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ALIN YAZIM OL    
 
Mevlüt YAVUZ
      
Kederlerin yaprak yaprak solduğu
Eylül’lü ekim’li güzüm ol benim.
Gözlerimin sevinçlerle dolduğu 
Tebessümler saçan yüzüm ol benim.

Yeter artık çiçek çiçek gezdiğim
Şiirleri kahırlarla yazdığım 
Yeter artık yeminleri bozduğum
Ölünür dönülmez sözüm ol benim.

Varsın aşk denizi ölümler saçsın 
Rıhtıma yetişen son bir kulaçsın
Gözümden kalbime inen ilaçsın 
Hayata döndüren dozum ol benim.

Yalan bakışlarda sevgi ararken 
Çok çekilmez acıları çektim ben
Şimdi meçhullere adım atarken 
Peşimde vefalı izim ol benim.

Yeşil gözlerinle halden anlayan
Kucağımda ne söylersem dinleyen
Bazen güler gibi, bazen inleyen
İçimi döktüğüm sazım ol benim.

Tekrar yandı işte ümid meş’alem
Yeniden ıslandı gönül şelalem
Adını yazmaya bulunmaz kalem
Alnıma yazılan yazım ol benim.

GERÇEK SUÇLULAR    
 
Kadir KAHRAMAN

Herkes birbirine atıyor suçu
Suçlu kim, suçsuz kim gel çık içinden. 
Her suçun bir yere varıyor ucu
Deliysen, akıllı ol çık içinden. 

Hâkimi bağlayan küflü yasalar
Suçluyu azdıran sanal tasalar
Milleti bezdiren boş piyasalar
Hakikati; ara, bul çık içinden. 

Ananın evlattan yana çok derdi
Baba variyetin evlada verdi
Namert mi pek çok, sormayın merdi
Mert isen, nâmerdi al çık içinden. 

İdare olumsuz şarttan yakınır
Vatandaş perişan umar, bakınır
Çözüm üretecek maske takınır
Riyakârlık coşmuş sel, çık içinden.

Kimsenin yanına varılmaz artık
Söylenmez, dert neyse, sorulmaz artık
Bulanmış her taraf durulmaz artık
Rezalet diz boyu, dal çık içinden. 
  
Hakkını arama, bin bir engel var
Rüşvet ver, olmazsa diz çök de yalvar
Hayal dünyasına dalmış makamlar
Herkes birbirine kel, çık içinden. 
 
Delik, deşik mustazafların bağrı
Kaybetmiş cemiyet bereket, uğru
Doğru eğri olmuş; eğriyse doğru
Adaletle, hukuk çöl, çık içinden.

Asgari bu hale odun taşıma
Kabuklu yarayı, azar kaşıma
Dert açma ne olur dertsiz başıma
Ara, bul uygun bir yol, çık içinden.

 


