
www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 1 

 

 

 

www.kitabxana.net  
 

Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında 
 

2013 

 “Çağdaş Azərbaycan diaspor ədəbiyyatı”: 01  (103 - 2013) 

Bülent Gürçam 

Nə yazdımsa, şiir oldu... 

 

Şeirlər toplusu 

Türk dilində 

Kitaba Avropada yaşayan və milli Azərbaycan,  türk 

diaspor  rəhbərlərindən biri, şair, ictimai xadim Bülənt 

Gürçamın müxtəlif illərdə qələmə aldığı, türk dilində 

yazdığı lirik-fəlsəfi, ictimai şeirləri daxil edilib... 

 

Kitab YYSQ tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb. 

YYSQ - Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri N 01  (103 - 2013) 

 

Y E N I  Y A Z A R L A R  V Ə  S Ə N Ə T Ç I L Ə R  Q U R U M U .  E - N Ə Ş R  N  0 1  ( 1 0 3  -  2 0 1 3 )   

http://www.kitabxana.net/
http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 2 

 

www.kitabxana.net 

Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında 
 

 “Çağdaş Azərbaycan diaspor ədəbiyyatı”: 01  (103 - 2013) 

 Bu elektron nəşr Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu ilə  http://www.kitabxana.net - Milli Virtual 

Kitabxananın “Çağdaş Azərbaycan diaspor ədəbiyyatı”  kulturoloji-bədii layihəsi çərçivəsində nəşrə 

hazırlanıb və yayılır. 

Elektron Kitab N 01  (103 - 2013) 

Kulturoloji layihənin bu hissəsini maliyyələşdirən qurum: 

Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu  

http://www.kitabxana.net - Milli Virtual Kitabxana 

 

Bülent Gürçam 

 

Nə yazdımsa, şiir oldu...  

Şeirlər toplusu 

Türk dilində 

 

Kitaba Avropada yaşayan və Azərbaycan,  türk diaspor  rəhbərlərindən biri, 

şair, ictimai xadim Bülənt Gürçamın müxtəlif illərdə qələmə aldığı, türk dilində 

yazdığı lirik-fəlsəfi, ictimai şeirləri daxil edilib... 

 

Kitab YYSQ tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb. 

YYSQ - Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri N 01  (103 - 2013) 

Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı:  Aydın Xan (Əbilov), yazar-kulturoloq 

 

 

http://www.kitabxana.net/
http://www.kitabxana.net/
http://www.kitabxana.net/
http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 3 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 4 

 

 

Bülent Gürçam 

 

Nə yazdımsa, şiir oldu... 

 
Şeirlər toplusu 

 

Türk dilində 

 

 

 

Bakı, e-nəşr - 2013 

 

YYSQ, 2013 

 

 

 

 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 5 

 

 

ÖNSÖZ 

 

“Ne yazdıysam şiir oldu.”  İnanın, nedenini ben de bilmiyorum.Bu önsözü; 13.01.2013 tarihinde, İstanbul-

Brüksel uçak seferinde, koltuk arkalarında bulunan genelde çöp atmak veya mide bulantıları için konulmuş, 

eskiden ‘’Kesekâğıdı’’ Diye adlandırdığımız, kâğıttan torbanın arka yüzündeki boş bir alana yazıyorum ve inanın, 

ben bunu neden yaptığımı da bilemiyorum. Esin gelmişti bir kez.Kalemi buldum, kese kâğıdının arka yüzü de 

tamamıyla boştu. Hepsi bu kadar. İşte yazmağa başlıyorum. Yalnızca kalemin beni sürüklediği bir yolu izliyorum 

desem, bana inanmanızı isterim.Bu elinizdeki şiir kitabın ön ve arka kapağına bakarsanız gördüğünüz 

kullanılmış zarflar, mendil parçaları, vs. Evet, işte bu okuduğunuz şiirlerin hepsi, onların boş olan ve atılmaya 

mahkûm olan yüzlerine yazıldı.Peki neden? Derseniz, inanın kendim de bilemiyorum. Yalnızca kalem 

elimdeyken, sanki kendiliğinden yürüyor. Onun yazdıklarına hayret ediyorum, aynen sizin gibi. 

Peki, bu durum devam eder mi? Bunu da bilmiyorum. 

Şu an geldiğim yere, lütfen fotoğraflara bakar mısınız? Bu bir gerçek, inanın bunu ben ayarlamadım. İşte burası 

sözün bittiği yer her halde! 

 Saygılarımla, 

                                13.01.2013, İstanbul-Brüksel 

 

 

 

 

 

Bu 14 Şubat’ta,  365 gün hiç aralıksız seven, sevdiklerini hiç kırmayan, Yeryüzündeki her şeyi, aynı ölçüde 

sevebilen bütün İnsanlara armağanımdır. 

 

 

           

 

 

 

I. BÖLÜM 
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14 Şubat, 

 

Sevgililer günüymüş 

Sevginin günü olur muymuş? 

İnsan sevmese yaşar mıymış? 

Bir gün sevmeye yeter miymiş? 

 

Her şeyi sevmeli insan 

Ömrünü sevgiye adamalı 

Hani sevgi bittiğinde,  insan ölürmüş ya! 

İşte ondandır, insan sevmese yaşamıyormuş. 

 

Ben hayatım boyunca sevdim; 

Hayatı, doğayı, hayvanları ve insanı, 

Yalvarıyorum, sevgimi kısıtlamayın 

Hiç sevmenin günü olur muymuş? 
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       Beni gizli sev demişsin, 

Gizleyemedim, ama sakladım. 

Gözlerime bakanlar anlamış 

Seni bende çabuk fark etmişler. 

  

Gözlerimde görmüşler seni 

Ellerimde hissetmişler, 

Kaderime yazılmış 

Fallarımda varmışsın. 

  

İnan ki çok uğraştım 

Belli olmayasın diye çok çalıştım. 

Kalbimden sökemezdim ya 

Anlıma, yazılmışsın. 

  

 

    

      

 

 

 

 

 

 

      

 

      Beni biraz anlayan olmadı 

Derdime yanan, bana gelen 

Beni, ben gibi seven 

Bana sensiz olmuyor, diyen olmadı. 

  
Aşkı, aşk gibi yaşamadım hiç, 

Sevgiyi dolu dolu tadamadım. 

Yüreğimi delicesine çarptıran, 

Gözlerimde yaş olan olmadı. 
  
Arzularım hep yarım kaldı 

Yaşatmadı kimse bana hayatı 

Ellerim hep boş kaldı 

Beni sıcak sıcak saran, hiç olmadı. 
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Bir dağa bile taşıyamayacağı kadar 

Kar yağarsa, çığ olurmuş. 

Bir insana ise, taşıyamadığı kadar acı   yüklersen 

Mahvolurmuş. 

  
Sen bana aynen bunları yaptın, 

Bu bedene üzülemeyeceği kadar acı verdin 

Çektiği yetmez gibi 

Birde ayrılık verdin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artık el ele gezen iki sevgiliye inanmıyorum 

Bir gün, kim bırakacak o eli, diye düşünüyorum. 

Sevgiler sahte, aşklar yalan, 

Bunu bende biliyorum artık. 

 

Onca güzel günlerin, bir gün sonu gelecek 

Sevgi dolu sözlerin yerine, hakaretler geçecek 

Hatta aldatmalarda başlayacak 

Doğruların yerini yalanlar alacak artık. 

  

 Gözler biri birilerine sıcak bakamayacaklar, 

 Yüzler sık sık kızaracaklar, 

Nefes alır verir gibi yalanlar söylenecek 

Gerçek sevgilerin yerleri doldurulamayacak artık. 
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Dünyada senden güzel var mı? 

Benim senden başka sevdiğim var mı? 

Saçlarını benim gibi okşayan, 

Yüreğinde benim gibi yeri olan var mı? 
  
 
Gözlerine benim gibi bakan, 

Yüreğini benim gibi yakan, 

Gözlerinde yaş olup akan, 

Seni benim gibi seven var mı? 

  
Aşkın için alev alev yanan, 

Seni Dünyalar kadar seven, 

Her bakışında mum gibi eriyen, 

Seni banim kadar seven var mı? 

 

     

 

 

 

 

 Anlatmış, sevgimle dalga geçmiş 

 Bunu hatta herkese söylemiş 

Anlatıp anlatıp gülüyormuş, 

Aslında bunu hep yapıyormuş. 

  

Duyunca çok üzüldüm, 

Meğer kendini böyle aldatıyormuş 

Onun bunun kalbiyle alay edip, 

Böyle teselli buluyormuş. 

  

Şu anda acınacak haldeymiş 

Kendine yeni oyuncaklar arıyormuş 

Hatta kırdığı oyuncakları tamir edip 

Tekrar onlarla, oynamak istiyormuş. 
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Her şeye rağmen umutluyum 

Yapılanlara, söylenenlere karşı,  

Bir şeyler değişecek biliyorum. 

Hala umutluyum. 

 

Hani derler ya, en son umutlar ölürmüş, 

Bende ölmedi daha. 

Umutlarımın içinde ölenler var amma, 

Ben hala umutluyum. 

 

Umut dediğin ne ki, bir güzel söz,  

Bir anlamlı bakış, 

Uzanmış bir el. 

Ben ellere umutluyum. 

 

Umut güzeldir, umut yaşatır, umut özledir. 

Umut bir ışıktır, gözleri kamaştırır. 

Bazen bir yangındır umut, 

Ben yananlardan da umutluyum.  

