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SELAMETLE
Aşkın gizli sarayının süslü kapısında bekle
Gece meltemi dağıtırken saçlarını
Çocukların fevkalade hüznü ile sabret
Geleceğim zamanı parmaklarınla hesap et
Gelirken sarayın yamacına
Yürüdüğüm yollarda seni arayacak
Cihanın binbir çiçeğini toplayacağım
Özlemin getirdiği ilhamım şiirlerle sevişecek
Küstahlık edecek, sevgimi sorgulatacağım
Taptaze kalsın istiyorum sevginin
Babam öyle yapardı, annem hep severdi
Hep sev istiyorum beni
Sana hiç senin uğruna kılımı kıpırdatmam dedim mi?
Göz ucuyla bak diğer aşıklara sevgili
Hepsi birbiri için bir şeyler yapar
Ben senin için sana olan sevgimden vazgeçiyorum, gör
Sen güçlü, kuvvetli ol yine
Yeri geldiğinde lime lime et beni
Kâh başımı okşa kâh kellemi vur
Hiddetli kalbinin koru yitmesin
Selametle kal sevgili
Yürüdüğüm yollarda bıraktığım çiçekleri ara
Yazdığım şiirlerde gör beni
Köksüz kellemi göm toprağa, kocasın bir çınara
Berkant Aldırmaz
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SAADETİM
Yokluğunda yokuştu tüm dünya yoluma
Takmadım senden gayrısını sevda diye koluma
Almam, alamam sen diye bir başkasını soluma
Sevdiğim, aşk diye bir seni ektim toprağıma
Sahil kenarlarına yazdım aşkımı
Dalgalar vurdu sildi, götürdü adını
Bir mucizede saklı bu hikâyenin adı
Bir seni yazdım bir de seni hayallerime
Sırt çevirdim yalan dünya günlerine
Söz verdim ahiretin sahibine
Dünya gözüyle göremesem de seni
Cennet de gönül gönüleyiz seninle
Zoru sevdim ben gözlerinde
İmkânsız olana uzanan yolları yürümeyi
Ve ben sevdiğim dünyalık gibi yalan değil
Ahiret kadar gerçek sevdim seni
Bir seni yazdım ömrüme sadece seni
Bir seni helal belledim gözlerime bir seni…
Burak Sertdemir
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YOL
Namütenahi bir yolda yürüsem,
arkamda kalbimin hüzünlerinin gölgesi gelir.
Üstümde siyah bir kaban sanki hüzünlerimin resmidir.
Küçük bir damla gözyaşı sanki yolumu sarar.
Sardıkça daha çok derinleşir anılar.
Melike Mert
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DOSTUM
Ah dostum
Ölümün küçük fısıltıları çalıyor
Kulaklarımın kapılarını ,
Titrek ışıklar daha da mahzunlaşıyor,
Nedir müebbet hüznümdeki bu dalgalanmanın sebebi?
Yoksa ufak fısıltılar mı rahatsız ediyor beni ,
Ah dostum,
Hüzünlü bir sonbahar;
Artık son zamanlarım galiba,
Yoksa gökyüzündeki bu sis miydi
Kalbimi zora sokan…
Yahya Murat
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BEŞERİSTAN
Hayal etsenize herkesin bir zenginliği
Dağıttıkça çoğalan bir bereket
Cennetteki tatlı suların dinginliği
Ah! O ne zarif ve ne ince bir hareket
Düşünsenize kendi kendine kaybolurlar
Şu güneşi kara deliğe itmek için
Bazıları ise yıldızın yanına ay olurlar
Düşler geçidinden gerçeğe gitmek için
Anlasanıza süzülen her damla yanaklardan,
Bulutlara yardımmış baktığında
Bende de bir coşku olur o mavi yataklardan,
Serin dalgalar kalktığında
Koşsanıza, oysa sabrın prangana bir seda eder!
O tükenmez yeşillerde yürümek için
Kimileri de şu ağaracak saçlarından feda eder
Bu kâinatı cümbüşlü bir resme bürümek için
Söyleyin "doğruyu, iyiyi, güzeli"
Duyacak olan yedi kıtadır
Sessizlik, sanki gerçeği sağır eden bir ütopya!
Oysa bir hazine avcısının elinde ki haritadır
Şu beşeriyet dediğin kaybolmuş coğrafya.
