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14 Nisan'dır

sırça camın arkasına gizlenmiş bakıyorlar,
 doğru biliyorum çok korkuyorlar.
...
 yutacak ya kocaman kalabalık yanlışı
                         hem de ne yutacak,
                            canı acıyacak ya, sırça camın ardının
                              oh ne güzelde olacak

...

Hakan Şehirli
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Ağustos'a Geçiş

ne güzel
şu deniz
şu sıcak rüzgar
çay ve samsun sigarası
bu son gününde temmuzun,iyi ki var
ve iyi ki bitiyor temmuz
beni önce okşayıp
sonra hallerime ağrılar bırakan
                         -kelimeleriyle
kapatıyor işte kendini ve kelimelerini
hindistanda budizm kitaplarına,
artık unutmak lazım
hiç üzerimizden eksilmeyen
ganjın akıntılarını
şeva'nın şaçlarını,
aklımızı aklamak lazım yeniden,
-yap yapabilirsen diyorlar tanrılar-

yarım bırakılıp gidilecek
                   -bir şiir değil bu-
yaşandı çünkü
teriyle kokusuyla bu temmuz...

bir çay sonra
gül işlemeli porselen bardaktan
lüle taşı ağızlığın arasında
birde samsun sigarası,
yalnız ve şaşkın bir gülüş
öbür ucunda dudak kıvrımının.

ve bir fısıltı belli belirsiz ağustosa
hoşgeldin ağustos diye

                                                               -sarımsaklı-

Hakan Şehirli
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Akışkanlık

akışkan ruhunda üşüyorum
birde aralık sızıyor şimdi
ceketimin yakasından
birden gidiyorum.

soğuk bir tenle sarmalanıyor bedenim
yağmursam da
rüzgarsam da
ne yapsamda üşüyorum.

yalnızlığıma sorgular düşüyor
başım düşüyor
kelime oluyorum
kaydı olmayan şiirlerimi
hep bir başkası yazıyor
...
birden gidiyorum.

Hakan Şehirli
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Anlıyormusun

senin bir dirhem sevgine
muhtaç değilim artık ben,
             sarlışına
               gülüşüne
                 öpüşüne
             muhtaç değilim ben artık anlıyormusun?
neden yalnız bıraktın beni
onca gün çaresizliğimle?
gözlerim yaşlı iken
                   -bir mendil parçası bile
                           göndermedin neden?
yıldız kayardı gökte,
alacakaranlıkta dilek tutardık
şimdi lanet ediyorum
bir daha yıldız kaymasın
               gökyüzünde anlıyormusun?
yağmurda yalnız kalırdık
şarkı söylerdik suyun sesine
bir daha ıslanmasın caddeler anlıyormusun?
niye zehir ettinki bana
seni ilk öptüğüm o canım kuytu köşeyi?

şimdide,kalbimdeki fotoğrafını yakıyorum,
dumanında bile yoksun sen artık
                                       anlıyormusun?
muhtaç değilim
beni avutacak hiçbir şeyine,
                       sarılışına
                         gülüşüne
                            öpüşüne
                       muhtaç değilim artık ben anlıyormusun?

Hakan Şehirli
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Bana Yarın Getir Biraz

bana geçmişi getirme
getireceksen yarın getir biraz
şöyle aydınlık yanından,kocaman
umut kısmından.

dün dediğinin içinden hiçbirşey
yaşanmış en güzel olanı bile
         -bir işe yaramaz bugün...
getireceksen
sen bana biraz yarın getir...

Hakan Şehirli
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Banane Ben Üşüyorum

ellerimi nefesimle ısıttım
 ovuşturdum avuçlarımı
 araladım göz kapaklarımı
 ankaraya kar yagıyor
 ilk kar yagıyor
 aylardan
 öldüm bittim
 salya sümük bir aralık
 karanfiller
    kasımpatılar
      sardunyalar
       güller, menekşeler
     ve sindirella...
  bütün çiçekler beyaz
.....
 üşüyorum
 kolay degil titrememek
 ikici nefesimi henüz çekemeden
 ikinci sigaramda kırılıyor
 kırgınım bende zaten aylardır
 aya kırgınım
güneşe kırgınım
denize kırgınım
herşeye kırgınım
banane yarılanan mevsimlerden
kırgınlıgımın
 ak kar üstündeki siyah varlıgıyla varım
 banane
 ben üşyorum,
 bütün çiçekler beyazsa babane,
 ben titriyorum.
 Kırılmadan bitiremiyorum sigaramı
 banane aralıksa aylardan
 banane,
 dalları suda donmuş kalmışsa sarmaşığın

Hakan Şehirli
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Bugünde Kar Yağmadı

BU GÜNDE KAR YAĞMADI

bugün gene yalnız kaldım
sabaha kadar değişmesini bekledim iklimin
soğudukça soğudu hava
ceketimin içine iyice sığındım
ve beklentilerimin
o karbeyaz saflığıyla
baktım baktım durdum karanlığa
en parlak yıldızı buldum gene
daha ilk bakışımda.
o en parlak olanı...

ve dolunayı...

derin bir nefes aldım içime karanlıktan
tarihin bu acı
bu yanık havasını dağıttım ciğerlerime,
içim acıdıkça susmamak lazım dedim
bu gitmez iklime
bu gelmez özlemlere çöken karanlığa...