 

 

 

 

 

 

Arzularım vardı, 

Sevmeye, sevilmeye. 

İhtiyacım vardı, 

Sarmaya, sarılmaya. 

 

 Yüreğim vardı 

Atmaya, atılmaya 

Gözlerim vardı 

Görmeye, görülmeye 

 

 Duygularım vardı 

Duymaya, duygulandırmaya 

Sözlerim vardı 

Söylemeye, söylenmeye. 
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Bir bedenim vardı 

Yaşamaya, yaşatmaya 

Tek bir yolum kaldı, 

Tekrar sevilmeye. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öptü beni şirin şirin 

Nasıl olur sormayın 

Anlatılmaz bu hâl 

Sadece yaşamak gerek. 

 

Kimisinin sesi şirindir 

Kimisinin tadı, 

Bazı zaman sırlar verir, 

Öpücüğün şirini. 

 
Herkes öpemez şirin 
Öpülende anlamaz bazen sırrın 

Geldiği anda his edilir, 

Vücuda bir sıcaklık yayar, şirin şirin. 

 
Bazen gözleri yaşartır. 
Bazen insanı ağlatır, 

Bazen sevginin sırrı, 

Bazen de aşkın tadıdır şirin-şirin. 
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II. BÖLÜM 

 

 

 

 

 

SANAL ÂLEMDE  YAZILANLAR 
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Adını bile sormadım 

O kadar şirindi ki 

Sözleri yetiyordu, ne kendini gördüm, 

Ne adını sordum. 

  

Hayret merak bile etmemiştim, 

Sormamışım nerde olduğunu bile. 

Sadece sanal bir âlemde, 

Sevmişim onu. 

  

Detayları korkutuyordu beni, 

Ondan sormamışım, hiç bir şey ona. 

Aramızda tek bağ, üç harfli, tek bir candı, 

Ne desem Can diyordu. 

  

 

 

 

 

 

 

Aşk nedir sence, 

Sevmek mi?  Sevilmek mi? 

İkisi birleşince, 

Aşk olur mu sence. 
 
Aşkta hasret varsa 
Aşkta özlem varsa 

Aşkta çile varsa 

Aşk bu mudur sence. 
 
Birini sarılmak mı aşk 
Gönlünü birine vermek mi yoksa? 

Bir zalim yürek için 

Delice çarpmak mı aşk, sence? 
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Gönlünü açıp boş kalmak mı? 
Ellerini uzatıp da tutamamak mı? 

Gözlerinde bir boşluk mu? 

Umutsuz yanmak mı aşk, sence? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ben çok çabuk ağlarım. 

Yalnız bir kuş bile, ağlatır beni. 

Vakitsiz açan bir gül bazen, 

Tek başına bir insan, ağlatır beni. 

 

Bazen de boynu bükük bir çiçek, 

Çiçek bulamayan bir kelebek, 

Nemli bir gözden bile, 

Düşen bir damla yaş, ağlatır beni. 

 

Bazen yaprakları olmayan bir ağaç, 

Yüzü kırış kırış bir yaşlı köylü. 

Yüreği yaralı bir insan, 

Karşılıksız sevgi bile, ağlatır beni. 

 

Bazen kırık bir kalp 

Üzgün bir bakış bazen, 

Çaresiz uzanmış bir el 

O eli tutmak bile, ağlatır beni. 
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Ben sana sormadım seni severken 

Sessizce derinden yaptım 

Haberin olmasın diye, 

İnan çok uğraştım. 

 
Seni habersiz sevmek çok güzeldi 
O duyguları gizlice yaşamak, 

Derken bir gün haberin olacak 

Bütün hayallerim yıkılmasın diye. 

Çok uğraştım 
 
 Hâlbuki ne kadar sesiz hareket etmiştim. 
Kalbimin sesini, yalnız kendim duymuştum. 

Ama bir gün sen duymayasın diye, 

İnan çok uğraşmıştım 

 
Neydi beni korkutan, karşılıksız aşk mı? 
Neydi beni ürküten, sensiz kalmak mı? 

Artık hiç bir şeyin önemi yok, sen yoksun 
Seni sensiz sevmeye alıştım. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gitmek istiyorsan git 

Düşünme beni ne olur 

Hatta dönme bir daha istersen 

Her şeyini toparla, öyle git 
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Zaten misafirdin bende. 

Öylesine gelmiştin biliyorum. 

Misafirliğin kısası makbuldür, 

Gitmek istiyorsan git. 

 

Bir daha gelirmisin, bilmem 

Hatta beklemem bir daha, 

Ama haber ver mutlaka 

Gitmek istiyorsan git. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melekler imza toplamış, 

Bizi tekrar birleştirmek için 

Getirip sana vermişler, 

Kabul bile etmemişsin. 
 
O kadar mı sevmemiştin beni 
Meleklere bile inanmamışsın. 

Sana olan sevgimin, 

Şahidi tanrıydı bilmemişsin. 

 
Azrail’e gönderdim meselemizi, 
Duydum ki Kabul etmiş. 

Gelecekmiş vakti olur ise 

Hesap soracakmış ikimizden de. 

 
Hazırlan, toparla elinde ne varsa 
Suçunu bağışlatacak neyin varsa 

Bende, sadece ben varım, 

Bir de meleklerin hakkımdaki raporu. 

 

23.12.2011 
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Adını Bahtiyar koymuşlar, 

Bahtı güzel olur sanmışlar, 

Onu çileli bir hayatın beklediğini 

Ne yazık anlamamışlar. 

  

Bahtı, yar olmamış ona, 

Yaralar olmuş hep bahtında 

Bahtı meğer kara yazılmış, 

Onun için adı Bahtiyar olmuş. 

 

O herkesin bahtına yanmış 

Meğer o bunun için yaranmış 

Dostları için yanacağından, 

Adı meğer Bahtiyarmış. 

  

 

 

 

 

 

 Hani sever ya insan birini 

Hani özler ya sevdiğini, 

Kalbi atar ya hızlı hızlı 

İşte ben o durumdayım. 
  
Hani gözler dalar da, gider ya uzaklara, 

İnsan özler ya birini deli gibi 

İşte ben o durumdayım, 

Aynı deliler gibi. 
  
Hani bakar ya gözler çok uzaklara 

Yürek sıkılır ya görmek istediği biri için 

Bak İşte o benim, 

Sensiz çok zor durumdayım. 
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Beklemek sevmeye engel değilmiş 

Onun içindir, bende seni bekliyorum. 

Gelmeyeceğini bile bile, 

Her gün yollarını gözlüyorum. 

  

Geleceksin, biliyorum 

Hatta bir daha hiç gitmeyeceksin, 

Hep yanımda kalacaksın 

Bunu ben çok istiyorum. 

  

Bekledikçe seviyorum 

Sevdikçe özlüyorum, 

Özledikçe arzuluyorum 

Ben seni çok seviyorum. 

  

 

 

 

 

 

 

Arzular gerçek olsa 

Seni her gün görmem gerekirdi. 

O güzel gözlerine bakıp, 

Güzel sözler demem gerekirdi. 

  
İstediğim an sana sarılmam, 

Gerektiğinde öpmem gerekirdi. 

Bazen darılsan bile, dönüp-dönüp 

Tekrar barışmam gerekirdi. 

  
Arzularımı dile getirip, sana sık sık  

Sevdiğimi, demem gerekirdi, 

Seni küstürsem bile, şirinlikler yapıp, 

Tekrar sana Dönmem gerekirdi. 
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Ayrılırken, bir parça kokum  

Onda kalmış. 

Kokluyormuş sadece, 

Bitmesin diye. 

  

Parfüm bu ya kullanmasan da,  

Zamanla uçup gider 

Bunun farkında değilmiş, 

Bir gün aynasının önünde, 

 

Görünce boş bir flakon 

Parfümün uçtuğunu fark etmiş 

Beni gerçekten kayıp ettiğine 

O an gerçekten inanmış 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir fincan kahve içirdin, 

Kırk yıl hatırını sakladım. 

Kahve yemenden gelirmiş 

Sen bana bir türlü gelemdin. 

 

Kalmadı artık hatırın bende 

Bir fincan kadar yok değerin, 

Bulunmaz Hint kumaşı olsan 

Yakıştırmam seni kendime. 
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      B en kadını sevmeyi, sevdim. 

      Gerekirse onun için yanmayı, sevdim 

Olmadı yüreğimi vermeyi sevdim 

Ben kadını, kadın olduğu için sevdim. 

 

      Anne sevgisini aşıladı bize 

Damarlarımızdaki kanı verdi bize, 

Gerektiğinde, saçını süpürge yaptı bize 

Ben kadını anne olduğu için severim. 

  

Bizim için acılara katlanır o 

Hayatını hiçe sayar sevdiği için o 

Olmadı, kendini öldürür o 

Ben kadını kutsal olduğu için severim. 

 

Tanrı cenneti ayaklarının altına sermiş 

Gerekirse sırtına al, ibadete götür buyurmuş 

Hakkını ödeyemezsin,  ne yaparsan demiş 

Ben kadını bütün değerleriyle sevdim. 

 

 

(11-05-2012 Anneler Gününde Elnara Hanım’a hediyedir.) 
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Gözlerinle değil, sözlerinle beni vurdun 

Sen kalbimde bir yuva kurdun 

Çıkaramam ne yapsam da 

Sen gönlümde bir taht kurdun. 
  
