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A Be Böyle Şiir mi Olur

Gazeteler yazdı hatırlarsınız
Okuyup adam olacağım diye adamın biri
‘Hayat mektebi’ni boşladığından
Cingözlükten sınıfta kalmış
Yaşı gelip elliye dayanınca
Aşk evlilik yuva-muva gelmiş aklına
O telaşla internete odaklanmış
Bir melekle çetleşmeğe başlamış
Melek bir başka meleğin resimlerini yollamış adama
Alavere dalavere derken
Çekmiş paralarını âfiyetle yemiş

Yemişse yemiş ne var bunda
Sıradan bir haber altı üstü

Sıradan olmasına sıradan da
Haberi okuyunca
Bir şey değil çok şey geldi aklıma
Avrupa Birliği Türkiye Yunanistan Ermenistan
Kıbrıs Güneydoğu Fransa

Akıl işte
Ne ilgisi varsa

İlhami Başeğmez
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Anadolu

Bir el bir çiviyi beynime
Çakar,durmadan çakar:
Uyuyamam.
Bu el,
Senin elin mi? ..

Bir sel sürükler götürür beni,
Yüzyıllar öncesine,Etiler çağına...
Toprak damlı,tek göz, kerpiçten bir izbede
Bir bebek ağlar.
Bu sel yürüklerden mi çağlar,dağlardan mı?
Bu sel:bu boz bulanık,bu öfkeli sel,
Senin selin mi? ..

Bir uzun hava deler geceyi,
Sözleri anlaşılmaz...
Aşk gibi,ölüm gibi,ayrılık gibi...
Dolar yüreğime içimi yakar.
Türkçe mi,kürtçe mi,arapça mı?
Bu dil; bu keskin,bu vahşi dil,
Senin dilin mi? ..

İlhami Başeğmez

http://www.antoloji.com


www.antoloji.com - kültür ve sanat

Anneme

Yorgunum,uzandım yanı başına,
Başımı dizine koyamıyorum.
Soluk alışların kulaklarımda;
Elini elime alamıyorum...

Ölüm gerçek ama yokluğun yalan,
Kaç gün oldu,bilmem,sayamıyorum.
Canlısın içimde,canlı,dipdiri;
Sadece sesini duyamıyorum...

Susuz toprak gibi paramparçayım;
Can suyum kesilmiş,dolamıyorum.
Yanımdasın her an,yanı başımda:
Arıyorum seni,bulamıyorum...

İlhami Başeğmez
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Aşk

Ölmek nedir,bilir misin;
Gözün bakar,kalbin atarken ölmek? ..
Her yerde seni görmek,
Her şeye senin adını vermek,cömertçe? ..

Sevmek nedir,bilir misin;
Çıldırasıya sevmek? ..
Kurtulmak masallar boyu yalnızlıklardan
Ve masallar boyu yalnızlıklara gömülmek? ...

İlhami Başeğmez
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Aşk Nedir Sevda Nedir

Ruhta mı tende midir aşk
Bir şehvet ormanında
Hormonu çiçek açmış
-Henüz on sekizinde-
Kızgın bedende midir
Şarkıyla alevlenen küllenmiş duyguların
Yaş olup akıyorsa gözlerinden
Şarkının sözlerinde midir aşk
Dön bir bak sende midir

Göz göze bir yazgıya bağlanmak mıdır aşk
Yanak yanağa ölümle dans etmek midir
Şairini tanımadan görmeden
mısraların arkasına takılıp
Yapay bir uykuya dalmışçasına
Meçhule doğru yol almak
Alışılmışı terketmek midir

Bir nehir roman mıdır aşk
Büyülü hece midir
Yüzyıllardır çözümsüz
Zor bir bilmece midir

İlhami Başeğmez
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Ateşbaz

Uzaklaşmak istedim o şehirden
Akşamlarından sokaklarından evlerinden
Kalmak alışmak demekti sayrılığa
Alışmaksa ölüme yatmak