Metehan PARLAK
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YOL DEVAM EDİYOR
İlk adımı attığımdan beri
Engeller dizmiş önüme birileri
Yılmadım hedefimden kalmadım geri
Yol devam ediyor daima ileri
Zamanı gösteren saatin pili biter
Ama zaman yine akıp gider
Durdurmak imkânsız dönüyor çember
Yol devam ediyor yok mola verecek yer
Sapmadan yolumdan sağa ya da sola
Aldanmadan uzaktan sesi hoş gelen davula
Koydum sevap ile günahımı bir bavula
Yol devam ediyor sanırım vardık son durağa
Ercan Akkuş
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İNTİHARIN ANLAMINI BİLENLER İÇİN TOPLU CENAZE TÖRENİ
Ben iki kere intihar ettim
Sen benim ilk intiharımsın.
Fersah fersah acısını duyduğum
Aşka dair ilk anımsın.
Ben seni hatırlıyorum
Sen beni bana unutturdun Benazir.
Sanmıyorum yıllar güzelliğini çalsın.
Sesindeki sırlar yıldızlara mı seranad
Bilmem ki sende beni hatırlar mısın?
Bende gamdan gayrısı yok, biraz sen anlat.
Birazda sen anlat
Bana kendini hatırlat Benazir.
Kaçırdığım otobüsleri
Denk gelemediğimiz anları
Kalbime sapladığım okları
Hatırlat hâlâ çıkaramadım onları
Kuşlar kanat çırpıyor gibi bakışın
Zamanın içinde sudan hızlı akışın
Hüznünle ölen ilkbaharı ve gelen kışı
Hatırlat hâla bitmedi bu sabrın nakışı.
Sen benim ilk intiharımsın
Kalbime ihtarım
Nefsimle imtihanımsın
Ben öldüm bunu bil
Sakın bu mezarı kazma Benazir.

9

Bir Engizisyon mahkemesi kurdular
Aşkımı bir alef gibi yaktılar.
Sayfalarca özlemin kaldı.
Kelebek kadar hassastı bu gönlüm, kuruttular.
Öyle bir gittin ki ben de bir ismin kaldı.
Elif olsan sana vav gibi eğilirdim.
Deniz olsan kumsalına gelirdim.
Ömür olsan gönül olurdum
Gönül olsan sürur
Sen bir nokta oldun.
Ben bir ünlem!
Kalmadı gurur.
Beni bende bitirdin.
Sen gözümde abıhayat dolu bir iksir.
Ve büyü bozuldu düğüm çözüldü
Yollar ayrıldı
Beni, bana geri ver Benazir
Sen benim ilk intiharımsın
Aşka dair ilk an
Baktıkça köz olan
Girdaplara düşüren bir zamansın.
Ve o ilk an kendime derdim
Yavuz dayan
Sus ve yan
Ve artık yandım bu Hârdan
Küllerim sana kalsın Benazir.
Ben iki kere intihar ettim.
Heyulanın altında kalırken hüzne râm olmak
Sorarsan eğer işte budur ölüm ile yaşamak
İki kez teşebbüs etti intihar
Ben bu hicranı denizlere anlattım Benazir
Artık her deniz suyu içilebilir bir şiirdir.
Yavuz Selim ŞEN
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ZAMAN AKINTISI
senle yürüyeceğim, çünkü hep sen varsın
kötü sayılmaz vaktim
çünkü karanlık diplerden ardı sıra küflense
başka yöne bakmadan sızlanıp dursa bile
senle tane tane yürüyeceğim
ağır, yavaş, cansız değilim ki /kalbimin yürüyüşü bu/
devri sitem dolu olsa saatlerin /bıkmayacağım/
er geç tükeneceğim /bırakmayacağım/
savuran esintin beni devirse /yaşayacağım/
kaşlarımı orta yerinden delse bir çöküş
merdiven dayayıp göğe
çağın kalabalık ikindisinden tenhalığa /iz süreceğim/
zamana hükmü geçen /her yerde/
an’ın başında ve sonunda
bollukta, genişlikte ve en’de
sana sığınıyorum ey zamana hükmü geçen /n’olur/
akrebi kovalayan kör testere
/kesmesin boynumu/
guguk kuşu bir saati vursun /on ikiden/
bir de incitilmiş asırları
müjdeli bi’ ses yankılansın /kulağımda/
işte ümit ettiğin burada /alabilirsin/ desin
***
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/şimdi/
ne kronometreye ne pusulaya
ne akrebe ne yelkovana gayrı yerim bırakmadın
alnının çatısından vurulmuş dağı, hiç var olmamış gibi hüzne boğdun
/şimdi/
güz mevsimi hazan
sararmış son yaprağım da düştü yere
senle yürümüyorum artık
akıntıya kapılıp pas tutan ömrüm
son tik takın arasında sıkışıp /parçalandı/
Mustafa AYYÜREK
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YENİDEN
Hadi yeniden başlayalım
Aç pencerelerini
Kır bütün kilitlerini
Yeniden mavi olsun gökyüzü
Bir sen bil bir de ben
Ve yeniden seyre dalalım gökyüzünü
Hadi... Hadi işte yeniden başlayalım
Güneş sırıtsın sabahları aptalca
Bir sen anla bir de ben
Kimseye gerek de yok inan
Bir sen yaşa bir de ben
Şarkılar da çalmasın mesela
Sesin kaldırır dansa
Çiçekli bahçeler de lüzum değil
Yürüyebiliriz çamurlu yollarda
Yeniden çocuklaşırız bakarsın
Islatırken yağmur yüklü bulut tenimizi
Ve kimbilir yeniden sevebiliriz ikimizde
Çıplak bir geceyi

Selcan Doğan
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CENAZE
Minarelerden yükselen, sokaklarda yankılanan bir ses,
Bir arada hayatına dokunduğum herkes.
