîn Yekta

Merhaba sevgili okuyuclarım
En başta diyebilirmki ben bir şair deĝilim, o yüzden sevgili
okuyuclarım şiirlerimi okurken eksiklerimi görmemeleri veya o
şekilde tamamıyla kabul etmelerini rica ediyorum.
İnsan yaşadıĝı müddetçe çeşitli devrelerden geçiyor.
Küçüklüĝümde veya kendimi genç hissettiĝim dönemlerde
kendi kendime mırıldanıp söylediklerimi bir kitap haline
getirmeyi düşündüm.
Herkesin sevdiĝi bir şey, bir güzel, bir çiçek, bir şehir bir
mekan vardır.
Dünyanın birçok ülkesini gezdim.
En sevdiĝim çiçek Gül
En sevdiĝim şehir Viyana
En sevdiĝim memleket vatanımdır.
Onun icin diyorum:
"Sen ve vatanım
Gülüm benim,
sarı gül,
kırmızı gül,
yeşil gülüm benim,
senin çehrendeki renkler
vatanımı bana hatırlatıyor,
seni de vatanımı da
çok seviyorum,"
Herşey gönlünüzce olsun sevgili gençler!
M.Nureddin Yekta

Adın Gül
adin gül ve sen Gülsün
aĝlama hep yüzün gülsün
Sabah akşam aç elini
Kavuşacaĝımı gun gelsin
seni gördüm şu hayalda
Bir kuşsun aĝaçta dalda
beni aşk olarak al da
Düşmanlar gebersin gitsin
Yangınsın sen yüreĝimde
Tesbihimsin hep dilimde
adın vardır dileĝimde
haydi gel şu çile bitsin
Cananıma haber attım
aşkım üstüne aşk attım
Uĝruna dunyayı sattım
saklamam alemler bilsin
Dunyayi birbrine kattım
Limanına demir attım
Bir deryasın sende battım
Varsın hayat böyle gitsin

Kısa mı uzun mu boyun
Çingenece senin huyun
Seviyorum herkes duyun
Alem duydu sen bilmezsin
Dunyanın guzel kadını
kimse duymasın adını
Aldım senden aşk tadını
Ömrüm sana feda olsun

Adın ve aşk
adın ve aşk
ve sen aşksın
seni gördüĝüm gün
aşkımı tanıdım..
kaybetmek mi
asla
ne seni ne de aşkımı
sen sadece aşk degil
bedenime can
dizimde dermansın!..
kim canından olmak ister
bir tanem?
Aşkın siyah bir nokta gibi
Girdi kalbime
tüm kalbimi kanlar içinde bıraktı
benden alıp sana getirdi
kalbime iyi bak birtanem.
Aska elveda demiş
defterleri kapatmıştım
anahtarı sana verdiĝimi
nerden bilebilirdim ki?

Aĝlarım
Sen gülünce
hayat bulur bu dünya
sen surat asınca
yaĝmur yaĝmaz
güneş doĝmaz
dünya yas tutar
gönlüm aĝlar
ben aĝlarım

Ah Gülüm
gülüm gittin aniden
hiç birşey de demeden
boşaldı odam birden
bekliyorum gel Gülüm
ölüyorum tek gülüm
sensizlik bana ölüm
yandı yürek sustu dilim
bekliyorum gel gülüm
yalnız bıraktın beni
suçum sevmek mi seni
gel yeter etme deli
bekliyorum gel Gülüm
sen hayatsın yaşamsın
sen derdime dermansın
öldürmeye yamansın
bekliyorum gel Gülüm
ya azrail ol öldür
kara topraĝa gömdür
ya gel yangını söndür
bekliyorum gel Gülüm
dilim hep seni anar
yüreĝim yanar yanar
gözlerim seni arar
bekliyorum gel Gülüm

Alışamadım
alışamadım byee'lara
alışamadım
oldum olasıya ayrılıklara
alışamadım
ayrılırken dökülen
göz yaşlarına
gidenin arkasında
el sallamaya
alışamadım
geceleri vedalasırken
byeeee'lara
alışamadım sensizliğe
alışamadım
gülüm alışamadım
sen byee derken
arkandan dönüp bakmaya
kopan yüreĝimin acısına
dayanmaya
alışamadım sensiz gecelere
alışamadım
sensiz rüya görmeye
gecenin her zerresinde
adını sayıklamadan
uyumaya alışamadım
gülüm sensiz bir hayata

Anla beni
gözlerimin önünden
kaybolduĝunu sanma
ben her zaman seni
kalp gözümle görürüm
sevgin, sevdiklerin içimde
senin için yaşar, senin için bakar
senin için güler, senin için aĝlarım
senin dilinle konuşur
senin gözünle görür
senin kulaklarınla duyarım.
Senden başkasını
görmez gözlerim
başkasına varmaz ellerim
sana bedenimle yaklaşmak
bana bir zevk vermez
ben senin içinde
ruhunun ta derinliklerinde
olmak isterdim
tek bir beden, tek bir ruh olmak
ben sen olmak isterim
aç ruhunun kapılarını
artık ayrı bedenlerde
yaşamaktan bıktım
Sensizlikten tükendim
artik anla beni
gülüm çiçeĝim menekşe

Araba
arabaya biner binmez
kayboluverdi yanımdan,
söz vermeler tatlı bakışlar
kaldı Lale parkında,
bir anlık rüya mıydı
bir ömre bedel mutluluĝum?
Bir ömür bu kadar kısa mıydı
sevdamın bakışlarında?
yaktı tüm bedenimi
kara sevdanın ateşi,
kalb yanmamışsa
onu sevdiĝindendir.
çürüdü bedenim
mecal kalmadı,
gözler ölmemişse eĝer
onu gördüĝündendir.

Aradım
Reelde aradım seni,
bulamadım nazlı Dilber,
sanaldayım senin için,
olur musun bana rehber?
Bugün yarın diye diye,
Geçti ömür geçti zaman,
Rabbim gönder bir hediye,
dizimde kalmadı derman,

Aşk ve Sevgi
aşk ve sevgi
havada uçan kuş misali,
iyi bir avcı olsan yakalarsın,
yakalamazsan uçar gider!
yakalarsan;
ona iyi bir kafes
hazırlamalı
çok iyi beslenmelidir,
yoksa ölür biter.

Aşkım
Evet aşkım
sensin dünyaya güzellik katan
güzeller güzeli
Sensin benim ölmüs kalbimi
ihya eden can
Sensin artık çirkinlikleri
görmekten bikan
nurunu yavaş yavaş kaybeden
gözümün nuru
Sensin kulaklarıma gelen
en güzel ses
Sensin bana nefes veren
atmosferim
Sensin damarlarımdaki
al ve ak yuvarlarla donatılan kan
Sensin dakikada 80 defa bedenime
can veren kalp
Sensin şu naciz vucuduma
hayat veren ruh,
her şeyim sensin aşkım,
sen sen

Aşkın
aşkın bir nokta gibi
girdi kalbime
Ve
tüm kalbimi kapsadı
sonra
alıp sana getirdi
ona iyi bak
birtanem

Ay gibi
sen yarı ayaz gecelerin
bulutların arkasında
bir görünüp bir kaybolan
ay gibisin
ben karanlık gecelerde
ormanda kaybolan
şaşkın biriyim
sen göründükçe
aydınlık olur yolum
sabahı yakalıyorum
sen kaybolunca
karanlıĝa gömülüyorum
hasretinle yangından çıkmış
bir orman gibiyim
yapayalnızım içimdeki hislerimle
günüm geceye dönüşür
sen olmayınca
hasret aĝın sarıyor beni
eritiyor beni Serhad'ın zemheriri misali
kış ortasında
çehrendeki güneşin ışınları!...

Aynamsın
sen benim aynamsın
kendime her baktıĝımda
seni görürüm.
bana gelirken
yüreĝini de getir,
ancak o zaman
mutluluĝun zirvesine
ulaşabilirim
öyle bir sevgili buldum ki
tüm dertlerimi unutturdu
beni yeniden hayata baĝladı
ve hayatıma renk kattı.
Hangi dala uzandıysa ellerim
havada kaldı,
bir güzel sevmişti gönül
onu da eller aldı.

Ayrılıĝın acısı!
ayrılıĝın ne olduĝunu
sen giderken,
hasretin ne kadar
acı olduĝunu
senden ayrılırken
anladım
anlamadıĝım
birşey var
senden neden
hala uzakta olduĝumu
ve senin hasretinle tükenirken
geçip giden ömrümün
neye yaradıĝını?!..
hayatımın
en zevkli zamanı,
senin dizlerinde aĝlarken,
gözyaslarımın ayaklarına
damladıĝı andır,
çünkü bu beni
sana daha çok baĝlar.

Şu başıma gelenler
Yaylada buldum kadını
vermişti dünya tadını
Ne zaman sordum adını
ah şu başıma gelenler
Çok güzel dudaĝı vardı
Sıcak kanlı sanki ardı
ateşi yüreĝim sardı
ah şu başıma gelenler
Bazen sakin bazen azar
seviyordum azar azar
aşkımıza deĝdi nazar
ah şu başıma gelenler
Çok sevmiştim o hafızı
ondan çekiyordum nazı
sonra da oldu rafizi
ah şu başıma gelenler

Bazen!..
Bazen bulut olursun
gökyüzünde
yaĝdırırsın üzerime
sevgi yaĝmurlarını
bardaktan boşanırcasına!
Bazen!
Bazen uzaklaşırsın
dondurursun beni
Serhad'ın kuru zemheririnde
Bazen!..
Bazen yakarsın aşkınla
Harran çölünde yarılmış
toprak misali!..
Sen!
Sen Kurdistan'ın daĝlarında
baharın çicek açan Berfin'im!..

Ben ve güllerim
sabah sabah indim bahçeye
her günkü gibi
ama neşem yoktu
güllere baktım
boyunlarını bükmüşlerdi
güvercinlerim
benden uzak duruyorlardı
sanki her şey
sanki herkes
beni terkediyordu
herkes bana küstü
herşey bana düşmandı
güvercinlerim:
sen iyi olsaydın aşkın terketmezdi
diyorlardı sanki.
tuhaf tuhaf yüzüme bakarlardı.
bir suç işlemişim gibi
sustum
boynumu büktüm
„kader elimde olsaydı
böyle acı çekeceĝime
sizin gibi kanatlı olup
uçardım ona"

dedim kendi kendime
güllere baktım
boyunlarını bükmüşlerdi
her sabah dallarını uzatırlardı
beni al götür sevdigine
guzel eller beni alsın
yok beni götür
güzeller beni koklasın
adeta yarışırlardı
ama bugün onlar da mahzundu
ben de mahzunum
ben de enaz sizin kadar
o ellere dokunayım isterdim
dedim.
Bugün hepsi solmuştu
güzel ellere gidemiyeceklerini
anlamışlardı
ben de solmuştum
ben de gidemiyordum
ne o elleri tutmak
ne o tene dokunmak
ne o saçları okşamak
nasip olmadı

Bir Hüzün
bir hüzün çöktü üstüme
öĝlenin esen yelinde
baktım gözlerine
doldu gözlerim
öylece bakakalmıştım
yüzüne
donakalmıştım
bir an sarıldıĝımı
hissettim
örtmüştü beni
siyah uzun saçlarıyla
bir büse kondurdu yüzüme
“gitme o zaman” dedi
ya kalsam! sensiz?
neye yarardı kalmak
gitmek veya kalmak
sensizlikse
aynı şey degilmiydi?

Bir gül sevdim
Birgül sevdim deli oldum acep ne edem
Yanıyorum tutuştum ben Gulom nereye gidem
Güzellikte emsalî yok, cihanın tek meleĝi
Ferhdın aklını aldı şu gönlümün bebeĝi
Uzun boylu ince belli kara kaş ve gözleri
Dudakları sanki ballı çok tatlıdır sözleri
Bugün bana müjde verdi seviyorum ah Ferhad
Kız aşkından perişanım yok mu insafın imdaaat!

Bir Güle
Nasıl getireyim dile
Dönmüşüm ben bülbüle
Aşık oldum ben güle
Ah bir güle, Bir gül’e!
Gittin ama ben burdayım,
Bilsen ne kadar hastayım,
Kimin için ben yastayım,
Ah bir güle, Bir gül’e!
Yemek sanki zehir gibi,
Saat sanki devir gibi,
Gözyaşlarım nehir gibi,
Ah bir güle, Bir gül’e!
Aşka elveda demiştim,
Defterleri kapatmıştım,
Kime anahtar vermiştim?
Ah bir güle, Bir gül’e!
Çumartesi misafir var
Yarın gelmez çünkü Pazar
Baĝrım kime yanar yanar
Ah bir güle, Bir gül’e!
Ayrılıĝın bana ölüm
Yeter artık etme zülüm
Kime diyem derdim gülüm
Ah bir güle, Bir gül’e!

