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ACI HASRET
Sensizliğe söylenen şarkılar nedir ki
Bir tarifsiz hasret kavurur içimi
Bir buruk olurum ki anlatılamaz
Sensiz kaldığım her an nasıl tükendiğimi
Şarkılar anlayamaz
Bugün de sensizim işte
Bitkin, sefil, çaresizim
Yosunlar gibi
Dolaşırım üzerinde denizlerin
Ama sana ulaşamam
Beni bırakıp bir daha gitme böyle
Dayanırım
Dayanırım yokluğuna ama
Gün olur dayanamam
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AĞLA
Ağlasam da bugün, yansam da fark etmez
Bitip gidenlerin ardından baksam da fark etmez
Tutuşan şu gönlümü yeni yeni görsem de
İçinden çıkamadığım sorunlarla kalsam da fark etmez
Değil mi ki ben o güzel çiçeğin gözlerinde yaş olmuşum
Değil mi ki ben onun gönlünde ateş olmuşum
Ağla ey gözlerim ağla
Gerçek olmadığını bile bile dünyanın
Ve aslını unutarak, yalan dünyaya ağla
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AĞLARDIM
Seni bulutta görsem ağlardım
Sesini rüzgârda duysam ağlardım
Dost görünür bütün şarkılar
Düşmanım olsan ağlardım
Ellerini yıldızlar çizse ağlardım
Entarini allı görsem ağlardım
Başına karalar bağlasan
Arkadaşım olmasan ağlardım
Mevsimler gülse yüzüne ağlardım
Muradına ermesen ağlardım
Kollarımda kelepçe, ayağımda zincir
Seni tanımamış olsam ağlardım
Seni bulutta görsem ağlardım
Sesini rüzgârda duysam ağlardım
Dost görünür bütün şarkılar
Düşmanım olsan ağlardım
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AKDENİZ DİLLENDİ
Gel kıyılarıma diyor Akdeniz
Gel ki silinsin içindeki
Ve yaşadığın her anın
Yaşanmamış olduğunu gör bende
Vur kıyılarıma diyor Akdeniz
Vur ki taşsın gönlümdeki
Ve taşan her akıntıya bakıp
Beterin beteri olduğunu gör bende
Gül kıyılarıma diyor Akdeniz
Gül ki şenlensin için
Ve yaşayıp mutlulukları
Yalan dünyaya
Ağlamamayı öğren bende
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ALDIRMA
Gözlerimizde biriken yaşlara
Aldırma ne olur
Eninde sonunda olacaktı
Hiç kaçar yolu yoktu
Sen duygulu bir rüya
Ben sevdaya esir bir gerçek
Nasıl oldu da birbirimizi düşünebildik ki
Sen dağların yırtıcı kaplanı
Ben denizlerde martı
Eninde sonunda ayrılacaktık
Hiç kaçar yolu yoktu
Gözlerimizde biriken yaşlara
Aldırma ne olur
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ALDIRMAKSIZIN
Seni seviyorum
Beni sevip sevmediğine bakmaksızın
Seviyorum seni
İçinde bir aşk olup olmadığına aldırmaksızın

ANLADIM
Aşka inandım ben yıllarca
Bir tek seni sevdim asırlarca
Kanadımda sevdanın adı
Sensiz olamam ki dakikalarca
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ANLAŞILMAZ SEVDA
Anlaşılmazlığın koynunda
En anlaşılmaz yanınım ben senin
İçtiğin kadehin dibinde
Son damladaki meyinim ben senin
Ne kadar beklesen boş
Sevsem de gizleyeninim ben senin

- 17 -

Ali VARDAR

ANNEME
Uzak ellerde ve yakan sıcaklarda
Aklıma gelirsen eğer
Tanrıya şükredip
Saygıyla anarım adını
Anne
Sana muhtaçlığım uzakta
Yakında da olsam aynı
Bu şehir Side şehri
Aslı bir balıkçı köyü
Ne kızları bizim kızlarımız
Ne çocukları
Anne
Sana muhtaçlığım uzakta
Yakında da olsam aynı
Duygulu yüreğim seni arayıp
Bulamayınca ellerini ellerimde
Ağlamak niye
Ağlamamak niye bu şehirde
Anne
Sana muhtaçlığım uzakta
Yakında da olsam aynı
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ASIRLIK HATIRALAR
Yüzyıllar geçse bile düşlerim seninle aynı
Aramızdaki bağ silinmez hasretlerle örülü
Mutluluğun bugün yaşamımdan daha değerli
Seni sevmek asırlık hatıralardan sonra
Seni sevmek başka hiçbir şey gibi değil
İçimdeki yangın senin yüreğinin ateşine eş
Baldudaklarından bir umut beklemekteyim
Yüzüm gülecekse sadece seninle anlamı var
Seni düşlemek asırlık hatıralardan sonra
Seni düşlemek başka hiçbir şey gibi değil
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AŞK NEDİR
Aşk ayrı kalmakmış yurdundan
Özlemekmiş tozunu toprağını kaldırımların
Elini tutamamakmış yârinin
Aşk kavuşamamakmış sevdiğine
Uzaktan sevmekmiş bir güzeli
Hoş bir melodiymiş hiç sahip olunamayan
Aşk hasret çekmekmiş
Hayalini kurmakmış ihtimallerin
Bir olasılık hesabıymış
Ya da yıllar sonra gözlerinin içine bakıp
Hala seni seviyorum demekmiş aşk
Sana ait olmayan bir güzele
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AŞKA DAVET
Sen de mi ışıksız kaldın geceleri
Sen de mi tutuldun gün ışığına
Satır satır seni işlediğim şiirlerimi
Sen de mi unuttun kitap sayfalarında
Seni alıp götürmeliydim deniz aşırı ülkelerde
Suç bende biliyorum, bütün suç bende
Papatya tarlalarında her gün
Yepyeni aşkların yeşerdiğini bilmeliydim
Hece hece tutulmuştum güzel gözlerine
Yudum yudum içmiştim gözyaşlarını
Yaz mevsimi aşka davettir benim ülkemde
Sende hala kavak yellerinin estiğini görmeliydim
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AŞKA TUTSAK OLUNCA
Aşka tutsak olunca
Kendini kendinde bulamayınca
Nerede ve nasıl yaşanıyorsa
Denizler ötesi memleket düşleri
Bilinmeyen şarkılar söylemek
Anlamadan hiçbir kelimesini
Haykırmak avazının çıktığınca
Kelimeler farklı, hissettiklerin faklı
Oysa ne düşler kurmuştuk
O zamanlar daha çocuktuk
Dünyayı sarsacak kadar azmimiz vardı
Zaman onu bizden çaldı
Oysa denizler hala mavi
Ağaçlar hala yemyeşil
Değişen biz miyiz sadece
Değişen biz miyiz
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Günleri günler kovaladı, ayları yıllar
Kaybettik en sevdiklerimizi
Acılar içimize işledi
Belki de sırf bu yüzden
Belki de sırf bu yüzden
Aşka tutsak olunca
Kendini kendinde bulamayınca
Nerede ve nasıl yaşanıyorsa
Denizler ötesi memleket düşleri
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AYNI YILDIZ
Gökyüzünde aynı yıldıza bakıp seni düşünmek
Şu an bütün istediğim bu
Dilimde “seni seviyorum” kelimesi
Arkasından suskunluk
Yüreğim umutlarla dolu
Gökyüzünde aynı yıldıza bakıp seni düşünmek
Şu an bütün istediğim bu

AYRILIĞA DAİR
Hüzün kokar geceleri duyguların
Yazdıkları bu vakit hasrettir şairlerin
Çektikleriyse bir bela sancı
Gurbete dair
Ayrılığa dair
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AYRILIK
Bir umutsuzluk denizinde yüzerken ellerinle
Bilinmez maceraların koşarken derinlerinde
Kapalı tutma gözlerini gerçeklerine hayatın
Elbette sonu gelecek yaşanan bütün aşkların
Ayrılıklar büyütür bizi bunu unutma
Her ayrılıkta biraz yıkılır çokça büyürüz
Büyüklüğümüzü önümüze serer sonra
Bir de bakarsın ki yeni umutlara yürürüz
Önceleri kahır dolu geçen günlerde canlanan anıları
Bir sis bulutu kaplar sonra yavaş yavaş
Her biri kayboluncaya değin sürer yalnızlık
Ve bir gün kurtuluşumuz olur ayrılık
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AYRILIK
Sabahın erken saatleri
Bir başka olur İstanbul’da
Side’de başka
Ben düşünmemde ayrılığı
Side’de
Üsküdarlım düşünceden
Uyuyamaz döşekte
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AYRILIK MI BU
Yıkılışın perdesi mi bu
Son perdesi belki de yaşantımızın
Ayak izlerin ayak izlerimden uzak
Çaresi yok bir ayrılık mı bu
Dertler sahnesi mi bu
Karşılaştığımız acıların son darbesi
Bileklerimize kadar kanlar
Bir kan partisi mi bu
Işıksız kaldık tiyatro boş
Oyun bitti gerçekler nahoş
Geçti yine ömrümüzün bir günü
Diyorlar ki bana sarhoşsun sarhoş
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El değmemiş bir yar mı bu
Ufka uzak bir diyar mı yoksa
Anlaşılması zor, çok zor
Geri dönüşsüz bir yol mu bu
Yıkılışın perdesi mi bu
Son perdesi belki de yaşantımızın
Ayak izlerin ayak izlerimden uzak
Çaresi yok bir ayrılık mı bu

- 28 -

Adını Sen Koy

AYRILSAK BİLE
Ayrılsak bile şimdi seninle
Aslında beraberdir yollarımız
Sen uzaklara gitsen ya da
Ben uzaklara gitsem de
Birleşiktir sonlarımız