Seni önce sözlerinle tanıdım 

Sonra gözlerini, gözlerimde gördüm, 

Bana öyle baktın ki 

Beni en zayıf yerimden vurdun. 
  
Sözlerinde aciz kaldım 

Gözlerinde esir, yüreğinde mahkûm oldum. 

Öyle güzel baktın ki 

Kaçamadım, kanatlarımı kırdın. 

 

 

 

 

 

 

 

Aşkta özgürlük olmazmış, 

Hâlbuki biz çok özgürdük 

Defalarca, darılıp barıştık 

Hatta bir kaç sefer, ayrıldık bile. 

  

Birileri engel miydi deli gibi bir aşkı yaşarken? 

Özgür değimliydik, ele ele tutuşurken, 

Bir birimize sarılmamıza engeller mi vardı? 

Hayatı dolu-dolu, özgürce yaşamadık mı? 

 

Her şeyin fazlası gibi özgürlükde zararmış 

Onu bir birimizi kayıp edince anladık. 

Meğer kısıtlamalıymışız her şeyimizi, 

Kapalı kapılar ardında yaşamalıymışız bu aşkı. 
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Kapat benim gözlerimi, 

Kimse görmesin, bende seni, 

Sakla bendeki her şeyini 

Seven olmasın, seni benim gibi. 

  
Her şeyin bende saklı kalsın 

Gösterme bendeki hiç bir sırrını, 

Sakla  yüreğimi, yüreğinde 

Senden başkası girmesin. 
 
Acılarımı, acılarında sakla. 

Mutluluklarımı, mutluluğunda, 

Gösterme bendeki ayrılığını, kimseye 

Gözlerimi, gözlerinde sakla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belki de hiç gereği yoktu, seni sevmenin. 

Niye ne istedim ki senden 

Bir sözü bile çok görüp, 

Seviyorum demedin bana. 

  

Akan gözyaşlarımı sil demedim ki. 

Yarama merhem, yüreğime derman, 

Bahtıma ferman ol demedim sana. 

Bir tek sözdü, seviyorum diyebilseydin bana. 

  

Aktın gözlerimden bir hayal gibi 

Çıktın yüreğimden bir diken gibi 

Sardın vücudumu anlamsız bir hastalık gibi 

Bir basit sevgi sözü bile, diyemedin bana. 
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Hep birileriyle başladı her şey 

Birileri görsün diye, hep yanında oldum. 

Birilerine inat, hep sabahlara kadar       düşündüm seni 

Hep birilerine inat, kıskandım seni. 

 
 Birilerini kıskandırmak için aslında sevdim seni 
Çünkü hep birileri vardı aramızda, 

Hep birileri karar Verdi ikimiz için 

Ondandır hep birileri bekledi bizi. 

 

Derken, bir gün, birileri bozdu o güzelim ilişkimizi 

O birileri, tekrar barıştıramadı bizi, 

Var ya o birileri, hepsi mutlu bir biriyle 
Yalnız biz koptuk bir birimizle. 
 
 
 
 

Karşındaki insanda tüm sorularının 

Cevabını buluyorsan, 

Ve onu aklından çıkaramıyorsan 

Sen onu seve bilirsin. 

 

Ya da; 

Birisine sırlarını açıkça anlatabiliyorsan 

Onun her bir sözü, sende anlam taşıyorsa 

Sen onu sevebilirsin,  

Ya da. 
  
Onsuz duramıyorsan 

Her an aklındaysa, 

Başkalarından kıskanıyorsan, 

Hep yanında olsun, istiyorsan, 

Sen onu sevebilirsin. 
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Ölüme baş eğmem 

Kendim giderim demişsin 

Kimse gelmesin, 

İmam yeter, bir de dört omuz. 

  
Ayrılmak tek niyetim aslında, 

Beni sevmeyenlerden 

Ölümüm tek kurtuluş 

Yanlış bir yaşantıdan. 
  
Etrafımda kimse olmasın giderken 

Vaz geçirebilirler diye gitmekten 

Kararlıyım bu defa 

Bu hayat yeter bana. 

  

 

 

 

 

 

Ben artık âşık olmam 

Yalnızca severim artık 

Bırakmam oynasın kimse duygularımla, 

Yüreğimi, hiç bir yüreğe yakınlaştırmam artık. 

  

Aşka inanmam, hatta 

İnanlara hiç güvenmem artık, 

Aldatılanların yanında olurum 

Kimseyi aşka inandırmam artık. 

  

  

Hatta korkuturum, yeri gelirse 

Uzağında dursun isterim artık, 

İki kalbin, bir-birine asla, 

Yanlış yapmasına izin vermem artık. 
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    (Sanal âlemde yazılmıştır.) 

Özlediği uzaktaymış 

Ben, ben sandım 

Sordum doğruymuş düşündüğüm 

Ben meğer neymişim. 

  
Özlemiş beni, tanımadığı halde, 

Benim onu özlememden çok, 

Meğer gizli gizli özlüyormuş, 

Bunu benden gizliyormuş. 
  
Sır saklıyamıyor, o da benim gibi 

Sevdiğini söylemeye, ortam bulamamış 

O da benim gibi, fırsat arıyormuş 

Bunları birden, bire yüzüme söyledi. 

 
      Aramızdaki mesafeleri, indirdik ekranlara 

Güzel sözler diyoruz bir birimize 

Tek arzusu, görebilmekmiş beni, 

Benim bundan başka arzuları mı varmış. 

  

 

 

 

 

 

Ben küstüm ondan 

Konuşmuyorum artık, 

Gözlerinin içine bakıp 

Dünyaları görmüyorum artık. 

  

  

Boş geliyor her gülüş bana 

Anlamsız her bakış artık 

Sadece ona küstüm diye 

Dünya bana boş artık. 
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 Anlam vermiyor hiçbir şey 

Duygulandırmıyor hiçbir bakış 

Manası yok hayatın, 

Sevgiler bile yalan geliyor artık. 

  

 

 

 

 

 

Ben senin değerini bilirim 

Onun içindir seni severim, 

Beni terk etmiş olsanda 

Ben senin hayalinle yaşarım. 

  
Mutluyduk, bundan emindim 

Hiç ummadığım anda sana yenildim 

Şartlarımız aynı değildi, 

Sen benim kayıp ettiğime, inandın. 

  
      Ben seni kayıp etmedim 

Sen kendini kayıp ettin, 

Arıyormuşsun duydum 

Benim sana olan sevgimi. 

  
Bir manayla aslında 

İkimizde kayıp ettik 

Kazanan, ne oldu sorarsan? 

Sana yakışmayan gururun. 
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Ben neden ağlarım 

Bir güzel ses, 

Bir iyi yürek, bir sıcak kucak 

Ağlatır beni. 

 

      Bir şirin söz bazen 

Güzel bir bakış belki 

Bir iyilik yeri geldiğinde 

Ağlatır beni. 

  

Sıma sıcak bir sevgi 

Kalpten uzanmış bir el bazen, 

Sade bir güzellik bile  

Ağlatır beni. 

  

 

 

 

 

 

 

Gölgelerden kaçtım 

Güneşi sevmiyor dediler. 

Doğrulara koştukça 

Yalanla yaşıyor dediler. 

  
 
Rüzgârda menfaatim var diyenler 

Yağmurda ıslanmamı kısandılar, 

Fırtınalara göğüs gerdim, 

Fırtınayı ben yarattım sandılar. 

  
Depremleri bile benden bilip 

Yeri göğü salladım demişler 

Kime, neye kucak açtımsa 

Onda da menfaatimiz var sandılar.  
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Seni sabah göremem diye 

Çok geceler yatmadım, inan, 

Yalnızlığa sığındım her gece 

Sabahım hiç olmadı, inan. 
  
 
Hani kötü haber çabuk duyulurmuş 

Herkes duymuş, ayrılığımızı 

Sensiz kaldığım bilinmiş 

Sokaklara çıkamadım, inan. 
  
Günlerce suratlara bakamadım 

Herkes bana bakıyor sandım 

Sensiz yaşamak ne kadar zormuş 

Seni kayıp edince, bunu anladım, inan. 

  

 

 

 

 

 

 

Sen benim şiirlerimin kadınıydın 

Seni ilk kez şiirlerimde görmüştüm 

Ondandır sana gönül vermiştim 

Seni ben, satır satır sevmiştim. 

  
Seninle dolu dolu sözler yazdım 

Seni ben kelimelerde sevdim 

Her bir şiirin ahenginde sen, 

Yaşadığım her günde sevgin vardı. 
  
Kimse görmedi, nede duyan oldu 

Gizli bir aşkta doğdu, tüm şiirler 

Okudukça zevk Verdi ikimize de 

Biz böyle yaşadık sevgimizi. 
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Bir insanı sevmek ne güzel. 

Hele onu hatalarıyla sevmek, 

Daha da güzel, 

Çünkü vicdanınla sevmişsin. 
  
Her şeyde duyguların vardır 

Sindirmişsin yüreğinin derinliğine bu sevgiyi, 

Binlerce ihtirazlar olsa da 

Terk edemezsin bu sevgiyi. 
  
Temelini dürüstlükle kurmuşsun 

Aldatmamış, aldanmamışsın 

Onu olduğu gibi sevimmişsin 

Ondandır, ona olan sevginin bütün gücü. 

  

 

 

 

 

 

Benimleyken hep gitmeyi düşünmüşsün 

Sen aslında hayatının en büyük hatasını yapmışsın 

Peşinden geleceğimi düşünüp, 

Sen yanlışa düşmüşsün. 