Birgün
Birgün uykun gelirse
Bir akşam üstü
Anlaki ben
Seninleyim rüyada
Seni davet ediyorum
Gelirmisin?..
Bir gece ansızın
Uyanıversen uykudan
Ve seni bir sıkıntı
alıyorsa eĝer
Anlaki ben hala bıraktıĝın yerdeyim
Seni bekliyorum
Yanımda olurmusun?…
Birgün ansızın
ıslanırsa gözlerin
bir acı hissediyorsan içinden
etrafına bakınıp
bulamıyorsan aradıĝını
anlaki ben hıçkırıklarla aĝlıyorum
gelip gözyaşlarımı silermisin?…

Birgün
kulakların çınlarsa eĝer
gecenin sessizliĝinde
ve kuşlar bile ötmüyorsa
bir ses duyuyorsan
ta derinlerden eĝer
anlaki yalnızım
yalnızlıĝımı paylaşırmısın?…
Birgün alıp başını
Çöllere düşsen
Ve bir iskelet görsen
çürümüş daĝılmışsa eĝer
Anlaki asırlarca önce
senin için çöllere düşmüşüm
kemiklerimi öpermisin?...

Boşuna
Beni arama boşuna
işine bak sen işine
yandım sevdan ateşine
Anlarmısın sen zalimem
Dünya birgün deĝil canım
Olacaksın bana hanım
senle geçecek her anım
Evet dermisin zalimem
Bu sabah bana ne oldu
yüreĝim sevdanla doldu
aklım peşinden kayboldu
Bilirmisin sen zalimem

Bu akşam
Bir başkaydı bu akşam
yüzündeki tebessüm
başağrıların dahi
çehrendeki nuru
söndüremiyordu!
bu muydu uğruna yandığım aşkım
onca yılı onsuz nasıl geçirdim
yoksa yeni mi farketmişti
gözlerim
dolunay çehreni
o masum tebessümlerin
bedeldi bir ömre
o gülen dudaklarda
kevser suyu akardı
dolandı ellerim ayaklarım
karşımdaki meleğin
verdiği heyecandan
bir hoş olmuştu içim
mutluluk yağıyordu her yanımdan
her bakışımda
yeniden doğar gibiydim

bir yaşam bahşediyordu adeta
zaten hep demezmiydim sana
sen bir yaşamsın diye
ayrıldığında yollarımız
kopmuştu içimden bir parça
ya da ruhsuz bir bedenle dönmüştüm
bu viraneye
olurmuydu ruh ve cesed
bunca km uzakken bir yaşam
olmazmı?
eğer yaşıyorsam o uzaktaki ruhladır elbet
sen uyu sevgilim,
uykuda bile alıyorum senden
hayat kaynaĝımı
sen uyu bir tanem
ben beklerim aşkımızın nöbetini!

Bu kadar mıydı?
bu kadar mıydı aşkın
bir fırtınada viran olacak
sen değilmiydin ölümüne seven
birkaç tehdit ve
birkaç yaldızlı sözle mi
kanacaktık?
yerküresi kadar ağır
sema kadar geniş bir aşktı bizimki
hani Kıyamet kopsaydi
sönmeyecekti ışığımız
hani nerde,
karanlıktayım yine
kaç saat oldu doğmadı güneşim
alişamadım karanlığa
ümitsizliği yasak ettim kendime
yaşadım yıllarca kara sevdam
içimden hiç çıkmadı
çıkmayacak!
ben hürdüm seninle
gulom hür yaşadım
esirliği asla kabullenemem
hangi çılgın zincire vuracak
aşkımı,
ellerimi kelepçeleyecek?
ne bir anlık aşktı bu
ne bir macera
ne sevgiydi benimki
tam bir kara sevda bendeki
hiç sönmeyecek günes misali

aşkın hep aydınlattı
aydınlatacak diyordum
ahdettim başkoydum bu yola
ya canlı ya cansız benimdin sen
karşımda resmin sağımda ayıcık
susmuş duvar kenarında kalemim
bükmüş boynunu
“görevim bitti” dercesine
artık sıra ayaklarda
bir yağmurun bardaktan
boşanırcasına
yanaklarımda akar duruken
yanıyor içim yanıyor kalbim
kalmadı dayanacak güc
tükendi sabrım
bir ruhsun çürümüş bedenimde
azrail karşımda
direniyorum
asla teslim olmayacağım
ölüme
asla teslim olmam
sensizliğe
bu böylece biline

Bulayım seni
Bir saat görmezsem hasta olurum!
Ben bu dertden iflah olmaz ölürüm!
Bazen evde değilsin söyle nerde bulurum?
Yollara düşeyim bulayım seni.
Beni yalnız koyma gitme ceylanım!
Beni de alsan olmazmı canım?
Gökyüzünde yıldızmısın Sultanım?
Uzayı dolaşayım bulayım seni!
Akşamları kuşlar konar dallara,
Semanın yıldızları iner göllere,
Gönül derki mecnun gibi çöllere,
Düşeyim arayayım bulayım senî!

Burama (Kalbime)
Bir güzel gördüm gelmiş aleme
Bu gönlümü koydu derde eleme
dedim aşkım dökeyim bu kaleme
Kelimeler yetmez büyük merama
adını demem küsmesin dilber
Biraz hafif şişman biraz da esmer
Dedim gel bir kahve içelim beraber
Gelmedi zalim koydu dırama
Hasrette kaldım ben o güneşe aya
avazım yükselir yerden semaya
Gece ve gündüz kaldım duaya
Bir ateştin düştün aha burama

Çekiyorum
Gittin benden uzaklaştın
Ben yerimde sayıyorum
Aşkın sevgin daimidir
Binbir şiire başlıyorum!
Neredesin zalim dilber
Her an seni arıyorum
Aşkın yine ateşlendi
Cayır cayır yanıyorum
Sevgi nedir bilemezsin
Özlemleri çekemezsin
Göz yaşımı silemezsin
Kalsın öyle silmiyorum
Neredesin nazli gülüm
Ferman ettin bana ölüm
Yetmedimi bunca zülüm
Sen gülerken aĝlıyorum
Selam sana hey ceylanım
Yoktur senin gibi hanım
Kurban olsun sana canım
Her gün bunu söylüyorum
Zormuş senden uzak durmak
Sanki boynu ipe vurmak
Göz yaşlarım sanki ırmak
Senin için döküyorum

Bende sevgi senden zülüm
Beni anlamadın gülüm
Senden uzak sanki ölüm
Her gün yüz kez ölüyorum
Aşkın şimşek gibi çaktı
Boynum- idam ipi taktı
Göz nurum önüme aktı
İnanki kör oluyorum
Düşlerimde hep gözümde
Rüyalarımda dizimde
Hem fikrimde hem sözümde
Her an seni anıyorum
Aşkın ölümden betermiş
Sensiz her an yıl edermiş
Sevdan kalbime kedermiş
Aşk acısı çekiyorum
Sensizlik gerçekten ölüm
Baĝlandı ellerim kolum
Tutmaz oldu saĝım solum
Yataklarda yatıyorum

Hiç vicdan yokmudur sende
Bir hal bırakmadin bende
Sanki ben bir buz patende
Yalın ayak kayıyorum
Bilirmisin neler ettin
Bana kızıp küsüp gittin
Seni seveni terkettin
Hala orda duruyorum
Hastamısın halin nice
Gelip sarayım gizlice
Kucaĝında tam bir gece
Gelip yatmak istiyorum
Sevmiyorsun biliyorum
Ama seni seviyorum
Bütün dünya benim olsa
Yine sana dönüyorum
Sevenini sevemezsin
Özleyeni özlemezsin
Kafana göre gezersin
Seni hiç anlamıyorum
Nedir bu aşk ne bu çile
Ölümüm az gelir bile
İnan aşkımda yok hile
Kaç kezdir anlatıyorum

Ceylan gözlüm
Varlıĝımın yaşamımın esas kaynğı
İyiki sen varsın hayatımda
hayatım sen günüm sen
ve gecem sensin
her an her saat seni düşlerim
rüyalarım seninle süsleniyor
ömrümün en güzel anı en güzel zamanı
karşında durup o ceylan gözlerine
baktığım andır
yağmur başlasa şehirde
konuştuğumuz yağmurlu günler gelir aklıma
yüreğim bir kuş gibi çırpmaya başlar kanatlarını
gözlerimi kapar seni öperim hayallerimde
zamanımın her saniyesine adını yazdım
sofuların tesbihi gibi her an cekerim
sen!
bazen dalar durursun
bazen ok olup sinemi vurursun

bir bilsen halimi
seni ne kadar sevdigimi
her gördüğümde içim yanar
her ayrıldığımızda yüreğim kanar
Bazen dağ olursun
Kar olur üzerine yağarım
Bazen gül olursun
Bülbül olur konarım
Bazen sitem edersin
Oturur da ağlarım
aşkından kendimle kavga ederim
bazen ar olur yanarım
bazen kül olur sönerim
inan her gece sensizlikten
ölümden ölüme dönerim
Olmuyor sensiz
Olmuyor sevginsiz bu hayat
Gel aşkım biten ömrüme ömür kat
Senki bir deĝil bin ömre bedelsin
Senki yüreĝimde bir teksin özelsin
Sana kavuşmak ölümse eğer
Bekliyorum azrail tez gelsin

Seninleyim dilimden düşmüyor ismin
Göz kapaklarımdadır bedenin cismin
İnan elimden hiç düşmez resmin
Kulaklarımda hep çınlar o güzel sesin
Beni yaşatan değilmidir gül kokan nefesin?
Sen aşkımsın kaderimsin
Sen sevginin ta kendisisin
Seninle bir dünya kurdum kendime
Sen o dünyamın kalbisin yüreğisin
Güneş ısığının her zerresinde
Yağan yağmurun her damlasında
Aşk şiirlerinin her cümlesinde
Sen varsın bir tanem
Gözlerinin içine baktığım an
Dünya duruyor, geçmiyor zaman
Anladımki senden başka her şey yalan
Gülüm herşey yalan
Sensiz ben kurumuş bir sulak
Ya da
Sonbaharda solmuş bir yaprak
Gibiyim
Aşkın yine açtı yaramı
İnan bu sevgiden buldum belamı

Sevdim kalbim durmadan çarpıyor
Ne yapsam da sensiz asla olmuyor
Kapattım gözlerimi hayalimdesin
Sanki bir hurimsin cennetimdesin
Kalp gözlerimi bir sana açtım
Dudak ısırttı bakışıp şaştım
Aşkından çoştukça ben yine coştum
Dünyayı bırakıp tek sana koştum
Bir melek gibi dünyama girdin
Aşkın kalbimi vurdukça vurdu
Çiçekler güller sana selama durdu
Zindanında mahpusum kadere boyun eğdim
Dudaĝın kevser, yanaĝın güldür
Haykıran yerinde gülde bülbüldür
Bu gariban hoca da sana bir kuldur
Ya tut elimi sık ya da vur öldür
Sensin canımda can
Sensin damarımda kan
Sensin dertlerime derman
Dermansız bırakma
Ceylan gözlüm

Senden öĝrendim birine ait olmayı
Senden öĝrendim aşkı sevdayı
Senden öĝrendim aşka mahpus kalmayı
Seni tanımadan çok farklıydım aşkım
Aşk dedilermi derdimki
çok saçma
şimdi koşturuyorum peşinden
ne olur kaçma
Yureĝim yaralı bir yarayı da
sen açma
Bu dertlere beni salanım sensin
Köle pazarlarında alanım sensin
Kime feryad edeyim kime dilek dileyim
Ömrümün çoĝunu çalanım sensin
Bin yıl bakarım sana bıkmadan
Saçlarını okşarım seni sıkmadan
Seninim gülüm hayalini yıkmadan
İnan dönmem can bedenden çıkmadan

Çingene
Bir çingene gördüm bizim obada
Bir benzeri yok dari dünyada
İster reelde ister rüyada
Bir selam versem alırmı dersin?
Boyuna baksan sanki bir fidan
Taş kalbli ne insaf ve nede vicdan
Aşkından ölüyom imdat el aman
Feryad etsem acaba duyar mı dersin
İnsan değil sanki bir melek
Sevdandan ölüp tükenmek gerek
Gel herkes gibi murada erek
Dersem cevabı evet mi dersin?
Yaslıydım ben hüzün sararken
Bir hurî buldum onu ararken
Aşkından cayır cayır yanarken
Bir su ver desem verir mi dersin?
Aşkından yandım tutuştum inan
Sarhoşum sanki görmezsem bir an
Günde bin defa edersem figan
Beni al dersem alır mı dersin?

Darda
Neredesin fidan boylum
Gözüm yolda kalbim orda
Güzel yüzlü asil soylum
Ruhumu bırakma darda
Uzat elini tutalım
Sevgiye sevgi katalım
Dünya derdin unutalım
Bırakma sen bizi zorda
İnat etme dinle beni
Bir görüşte sevdim seni
İnan bilmem nedenini
Sanki kışta kaldım karda

Davam
Seninle davam var
sevgimi aldın
geri verirmisin?
sevgin hırçın bir rüzgar gibi
aşkım ise bir yangın
mum deĝilki sönsün
estikçe sevgin
yalnızca
alevlenir alevlenir
yaĝmur gibi inatçı gözyaşlarımı
ancak söndürebilir
bir gülüşün.
Şu yalan dünyada
bir tek gerçek buldum
o da yalnızca
seni sevmektir.

