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           Biliyorsun!

Duydun mu?
Neyi? Diye soruyorsun, sorma!
Aslında biliyorsun, ama duymak istiyorsun.
Ne güzel değil mi? Sevmek ve de sevilmek,
Anlıyorsun, ama yine de bilmek istiyorsun.

Sevdin mi?
Kimi? Diye soruyorsun, sorma!
Kimi sevdiğini biliyorsun, ama benden duymak istiyorsun.
Ne güzel bir duygu değil mi aşık olmak?
Aşıksın, ama yeniden olmak istiyorsun.

Seviyorum, biliyor musun?
Kimi? Diye soruyorsun, sorma!
Seni sevdiğimi biliyorsun, yine de duymak istiyorsun.
Ben seni seviyorum, bilmiyor musun?
Biliyorsun, ama yine de soruyorsun.

Geldin mi?
Nereye? Diye soruyorsun sorma!
Kalbimde olduğunu biliyorsun, bilmemezlikten geliyorsun.
Kalbimdesin,yüreğimdesin, sen bendesin,
Aslında çok iyi biliyorsun, ama yine de soruyorsun.
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Hüzünlü Ömür

Gönül elinden çok dert çektim,
Ne gün gördüm, ne güzel sevdim.
Ağlaya ağlaya dünyayı dolaştım,
Ne dost gördüm, ne gül derdim.
Yar uğruna canımdan geçtim,
Ne kıymet bilindim, ne de sevildim.
Yıllar geçti hep avundum,
Ne gençliğimi yaşadım, ne de mutlu oldum.
Yaklaştı sonum, ağardı saçlarım,
Bir ömür gördüm, ama sensiz yaşadım
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Unutma!

Gidiyorsun, arkana bakmadan,
Gitme!
Senle geçen günleri hatırla,
Yapma!
İhanet etme geçen zamana,
Atma!
Sana adanan bedeni ve ruhu yabana atma!
Kıyma!
Sensiz yaşayamayacak bu cana kıyma!
Susma!
Konuş, anlat sevdiğini söyle,
Soldurma!
Varlığınla yeşeren gülleri soldurma!
Kanma!
Ellerin sözüne, düşmanın yüzüne kanma!
Bırakma!
Beni bu şehirde yalnız ve sensiz bırakma!
Unutma!
Seni sevdiğimi, sensiz yaşayamayacağımı,
                     Ve benim de gideceğimi unutma!
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Adın Yıldızlarda Yazılı

Yıldızlara bakarken görürdüm adını,
Her bir yıldızın üzerine ismin kazılı,
Bir heyecan sarardı bedenimi sıkıca,
Ürperirdim, titrerdim her yıldıza bakışımda.

Derin bir ahhhhh çekerdim hem de ta derinden,
Daha fazla özlerdim, her ahhh çekişimde,
Yıllanmış bir şarap misali,
Ömrüm geçtikçe daha da kazılırdın yüreğime.

Gözden ırak olan gönülden de ırak olur derler,
Ama sen, benden uzak olamazdın,
Uzak olman için yıldızları söküp atmam gerekirdi,
Ona da benim gücüm yetmez ki zaten.

Gündüzleri hep beklerim gece olmasını,
Karanlığı sevdiğimden değil,
Yıldızlara bakmak isteyişimdendi,
Çünkü senin adın her yıldızda yazılıydı.
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Aşk

Tüm duyguların en güzeli, ağızdan ilk çıkan tek hece,
Doyasıya sevgi, doyasıya güzellik, doyasıya mutluluk,
Durmadan haykırmak ve konuşarak hiç susmamak,
En büyük istek, en büyük umut, en büyük hasret,
Gönülden gelen, yüreğe giden, duraksız bir yolculuk

Dilden dile, tek bir kelime, en güzel hediye,
Sıcacık bir heyecan, huzurlu bir bekleyiş,
Coşkuyla, umutla, ama yorulmadan,
Dilek,istek,gayret,sevgi,mutluluk ve de her şey,
Dilde,gönülde,yazıda,mürekkebin ucunda,
Adın aşk senin, dünümde,bugünümde ve de yarınımda.
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Avunurum Resminle

Yorgun bedenimi bırakırken yalnız,
Sen git! Ben taşırım ikimizin yerine.
Sen gülüp, eğlenirken bensiz,
Ben hüzünlenip ağlarım ikimizin yerine.