BAKAMADIM
Şiirler yazdım dağlara karşı
Sesimi sana duyuramadım
Hep damla damla içimde oldun
Ama derdimi sana anlatamadım
Bir sigara daha yaktım sonra ufka karşı
Derken iki kız geçti önümden, afet
Sen geldin aklıma, bakamadım
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BEKLENEN GÜN
Yakalayıp güneşi aydınlatacağız karanlığı
Yıldızları birer birer toplayacağız gökten
Ufkun genişliği kadar hür olan irademizin
Bütün yalan iktidarları devireceği gün gelecek
Martı kuşları gibi çöplüklerde dolaştığımızı
Ama fakirliğimize rağmen hür kaldığımızı
Göklere haykıracak kadar mert olan irademizin
Bütün yalan iktidarları devireceği gün gelecek
Şimdi ellerimizde fikirler mozaiği gibi kitaplar
Bütün görüşleri öğrenmiş beyinler var
Düşünceyi ve mantığı kullanan bu beyinlerin
Bütün yalan iktidarları devireceği gün gelecek
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Elbette o vakte kadar hüküm sürmeleri mümkün
Halkı kandırmayı ilke edinen bu iktidarların
Dini, vicdanı ve duyguları sömürmeleri mümkün
Ama bir vakte kadar
Bütün gerçekleri açığa vurmak için
Güneşi yakalayıp
Yıldızları toplayacak olan irademizin
Ki halk iradesinin
Bütün yalan iktidarları devireceği gün gelecek
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BENİ SORMUŞSUN
Beni sormuşsun, arz edeyim;
Sen nereliysen oralıyım ben
Denizlerden senin denizini severim
Renklerden senin rengini
Dilimde senin ismin dolaşır
Kulaklarımda senin sesin
Nefesin yaşam verir bana
Sen yaşadığın için yaşarım dünyada
Ve yalnız sensindir
Bu ülkeyi sevmeme sebep
Sen olmasaydın, ben de olmazdım
Sarı güllerde olmazdı o zaman
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BEN BU DİYARDAN GİDERKEN
Ben bu diyardan giderken sessiz sedasız
Sen kendine yeni bir dünya kuracaksın
Benim gözlerim yağmur bulutları misali yağarken
Senin yüzünde çiçekler açacak
Sonra bir mevsim geçecek aramızdan
Buz gibi bir çağ sona erecek
Ben bu diyardan giderken
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BEN SEVGİYİM
Ben sevgiyim
Kendi kanatlarımla uçacak kadar
Ve yıldızlar ülkesinde
Kendime bir yol bulacak kadar
Açıp kanatlarımı engin denizlerde
Bir martıyım çığlık atacak kadar
Gökyüzünün derinliklerinden
Dağ yamaçlarına süzülecek
Bir kuşağım yedi renkte
Renklerimi insanlara sunacak kadar
Ben sevgiyim
Kimsesizlere umut sunarım
Yalnızlıklarla dostluk kurarım
Ellerimin uzanamadığı
Bir tek çakıl taşı kalmayıncaya
Kırlarda çiçek olup açarım
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Yediveren gülleri gibi bazen
Bazen orkestra senfonileri gibi
Bir yürek görmeyeyim yumuşacık
Hemen konarım
Ben sevgiyim
Sevgi olmaktan memnun
Ben sevgiyim
Yıldızlar ülkesinedir yolum

- 35 -

Ali VARDAR

BEREKET
Gök gürlemesinin ardından gelen
İlk yağmur damlası toprağa düştü
Bugün artık kurtuluşu yok
Ardından gelecek bereketin
Serin serin esen rüzgârla beraber
Alnımıza değmiyor artık kızıllığı güneşin

BİÇARE
Senelerdir beklediğim bu
Hep ağlamak geliyor içimden
Elleriyle gözyaşlarımı silen
O taze nerelerdedir şimdi
Sükûnet hal çare değil
Kanayan yaralarına tenin
Ve ben böyle biçare
Değildim eskiden sevgilim
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BİR DUYGUSUN SEN
Bir denizsin sen bilmediğim
Ufkuna bakıp bakıp tarifsiz acılar çektiğim
Bağırmak isteyip de yıllarca hep sustuğum
Bir denizsin sen gözlerinde boğulduğum
Bir yapraksın sen dalında sevdiğim
Rüzgârlarca esip de koparamadığım
Bir kuş misali dalına konup
En yanık türküleri söylerken hep yandığım
Bir yapraksın sen tutamadığım
Bir umutsun sen vazgeçemediğim
Dokunup teline sazım çalamadığım
Düşünüp düşünüp bulamadığım
Bir umutsun sen yaşamadığım
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Bir duygusun sen
Sakin denizlerde fırtınalar koparır gibi
En manasız şarkıda gözlerin sulanır gibi
Bir duygusun sen yüreğim parçalanır gibi
Bir rüzgârsın sen yılların deviremediği
Bir sevdasın sen
Şairin yazıp yazıp bitiremediği
Bir denizsin sen
Ufkuna bakıp bakıp tarifsiz acılar çektiğim
Bağırmak isteyip de yıllarca hep sustuğum
Bir denizsin sen gözlerinde boğulduğum
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BİR KADEH DAHA
Rüzgârın estiği yöne gidebilmek için
Tenindeki sıcaklığı bir an hissedebilmek için
Gözlerinin içinde kendimi bulabilmek için
Bir kadeh daha, bir kadeh daha içiyorum
Gecenin bir yarısı yine kapımı çalsan
Ütüsüz gömleğimi sırtıma alsam
Yanında mutluluktan bulutlara varsam
Bir kadeh daha, bir kadeh daha içiyorum
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BİR KADINI SEVMEK
Bir kadını sevmek, sevebileceğinden fazla
Yüreğine ismini çizmek, alabileceğinden fazla
Gözlerinden sürgün yemek, çekebileceğinden fazla
Acılar büyütür adamı derler, yalan
Gözlerinden uzakta oldum talan
Bugün ona hasretim, olabileceğinden fazla
Rüyalarımda yine bana gelse, gelebileceğinden fazla
Bir kadını sevmek bir hayatmış meğer
Kayıp gidince ellerinden, tutabileceğinden fazla
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BİR TATLI TEBESSÜM
Geçtim ecdadını sevdiğim bu illerden
Kazanılmış üç kuruşun peşi sıra
Vurmak vardı kendini umuda ya neyse
Şimdi umutsuzluk hüküm sürmekte
Yalan yanlış ezgilerin peşinde
Ne şiir ne şarkı hepsinden geçtim
Beklediğim sadece bir tatlı tebessüm
Bir tatlı tebessüm
Gözlerde biriken o öfkeleri yenebilmek uğruna
Yitirilen hayatlara bir bak
Yitip gitmek mi zor kalmak mı?
Veryansın edip ölmek mi?
Böyle ölmek de varmış
Böyle ölmek de varmış
Paramparça
Ne şiir ne şarkı hepsinden geçtim
Beklediğim sadece bir tatlı tebessüm
Bir tatlı tebessüm
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BİTTİN ARTIK
Kahkahalarını duydum senin
Alay eder gibiydi halin ve
Mutluluk okunuyordu gözlerinden
Ben yokken
Benim için bittin artık
Kotanjant formüllerinde
Bıraktım bak seni
Sinüsünü bile almadan
Değmezmişsin çarpılmaya benimle
Seni böldüm artık
Dizelerimde yer yok sana
Nesnem bile değilsin
Öznemse hiç olamadın
Düşüncelerinde hep başkaları
Ana fikrimden sildim artık
Kahkahalarını duydum senin
Alay eder gibiydi halin ve
Mutluluk okunuyordu gözlerinden
Ben yokken
Benim için bittin artık
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BÖYLE SEVERKEN
Yıldız düştü, kanadı kırık
Bulut sustu, içi yanık
Benim kara sevdalımın
Yüreği delik deşik
Söylesene, uçurumlar yürüyerek geçilir mi
Koskoca okyanuslar yüzerek aşılır mı
Ay benim taze gülüm sulu gözlüm
Böyle severken kaçıp gidilir mi

