






Genel Yayın Nu.: 27

ISBN: 978-605-81328-5-6

1. Basım, Nisan 2019

EFLATUN Basım Dağıtım Yayıncılık Danışmanlık Yatırım ve Tic. Ltd. Şti.©2019 
Kitapsaati©2019

Bu kitabın tüm hakları saklıdır.  
Herhangi bir şekil ya da yöntemle çoğaltılamaz.

Sertifika Nu.: 12131

Son Okuma: İpek Beniz Yayılgan
Kapak ve Sayfa Tasarımı: Aysu Alagöz

Baskı ve Cilt: Sözkesen Matbaacılık Tic. Ltd. Şti.  
İVOGSAN 1518. Sk. MAT-SİT İş Merkezi No. 2/40 Yenimahalle / ANKARA  
Tel: 0312 395 21 10 
Sertifika Nu.: 13268

www.kitapsaati.com.tr

www.facebook.com/kitapsaati

twitter.com/kitapsaati

instagram.com/kitapsaati

EFLATUN Basım Dağıtım Yayıncılık Danışmanlık Yatırım ve Tic. Ltd. Şti.
Bağcılar Mahallesi Şemsettin Günaltay Cadddesi
283. Sokak 9/7 Çankaya/Ankara, Türkiye
Tel : (+90) 312 442 52 10
GSM : (+90) 530 108 99 76
Faks : (+90) 312 442 52 12

SUNUŞ

Sevgili okurlar,
Bu ikinci şiir kitabımla birlikte sizlerle buluşmanın heyecanı içerisindeyim.

Şiirlerimde aşka dair umutlar yazdım, günahları barındıran, hayalleri ördüren,
geçmişi yâd eden, duyguları harmanlayan, edebiyata bağlayan, 

umutlarla düşleri bir araya getiren duygu birikimi.
Düşünceyle bağdaşan, varlığı ve fakir duyguları özetleyen satırlar.

Düşüncelerimdeki bu zengin harmoniyi sizlerle paylaşmanın gururunu yaşıyorum.
Eminim sizler de şiirlerimi okuyunca benimle aynı duygularla aynı fikre kapılacaksınız.

Keyifle okumanızı en içten duygularımla umuyorum. 

Saygılarımla,

 Özlem Gümüş  
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Garipsin 

Cesaretim yok, sana karşı olan duygularım hazımsız,
Bana beni anlatma, yanlışlarıma dost durmayı sakın,
Benim derdim sen olsun, amacım hayallerin olmaktı,
Geceme güneşi aldım, hayallerime seni saklar oldum.

Benim derdim inançtı, seni seven ben gibi aldanmadı,
Yârim dedim, hayatın neden benim gibi kimsesizliğin?
Amacım sana dost durmak, yanlışıma ortak olmamak,
Beni yanlış anlama, doğrularımla beni suçlamayı bırak.

Günahım seni anlamak oldu, yalanım inancım olmadı,
Beni bensiz sorgulayan, hayatıma dost olmayı bıraktı,
Beni günah gibi sırtlayan, yaşamıma lanet eder oldu,
Baktığım her yerde ahmaklık, beni bilen yorgun düştü.

Derdime ortak olmayın, hayatıma yanlış demeyi bilin,
Gözlerimde sakıncalar, kalbimdeki telaşlar kanayandı,
Dost olmayı seçmedim, insan olmayı diler gibi baktım,
Gözlerimde ihanet, yüreğimde olmayan sancın birikti.

Varsın, hayaller beni almasın, gururun beni yakmasın,
Ateşe attığım düşüncen, beni yarı yolda bırakan aklın,
Gözlerime sorduğum sen, ben gibi harap olan ömrün,
Geceye yavrum diyen imanın, hayata küsen yargıların.

Sakıncalı gelen ömrün, yaşama iman diyen bahtsızlık,
Fakirlik özünde, bilmediğin aklın gibi hürrüyetin oldu,
Yaşama aşkla bağlanan, umuda yoklukla sarılan dertli,
Zalimliği aklında arayan, yorgunu kedere boğan hüzün. 
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Hürriyetim 

Aklım başımda, hayallerim uç yerlerde kimsesiz,
Beni bensiz yaşayan ağlayan düşler gibi hayalsiz,
Kanımdaki arsız, yüreğimdeki ahmak gibi akılsız,
Canıma hayat diyen, aklıma umut olan yaramaz.

Günahlar biriktirdim, aklıma gelenleri saymadım,
Umrumda mı? Yalan olan benim gibi alkışlandı mı?
Yüceliğim ahlaktan gelir, ekmeğim emeklemektir.
Kanımdaki aklım, ruhumdaki yara gibi yanlışımdır.

Dost değilim, aklıma geleni harman gibi savurdum.
Canıma minnet diledim, yalanıma yanlış demedim,
Kanayan ruhumdu, anlayan yanlışım gibi değersiz,
Ben miyim seni yaralayan? Sen misin bana ağlayan?

Nerede kaldı umutlarım? Nedir beni yanlış tanıyan?
Ben dağların türküsünde, sen yanlışların ocağında,
Kanayan aklımdı, savrulan yüreğim gibi kabahatti,
Beni yanlış anlamayın, hayatıma isyankâr olmayın.

Benim adım dalgalıdır, aklıma gelen ruhumun hatrı,
Yaralandım, yanlış gibi aklıma zevil olmayı diledim.
Günahlar biriktirdim, aklımın ocağında arsız oldum,
Yabancı değilim, dost olmayı hayat gibi savurmadım.