Deliyi bulmak
Bir deli gördüm alemi hayalda
Bir benzeri yok bu rezil cihanda
Çok geç tanıdım o kibar deliyi
Adını söylersem küsermi dersin
Deliler sevimlidir küsmezler gayri
Herşey tozpembe dünyalar ayrı
Birgün yollara düşüp gelirsem
Bana bir bardak su verir mi dersin
Dünya halıdır hep böyle geçer
Kimi akıllıyı kimi deliyi seçer
Ben akıllılardan sevgi görmedim
Deliler beni sever mi dersin
Deliyi bulduĝuma ne kadar mutluyum
Daĝılan umutlarla yine doluyum
Nice deliler varki akıllı geçinirler
Onlar da kendilerini tanır mı dersin?
Geç tanıdım ben hayal delisini
Anlayamadım şu feleĝin işini
Biraz daha kalsam hayal aleminde
Olurmuyum senin gibi bir deli dersin?

Deniz Suyu
bir toplantıya vardım
tartışıyorlardı,
birgün tatlı sular biterse
insanlık neyi içer?
deniz suyu nasıl tatlansın
sordular
formül bulunamamıştı,
herkes hüzünlüydü
ben bakıp gülüyordum
nedendir sordular,
formülü buldum, dedim
gülüm bir kez tükürsün denizlere!..

Dilber
Sevenleri kıskanırım,
Dilber olmadığından,
Hazin hazin da ağlarım,
Ondan ayrıldığımdan!
Şu çiçeğin yaprakları,
Açılmış dertsiz kedersiz,
Sen ey gönlümün dilberi!
Dünya bana zindan sensiz,
Unutmak mı neyi kimi?
Öyle şey mi olur canım?
Şu iki kapılı handa,
Sende hayat var sultanım!
Bayram mı yok be gayrı,
Herkes gülüyor eğleniyor,
Mahzun kaldım yardan ayrı,
Gözümden hasret tutuyor.
Neme lazım bayram gelmiş,
Yanımda dilber olmazsa!
Sinemde bir yangın sanki,
Durmaz dilber söndürmezse.

Dilberim
Ne güzel bir hanımsın
Dergahta sultanımsın
Bedenimde canımsın
Bilirmiydin Dilberim
Çok tatlıdır yürüyüşün
Bir istisnadır duruşun
Balı daĝıtır gülüşün
Sana ölüyom Dilberim
Gönlümün kelebeĝisin
Duamda tek dileĝimsin
Cenneteki meleĝimsin
Duydunmu beni Dilberim
Bir asalet var özünde
Bir güven buldum sözünde
Ben yanıyorum közünde
Farkındamısın Dilberim.
Bir aĝzın var bal şeker
Görmezsem olur keder
Aşkın etti derbeder
Anlıyon mu Dilberim
Çok muhteşemdir yanaĝın
Hoşuma gider dudaĝın
Sarıyor beni aşk aĝın
Benim en güzel Dilberim

Dudakların da çok güzel
Aşkı içimde hep özel
Sevdiydim seni ta ezel
Bilemezssin sen Dilberim
Dünyanın güzel kadını
Kimseler bilmez adını
Onda buldum aşk tadını
Öyle deĝilmi Dilberim
Ne kadar güzel bakar
Gözlerinden aşk akar
İçimi yakar yakar
Benim güzel Dilberim
Yürürken hafif sallanır
Gülerken dudak ballanır
Aşkın gönlümde dallanır
Senin güzel Dilberim
Birgün onu görmez isem
Olurum sarhoş û sersem
Almadan ölüp gidersem
Aĝlarmısın sen Dilberim

Dün gece
Dün gece yine
seni düşündüm
Gece kararırken
Sessizlik çökerken
Bir güneş gibi doĝdun
Karanlık dünyama
Yalnız, boş kalbime
O kadar güzeldinki
Kıyamadim bakmaya
O kadar şirindinki
Doyamadım tadına
Uykusuz kaldım
Aç susuz kaldım
Uzattım ellerimi
Dokunamadım
Aĝladım kaderime
Aĝladım şansıma
Bir guzel sevdim
O da ta uzaklarda
Ah bir o gün gelse
Dünya güzeli yanımda
Kalbinin sıcaĝında
Eriyip yok olmaya
Razıyım Gülüm

El gibi
Aşkı buldum gözlerinde
Zevki tattım sözlerinde
Bin ömrüm olsa da geçsin
Hepsi senin dizlerinde
Hep zikrederim adını
Alıyorum dünya tadını
Çok çileler çektiysem de
Çıktı aşkımın kadını
Yürek yanar susuzluktan
Göz aĝlar uykusuzluktan
Yeter sevgilim artık yeter
Bıkmadın mı duygusuzluktan
Ben kendime cok inandım
Hiç kimseye da kanmadım
Aşkın aldı beni kül etti
Bilsenki ne kadar yandım

Bazen su olur akarsın
Bazen ar olur yakarsın
Yakının olayım derken
Tutup kolumdan atarsın
Bazen olursun el gibi
Bazen yaĝarsın sel gibi
Bazen çok yakınımdasın
Yalnız benim güzel gibi
Beni hiç mi duymuyorsun
Sevgimi de görmüyorsun
Ben hasretini cekerken
Sen mışıl mışıl uyuyorsun

Elinde olsaymış!
Elimde olsaydı dedim
Kendi kendime
Bu gecenin geç saatlerinde
Hani derler ya
Keşke giden günler
geri gelseydi diye!
Geri gelse ne olurdu sanki?
Sevdamın yer yüzüne
Sıĝmayacak gönlünü mü
kapacaktın?
Yoksa ne?
De get len ordan
Elin gavuru esir almış Gulistanını
Sen hayallerle avunurken
Bir ömür geldi geçti
Azrail dayandı kapıya
Sen hala keşke olsaydı
Geri gelseydilerle
Nefes tüketiyorsun

Gece
vurdum yola gece
bir kuvvet çekiyordu sanki
yollar karanlıktı, ıssızdı
şimşek gibi çakıyor
aydınlatıyordu yolumu
gülümün ışıĝı zaman zaman
seher yaklaştıkça
çakmaz oldu şimşekler
anladım uyuduğunu vefasızın
karanlık iyice basmıştı
bir görseydim şehrin tabelasını
gülümün
belki rahatlardı gönlüm
ama olmadı
çekildim bir kenara
başladı hayalde görüşmeler
gözümü açtıĝımda
gülümsüyordu camdan güneş
haydi geç oldu diyordu sanki
selamını bekler güneşin
gecikme yoksa yine
kalırsın karanlıkta
vurdum yola ve
avazım çıktıĝı kadar
aç kollarını
geliyoruuuum gülüm

Gel de gör
Sensiz yaşanmıyor havar!
Deli gönlüm sana yanar,
Göz yaşım su gibi akar,
Gelde gör halimi Gülüm!..
Aşk şerbeti içtim senden,
Göçüp gidem bu alemden,
Seni göreyim ölmeden,
Gelde gör halimi Gülüm!..
Deli oldum acep niçin?
Yanıyorum senin için!
Ağlıyorum için için,
Gelde gör halimi Gülüm!..
Ruhum sana feda olsun,
Canım sana kurban olsun,
Bekliyorum Gülüm gelsin
Gelde gör halimi Gülüm!..

Geldimki
Beni bırakıp kaçtın
Biraz beklemezmiydin
Gönlüme ateş saçtın
Gittin yattın sen gülüm
Geldimki bir göreyim,
Karşında oturayım,
Gül yüzünü seveyim,
Kısmet yokmuş ah gülüm!
Nasılda görmedim ben?
Ölüyorum kederden!
Gittin haber vermeden,
Yaslıyım ben ah gülüm!
Aşık mı oldum sana,
Yazayım şu divana,
Şu koskoca cihana,
Gelen güzel sen gülüm!
Sana anlatamadım,
Duyguları açmadım,
Artık yetiyor dedim,
Haykırıyorum ah gülüm!
Seni sevmek güzelmiş,
Seninle hayat varmış,
Seni seven yaşarmış,
Bilirmiydin sen gülüm!

Gideli
Sen terkedip gideli
Çöl oldu bu koca şehir
Kum fırtınalarıyla savaştım
Yönünü şaşırdı ayaklarım
Anılarını yazdım gözyaşlarımla
bir leylak gibi göründü gözlerime
O fidan boyun bal dudakların
Yaralı çiçeklerimi severken
Dalıp gittim uzaklara
Gözyaşlarımla anılarını yazdım
biraz endişeli, biraz sitemkar
bir çığlıkla tazelendi yaralarım
sen sadece aşk deĝildin
aşk şiiriydin, aşkın kaynaĝı
ne sandın sen
bitermiydi bu çıĝlık
sensizliĝin karanlıĝında
bir yürek aĝlar yalnızlıĝında
çiçekler güller yasta
ölümcül bir vuruştu bu
kurşunsuz ipsiz medfun oldum

bir sayfa açmıştı yepyeni
tohumundan fışkıran zambaklar gibi
kanım akmadan
seninle bir anlık anılar
sökmüştü yüreĝimdeki kederleri
bir de veda edişin vardı
yüreĝimi daĝlatan
hani bazen gökkubbenin altında
ölüp ölüp dirilirsin günlerce
hüzün yaĝmurları ıslatırken yanaklarını
göz yaşlarını silmene gerek kalmıyor artık
kimse görmüyor aĝladıĝını
Gamlı bir geceyle başlar hayat
Hasretle açarsın gözlerini
Gün geceye döner umutsuz aşkların ardından
Bumuydu sevinçle başlayıp hüzünle biten aşkımız
Yoksa bitmedi mi daha
Varmıydı bir ışık ufuklarda?

Gitme diyor
Ciğerparem sana fedayım,
O siyah saçlarına al güller takayım
Salında gel bir o yana bir bu yana,
Salında gel endamını göreyim.
Seni görünce heyecandan durur
Kalbimin atışı, kanımın akışı,
Ama bir yerim var yanar yanar tutuşur,
Umurumda değil, aksın gözümün yaşı.
Seninleyken, zamanım sanki
Suyun içinde sabun gibi eriyor,
Yada kayıp ellerimin arasından
Bir balık gibi uçup gidiyor.
Hani o gün „ nolur gitme!“ ilk sözü,
Aymıydı güneşmiydi yüzü?
Neydi o sıkıntı o acı o gün?
Haydi söyle! Gökyüzünün yıldızı?

O an geldi en acı sözler dilime
Kalkıp basayım feryadı,
Bu aşk beni mutlak götürür ölüme!
Ne yapayım? Buymuş dünyanın tadı.
Bir bakışın gençliğimi çevirdi yolundan,
Ancak sen güzellikte gül yaraşır kalbime,
Artık kalblerimiz çarpmasın ayrı dünyalarda,
Aşkın renk katıyor uykusuz gecelerime.
Ayrı elbiseler giyme başkasını sen sanırım,
Benzer birini görürsem şaşırıp aldanırım,
Ne kadar uzak olsanda kokunu alırım,
Bu dünyada sensiz olmaz! Ya alır ya ölürüm.

Gittin Gülüm
gülüm gittin sen
bardaĝın masada küskün
güllerin üzgün
ben yalnızım
kimsesizim
sensizim
odam bomboş
tıpkı mezarlıkta bir yer
şarkıların
cenaze marşı sanki
yatak buz gibi
odadaki eşyalar
düşman gibi bakıyorlar
hani o yaşamdı
ve gitti Gülün
sen hala yaşıyorsun
dercesine
oysa ben
yaşayıp yaşamadıĝımı
biliyormuydum sanki?
sensiz saniyeler
yılları arartıyor adeta
ya senle geçecek yıllar?
yalnızca birer saniye

Gönlümün çiçeği
Gönlümün gülistanında
açılan tek çiçeksin sen,
inan geçen hergün
demiyorum ama
geçen her saniyede
sevgin kalbimin
her zerresinde
dal budak salıyor

Gül
Sevenler
sevdiklerine
iltifat için birçok
laf ederler ve
çoĝu da ona
„Gülüm“
der yalan söylerler,
oysa ismiyle cismiyle
gül gibi olanlara ancak
Gül denir ve
dünyada bir tek
Gül var o da
benim Gülüm’dür.

Gülistan
Cennet dediğin
Gülistanım,
köşk ve sarayı bağrı,
dağları ....,
ovası göğsü,
kevseri dudak ıslaklığı,
muziği sesi,
güneşi gözleri,
meyvesi dilidir.
Beni cennetine alırmısın
sultanım?