BU GECE
Gemici feneri gibi
Yanıp söndüm bu gece
Hayatın bütün yollarından
Geride kaldım bu gece
Dokunmayın sakın
Kül oldum bu gece
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BULAMADIĞIM KADINIMA
Pencerem sırılsıklam ağlıyor
Gözlerin gözlerimde değil şimdi
Kapımı hiç kimse çalmıyor
Ellerin ellerimde değil şimdi
Yüreğimden gemiler kalkıyor
Yüreğin karşı sahilde değil şimdi
Yollar beni çaresiz bırakıyor
Dudakların dudaklarımda değil şimdi
Tenin tenimden bir çığ gibi ayrılıyor
O gördüğüm rüya gerçek değil şimdi
Batan bir gemi gibi yüreğim
Yüreğin denizler altında değil şimdi
Durma sal martıları
Durma bırak anıları
Yakamozlarda buluşalım gel
Tut elinden rüzgârı
Durma sustur çığlıkları
Durma anlat umutları
Ne kadar uzaksan da gel
Tut yelesinden sevdaları
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BUNU BÖYLE BİL
Sıktığım kurşun
Ta derinlerine giderse ufkun
Şafak vakti sesim
Duyulursa çığlık çığlığa
Yaktığım sigaranın da
Tütmüyorsa artık dumanı
Ve radyolarda çalan
Tavernalarla bile
Sulanıyorsa gözlerim
Seni seviyorumdur
Bunu böyle bil
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BU ŞARKIM SANA
Güneşi uyandırdı sözlerin
Sözlerini gördü gözlerim
Bir umut diye seslendiğim
Şarkım bu sana
Sularında boğuldu hislerim
Hislerimdir şimdi hislerin
Bulutlara yansıyan sevgilim
Şarkım bu sana
Mesafeler değil artık uzak
Sen kurdun bana tuzak
Tuzağına düşen gönüllünüm
İşte bu şarkım sana
Deniz senin gözlerinde
Gözlerin var ellerimde
Bir umut olsun yüreğinde
Şarkım sana bu sevdiğim
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ÇAKIL TAŞI
Kalbime düşmüş çakıl taşı
Çakıl taşı mavi
Çakıl taşı sert
Gelsem bir türlü
Gitsem bir türlü
Bu sevda
Başımda dert
Üveyikler toplanmış
Sardunyalar sararmış
Oturdum fal açtım
Bu kız
Bana varacakmış
Karanfilin kokusu düştü
Gözlerim hayli dalgın
Zaman zaman nemli,
Fala inanmak zor
Bu sevda beni
Yedi bitirdi
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Tek çare kaldı
Sığınmak şarkılara
Onlar ki vefalı
Onlar ki dost
Onlar ki
Ne umut verir
Ne kırar umudunu insanların
Kalbime düşmüş çakıl taşı
Çakıl taşı mavi
Çakıl taşı sert
Gelsem bir türlü
Gitsem bir türlü
Bu sevda var ya
Başımda dert
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ÇELİŞKİ
Bilmiyorum neden
Bu şerefsiz zaman dilimleriyle aramızdaki çelişki
Ben alev alev yanarken
Umuduma turp suyu sıkıyorlar acımadan
Olumlu olduklarında ise
Ben nedensizce ve hoyratça harcıyorum onları
Bilmiyorum neden
Bu şerefsiz zaman dilimleriyle aramızdaki çelişki
Bir şişe şarap alıyorum bazen kendime
Köpek öldüren cinsinden
Tekirdağ gecelerinin en derin saatlerinde
Demleniyorum yapayalnız
O sevgiliyi falan düşündüğüm yok
Zaten öyle biri de yok
Zamanların en şerefsiz haliyle yüzleşiyorum
Kendi suretimde
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Son zamanlarım bu diyarlarda
Yaşanmışlığım kalacak sadece
Geçmiş zamanların
Bana oynadığı oyunlarla anılacak hatıralarım
Bir hoş seda bırakabilmek gerekirdi aslında
Hoş bir seda
Ama kimi zaman aşkın
Kimi zaman şerefsiz zamanların kurbanı oldum
Bilmiyorum neden
Bu şerefsiz zaman dilimleriyle aramızdaki çelişki
Ben alev alev yanarken
Umuduma turp suyu sıkıyorlar acımadan
Olumlu olduklarında ise
Ben nedensizce ve hoyratça harcıyorum onları
Bilmiyorum neden
Bu şerefsiz zaman dilimleriyle aramızdaki çelişki
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ÇİÇEĞE MASAL
Şu küçük odama
Bir ışık istedim sadece
Gece ve gündüz
Adını anmak istedim
Uzak diyarlara bakarken
Aklımdan sana dair
Türlü düşünceler geçsin istedim
Şu küçük masamda
Bir resmin olsun sadece
Odama kokun sinsin
Seni anlatsın şarkılar istedim
Ne yana baksam
Nereye gitsem
Kalbin benle olsun istedim
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Şu koca dünyada
İki küçük nesne
Sen ve ben
Ellerinden tutmak istedim
Gözlerinden öpmek istedim
Ufka koşmak istedim
Şu küçük odama
Bir ışık istedim sadece
Gece ve gündüz
Adını anmak istedim
Uzak diyarlara bakarken
Aklımda sana dair
Türlü düşünceler olsun istedim
Seni istedim güzel çiçek
Seni istedim
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ÇİĞ TANESİ
Ben ölürsem çiğ tanesi
Sen ört mezarımın üstünü
Ne bir yabancı el
Ne tanıdık bir çehre
Hiçbir şey istemem
Gözyaşları akmasın
Ben ölürsem çiğ tanesi
Sen ört mezarımın üstünü
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ÇİLEM BİTTİ
Yaktım bütün rüyaları
Ve bitti bu çile
Bütün şiirlerimden çıkardım ne varsa sana ait
Gözlerini sildim düşlerimden
İçimde sana âşık olan o çocuğu öldürdüm
Ve bitti bu çile
Toprak oldu o şimdi, aynı sen gibi
Yaktığım sigaranın nereye gittiği
Belirsiz dumanı gibi
Gitti uzaklara
Benden çok uzaklara
O çocuk öldü artık
Ve bitti bu çile
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Anıları bir zarfa koyup postaladım meçhule
Gözlerini bir midyenin içinde fırlattım denize
Unutmak için ellerinin sıcaklığını
Şarkılara sığındım
Ve bitti bu çile
Yaktım bütün resimlerini
Bütün şiirlerden sildim ismini
Gözlerini çıkardım düşlerimden
Ve o çocuğu öldürdüm, sana âşık olan
Ve bitti bu çile
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ÇÖZÜMSÜZ
Ağlamak çözüm getirmiyor hiçbir derde
Dermanı yok acılar sarmış dört bir yanını
Çırpınmak çare değil, istese de
Ağlamak çözüm getirmiyor hiçbir derde
Güneşi gökyüzünden indiresi geliyor
Eli kolu bağlı, ne çare
Yıldız olup kayası geliyor
Uçmayı bilmiyor, ne çare
Ağlamak çözüm getirmiyor hiçbir derde
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DAĞLARDA DENİZ DÜŞÜ
Dağların yamacından geçiyorum, aklımda deniz
Yeşilliklerine ağaçların yosun yeşili ekliyorum biraz
Biraz da mavisinden katıyorum gökyüzünün
Zümrüt yeşili, verenoz yeşili ve deniz mavisi
O kadar güzelleştiriyor ki düşlerimi
Güneşin sevgi dolu gülümseyişine
Gülümseyerek cevap veriyorum
Ama bir şeyler eksik kalıyor hala
Sesime ses verecek o sevgili nerede
Ve seni ekliyorum nihayet
Bu düşün en güzel mavisine
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DENİZİ SEYREDERKEN
Denizi seyrederken
Ufuk çizgisine dalıp
Düşünmek ne güzel
Gemiler geçerken önünden
Düdük seslerini duyup
Hüzünlenmek ne güzel
Hele bir de
Sevdiğin yanında yoksa
Ve hiç olmamışsa
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DENİZSİZ BİR YERDE YAŞAMAK
Yine güneş battı bu anlamsız şehirde
Sanki yalan yılların bütün hasreti üstünde
Bir beklenti de yok ya, yok bu ufuksuz yerde
Bir ölüm, inanın ki bir ölüm burada yaşamak
Ne yapıyorum bütün bir gün biliyor musunuz?
Deli divane gibi dolaşıyorum, sokak köpekleri arkadaşım
Derdimi anlatıyorum onlara, dinliyorlar üstelik
Bir ölüm, inanın ki bir ölüm burada yaşamak
Sonsuz bir sevgi beslediğim o martılar bile yok burada
Olsalar da diyorum, selam yollasam sağa sola
Geceler kabus gibi çöküveriyor durmadan üstüme
Bir ölüm, inanın ki bir ölüm burada yaşamak
Bu günler bitsin diye dualar ediyorum her gün
Sonra bir umutsuzluk çöküyor içime acımasızca
Kadeh kadeh beyaz şarap bana mısın demiyor
Bir ölüm, inanın ki bir ölüm burada yaşamak
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Her geçen gün biraz daha bittiğimi hissediyorum
Sanki bir kar tanesinin güneşte erimesi gibi
Hiç aklımdan çıkaramıyorum geçmiş güzel günleri
Bir ölüm, inanın ki bir ölüm burada yaşamak
Öyle doluyorum ki zaman zaman, görseniz gülersiniz
Durmadan şiirler yazıyorum, söylediğim şarkılar da cabası
Fallara bile inanasım geliyor, öylesine değiştim ki
Bir ölüm, inanın ki bir ölüm burada yaşamak
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DERE
İki tepe arasından geçiyor yolum
Bilmem nereye varacak sonum
Yanı başımdan akan dereye soruyorum
Ne olur dere, gizleme kaderimi
Bulut çökmüş dağlarıma
Hasret girmiş kollarıma
Ne katar yarınlarıma
Ne olur dere, gizleme kaderimi
Yosun kokar, denize varsam
Yaşayamam denizsiz kalsam
Sevdiğim bekler mi ki gelsem
Ne olur dere, gizleme kaderimi
Kaderim gizli suyunda
Bir yudum içemem ki
Sevdiğimden uzaksa yollar
Bu kaderi çekemem ki
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DERİN MAVİ
Yıldızların aksi düştü bugün pencereme
Gece yarısı şarkıları söyleniyor
Deniz düşümde o derin mavi
Bana sürgün öncesi gecelerimi hatırlatıyor
Bir yosun kokusu aralıksız
Ve kemanın hüzün saçan sesi coşuyor
Sigaramda bir başka tat
Beni en güzel mavilere götürüyor
Neden sonra düşen bir parça kül yere
O derin düşten acı gerçeğe uyandırıyor
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DEVRİM FİKRİ
Bundan bir yüzyıl önceyi hatırla
O zamanda nefesin böyle sıcak
Ve dudakların pembeydi
O zaman da zorbalığı yıkmıştık
O zaman da devrim yazıyordu kaderimizde
Sonra ilk çağlarını düşün dünyanın
İlk tunçtan heykeli senin için yaptığımı hatırla
Alnımıza kazınmış bizim devrim fikri
Sakın unutma
O zaman da zorbalığı yıkmıştık
O zaman da devrim yazıyordu kaderimizde
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Şimdiyse bilgi çağında dünyanın
Yine birlikteyiz işte
Tıpkı yüzyıllardır devirdiğimiz gibi
Yine devireceğiz bütün zorba rejimleri
O zaman da yıkmıştık zorbalığı
Bugünde yıkacağız
O zaman da devrim yazıyordu kaderimizde
Bugünde yine yeni devrimler yapacağız...
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DÜNYANIN HALİ
Sen maviliklerinde yaşıyorsun Marmara’nın
Martı kardeşlerinle mesutsun sabahları
Akşamları yıldız dostların var sofranda
Dünyada olanlar umurunda bile değil
Oysa sen yudumlarken kırmızı şarabını
İnsanlar ölüyor Afgan dağlarında
Çığlıkları sel oluyor soydaşlarının Urumçi’de
Seninle aynı havayı soludukları halde
Bir başka kıtasında yeryüzünün
Aç ve sefil çocuklar yaşamaya çalışıyor
Bambaşka bir kıtasında ise dünyanın
Petrol için açgözlü şahinler ölüm saçıyor
Adaleti bu dünyada arayan kardeşim
Sen bir de ölümden sonrasını gör
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DÜŞ
Bu akşam bulutlar ağlıyor İstanbul’da
Bir hüzünlü şarkı çalıyor radyolarda
Üsküdarlım uyuyor, bense Side yollarında
Bu akşam yağmur yağıyor İstanbul’da
Bir çocuk çığlığı alıp gidiyor bütün düşleri
Üsküdarlımsa uyuyor, rüyasında beni görüyor
Benimse aklımda fikrimde o varken
Yanımda başka biri
Boş ver gitsin
Uzat ellerini, düş bitsin