Gündüzümü geceye ve karanlığa çevirdiğinde,
Sen düşünme, ben görürüm ikimizin yerine.
Huzurlu uykuya daldığın gecelerde,
Sen üzülme ben beklerim ikimizin yerine.

Bensizliğe alıştığın bu günlerde,
Sen yaşama, ben yaşarım ikimizin yerine.
Sen uzaklarda beni unuttuğunda,
Hiç düşünme insafsız! Ben avunurum Resminle.
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Buruk Yüreğim

Öylesine derin, öylesine durgun ki bu yürek,
Coşkun bir selin ardında bıraktığı izler gibi,
Sanki götürmüş o sel, seni,beni ve de umudumu,
Öylesine hafif, öylesine suskun ki rüzgar,
Bir dal bile kımıldamıyor, yüreğimdeki sevdan gibi.

Bir başkayım bugün, çok düşünceli çok masum,
Yeni doğan, ve ne yapacağını bilmeyen bir bebek gibi,
Seni düşünmek istedikçe hatırlarım o seli, o fırtınayı,
Ardında bıraktığı durgunluğu ve de kahrolmuşluğu,
Elinden, oyuncağı alınmış masum bir çocuk gibi.

Solmuş bir gül aldım, o masum daldan kopararak,
Sana vermek için değil de, seni yaşamak ve de yaşatmak için,
Solan bir gülü dalında yalnızlığa terk etmek yerine,
Yaşatmak ve senin yokluğunu hissettirmemek için,
Sonra suya bıraktım belki sana ulaşır da hayat bulur diye.

En büyük dalgalarda dönüşünü bekledim, belki gelir diye,
Nerden bilirdim o gülü görmezden gelip de solmamış gülü kokladığını,
Solmuş bir güle hayat vermektense,
Sana yazdım, ama nafile,
Bunu da görmezden gelip, bu şiir yerine bir hikaye okuyacağını,
Ve de o hikayede benim ismimin olmayışını biliyorum,
Artık anlıyorum neden gelmediğini,
Ben yine masum, yine suskun, yine durgun,
Dalgalarda ve fırtınada hep bekleyecem,
Ama seni değil, sana verdiğim yüreğimi geri almak için.
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Eğer

Eğer bir gün dalarsan kalbinin derinliklerine,
Eğer gönlün sızlarsa, ağlarsa yüreğin,
Yeşerir dediğin umutların solarsa,
Taht kurduğun gönüllerden koparsan eğer,
Unutma, bu senin, sadece senin suçundur.

Rüzgar gibi savrulduğunda tüm emeklerin,
Solmuş, bitkin,umutsuzsa bahçendeki güllerin
Dağlar gibi büyük güvendiğin dostların, sevdiklerin
Sonsuz görünen o mavi rüyaların, terk etmişse seni
Unutma bu senin, sadece senin suçundur.

Karınca kadar görünüyorsa yaptıkların,
Bir dağ gibi büyüyorsa sorunların,
Sevdalı yüreğin tükenmiş bitmişse eğer,
Tutunacak bir dalın bile kalmamışsa,
Bil ki bu senin, sadece senin suçundur gülüm.
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Hasret

Kelimeler cümleye hasret, şairler şiire,
Güller bahara hasret, baharlar sana,
Denizler gemiye hasret gemiler karaya,
Bulutlar yağmura hasret, yağmurlar toprağa

Benliğim umuda hasret, umudum sana,
Gözlerim görmeye hasret, yüreğim sevmeye,
Düşlerim karanlığa hasret, karanlıklar sabaha,
Ay güneşe hasret, güneş yüzüne

Sen bana tutsak, ben sana,
Sensizlik bana yasak, bensizlik sana,
Mısralara dökülen her bir yazıda,
Ben sana hasret, sen de bana.
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Herşeyde Sen Varsın

Aklımda, fikrimde, yüreğimde,gönlümde,
Sadece sen varsın, bir de tertemiz sevgin,
Gecemde, gündüzümde,doğmamış günümde,
sadece sen varsın, bir de yüreğin.