  
 
Seni, bende tutan senin çaresizliğinmiş 

Hâlbuki ben seni çaresizliğinle sevmiştim 

Ondandır gittiğine üzülmüş, 

Çaresizliğine yanmışım, 

  
Çareler tükendi sanma 

Sen çaresini bulursun 

Bensiz kuracağın hayatın 

Çaresizliğinde yanarsın. 
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Önce yüzüne söyledim. 

Sonra kulağına fısıldadım, 

Meğer ne çok seviyormuşum 

Söylemeye doyamıyorum. 

  
 
Artık sık-sık söylüyorum 

Ne ben söylemekten, 

Nede o duymaktan yorulmuyor 

Birlikte Şarkılar bile söylüyorum. 
  
Bir-birimizi delice seviyoruz 

Herkesi kıskandırıyoruz 

El-eleyken uçuyor, 

Yerlerdeyken çok mutluyuz. 

  

 

 

 

Dün gece yine seni andım 

Seni düşündüm, içmek istedim şerefine. 

Bir an, bana yaptıklarını andım 

Şerefsizliğine, defalarca kadeh kırdım. 

  
 
Senin yerine rakı vardı masamda 

Senin kadar vefasız değildi. 

Ellerim sarılırken ona 

Mutlulukla yakınlaştı bana. 
  
Yine içtim bu gece 

Yine andım seni dün gece 

Bana yaptıklarına isyan edip 

Yine çok içtim bu gece. 

  
Darılmadı bana, masamdaki şişe 

Terk etmedi beni, yaptıklarıma rağmen. 

Sevgiyle uğurladı beni dün gece, 

Yine masamda bu gece. 
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Kendimle oynatmam 

Kırıyorlar, düzelten yok 

Kırık-kırık oynuyorlar 

Kendimle oynatmam. 

  
Kimi kolumu, kimi boynumu kırdı 

Kimisi pilimi çıkarıp, moralimi bozdu 

Kimisi de kalbimi kırdı 

Kendimle oynatmam. 
  
Yanında yatırıb, nini diyen olmadı 

Elimden tutup, gezdirmedi hiç kim 

Atıp atıp tuttular, kırılınca attılar 

Kendimle oynatmam. 

  

 

 

 

 

 

 

Bir gün çekip gidersem bu dünyadan, 

Arzularım sana kalır sanma 

Yarım kalan ömrümün, 

Devamı senle olur sanma. 
  
Sevgi dolu bir hayatı, kısalttın sen 

Kalan hayatın, sen de devam edeceğini sanma 

Yarsız kalan bu ruhun 

Kimdeyse devam edeceğini sanma. 
  
Sana bıraktıklarım var elbette 

Doyulmamış bir sevgi, yaşanmamış bir mutluluk, 

Yarım kalan arzularım. 

Seni mutlu edeceğini sanma. 
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Senden fazla bir şey istemedim 

Benimle bir sevgiyi paylaş istedim 

Benim yalnız yüreğime, 

Bir yaren ol istedim. 
  
Senden benim yalnızlığımı, 

Paylaşmanı istedim. 

Bana, benden yakın olmanı, 

Sendeki beni, benimle paylaşmanı istedim. 

  
Ben senden hiç bir şey istemedim ki 

Ne benim olmanı, ne bende kalmanı 

Senden sadece sensiz kalan 

Hayatımı paylaşmanı istedim. 
  

 

 

 

 

İçmek o kadar güzelki 

Anlatamadım kimseye 

Görmek istedikleri gibi gördüler 

Paylaşamadım o zevki kimseyle. 
  
İçkiyi sevmeyi anlatmadım, 

İçkiyi içmeyi anlatamadım, 

İçerken sevmeyi, 

Severken içmeyi anlatamadım. 

  
Bir elin, kadehi sarışını, 

Bir kolun kadın sarışını, 

Sevmeyi-sevilmeyi, 

İçerken özlemeyi, anlatamadım. 
  
Kadehlerde aşk aramayı 

Yudum yudum değer bilmeyi 

İçerken düşünmeyi, düşünüp sevmeyi, 

Severek içmeyi anlatamadım. 
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Benden ayrılanlar, bir gün dönermi geriye. 

Kötülerde bir gün iyi olurmuş hayatta 

Ama sen sen ol, artık bakma geriye, 

Gelen olursa, sen yine de bırak girsin yerine. 

  
Tekrar sevgi isteye bilirmi, o sevgiyi tüketenler 

Sevebilir mi o kırık yürekler, kendisini terk edenleri 

Ağlar mı o gözler, kendisine gülenlere 

Bağlar mı hayata? Can çekişirken, kendini terk edenleri. 
  
 
Baka bilir mi o kayıp olmuş suratlar, 

Dikkat etmesini bilir mi, o aldatılmış gözler, 

Aldanmış bir kâlp, atar mı eski ritmiyle 

Yeniden uzana bilir mi bir el, aynı sıcaklığıyla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birilerine veda etmek istedim 

Dilim varmadı, edemedim, 

Sessizce anlatayım dedim 

Sesim yetmedi, iletemedim. 

  

Bir gün sevmeyi de denemiştim 

Gönlüm yetmemişti, sevemedim,  

Kırdılar kalbimi parça parça 

Parçaları, toplamak bile istemedim. 

  

Arzularımı saklamak istedim 

Engel oldular, tüm arzularıma, 

Yalnız kalmaktı tek dileğim 

Dileklerimin bile yerine gelmesini istemedim. 
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Bu saatten sonra,  

Kimsenin nazını çekemem. 

Çekilecekse bir naz, 

O benim nazım olmalı. 

  
Kimseye nazda etmem 

Çekmezler diye, 

Bir gün naz yaparsam 

Kimse çekmesin sakın. 
  
Nazımı yüzüme vursunlar, 

Gerekirse utandırsınlar beni. 

Yaparsam yine naz, 

Terk edip de gitsinler. 

  
Nazımı çekende, engel olmasınlar, 

Razıysa nazıma. 

Hor görmesinler sakın ha 

Nazımı sevip, çekeni. 

  

 

 

Gülnisama, 

Benden bir çocuk istiyormuş 

Bunu bana hiç söylememiş 

Hep bunu hayal edip, 

Tanrıya yalvarıyormuş. 

 

Meğer ne niyetler etmiş 

Gözleri bana benzesin istemiş 

Adını bile hayal edip, 

Ama bana söylemiyormuş. 
  
Ben onun gözlerinden anladım 

Gözleri pırıl-pırıl parlıyor, bir kız istiyormuş 

Gökyüzündeki yıldızlar bile, 

O parıltıyı kıskanıyorlarmış. 

 

16.01.2013 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 35 

 

  

 

Yüreğim bana küsmüş, 

Artık konuşmam diyormuş. 

Zaten konuşmasın bence de, 

Beni dinlesin yeter. 
  
Yaralanmasın, incimesin, 

Kimseyi dinlemesin, 

Yalnız bana tabi olup, 

Benim sesimi dinlesin. 

  
Dövünmesin kimse için, 

Üzülmesin, kırılmasın, 

Benden uzak kalmasın, 

Yalnız beni sevsin, yeter. 
  
Aşk için, hiç çarpmasın, 

Dert için, hiç yanmasın, 

Yüreğimden tek isteğim, 

Mert için, çarpsın yeter. 

 

 

 

Sana söylemiş miyim, bilmiyorum 

Seni bazen kendime laik görmedim 

Hep sende güzel şeyler arzuladım 

Seni kendimden bile kıskandım. 

  
Bende, benden daha yakındın, 

Ondan kıskandım. 

Sanki bana fazlasın diye, 

Senden hep uzak kaldım. 
  
 
Sen bendeyken güzeldin 

Belki de ondan kıskanmışım 

Kendime bile laik görmemişim, 

Saklamışım, kendi içimde, 

Göstermedim hiç kimseye. 
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Arzularım vardı 

Sevmeye, sevilmeye 

İhtiyacım vardı 

Sarmaya, sarılmaya. 
  
Yüreğim vardı 

Atmaya, atılmaya 

Gözlerim vardı 

Görmeye, görülmeye 

  
Duygularım vardı 

Duymaya, duygulandırmaya 

Sözlerim vardı 

Söylemeye, söylenmeye. 
  
Bir bedenim vardı 

Yaşamaya, yaşatmaya 

Tek bir yolum kaldı, 

Tekrar sevilmeye. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benle geçen günleri hatırlıyormuş 

Hatırlayıp hatırlayıp ağlıyormuş 

Soranlara hiçbir şey demeyip, 

Her şeyi yüreğinde saklıyormuş. 
  
 
Meğer onun için büyük kayıpmışım 

Ondan, geceler bile yatamıyormuş 

Sık sık uyanıp ağlıyor, 

O günlere yanıyormuş. 
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Kimsede bulamamış o sevgiyi 

Ondan hayatı bomboşmuş 

Benle yaşadıklarını hatırlayıp 

Meğer onla avunuyormuş. 

 
 
 
 
16.01.2013 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aşk sözü arıyorum! 

Seni seviyorum yıpranmış, 

Sensiz olamıyorum bayat artık, 

Sen benim canımsın ziyan olmuş. 
  
Gözlerine âşık oldum, boşmuş. 

Sen benim kalbimsin, kulanılmıyormuş. 

Sana âşık oldum, palavraymış 

Sen benim hayatımsın, nafile artık. 
  
Sen benim gülümsün, gülünçmüş! 