- 66 -

Adını Sen Koy

DÜŞÜNCE
Şiir yazıp gece gündüz
Seni düşünüyorum
Şiir yazıp gece gündüz
Gözlerini düşünüyorum
Şiir yazıp gece gündüz
Seni sevdiğimi düşünüyorum
Sonra duraklayıp şöyle bir
Düşünmemeyi düşünüyorum
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FIRTINA
Fırtınanın ufukta bir sesi vardır
Uzaktan görünen bir rengi vardır
Onunda bir ömrü ve
Durulunca adı vardır
Bilir misin ki çiçeğim
Seninle durulmuş da olsa bugün
İçimde bir fırtına vardır
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GAREZ
Çizgi çizgi tenin vardı
Bulut bulut elin vardı
Yıldızları sensiz topladım gecelerden
Bu yüzden bana garezin vardı
Ama o yıldızları
Senin için toplamış olabileceğimi
Hiç düşünemedin
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GARİP ÇOCUKLAR
Ezan seslerini duydu, karlı dağların ardında
Sanki bir şeyler anlatıyorlardı
Çınlarken yer-gök her bir heceden
Kuytularda yalınayak çocuklar dolaşıyorlardı
Hava kararmıştı, yankılar uyanmıştı
Ürperirken içi namelerden
Ona yarım bırakılmış besteler kalmıştı
O yalınayak çocukların sesinden
Bir otel odasında düşlerken geceyi
Ezan seslerinden arta kalan
Bir düşünce sardı bu erkeği
O garip çocukların ardından
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Oysa garipliğin içinde yaşamıştı yıllarca
Çaresizliğin soğuk nefesini tatmıştı
Ama ne yalınayak dolaşmış
Ne de aç kalmıştı
Ezan seslerine anlam verdi o vakit
Derinleştikçe bu düşünce beyninde
Ve kalkıp o çocuklara gitti
Gecenin bir vaktinde
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GECE YARISI ŞARKILARI
Gece yarısı şarkıları söyler dilin
Bir mehtabı izler gibi bazen
Bazen de çan sesleri arasında
Ezanı özler gibi
Yüreğinin uçup gittiği denizlerde
Gözyaşındır akan mevsimlerce
Özlemini çektiğin, beklediğin
Ben değilsem o kim
Ellerinin arasında bir uçurtma
Uçurtmada bir çalım bir eda
Yalnız kaldıysan yine bu gece
O uçurtmanın gölgesinde beni düşle
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Düşünden içeri bir yel olup eserim
Serinimdir ama üşütmem seni
Karlı dağlardan kopar gelirim
Merak etme korkutmam seni
Hangi şarkıda duysan beni
Anlatmakla bitiremem seni
Gece yarısı şarkıları söylerken dilin
Ben senin şarkılarını ezberlerim
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GEL
Bitsin bu gaflet
Bitsin bu yalnızlık
Sen gel bana
Fırtına kadar sakin
Gök gürültüsü kadar sessiz
Sen gel bana
Yıldırımlar kadar yavaş
Ve düşüncesiz

GELEMEM
Yıldırım düştü kanadıma, uçamam şimdi
Vakit hayli geç oldu, çağırsan da gelemem şimdi
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GENÇLİĞİM SÖNDÜ
Bir kar fırtınası alıp götürdü içimdeki umutları
Denizler ortasında yanan fener söndü
					
Gençliğim söndü
Ne varsa arzuladığım geçmişte, bir bir öldü
Öylesine öfke doluyum ki şimdi kendime
Öylesine nefret ediyorum ki gözlerimden
Onları en ıssız denizlerde bırakasım geliyor
Çare olan ne varsa geçmişte bana
Bugün nedense hiç kimse yok yanımda
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GENÇLİĞİMİZ
Bilmiyorum nerde
O devrimlerle yoğrulmuş gençliğimiz
Çocukken de ağlardık biz ya
Çocukluğumuzdu o
Yaprak yaprak savrulduk aynı ağaçtan
Meyvesiydik kimimiz, kimimiz henüz dal
Yoğrulmamış fikirlerimiz
Daha hiç yaşanmamış gerçekte
Sadece düşlediklerimiz
Tahminler dünyası
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Önce sen ben kavgaları
Hasretken sevgiye delice
Sonra ince dokundurma lafları
Savurdu bizi dört bir yere
Çocukken de vardı bunlar ya
Çocukluğumuzdu o
Bilmiyorum şimdi nerde
O devrimlerle yoğrulmuş gençliğimiz
Artık geri gelmez
Bir daha yaşanamaz
O delikanlı devirlerimiz
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GİDELİM
Al başını gidelim ufuk çizgisine doğru
Mehtaba karışalım nasırlı ellerimizle
Yakamoz olalım denizlerde korkusuz
Al başını gidelim zamanın ötesine
Al başını gidelim martı çığlıklarında
Bulut olup akalım sevdaların üzerine
Arzularımız olsun, umutlarımız olsun
Al başını gidelim zamanın ötesine
Al başını gidelim kendi bildiğimize
Kafamıza ne eserse onun peşine
Mantıkları unut, gerçekler yalan
Al başını gidelim
Kendi cennetimize
Kendi cehennemimize
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GİDİŞİNLE YIKILDI DÜNYA
Gidişinle yıkıldı dünya
O yok oluşun mahvetti hayatı
Diyordun ki, mutluluk başlar yok oluşumla
Yanıldın tazem
Uçurtmalar uçurduk ardından
Hüznümüz onlarla gitsin diye
Olmadı
Âşık olduk olur olmaz kişilere
Mutluluk yeniden başlasın istedik
Unuturuz zannettik
Olmadı
Şarkılara kapıldık
Yüksek sesle dinledik
Ve söyledik haykırarak
Olmadı
Gidişinle yıkıldı dünya
O yok oluşun mahvetti hayatı
Diyordun ki, mutluluk başlar yok oluşumla
Yanıldın tazem
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GİTME
Allar giymiş gülü üstünde
Yüreğinin sancısı var içimde
Yollar ayıramaz umutlar bitse de
Birkaç kadeh al iç
Deniz kokulu yârim gitme
Bir şarkı duyarım seni anlatır
Ağlatır beni, ağlatır da ağlatır
Çığlıklarım duyulmaz uzaklardan
Biraz yakına sokul
Deniz kokulu yârim gitme
Zülüflerin düşmüş aklıma
Gecelerce ettiğin yeminleri unutma
Ben sensiz yaşayamam
Ne olur gitme
Deniz kokulu yârim gitme
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GİTTİ
Gördü ki yıldızlar hiç sönmüyor
Gördü ki yalan yere yemine değmiyor
Gördü ki en anlamsız şarkılarda bile sızlıyor yüreği
Gördü ki en güzel anıları hep geçmiş zamanlarda gizli
Sonra düşündü, o olmayınca anlamsızdı yaşamak
Ve gitti
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GÖNLÜMÜN YARALARI
Gün batımında sessizlik vakti
Sazsız sözsüz dokunmak ellerine
Dokunmak ellerine gökyüzünün
Hiç bilmediğin bir dilde sonra
Şarkılar söylemek içinden
Yırtarcasına boğazını
Duyurmadan kimseye
Yeline kapılıp ıssız gökyüzünün
Savrulmak en kuytu köşelerine gönlünün
İçinde ne varsa dökmek bir bir
Dökmek içini gönlüne
Gün ağrırken sessizlik vakti
Sessizce dokunmak yaralarına
Dokunmak yaralarına gönlünün
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GÖZLER VE SÖZLER
İnsanlar vardır konuşamazlar
Konuşan gözleridir
Ama herkes anlayamaz onları
Anlaşılan sözleridir

GÖZLER VE SÖZLER
Ağladım gecelerce gözlerini düşünerek
Ağladım senelerce sözlerine üzülerek
Alev gibiydi gözlerin, aklımı başımdan aldı
Ateş gibiydi sözlerin, yüreğimi dağladı
Gözlerinde aşk, gözlerinde umut, gözlerin bir içim su
Sözlerinde dert, sözlerinde tenkit, sözlerin zehir zemberek
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GÖZÜN ARKADA KALMASIN
Gözün arkada kalmasın
Gittiğin yerleri şenlendir yine
Ne ağıt yak benim için
Ne sulansın gözlerin
Sen üzülme
Ben dağlara çıkarım
Sanma ki
Senden başkasını sevebilirim
Sen üzülme
Öyle ya da böyle
Seni unutabilirim
Elime kalem alırım
Durmaz şiir yazarım
Ve sen
Her satırında bizi görürsün de
Aslında ben başkalarını anlatırım
Gözün arkada kalmasın
Gittiğin yerleri şenlendir yine
Ne ağıt yak benim için
Ne sulansın gözlerin
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GURBET
Türküler söylenir gurbette
Neler neler söylenir gurbette
Yaralara tuz diye biber basılır
Acısını el duyar yürek duymaz
Anılar canlanır gurbette
Neler neler canlanır gurbette
Sevda iki karış, nefesin daralır
Yatmaya korkarsın geceleri
Rüyalar boynuna dolanır
Gurbeti asıl gurbet yapansa
Ne türküler ne de anılardır
Yollardır dostum yollardır
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GURBETTE GEÇEN GÜNLERİM
Kilisenin çanları çalıyor
Saat yedi
Kalkma vakti
Kilisenin çanları çalıyor
Saat on iki
Yemek vakti
Kilisenin çanları çalıyor
Saat altı
Akşam oldu
Günlerim böyle geçiyor
Kilisenin mahremiyetinde
Çanların esiri
Özledim sizi ezan sesleri
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GÜNEŞ DOĞDUĞUNDA
Bir gün güneş doğduğunda
Ben çıkıp geleceğim sana
Sen görünce beni karşında
Şaşıracaksın
O güzel gözlerine bakacağım
Saçlarına dokunacağım
Ve ellerinden tutacağım