Seni her gördüğümde, aklımdan her geçtiğinde,
herzaman sen varsın, bir de gül yüzün,
geceleri rüyamda, gündüzleri hayalimde,
sadece sen varsın bir de güzel gözlerin.

Mutluluğumda,acılarımda, sevincimde,kavgamda,
sadece sen varsın, bir de duaların,
Kaybolan zamanda, unutulmayan anılarda,
Sadece sen varsın bir de hatıraların.

Varlığında, yokluğunda, özlediğim her anda,
Çözülmemiş gizemlerde, bilmediğim sırlarda,
Her an yanımda, her an yüreğimde,
Herşeyde sen varsın sadece sen ve aşkımız...
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Hissettiğin Kadar Yaşarsın

Ay ışığında yükselen sesi dinle,
Dinle bak neler söylüyor,
Sadece duymakla olmaz,yaşa ve hisset
Sonsuzluk adına bildiğin her şeyi
Dinle ve hisset, gör ve anla,yaşa hem de yaşat

Sessizlikse istediğin o sonsuz boşlukta
Kulaklarını tıka, duyma, hissetme ve görme
O ses hep vardır aslında ve yine olacaktır
Ama sen duyamazsın ve hissedemezsin,
Çünkü sen bunu seçtin, yine yaşa ama duymadan

Grubun yorgunluğu, benliğine işlediğinde,
Sadece anla ve anlat ne anladığını, seven gönüllere,
Yaşamak hissetmekle olur, bunu da anlat ve sen de anla,
Meraklı bakan gözleri sustur, hissettir yaşamayı ve de sevmeyi,
Hüznü kaldır, mutluluğu yakala, ve bunu da yaz bir kenara;

Hissettiğin Kadar Yaşarsın…!
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Ne Zaman Ki

Ne zaman ki özlersen beni,
Ne zaman ki hasret kalırsan bana,
Ne zaman ki duyarsan sesimi
Ne zaman ki hissedersen kalbinde,
Ne zaman ki bulursan beni,
Ne zaman ki gördüğün düşlerinde,
Ne zaman ki ararsan beni,
Ne zaman ki her özlediğinde,
Ne zaman ki seversen beni,
Ne zamanki o biricik yüreğinde,
İşte o zaman sevildiğini de anlarsın.
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Ölümle Gelen Yanlızlık

Sonbahar gülleri gibi sararan bedenim
Elbet toprak olup yalnız kalacak bir gün
Yalnızlık sadece güllere mi mahsus
Bedenim de yalnız kalacak bir gün

Dostum oldu, düşmanım oldu, arkadaşım oldu sırdaşım oldu
Gözlerim bir gün mutluluk bir gün hüzünle doldu
Sonuçta yalnız kalmadım hergün
Yine de yüreğim yalnız kalacak bir gün

Sevenin olur sevinirsin, derdin olur üzülürsün
Her zaman yaptıklarınla, ve dostlarınla övünürsün
Gün gelir de yanlış yaptığınla dövünürsün
Senin de bedenin yalnız kalacak bir gün...
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Sana Ait Ne Varsa

Sana ait ne varsa alıp attım hepsini,
Kopardım yüreğimden sevdanı, yırttım o edalı resmini.
Gönül defterimden sildim seni,
Hatta, aşk defterini, mektubunu ve de gülen gözlerini.

Düşündüm, günlerce,aylarca ve yıllarca,
Geçmişte kalan hayata dair izleri.
Mutlu olduğum, güven duyduğum ve seni sevdiğim o günleri,
Ama ne fayda, düşünmek çözmüyor, avutmuyor beni.

Kaçtın benden, artık yoksun o deli yüreğimde,
Yerini kimse dolduramaz, ama yoksun işte yoksun.
Ben senden yoksun, sen sevdalı yüreğimden,
Umudumdan, hasretimden, her şeyden sildim seni.