Hazır değilim ölüme sana alışamam
Alışamam bağlanmaya zaman dilimlerine
Bin yıllık doğrulara yanlışlara alışamam
Boğulurum kuytularda oturamam
İçimdeki ateşi söndüremem ateşbazım ben
Uzak kalamam ateşlerden ve sevgıden
Böylesine sevilmelere de alışamam

İnanmıyorsun biliyorum anlamıyorsun
Aykırı katmanlaşmalara yollara
Soru sormalara inanmıyorsun
Kuşku duymalara tartışmalara
Karın doymaz torba dolmaz diyordun
Yine öyle söyle boşver aldırma

Soran olursa dudak büker gülersin
İşe yaramazın biriydi o serseriydi dersin

İlhami Başeğmez
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Babama

Otuz yıldır alışamadık yokluğuna;
Otuz yıl özledik günler geceler boyu...
Annemi sana getirdim baba,dindi özlemin.
Sevdiğine kavuştun,huzur içinde uyu...

İlhami Başeğmez
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Bilmece

Lâtife sanmayın bu bir bilmece
Eğer çözerseniz aklınız yüce
Yakın yakın..değil pek uzak sizden
Lâkin kaçırmayın ha elinizden
Adı okunuyor gözlerinizden

İlhami Başeğmez
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Bukalemun

Kara çalıp arkasına gizlendin
Aydınlığa dönük yüzün mü yoktu
Ezberini bir ödüle yem ettin
Söyleyecek anlamlı sözün mü yoktu

Fidan ektin büyüttün orman oldu
Emek verdin ekinin harman oldu
Çamur attın yapıştı arman oldu
Tuzağı görecek gözün mü yoktu

Zorian gözlükle pek şık bakmışsın
Dilek tutmuş İsviçre’de üç mum  yakmışsın
Utanmamış tarihe de sarkmışsın
Onur duyacağın özün mü yoktu

İlhami Başeğmez
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Çanakkale

Benim dedem Çanakkale'de yatar
Kim bilir neresinde
Eşimin dedesiyle karışmışlar toprağa
Ne adları anılır
Ne mezarları bilinir
Onlar bizimle yaşar
Biz ölünce kayıtları silinir

Dedem son mektubuna
Bir de dörtlük eklemiş
        'Her gelen bir yazı yazmış
        Kararmış duvarın yüzü
        Dünya bir değirmen olmuş
        Sonunda öğüttü bizi'
'Anadolu toprağı' deyince
Çorak bir tarla canlanır kimilerinin gözünde
Çanakkale'de
        Sarıkamış'ta
                Sakarya'da
                        Güneydoğu'da
'Can'ları kalanlar için toprak
Yirmi yaşında dul kalmış kadınlar
Bir yaşında yetim çocuklar
Dayanılmaz acılar
                     özlemler
                                 yoksulluklardır

Kahramanlık sizin için ne anlama gelır bilemem
Kılıç mı
          kalkan mı
                      tüfek mi
                               kan mı
Benim için geride kalanların sonsuz dayanma gücü
Çocuk yaşta annelerle tükenmiş dedelerın
Yetimlerine kol kanat gerişi
Onları bir nakış gibi sevgiyle işleyişi

O yiğit erkeklerin ve yürekli kadınların
Ne heykelleri dikilir ne öyküleri bilinir
Onlar bizimle yaşar
Biz ölünce
Bu dünyadan kayıtları silinir

İlhami Başeğmez
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Dedem

Masallar anlatırdı dedem
Uzun kış gecelerinde
Odamız buz keserdi üşürdük
Gaz lambasının titrek ışığında gülgemiz büyürken
Biz küçülürdük

Biz masalı 'masal' diye dinlerdik
Dedem masallara inanırdı
Bülbülün güle sevdalanması
Aşkından tutuşup yanması gerçekti
O çile çeken bülbülü sesinden tanırdı

Kaf dağının ardında geçerdi masallar
Giden gören olmasa da
Kaf dağının ardı diye bır yer vardı
Cinler devler yedi başlı ejderhalar
O dağın ardında yaşardı