Gülüm, dalım, çiçeğim, şarkılarda kalmış 

Sen benim Dünyamsın, yalanmış  

Bunlardan başka aşk sözü bilen var mıymış? 
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8 Mart    (Dünya kadınlar gününe) 

 

 

Bu sekiz mart da farklı düşündüm, 

Azerbaycan kadını, gözlerimin önünde, 

Kadınlığı altında ezilen, 

Haklıyken, hakkı olmayan kadınları düşündüm. 
  
Hayatı, eşinin hayatına bağlı olan, 

Eşi hata yapınca, en çok o ezilen 

Canını, yaşadığı hayata veren 

Fakat bir türlü yaşayamayanları düşündüm. 
  
Ömrünü yuva, evini hayatı yapan 

Hayatını sevgisine bağışlayan 

Fakat bir türlü mutlu olamayan 

Azerbaycan kadınını düşündüm. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 (Kadınlar gününe hediyemdir) 

 

 

 

 

Dünyada 8 Mart, kadın haklarının, 

Kadın problemlerinin, 

Kadına yapılan haksızlıkların, 

Tartışıldığı ve hal yollarının arandığı bir gün olur, 

Azerbaycan’da ise ''Vur çatlasın, çal oynasın.'' 

 Sanki Azerbaycan kadını Dünyanın en mutlu kadınıymış gibi! 
 
8 Mart 2012 
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III. BÖLÜM 

 

 

MİLLİYETÇİLİKLE İGLİ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 40 

 

 

 

 

 

Bayram tebriği 

Beni dostu bilip hatırlayanların 

Arkamdan konuşmayanların 

Milletini devletini bayrağını sevenlerin 

Yüreği sevgi için atanların 
  
Harama hileyle bakmayanların 

Dürüstlüğü hayat tarzı bilenlerin 

Anasına Atasına hürmet edenlerin 

Sahte yüzlere asla inanmayanların 
  
Bakın ben bu insanların bayramlarını, 

Allahtan onların gözlerinde hiç yaş Olmamasını 

Hayatlarında hep güzellikleri paylaşmalarını, 

Hiçbir zaman pişman olacakları bir şeyi yapmamalarını 

Arzulayarak tebrik ediyorum. 

 
 
 (18/08/2012)Bayram tebriki 
  

 

 

 

 

 

(Şahsıma yapılan bir haksızlığa karşı) 

 

Ödül alamadım 

Sahtekâr olamadım 

Dürüstlüğün hiç bir işe yaramadığını 

Bir türlü anlayamadım 
  
Önce üzüldüm, alamadığıma. 

Sonra sevindim, almadığıma. 

Sahte sıfatların varlığına 

Bir türlü inanamadım. 
  
Meğer âlem böyleymiş, 

Her şey sahteymiş, 
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Ödüller düzmece, alkışların yalan, 

Dünya sahtekârmış, anlamamışım. 

  
 
Anladım ki ben doğruymuşum 

Boş hayallerden uzak durmuşum 

Ne iyi edipte, 

Ben ödül alamamışım. 

  

      

 

   

 

 

 Bu turan sözünü birde benden dinleyin, 

Yüreğime kor olmuş sesi dinleyin. 

Çocukken adımın, anlamı bildiğim, 

Kimsenin ulaşamadığını, benden dinleyin. 
  
Kimsenin göremediyi, ancak arzularda kalan 

Her Türkün, ne olduğunu bildiği, 

Ama kimsenin cesaret edemediği, 

Bu kutsal arzuyu birde benden dinleyin. 

  
Türkün gerçek arzusu, kardeşliğin temel tutkusu, 

İnsanlığın sembolü elmayı, kızıl yapanı 

Birde benden dinleyin. 

    
 Dünyanın korkulu rüyası. 
Turan adıyla korkuttuğu, ulaşırsa insanlığa, 

Adeleti, birliği, comertliği getireceği, 

Gel gelelim insanlığını yitirdiği, 

Bu kutsal emaneti, birde benden dinleyin. 

 Adı dilimizde Turan, ama bana sorarsan asli kuran 

İslamin temelinde duran, işte bu Turan, 

 Bunu birde benden dinleyin. 
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(Taksimde Hocalı mitingine yazıldı) 

 

Sesimizi çıkarmadık, garib sandınız 

El uzatdık, hayin sandınız 

Bağrımıza basdık, öldürdünüz dediniz 

Artık yeter, gerçekleri söylemeye geldik 

  
Azınlıksınız dedik, her dediğinize boyun eğdik 

Anlamadınız, sayısız kilise açtık. 

Okul, sınırlar dediniz, Ağrı' ya göz diktiniz 

O gözünüzü oymaya geldik. 
  
Fransa dâhil, üç beş kendini bilmezi yanınıza aldınız 

Güya Türkü yargılamaya kalktınız 

Gerçek Tarih bizden yana 

Size Tarih dersi vermeye geldik. 

 
 Aramızda yeriniz, toprağımızda gözünüz vardı 
Bizim kalbimizde insanlık vardı 

Sabrımızı tükettiniz artık 

Sizi Taksime gömmeye geldik. 

  
19.02.2012 Bülent Gürcan(Taksimde Hocalı mitingine yazıldı) 
  

 

 

 

 

 

 

 

(Türk Dünyasının yaşadığı problemlere) 

 

Noel baba, umudumuz kaldı sana 

Kimse durmadı sözünde, 

Hep aldattılar bizi 

Her gelen bir yalan dedi, problemlerimizin sayısı artı 

Artık umudumuz sana kaldı, hâlet bu bizim derdi. 

 
 Herkes senden umut bekler, biz ise çare. 
Sence yok mu bu derdimize bir çare? 

Ne olur hal et, nakletme 2013’ e, 
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Yoksa bizde dayanacak güç kalmadı. 
  
Bu işimizde var dünyanın parmağı, 

Sen iyi tanırsın bu vefasız dünyayı 

Geyiklerinle gel bu yılsonunda bizim tarafa 

Umut dağıt bu gariban halka. 

2012-2013 yılbaşı gecesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hamurumuz milliyetçilikle yoğrulmuş 

Yolumuz ülkü olmuş 

Anlımıza millet, bahtımıza 

Turan yazılmış. 
  
Kalemimiz, kılıcımız olmuş 

Vicdanımızı kalkan yapmışız 

Yehersiz atımız, 

Amansız davamız olmuş. 
  
Gönlümüzü Türklüye verdik 

Gözümüzü Turan'a diktik 

Kıblemiz kuran, 

Kaderimiz Turan olmuş. 
 
 
 
23.12.2011 
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Aşk şiirleri devam ediyor; 
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       Bu gece yine yalnızım 

Her gece olduğu gibi 

Ama gözlerim dolu dolu 

Tıpkı her gece olduğu gibi. 
  
Sakın ağladığımı sanma, 

Sadece gözlerimde canlanıyor 

 Her sahne, sayısız oyuncusuyla. 

Tıpkı bir filmde olduğu gibi. 
  
Ama sanma ki sen yoksun 

Başroldekilerden, sadece birisin 

Sonu ne olur bu oyunun, 

İnan bunu hiç bilmiyorum. 

  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

      Diyorlar ki her şeyi tanrı yazarmış 

Eee,seni bana yazmış zaman 

Memnun değilsen eğer, 

Şikâyet et yazana.  

  
Önce kaderimizi bir yazmış 

Sonra bizi birleştirmek istemiş 

Mutlu olacağımızı sanıp 

Bize ne ümitler vermiş. 

  
Bence hepsi yalan 

Sence öyle değilmi? 

Bak biz birlikte değiliz 

Yazılanlar meğer sahteymiş. 
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Gözü körmüş aşkın 

Doğru, seni körü körüne sevmiştim 

Ondandır terk edemiyorum seni 

Hani kör tuttuğunu bırakmazmış ya. 
  
Ne yaptıysan göremedim. 

Kördüm ya,anlayamadım. 

Seni kayıp edince bile, 

Gözlerime inanamadım. 
  
Artık görmüyorum yine de seni 

Gerçekten yoksun gözlerimde artık 

Gözü kör olsun bu aşkın 

Sana körü körüne inanmıştı ya. 

  

 

 

 

 

Birilerinden beni anlatmasını istemişsin 

Anlatamamışlar, bocalamışlar. 

Sen beni anlayamamışsın ki 

Başkaları beni anlata bilsin, 

Kolay kolay. 

  
Bizim gibileri anlatmak çok zordur 

Dillerde, gönüllerde, gözlerde olsak da 

Anlatamıyor, anlayamıyor herkes bizi 

Diller kekeler, gönüler duraklar, 

Anlatamazlar kolay kolay. 
  
      Ondandır bütün söylenen yalanlar 

Mevzuyu bile karıştırır her anlatmak  

İsteyenler, 

Boştur kurulan her satırların içi 

Konu olsak da tüm sohbetlere, yine de, 

Kimse anlayamaz bizi, kolay kolay. 
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Bir güzel yer varmış 

Orda hayat varmış 

Paylaşılan bir sevgi 

Yaşanacak neler varmış. 
  
Sordum söylemediler, 

Çok aradım, bulamadım. 

Çok uzaklardaymış dediler 

Aslında orda kimseler yaşamamış. 
  
Mutlulukmuş adı oranın 

Duyanlar söylediler, gören hiç olmamış 

Yaşanacak bir şey, sevilecek birileri, 

Paylaşılacak çok şey varmış. 

 

 

 

 

 

 

(sanal âlemde yazılmıştır)  

 

Öpmeme izin vermedin 

hayali olsa bile. 