şiirler okudum kendi kendime
hepsine ekledim,
BUGÜNDE KAR YAĞMADI DİYE
hepsine ekledim kendimi
umudu,
geciken aşka söylediğim şarkıların
en güzel sözlerini...
o en güzel gözlerini hayalinde okşadığım ahunun.

kopacak bir tufanın uğultusu vardı havanın
buz kesmiş kanatlarında
çırpındıkça çırpınıyordu dünya
ama atamıyordu sımsıkı tutunmuş insanları
beni ve kuşları teninden
bıçak ucu kazıyıp atamıyordu
yazmıştım heryere elbetteki umut diye
elbetteki karbeyaz diye...

şimdi sokakları geziyorum
biliyorum kar yağacak
herşey bembeyaz olacak,
karanlıklar bile...

Hakan Şehirli
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Çıplak Ağaç

ömür nasıl geçiyor görüyor musun?
hep ikimiz olarak,
başlarkende,
biterkende,
ya da öyle sandık içlerimizin saflığında.
ne ikimizmiş oysaki ne de içimiz...

başka türlü bişeyler varmış
soğuk güneş
solgun badem çiçekleri
yaprakları yolunmuş çıplak ağacın kolları gibi bişey...

siyah beyaz işte
...........
........
....
..
.

h.şehirli

Hakan Şehirli
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Çocukları Sevdim En Çok

çocukları sevdim en çok, sert şivelerini kibarlaştırarak kurdukları cümleleri
çocukları sevdim en çok küçücük elleri, küçücük dudaklarıyla söyledikleri kocaman
cümleleri.
çocuklar güldürdü beni en çok, en çok çocuklar üzdü
esmer yüzlü, al yanaklı çocuklar
beyaz yüzlü, al yanaklı çocuklar

Erzurum / 8 Nisan 2014

h.şehirli

Hakan Şehirli
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Erken Gelen Mektup (Kimse Bilmeyecek Seni )

Yaşamaktan ve ölümden farklısın sen,
sen ağlayamamam gibi gülememem gibi
bir şeysin...
farklı oluşun benim olmayışındır belkide
ondandır seni tanımlayamamam
kısacası uzakta belki zor, belkide imkansızsın
kimse bilmesin seni
birşeyin, hayır çok şeyin özlemine
adıyorum geri kalan ne varsa
benim olan ve benim olacak...
********************************************

-1-
Merhaba yavrucuğum
özlemlerimi
sigaramı
küllüğümü bir kenera atıp
senin için deşiyorum
sen olmayınca atamayacak
       kırık dökük kalbimi
       üzgünüm
       ve tedirgin

-2-
Bambaşka bir mavilere özendim
ama savaşmadım adam akıllı
ve mavinin kokusu bile yok
verdim veriştirdim ne varsa
seni bana getirecek diye,
bir tek sana ümit kesmedim
yalnızca düşüncelerim
ve düşündükçe kahrolmalarım var şimdi

-3-
Yapamıyorum olmuyor
inciltemiyorum insanı
inciltsem belki sen geleceksin
yalanlarla yaşasam
belki benim olacaksın
ama;
ama yavrucuğum
       bana zor geliyor
       kendi beklentim için
       başka beklentilere el uzatmak

-4-
En yüksek tepelere çıkıyor
ve bağırıyorum
ve ağlıyorum
ve küfrediyorum
beni vurun diye
asın diye
gücümü yüksek dağlarda harcıyorum
koşarak bir kokusunda
koşarak sensizlikte
küfrediyorum, ağlıyorum
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insanlar uzak çok uzak
-5-

Seni bulmak
beklemek değil aslında
istesem gelirsin
kim istese gelirsin
ben sadece beklentimde
korku doğuruyorum
düşlerimde doğmayacaksın diye
diye diye yanıyorum
güneş yanında sönük
  sönük ve umarsız...

-6-
aynaya utanıyorum sonra
sonra, sonralara...

-7-
Beynim gökyüzü
yıldız karmaşası
kız alıp vermek gibi uzaklara
görmemek gibi
saçmasapan
aynı bu mısralar gibi karışık
bir ben anlıyorum beni
zoraki ben

-8-
İyilik benim yalanım
yalancım benim iyilik
kendime iyi olmadıkça

-9-
Sevgilimde varki şimdi
bir başka deliyim
sen yaklaşıyorsun
sevgilim korkmasın incilmesin yavrucuğum
onda tomurcuk
bende kuru bir gül yaprağı
anlatamam,
anlarlar diye
ölürüm diye...
            bilirim olmayacak
            genede erken indin içime
            bir kurt gibi
            kızma, kızma yavrucuğum
oluru vardır herşeyin
ufacık tefecik bir oluru
anlatamam
anlarlar diye
ölürüm diye...

-10-
Benim için bir sevda
sevgilim dışında
böylesine yaşamak...