En sevdiğim yemekler hazırlandı belki,
Bana ayıracak beş dakikası olmayanlar;
Onlar da gelmiş.
Belki de bir defa yüzümü güldürmeyen insanların,
Sol göğsünde anlamsız gülen fotoğrafım.
Kimisi tadını beğenmedi, kimi tuzlu buldu yemeği,
Bazısı son kez görmek istiyor beni.
Her çeşit insan var burada, bir kişi eksik yine;
Bu defa yanımda olmasını istediğim herkes var
Ben yokum, ölüm bile kavuşturamaz bazısını.
Ne için yaşadık yıllarca;
Sadece anlaşılmak için.
Şimdi rastgele birisi merak ediyor,
Okumak istiyor beni, kimim diye
Hüviyetimi okuyor önce gerisi yaşarken olanla aynı,
Et kemikken olduğu gibi
Mezar taşı olunca da anlaşılmıyor insan.
Hasan Hüseyin ÖZER
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BÂD-I SABÂ
Bozkır tarlasında harman sonrası unutulan bir buğday başağı gibiydim
Sonra sen çıkıp geldin gurbetin vuslat diyarına
Uzak yerlerden hoş kemalat sözleri nakış eyledin gönlümüze
Çağa ait olmayan ruhumuza bir bâd-ı sabâ rüzgarı estirdin de öyle gittin.
Oğuz Yağlı
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DÖNSE YOLLAR
Aynı mı hep yollar?
Yoksa onu öyle sanan mı insanlar?
Dönse yollar, dönse...
Dönse insanların aklına uymadan.
Yolda yürürken insanlar,
Hiç düşünmez mi yolları?
Uzunluğunu, kısalığını,
Manzarasını.
Yürürken hep eşlik edişini insanlara...
Dönse yollar, dönse
Geri gelse, hiç bitmese.
Dursak bir yerde,
Alsak yollarda duran esnaftan,
İki simit, iki çay.
Yoldaki çocukların ellerinde kaykay...
Yol olmasa nerede kayacak bu kaykay?
Dönse yollar, dönse...
Dönse dünyanın düzenine uymadan.
Çevrelese etrafı,
Yeşilden yollar.
Etrafını süsleyen,
Çiçekli bahçeler.
Dönse yollar, dönse...
Uzasa sonsuza kadar.
Burçin Kaplan
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BEN BUNA MAHKÛM MUYUM?
Neden unutamıyorum, beni sevmediğini, aşağıladığını
Senin de sevilmemen benim suçum mu?
Lânetlendim mi, senin ahın bana mı dokundu?
Ama istediklerini yaparsam iyi bir çocuk olacaktım.
Sadece sırtımı okşamanı istedim.
Başka bir annenin çocuğu olmayı istemeyi değil.
Bana yemek pişirdiğinde beni sevdiğini düşünürdüm
Ama hiç “seni seviyorum” demedin.
Şimdi ne zaman eve geleceğimi merak ediyorsun.
Aynı duyguları hissetmek istemiyorum ki.
Yine aynı soru hortlayacak beynimde "Ben Buna Mahkûm Muyum?"