- doyasıya - ellerimle - sevgiyle -

Ve bir gün gözlerin dolacak
Bakacaksın ki aslında yokum
Sadece düşlerinde görmek beni
Bitirecek seni

- hasretimden - ve anlayacaksın -

Ve bir gün güneş doğduğunda
Ben çıkıp gerçekten geleceğim sana
Sen görünce beni karşında
Şaşıracaksın
Yüzünde buruk bir tebessüm olacak
Yine mi düş deyip
Kapıyı yüzüme kapatacaksın
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HAKKIN YOLU
Hakkın yolunda yürümek gerek
Hakkı Haktan dinlemek gerek
Cahil ile batıla aldanmadan
Hakkın yolunu bulmak gerek
Sen de ey aklı başında insan
Duy da gel bu çağrıma
Bölük pörçük bölünmeden
Hak diye Hakkın yolundan ayrılmadan
Bir ışık da sen tut aydınlatmak için cahil halkımı
Yüzyıllarca kandırılmış tepkisizleştirilmiş insanlarımı
Göster Hak diye sadece Hakkın kitabını
Bir meşale de sen yak Hakkın yolunda Hak uğruna
Birleştir kavimlere mezheplere bölünen insanlarımı
Göster Hak diye sadece Hakkın kitabını
Hakkın yolunda yürümek gerek
Hakkı Haktan dinlemek gerek
Cahil ile batıla aldanmadan
Hakkın yolunu bulmak gerek
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HARKÜTERİ OTELİ
Harküteri otelinde iki kadın vardı
İkisi de birbirinden güzel
Üstelik el sallardı geceleri biri pencereme
Ama pek sağlam ayakkabı değildi
Öteki biraz daha dürüst gibiydi
Orasını burasını gösterirdi bana
Harküteri otelinin sahibi hacıydı
Kızardı bana onlara bakıyorum diye
Kendi anlamıyor ya dillerinden
Kıskanırdı beni kanımca
Hani haksız da sayılmazdı
Gacılar otuz beş ben on yedi yaşında
Harküteri otelini jandarmalar ziyaret ederdi geceleri
Onların odasından garip sesler duyulurdu
Ama kimse yardıma koşmazdı
Ben koşmak isterdim
Jandarmalar vardı, korkardım
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Zaman zaman alıp götürürlerdi onları
Gizlice peşlerine düşerdim
Jandarma karakolunun lambaları
Sabaha kadar yanardı
İki kadın ve bir sürü jandarma
Ne yapabilirdim ki
Alıp götürürlerdi onları
Harküteri oteli sessiz olurdu onların olmadığı gecelerde
Hacı dayının bile tavırları değişirdi
Benim canım sıkkın olurdu
Ama ne hikmetse odalarında lambaları hep yanardı
Harküteri otelinde geceler
Onlar olmayınca çekilmez olurdu
Ama ne hikmetse odalarında lambaları hep yanardı
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HASRET AYAZLARI
Hasret ayazları vuruyor yüzüme
Bir buselik özlemler sarmış tenimi
Günlerim hep boş geçiyor bu şehirde
Sabahtan akşama sensizlik saatleri
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HAYAT YAŞAMAYA DEĞER
I
Sen olsaydın
Bu hayat
Yaşamaya değerdi
II
Sen olduğun için
Bu hayat
Yaşamaya değer
III
Bu hayat
Yaşamaya değer mi?
Sen yoksan eğer
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HAYIR
Beyaz pabuçlarını giysen
Ve o siyah elbiseni
Göz göze geldiğimiz an
Elin ayağına dolaşsa
Hiç konuşmasan
Bana “hayır” demesen diyorum
Saçlarını uzatsan
Omuzlarından aşağıya sarksa
Dudaklarını boyamasan
Olduğu gibi kalsa
Gözlerine sürmeler çekmesen
Bana “hayır” demesen diyorum
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HEP SEN
Kapı çalıyor, sen misin gelen
Tren düdüklerinde hep gölgen
Ne yana gitsem, nereye baksam
Yine sen, yine sen, hep sen
Sustur şu kalabalık gürültüyü
Seslendiğinde duyamıyorum sesini
Aklımda, fikrimde, rüyalarımda sen
Yine sen, yine sen, hep sen
Uyku da tutmuyor gece gözlerimi
Bilen var mı çektiğim çileleri
Şiirlerde şarkılarda umutlarda sen
Yine sen, yine sen, hep sen
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İHTAR
O güzel benim ahımdır
Onsuz yaşamak yüreğime sancıdır
Kimseye yar etmem sevdalımdır
Uzak dur ondan ey çocuk
Bu
Sana son ihtarımdır

İLAN
Güneş
Tepemize kadar yükselsin varsın
Seni sevdiğimi
Bütün dünya anlasın
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İNAT
Bütün dünyaya inat
Terk edip gideceğim seni
Beni böylesine sevdiğin
Ve ben de seni arzuladığım halde
Yangınlarını tüm evrenin
Alevlendirip de yeniden
Ülkemin kurtuluşu için
Çırpınıp duracağım sensiz
Senden vazgeçtiğime de
Hiç pişman olmayacağım
Böylesi daha iyi olacak, biliyorum
Bütün dünyaya inat
Adını hiç anmayacağım senin
Adın adım
Adım adın olduğu halde
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Ve hiçbir şiirde
Yazmayacağım rengini gözlerinin
Rengini saçlarının yazmayacağım
Dilimde bir türkü olacak sadece
Sana dair
O türkünün de hiç kimse
Bilmeyecek
Seni anlattığını bana
Ama vazgeçtiğim için senden
Yine de pişman olmayacağım
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İNAT
Yer değiştirdik güneşle biz
Tüm akışkanların
Birim basınçlarına inat
Ve manometrik yükseklik
Kaygısındaki su pompalarının
Verdilerini bir yana bırakarak
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KADINIM
Bir çiğdem şarkı söylüyordu
Uzak bir ülkede denize karşı
Bir martı kanat çırpıyordu
Avına yönelmişken gözleri
Bense boyuna düşünüyordum
Seni düşünüyordum kadınım
Elimde bir demet çiçekle kapına gelmeliydim
Ama bir kapın olmalıydı önce
Pencereden görüp geldiğimi
Zile basmadan daha çıkmalıydın karşıma
Üç gün süren bu özlem bitmeliydi
Günler değil aylar geçti sanki aradan
Çığlıklarımı duysa da yaradan
Şu rüzgârla selam yollasam sana, diye düşündüm
Senin sıcaklığını getirse deniz
Bu özlem bitsin kadınım
Bak, o çiğdem hala şarkı söylüyor
Denize karşı uzak bir ülkede
O martı hala kanat çırpıyor
Bense boyuna düşünüyorum
Seni düşünüyorum kadınım
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KAHPE
Güneş olsa
Ateş olsa
Yaksa
Yakmaz senin kadar
Bulut olsa
Yağmur olsa
Yağsa
Ağlatmaz senin kadar
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KAPI KOMŞUM
Dinsin artık şu içimdeki amansız kasırgalar
Bir gece de şöyle
Gözyaşına boğulmadan dalayım uykuya
Bir gece de şöyle
Hıçkırıklarımı duymasın kapı komşum
Dinsin artık şu içimdeki amansız kasırgalar
Bir gece de şöyle
Sevişeyim zamanla düşünmeden hiçbir şeyi
Bir gece de şöyle
Kahkahamı duysun kapı komşum

- 101 -

Ali VARDAR

KARŞILIKSIZ AŞK
Issız bir adada olduğunu düşün
Ateşsiz bir evde olduğunu düşün
Aşsız bir sofrada olduğunu düşün
Sonra beni düşün
İşte böyle bir şey sensizlik

-yalnız-soğuk-aç-

Bir uçurumdan yuvarlandığını düşün
Tuttuğun dalın kırıldığını düşün
Yolunu kaybettiğini düşün
Karanlık bir ormanda			
Sonra beni düşün
İşte böyle bir şey sensizlik

-paramparça-çaresiz-

Şimdi ayrılık şarkıları söylüyorsun
Ben de dağlara çıkarım öyleyse
Bir kaplanın beni parçaladığını düşün
Ve mutlu ol kendi geleceğinde

-karşılıksız-kırgın-kurtuluş-veda-
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KIRKBEŞ YIL
Denilebilir ki
Bir gün bitecek aşkımız
Anı adı altında sakladığımız
O fotoğraf albümlerinde
Kalacak her şey
Yaşanmamışçasına
Ve biz
Gözlerimizde buğu
Yaşadık mı diyeceğiz
Bu geçen kırk beş yılı

KİM BİLİR
Kim bilir belki çok uzaklarda
Belki de yakında
Kaşı kara, saçı kara, gözü kara
Bir bekleyenim vardır
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KUŞLAR
Bulutlar kurumuş yaprakların üzerinde
Bir gölge ile belirince
Anlarım ki
Kış bastırmaktadır vatan topraklarını
O zaman kuşlar göçmeye başlar
Güney sahillerine doğru
Ve seyrederler güneşlenen güzel kızları
İşte bu kederden ölmeme sebeptir
Bir an durup şöyle
Kahrederim kuş olamadığıma
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MAHKÛM
Mahkûmiyet kararını açıklıyordu yargıç
Elinde kırdı kalemini bir çırpıda ve
İdam dedi
Sonra gözlerime baktı derin derin
Hafifletici bir sebepti sevmek
Bu yüzden beni
Ömür boyu sana mahkûm etti
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MAHKÛMİYET
Bir bitişin başlangıcı bu
Gözlerinde eriyip gideceğim anlaşılan
Bir kez bile tutamadan ellerinden
Ölüp gideceğim anlaşılan
Resimlerde bırakıp seni
Kahrolduğum bu gece, yine her gece gibi
Ağladığım görülmesin diye
Erkenden yatacağım anlaşılan
Kadehler bir gelip bir gidecek
Meyhanede benim yerim bilinecek
Hayalinle yalnız gönlüm avunacak
Şarkılara sığınacağım anlaşılan
Bir bitişin başlangıcı bu
Gözlerinde eriyip gideceğim anlaşılan
Bir kez bile tutamadan ellerinden
Ölüp gideceğim anlaşılan
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MAVİ DENİZLERİN ÇIĞLIKLARI
Mavi denizlerin çığlıkları kulaklarımda
Torik balıkları cirit atıyor
Açıklarında Marmara’nın Büyük Ada
Bizim sahilden denizkızları görünüyor
Mavi denizlerin çığlıkları kulaklarımda
Yine yalnızlığımız külleniyor
Ne Lopez ne Lüfer ne Çupra
Hiçbiri pas vermiyor
Mavi denizlerin çığlıkları kulaklarımızda
Sağır ediyor bu sessizlik
Sağır ediyor
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MİNNET
Artık çaresizliğimde bitti kahpe yıllara
Taşıyorum kendimi oradan oralara
Yürüyorum, deniz üstü köpükler
Batıyorum, bataklık her yer
Ve taşıyorum kendimi zulümden ötelere
Artık yetti, minnet ettiğim ellere