Gülosuz aşk
akşam beşi beş geçiyordu
birden kayboluverdin
oturdumm Lale’nin karşısında
saymaya başladım saniyeleri
her biri birer yıl gibi
uzayıp gidiyordu
Kalabalıĝın içinde
hep seni aradı gözlerim
tüm siyah saçlıları süzüyordu
benzemiyordu hiç biri
fidan boylu birgülüme
bir an arabadan dönüp
baktıĝını gördüm
anladım beni aradıĝını
Swedenplatz, Stellau, floridsdorf
ve yine hücremdeyim
gözüm kapıda kulaklar telde
ha çaldı ha çalacak
seni bekliyorum Gülüm
cansız bedene ölü derlermiş
oysa ben aşksız yaşam
gülosuz aşkın ölüm
olduĝunu biliyordum
anladımki yaşamım
sadece sensin aşkım

Güneşimsin
bir kuşluk vakti bir gülün
gülümsediĝini gördüm
penceremde
içim ısındı, odam ısındı
yaklaştıkça ayak sesleri
kıpır kıpır oluyordu kalbim
heyecanla aralamıştım kapıyı
gülüm girince
yabancı deĝildik artık
beline sarılınca
fısıldadım kulaĝına
bir akşam üstü
açtım gözlerimi dünyaya
güneş henüz batmamış parlıyordu
ben seviniyordum
karanlık dünyadan aydınlıĝa çıkmış
ümidlerimi elde edecektim
mutluydum yakalamıştım güneşi
sevincim sürmedi
güneş batarken
arkasından koştum gitmeee!
bırakma beniiii
terketme beni karanlıĝa
korkuyorum karanlıktan
yalnızlıktan
sensizlikten
o çoktan batmıştı
ve ben karanlıĝa terkedilmiştim
sevincim kursaĝımda kalmıştı

yapayalnızdım!..
yolumu şaşırmış
mecnun misali çölerde dolaşır gibiydim,
bir daha güneş doĝmaz
aydınlık olmaz dedim
ümitlerimi yitirmiş
ölümü arar olmuştum
Azrail misafirimdi
Ansızın bir ışık belirdi ufukta
güneşim yeniden doĝuyor
hayat yeniden başlıyordu
karşımda duruyor
hayat veriyor, can veriyor
Gülüm!...
Sana bakarken,
Nemrut’ta, Cudi’de
Günesin doĝusunu
seyreder gibiyim,
karanlık dünyamı aydınlatan
güneşimsin sen
ve hic durmadan aydınlatıyorsun
Gülüm sen!... Sen!... Sen!...
Gözlerime baktı
sıcak bir tebessümle
"Güzel!…" dedi….

Güneşle dans
Sen hiç güneşle dans ettin mi?
Sıcaklıĝını hissedebildin mi?
Işınlarından yüreĝine sızan
atom atom hücrelerine işleyen
sevgi tohumlarını sezdin mi?
Ya da sen hiç güneşe yolculuk
yapabildin mi?
Sıcaklıĝında fersah fersah
yükselebildin mi?
Ateşinde erimeden dokunabildin mi?
İşte ben bu akşam dans ettim güneşle
uzun uzun
hava kararmadan
güneş batmadan
bir denizci misali
yelken açtım batıya
güneş kaçtıkça
yakalamak için çektim küreklerimi
bakıp gülümsedi hep,
ben narım
yaklaşma yakarım dedi.
karanlık dünyadan

gözlerimi açıp
seni gördüĝüm zaman
yanmışım zaten gülüm
bırak ateşinde narında
cennet misali bahçenin kenarında
kalayım biraz
feryad edeyim aşkını avaz avaz
saplandı yüreĝime aşkın
bu akşam bir ok misali
buna nasıl dayanırım vaaay halim
vaaaaaaaaayyyyyyy halim
şaşkınım diyemem bir söz
içimdesin ateşten bir köz
sen gittin ama ben hala peşindeyim
hala olduĝumuz yerde
kulaĝımda o sihirli sözlerin
inan hala ıslak gözlerim
ateş hala sönmedi, içim sımsıcak
inanmazsan aç yüreĝine de bak
ben ordayım
aşkım, canım ....yım

Günlük
Akşam hastaydım seninleyken
İçimde bir korku vardı hep
Gideceksin yalnız koyacaktın
Dertlerimle başbaşa beni
Çok geçmeden
Gittin bir daha gelmedi haberin
Ben gittikçe fenalaşıyordum
Tek yapabildiĝim oturanları
işyerimi kapatıp
eve zor attım kendimi
“aman allahım neyin var” diye
bir ses duydum
“başım, tablet diyebildim”
odada serili yataĝımı görünce
“şimdi gulom yanımda olsaydı”
dedim.
“ne eksiĝimiz var sanki”
diye bir ses duydum
gözlerimi actıĝımda yerde
yataĝımın yanında biri uzanmıştı
gulomun koltukta battaniyesiz
uyuduĝunu hatırladım

"kalk yerde yatma,
odana git iyiyim deyiverdim"
nede olsa beni beklemişti,
“ya gulom olsaydı ne yapardı acaba”
içimden bir ses soruverdi.
Tekrar gözlerim kapalı
Gulomu hayal ederken
Bir ses „umarım uyandırmadım,
Müjde …….. kurtuldun,
ikimiz için biraz daha uyu“
mesajını veriyordu,
içimde garip hisler
„acaba tam tersine bir mujdeyi de
alacak mıydım birgün”
ve “sadece ikimiz için
biraz daha yaşa” sesini?
Hep bekledim bunu
Binlerce yıl ve bekliyorum
Bekliyeceĝim
Gulomun bu mujdeli haberini

GURBET KUŞU
Bir gurbet kuşu gördüm, dertli, neşesiz
Bir benzeri yok dünyada eşsiz,
Kanadı kırık kalmış takatsız,
Ümitsiz olma ey gurbet kuşu!
Ağlıyorum zaten birde ona ağladım,
Ne o söyledi derdini ne ben anladım,
Belkide yarasını bir de ben dağladım,
Yoksa suçmu işledim ey gurbet kuşu!
Çok geç tanıdım gurbet kuşunu,
Anlamadım şu feleğin işini,
Biraz mücadele etsen sıksan dişini,
Galip gelirsin sen ey gurbet kuşu!
Dünya işi böyledir hep gelip geçer,
Sanki sende mi toplanmış dert ve keder,
Biraz sabret bak Mevlam ne eyler,
Dünyanın sonumu geldi ey gurbet kuşu,

Çırpsan kanatlarını uçsan semayı,
Açsan gözlerini görsen dünyayı,
Dertlerine ortak etsen Mevlayı,
Herşeyi güzel görürsün sen gurbet kuşu!
Senin gibi nice dertliler vardır,
Zararın neresinden dönersen kardır,
Nerede mutlu olursan ora diyardır,
Uyan gaflet uykusundan sen gurbet kuşu!
Sözüm çoktur ama uzatmayı sevmem,
Benimde derdim var ama diyemem!
Bayram arefesidir kimseyi kutlayamam,
Bu diyarda bende oldum bir gurbet kuşu!

Halimi
Bugün de ben Tirandayım,
Bilsen ne kadar hastayım,
Annem için ben yastayım,
Ya Rabb bilirsin halimi!
Günler uzamış geçmiyor,
Yolculuk vakti gelmiyor,
Musibet beni seçiyor,
Ya Rabb bilirsin halim!i
Yemek sanki zehir gibi,
Saat sanki devir gibi,
Gözyaşlarım nehir gibi,
Ya Rabb bilirsin halimi!

Hanım
Bugün gördüm ben bir hanım
Sanki ruhum sanki canım
Ben ona hayran olmuştum
O dergahımda sultanım
Gülüşü var sanki şeker
Bakışı var beni mest eder
Duruşu kalbimi yaktı
Gidişi oldu bin keder

HASBIHAL
Gözlerim kaldı yollarda
Ne zaman gelirsin diye,
İzdırap çileden başka
Nedir verdiğin hediye?
O zihniyetli bahçenizden,
Bir tek meyve alamadım,
Tatlı şirin sözlerinden,
Doyasıya duyamadım.
Anlaşılan bu aşk beni,
Ediyor serseri deli,
Ateşti yaktı cigeri,
Bilmem daha neylemeli.
Haftalar aylar geçiyor,
Ne bir haber ne bir cevab,
Her tarafımı ateş sardı,
Aldı beni binbir azab.
Bugün akşam zamanı,
Yine attı bir kaç ok,
Nişanına hedef oldum
Şu zalimde insaf yok!

HATIRA
Mektubu alır almaz kayboluverdin yanımdan,
Söz vermeler, yeminler kaldı koridorda,
Sen kanımsın ciğerimde, damarlarında,
Ölmek isterim yanında, kollarında.
Bakar gülümserdin merdivenin altında,
Biran farkedemedim, ben beklerken kapıda,
Göz göze geldik, biran öylece kaldık ayakta,
Ah! O iş günleri kısadı ne kadarda.
Görüşürsek ayırma gözlerini gözlerimden,
Öylece saatlerce bak! asırlarca bak!
Bağrıma basayım, çekme elini elimden
Öyle kal! Anlaki vurmuşsun kalbimden!

Hayatım sensin
erkenden uyanıverdim
gülümün telini beklerken
ha çaldı ha çalacak ama heyhaaaat
anladım uykuda kalmış
insafsızı duyamazdım
bari gittiĝi yerlere
bir bakayım demiştim
kokusu kalmıştır o topraklarda
misk gibi kokuyordu yollar
aĝaçlar selama durmuşlardı
anlamışlardı onun yerine
benim o topraklarda olduĝumu
alışmışlar Gülüme selama durmaya
Nede olsa bende de kalmıştı kokusu
Birden Gülüm aradı
“ne arıyorsun oralarda”?
kendisinden başka şey aramadıĝımı bilmezmiş gibi!..
Buluştuĝumuz yerler bomboştu
Dibinde oturduĝum duvarın yanında
Kimsecikler yoktu
Ölü bir şehir, harabe binalar
Anlamıştım Gülümün olmadıĝı
Topraklarda yaşam olmazdı
Zaten o yaşam kaynaĝı deĝilmiydi?..
Gülümün olmadıĝı dünyada
Hayat olabilirmiydi?

Her organda
Gözümde nur
kulakta ses
bedende kuvvet
burnumda anber kokusu
kaynaĝına baktım
kalbimdenmiş
bir organda bu kadar şey
nasıl olur dedim
açtım baktım
gülüm orada

İki Güneş
Her sabah iki yıldız
doĝmaktadır dünyaya
biri herkesin ortak olduĝu
dünya güneşi
diĝeri ise sadece
karanlık dünyamı
aydınlatan
beni hayata
baĝlayan
aşkım
sevgim
sevdamdır.

Kaç kez
sabah kaç kez aradım
kararsızı
duymamazlıktan geldi,
sustu
oysa gelecekti bekliyordum.
koyuldum yola
tuttum elinden
geldik virahaneye
bir ara soĝuk sular
aktı geçti
biraz dert biraz sitem
koydum başımı göĝsüne
örttü beni siyah saçlarıyla
öylece dakikalarca
aĝlaştık, aĝladık
alıp başımı gidiyorum
dedim
nereye
bilmem!
ama vefasızların olmadıĝı
bir dünyaya

Kahpenin aşkı
Sanal çıktı
mertlik bozuldu
Kırk yıllık aşklar
dakikalara kaldı
Namerde aşık olmayın
aşkı satlıktır
Kahpenin aşkı
bacaklarının arasında
mahpustur
Kalbini yoklamayın
içi bomboştur

Karanlık
Her akşam iki kez
üzerime karanlık çöküyor
Biri dünya güneşi batınca
İkincisi ise gülümün
her akşam bana veda edince

Keşke sevmeseydim seni
Boşuna mı dedim sana
Sen bedenimdeki cansın
Sen damarımdaki kansın
Sen olmasan dünyaya biter hevesim
Sen olmasan tükenir nefesim
Kolaymıydı unutmak
Sen düşlerimde hülyam
Sen uykularımda rüyamsın
Sen vücüdümü sıcak tutan
yüregimdeki ateşim
Sen dünyamı aydınlatan güneşimsin
Şimdi unut diyorsun
Nasıl unutayım seni
Hayır asla
Ben sensiz yapamam gülüm
ya sen ya hiç
Ben sensiz yaşayamam gülüm
ya sen ya hiç
Seni dünyamı yapmıştım
vazgeçemem senden
bırakamam seni
Dolduramaz hiçbir aşk senin yerini
Hani sen benim her şeyimdin
Her şeyimi alıp gidiyorsun

Aşk dünyasında sana sürgünüm
Bütün kalbimle sana vurgunum
Bazen çok acıyor yaram sana kırgınım
Ama seni asla bırakmam
Daĝlarında sürülürüm
Yollarında yorulurum
Belki kör kurşunla vurulurum
Ama yine bırakmam seni
Hayat seninle başladı Seninle biter
Aşkın ve sevdan Ölümden de beter
Sevdim bir kere
keşke sevmeseydim seni
yüreĝim bu kadar yanmazdı
gözlerim bu kadar ıslanmazdı
yüreĝim bu kadar titremezdi
dünyam bu kadar kararmazdı
gündüzleri aç susuz
geceleri uykusuz kalmazdım
her uyandıĝımda sayıklamazdım seni
etrafıma bakınıp seni aramazdım
geceleri korkulu rüyalar görmezdim
keşke sevmeseydim seni
bu kadar çaresiz kalmazdım
belki benim de güzl hayallerim
tatlı uykularım
korkusuz rüyalarım olurdu
güneşsiz dünyada yanmazdı yüreĝim

geceleri ben de mehtabı seyrederdim
kim bilir belki de
şarkılar söyler
şiirler yazardım
sımsıcak bir yüreĝim olurdu
üşümezdim güneşin azgın sıcaĝında
keşke sevmeseydim seni
olmuyor sensiz
geçmiyor saatler
yemek sanki zehir gibi
saniyeler devir olmuş
geceleri benim de uykum olurdu
göĝsüm bu kadar daralmazdı
ben de eller gibi gülebilirdim
göz yaşlarım yanaklarımda
seller oluşturmazdı canım
gittiĝin yerlerde
mecnun gibi dolaşmazdım
kokunu aramazdım durduĝun mekanda
keşke sevmeseydim seni
hele bir selamın vardı bizim mekanda
hala kulaklarımda
sen kalbimde açan gülümsün
sen bırakırsan en acı bir ölümsün
Bir sözün vardı
Bırakıp attın