Hâlbuki ne kadar istemiştim, 

gerçek olmasa bile. 

 

Bir arzuydu, uzaktan seven biri için. 

Ne kayıp edecektin, gerçek olmayan bir öpücük için. 

Belki de kalplerimiz his edecekdi, ikmiz için. 

 

Yalnız temiz bir duygunun ifadesiydi, aslında. 

Bir arkadaşın, merhaba öpücüğü gibi. 

Samimi bir duygunun belki de ifadesiydi, 

belki de yeni bir aşkın başlangıcı.  
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        Her şey güzel oldu, 

 Ayni senin gibi. 

Hayata sarılmak istedim, 

Aynı sana sarılır gibi. 
  
Seni hayal ederken bile, güzel her şey 

Seni görmezsem bile güzel 

Sensiz kalmak bile güzel 

Ben buna da razı biriyim. 

  
Ben seni yanımda istedim 

Sense beni hep uzakta gördün 

Ben buna da razıyım 

Seni hep yanımda gördüm. 
  

 

 

 

 

 

 

Ben söz saklayamam, 

Saklarsam o zaman yazamam. 

Duygularımı hiç gizlemem, 

Gizlersem duygulanamam. 

  
Ben sevgiyi doyasıya yaşamayı severim, 

Sevdiğim içindir, unutamaz sevdiklerim. 

Yürek korum, her duyguma 

Kalpten gelir, yazılan her sözüm. 
  
Onun içindir, unutulmaz her yazdığım, 

Onun içindir, duygulandırır sözlerim. 

Gizleyemez, karşımdakide kendini, 

Açık bir yürek verir, her sevdiğim. 
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Sen yoksun ya, 

Herkes sana benziyor. 

Sesler sesin oldu, sözler sözün, 

Sen yoksun ya. 
  
Bütün yürekler seninki kadar iyi, 

Sanki herkes senin gibi bakıyor. 

Her şey seni hatırlatıyor, 

Sen yoksun ya. 

  
Kalpler seninki gibi atıyor, 

Beden yalnız seni istiyor. 

Eller bile yalnız seni arıyor, 

Sen yoksun ya. 

  

 

 

 

 

    

 

       Sen beni sever miydin? 

      Olsaydın benim yerimde. 

  

İnanır mıydın sevgi sözlerine? 

Sever miydin beni benim kadar. 

  

Sevgi sözlerim etkiler miydi seni? 

Benim etkilendiğim kadar. 

  

Söylemiydin dolu dolu ? 

Benim sana söylediklerimi. 
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Sevgime inanırmıydın? 

Benim inandığım kadar. 

 

      Paylaşır mıydın her şeyi? 

Benim paylaştığım kadar. 

Verir miydin kalbini? 

Benim sana verdiğim kadar. 
 

 

 

 

 

 

Seni üzmek en son isteğim olurdu 

Ve bunu hiç yapmazdım 

Sen beni üzsen, terk etsen bile 

Seni üzmemek için, katlanırdım buna 
  
Hatırını kırmam gerekirdi, 

Seni üzersem eğer. 

Oysa bende en güzel yerin, 

Hatıralarının olduğu yerin. 

  
 
Bir sensin bu canı, 

Aynı bedende saklayan. 

Olmazdı yerin, olmasaydı bu can 

Sen varsan, hep yaşayacak bu can. 
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Hayal nedir? 

Birini düşünmek mi? 

Hayal kurmak o kadar güzel mi? 

Güzel şey, niye hayal edilmeli. 
  
Kurulan her hayal, sanki güzel mi? 

İnsana acımayanda hayaller mi? 

Rüyaları süsleyen, insanları üzende 

Yoksa hayaller mi? 

  
 
Bakarken hayal kurulur mu? 

Seven bir kalbi bekletmek olur mu? 

Onu hayallerle avutup 

İnsani hayallere terk etmek olur mu? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sanal âlemde çiçek rumuzlu birine) 

 

  

Çiçeğim ol, koklayayım seni 

Demet-demet toplayıp, saklayayım seni 

Solsan bile, atmayayım seni 

Kitaplarım arasında saklayayım seni. 
  
Ebediyete kadar saklarım inan 

Arada bir açıp-açıp okurum seni, 

Her açışımda gözlerime takılıp 

Beni eskiler götürüp, hatırlatırsın seni. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 52 

 

  
 
      Sen artık bir çiçekten farklısın 

Hayatımın bir parçasısın 

Renklerin solabilir belki 

Sen hâlâ aynı çiçeğimsin benim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İçinde yalan olan sevgi olur mu? 

Ben gördüm. 

Gözümün içine bakıp, seviyorum  

Diyen, 

Çok yalancılar gördüm. 
  
Neden sevenler yalan söyler? 

Seviyorum diyenlerde, gördüm. 

Sevdiğini bir çırpıda, aldatan 

Ben ne yalancılar gördüm. 

  
 
Sözlere bakar mısın, sevgilim, canım, 

Hayatim, sensiz yaşayamam, sen benim  

Her şeyimsin, sensiz bir günüm bile olmasın  

Evet, bunları diyen, ne yalancılar tanıdım. 
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Gözün aydın 

Sevin artık ayrıldın 

Gül, eğlen, bayram et 

Benden kurtuldun artık. 

  
Adaklar demişsin, kestir artık 

Hatta fakir fukarayı sevindir, 

Benden kurtuldun ya 

Davullar çaldır artık. 
  
Topla istersen tüm dostlarını 

Anlat onlara olanları 

Belki kına da yakarsınız 

Benden kurtulmanın anısına artık. 

  
Bana sorarsan, üzülmen doğru olurdu 

Seni deli gibi seven birini yitirdin 

Bence ağıtlar yak, üzül, hatta saçlarını yol 
Ben senin hayatında yokum artık. 
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(Sanal âleme yazılmış) 

 

  

Bir öpücük borcun varmış 

Son görüşmemizde vermemişsin 

Onu istemeye geldim, 

Alıp gideceğim. 

 
Seni ben uzaktan öpmeyi sevdim 

Sana bunları yazmayı sevdim 

Sana seni seviyorum demeyi, 

Ama bunu yalnızca yazmayı sevdim. 
  
Seni uzaktan sevmeyi, sevdim 

Seni görememeyi bile sevdim 

Sana her yazışıma, 

Cevap vermeni sevdim. 

 

 

 

 

 

 

 

Beni terk etme, 

Yalnızlığa bırakma beni. 

Seni deliler gibi seven 

Bu kalbi, yalnızlığa terk etme. 
  
Bırakma yabancı ellere 

Sevdirme, gaddar yüreklere 

Oyuncak ettirme, yaban ellere 

Sevgi dolu bu bedeni terk etme. 
  
Yalan aşklara kapılma 

Gerçek sevgiyi ara 

Bu deli gönüllü yakma 

Ne olur, terk etme beni. 
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Seni hiç kaleme benzeten oldu mu? 

Sen benim kalemim oldun 

Yaza yaza bitiremediğim 

Yüreğimde sözüm oldun 

 

 Zarifliği bile sana benziyor 

Elimde oynarken zevk veriyor 

Hep yanımda kalıyor 

Yeri ise, kalbimin üstünde duruyor. 
  
Doğru yazdın, sen beni seviyorsun 

Onun için hep yanımda duruyorsun. 

Her istediğimi yazıyor, istemediğimi       bozuyorsun. 

Sen benim kalemimsin, sen beni seviyorsun.  

 

 

 

 

 

 

Ben küstüm ondan 

Konuşmuyorum artık 

Gözlerinin içine bakıp 

Dünyaları görmüyorum artık. 
 
      Boş geliyor her gülüş bana 

Anlamsız her bakış artık 

Sadece ona küstüm diye 

Dünya bana boş artık. 

  
Anlam vermiyor hiçbir şey 

Duygulandırmıyor hiçbir bakış 

Manası yok hayatın 

Sevgiler bile yalan geliyor artık. 
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Can dedin, canın oldum. 

Sev dedin, âşık oldum. 

Sar dedin sarmaşığın, 

Yüreğim dedin çiçeğin oldum. 
  
Yar dedin, yâren oldum. 

Gözlerim dedin, dizlerinde oldum. 

Ne yaptınsa aldırmadım. 

Sonunda hastan oldum. 

  
Artık canım demesinde, 

Beni artık sevmesinde 

Kollarına sarmasanda 

Yüreğinde sakla beni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir sen vardın hayalimde, birde sen 

Sizi silemedim hayatımdan 

Hâlâ ordasınız, 

Beni rahatsız edercesine. 
  
Bir sen, bir de hayalin 

Kıskandırdınız beni. 

Bende benden yakınsınız 

Ben se hep yalnız 
  
Bazen biriniz kalsın, istiyorum. 

Ama hanginiz? Karar veremiyorum. 

İşte bu yüzdendir, 

Ne seni, ne hayalini, silemiyorum. 
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(Sanal âleme yazılmış) 

 

İnsan tanımadığı birini sever mi? 

Ben sevdim 

 

İnsan görmediği birini özler mi? 

Ben özledim. 

 

İnsan yaşamadığı bir günü arzular mı? 

Ben arzuladım. 

 

Nitekim bir hayali aşktı, 

Ben yaşadım. 

Hani insan yanında görmek ister ya birini! 

Ben seni istiyordum. 

 

Hani uykularda bile heyecan verir ya, bir    sevgi! 

Benim uykularımda sen vardın. 

İnsan hani kalp gözüyle görür ya! 