-11-
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Kavga bana göre olsaydı
kavga olmazdı
ama seni kavga gibi görmekte
                                     istemiyorum
zaman kanlı kavgalarında çünkü
yiğitçe istiyorum seni ama
yiğitlik bu değil
bu ise ben yiğit değil
hayır susmayacağım
haykıracağım
hasret türkülerini
seni
seni be yavrucuğum

-12-
Uyumaktayım aslında
günün yirmidört saati
dört mevsimin yüzlerce günü
uyuyor ve küsüyorum

-13-
Öyle zamanlarda geliyorsun ki aklıma
aşklarımdan vazgeçiyorum
sevgilimi unutuyorum
seni hatırlamam
vazgeçmek oluyor herşeyden
yani acı veriyorsun çoğu zaman
yani eziyorsun beni

-14-
Yılları koşmam gerekiyor
koşarken yorulmamam
ve soluk alışlarımda ağlamamam

-15-
Ağlıyorsun sende duyuyorum
benim için ağlıyorsun
avutmak isterdim seni
kollarımda sarmak
ama sadece sesini duyuyorum
bir tek ben
kimse bilemez duyamaz seni
benim için ağlıyorsun
sağolasın sağolasın yavrucuğum

-16-
Bir ben değilim
seni böyle ölesiye isteyen
o yüzden
şafakları yırtıyorum
güneşleri parçalıyorum
yanıyorum,
öldüresiye istiyorum seni
ağlama anam ağlama
ben yanar
ben ağlarım
korkma, acımaz ellerim
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yumruklarımda özlem varken
gözlerimde gökyüzü ağlarken
acımaz gözlerim...

-17-
Seni benden istiyorlar
bendesin desem çıldırırlar
ben kendimi vursam
seni vuramam, gelmesen
ben vurulmuşum bana ne....

-18-
Elimde bir mektup
dilimde suskunluk
içten içe usul
ve hece hece kelimeler
okuyorum, bitmesin
sonu hüzün
sonu derin
gel gelelim
     belkide sen yoksun sonunda
     kirli, sarı, umut mektubun
              o yüzden usul
              ve hece hece susukunum

-19-
O yüzden mermideyim
mektup bitsin
ölebilirim
ya mutluluk mezar yazım
yada beklenilen son
basit bir drama gibi
ucuz ve can koparan

-20-
Mektup ulaşır birgün
ben gider alırım
alırım....... gelmem

-21-
Yaş genç
ümit kesmeye gelmez
deliliğim biter
sende mutlak gelirsin
mutlak sevgilimdesin

-22-
Sevgilim vereceksin bana
kucağında
yüreğinde
herşeyinde ben bulacak
benim gibi isteyecek seni
ben sevgilime vereceğim seni
ama umut...
ama ufka bakan çiçek
ya açacak
ya açacak...

-23-
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Ayın teninde seni aradım saatlerce yoktun
gene bir pıhtı koptu içimden
uzakta siyah bir nokta gibi
utandım sonra
sonra, sonralara.......... utandım

-24-
Beklemekliyim ama
beklemek ölüme benziyor

-25-
İnadım int yavrucuğum
ölümü ensemde bilsemde
adımlarımda toprak sert gelsede
seni bulmak
sana ulaşmak
birşeyin değil
çokşeyin sonu...
yani ne varsa
benim olan
benim olacak ne varsa
sana ulaşmaktan ibaret...

-26-
Beklentilerimi seviyorum
bıkıyor ve kırılıyor olsamda
bugün kaybedersem umudu
yarın mutlak bulurum

-27-
Kimse bilmeyecek seni
yaşamaktan
ve
ölmekten faklısın sen
sen ağlayamamam
gülememem gibi birşeysin
farlı oluşun
henüz
olmayışındır belkide
ondandır
seni tanımlayamamam
kısacası,
uzaktasın
belki zordasın
belki zorda olsa geleceksin...
aman
kimse bilmesin seni
erken gelmesine
izin vermiyorum mektubun
kimse, kimse bilmeyecek bu mektubu
mektup ulaşır bir gün
ben gider alırım
alırım....... gelmem

                            Ve beklemek başlar sımsıcak bakışlarda hayata
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                                                                 sımsıcak ve kırgınca

Hakan Şehirli
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Geceye Bıçak Saplamdı

geceye bir bıçak saplandı / 16.04.2014 00:52

bir şiir okuyorsun kitaptan
sımsıkı tutmuş kitabı parmakların
şiirde gecen hayatı tırnaklarınla kazıyorsun...

geceye bir bıçak saplıyorsun
bıçağın sapında parmak izlerin
bıçağın sapında kırmızı oje lekeleri

oysaki öyle masum sevmişti ki
öyle ömürcesine

ancak anlatım.
kanı görünce...

