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Bekliyorum

Ne olur ey zaman 
Kayma zamansız avuçlarımdan
Mazluma dar getirilen
Şu gök kubbede yankılan
Bir intikam düşlerim

Dolu vurmasın bağıma
Buz tutmasın ellerim
Apansız kayma avuçlarımdan
Yarım kalmasın düşlerim
Gülleri yağmalanmış
Bülbülleri sürgün diyarda
Bir biz mi kaldık senle
Cemi cümle firarda
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Ve bir gün
İçimdeki bütün putları kırar da
Bir İbrahim gelir
Gelir diye bekliyorum

Yoksa gül ve ateş incinir
Ve her gün simsiyah bir zincir
Seni sana ekliyorum

Gözüm ateşte takılı
Aklım güneşte kaldı benim
Gecesi olmayan sabahı bekliyorum
Şafak erken söker mi diye
Seni sana ekliyorum
Bir yangının ortasında
İbrahim’i bekliyorum
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Göğsüm gönlüme dar
Ve bugün
İki elimde iki taş var

İki taş arasında eziyorum aklımı
Bilmem aradığım sır benim
Ötelerde saklı mı?

Bir de ben’i eziyorum
Ötelerde beni bekleyenler var
Ötelerde benim Beklediklerim
Seziyorum
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Ve umut kıran derde müptela
Kıpkızıl bir denize nazır bezginim
Beziyorum

Çocukları kurşunlanmış sahilde 
Yine Musa’yı düşleyip Geziyorum

22 Ağustos 2016
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Seçimdeyim

Geçmeyen geçimdeyim
Muzdarip seçimdeyim
Uslandım uslanalı
Umursuz biçimdeyim

Teselli huyundayım
Rızanın koyundayım
Alabora olalı
Yelkensiz suyundayım
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Nihayet yerinde’yim
Âsûde serindeyim
Aşk bahrine dalalı
Soluksuz derindeyim

Varlığın hiçindeyim
Esrarın içindeyim
Eşikâre olalı
Nedensiz niçindeyim

Ağustos 2014
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Pul miSali

Vuslat yoldu, kahır doldu
Artık soldu, kurutuldu 
Gül misali

Hicran kuyu, yok ki suyu
Hem kupkuru, ateş koru
Çöl misali

Bulut yerde, güneş nerde
Şimdilerde, göze perde
Çul misali
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Yusuf benim, kuyu tenim
Hürriyetim, esaretim
Kül misali

Ey İlahım, dinmez ahım
Yok izahım, kapındayım
Kul misali

Ben hederim, hem kederim
Kaç ederim, elindeyim 
Pul misali

2 Mart 2014
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karadan enginde

Göz serabın, serap suyun denginde
Pembe zâil, rüya katran renginde
Artık yelken açmaz oldu düşlerim
Gemi sudan, su karadan enginde

Söz sükûtun, sükût benim içimde
Gönül kâil, kelimeler hiçimde
Arz-ı halden bitap düştü dillerim
Lâl olmuş da sanki ahraz biçimde
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Mazi âna, ân ikbale ardışık
Zaman gibi, şimdi her şey karmaşık
Öteleri seçmez oldu gözlerim
Hicran kalbe, kalp umuda sarmaşık

11 Mart 2014
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BülBül-i Şeydâ

Gel ey bülbül-i şeydâ! 
Şimdi mevsim nevbahar
Gel, gel ki ömür dediğin 
Yakaza bir düş kadar

Sev ey bülbül-i şeydâ!
Artık içim sonbahar
Sev, sev ki kalp dediğin
Kafeste bir kuş kadar
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Kal ey bülbül-i şeydâ
İftirakın kor salar
Kal, kal ki sensizliğim
Zemheri bir kış kadar

Gül ey bülbül-i şeydâ
Her gülüşün can katar
Gül, gül ki güllerin ömrü
Yakaza bir düş kadar

10 Ocak 2013
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âzâde

İçimde bir ben var, özden âzâde
Küllenir bir ateş, közden âzâde
Dilsizim, meramım lisana sığmaz
Kalbimin ahvali sözden âzâde

Varlığım yok gibi hiçten ziyade
Görünen suretim içten ziyade
Serap diyarında hayal kurulmaz
Gördüğüm rüyalar gözden ziyade

Sırlı ilan-ı aşk benden ifade
Türlü cevr-ü cefâ senden ifade
Nevbaharda daim kararım olmaz
Döktüğüm her yaprak güzden ifade
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Ağzımın tadı yok tuzdan biçare
Şu felaket yangın buzdan biçare
Dizime ovada derman uğramaz
Çıktığım her yokuş düzden biçare

Sen bana meftunsun benden avare
Ben sana mecnunum senden avare
Aşkın deryasında akıl aranmaz
Aklı buldum diyen bizden avare

25 Mayıs 2013
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kaBuS BuğuSu

Bu ne böyle gece gece
Gönülsüz zoraki uyku
Düşlerimi seçe seçe
Apansız bir güzaf tutku

Dışarıdan girip içe
Ne tam özgür ne tutuklu
Bir varlıktan gidip hiçe
Biraz metruk, biraz kuytu

Bir devrin üstüne çöküp
Hem batısı hem doğusu
Şehitlerini küstürüp
İhanet etmiş çoğusu
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Hayalleri eze eze
Kopup gelir it sürüsü
Âkibeti seze seze
Ahlar alır piç kurusu

Ak aşın içene düşen
Çivit renkte hırs ağusu
Göz kapaklarımdan taşan
Aslında kabus buğusu

13 Mayıs 2012
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Ben giderim

Güz artığı sitemleri
Düş artığı hayalleri
Sonuçları, nedenleri
Bana getir ben dinlerim
Sen sükût et ben inlerim

İçindeki hevesleri
Gün görmemiş dilekleri
Umutları, hedefleri
Bana getir ben bilerim
Sen hata et ben silerim
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Yolu ele alanları
Yoldan geri kalanları
Yakınları, uzakları
Bana getir ben giderim
Sen nefret et ben severim

Gözden öte uzakları
Uzak içre tuzakları
Eza yüklü kızakları
Bana getir ben çekerim
Sen feryat et ben sinerim

22 Nisan 2013