Zehra Uçan
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SUSTUM
Bütün yanlışları ben de aradım
Sana bir taş değmesin diye yaptım
Değişmek için mi hep çabaladım
Aslında ben çabaladıkça kaydım
Bir hayal gibiydi ilk seslenişin
Yazdım kalbime unutmamak için
Bir kor gibi hem dağladın hem deldin
Yıkılıyorum artık gülmelisin
Dediler elbet bir gün gidecekti
Ama bu kadar da erken değildi
Kalbime dokundurduğun o zehri
Zehri ne eyleyeyim sen gittin ki
Osman Tecir
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YAŞIM 78
78 yaşındayım daha Tanrım
Kurudum her sabah gözüme vuran ışıktan
Beni değil ışığı al Tanrım
Bıktım ben bu güfteli parlak sarışından
Tenim beveli kayalıklardaki kırık gölge parçası
Kraliçeyi kaldırsan mezarından bir şarap bir de yağlı urgan versen eline
O da isterdi vurmak şevkin teline
Beni alma Tanrım yaşım daha 78
Gönlüm emekli sırasında telsiz satan kelli felli bir keriz
Yeri nizamsız zamanı asalak
Ama duruyor ya işte bir umut
Belki emekli maaşları olmuş bir tomar metelik
Beni alma Tanrım yaşım daha 78
Bekleyemem cehennem sırası
Belim yerinden çıkacak gibi
Gövdem sanki iskeletsiz
Müzik kesildi, camdan parlayan gözler de neşesiz
Anlıyorum Tanrım seni, alman gerek birilerini
Ama beni alma Tanrım yaşım daha 78
Okan Berber
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ÖLMEYE AÇAN ÇİÇEK
Narin bir çiçek açtı
Doğru toprakta
Ama zamansız
Yaprakları mor
Tohumları kırmızı
Ve sararıyordu
Amansız
Oysa uzunca yaşamalıydı
Etrafa hoş kokular saçmalıydı
İnsanlardan uzaktan
Tohumlar saçmalıydı
Gülen güneşe aldandı
Gönlü hemen çiçek açtı
Daha ilkbaharı tanımadan
Sonbaharla tanıştı
Sıkmadan boğazını bir insan eli
Uzunca yaşamalıydı güzel günleri
Daha yaşamadan ilkbaharını
Çökmüştü üstüne sonbahar yeli
Azad Ceylan
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SEVGİ İLE YAŞAMAK
Ağır ağır çık o yolları
Ürkütme kenarda duran kuşları
Eğdirme sana inanan başları
Zulümdür sevgisiz hayat geçmez.
İnsanoğlu çevresini görmeli
Çiçeği börtü böceği sevmeli
Sevgisizlik ona ızdırap vermeli
Zulümdür sevgisiz hayat geçmez.
Hoş görü insana yakışır
Kötü niyete kara leke yapışır
Sen, ben bütün cihan barışır
Zulümdür sevgisiz hayat geçmez.
O, bu değil birlik olmalı
Tüm cihanda sevgiyle, dostça kalmalı
Sarılmalıyız birbirimize sımsıkı
Zulümdür sevgisiz hayat geçmez.

İlker Algül
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YOL UZUN BEN YORGUN
Yol uzun, sen kaçıyorsun,
Yol bitmiyor, sen de durmuyorsun
Yolun başındaki ağaç solmuş,
Sen ortalıkta yoksun,
Biteceği de yok bu yolun,
Dedim ya “Yol uzun, ben yorgun”
Eren Doğan
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UÇSUZ BUCAKSIZ
Ne zaman dışarı çıksam güz zamanları
Sahibi karşılar bu yalın sabahların
Tutar kolumdan götürür beni ucuna
Uçsuz bucaksız bir sokağın
Evlerden ağaçlardan yoksundur yolları
Siyah, soğuk bir asfalttır tek manzarası
Köşede dikili tabelası bulunmaz
Uçsuz bucaksız bir sokağın
Şimdi pişman birer anne gibi kolları
Kalmak isterdim ama hemen çıkmalıyım
Yolunun sonunda beni bekleyenim var
Uçsuz bucaksız bir sokağın
Semi Arda Karakocaoğlu
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GÖRESİM TUTMUŞ SENİ
Süzülüyor hasretin gözümden damla damla,
Yok baş edecek hâli sabrımın yokluğunla.
Göresim tutmuş seni solumda bıçak gibi,
Canım çıkıp bedenden sana koşacak gibi.
Geçmiyor artık hükmüm ruhumdaki yangına,
Dilimden önce gönlüm sarılıyor adına.
Göresim tutmuş seni solumda bıçak gibi,
Canım çıkıp bedenden sana koşacak gibi.
Yer vermiyor hasretin başka hiç bir duyguya,
Küsüvermiş gözlerim yokluğunla uykuya.
Göresim tutmuş seni solumda bıçak gibi,
Canım çıkıp bedenden sana koşacak gibi.