MUTLULUK
Siyah saçlarına aklar düşmüş
Gecenin karanlığında
Eline elim değmiş
İçimde tarifi olmayan duygular
Dudaklarından süzülen
O küçük tebessümler bitiriyor
Gökyüzünün aydınlığı huzur
Senin aydınlığın mutluluk veriyor
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MÜHÜR GÖZLÜM
Bütün gece ağladım senin için
Geçen zaman çok acımasız
Gözlerimde umut kalmamış
Ellerim biçare mühür gözlüm
Kim düşürdü bizi bu hale
Sorgusuz sualsiz bir kenarındayız uçurumun
Uzadıkça uzuyor yollar önümüzde
Bir sonu yok mu bu gidişin
Bir sonu yok mu mühür gözlüm
Başkalarıyla sevişmelerimizin
Diyordun ki bir zamanlar
Ya ayrılırsak
Bu öpüşmelerimizin günahı yok mu
Günah öyle değil mühür gözlüm
Böyle yaşanıyor aslında
Umut kalmadı artık
Umut kalmadı mühür gözlüm
Benden yana
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NAMESİN DİLİMDE
Namesin dilimde
Ulu bir şafak gibi
Rast makamından girerken söze
Gül yüzünden
Yaralarıma merhem akar gibi

NEDEN
Denize açılırken bütün yollar
Biz o yollardan denize koşamıyoruz
Ve bir deniz kıyısında şimdi
Neden el ele tutuşamıyoruz
Zamanın akıp gitmesi kadar
Kolay bir şey yokken eskiden
Şimdi dakikalar asır gibi
Geçmek bilmiyor neden
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NEYE YARAR
Arşın derinliklerinde sana bir şarkı söyleniyor
Benim adıma sana şarkı yazmak neye yarar
Ufku saran tüm renkler sana gülümsüyor
Ben ağlasam şafak vakti senin için neye yarar

NÖBET
Gönlümü avutsun diye
Bir hikâye yazdım şiirlerde
Ve sen bana gelirsin diye
Nöbetteyim gecelerde
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O GÜN
Yine böyle rüzgârlı bir günde
Hava soğuk
Çantanda elin
Yolculuk var serde belli
Kaban üstünde siyah
Şapkan başında sessiz
Yine ben bu sınıfta sınavda
Vakit öğleni çalmada
Yüreğim bilemezsin nasıl
Ve bugün
İyi ki sen varsın
Ve iyi ki o gün
Hava soğuk
Çantanda elin
Seni gördüm
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OĞLUM
Evimizin önünde mavi Marmara
Gönlümüzde hasretli bekleyişler
İlk gülümseyişini
Görmek ümidiyle geçti günler
Ve özlemimizle geldin
İyi ki doğdun oğlum
Odanı hazırlamıştık sapsarı
Yatağına uzanınca ne kadar küçüktün
Yorganını örtsem kaybolurdun
Önce gözlerine âşık olduk
Güzelliğin bir ömre bedel
İyi ki doğdun oğlum
İlk emdiğin süt
Doğumundan 24 saat sonra
İlk hastalığın sarılık
Hastanelerde bekleyişler hüzünlü
Seni çok sevdik
Seninle hayat bambaşka
İyi ki doğdun oğlum
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ON BİR MART
Yeni bir çocuk doğdu
On bir Mart sabahı
Hiç düşünmeden karanlıklara koştu
Acıları içinde hissediyordu
Kanıtlamak için birilerine bir şeyleri
Yeni bir çocuk doğdu
On bir Mart sabahı
Öldürülen tüm çocukların yerine doğdu o çocuk
Güneş henüz doğmamıştı ve hava pusluydu
Bir gaz kapsülünün yanı başında
Beliriverdi gövdesi
Toz duman içindeydi caddeler
Ellerinde bir taze ekmek kokusu
Ve inancını hiç yitirmemişti Tanrıya
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Bir katliamın üzerine doğdu o
On bir Mart sabahı
Kan revan içindeydi Anadolu
Dağlarına eşkıya dayanmışken
Ve içimdeki çocuk
Umudunu henüz yitirmemişti
Yeni bir çocuk doğdu
On bir Mart sabahı
Hiç düşünmeden karanlıklara koştu
Acıları içinde hissediyordu
Kanıtlamak için birilerine bir şeyleri
Yeni bir çocuk doğdu
On bir Mart sabahı
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OYUN
Sen anlamazsın bu oyunları
Tanımazsın sokakları
Ben tek başıma
Seviyorum bütün çocukları
Sen tanımazsın bu sokakları
Anlamazsın oyunları
Ben seviyorum
Çocuklarla söylenen şarkıları
Sen anlamazsın çocukları
Tanımazsın bu sokakları
Ben çocuklarla
Oynuyorum bütün oyunları
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ÖLÜM SESSİZLİĞİ
Ölüm sessizliği
Ve sonda olmanın mahremiyeti
Çöken bulutlarla
Yorgunluk düşer tenimize
Bir akşamüzeri
Sen yine aynı sen
Ben aynı ben değil
Ölüm sessizliği
Bir Çigan müziği eşliğinde
Belki de dokuzuncu senfoni
Karamsarlık desem değil
Biraz kararsızlık sadece
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Ölüm sessizliği
Sanki fırtına öncesi
Parmağımızı oynatacak
Halimiz bile yok
Nefes alacak gücüyse
Nereden bulduğumuz malum
Ölüm sessizliği
Ve sonda olmanın mahremiyeti
Çöken bulutlarla
Yorgunluk çöküyor tenimize
Bir akşamüzeri
Sen yine aynı sen
Ben aynı ben değil
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PARÇA PARÇA
İkiye bölündük bir mermerin üzerinde
Yarısı sen yarısı ben
Dile kolay parça parça
Milyonlara bölündük bir okyanusun içinde
Okyanusu sen yağmuru ben
Dile kolay damla damla
Bulutlara bölündük bir Kaf dağında
Dağları sen yıldırımı ben
Dile kolay bulut bulut
Saatlere bölündük dakika dakika
Akrebi sen yelkovanı ben
Asırlarca peşin sıra

- 119 -

Ali VARDAR

PENCEREDEN BAKARKEN
Pencereden dışarı bakıyorum
Ağacın dalına bir güvercin konuyor
Güvercin suskun
Güvercin çaresiz
Öylece etrafına bakınıyor
Pencereden dışarı bakıyorum
Yaz geliyor
İçimdeki sevda çok büyük güzelim
Sadece gözlerine bakmak
Bana yetmiyor
Pencereden dışarı bakıyorum
Hafiften bir rüzgâr esiyor
Yüreğim suskun
Yüreğim çaresiz
Seni unutmaya çalışıyor
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RESİM
Senin ellerinle çizilmiş
Bir resim olsaydım keşke
O resmin içinden
Sana ne şiirler yazardım
Bütün dünyam sen olurdun
Ve belki
Âşık olup bana sonra
Sende girerdin resme
Ne mesut olurduk
Senle o zaman
Keşke
Ellerinle çizilmiş
Bir resim olsaydık seninle
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RÜZGÂR’A SESLENİŞ
Beni dalga dalga sürüklüyorsun madem
Yel yel atıyorsun uzaklara madem
O halde
Sevdiğimi de götür rüzgâr
Sevdiğimi de götür
Elleri uzak olmasın ellerimden
Ve gözleri gözlerimden
Tarih kadar uzak yerlerden
Selam yollamasın bana
Yanımda olsun
Benimle olsun
Beni dalga dalga sürüklüyorsun madem
Yel yel atıyorsun uzaklara madem
O halde
Sevdiğimi de götür rüzgâr
Sevdiğimi de götür
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SANA DAİR
Yıllarca arayarak kendimi, bir ben buldum benden içeri
O bendeki beni, anladım ki bugün sendeydi gizli
Sonra seni aradım hiç usanmadan, yıllar geçti üstünden
Ve buldum işte karşımdasın, bana benden yakın
Bütün güzellikler sende, bak görüyorum gözlerimle
Ama unutma ki, bütün aşklar da bende, sana dair
Günleri küçümseme, ben onlarda seni düşünmekteyim
Geceleri esirgeme, ben onlarda hep seninleyim
Yüreklerimiz beraber atarken, uzak da olsa ellerimiz
İçimde beslediğim o büyük aşklar, hep sana dair
Gülümsediğini görüyorum, içinden gelen bir hevesle
Sonra o güzel gözlerin giriveriyor apansızın aklıma
Sende gizli kalmış yanımı arıyorum zaman zaman
Bir bulabilsem kendimi ya da bendeki derinlerde seni
Anlıyorum, kendi güzelliğinde saklıyorsun beni
Ama unutma ki, o büyük aşklar bende, sana dair…
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SENİ ARAMAK
Seni aramalıyım
Durmadan, nefes almadan
Ve bulduğum anda yitirmeliyim
Sesine, soluğuna, tenine doymadan
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SENİ SEVMEK
Geceler boyu seni düşünüp duruyorum
Sonra yaşlar boşanıyor gözlerimden
Dondurucu havayı bile hissetmiyorum
Hayalin hiç gitmiyor önümden
Seni sevmek yıkılmakmış, anlıyorum
O son halini düşünüyorum hüzünler içinde
Gereği var mıydı diyorum, cevapsız kalıyor
Bir yol arıyorum umuda çıkan, bulamıyorum
Sessizliğin hiç gitmiyor aklımdan
Seni sevmek umutsuz kalmakmış, anlıyorum
Sonra bir şarkı geçiyor aklımdan hüzünlü
Sanki seni anlatıyor satır satır
Yine gözyaşlarına boğuluyorum hıçkırıklarla
Ve gözlerin giriveriyor düşlerime birden
Seni sevmek ölmekmiş, anlıyorum
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SEN OLMALISIN
Sonsuzluğun bittiği yerde bir deniz
Denizin içinde sen olmalısın
İçimde yaşattığım son aşk bu
Böylesine seviyorsam
Bu sevilen sen olmalısın