Elli yıl önce öldü dedem
Ben on bir yaşındaydım
O şimdi rüyalarımda dolaşıyor
Elinde gürz dilinde sevda türküsü
Kaf dağının ardında devlerle savaşıyor

İlhami Başeğmez
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Değirmenci

Kurulmuş saat gibisin Mustafa
Sabah akşam
Tik-tak tik-tak çalışıyosun

Akıllısın
Bilgilisin
İş bitiricisin

Bir de diyorum
Sağa sola lâf atmasan
Soğuk espriler yapmasan
Arada bir kendine yontmasan
Adın gibi olsan
Adına uygun davransan

İlhami Başeğmez
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Dört İşlem

Hakanı zaferle çarp
Erdemi çıkar
Bulduğun sayıyı
Serapla sevdayla topla
Özgüre böl...

Sıfır kaldıysa elde
Otur ve düşün...

Yaşanan yıllar
Harcanan emekler ner'de? ..

İlhami Başeğmez
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Erkendöndürkaç

Kırk yıllık karımsın
Beni hiç anlamadın
Bu sabah
Köşedeki kestane kebapçıya anlattım projemi
Cahil ama uyanık adam
Hemen anladı
Allah şifa versin abi
Sen uçmuşsun dedi
Söyle bakalım
Yakıtsız uçağı bulduğumu nasıl bildi

İlhami Başeğmez
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Gel

Gözlerime gecenin perdesi inmeden gel
Kollarıma boşluğun kokusu sinmeden gel
Bir ah çekip kül olan kerem gibi yanarım
Yüreğimde tutuşan ateşin dinmeden gel

İlhami Başeğmez
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İçimdesin

Solmasın
Sararmasın diye hatıranı
Günışığına
Çıkarmıyorum

İlhami Başeğmez
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Konuş Ali Dinlerim Seni

Gözüm kulağım aklım hep sende ali
Konuş / iki elim kanda olsa dinlerim seni
Günlerce gecelerce nefes almadan
Malihulyalara dalmadan
Yeterki konuş / duyur sesini

Konuş ali dinlerim seni
Güzel anlat ne anlatırsan
Özenle seç kelimeleri
Alacalar gölgeler olmasın sözlerinde
Eğmeçse eğmeç de eğriyse eğri
Benzetmeler olsun yerli yerinde

Konuş ali konuş dinlerim seni
Düşüncelerini dileklerini hayâllerini
Çoğalırım seni dinlerken / birken on olurum
‘Paylaşırım yalnızlığını’ demem lâfın gelişi
Aslında yalnız kalmaktan kurtulurum
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Müjdemi İsterim

Son karşılaşmamızda
Baban döndü deyince
Kollarıma atılmış
Öpücükler kondurmuştun yüzüme
Sonra da utanmış kaçmıştın
Hatırladın mı

Yeni müjdelerim var
Hazırsan

AB’ye alacaklar bizi
Pek yakında
İki bin elli yılında

Ayrıca
‘Dünyayı Kurtaran Adam’ da geri döndü
Haftaya
Sinemalarda

İlhami Başeğmez
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Narsist

Seni rüyamda gördüm diyorum
Ben de diyorsun
Seni çok özledim diyorum
Ben de diyorsun
Seni seviyorum diyorum
Ben de diyorsun
Anladım
Sen sadece kendini seviyosun

İlhami Başeğmez
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Pasaklı

Benim bedenim kutsal
Toprak gibi
Suya değince
Çamurlaşır diye karkuyorum
Bu nedenle
Suya sabuna dokunmuyorum

İlhami Başeğmez
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Paylaşmak

Leylâ’ya

Rüzgâra yükledik sevincimizi
Gönderdik yağmur yüklü bulutlara
Hayatın yükünü pay ettik aramızda
Mutluluğumuz bir kuşun kanadında