Bana ise en acı ölümü tattım
Kaç kez demiştim sana
Sen bir gülsün sararmasın yapraĝın
Ölürüm seni bırakmam
Ya benimsin ya topraĝın
Gönlüm de açtın binlerce yare
Ama sendedir dermanı çare
Ya o tatlı tebessümünle bizi güldürüsün
Ya inadınla ikimizi de öldürüsün

Kıkandım
yıldız olup semada parlamanı
istemem Gülüm
Çünkü uzaklığına katlanamam
Rahmet yağmuru gibi damla damla
Yaĝıp cihana hayat vermeni
istemem Gülüm
toprakta kaybolmana dayanamam
Güneş olup cihanı aydınlatmanı
istemem Gülüm
Işıĝı herkesi aydınlatmasın diye
Sadece bana doĝ
Çünkü sensizlik karanlıktır
karanlıktan korkarım
Seni kalbime hapsettim
Gözlerimde gizledim
Özümde sakladım
Kıskandım görünmeni
Kıskandım duyulmanı
Kıskandım seni herkesten
kıskandım seni her şeyden
Kıskanıyorummmmmmmmmm
Gülüm
Tek Gülüm

Kopardılar
Koparıp aldılar
Beni benden
Kimliĝimden
Şahsiyetimden
Özgeçmişimden
Attılar zindanlara
İşkenceden geçirdiler
Benliĝimden uzaklaştırdılar
Sahi kimim ben?
Neyim ben
Bir insan mı?
Yoksa?
Bir arslan misali
Sanırdım kendimi
Ya şimdi
Kedi görmüş fareye döndüm
Kaçacak delik
Sıĝınacak yer
Arıyorum kendime
Şu uzay boşluĝunda
Yerim kalmadı
Bir kuru yaprak gibi
Rüzgarlarla savruldum

yarin sıcak kucaĝını ararken
hücrede buldum kendimi
aç kaldım
sussuz kaldım
uykusuz kaldım
yersiz kaldım
yurtsuz kaldım
bir sevda uĝruna
çilekeş oldum
duvar diplerinde
içesim var, içmek istiyorum
sarhoş olmak
belki de vefasızı unutmak için
ama olmadı, yapamadım
ben zaten sarhoşum
vefasızın aşkından
her şeyimi terkettim
hatta kendimi bile
ama onu bırakamadım
yada terketmedi
sevdan beni
terketmedi
aşkın beni

Mektup yaz
Bir mektup yaz içinde gözyaşların olsun
onlarla konuşacaĝım
hasretin ve özlemini anlatsın
onlarla hasretini gideririm
bana maktup yaz içinde yapılmış saçların olsun
sabah rüzgarıyla daĝıtacaĝım aleme
nereye gidersem kokunu alayım
o kokunla içimi rahatlatırım
bana bir mektup yaz içinde mendilin olsun
mendilini terinle iyice silki
o ter kokunu içime çekeyim
göĝsümde saklayıp yatayım
her gece bedenimde seni hissederim
bana bir mektup yolla içinde güzel ellerin olsun
ateşli dudakların olsun
derdin hasretin olsun
onlarla kederlenirim
bana bir mektup yaz içinde sadece sen olasın
ben hep okur
seni yaşarım

Menekşe
seninle her karşılaştıĝımda
o ince dudaklarındaki tebessümün
yorgun kalbimi canlandırmakta
beni yeniden hayata baĝlamaktadır
bunca yitik umutlardan sonra
dünyaya gülen gözlerinle bakmak
hasta kalplilere şifali tebessümler
daĝıtmak
ve tüm yaralı kapleri
birleştirmek!...
Seni seyrederken
tüm sıkıntılarımı unutur
sana koşarak baĝrıma basmak
ve avazım çıktıĝı kadar
haykırmak istiyorum
Seni seviyorum!
diye!...
Beni duyuyormusun?

Menekşem
Menekşem gözlerimin önünden
kaybolduĝunu sanma
seni her zaman
kalp gözümle görüyorum
sevgin sevdiklerin içimde
senin için yasar
senin için bakar
senin için güler
senin için aĝlarım
senin dilinle konuşur
senin gözünle görür
senin kulaklarınla duyarım.
Senden başkasını görmez gözlerim
başkasına varmaz ellerim
sana bedenle yaklaşmak
bir zevk vermez
ben senin içinde
ruhunun ta derinliklerinde
olmak isterim
tek bir beden ve tek bir ruh olmak
ben sen olmak isterim
aç ruhunun kapılarını bana
artık ayrı bedenlerde
yaşamaktan bıktım
Sensizlikten tükendim
artık anla beni Menekşem

N.bergte
Daha üçgün önce
N.bergte beraberdik hayalimde
Sen derin uykuda rüyalardayken
Ben o elma yanaklarına
buse konduruyordum
kalbim senin icin çarpıyor,
ruhum hala özlemini çekiyordu
atomda elektronun protonun etrafında
semada dünyanın güneşin etrafında
döndüğü gibi dönüyordum etrafında
ufukta rengarenk manzaralar çizen
güneşin doğuşu ve batışı gibi
hayatım renklenmişti Gülom
abihayat gibisin, susadıkça içiyorum
kavrulmuş ruhum serinliyor seninle
susuzluktan çatlamış yüreğime
akbulutlar gibi can suyu verdin aşkım
bir gece böyle geçti hayalinle
gözyaşlarım seller oluşturuyorsa
vardır bunun bir sebebi!...

Nerdesin
Gulom nerdesin halim yamandır,
bir lahza sensizlik bana haramdır,
şu garip gönlüm ahu figandır.
Nerdedir gülüm diye yastadır yasta.
Bir cihan dolaştım bir tek gül için,
yoktur bir benzeri acaba niçin,
yandım tutuştum ben için için,
bedenim bitkindir ruhumsa hasta
Odamın camı yok bir yırtık perde,
arıyorum bir gülüm hani ya nerde,
yine boğuluyorum hüzüne derde,
Geçti ömrün baharı kaldım nadasta

Nur
Bir guzel gördüm bizim civarda
Bir benzeri yok dari dünyada
Uzanıp selam vereyim dedim
Bıraktı beni merakta darda
Adını sorarsan dilberin meşhur
Aydınlık yüzü var semada bir nur
Uzaktır yetişemem ama yoldayım
Umrumda degil geçsin bir ömür
Boyu uzundur beliyse ince
Çiçekler açar aĝzı gülünce
Bir suskunluktur geçip gidiyor
Bakalım ne olur sonu, netice

O zalimin elinden
Kaderin kahrı var her hevesimde,
Bin lezzet duyarım senin sesinde,
O şirin adını her nefesimde,
Haykırıpta öyle ölmek isterim!
Aşık oldum gözlerine kaşına,
Hastayım dayanamam aşk ateşine,
Bir yastık olayım senin başına,
Nefesini duyarak ölmek isterim!
Vuruldum cemalin şen ateşine,
Bir güzelki rastlanamaz eşine,
Bir lokma olaydım keskin dişine,
Parçalanarak öyle ölmek isterim.
Duyabilsem ağzından bir şirin sözü,
Bakamadım aymıdır nurmudur yüzü,
Ya da gökyüzünde sabah yıldızı,
Ateşinde eriyip ölmek isterim!

Ölmek
Şu rezil dünyada
akla gelen bir çok soru,
yaşamak nedir?
ölmek nedir? gibi.
Kime sorsan
cevap vermek için
bir sürü zırvalayıp dururlar,
hele kendilerini
bilim adamı sanan ukalalar
cilt cilt kitap yazarlar,
oysa cevabı çok kısa
ve basittir;
“Yaşamak gül ile beraber olmak
ölmek te ondan ayrı kalmaktır."

Ölümü yeğlerim
Hüzünle yoğrulmuş yıllarımın acısını
günü bir yıl süren kutuplardaki gibi
uzun bir gün yaşıyorum sensiz uzakta
titrek dudaklarımdaki renkte
sana susadıĝımı anlıyorum
sahibi olduĝun bu kalbin
solmuş bir güle benzediĝini bir görsen
üşümüş sevgisizlikten
paslanmış sahte aşklardan
kirlenmiş yalan sözcüklerden
tükenmiş ama ölümü beklemezdi
bir daha ama bir daha denemek isterdi
ölmeden Bir gül'e aşık olmayı
dallarına konup bülbül misalı ötmeyi
ama aşkın ölümü arartırmış Gülüm
Güldüĝüme bakma ben aĝlarken de gülerim
bir ateştin düştün kalbime
yandım! Yandım! Yanıyorum!...
sevmeyi bilmeyen yanar mi Gülüm?

Seni düşlerimde yaşayacaksam
Bir ömür hep arayacaksam
Sustur şu deli gönlümü
Söndür yüreğimdeki yangını
Göm beni topraĝın altına
ta derinlerde
Duymasın avazımı sevenler,
duymasın feryadımı çilekesler
Sensiz yaşamaktansa
Ölümü yeğlerim Gülüm!

Oy Esmerim
Oy oy oy oy esmerim,
Hasretini çekerim,
Gece gündüz aklımdasın,
Vallahi çok özlerim!
Esmerim kibar gelin,
Ne kadar şirin dilin,
Sevginde kusur yoktur,
Dert görmesin iki elin!
Aşkların baş tacısın!
İçimdeki tek acısın!
Bedenler ayrı olsa da
Yüreĝimdeki sancısın!
Sevgiler tükenirmiş,
Diyen yalan söylermiş!
Küçük göller kurusa da,
Deniz kururmu kim demiş?
Mecnun Leyla hatırına,
Düştü bilinmez çöllere,
Beni bağladın aşkına,
Zalim düşürdün dillere!
Meşhur Ferhat Şirin için,
Yedi sene dağı deldi,
Senin sevgin ise benim
Bütün bir ömrümü aldı.

Oy Gelin
Aşık oldum gözlerine kaşına
bu yaşımda ne getirdin başıma
göz yaşları kattın benim aşıma
ölsem adın yazsınlar mezar taşıma
kurban olam şu boyuna posuna
kimi aşık olur güle kimi yosuna
bu dünyada yaşantım bir sebepsiz
sensiz yaşıyorum inan boşuna

Özgür aşkım,
Esir edilemiyecek kadar
özgür aşkım,
çürümeyecek kadar
kök salmış kalbimin
dünyasında,
onu ancak
sen yaşatabilir
sen yokedebilirisin,
senden karşılık
bulamazsa bile,
yinede dünyanın
en uzun ömürüne
sahiptir

Özgürlük
Ah şu kış geceleri
dost mu düşman mı
uzayıp gidiyorlar işte
karanlık çökerken
hasretin de büyüyor
gönlümde
bağrım alev alev
geçen her saniyede
burnumda tutuyorsun
özlemin bir ip misali
boğazımda düğümlenmiş
dolanmış her tarafıma
ipler, zincirler
ve ben aşkın esaretinde
özgürlüğümü düşlüyorum
bir ömür gibi uzayan geceler
sabaha gebedir Gulom
ve sevdanla gelen esaret
senle özgürlüğe
dönüşecek günleri
bekliyorum
özgürlüğümü bekliyorum
umutla,
senle gelen özgürlük!

Özledim
Güneşe bakarken
seni görürüm
bir ona bakamam
bir senden bıkamam
bir ateşsin yüreĝimde
bir nefessin ciĝerimde
sensiz alamam nefesi
sensiz yok hiçbir şeyin hevesi
Çöllerde yaĝmuru özler gibi
kutuplarda yazı gözler gibi
özledim seni

Papaĝanlar
Ey papaĝanlar ayrılın siz
Sizi kıskanıyorum
Yardan ayrıldıĝım için
hazin hazin aĝlıyorum
Şu çiçeĝin yaprakları
açılmış dertsiz kedersiz
Sen ey gönlümün sultanı
Dünya bana zindan sensiz
Unutmak mı neyi kimi
Öyle şeymi olur canım
Şu iki kapılı handa
sende hayat var sultanım
Bayram mı Kurban bayramı
Herkes gülüp eyleniyor
Mahzun kaldım yardan ayrı
Gözümde hasret tutuyor
Neme lazım bayram gelmiş
yanımda gülüm olmazsa
Sinemde bir yangın sanki
Durmaz aşkım söndürmezse

Petek
Bir arı gibi güllerden
bal toplamak için
diyar diyar dolaşırken
kendimi bir
Gülistanda buluverdim
ve her yapraĝında
bir petek bal,
artık ne eylerim
başka gülleri,
gülistanımın kokusu
bana yeter!...
İşte sen o Gülistansın!...