SES
Duyuramadığım sesimi
Duyarda bir gün
Düşersen yollara
Bulman imkânsızdır o gün beni
Ses verdiğim koylarda
Oralardan ayrılalı
Olmuştur bir yüzyıl kadar
Ne sen tazesin artık
Ve ben ihtiyar
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SEVDİĞİM İSİM
Hayalimdeki resim
Sensin sevdiğim isim
Seninle sevişmenin
Tadı bir başka
Yolcuyum yolum çok uzak
Gideceğim yer son durak
Bu yolda seninle yürümenin
Tadı bir başka
Büyük kavgalarımız da oldu
Küçük umutlarımız da
Ama seninle yaşamanın
Tadı bir başka
Hayalimdeki resim
Sensin sevdiğim isim
Seninle sevişmenin
Tadı bir başka
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SİYAH ELBİSEN
Siyah elbisen
Karalar saçtı yüreğime
Siyah elbisen
Ayrılmamıza sebep
Siyah elbisen şimdi yok
Gözlerin de yok
Sen de yoksun
Siyah elbisen
Ayırdı bizi diyorum
İnanmıyorsun
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SON HİKÂYE
Son hikâyemizdi bu seninle
Artık gelsen de fark etmez
Ellerimden tutsan
Dudaklarımdan öpsen
“Seviyorum” desende fark etmez
Unutulmuş bir mevsim sanmıştım seni
Ilık rüzgârları bana eser demiştim
Gemilerim limanlarına sığınırdı
Senin uğradığın ülkelerin
Kaybedilmiş bir yıldız sanmıştım seni
Tek bana görünür demiştim
Yolumu şaşırınca geceleri
Beni aydınlığa çıkarır sanmıştım
Son hikâyemizdi oysa bu seninle
Artık gelsen de fark etmez
Uzaklara gitsen de
Ellerimden tutsan
Dudaklarımdan öpsen
“Seviyorum” desende fark etmez
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SÜRPRİZ
Bir ışık yanıyor penceremde
Acaba sen mi geldin
Sürprizi severim bilirsin
Bir sürpriz de ben yapar
Alır seni sinemaya götürürüm
Ama ya sen değilsen
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ŞARAP İÇTİM SUSKUNLUĞUNA
Sustun
Şarap içtim
Suskunluğuna içtim şarabı
Kadeh kadeh
Sonra durdun
Durup saçlarını taradın ellerinle
Çığlıklarıma kulaklarını
İlk tıkamayan oldun sen
Yaşlandım
Niagara şelalesinde
Ellerimi uzatmışken sana
Duruldum
Seher yelleri esmedeydi başımda
Sakinleştiğimde sana
Vurdum kendimi yollara
Bütün yoldaşlar saptı da
Sen sapmadın yolundan
Ben sapmadım yolumdan
-İyi halt ettik-
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ŞEYTAN
Bir türkü çıldırır dudaklarımda
Kora aleve alışmış yanaklarımda
Oysa bilirim, bir mızraksın sen
Bilirim, zehirsin damarlarımda
Çılgınca asılırım küreklere
Senin o uçsuz bucaksız sahillerinde
Oysa bilirim, azapsın sen
Oysa bilirim, bir elinde ölüm
Kuşların uçuşuna özenir gözlerim
Seni yanıma katıp uçmak isterim
Ve bilirim, ateşsin sen
Bilirim, tez geberir senin kadehinden içen
O türkü çıldırır yine de dudaklarımda
Kora aleve alışmış yanaklarımda
Oysa bilirim, şeytansın sen
Bilirim, zehirsin damarlarımda
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ŞEYTAN DERESİNDE HASRET
Şeytan deresinde bu sabah
Özlemlerin tutuştuğu yer burası
Suya bakarak dolu gözlerle
Yüreklerin kavrulduğu yer burası
Gök ve yeşilden bir senfoniyle
Mutluluk türküleri söylerken birileri
O türkülerin ardında
Gizli hasretin çekildiği yer
Suyun sesi ve güneşle birlikte
İç çekmek için gelmediğimiz halde
Kuşlara özenip özgürce
Sevdiğimize uçmak istediğimiz yer
Şeytan deresinde bu sabah
Özlemlerin tutuştuğu yer burası
Suya bakarak dolu gözlerle
Yüreklerin kavrulduğu yer burası
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TEK ŞARKI
Tek şarkısıydın sen ömrümün
Şimdi rafa kaldırılmış bir kitap gibi
Tek sevdasıydın sen gönlümün
Şimdi unutulmuş bir hatıra gibi
Ezelden tüketilmiş bir yıldız belki
Umutları çalınmış bir kadın ya da
Sönmüş bir ateşiz biz seninle en sonra
Sen ellerinde şarap kadehleri
Bense dinmek bilmez bir fırtına
Ne çıkar, düşmüşsek sevdaya
Tek şarkısıydın sen ömrümün
Şimdi rafa kaldırılmış bir kitap gibi
Tek sevdasıydın sen gönlümün
Şimdi unutulmuş bir hatıra gibi
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TEMMUZUN SON GÜNLERİ
Temmuzun son günleriydi
Sen çok uzaktaydın
Gece çökmüştü
Ay çoktan çıkmış
Yıldızlar kollarıma düşmüştü
Önce seni düşündüm
Uyuyor olmalıydın
Rüyalarında beni görüyor olmalıydın
İçinde bana dair
Bir şeyler kopuyor olmalıydı
Temmuzun son günleriydi
Sen çok uzaktaydın
Gece çökmüştü
Ay çoktan çıkmış
Yıldızlar kollarıma düşmüştü
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Gözlerinde yaş
İçinde sitem olmalıydı
İçindeki kin
Gözlerinden taşmış olmalıydı
Belki de unutamamış
Seviyor olmalıydın
Temmuzun son günleriydi
Sen çok uzaktaydın
Gece çökmüştü
Ay çoktan çıkmış
Yıldızlar kollarıma düşmüştü
Kapım çalınsa dedim
Adım anılsa dedim
Bütün şarkılarda
Sevdam haykırılsa dedim
Sonra sustum
Temmuzun son günleriydi
Ve sen çok uzaktaydın
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TUTULASI ELLER
Göğün kızıllığında
Ve derinliklerinde denizlerin
Bir yakut, bir inci gibi parlar gözlerin
Uzaklığın ve yakınlığın
Kavramsızlaştığı günde
Sevgi tohumları eker küçük ellerin
Ve tutulası eller senin ellerin
Öpülesi dudaklar senin dudakların
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TÜKENEN BİRŞEYLER VAR
Yakanalarla dostluğumuz vardı hani
Parmak izlerinden tanırdık onları
Bir mürekkep balığının haykırışından
Kadehler dolusu şarap içerdik biz
Ve tükenişi yüreklerimizin
İşte o kanat çırpışlarında son buldu
Yumurtapiçleriyle geçirdiğimiz gecenin
İlahilerle dolu bir akşamüstü
Gözlerini yumdu moa kuşları
Son nefesini öylece verirken damarlarından
Umut oldu bize onların yok oluşları
Bizi bu yüzden hüzünlü
Toprağı bereketli yarattı Tanrı

- 138 -

Adını Sen Koy

Bulutların ağlayışı vardı hani
Yavaş yavaş, damla damla, duygu dolu
İçimize dolan her umut
Doğada bir canlının yok oluşu oldu
Önce dinozorlar
Sonra moa kuşları
Şimdi de turnalar
Keşke yüreklerimizin tükenişi
Yumurtapiçlerinin o kanat çırpışlarında
Hiç son bulmasaydı

- 139 -

Ali VARDAR

TÜRK MARŞI
Oğuz Han’ın torunlarıyız
Bilge Kağan’ın askerleriyiz biz
Adımız Türk, soyumuz tek
Hangi cahil bize dur diyecek
Çok devlet, bir milletiz
Kül Tigin’in neferleriyiz biz
Oğuz Han’ın torunlarıyız
Bilge Kağan’ın askerleriyiz biz
Adalettir şanımız
Barışa da savaşa da varız
Asya’dan Avrupa’ya bizim yurdumuz
Büyük Hun erleriyiz biz
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Oğuz Han’ın torunlarıyız
Bilge Kağan’ın askerleriyiz biz
Ergenekon’dan çıkıp geldik
Dede Korkut’u biz verdik
Mevlana’sı, Yunus’uyla piştik
Destanlar kahramanıyız biz
Oğuz Han’ın torunlarıyız
Bilge Kağan’ın askerleriyiz biz
Hüküm sürdük her kıt’a da
Ayak basmadığımız yer yok dünyada
Tanrı’nın özel kullarıyız
Türk Milletiyiz biz
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UMUDU BULAMIYORUM
Bir iz bulsa
Bana gelse
Ben bir yol bulamıyorum
Hangi sokakta
Hangi caddede
Ben sevdaya varamıyorum
Aramaktan yoruldum
Ağlamaktan yoruldum
Ben umudu bulamıyorum
Dağdan insem
Düze varsam
Önümü göremiyorum
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UMUTSUZ SEVDA
Bir yoldayız ki sonu hüsran
Uçurumlar kesmiş önümüzü
Bir yerdeyiz ki ilerisi orman
Patikalarında dikenler büyümüş gönlümüzün
Bir sahildeyiz ki sevdamız umutsuz
Kıyısında yosunlar tutmuş suyumuzun
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UYAN
Dağlara duman çökmüş
Güneş bize küsmüş
Dostlar hayallere dalmış
Şehir uykudan uyan
Kuşların kanatları ağır
Yağmur damlalarını çağır
Sessizlik ne kadar sağır
Şehir uykudan uyan
Yaprak kımıldamasa bile
Umutsuzluk en büyük çile
Kanma boş konuşan dile
Şehir uykudan uyan
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YAĞMUR
Seni arıyorum ıssız yollarda
Yağmur üstüme üstüme yağıyor
O da şimdi ıslanıyordur, diyorum
Yağmurdan kaçmıyorum
Aynı yağmurda ıslanıyoruz
Bunun tadını çıkarıyorum