Yağmur yağdığında seviniyorsa çocuklar
Sevinçten uçuyoruz
Doğa canlanıp çiçekler açtığında bir yaşlı adam
Bin yıllık aşkıyla yürüyorsa yollarda
El ele tutuşup kırlara koşuyoruz

Bir sincap bir çocuk kadar sevimli
Bir kumru bir kadın kadar güzel / biliyoruz
İki kişilik dünya ıssız ve yavan
Yüreklerin sevgiyle dolmasını diliyoruz

İlhami Başeğmez
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Renk Renk / Çeşit Çeşit

Rüyalarımı işgal et
Dilediğin gibi parselle
Emele şükrana arzuya dağıt
Gecekondu yapın oturun içinde
Kasımpatılar yetiştirin
Para pul istemez
Helal olsun
Her renk rüya var bende
Ara sıra kırpıp şiir yapıyorum

İlhami Başeğmez
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Reyting

Şöhret çamurundan bebek yapmışlar
Sabah akşam köşe bucak dolaşır
Sevip okşamaya gelmez
Hem kokar hem bulaşır

İlhami Başeğmez
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Sabır Çiçekleri

Şu anda tam şu anda
Bir kuş öttü
Bir kedi atladı ağaçtan
Bir yaprak düştü

Şu anda tam şu anda
Bir bebek ağladı
Bir adam döndü yatakta
Bir kadın uyandı

Şu anda tam şu anda
Bir yıldız kaydı
Bir çocuk baktı gökyüzüne
Bir dua mırıldandı

Şu anda tam şu anda
Doksan dokuz şiir yazıldı dünyada
Sayalım ki
Suya yazı yazıldı
Kuma resim çizildi

O anda
Gün ışıdı
Elem çiçekleri
Sabır çiçeklerine dönüştü
Şiir doğduğu anda
Tam o anda

İlhami Başeğmez
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Sensizlik

Dün gece
Şarapla bir güneş çizdim
Odamın duvarına

Doğduramadım

İlhami Başeğmez
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Sevgi

Sır dolu bir evrende yaşarım
Bakarım göremem sensiz
Duyarım anlatamam
Okyanusta bir tekneyim dümensiz

Dolanırken uçsuz bucaksız sularda
Sen yol gösterir yön verirsin
Kötüden yanlıştan çirkinden alır
İyiye doğruya güzele gönderirsin

İlhami Başeğmez
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Sırasız Ölüm

Sırasız ölüm gece gelir
Bir dağ başında
Bir namlu ucunda
Geceyi beklerken pusu
Rüzgârlara karışır yayılır dört bir yana
Ölüm kokusu

Bu ölüm cehalet kokar
Bu ölüm hiyanet kokar
Kabilin Habili öldürmesi neyse öyle
Dalâlet kokar
Dalâlet kokar

Yatak uyumak içindir
Yatak sevişmek için
Yatak Trabzon’u Şırnak’a
Melikgazi’yi Çukurca’ya bağlamak için
Ağlamak içindir yatak
Ağlamak için

Bingöl Yayladere’de
Bir dağ başında
Uğursuz bir gecede
Öter İsrafil’in borusu
Rüzgârla sürüklenir Muğla’da duyulur o anda
Ölüm kokusu

Sırasız ölüm gece gelir
Yatakta sessizce ağlayan kadını bulur
Bingöl’de atılan mermiyle
Muğla’da bir kadın vurulur

İlhami Başeğmez
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Sitem

Ne sırma saçına özlem duyarım,
Ne kor dudağına ela gözüne,
Ne sarmak isterim ince belini;
Bakar bakar tutuşurum yüzüne...

Ne beklerim bana geri dönmeni,
Ne sevmeni ne sevmiş görünmeni,
Ne gurur tahtından yere inmeni
Ve yolcu olmanı sevda düzüne...