hakan şehirli

Hakan Şehirli
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Gülebilirim Sanıyorum

yaz gelince gülebilirim sanıyorum
kırlangıçların
                  çınar ağacının dallarında
                                       oynaştığını gördüğüm
                                                        vakitte
başımı omuzlarım arasından
                             kurtardığım
şiirleri ellerim üşümeden
                                 ulu orta yerde yazabildiğim
                                                          vakitte...
güneş içime sızınca gülebilirim sanıyorum
artık gülebilirim diyipte
yalan gülüşler takındığım vakitleri
                                          -unutursam-

Hakan Şehirli
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İyi ki Düşünmüyorum

iyiki hiçbirşey düşünmüyorum
seni mesela...
iyiki getirmemişim yanıma
                                  -hüznü
durup durup aklıma gelmiyor iyiki
   sıtımızı dönüp,
     başımızı öne eğip,
        yalan çekip gidişimiz,
          gizlediğimiz yüzlerimiz
...
iyiki aklımda yoksun
yanımda olmalıyken
iyiki sadece aklımda yoksun
  ve iyiki bu kumsalda değilim
   güneş doğmuyor gündüzleri
     ve iyiki geceleri
       yakmıyor yıldızlar
...
                                                2002 SARIMSAKLI

Hakan Şehirli
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Kaldığım Kadarı Acıyor

Kaldığım kadarı acıyıp duruyor Ankara'da,
Bir coşkunluktan, bir ölüm haline pasaportsuz geçiyorum.

Kaldığım kadarı vallahi çok acıyor,
Ellerimi beğenmiyorum
Yüzümü beğenmiyorum
Sesimi beğenmiyorum,

Kurallarımı kırmışım,
Sevgilimi kırmışım
Annemi ne çok üzmüşüm...

Havada ki soğukluk benden sanki
Ihlamur agacında uçlandı tomurcuklar ama;
Ben ben degilim
Tomurcuklar tomurcuk degil...

Kaldığım kadarı acıyıp duruyor Ankara'da
 yollar,
   sevgilim,
      annem,
         ıhlamur ağacıda.

Hakan Şehirli
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Kar Yakıyordu

yüzüme düştü önce,
önce kaşlarıma
önce alnıma
önce dudağıma.

azıcık yağdı ama
küçücük
minnacık

düştü yüzüme yaktı
kaşlarıma düştü yaktı
alnıma düştü yaktı
dudağıma düştü yaktı

kar eriyene kadar koştum
koştukça yandım
yandıkça koştum.

Hakan Şehirli
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Kasım Olsak

- nasıl sığınsam sana
kasım olsam
yıl olsam
belkide asır -

omuzuma ne güzel düşüyor başın
saçların nasılda kıpır kıpır yapıyor tenimi
tenimde pamuksu bir akşam yaşanaıyor
gitmesen kasım olsak
kapkaranlık bu sarılmışlıktan çıksak
içimiz kadar
ak
ve masum yansak
kokumuz sızdıkça geceye
ölümüne yansak.
...
iklim adımızı tam ezberledi derken
                                                  gitmesek.

sokul hadi,
  biraz daha sokul ne olur
    boynun
     saçların
        diz uçların...
-buzdan yaza dönecek-
biraz daha kal
ellerin ısınacak
biraz daha kal
içim akacak biraz daha kal
  -ne olursun-
baksana ben de üşüyorum
  -ne olursun-
kanalım işte
kasım olalım
mersinde kasım
az güneş
az yağmur
kocaman deniz.

Hakan Şehirli
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Kırık Aşkı En İyi Dudaklar Anlatır

Dönüşmüyor hiç bir mevsim atrık gerektiğince,

nerede şaşırıp kaldıysa kalp

nerede bitimse konuşulanın ana fikri

ayrılık ne vakitte başlamışsa orada kalıyorum

içimde takılıp kalıyor taş bir plak

hep aynı parçayı, aynı parçanın aynı yerini çalıp duruyor

yağmurlarda hiç susmuyor.

Rüzgarın en azgın zamanları içindeyi ki

ne yazık ki böylesi rüzgarlar hep felaketler getiriyor

o kocaman görkemli kentlere,

kasabalar köylerde kentlere çoktan akmış zaten

kentler mi işgal etmiş köyleri

köyler mi şehre sırnaşık çözemedim...

rengini sarıya dönüştüren yapraklarda sanırım artık sallanmadan

bir tokat gibi iniyor toprağa ve asfalta...

ağaçların dalları kanarmı yaprak kopunca teninden?

yaprakların canları acırmı yere çakıldıkları vakit

güzel sözlermi söyler,

yoksa küfürmü eder

ne düşünür sonbaharda sabah soğuklarında

yaprakları süpüren çöpçüler?

içimde kalan sorularımın cevapları dudaklarında kaldı

orda kaldım bende

düşen yaprakların ve yağmurun sığınağında

dilimde kalmış kelimelerim ve harbiden seviyor oluşumla...

Kırık aşk  dudaklarımda kaldı
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bir düş kızı gibi nefesimden uzaklarda

...