Bir damlacık yağmura hasret topraklar gibi,
Ve aylardır güneşten mahrum yapraklar gibi.
Göresim tutmuş seni solumda bıçak gibi,
Canım çıkıp bedenden sana koşacak gibi
Murat Tan
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AH MİN’EL AŞK
Zaman sana hapistir benim evrenimde
yumuşaklığın tanımı tenindir benim için
korkuluklarla dolu bu kafes ülkesinde
açan tüm çiçekler senindir, senin için
baharları öldüremez fırtınalar, karlar
ama baharı getirir sana yemin ederim
ellerimi beline dolayıp sarmak
tüm kışları götürür bize yazı getirir
İkliminden geçtik buhranın ve acının
tattık tütününü en hakiki yerlerinden
yalnız bu dünyayı değil bundan bir kaçının
yaratılmasına şahidim senin ellerinden
yaslı, mahzun bakışlarıma aldanma benim
hiç olmadığım kadar mutlu, bir o kadar derin
bir o kadar derinlerimde senin ellerin
bir o kadar derime sinmiş o güzel tenin
Kanlı rüyalardan terli sabahlara uyanıp
acıyı bal eyleyen o deniz kokulu sesini
işitmek ve diş etlerime kadar yerleşen
varlığınla güzelleştirmek bir yenisini
elbet dağılır bulut ve yağmur yağan yerlere
elbet göğsümden dökülür sevda gülleri
elbet benim olursun bu hayat tekdüze
elbet güzelleştiririz bu tekdüze yeri
Şu yastığın, yorganın, ekmeğin ve tuzun
dili olsa da anlatsa şöyle uzun uzun
seni nasıl beslediğimi içimde her gün
ve nasıl karşımda duruyor, hep güzel yüzün
çocuksu bir yanım var evet senle büyüyen
büyüdükçe öğrenen biraz daha her gün
yanında değilken bile senin ile yürüyen
kalbimden gözlerime hep seninle sürgün
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Dalgalanmadan deniz temizlenmez çünkü
çünkü köpüktür denizin aşktan bahsedişi
sevda yatar altında denizin koskoca
bu da tanrının ona sevgiyi gösterişi
üstelemem, seni yormam gel omzuma yaslan
hangi omzuma yatsan bir diğeri yasta
evet her insan hep ölecek yaşta
ve evet her insan hep sevecek yaşta
Can Yalçıntaşküçük
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GEÇİP GİDERKEN
Zamanı ileri sarmak istedim o an.
Bir şeyler vardı kaldıramadığım ve bir şeyler vardı ruhumu darlayan.
Gözyaşlarımla baş başayım.
Yalnızlığımla baş başayım.
Acılar sarmış etrafımı, onlarla baş başayım.
Kaçsam kaçamam.
Unutmaya çalışsam unutamam bir anda.
Hızla geç git zaman.
Geçip giderken sil bütün hüzünlerimi.
Hızla geç git zaman.
Geçip giderken aratma gidenin yerini.
Hızla geç git zaman.
Bilirim geçip giderken iyileştirmez,
Alıştırırsın hüzünle yaşamayı
Gözyaşlarıyla günleri geçirmeyi.
Durma, hızla geç git zaman.
Giderken azalır belki
İçime akan kanların şiddeti.
Belki daha az kanar
Fazla kanamaz şimdi kanadığı gibi.
Muhammed Furkan TAZEGÜL
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NAMÜTENAHİ
Bir garip yolcu idi şu cihan üzerinde.
Yürür durur, dinler konuşurdu.
Varmadan Han kapısına,
Menzile uğrar,
İşittiklerini yazıyla buluştururdu.
Hancı bihaberdar,
Kuytu yokuşlu yolların müşkilatından,
Sarp yamaçların, yalçın dağların
Meyusluğundan.
Bir Hanı bilir, bir de Hancıyı,
Ötesi fuzuli,
Ötesi de müşteki Hancıdan.
Gören yürek, duyar da aynı zamanda,
Hissedilip de
Söylenilmeyen dilhunluğu.
Süregelen asrın kayıp silüetlerinde saklıydı,
Varoluşsal amacın unutulmaya yüz tutmuş
Yolculuğu.
Varıldı nihayetinde,
Bu amaç, bir asrın sorumluluğuydu.
Vaziyetin dermanı kimdedir der Hancı,
Ürker yolcu, boşuna mı aktı ömrü,
Dermansız Hancının yolunda mı olacaktı,
Yolcunun sonu.
Arya DIRDIROĞLU
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