Postaya
Posta kutusuna baktim bos durur orda
Aradım dilberimi acaba nerde
Yine boĝuluyorum kedere derde
Acaba söylesem anlayan var mı?
Gece uykusu yok günler geçmiyor
Gönül alıştı sana başkasını seçmiyor
Sevdamdan da hiç mi hiç vazgeçmiyor
Feryad û figan etsem bir duyan var mı?
Bir sabah şarkısı gibi kaldı dilimde
Mırıldanıp durdum hep bu alemde
Sevdalar aşklar kalmış hayalde
Yazsam acep cevap verenim var mi?

Ruhumu
Gülüm
Ruhumu sevdiğim kadar
hiç kimseyi sevemedim,
onu hiç kimseyle
paylaşmak istemedim,
ama birgün Bir Gül`e
ruhumu tamemen
vereceğimi
ve ruhum yerine
onu kimseyle palaşmak
istemiyeceğimi
nerden bilebilirdimki?….

Sabah sabah
Bir hüzün kapladı içimi sabah sabah
Senden sonraki yalnızlığa gömülmüştüm
Donmuştu vucudum aşkın karşısında
Savunmasız, güçsüz direnemeden
Boşaldı duygularım
kuru bir oduna dönmüşüm ya da
Dumansız yanıp kul olan yangın gibi
Başımı alıp gitmek geldi içimden
Kavrulan sırlarımla beraber
Bülbül olup haykırmak istedim
gizli yaramı aşikar etmek istedim
Boğazım düğümlendi Gulom,
Hıçkırıklarla boğuluyorum,
Yıkamıştı yanaklarımı
tatlı sular yerini tuzlu gözyaşları
Bir sahilde seni bekledim yıllarca
gelen giden yoktu
Sahile vuran kuru odunlara sarıldım,
senden bir name çıkrar diye
Elimde bir foton var,
bu muydu aşkım hani ya nerde?
Karanlık basıyor dünyamı
Artık ne güneş ne ay, nede yıldızlar görünüyor
Dünya mı karardı ben mi görmüyorum

Denize haykırdım neden bu kadar sessizsiniz
Dalgalarınız nerde
Hey rüzgar neden esmiyorsun hani kokusu Gulomun
Rüzgarlar durdu, denizler sustu
Dalgalarını sayar teselli buluyordum
Sesini duyunca, gözlerine bakınca
Bir dans başlardı yer yüzünde, gökyüzünde
Yıldızlar dansa kalkardı, rüzgar esiyor
Sular coşardı, ağaçlar yeşeriyor
Dünyaya hayat gelirdi, ağaclar selama durur,
dallar kuş gibi öterdi, sen gelip geçerken
Göremezsin beni, akan gözyaşlarımı
Güneşte kızgın çöl kumlarına dönüştüm
Harran'da yarılmış toprak misali
Yağmuru özlemiş gibi seni özledim Gulom
Unutulmuşların kervanında bir cesed gibiyim
Acımı ızdırabımı ben hissediyorum
Kime anlatsam kime haykırsam anlar mı dersin
Sen anlamadıktan sonra!
Kuzey kutbundaki kar dağlarını
Eritmeye başladı bağrımdaki alev
Yağan kar taneleri
nefesimle yağmura dönüşüyorlardı seni özlerken
Güneş sitem tutuyordu
sana güneşim derken
Bulutlar kurudular Gulom, yağmaz oldular
Gözyaşlarım yetiyor diye

Bu gece tam bir hezimete uğradım
Savaşta bozguna uğramış
yerlerde yatan binlerce askeriyle
esir düşmüş şaşkın bir kumandan
feryad ediyorum şehidlerin anaları gibi
duyanım yoktur
Bağrım alev alev, dilimse suskun
Yine karardı dünyam sen battıktan sonra
Bir karanlık kapladı dünyayı
Öyle çaresiz öyle dağılmışımki
Gecikmiş sözler var dilimde sabah sabah
Bir şelale olup aksam denizlere
Bir deniz olsam buharlaşıp göğe yükselsem
Sana daha yakın, sana daha tutkun olurum
Yağmur olup yağsam
şu dünyaya yaşam versem
Senin hatırına varsın yok olayım Gulom
Ben zaten yokum sen varsın
Anlıyor musun ızdırabımı
Anlıyormusun neden kızgın olduğumu
anlıyormusun seni ne çok sevdiĝimi
Ya ne zaman anlarsın gülüm

Sakın ha
Mecnun gibi bu diyarda
Senin için kaldım darda
Ölüp yatarsam mezarda
Sakın ha unutma beni!
Bilsen ne kadar severim!
Gece gündüz hep ağlarım,
Görülmezsede mezarım,
Sakın ha unutma beni!
Göz yaşlarım oldu aşım,
Ne çileliymiş bu başım,
Kaybolsada mezar taşım,
Sakın ha unutma beni!
Öldürdün beni ne dersin,
Kaçma benden ne edersin!
Benim için dert kedersin,
Sakın ha unutma beni!

Sanma
Sanma sevgilim
gözlerimin önünden
kaybolduĝunu sanma
ben her zaman seni
görüyorum kalp gözümle
sevgin, sevdiklerin içimde
senin için yaşar, senin için bakar
senin için güler, senin için aĝlarım
senin dilinle konuşur
senin gözünle görür
senin kulaklarınla duyarım.
Senden başkasını görmez gözlerim
başkasına varmaz ellerim
sana bedenimle yaklaşmak
bana bir zevk vermez
ben senin içinde
ruhunun ta derinliklerinde
olmak isterdim
tek bir beden ve tek bir ruh olmak
ben sen olmak isterim
aç ruhunun kapılarını bana
artık ayrı bedenlerde yaşamaktan bıktım
Sensizlikten tükendim artık anla beni
kalpsiz sevgilim
anla beni anlaaaaaaa!...

Şehri görünce
Karşıda şehri görünce
Adeta yeniden doĝar gibi
Merhaba dedim dünyaya
Bu kadar şirin bir şehir
Görmemiştim
Şirinlik şehirden deĝil
Gülümün nefes verdiĝi
Atmosferdeydi
Çekildim bir kenara
Güneşim gelecekti
Saniyeler yılları arartıyordu
aniden aydınladı dünya
baktım karşımda Gülüm
birer yabancıydık sanki
Bu muydu aşkım
Yıllarca hasretini çektiĝim
donmuştuk adeta
buraya kadar dedik
Ya bir şans daha tanısak
Öyle oldu
Yazdıklarımızı silmiştik
Yarın bir kere daha görüşelim
Olmaz mıydı?
Oldu!.....

Sen açtırdın
Aşka elveda demiştim,
Dönmemeye söz vermiştim,
Defterleri kapatmıştım,
Sen açtırdın Çingenem
Yirmibir şubat pazar,
Yazıyorum azar azar,
Bağrım alev alev yanar,
Sen yaktırdın Çingenem!
Bir daha aşık olmayı,
Tatlı sözleri duymayı,
Aşkı sevgiyi sevdayı,
Sen öğrettin Çingenem!
Güzelsin sen melek gibi,
Tatlı sözün petek gibi
Çok gaddarsın felek gibi,
Sen öldürdün Çingenem!

Sen bir gül
Sen Bir gül
yüreğim
bir Gülistan,
bağrımda öyle
kök salmışsınki,
artık senden başka
hiçbir güle yer kalmadı,
sadece gönlümü değil
ruhumu da istila etmişsin
seni çok seviyorum!

Sen gideli
sen gittin gideli
şehir sesizliĝe boĝuldu
her şey yasa büründü
sokaklar sakinleşti
insanlar sessizleşti
geceler ayazlaştı
baharın yaĝmurlarına
döndü yanaklarım
içimdeki yangını
göz yaşlarımla
sönsürmeye çalışıyorum
ne gece çıkabildim bir yere
ne gündüz cezbetti bir mekan
sen gittin gideli
selamladıĝın mekana da
bakmadım
Sehir günessiz
sular durgun
Gönüller kırgın
Ay ondörünü tamamlayamadı
biz mehtapsiz kaldık

sen gideli
dünya ile küs gibiyiz
ne bakılacak biri
ne konuşacak bir hurî
kaldı
sıkışıyor nefesim
sendin dünyada tek hevesim
sen gideli ayaz gündüzlerde
çıkmaz oldum
gözümdeki yaşları görenler
sana beddua etmesin diye
yaĝmurlu günlerde
kimse farketmiyor bilirsin
hani derdim ya nerde gözlerin
bilsen ne kadar o anları özlerim
şimdi ise bir divane gibi gezerim
ne kadar yazsamda bitmez sözlerim
feryad etsem duyarmısın esmerim
benim tatlı aşkım canım dilberim

Sen gidince
Sen gidince
bir hüzün sardı bölgeyi
Sen gidince
şehrin atmosferi deĝişti
Bulutlar çoĝaldı
göz yaşlarım gibi
yaĝıyor yaĝmur
hüzün bulutu sanki
sen gideli meleksiz kaldım
sen gideli bebeksiz kaldım
bahçemde kelebekler uçuşmuyor
herşey bana yabancı
ben her şeye küskün
sen gidince
yetim kaldım gülüm
öksüz ve kimsesiz

Sen gülme
Sen gülünce güneş doĝar
dünyaya
buharlaşır denizler
yükselir semaya
yaĝmur olur yere iner
aĝaçlar, güller çiçek açar
mevsimler deĝişir
oniki ay bahar kalır
sen gülünce
dünyaya hayat gelir
dünya deĝişir
ben deĝişirim
sen olurum
sen gülünce güzelim

Sen var ya!
sen var ya sen!
bir gün aniden gördüm seni
rüyamda
bir keklik misali kalmıştın
dalda
öylece baka kaldım
kendimi sıcak kalbinde hissettim
hayalde
uzattım elimi kopardım yerinden
koydum koynuma
dervişler misali zikir ettim
adını
senden aldım aşkın sevdanın
tadını
adını andım hep uzaklarda
sensizdim bu diyarlarda
bir kuş olup uçmak istedim
yurduna
yapamadım kanatlarım
kırıktı
uçarsın diye korktum
içim buruktu
Dün akşamki çehrendi
beni baĝlatan

aşkındı sevgindi içimi
sızlattıp aĝlatan
bu sabah yine özlemle uyandım
duyacaktım sesini
sen konuştukça ben çekecektim
içime nefesini
ama rahat deĝildim
içimde bir korku vardı
sorular peşpeşe gelince
korku beni tamamen sardı
eyvah dedim yoksa yine
batacakmıydı güneşim
terkmi edecekti beni
hep hayal ettiĝim
eşim
yine aĝıt yakma zamanı mı geldi
yaktı beni aşkın
deldi yüreĝi deldi
herkes ölüye aĝıt yakar
ama ben hep kendime
her seferinde ölen ben olurum
aĝıt yakanım yoktur
bir aĝıtta sen yak güzelim
göz yaşlarım oldu nehirim selim
seni hiçbir zaman unutamam
aşkım canım bedenim!

Sen ve vatanım
Sen ve vatanım
Gülüm benim,
sarı gül,
kırmızı gül,
yeşil gülüm benim,
senin çehrendeki renkler
vatanımı bana hatırlatıyor,
seni de vatanımı da
çok seviyorum,
eskiden sadece
vatanım için yaşıyordum
ama şimdi
ikiniz için yaşamam
gerekiyor,
ikinizin uğruna canımı
feda edecek kadar
seviyorum.

Sen ve ben
Sen ve ben
yer ile gök kadar
birbirimizden
uzak olsak,ta
sen yer ben gök olur
seni kuşatırım
Seni unutmak mi?
Asla!
Zira zamanımın
her anında,
yaşantımın
her hatırasında
sen varsın!
Sevgim o kadar
büyüktür ki,
ne içime
nede arza sığar,
sen onu ancak kalbinde
hapsedebilirsin.

Seni düşündüĝüm
Seni bekledim bu gece yine
akşamdan gece boyunca
seni düşledim saat saat dakka dakka
hayalimdeki çehrendi hep gördüĝüm
mırıldanıp durdu dudaklarım
senin o tatlı cümleni
"şükür kavuşturana"
saat 03:09 u geçiyordu
ben hala düşlerimleydim
kimbilir sen kaçıncı
rüyanda yaşıyordun
belkide beni unutmuştun bile
ama ben seni hiç
unutmadım
ah birde rüyalarında olsaydım
keşke dedim kendi kendime
ah keşkeler ve hayaller
ya olmasaydı onlar
ne yapardı garipler?
bilemem tabi şu rezil dünyayı
bildiĝim tek çey varsa
seni düşündüĝümdür.

Seni görememek
sevdam seni görememek
benim için oldukça zordur
boynu bükük viraneyim
duvar dibindeki yetimler gibi
o ceylan gözlerinden uzak kaldım
iki yılan gibi omuzdan aşaĝı inen örgülere
yaşam herkes için güzel birşey
benim için soĝuk toprak altı misali
suphan gibi yükselen ince boyun
ya dudaklardan akan kevser
bir öpücük versen nolur
o nar gibi kızarmış yanaklardan
keşke bir görseydim seni
başlıĝına al kanımı verirdim
sen ve ala renginin
dalgalanmadıĝı diyarda
yaşam benim için çekilmez olur!

