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SENDEN AYRI KALINCA
     
Gülçin Yağmur Akbulut

Gene nabzım yükseldi, tansiyonun ona beş
Senbulans çağırdılar, yolunu gözlüyorum
Kaybettim bilincimi beni basınca ateş
Dilaltı sen verdiler, hep seni özlüyorum

Üşümeme çözüm yok, titremeler gün boyu
Hafakanlar basıyor gönlümdeki sarayı
Yerle bir ediliyor vuslata çeyrek köyü
Kemiklerime kadar adınla sızlıyorum

Lüzumludur elbette, serumdan üç beş şişe
Akıl sır ermiyor hiç, sen sıtmalı bu işe
Hasretin sarmalıyor, ramak kala finişe
Sevdanı yüreğime kapattım gizliyorum

Çabanın gereği yok, normal olmam imkansız
Senden başka bir kalbe bil ki dolmam imkansız
Nefesini duymadan diri kalmam imkansız
Yürekteki yaramı, seninle tuzluyorum

İçimdeki yangından, dört bir yanım kurdeşen
Senden ayrı kalınca gönül nasıl olsun şen
Yüce Mevla bahşetti, yazgımızla kesişen
Ferhat’ını katettiği yolları izliyorum

Nedendir diye sorma, sebebi akroştiste
Ne yapsam da boş gülüm, sensiz olmuyor işte
Karabulut toplandı yanağına gülüşte
Soluma düşürdüğün yağmuru cüzlüyorum

YARA     

Ramazan Yanar

Yanıyor yüreğim semender gibi
Su tesir etmiyor kar’ın ardından
Köroğlu’ndan başla Kiziroğlu’na
Kim şöhretin alır bar’ın ardından

Firavun mülkünü gurur bilirdi
Mecnun’lar gamını sürur bilirdi
Dünyanın derdini Mansur bilirdi
Çok çileler çekti dar’ın ardından

Her nereye varsan hak desin dilin
Zaman devrederse değişir halin
Bin cefalar çeksen gülmez cemalin
Her oyun bozulur zor’un ardından

Bir arzuhal yazdım adil divana
İri seyisler gem vurmuş meydana
İstersen soralım bunu Lokman’a
Vücut zayi olur ter’in ardından

Hekimler saramaz benim yaramı
Hangi kantar tartar günah daramı
Kişi düşünmeden yerse haramı
Zararı kaybeder kâr’ın ardından

İnsandır mahlûkun özü gardaşım
Ondurmaz devranın yüzü gardaşım
Sultan Süleyman’ın sözü gardaşım
Serçe böbürlenir yâr’ın ardından

Sözün gitsin dilden dostun özüne
Sonunda dayanır bir nur gözüne
Ölümden önce kim bakar yüzüne
Dirin kıymetlenir zar’ın ardından

Kalırsın dünyada bir tek başına
Kimsesiz yazarlar mezar taşına
Kaynar su, dökerler diken aşına
Eyvah fayda etmez nar’ın ardından

Kusurî’m kar yağar gönül dağına
Bağla dertlerini kasvet bağına
Düşersin siyahın beyaz ağına
Balık kahır çeker tor’un ardından