-neden kaçtığımı bilmiyorum sevdiğimden-

oysa ki günlerdir

yatağımda sırt üstü uzanıp

onun gözlerinin yeşiline dalıp dalıp gidiyorum

çok iyi bildiğim korkularıma

saçlarını okşuyorum, kırık dudaklarımız birleşiyor suallerinden arınıp...

bir boşluğa sarılmak

ellerime, kollarıma ince ağrılar iğneleniyor

gözlerim puslanıyor göremiyorum

kan damlayacak sonra,

dişlerimle kemirdikçe kuruyan dudaklarımın kabuklanmış kıyılarını

kendime öfkemle kemirdikçe.

Birileri arayıpta soracak diye ödüm patlıyor...

Kıyılarımı birleştiren köprülerim vardı

bir kıyıdan bir kıyıya ulaşılmazlığa geçip gidiverdik birden

yağmurlar sele dönüp

bu köprülerin altından aktı

sen hayat;

yıkamazsın köprülerini kıyılarımın...
...

En çok bu günlerde hapsediyoruz özümüzü içimize,

en çok bugünlerde susuyoruz,

tanrım neden kaçtım sevdiğimden

neden kırdım iklimleri

anlatmak şimdi
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nedenleri anlatmak şimdi

niyelere cevaplar şimdi...

şimdi en iyi kırık dudaklar anlatır aşkı ve herşeyi...

Hakan Şehirli
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Kutsal Kara Çizgi

dağındık kaldık,
ayracını koyduk kül ömrün gülemeyen yüzüne...
sonra sağdık memelerini ey ganj
şimdi sularsa yüzümüzü kutsal suyun
elbet bir umut düşer taneme..

aslında yenildik
kalın çizgileri çizecek kadar yenildik.

h.şehirli

Hakan Şehirli
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Ordaysan

ruhumun beni getirdiği
                           bu sergi salonunda olmalısın
şu yere uzanmış
                      duvara sarılmış resimler içinde bir yerde
kahverengi tonların içinde dalgalanmış
gördüğümde yüreğimi yaprak gibi titreten
                             o bir çift yeşil gözde
                             elaya çalan
                             uçuk kaçık fırça izlerinde
                                                       buralarda bir yerde olmalısın
yeşille mavinin dost ettiği bir tablonun
                                                        önündeyim
köşede
     hani salonun duvarlarının birleştiği yerde var ya orda
     arkamda karışan sesler içinde
                              bir ses sen olmalısın
dönsem,
     dönsem acaba ordamısın.
terleyen avuçlarımın
kuruyan dudaklarımın
yanan alnımın ve yanaklarımın
                   bir anlamı
                   bir sebebi,bulunmuş bir sonu olmalı
döndüğümde orda olmalısın.
dönsem
ve sen ordaysan
          eğerki ordaysan
hiçbir şeyi umursamadan kimseyi
şu salondaki ruhu okşayan müzikte
benimle dans edermisin....

Hakan Şehirli
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Örtüm Lacivert Olur

hayatımda yarım birşeyler var galiba
kanımda soğuk bir akışkanlık titriyor
yarını özlüyorum durmadan
neden şimdi dururken yarını özlemek?
yok oluşlarda eriyen
bir birlikteliğin son satırıyım

-anlamak beni
içe sızmak
rüzgar olmak...

yani burayımda uzagım elimden tutana...

hayatımda yarım birşey var göz önünde
aşka (sıfır)   yeşil gri bir konaktayım
anlamanı istesem de
degişen mevsim olur
sende kendine döner orda kalırsın....

şiire düşerim ben olur olmaz
düşer bir yertlerimi kanatır
acıyan yerlerimi örterim
örtüm lacivert olur..

hakan şehirli

Hakan Şehirli

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sana Gelme Demiyorum

gelirsen viran bulursun
üzülürsün bu kente
içindeki çocuğu acıtırsın
bütün bakışlar ve tenler
parçalanıp dağılan ne varsa ortada
toplayamaz, onlara sende dağılırsın

sana gelme demiyorum
sana beni sevme demediğim gibi
gelirsen,
bu kente sende göçük altında kalırsın

senide ararlarda bulamazlar
bu kapıları ardına kadar açık
bu sevdalara mavi
bu bendeki kentte

sana gelme demiyorum
gelirsen sorma neden diye
bazen ben çok büyük SUSARIM...
h

Hakan Şehirli
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Sana Sen

sana iklimler boyu
hoyrat sevmeler,
kıskanılacak
nazar değmesin aşklar sana...
sana,
bu şehir yollarında
bitmez öpüşmeler
karanfil kokulu sevişmeler
içim yakan kar beklemeleri
 -yarin kollarında-

Hakan Şehirli
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Sesinle Düştüm Denize Seni Severken Kirlenmez Deniz

sesini duymak şehirler ötesinden bir anının canlanması oluyor,
ve her anı ağrılarla eş anlamlıoluyor
yazık ki,eskilere benzeşmesi,dönüşmesi olanaksız olan
seni seviyorum...sesin kocaman
bir yitirilmişliğin yakan ezgisi şimdi...
bu temmuz
bu çarşamba gecesinde
ve düşmüşken dolunay denize
 - ben denize düşüyorum,seni sevmişken kirlenmez deniz,ben düşünce biliyorum-...
eşleşip sırnaşıp duruyor yıldızlar,sesini duymak güzelde;
konuşan sen değilsinki,ben değilim ki onbir saat ötende seni dinleyen,benim duyduğum
gizlenen yürek çarpıntıları,bir de karşımda kumsalla oynaşan denizin dalgacıkları.