İstesen de giremezsin o boş kalmış yüreğime,
Ben istesem, yüreğim kabullenmez artık seni,
Ne seni ne de o büyük sevdanı,
Gömüyorum toprağa sana ait tüm anıları
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Sana Yazılan

Bir dağ kadar büyük ve durgun
Bir volkan gibi dehşet ve yorgun
Güneş kadar sıcak, ay kadar berrak
Bir duruş ki bu, derin bir bakış

Su kadar  akar, kan kadar sıcak
Çelik kadar güçlü, beyin kadar karmaşık
Bir limana yaklaşırken, tereddütle
Bir sevgi ki, bu kalpten gelen yüreğe giden

Ses kadar hızlı, sis kadar bulanık
Nehir gibi coşkulu, göl kadar durgun
Bir masalı andıran o bilinmez sırlar
Bir göz ki bu, yürek yakan, iç paralayan

Aşk kadar güzel, sevgi kadar mükemmel
Ruh kadar yakın, can kadar sevimli
Senin kadar candan, senin kadar sıcak
Sevda dediğin bu, hem de geleceği parlak
Sensin bu, en güzel şiir sana yazılacak
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Sen Varya Sen

Senin o bakışın var ya,
Beni ta derinden yaralayan,
Baktıkça hayat bulan, bakmadığımda yıkılan.
Senin o duruşun var ya,
Kalbimi paralayan,
Gördükçe yeşeren görmediğimde solan.
Senin o gözlerin var ya,
Dünyayı aydınlatan,
Açtığında ışık saçan, kapandığında karanlığa boğan.
Senin o ellerin var ya,
Ellerimi yakan,
Tuttuğumda varlığımı, bıraktığımda yokluğumu hatırlatan.
Senin o gül yüzün var ya,
Bir ay gibi parlayan,
Bana döndüğünde gündüzü, yüzünü çevirdiğinde geceyi hatırlatan.
Senin o kalbin var ya,
Beni benden alan,
Sevdiğinde yaşatan, sevmediğinde öldüren.
Beni ben yapan o sen var ya,
O sensin işte o sen,
Her şeyinle yaşayan ve yaşatan.
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Yürüyorum!

Uçsuz bucaksız bir yol, ne taş, ne toprak ne de iz var,
Görünen tek şey, bir ışık, kaynağı belli olmayan.
Yürüyorum, sorguluyorum kendimi, ışığa bakıyorum,
Anlam veremiyorum, sadece yürüyorum hiç yorulmadan.

Denizden uzağım, ırmaklardan, yaşadığım şehirden uzağım,
Kendimden geçmiş bir şekilde yürüyorum, hiç durmadan,
Ülkemden uzak, yardan uzak, dosttan uzak yürüyorum,
Neden,nereye,niçin gideceğimi bilmiyorum, ama gidiyorum.

Zafere koşarcasına, imdat istercesine, yara gidercesine yürüyorum,
Işığa bakıyorum, yaklaştığımı hissediyorum, ama ulaşamıyorum,
Kendime soruyorum, cevabını arıyorum, ama bulamıyorum,
Sadece yürüyorum, ilerliyorum, umutsuzluğa kapılmadan.

Geriye dönüp bakamıyorum, gözlerimi ışıktan alamıyorum,
Görüyorum, ama dokunamıyorum, umutluyum ama kavuşamıyorum,
Işığa kavuşunca birşeylerin değişeceğine inanıyorum,
Uyanmak istiyorum, ama uzun süreden beri gördüğüm bu rüyadan uyanamıyorum…

Celalettin Yaşar

http://www.antoloji.com

	Icindekiler
	KAPAK
		           Biliyorsun!
		Huzunlu Omur
		Unutma!
	Adin Yildizlarda Yazili
	Ask
	Avunurum Resminle
	Buruk Yuregim
	Eger
	Hasret
	Herseyde Sen Varsin
	Hissettigin Kadar Yasarsin
	Ne Zaman Ki
	Olumle Gelen Yanlizlik
	Sana Ait Ne Varsa
	Sana Yazilan
	Sen Varya Sen
	Yuruyorum!