Seninle
seninle dünyaya gelirken
çok sevinçliydim ben
çünkü yalnız değildim
çilekes dünyada
doğduğunda ağlarken herkes
ben gülüyordum
zira ruhlar aleminde
birlikte olduğum
sevdam vardı yanımda
ya sonraları?
elele tutuşup mahallenin
tozlu yollarında dolaşırken
biz hiç umursamıyorduk
beraberdik
birlikteydik
sevinçliydik
bir göç rüzgarı kopardı bizi
ah kara bahtım kara kaderim
hani nerde dünya güzeli
Gülşekerim
dedim yüz yıllarca
ama bıkmadım usanmadım
aradım hep seni
yerde, gökte, reelde, hayalde
ümitlerim hiç tükenmedi
ümitliydim çünkü seni
bulacaktım gülüm
bir sevda değildi benim
bir kara sevdaydı

bedenler ayrı olsa da
sen hep içimdeydin gülüm
bir koku alırdım güllerden
sanki bulunduğun cennetten
dünyaya kadar yayılmış
bazen uzaklaşırdın benden
ama sabretmek ne güzeldi
birgün ama mutlaka birgün
seni bulacaktım,
yoksa onlarca yıl
nasıl geçerdi sensiz
ve senden ümitsiz?
işte hamdolsun Mevlaya
o gün geldi sen yanımdasın
gülüm benim sen içimdesin
kara sevdam sen ruhumdasın
can sevgilim
sensizlik ceza
sensizlik cefa
aşkın sefadır, hayattır,
yaşamdır aşkım,
bunları biliyormuydun?
şükür Rabbime
şükürler olsun
seni bana buldurana

Sensin
Sensin evet aşkım
sensin dünyaya
güzellik katan
güzeller güzeli
Sensin benim
ölmüş kalbimi
ihya eden can
Sensin artık
çirkinlikleri
görmekten bıkan
nurunu yavaş yavaş
kaybeden
gözümün nuru
Sensin kulaklarıma
gelen en güzel ses
Sensin bana nefes veren
atmosferim
Sensin damarlarımdaki
al ve ak yuvarlarla donatılan kan
Sensin dakikada 80 defa
bedenime can veren kalp
Sensin şu naciz
vucuduma hayat veren ruh,
her seyim sensin aşkım,
sen sen!..

Sensizlik
eksikliktir
yoksulluktur
fakirliktir
sensiz olmak
bir yanı sakat
bir gözü
bir ayaĝı
olmamaktır
sensizlik
kışın kardan adam
yazın dalsız budaksız
yapraksız bir aĝaçtır
ormanda
anlayacaĝın
bitkisel bir yaşamdır
sensiz olmak!

Sevdaların zalimi
Sevdaların en zalimi
yaktın kökümü dalımı
hiç sormazsında halimi
bu mu senin büyük aşkın
Bir bakarım çok seversin
en küçük şeyde küsersin
kılıç olupta kesersin
ediyorsun beni şaşkın

Sevdam
Ben beni bileli
kendimde bulduğum
en güzel duygu sevdamdı,
onun uğruna gecen
cefalı günlerim bile
beni mutluluğun
doruğuna ulaştırdılar
Günlerce sevgiliden
uzakta kalmak
elbet acıdır
ancak onun için akan
göz yaşları bile
damarlardaki
kan kadar güç verir
Sen
benim hayatımda
olduğun müddetçe
ben
ancak senin için yaşayabilirim,
çünkü ben senim Sevdam!

Sevdiĝinden
yaktı tüm bedenimi
kara sevdanın ateşi,
kalp yanmamışsa
onu sevdiĝindendir.
çürüdü bedenim
mecal kalmadı,
gözler kör olamışsa
onu gördüĝündendir.

Sevmek
Sevmek sevdiĝini anlayabilmektir,
sevmek sevdiĝini aramaktır,
sevdiĝinin aşkından yanıp kül olmak
yada benliĝini onda eritip yok etmektir
sevmek sevdiĝini bekleyebilmektir
beklerken de hüzün ile umidi
sevgi ile hasreti birlikte yaşamaktır
sevmek beĝenmek demek deĝildir
Seven aşkı için yanar
Beĝenen aldıĝını aldıktan sonra soĝur kaçar
seven ise daha fazla özlem duyar
beĝenmek sahip olma arzusuysa
sevmek kendini sevdiĝine feda etmektir.
Onun ruhuyla yaşamaktır
haliyle hallenmektir
Zevk aldıklarıyla zevklenmek
Hoşlanmadıklarından kaçınmaktır
Yalnızca onun için yaşamak
Onun bakışlarıyla bakmak
Onu her zaman içinde hissetmek
yada onda yaşamaktır
yanında olsa bile onun içinde, damarlarında
iliklerinde olmak istemektir.
ve karşılık beklememektir.
İşte ben seversem böyle severim
Ben seni böyle severim.

Sitem
Uzandım yatağa uykum gelmiyor,
Her yer karanlık gecem bitmiyor,
Çok sızladım ama Dilber duymuyor,
Ne olur biraz merhametli ol Dilber!
Gece bitmiyorki sabahım ola,
Yatakta döndüm bir sağa bir sola,
Sabah olsada seni görsem ne ala!
Ne olur biraz merhametli ol Dilber!
Sigara sigara üstüne yakıyorum,
Yatakta durmadan sızlayıp ağlıyorum,
Eridim tükendim mahfolup ölüyorum,
Ne olur biraz merhametli ol Dilber!
Alem kimsesiz sen yoksan eğer,
Senden başkasına veremem değer,
Ah imansız zalim! ettin beni derbeder,
Ne olur biraz merhametli ol Dilber!
Aklımı kaçırdım seni düşüne düşüne,
Nede aşık olmuşum o şirin kametine,
Nasılda inanmışım o güzel sözlerine,
Ne olur biraz merhametli ol Dilber!

Aşkın tesiriyle divaneyim gezerim
Senden başkasını görmez gözlerim

Bir an görmezsem inan çok özlerim
Ne olur biraz merhametli ol Dilber!
Hastayım ben hayaline düşüne,
Sanki bir asırdır hasretim ben sözüne,
Bin canımı veririm senin bir tek gözüne,
Ne olur biraz merhametli ol Dilber!
Rüyamda düşlerimde sen varsın,
Ne kadar vicdansızsan o kadarda gaddarsın!
Acep banamı şanssın yanlız bana mı yarsın!
Ne olur biraz merhametli ol Dilber!

Siyah zülüfler
Siyah zülüflerin
karanlık gecenin
sessizliĝi gibi
beni derin düşüncelere
götürüyor,
ay misali çehren
bana güneşin doĝuşunu
hatırlatıyor,
sana bakarken gece ve gündüzümü
yaşıyorum,
anladımki hayatım
sensin
ya sen olmazsan?

Son ayın son geceleri
Sonbaharın son ayı
soĝuk ve uzun geceleri
işte bu gece Gülüm sonsuz ümitlerle
bağlandım akşamki sözlerine
sen uyu aşkım
adını yazdım gecenin her saniyesine
çekiyorum sofu tesbihi misali
gece yarısı sesizliĝinde
düşlüyorum seni sensizliĝinde
sen rüyalardasın aşkım
gör beni rüyalarında
yalnız uyuma birdanem
eller kucak kucaĝa sabahı katederken
ben özlemindeyim
sesinin, nefesinin
Dışarda Kasım'ın yağmurları
vuruyor pencereme
içerde Nisan yağmurları
boşalıyor yanaklarıma
Aşkın dalga misali vuruyor yüreĝimi
hasretin yakıyor içimi
sen ikimiz için uyu kadınım
ben tutuyorum aşkımızın nöbetini
iyi geceler aşkım
iyi geceler Gülüm

Tanışma
Ağustosta bir yaz günü,
Sevdanın unutulmaz günü,
İpe çamasır sererken,
Orada gördüm ben onu.
Uzun boylu ince belli,
Nede güzel gözleri var,
Kibardır hem nazenindir,
Bağrım ona yanar yanar!
Dilberim nazlıdır Nazlı!
Beyaz tenli sarı saçlı,
Şu zalimin kızına bak,
Dudakları sanki ballı.
Dilber canım selam sana!
Eşsiz geldin sen cihana,
Malım mülküm bende dahil,
Kurban olsun nazlı cana!

Neden
Herkesin bir sevdiği var
Benim gülüm ise sensin
bugün eğer neşeliysem
İnan buna tek nedensin

Terfi
Bu gün ay güneşe terfi etmişti
buhar olmuştum
yazın sıcak günlerinde
kızgın güneşte ısınan denizden
yükselmiştim semaya
yıldızıma doĝru
güneşimin etrafında dönüyordum
sönmüş bir gezegen gibi
yüz vermedi yıldızım
semanın derinliĝinde
yalnızım
kışın soĝuk uzun gecelerinde
seni sayıklıyorum hecelerimde
yükleniyorsa yüreĝine bir duygu
kalbini ısıtıyorsa bir sevgi
anlaki ben aynı yerde hala
seni bekliyorum
Yalvardım Tanrıya ellerim açık
bir defacık saçlarını koklamak
ellerini avuçlarıma alıp
yüreĝime koymak için
figanla feryaddayım
bırakma beni güneşim ayım
senszlik çok zor canım ....ım

Terörist
Beyaz gülleri
kokladıĝım
Aşk sözcüklerini
kullandıĝım
Yasak alfabeyle
şiirler yazdıĝım için
Bana asi dediler
Göçmen kuşlarla
selam yolladıĝım için
Sınırları ihlal eden
terörist oldum
Artık vatanımdan
uzaĝım
sana hicret ettim
bir yer var mı gönlünde
sende mahpus olmak
sende olmak
sende kalmaktır meramım

Tombul
Ellerim titriyor tutmuyor kolum
her tarafım yanıyor hem saĝım solum
bunlar hep yüzündendir senin tombulum
rüyalarımın perisi derim ben SANA
Hep aklimdasın canım bebeĝim
Sensin güllerde uçuşan kelebeĝim
Cennetimdeki hori meleĝim
Sensiz yaşam inan çok zordur BANA

Tombulum
Oy tombulum tombulum
sen ol benim son gülüm
seni sevenin sonu
veremdir kanser ölüm

Unut demiş
Bana unut diyorsun nasıl unutayım ben
Öldürdün beni sana ne yaptım neden?
Geceler haram oldu senin yüzünden
Ölümüne aşıĝım vazgeçmem senden
Ey zalim dilberim biraz beni dinlesen
Yıllardır koşuyorum senin peşinden
Şimdi kalkmış bana unut diyorsun
Söyle vicdansız nasıl unuturum ben?
Uĝurlar olsun demem belki birgün dönersin
Başın derde girerse hemen beni ararsın
Senden başkasına gönül veremem
yanımda olmasan da kalbimin içindesin
Ama sen öylemisin hergün benim kapımdan
Geçip gidiyorsunda bir selamın vermeden
Biliyorum sen bir zalim vicdansızsın
Birgün beni anlarsın diye ümit ediyorum ben

Unutmadım
Unutmadım aşkım
Elimde bir foton
bakıp duruyorum
gülen o gözleri
o tatlı sözleri
unutamadım
bu akşam ayazında
gökte yıldızlar dans ediyor
kollarım boş seni bekliyor
ama sen nerdesin?
ne bu akşam
buluşamıyacaĝımızın acısını
ne birlikte Fadikeyle
çektiĝimiz halayı
nede ayrılırken
gözyaşlarımızı
unutamadım

Uzak kaldıkça
bir hüzün
kapladı içimi
bu akşam,
taksit taksit
sözlerim birden
kayboluverdiler
dilimden,
yorulmuştu ellerim
yazmasını bilemediĝi
duygulu kelimelerden,
damla damla akan
sevgi dugularım
birden donakalmıştı
tıpkı zemherirde
kalmışçasına,
ve dünyam yıkıldı
kusurlarımdan,
özür dilemek te ne
özür kabahattan
daha büyükse,
semanın maviliĝinde
kapkaranlık bir
gecede
yıldızlardan
uzak kaldıkça

Varto
Yemyeşil ağaçlarıyla,
Tatlı soğuk sularıyla,
Yaşlısıyla gençleriyle
Aklımdasın yeşil Varto!
Uzaklarda adı kötü
Görmeyen bilemezki,
Sanki yeryüzü cenneti
Unutmadım yeşil Varto!
Düğün nişan davetiye,
Sultanım bana hediye,
Selamım var son müftüye,
Aklımdasın yeşil Varto!
Şenlenen o sokakları,
Şarkı diyen çocukları,
Seni özgürlük diyarı,
Unutmadım yeşil Varto!

Ne Abdurrahmanın kumunu,
Nede o X. mahmudunu,
O abiler çarşısını,
Unutmadım yeşil Varto!
Hatıraların var bende,
Gittim ama kalbim sende,
En güzelsin bu alemde,
Nasıl unuturum Varto!