bir ilmekle tutuyorum
dilimde asıl sana söylenecek kelimelerimi,çözülsem...ya düşersem sonuçsuzluğuna
kelimelerin?
 ismin kumsala yazılı sesin sesin dağılmasın istiyorum dalgalarda bir ben görüyorum
ismini,
tırnaklarıma sıkışmış kum taneleri,bakıyorsa ay,aldırış ederlerse bu halime birde
yıldızlar tabiki denize dalıyorum,üşümüyorum öyle bir his yok,
beni titreten başka birşey...düşünüyorumda ne getirebilirimki sana bunlardan
başka...sen nasıl haksızlık sayacaksan,söylemediklerimi yapma-
dıklarımı,dizginlerimi sıkı tutarak bende haksızlık diyorum onlara,
seviyorum seni...
yalnış bir ezginin mısraları olmak ezici sesin bu türküyü söylüyor, bu sesler bizim değil,
başka bir tonda asıl seslerimiz bizim aslında...
kötüyüm çok kötüyüm
bu temmuz
bu çarşamba gecesinde
ve dolunay düşmüşken denize

Hakan Şehirli
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Sevdiğini Bilmiyorsun

içine kül çırpıyorsun
ölüm geliyor
her doplanışında yelkovan
saat başı
ölüm nöbetin tutuyor
gülmekse
para karşılığı palyaçoluğun senin
uçuz rujlarla
yanaklarına yuvarlaklar çizip
aynanın karşısında kendini kandırışın
dudak büküşün
kaş oynatışın
hiçbiri içinden gelmiyor yaptıklarının
herbirşeyinin ilk durağı
ya acılar
ya olmazların

maskenle kandırma beni
beni kokunla
teninle kandırma
çünkü ben kolay ağlıyorum bu günlerde
içim dışım özlemlerle dolu
ankarada ayaz tuttu günlerimi
...
üşüdükçe
yalan sarılmalara sığınmaktan korkuyorum.
........................................................................

Hakan Şehirli
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Sinsin Karası

çiğdemler açıyormuş gördün mü kadın?
köyümde çiğdemler
tırnaklarıma kadar giren cevizin boyası
-başka ellerin kınası olmuş...
köprüden geçen başkası
şimdi benim yüreğimse sinsin karası
ateşten atlarken yanmışız ki eyvah...

fırında ki ekmeği unutmuşlar gördün mü kadın?
unu kömür diye yakmışlar duydun mu kadın?

parlak ışıklar ötesinden
'' orda bir köy var uzakta "
bildin mi kadın?

hakan şehirli

Hakan Şehirli
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Sona

7 NİSAN 2014
******
çığ iklimini külleyip mısralara dönüyor evren
düşmekte, yürümekte aynı yönün cilveleri
gülmekte öyle, ağlamakta...

dizlerimiz var şükür
ayak bileklerimiz ve omurgamız
dağlanmış yüreği taşıyacak kadar da,
-birazcık ta derman...

şimdi evrenin döngüsünde
düşmekte bizim
yürümekte
gülmekte öyle, ağlamakta...

hakan şehirli

Hakan Şehirli
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Temmuz

deniz ve aşk kokuyor
birde özlemek
birde yalnızlık şimdi havada
şimdiden belli olacaklar
haziran bütün sırlarını
         ispiyon ediyor temmuzun,
bu vakitlerde
açan bütün çiçekleri kentin
eleveriyor kendini...
yazık ki bilmekteyim bende
güneş,
gene ayrı yerlerde yakacak tenlerini
sevdaya cesurca girenlerin....

*******************************
******************************

Hakan Şehirli
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Ucuz Kırmızı Şarap

civarın en ucuz şarabını
                    kumrularda buldum
                                              -güzelde
canı çektikçe
atıyorum kendimi kumrulara.
bugünlerde yaprak dökümü
ve ince bir ayazın içnde kumrular
çokta kalabalık
arabalar insanlardan fazla
ağaçlar,arabalar,insanlar
küçük seyyarlar
sığmıyoruz kumrulara
izmir caddesine kadar
                     -tıklım tıklım,
fakat sonrası
herşey azalıyor
arabalar küçük seyyarlar, insanlar...

işte tam o sadeliğin kenarında satılıyor
                                        -ucuz şarap
doğru emek mahallesine doğru
                                firar ediyorum
sevgilimle buluşuyorum
yorgun va üşümüşken
ona sarılmak güzel oluyor
öpmek
bir baqrdak şarap
                           -ısınıveriyorum
sökülüp gidiyor yorgunluğum.