Ne melek ararım sende ne şeytan,
Ne sevda yoluna dökülen bir kan,
Ne sensiz gecede gözlere dolan
Bin özlem karışsın bir gündüzüne

İlhami Başeğmez
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Şair

Ne kış kurtulur dilinden ne bahar
Ne ölüm ne ayrılık ne acı
Aşktan reha maşuktan vefa umar
Bir tatlı söz derdının tek ilacı

Balçığı ver bir buket gül yaratır
Acuzeyi genç kız yapar oynatır
Bir bakışla dağı taşı kaynatır
Bir dizeyle cennet eyler kıracı

Sevgiliyi rüzgârlara bindirir
Yıldızları ayağına indirir
Çulsuz iken altın libas giydirir
Al yanaktan bir busedir haracı

Savaş olur dağların efesidir
Dar günlerde mazlumların sesidir
Bir tekkede bektaşi nefesidir
Mülk nesine bu dünyada kiracı

İlhami Başeğmez
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Şairlik Hali

Özür dilerim nesrin
Dün sana gelemedim
Lâfa daldım seninle
Takvimde unuttum zamanı
Yelkovana duyarlıyken
Akrepten uzaklaştım

Neylersin mısralar sarmışsa dört yanını
Aklın fikrin bağlanmışsa
Çözemiyorsan düğümleri
Kalkıp nereye gidersin

Affet nesrin
Seni seviyorum kuşkun olmasın
Ama
Seni sevmeyi de seviyorum
Elimde değil

İlhami Başeğmez
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Yaşlı Adam Ve Şehir

Her sabah gün doğmadan geçerdi sokaklardan
Elinde baston sırtında kambur
Gelen giden araçları sayardı
Ve kaldırım taşlarını
Arada bir çiçeklere gülümser
Sevgiyle büyütürdü şehrin ağaçlarını

Banklarda otururdu saatlerce
Güvercinleri simitle beslerdi
Delikanlılık günleri gelince aklına
Dalar giderdi bazan çatardı kaşlarını

Gün doğarken karşı tepenin ardından
Göğsüne düşmüş başını kaldırır
Yıllar önce yitip giden can yodaşının saçları diye
Gözleriyle okşardı doğan güneşin saçlarını

İlhami Başeğmez
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Yolcu

Ayrılık vakti geldi topla anılarını
Rüya izlerini sil duvarlardan
Tüm renkler dünde saklı onları da al
Yatakta sıcaklığın kalmasın
Zaman durup beklemez biliyorsun
Sevda şarkıları duyulmuyorsa
Bu tekne gider bu limandan

Bir rüyaydı yaşanmışcasına canlı
Güzeldi mutluydun ama bitti
Dün gece gözlerinde gördün ayrılığı
Anlatsa inanmazdın
Karşında oturan başka biriydi
Sen onun yüzünde ararken kendini
O sana veda etmeden sessizce gitti

Geldiğinde yalnızdın anıların da yoktu
Yoksul derviş gibiydin bir mânâ arıyordun
Ne geçmişin vardı ne geleceğin
Her yer siyah beyaz her şey soğuktu
Gece dev bir dalga gibi abanırken üstüne
Sığınacak liman bulamıyordun

İlk aşk bitti ama uzlet de bitti
Dön bak yaşadığın güzelliklere
Gün ışıdı- deniz ufka sevdalı
Şişir yelkenleri bas küreklere
Suzidil biterken buselik başlar
Bak şu canlılığa bak şu renklere

İlhami Başeğmez
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Yürümek

Bir adım
Bir adım daha
Bir adım daha attı zorlanarak
Yorulmuştu
Durdu
Dayandı bastonuna
Geldiği yola baktı
Doksan yıl öncesine baktı
Hem sisli hem berrak
Çok yakın
Ve çok uzaktı

Bir adım
Bir adım daha
Ayaklarını sürüyerek yürüdü
Kına rengi saçları seyrelmişti
Derisi incelmiş kasları erimişti
Kemikleri ağrıyordu

İçinde genç bir kız vardı
Güçlü delişmen atak
Durmak yok dedi ona
Yılmak yok
Bu bir savaş
Bu savaşın adı
Yaşamak

Bir adım
Bir adım daha
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