Yalnızlık
Yine aldı beni bir hüzün
akşam güneş batarken
anladım yine yalnızım
yine kimsesiz
yine sensizzzzzzz!
sen yoksun çünkü
bu muydu kaderim
bu muydu talihim
eller yarin elinde
eller yarin koynunda
ben sevgilisiz
ben kadınımsız kaldım
diyari gurbette
biliyorum bu akşam yine
sensiz sabahlıyacaĝım
gecem gelirse eĝer
hani geceler uyumak
istirahat içindi ya
oysa ben hep durdum ayakta,
duruyorum
binbir türlü hayallerle
gecenin sakinliĝinde

tıpkı gündüz ortası
ellerim elinde

o parlak gözlerine bakarken
bir yıldız görüyorum sanki
semanın karanlıĝında
bir kelebek misali uçup
dokunmak isterdim
varsın yansın bu beden
yansın kül olsun bu can
zaten yanmamış mıydı ruhum?
onu zaten çoktan sana
teslim etmişimdir
sevgilim kadınım benim
var sen yaşa bari
ben kendimi çoktan öldürdüm
senin benliĝinde
iki kişi fazla deĝilmiydi zaten
sen varsın ya yeterrrrrr
kadınım benim

Yarim
Nerdesin aşkım sevgili yarim
Aşkından hastayım figanım zarim
Sana yetişemem çok ta biçarim
Ben gelemem sen gelsene aşkım
Neden böyle çok gaddarsın zalim
uzaksın yetişemem perişan halim
hastayım aşkından yoktur mecalim
yarama bir melhem sürsene aşkım
kalbim acıyor ovsana canım
şüpheyi vesveseyi kovsana hanım
aşkta sevgide yücedir şanım
mecnunun oldum bari görsene aşkım

Yasak mı
Nedir öyle seni
Derin hüzne boĝan
Kalbin sitem dolu
Kaşların çatık
sana gülmek yoksa yasak mı....
Daĝılsa hüzün bulutları
Çatık kaşlar doĝrulsa
Bir tebessüm beliriverse Yüzünde
Rüyaların aşkla süslense
Hayallerinle sevsen
Sana sevgi yoksa Yasak mı?...
Uşuyorum sonbaharın
Kuru soĝuĝunda
Versen şu anahtarı
Layık olduĝum yere Gömsen beni
Kalbini açmak yoksa yasakmı?
Yoĝrulmuş hamurum
Aşkın uĝruna akan
tuzlu gözyaşlarımla
Bir umuttur bekler
Tebessümlü bakışını
Dönüp bir bakmak yoksa
yasak mı?

Yaşıyorum
Sevmek onsuz duramamaksa
seni seviyoruuuummmmmmmm
Sevmek heran onu anmaksa
Seni seviyoruummmmmmmmmm
Sevmek onu yaşamaksa işte
ben yaşıooooruuummmmm
çünkü sensiz duramıyor
her an seni anıyor
ve hep seni yaşıyorummm
Gula min

Yeniden
Alıyorum kalemi,
Ki dökeyim derdimi,
Gel barışalım emi!
Senle zalim dilberim!
Bir bakarım seversin,
Bir bakarım küsersin,
Neden böyle dönersin?
Seni zalim dilberim!
Hani çok severdin sen!
Pişmansın şimdi neden?
Gel barışalım yeniden,
Senle zalim dilberim!
Ölüm var dönüş yok derdin,
Benim için dert kederdin,
Böyle çabukmu dönerdin?
Sen ey zalim dilberim!
Sevgi nedir bilmiyorsan!
Ondan beni üzüyorsan!
Eğer bensiz gülüyorsan!
Sen zalimsin dilberim!
Ben bir aciz divaneyim,
Bilmem çilemi yazayım,
Aşkından ben bin hastayım,
Senin zalim dilberim

Yetmedi mi
Yetmedi mi
bunca ayrılık
Senelerce?
Sen bedensiz
ben ruhsuz?
Ayrı bedenlerde
ayrı kalplerle?
Bıkmadık mı
hep ayrı yaşamaya?
Ayrı kalmaya
Mahkum muyuz
Kara kadere?
Karar verdim seni
kalbime gömeceğim
Yok haaayırrrrrr!...
seni
kalbim yaptım
Bedenim kalpsiz
Kalbin ise bedensiz
yaşamasın
Hep birlikte olalım
bir can bir bedende

Yıldızım düştü
bir tel sesiyle
firlamıştım dışarı
akşamın ayazında
yıldızlar sönük yanıyordu
karanlıktı her yer
sis miydi duman mıydı
kaplamıştı semayı
elimi açıp yıldız falına
bakmıyordum falcılar gibi
gerçek bir kumar
oynanıyordu hayatımda
sanki var olma yok olma
mücadelesiydi adeta
bir an yeniden dünyaya
geldiğimi sanmıştım
tıpkı gözlerini
dünyaya açan bebekler gibi
bir telaş bir sabırsızlık
başlamıştı ruhumda
bir yolculuk görünüyordu
yıldızıma doğru falımda çıkan
semaya yaklaştıkca
ışıklar sönüyordu bir bir
bir yıldıza yer açılıyordu
sanki uzay boşluğunda
ben yaklaştıkca kaçıyordu
sanki benden
üşüyordum uzay yolculuĝunda

yaklaştım sanıyordum
bir ses geldi yıldızımdan
donuk ve bitkin
sanki sönme sırası ona gelmişti
o da mı batıyordu artık
oysa daha akşam erkendi
yıldızlar sabah batıyordu
meğer ömrüm kısaymıs
yine ben ve gecenin
zifiri karanlığı
sadece ağlayabildim
düşmüş yıkılmışım yere
bir sara hastası misali
krizinden başka ne olabilirdi
nice hastalar vardı
yıkılıp kalkamadan
ben hala kalkabiliyorsam
bir daha şafak gelecekti
yıldızımın parlayacaktı
ümitliydim çünkü!

Kendimi sende yokettim
Bu sabah uyandıĝımda yine yalnızdım sensiz
Oysa birlikteydik gece boyunca
yarı hayal yarı gerçek bir alemde
mest olmuştum aşkın şarabından
ya gece boyunca söylediĝin o sihirli sözler
kendimi kucaĝında hisettim
binlerce kilometre mesafeyi yokederek.
ya şimdi? evet şimdi yine sensizim
seni düşündüm uzun uzun
yanaklarım ıslandı içimi çektiĝimde
ah keşke gece hiç bitmeseydi dedim kendi kendime
zifiri karanlıkta
ormanda yolunu şaşırmış mechul biri gibi
ya da savunmasız direnemeden
Azraile teslim olan hasta misaliyim
kısa bir ayrılĝın
ruhumun beni terkettiĝi hissine kaptırdı beni
zaten hep demezmiyim ben cesed isem sen ruhsun diye
ruhsuz bir cesede ne derler aşkım
işte ben oyum sensiz kalınca
bazen öyle daralıyorumki beynim stop ediyor
kendimi cansız bir odun parçası ya da
sahile vurmuş batık çürümüş bir sandal gibi
görüyorum

o sahilde yıllarca kokunu içime çekerdim
denizler estikçe.
Gelen giden kaptanlara seni sorardım
bir selamın geldimi diye
artık rüzgarlar esmiyor gemiler uĝramıyor limana
Kokun kayboldu aşkım
yoksa sen beni kalbinden sildin mi?
böyle yalnız ve kimsesiz bıraktın beni bu diyarda
azıcık kokunu çok mu gördün yoksa
oysa milyonluk şehir güzel kokuyorsa
senin nefesindendir
aşkın aydınlatıyor dünyamı güneş misali
içimi ısıtıyorsun, vucuduma hayat veriyorsun
o sıcacık ışınlarınla
Bu sabah ansızın ayrılıĝına alışamadım
güneşim battı, mehtabım kayboldu
Nisan’ın yagmurlu gecelerine döndü dünyam
Bir yaĝmur olsam seller oluştursam
denizlere akıp buharlaşsam senin sıcaĝınla
göklere yükselsem sana ulaşabilirmiyim?
sana dokunmama izin verirmisin sultanım
yoksa ateşinle yakar kül mü edersin?
yazın ayaz gecelerinde
seni sayıklarım hep semaya bakarken,
samanyolunda en uzak ve en parlak
yıldızın sen olduĝunu düşünürüm hep,

hayalimdeki ufolarla sana uçarım
sana yaklaştıĝımda hacıların tavafı gibi
etrafında yedi kez dönmeye başlarım
sana tabi olurum zaman ve mekanı düşünmeden.
karşına geçip gözlerine baktıĝım zaman
yüksek bir daĝda sabahın doĝan güneşini
seyreder gibi oluyorum.
karanlık dünyamın güneşisin sen
beni karanlıĝa teslim etme
korkuyorum karanlıktan korkuyorum sensizlikten
Biliyorsun aşkım ben bir biçareyim
ne ferhad olup daĝları deldim
ne mecnun olup çölleri gezdim
bunların gerçek aşık olduklarına inanırdım
oysa seni tanıdıĝımda anladımki gerçek aşk sensin
gerçek sevgi ise kendini sevdiĝine feda etmektir
şimdi sana ulaşmak için bir çabam yok
ben kendimi sende yokettim
artık ben yokum sen varsın
şimdi anladınmı seni ne kadar sevdiĝimi
Senden ayrı olmanın ne kadar acı verdiĝini?

Yokmu
Yokmu yürekli bir kadın
bir erkeĝe baĝlı olan
kalbime yazayım adın
Orada temelli kalan?
Kızarsa da beni sevsin
hemen beni terketmesin
başka kimseyi görmesin
Yok mu yürekli bir kadın?
Gecede rüyamda olsun
Gündüzde düşümde kalsın
Gözüm hep onu arasın
Yokmu yürekli bir kadın?
Yüreĝinde ben olayım
Gözlerinde bulunayım
Öyle kadına hastayım
Yokmu yürekli bir kadın?
Kalbi yalnız beni sevsin
Diger erkekleri silsin
Söz deyince mutlak gelsin
Yokmu yürekli bir kadın?

Hanımım olsun isterim
Bütün dünyayı silerim
Ona çok paha biçerim
Yokmu yürekli bir kadın?
Dilinde hoş söz duyayım
Seyredince bayılayım
Onu baştacı yapayım
Yokmu yürekli bir kadın?
Çok seveyim o zalimi
Alsın kalbimi dilimi
Hiç bırakmasın elimi
Yokmu yürekli bir kadın?

Zalime
Selam sana zalime
dermansın sen derdime
seni çok özlüyorum
eridim lime lime
bir camda gördüm seni
yaktın erittin beni
seni göremez oldum
söyle nedir nedeni?
Ferhadın seni özler
her akşam yolun gözler
Gönlün hissetiklerini
ifade etmez sözler
Yalnız koyma sultanım
buna dayanmaz canım
Bu dünyada görmedim
senin gibi bir hanım

Zalimem
Cananıma mesaj attım
vurdum kafayıda yattım
Uĝruna dünyayı sattım
Bilirmisin Zalimem
Dünyayı birbirine kattım
Limanına demir attım
Bir deryasın sende battım
Farkettin mi Zalimem
Kısa deĝil uzun boyun
Çingenece senin huyun
seviyorum herkes duyun
sen de duy be Zalimem
Dünyanın güzel kadını
kimse duymasın adını
aldım senden aşk tadını
Anlarmısın Zalimem

Zıddıyla
herşey zıddıyla
yaratılmıs derler
sevinç ve hüzün
sevgi ve nefret
ve yalnızlık!
yalnızlık nedir?
kimsesizlik mi?
hayırrr!...
yalnızlık dilbersiz
aşksız sevgisiz
yaşamaktır.
aşk ve sevgi nedir?
birine baĝlanma
ya da biri için yaşamak mı?
başkası için belki
ama benim için yalnızlık
Gülümsüz geçen zamandır
Gülümsüz aşk ve sevgi
Gülümsüz zaman
yalnızlıktır ölümdür
Gülüm yaşam demektir
aşktır sevgidir
ve işte ben yalnızım
çünkü O’nsuzum

Ölmüşsün Anne
Ocak ayı başlarında
Annem yetmiş yaşlarında
Hasretin göz yaşlarımda
Seni çok özledim anne!
Varlığımın sebebisin,
İki gözümün nurusun,
İçimdeki tek acısın,
Bunu bilemezsin anne?
Seni bir sorayım dedim
Bilirim merak ederdin,
Hergün yolumu beklerdin,
İnan çok severdim anne!
Elimde hayalin var,
Aramızda nice dağlar,
İçim yanar yanar yanar!
Duydumki ölmüşsün anne!
Kölen olayım ben ana,
Acı haber geldi bana,
Makadonya dağlarında,
Hasret kaldım sana anne!

Yoksa beni sevmiyorsun,

Neden hiç konuşmuyorsun,
Vedalaşmadan ayrıldık,
Bakıp susuyorsun anne!
Beni bırakıpta gittin,
Benide götürmezmiydin?
Sevsen yalnız gidermiydin?
Benden küstünmü sen anne?
Bağırsamda duyamazsın!
Çünkü çok uzaklardasın,
Benim için tek acısın,
Ne olur bana inan anne!
Cenazene gelemedim,
Kollarıme alamadım,
Mezarına gidemedim,
Beni affettinmi anne?
Öleydim seninle ana!
Mezarlarımız yan yana,
Tükendim ben yana yana!
Ne olur beni affet anne!

