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Bir yuvarlak ay gibi, dönüyorum gecende

  

Benim döndüğüm gibi,dönüyormusun sen/de?

  

Bu sevdanın uğruna, yandığım gibi tende

  

Sende yanıyormusun, arıyormusun beni.?

  

  

Bak yanıp durmaktayım, sanki yanar dağ gibi

  

Kor alevler sinemde, tıpkı kızgın yağ gibi

  

Farkında değil misin,bağrım viran bağ gibi

  

Ummanlara daldım da,sönmüyor ki bu harım
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Hep düşünür dururum, bulamadım nedeni

  

Ben çekerim hasreti, hep ararım gideni

  

Bir tek senin uğruna, yakarım ben gülşeni

  

Hergün içtim/de zehri; fakat ölmedim sensiz

  

  

Öldürürse yâr beni ,hasretin öldürecek,

  

Sana olan aşkımı,ancak yâr bildirecek

  

Sen olmasan bu benim, yüzüm nasıl gülecek?

  

İnan ki geldiğin gün,gönül bayram edecek

  

  

Her gece ben odamda, hüzün ile gam buldum,

  

 2 / 5



SENDE BENİM GİBİ..!!

durak tarafından yazıldı.
Çarşamba, 27 Temmuz 2011 12:40 - Son Güncelleme Perşembe, 28 Temmuz 2011 22:48

Bin bir kahırla burda,sensiz boğulur oldum.

  

Seni düşünerek yâr, saçım başımı yoldum

  

Ne sen beni güldürdün,ne de kendin de güldün

  

  

Ne zaman gülecek/tir,acaba benim bahtım?

  

Her yanım kahır dolu, dinmiyor ki bu ahtım

  

Ne sen güldün yüzüme, ne de şu karabahtım

  

Söylesene birtanem, bitecek mi hasretim?

  

  

Durak YİĞİT

  

GönüllerinŞairi

  

2011...KOCAELİ
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SENDE BENİM GİBİ...
  
  
  Bir yuvarlak ay gibi,
  Dönüp dururum sen/de
  Benim döndüğüm gibi,
  Dönüyormusun sen/de?
  
  Bu sevdanın uğruna, 
  Yandığım gibi tende
  Sende yanıyormusun, 
  Arıyormusun beni.?
  
  Bak yanıp durmaktayım, 
  Sanki yanar dağ gibi
  Kor alevler sinemde, 
  Tıpkı kızgın yağ gibi
  
  Farkında değil misin,
  Bağrım viran bağ gibi
  Ummanlara daldım da,
  sönmüyor ki bu harım
  
  Hep düşünür dururum, 
  Bulamadım nedeni
  Ben çekerim hasreti, 
  Hep ararım gideni
  
  Bir tek senin uğruna, 
  Yakarım ben gülşeni
  Hergün içtim/de zehri; 
  Fakat ölmedim sensiz
  
  Öldürürse yâr beni ,
  Hasretin öldürecek,
  Sana olan aşkımı,
  Ancak yâr bildirecek
  
  Sen olmasan bu benim, 
  Yüzüm nasıl gülecek?
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  İnan ki geldiğin gün,
  Gönül bayram edecek
  
  Her gece ben odamda, 
  Hüzün ile gam buldum,
  Bin bir kahırla burda,
  Sensiz boğulur oldum.
  
  Seni düşünerek yâr, 
  Saçım başımı yoldum
  Ne sen beni güldürdün,
  Ne de kendin de güldün
  
  Ne zaman gülecek/tir,
  Acaba benim bahtım?
  Her yanım kahır dolu, 
  Dinmiyor ki bu ahtım
  
  Ne sen güldün yüzüme, 
  Ne de şu karabahtım
  Söylesene birtanem, 
  Bitecek/mi hasretim?
  
  Durak YİĞİT
  GönüllerinŞairi
  2011...KOCAELİ
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