Hakan Şehirli

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Uğurlama

Çoktandır ne yolculuğa çıktım

ne de kimseyi uğurladım uzaklara...

yabani bulacaktır beni şimdi

otobüs terminali ve yollar

birinin ardından el sallayışım

-hüznün ritminde-

tuhafına gidecektir gökyüzünün

ve kuşların

yabanıl gelecektir herşeye bu çırpınışın

acaba insanlar

hala ağlıyormu gidenlerin ardından

öyle hatırlıyorum

birde mendil sallarlardı

-kovuşmak özleminde-

ben ağlarım tutamam kendimi

hele sevmişken bunca

gidişlerin bedelini

olabilecekleri

ve ihtimalini sıfırın bildikçe

duramam kanar gözlerim

bekleyişler biraz ezberimde

aşkı beklemek hala hatırımda

...................................................sancı'da

Hakan Şehirli
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Yaşamaya Mektup

İnsanlar ter döküyor ama, Anadolu hâlâ kurak....
insanlar çölde gül istiyor ama Anadolu yeşermiyor...
insanlar düşünüyor ama el uzamıyor ölüme bir adımbebeğe, doğuma bir gün kalaesmer
kadına..
insanlar sevyor ama yarını olmayacak diye aykırı sevişmelerle ayrı düşüyor
sevdalarına.Bu yüz-
den biçare fabrikada işcisi biçare demirler şekil alırken yarına
Seni unutmadım yaşamak
kanayan en kızıl yarasın bedebnimde
sevdaya dalar oldum ama
yüreğim hala ege ormanları gibi
yeşil ve
ege ormanları gibi
alev alev yanmakta
SENİ UNUTMADIM YAŞAMAK
****************************************

-1-
Ben susunca susmuyor inan
durgunlaşınca durmuyor hayat
bir çağlayanda yaprak çırpınırya
öyle çırpınıyor hâla hayat
inan seni unutmadım yaşamak

-2-
Ben sevgilimi
ben hâla eski terkedilişimi düşlerken
seni,
seni fabrikalar işliyor yaşamak
işçilerin kavgalı elleri
acıkmış çocukları işliyor durmaksızın
demire şekil veriyor insanlar
eriyen, insan olmasın diye
genç kızlar
kasnaklara gerip
güller, laleler dokuyor gökyüzüne
sana,
sadece sana yaşamak

-3-
Ölüm yakınında herkezin
ama sen daha bi güzelsin yaşamak

-4-
öylesine bir durgunluk
öylesine bir soyunmak benimkisi kavgaya
ağır ağır ama, kırmadan
inciltmeden bıldırcınları
kardeleni koparmadan

-5-
Sen bilirsin
bu suskunluğun
asıl olan beni
bir gün
terler içinde
ışıklarda doğuracağını
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umut kesme sende
seni unutmadım yaşamak

-6-
herkez nbilmekte ölümü
uzakta bir nehir değil ölüm
ensede bir ejderha
kimse kaçmak istemiyor bilesin
yalnızca bekleyiş biraz derin
mavi okyanuslar gibi
ve mavi umut bilesin
ve yaşamak
bambaşka bir mavidir sonra
yani sen
yani belalım

-7-
Aranırım
sevgilimde varki güçlüyüm
eski sevgilimim ölmüş üzgünüm
gerçek acı
gerçek kurusoğan gözyaşı
ağlarım
ağlarımda saklarım
saklayışım ağrıma gider sonra
birde onun için ağlarım

-8-
Küçük bir adadayız biz
biz insanlar
med-cezirlerle boğuşmaktayız
uyurken sulara gömülüp
uyandığımızda güneşe
uyandığımızda sana ağlarız biz

-9-
Bir çırpıda sevmiyoruz
sevemiyoruz biz
öylesine koyduki yokluğun
yokluğunla unutmuyoruz seni biz

-10-
Anadolu sonra
hocamı yolladım vurdular
öğretmenim gitti
kan kustular
sadece
nasırlı elleriyle arda
yavrularını
benimde çocuğum olan barışı
okşadı, Ayşe analar
Zeynep'ler, Fatma'lar
Mehmet babalar,
yağız dedeler
ozan dayılar
        senin kaderin Anadolum
        gevezelerin sigarasını unuttuğu gibi

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

                                                               unutmak
ama seni unutmadık yaşamak
asıl Anadolusun sen
doğu, güneydoğusun yani
çünkü sadece
sende kalbi o bebeklerin
o anaların, o babaların
o dedelerin
o dayıların
sadece sende Anadolu
beklentilerin
o kanlı yüreği
o okşamadan uzak saçları

-11-
Ve baklamak
beklerken yitirmek
sensin asıl olan
alıpta kaçtıkları
vurupta astıkları
sensin beklemek
asıl olan

-12-
Beklemek yitirmek gibi
ama ciğerim değil nikotin
tütün tarlası sanki beklerken
nefesim bitmez
bitsede bitmemek benim yalanım
seni unutmadım yaşamak