 

Ben seni gördüm. 

Ondandır ben seni çok sevdim. 

 

 

 

 

 

 

 (sanal âlemde Ayten rumuzlu birine) 

 

Sen benim sevdiğimdir 

Canımın en çok istediğiydin 

Görmediğimde yürek ağrım 

Hasretini çektiğimdin. 
  
Sen benim canımdın 

Canımın içi, cananımdın 

Yollarını gözlediğim 
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Hiç gelmeyen, arzularımdın. 
  
Sen benim Ayten’imdin 

Karanlık gecemin Işığı 

Gündüzümün aydınlığı 

Canımın Ay ’teniydin 

  

 

 

 

 

 

Sade bir sevgiydi istediğim 

Sadece bir yoktu verdiğin 

Beklediğim bir aşk sözüyken 

Koskoca bir hayal kırıklığıydı verdiğin. 

  
Bir samimi bakışa bile razıyken, 

Kaçkın gözlerle baktın hep. 

Bir iki güzel sözüne muhtaçken, 

İncittin bu kalbi, kendinden ağır sözlerle. 
  
 
Sence ne oldu, kim kazandı, kim kayıp etti. 

Kim kimi kırdı, kırılan ne oldu? 

İkimizde koskoca bir yok la yaşadık. 

Bunu hak etmediğimiz halde. 

 

       

 

 

 

      Ben günahkârımayım? 

Çok sevdiğim için. 

El çekemediğim için 

Yalnız seni istediğim için. 
  
Belki kadere inandığım için mi? 

Yoksa gerçekten günahkârımayım. 

Ben sevgi adamıyım 

Onun için mi günahkârım. 
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      Herkese el uzattım 

İnsana öyküler yazdım. 

Nankörlerden uzak durdum 

Sizce ben günahkârımayım. 

  
Aşkımı yüreğimde, 

Yüreğimi bedenimde sakladım 

Ben seni sevdiğimi, herkese söyledim 

Kalbimi senin için mahkûm eyledim 

Sence ben günahkâr mıyım? 

  

 

 

 

 

 

Bu gün yine seni gördüm 

Kâğıtlarımın içerisindeydin 

Son günlerde hep sen varsın 

Dosyalarımın, kitaplarımın yaprakları arasında. 

 

 İninki ben istemedim 

 Sadece oralarda olabileceğini unutmuştum 

Gafil’ce açtım sayfaları sadece 

İşte sen vardın oralarda. 
  
Bütün dosyaları karıştırdım, bir şey arar gibi 

Yaprak-yaprak okudum eski kitapları 

Doyamıyordum nedense okumaya 

Çünkü sen vardın oralarda. 

 

 

15.01.2013 
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IV. BÖLÜM 

 

SEVGİYE VE SEVGİLİYE 
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Beklemek sevmeye engel değilmiş 

Onun içindir, bende seni bekliyorum 

Gelmeyeceğini bile bile 

Her gün yollarını gözlüyorum. 
  
Geleceksin, biliyorum 

Hatta bir daha hiç gitmeyeceksin 

Hep yanımda kalacaksın 

Bunu ben çok istiyorum. 
  
Bekledikçe seviyorum 

Sevdikçe özlüyorum 

Özledikçe arzuluyorum 

Ben seni çok seviyorum. 

  

 

 

 

 

 

Karşılıksız sevdim seni 

İstersen çekip giderim 

Dönmem artık o kalbe 

Kapıları kapantıp da  giderim. 

  
Bir daha görünmem bile gözüne 

Yakınından geçmem bile o yüreğin 

Bana uzaklar kalır sadece 

Sen gelmezsen de ben giderim. 

  
Yürekli davranırım, ayni senin gibi 

Sessizce çıkarım, hayatından 

İzlerimi bile silerim, ta baştan 

Aşkımı yüreğime gömer, öyle giderim. 
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Kalbim seni çok incitdim, beni affet 

Kırılma incime üzülme, 

Benden sana zarar gelmez  

Ne olur beni af et artık. 

  

Yalan sevgilere inanıp, seni yordum 

Boş ümitlerle incittim seni 

Sahte yürekleri eş ettim sana 

Ne olur beni af et artık. 

  

Söz olmayacak bir daha 

Senden başkası yar olmaz bana 

Güzel ve sakin bir ritim, 

Söz veriyorum sana 

Ne olur beni af et artık. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Beni gözlerinde sakla 

Sende başkaları görmesin beni 

Ruhunun derinliklerinde olayım 

Kimse fark etmesin beni. 
  
Ben sende mahkûm olayım 

Dünyadan habersiz kalayım 

Yalnız sende yaşasamda. 

Hayatında yaşlat beni. 
  
Kimseler bilmesin, nede duyan olsun 

Bu hayat yalnız ikimizin olsun 

Bir-birimize yeteriz aslında 

Dünya âlem sadece kıskansın beni. 
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Gittiğin gibi gel ne olur 

Hatta bir daha gitme, olur mu? 

Sensizliğe mahkûm etme bu gönlü 

Bir daha üzme ne olur. 

  
Sen gittin ya, gecem olmadı. 

Sen gittin diye, yüzüm bile gülmedi 

Sen yoksun diye, uykularım bölündü 

Bir daha gitme, ne olur. 
  
Her şeyini özledim, yokluğunda 

Güzel gülüşünü, sıcak bakışını 

Bana candan sarılışını 

Beni bir daha bırakma, ne olur. 

  

 

 

 

 

Ben sende kalmalıyım 

Gönderme hiç bir gönüle, bırakma 

İncitirler, kırarlar, üzerler 

Ben ancak sende mutluyum. 
  
Baktırmazlar gözlere 

Saklamazlar yüreklerde 

Sensiz bırakırlar 

Beni sende sakla, ben sende mutluyum. 

  
Ben sende kalmalıyım 

Sende, Sensiz olsam da 

Yeterki bir tesellim olsun 

Beni sende sakla, ben sende mutluyum. 
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Sen benim her şeyimdin 

Canımda - canımdın. 

Yanımda can yoldaşım 

Hayatımda yaşam sebebimdin. 

  
Bağımda gülümdün 

Gülümde bülbülüm, 

Kovanımda arım 

Peteğimde balımdın. 
  
Gönül ağacımda meyvemdin 

Yürek bahçemin aşılmaz duvarıydın, 

Dokunulmasın diye dikenim oldun 

Yıkılmak üzere olan, yuvamın direği oldun. 

  
 
      Şimdi bitmiş bir aşkın kahramanısın 

Tükettiydin sevginin celladı, 

Yıktığın duyguların sebebi, 

Terk edilmiş bir bedenin, mezar taşısın. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duydum insanım demişsin, 

Haber yolladım, götüren olmadı. 

Sorularım vardı, soramadım, 

Soracak insan bulamadım. 
  
Sevemiyormuş, seveni de yokmuş 

Etrafında ne dostu, ne düşmanı kalmış 

Eee, zaten benim içinde yaşamıyormuş 

Hala kendini insan sayıyormuş. 
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Yüreğinde kimse yokmuş, zaten o da 

 Kimsenin yüreğinde yokmuş 

Kalbine ne giren, ne çıkan varmış 

Hatta kapısını bile çalan yokmuş, 

Meğerse bu insan bile değilmiş. 
  
En son tanıdığı benmişim 

Meğer ben bunu hiç bilmemişim 

İnsanlıktan bi haber, ben bir kalleşi sevmişim 

Yanlışlıkla ben onu insan sanmışım. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ben hiç mutlu olamadım 

Açıkçası evlenmedim bile 

Hep yaşadım sandığım mutlulukların, 

Tadını hiç alamadım. 
  
       Hiçbir aşkı evliliğe kadar götüremedim 

Gücüm yetmedi yapamadım 

Yıprattı beni bütün aşklar 

Ondandır mutlu olamadım. 

  
Bundan sonra çok geç artık 

Mutlu olamam biliyorum, 

Sadece mutlu olanlara bakıb-bakıb 

Onların mutluluğuyla avunurum artık. 
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Sen beni hiç anlamadın 

Ondandır, hiç kimsenin de beni 

 Anlamasını istemedim, 

Anlamsız bir hayatın içindeyim işte. 
  
Aslında ben buna da razıyım 

En azından sevdiğimi biliyorum 

Anlamsız bir hayatın sensiz anlamını, 

Bir tek bunu, bir türlü anlayamadım. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sen benim yanımda olsaydın 

Hem de canımda olurdun 

Deliler gibi sarılıp 

Seni hiç bırakmazdım. 
  
Sarılıp sana yatar 

Darılıp sana küserdim 

Özleyip seni arar 

Bulamayınca ağlardım. 

  
Ellerini tutup diz çöker 

Gözlerine bakıp, hayal kurar 

Yüreğinde olup rahatlar 

Uzağında olup özlerdim. 
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Herkes beni kalpsiz sanır 

Ondandır gelen vurur, giden vurur 

Ben kalpsiz miyim? Allah bilir 

Gamsız göründüğüme aldanmayın siz. 

 

Aslında yürek korum her sevgime 

Sıkı-sıkı sarılırım sevdiğime 

Vicdanım el vermez hiç terk etmeye 

Sonsuza dek izi kalır bende her aşkın 

 

Ağlamam belli etmem, belki halimi 

Ama için-için yaşarım her acıyı 

Sonunda sevinç yaşamam ayrılıkların 

Kalpsiz sandığınız bedene gömerim her 

Aşkı. 