Yaşamak ağır gelen bir yüktü, beni seven ayıbımdı,
Gözlerimde çaresizlik, yüreğimde olmayan inancın,
Nedenim aklımdı, bildiğim doğru yolda yürümekti,
Aklım kalbimdeydi, hayatım ağır gelen bir dümendi. 
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Derdimin ortağı 

Bencil bir insan değilim, umutlarımı yeşertiyorum,
Kapımda arlanmaz duygular, hayatımda yalanlar.
Güneşli bir günde, aydın bir sabahın telaşındayım,
Varlıklı bir kimsede, ömrünü heba eden bir ziyan.

Yaşama dair olan duygularım merhametli bakar.
Beni zindan eden ömrüm, hayatımın ortağı oldu,
Aşksız bir mezarda, kimsesiz bir diyarda yaşayan,
Benimle aynı havayı soluyan, durmadan yalvaran.

Gücenen günlerin hesabı, ağlayan dertlerin aşığı,
Bakmaktan usanan, yalvarır gibi dert yakan yalan,
Düzeni olmayan, yaşamayı hayat sanan bir ortak,
Gülmek, gücenmek gibi ziyan olan bir ömür oldu.

Canıma aşkı sormuşlar, durmadan vazgeçmişler.
Neden bilmiyorum, bildiğim dertliyle ağladığım,
Sevmeye doymadım, ağlayana hayatı vermedim,
Düşünceme hadsizi aldım, derdime ortak olmadı.

Belkilerle ömrümü tükettim, ağlayanı avuttum,
Gücüme giden kaderimdi, beni seven yaşamdı,
Tanrı’ya boyun eğdim, adalete busun demedim,
Kanıma karışan duygular, aklıma gelen yalanlar. 

Sahte bir dünyanın hadsizi, yaşamın ağır vebali,
Günahı sırtlayan, yarına umutla yaklaşan zalim,
Acıya ortak olan, bilmediğine iman eden zavallı,
Bahtsız bir kimsede, hayâsız gezen bir günahkâr.
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Doğanın hatırı 

Suçluluk duygusu insana ağır gelen tıkanmışlıklardır.
Olmayana cahilsin demek, ayıbı yermek gibi yanlıştır.
Savunmasız bir kimsede hayatı savurmak yanlışındır.
Suç olduğunu bilmek, ayıpla sorgulanmak gibi acıdır.

Merhametini yiyen kimse, aşka mazlum yaklaşamaz,
Savunduğun her ne varsa senin için doğan bir aşktır.
Güle gülümseyerek bakmak hayata yaşam olmaktır.
Varlığı hayat gibi gerçek bulmak yaşamın arzusudur.

Yaşamaya dair kurduğun hayaller düşlerin rüyasıdır. 
Günahları sırtında taşıyanlar mazlum olmayı bilmez
Aya yürüyen dostlar hakikate uzanan eller gibi açtır.
Varlığını bir şey zanneden, kurduğu düşleri bilemez.

Aklın hürriyeti hayatın armağanı gibi doğaya arzdır.
Yaşamaya dair kurduğumuz düşler gerçeği bilemez,
Sokalarda çiçek satan çocuklar baharları tanıyamaz,
Yediğini arkasında bırakan, aklına sahip çıkanı görür.

Varlığı hayat gibi öven, dertleri yaş gibi sömürendir.
Ben bir çiçeğim diyen aydın, günaha sırt çeviremez,
Kuşlarla uçuşan yürekler, yanlışa hayatım diyemez,
Günahını aklında barındıran, yaşayışı layık göremez.

Gözlerindeki nefreti yanlışa akseden, doğayı anlar.
Bebek yaşta hayata aldanan yürek, samimi olamaz,
Düzensiz bir deryada hayatım diyen dost acıyandır.
Geceye mevsim olan ayaz, akşamın hatırını bilemez. 
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Acıyan sensin 

Sancılar içinde ağlayan bir çocuk gibi ahmaksın,
Bana beni anlatan, akşamları yoran bir dertlisin,
Sanki hayatı yeren sensin, bense özünde acıyan,
Nedenlerim bana dargın, baktığım açılar acıyan.

Kanıma hayat dedin, ağlayana canı çok gördün.
Sanki ömrümde ilk defa ağladım, ve sen yoksun,
Sanma ki umudu bilen ölür, sanma ki aşk yalancı,
Günahın bereket, olmayana aşk demek fakirlik.

Dertliyim hayata yaşam demek zoruma gidiyor.
Neden bilmiyorum, bildiğim dertleri ördüğüm,
Sanki beni bilen birileri var, ve ben mutsuzum,
Aşka hürmetim sonsuzdur, yalan olan ihanettir.

Gerçeklerim beni savunmadı, adım olan candı,
Ziyankâr bir ömrü savunmadım, hayatı yerdim,
Düşlerden uzak, hayata yakın olan beni sevsin.
Dağların tepeleri kayalıklı, akşamlar sarhoştur.

Nedir beni savunan? Kimdir beni öldürmeyen?
Karanlığa boyun eğdim dertlerimi aşka verdim,
Savunmasız bir kadın gibi kendime aşık dedim,
Hayaller umurumda, beni düşünen aklıma geldi.

Kadın olmak ayıp değil, yaşamak savunmasızlık.
Aklım başımda, dertlerim beni yanlış anmakta,
Güzellik aklımda, hayal olan beni savunmakta,
Gücüme giden yalan oldu, beni bilen ayıbımdı.  