-13-
Güneşe direniyor kadınlar
zaten esmer tenleriyle
bronzlaşma hayallerini umursamıyor batının
batının,
o batan yalanını sevmiyor
istenmiyor
zaten bilmiyor esmer kadınlar
yani anam,
yani senin anan
yani annelerimiz
bir nakış daha fazla işliyor
adını direnmekle bezeyip
önümüze sunuyor ullu orta
ve gururla
yorgun ağrıyan gözlerini
bir sabır gülümseterek
        halbuki,
        hakkı ödenmez bir bakış
        hakkı ödenmez bir gülüş
                                          gözlerindeki
benim anamın
yani senin ananın
yani annelerimizin gözlerindeki
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o da sabır
-14-

Simitçi çocuklar seni bağırıyor,
sandığına vurarak fırçayı
seni söylüyor boyacı çocuk
seni yaşamak
sırtına vuruyor seni
taşıyor sabırla hamallar
perşembe pazarından
gecekondulara kadar
yokuşu tırmanıyor seni yükleyip sırtlarına
seni terliyor hamallar
seni yaşamak
bu kadar ağır olma ne olur

-15-
Barlara taşıyor sabırlar
sokak kuytularına
köpek öldürenler ve sen
beyaz leblebi tadında sarhoş
nağraları sana atıyor
camları sana döküyor insanlar
hep umut değilsin bunu bilesin
küfürleri sana
sabah beş otuzlarında güneşe doğru

-16-
'Yaşamak direnmektir'
o zaman yaşıyoruz
hemde dolu dolu
yaşamak sadece direnmek
direnmek yaşıyor olmak
direncimizi kırma yaşamak

-17-
Siyah kelebekleri vardı
yeşile boyadık
kırmızıya boyadık
sonra maviye
siyah kelebekler vardı
yağmur yağdı öldüler
ne yeşil kaldı
ne kırmızı
nede mavi

-18-
Sıkılıyorum
yorgunum
seni seviyorum yaşamak
seni unutmadım
seni unutamam yaşamak

-19-
Yaşamak kavgayı doğuruyor
kavga silahları
silahlarda ölümle kardeş
bana siğlahsız
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bana ölümsüz bir kavga ver yaşamak
ver ki;
vurulmasın mermi kadar yüreklerinden
gül kadar güzel yüzlerinden bebekler
ver ki;
bende vurulmayım
yaşamak
seni unutmamak demek bilesin

-20-
Ve unutulmuşluktan söz etme
ölseydik unutulmuştun
yaşıyoruz
direniyoruz
ağrılarla sancılarla ama
seni seviyoruz
kimse vazgeçmez sevgilisinden
yok yere çekip gitmez kimse
seni seviyoruz bilesin

-21-
Seni unutmadım yaşamak
kanayan
en derin yarasın
                    bedenimde
sevdaya dalar oldum
ama
yüreğim hâla
          ege ormanları gibi yeşil
ve
          ege ormanları gibi
          alev alev yanmakta
tütün işçileri seni sarıyor fabrikalarda
ince beyaz kâğıtlara
        Çukurovada seni topluyor
         dikenler arasından
         pamuk işçileri
seni, onlarda unutmadı
bende unutmadım yaşamak

                                                                      'YAŞAMAK DİRENMEKTİR'

Hakan Şehirli
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Yaşarken Kadınlar

ne güzel ağlıyorlar
                  sevdikleri adamlar için
farkına varınca içlerinin
içlerinin o yalnız denizlerine dalınca
kıpırdanan yürekleri
 savunmasız kalınca dalgalara
   ağır ağır dokundukça med -cezir
     yakomozları hep böyle yalnız
                         okşamak kaygısında
                               ne güzel ağlıyorlar
yüreklerindeki
taşkın veren deniz
ne güzelde sızıyor gözlerinden
kirpikleri
elmacık kemikleri
çatlamış dudakları
bel kıvrımları
iyiki olmuş
iyiki doğmuş varlığı her yanının

ne güzel gülümsüyorlar
bir gerçeği kabullenirken
...
en güzel halleri
güzelim umuda uyanışları.

Hakan Şehirli
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Yürümeliyim

Gitmeliyim anne,
bir şehir kurmalıyım yeniden
ışıkları yakmalıyım sokaklarında
….
tohuma gülmek yetmiyor
   yüzüne gülünce çiçek açmıyor
      toprak istiyor
        su istiyor,
sevmek yanında kalmak
 omzuna yaslayıp başımı
   bir ömür tüketmekte güzel
    güzel ama
      benim güzel annem
        bebekler bir gün bıkıverir emeklemekten
          yürümek ister
            düşüp de bir yerlerini inciteceğini
              düşüp de annesini üzeceğini bile bile
-yıkamazsın kıyılarını köprülerimin hayat-
-umudunu annemin-
-bekleyişini ömür boyu-
-gül yüzünde açan rengarenk sardunyaları kıramazsın-
…….
gitmeliyim anne
yürümeliyim artık
bu şehir alıp götürmeden hayalleri
umutları, inançları hiç etmeden
gitmeliyim gitmeliyim anne
ama bilmelisin
beklemek inat ister
sevgi ister
ne olur kızma bana
gitmeliyim anne
gitmeliyim işte
ne olur anla beni
bir şehir kurmalıyım yeniden
ışıkları yakmalıyım sokaklarında,

Hakan Şehirli
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