YAĞMURLA GELEN
Anladım ki bugün yağmur tenlim
Kalbini kırmak bana haramdır
En kutsal emaneti Tanrının sen bana
Seni incitmek günahtır
Ne zaman bir düş düşlesem düşümde sen
Fırtınaya meydan okusam ardımda sen
Gönül bu, sever elbet ama
Ne zaman bir sevmek düşlesem
Sevdiğim sen
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Anladım ki bugün yağmur tenlim
Sensiz olmak
Dipsiz bir kuyuda tek başına kalmaktır
Ağlamak, üzülmek ya da ölmek
Hep aynı
Aynı yalanın parçaları
Sense yağmur tenlim
Sense olduğun gibi kal
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YALNIZLIK
Uzakları yakın etse
Bulutlardan süzülen şu martı
Yalnızlığı yok etse de
Öyle gelse bahar
Kapılar kapanmasa artık yüzümüze
Sevgimiz karşılıksız kalmasa
Hüzünlerimizi alıp gitse
Şu dört duvarın ötesi
Kır çiçeklerini koklarken
Ellerinden tuttuğum kız
Gelip benim olsa
Sonra gitsem
Yalnızlığı hiç düşünmeden
Her sahilde
Biri beklese beni
Her şehirde
Bir sevenim olsa
Yalnızlık olmasa
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YALNIZ ÇINAR
Ben bir yalnız çınarım gölge veren toprağa
Toprağım bol olsun yatmışım derin uykuya
Elem keder silmişim gözümden
Yoksulluk nedir unutmuşum yoksulluktan
Bir çizgi ki cetvelle çizilmiş gibi dümdüz
Bir boy ki dostlar başına
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YANLIŞ KADIN
Dinlediğim ezgilerin sesiydi
Notalar yağmurdan kalma
Sesim sessizlik oldu
Ve öylece dindi fırtına
Vapurumun içinden
Deniz geçiyordu pencerede
İnsanlar kendi âleminde
Ben kendi âlemimde
Anladım ki
Yanlış bir dünyaya gelmişim
Anladım ki
Yanlış bir şehirde doğmuşum
Yanlış bir kadını sevmişim
Anladım ki üstelik
Bunlar benim suçum
Dinlediğim ezgilerin sesiydi oysa
Notalar yağmurdan kalma
Ve sesim sessizlik oldu
Bu yüzden dindi fırtına
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YAPRAĞIN AĞIDI
Tut elimden rüzgâr beni
Tut ve götür
Adını bile bilmediğim diyarlara
Sürükle rüzgâr beni
O topraktan bu toprağa
Her sonbahar bir daha
Al kanadına rüzgâr beni
Mavi denizlerine at ülkemin
Sararıp solmuşluğum bitsin
Bitsin de bu acı
Yapraklığımdan utanmayayım
İnsanlar utansın insanlığından
Tut elimden rüzgâr beni
Bir söğüdün dalından
Kopmuşluğumu unuttur
Savur rüzgâr beni
Özgürlüğümün tadına vardırıp
Terkedilmiş gözyaşlarımı sustur
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Al nefesine rüzgâr beni
Beyaz bulutlarına götür ülkemin
Yorgunluğum yılmışlığım bitsin
Bitsin de bu acı
Yapraklığımdan utanmayayım
İnsanlar utansın insanlığından
Tut elimden rüzgâr beni
Bir say bak kaç yaprak
Kaldık ki yeryüzünde
Her geçen gün neslimiz tükenmede
Keşke bitse de bu acı
Yapraklığımdan utanmasam
İnsanlar utansın insanlığından
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YAS
Gözlerinde yas vardı
Ellerinde sitem
Bulut bulut çoğaldı
Ve yıldızlara döndü başı
Bir söz söyleseler koşacaktı
Koşacaktı kucağına yıldırımların
Eskiden olsa
Severdi şakalaşmayı insanlarla
Ceplerine doldurup çakıl taşlarını
Atmayı severdi denize
Hele seyretmesini martıları
Akşamüzerleri
Bayılırdı
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Gözleri uzakları keserdi hep
Ne hikmetse
Belki bir beklediği vardı
Çok ötelerden
Ya da öylesine daldığına
İnandırırdı kendi kendini
Ama nafile
Bir sevdiği vardı mutlaka
Yoksa hangi dert
Hüzünlendirebilir ki insanı bu kadar
Gözlerinde yas vardı
Ellerinde sitem
Bulut bulut çoğaldı
Ve yıldızlara döndü başı
Bir söz söyleseler koşacaktı
Koşacaktı kucağına yıldırımların
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YAŞAMAK
Düz bir çizgi mi yaşamak dediğin
Senli benli, benli senli
Rüzgârın uğultusunda gece vakti
Sarılmak kollarına karanlık göklerin
Ve asla geri dönmemek maziye
Mazimiz aydınlık ya da karanlık
Ne fark eder
Yaşıyoruz ya o düz çizgide
Senli benli, benli senli
Ve iç gıcıklayıcı bir keman sesi
Anlatıyor ya geleceğe uzanan düşlerimizi
Hem yağmurun görevi ne ki böyle yağıyor
Sırılsıklam
Temizlemek değil mi günahlarımızı
Düz bir çizgi yaşamak dediğin
Senli benli, benli senli
Kaderimiz denizlere yazılmış
İstesek de silemeyiz ki
Düz bir çizgi yaşamak dediğin
Ne kadar düz bilemeyiz ki

- 154 -

Adını Sen Koy

YEDİVEREN ÇİÇEĞİ
Bir sessiz fırtınanın büyük şehirlerde
Tozu dumana kattığı bir gecede doğdun sen
Yediveren çiçeği
Dallarının arasından sızan gün ışığına
Sevgi sözcükleri ektin sen
Yediveren çiçeği
Denizler ötesinde açtın durdun hep
Uzakta bir yıldıza bakıp onu özler gibi
Seni sevenleri ezip durdun hep
Sevdiğinse senin olmadı
Yediveren çiçeği
Bir çiçektin, belki de bir hayattın sen
Kimilerine göre ulaşılmaz bir haz
Ne kadar beklese de sevenler
Onlara ölümcül bir tattın sen
Yediveren çiçeği
Bir sessiz fırtınanın büyük şehirlerde
Tozu dumana kattığı bir gecede doğdun sen
Yediveren çiçeği
Dallarının arasından sızan gün ışığına
Karşılıksız sevgiler ektin sen
Yediveren çiçeği
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YENİ SEVGİLİME
Denizden uzak bu diyarda
İlk saçların geliyor aklıma
Bir Çigan müziği eşliğinde
Sonra dudakların
İlk burada farkına varıyorum
Denizden uzak iken
Hoşlandığımı gözlerinden
Bir akıl tutulması ile düşünürken
Çaresiz yıldızların neden düştüğünü
Tunca’nın sesine kaptırıyorum
Sevdalı gönlümü
Sonrası yalnızlık
Sonrası sensizlik

- 156 -

Adını Sen Koy

Denizden uzak bu diyarda
Martıları özlerken gözlerim
Dakikaların saatleri kovalaması gibi
Peşine düşmek istiyorum
Eski aşklarıma
Eski sevdalarıma inat
Denizden uzak bu diyarda
İlk saçların geliyor aklıma
Bir Çigan müziği eşliğinde
Sonra dudakların
Ellerinden tutmak istiyorum
Yeni sevgilim

YILDIZLAR
Bu gece sevdiğim ağlarken uzaklarda
Benim onu düşünerek seyrettiğim
Yıldızlar düşebilir
Bu gece rüyama girip düşen yıldızlar
Bana sevdiğimi getirebilir
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YILDIZ OLUP GİTTİN
Yıldız oldun gittin uzaklara
Sen yokken düştüm tuzaklara
Girdim şimdi dönülmez yollara
Bu yollar beni taşımaz yarınlara
Esmer bir yangındın gönlümde
Bitmez çilem oldun ömrümce
Dönsen bile şimdi kendince
Bu dönüş seni bana taşımaz
Şimdi mutluyum, belki de değil
O delikanlı halin sanma aklımda değil
Hakkın karşısında sen de eğil
Lakin sana artık veremem meyil
Yıldız oldun gittin uzaklara
Sen yokken düştüm tuzaklara
Girdim şimdi dönülmez yollara
Bu yollar beni taşımaz yarınlara
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YOL DEĞİL
Bir alev sarmaktadır içimi, yanardağlardan kopup gelen
Çaresi yok dertlerimle beslenen, bir alev sarmaktadır içimi
Sigaramın dumanında çizilen, bir yolda gidiyorum yol değil
Sonunu bilmeden girdiğim, bir hayat sürüyorum hayat değil
Bir şişe şarap ile şimdi bulabilsem kendimi
Yeniden doğup yeni baştan çizebilsem yolumu

YOLUN SONUNDA
Nasıl kavuşursa bir insan hüzünlerle
Uzak kaldığı yurduna yıllar sonra
Rezillik çektiği gurbetten kurtulup
Aynı öyle kavuşmak var sana
Yitip giden bu yolun sonunda
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