  

 

 

 

 

Başkaları sevmiyor, sevmesin 

Bırak beni, ben seveyim 

Bunu ne olur çok görme bana 

Ben bana yeterim, Burak kendimi seveyim. 

 

Kıskanma beni, hor görme sakın 

Hasretim sevmeye sevilmeye ben 

Kimseler sevmedi beni bu kadar 

Bırak beni, ben seveyim. 

 

Korkma seni sevmekten vazgeçmem 

Senide sevebilirim bu kadar 

Bu sevgi ikimizde yeter 

Bırak ikimize de ben seveyim. 
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Ben rakıyı nasıl içerim? 

Yanında su olur mutlaka. 

Önce suyla karışdırıp, yanında da suyla,  

Kokusunu içime çekip, sonra içerim. 

 

Yanında mezesini eksik etme, 

Et-balık olmazsa rakı içmem. 

Masada çeşit bol olsun isterim, 

Ama en önemlisi, sevdiklerimle içerim. 

 

Moralimi bozmamalı hiç kimse, 

Gülüp eğlenmeliyim, şarkılar söylemeliyim, 

Gerekirse göbek atıp, neşelenmeliyim, 

Rakıyı böyle içip tadını alırım ancak. 

 

 Yerin mekânının da önemi var tabi ki 

Rakıyı Türkiye’de, Votkayı Azerbaycan’da, 

Birayı Belçika’da, Tekilayı ise her yerde içerim. 

Ama ne olursa olsun, içerken Gülnisam yanımda,  Olsun isterim. 

 

 

 

 

 

Bilir misin beni hiç sevmediler 

Sevgi nedir bilemedim 

Gözyaşlarımı silen, yüreğime giren 

Beni hiç seven olmadı. 

 

Öpüp çimdikleyenim olmadı çocukken 

Elimden tutup gezdirmedi hiç kimse 

İstedikleri gibi görüp, sevmediler. 

Sevenlere bile engel olup sevdirmediler. 

 

 Onsuzdur bu manasız görünümüm 

Ondandır duygulanamaz kolay-kolay gözlerim 

İmrenir, kıskanırım her sevip sevileni 

Ben bu duyguları tadıp, hiç sevilmedim ki. 
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Gemiyle geldiğini söylediler 

Limana koştum, sen yoktun 

Gelen gemileri tek tek takip ettim 

Ama sen yoktun, yine de hiç birinde. 

 

Yoksa binmemişmiydin gemiye? 

Belki de inmiştin her hangi bir yerde 

Çıkmadın gemilerden bu defada 

Ben limanlardayım hâlâ da. 

 

 

 

 

 

 

Gözle göründüğüm gibi değilimdir ben 

Yakınlaşırken hissetmelisin beni 

Fırtınalar eser kalbimin içinde 

Her sevgide depremler yaşarım. 

 

Ondandır kolay olmaz ayrılıklarım 

Sevdiğim insanı terk etmem kolay-kolay 

Yüreğime gömerim gerekirse 

Ziyaret ettirmem o mezarı kimseye. 

 

Ölümüne giderim bazı sevgilerin peşinde 

Bazısı hiç hissettirmedi gidişini de 

Ama bir de tam sevince-sevilince 

Oynatırım Dünyayı yerinden, hissettiririm herkese. 
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Gözlerimde gözlerini gördüm 

Derken rüyalarıma girdim 

Bir baktım kalbimdesin 

Ruhumun derinliklerinde varsın. 

 

Ellerimde ellerinin sıcaklığı 

Dilimde adının güzelliği 

Sözlerimde, sözlerin 

Gözlerimde, gözlerin vardı 

 

Ve derken, ben sana âşık olmuşum 

Sensiz yapamıyor, hep seni arzuluyorum 

Bedenimde teninin kokusu 

Gözlerimde gözyaşların vardı. 

 

 

 

 

 

 

 

Gururuna yenilmedin, beni terk ettin 

Ne kadar mutludur o gururun şimdi 

Aman o mutlu ve gururlu olsun 

Sen-ben mutlu olmasak bile. 

 

Bence sevgilin olsun, gururun 

Onunla mutlu olursun 

O sana sen ona teselli verirsin 

Birlikte bir ömür yaşarsınız. 

 

Ama bir gün ayrılırsanız, haberim olsun 

O yıkılmış gururunun halini, görmek isterim 

Sana –bana bunca acıları çektiren, 

O vefasız gururun, düştüğü hali görmek isterim. 
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İnsan yalnızlığı sever mi? 

Ben sevdim, hemde delirircesine. 

Bazen sabahlara kadar, 

Bazen de günlerce yalnız kaldım. 

 

Şimdilerde alışmışım yalnızlığa 

O kadar dert etmiyorum artık 

Hatta memnunum hayatımdan 

Bırakın da yalnız kalayım. 

 

Kimse üzülmesin, beni de kırmasın 

Benim yalnızlığım bana yeter, 

Hatta paylaşmasın, bölüşmesin benimle 

Herkes çeksin ellerini, bırakın yalnız kalayım. 

 

 

 

 

 

Kadınlar susarmış giderken 

Sen giderken susmamıştın 

Hatta duydum, hala konuşuyormuşsun 

Herkese-her şeyi anlatıyormuşsun. 

 

Suçların hepsini bana atıyormuş, 

Kendini haklı çıkarıyormuşsun. 

Arada birde ağlayıp sızlayıp, 

Haklının sen olduğunu anlatıyormuşsun. 

 

Bu aşkta tek hatalı benmişim gibi 

İnsanları buna inandırıp, aldatıyormuşsun. 

Ama bir şeyi unudub, hata yapışsın, 

Allah’ı buna inandıramamışsın. 
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Kimse kalpsiz sanmasın beni 

Benimde acır kalbim her seferinde 

Tatmadığım mutluluklar, hasret kaldığım sevdalar 

Öldürürdü beni, olmasaydı kalbim eğer. 

 

Her acıya, o katlandı, yandı. 

Hep onu hırpaladılar, yordular. 

Bazen kırdılar, yerden-yere vurdular. 

Bu beden dayanır mıydı, bende kalp olmasa. 

 

Kendim bile her suçu onda buldum 

Kendi yalanlarıma bile, ortak yaptım 

Onu maceradan-maceraya attım 

Nasıl katlanırdım bunlara, bende kalp olmasa. 

 

 

 

 

Rüya görmeyi yasaklasalar 

Görmese gözün görmediğini, Uykularda 

 Bile insanlar. 

Hayallere kapılıpta, yormasınlar hayıra. 

Sen sen ol, anlat rüyanı kör bir kuyuya. 

 

Dinleyenler, Allah hayır etsin, demesinler 

Çünkü kimseye olmamış hayırı, rüyaların 

Ancak acıtmış kalpleri, üzmüş insanları 

Rüyası gerçek olana rastlamadım hiç. 
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Seni ben ne çok sevdim 

Kıymetini ne çok bildim 

Şimdi belki kayıp ettim 

Yere batsın böyle sevgi. 

 

Keşke bu kadar sevmeseydim 

Kıymetini bilmeseydim 

Şimdi kayıp etmeseydim 

Yere batsın böyle sevgi. 

 

Sevgin beni yaktı diye 

Aşkın beni sarstı diye 

Bu bedende yoksun diye 

Yere batsın böyle sevgi. 

 

 

 

 

İnanmıyorum sana gelme artık 

Çok yalanlar konuştun, 

Boş ümitlerle avuttun 

Yalanların çıktı, gelme artık. 

 

Defalarca kalbimi kırdın 

Seviyorum dedin, yalan çıktı 

Gözlerime bile yalan baktın 

İnanmıyorum sana, gelme artık. 

 

Keşke beni anlasaydın 

Beni yalanlarla aldatmasaydın 

Belki bir şansın daha olurdu 

Şimdi çok geç, gelme artık. 
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Elimi kaldırıb oynamak istedim 

Oynamadı benimle hiç kimse 

Serhoşum sanmışlar meyer 

Paylaşamadım bu oyunu kimseyle 

 
Yalnız kaldım bir ömür boyu 

Yürürken birileri vardı aslında 

Ne zamanki elimi uzatdığımda 

Tutan hiç olmadı elimden 

 

Ondandır,kırgınım,oynamam her oyunu 

Yarıda bırakan çok oldu hayatımda 

Tek taraflı oynadım çok zamanlar 

İkili oyunlarda ,kayıp eden hep ben oldum 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meyer seni ne çok sevmişim 

Anladım ki sensiz olmazmışım ben 

Ne olur kalbimi daha fazla yakma 

Bırak artık sensiz kalayım 

 

Biliyorum çok zor olacak 

Sen fark etmeyeceksin,olan bana olacak 

Gözler hep boşu arıyacak 

Kalpler eskisi gibi atmayacak 
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Eller bile  bomboş kalacak 

Sabırların yerini,yalanlar alacak 

Suratlar bir-birine eskisi gibi bakamayacak 

Bırak artı sensiz kalayım 

 

 

 

 

Beni sen anlamadın ya 

Artık hiç kimse anlayamaz 

Soldururlar,saklayamazlarda 

Yapraklarım bile dökülür,inan bana 

 

Hiçbir işe yaramaz bir hal alırım 

Kimse göremez hayrımı 

Nede kimseye yar olmam 

Beni sen anlamadın ya 

 

Beni kim ne yapar ki 

Artık faydam bile yok kendime 

Dokunulunca ağlıyor,kırılıyorum 

Beni sen anlamadın ya 

 

 

 

*** 
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