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KENAN MİM ERYİĞİT (1959-)
*İstanbul- Beşiktaş doğumlu.
*Orman Mühendisi.
'Kitapsız ve ağaçsız bir dünya düşünemiyorum.'diyen yeşile tutkun.Doğa ve
orman aşığı bir çevreci..
*Evli-2çocuklu
*1.85m. boyunda,94 kg.ağırlığında,kumral, yeşil gözlü bir ademoğlu.

HAYATI / SANATI YORUMLAYIŞI:
*Mezarlıklar vazgeçilemeyecek insanlarla doludur.!
*'Herkes anlayabildiği kadar yaşar ve anlayamadığı şeyleri umursamadan
ölüp gider.! '
*'El-mana fî batnı şâir' şiirin manası şairin içinde gizli der bir Arap atasözü..
*Şiirde gaye; 'Mutlak Gerçeği' aramaktır. Bütün yollar O'na çıkar.!
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*** Kızıma ***

Güller diyarının ol gülzârında,
Henüz goncasında, narin bir gülsün.!
Hiç paha etmez bu gam pazarında
Bahtın açık olsun, yüzün hep gülsün.!

KENAN MİM ERYİĞİT
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*** Yakarış ***

Geçmek bilmeyen zaman, solmak bilmeyen bir renk.
Kefeler bin dert yüklü, her şey birbirine denk.!
Öyle bir karmaşa ki, gözümde tüter âhenk.!

Rabbim; yok et uzayan şu gurbet yollarını.
Geri çevirme kulun açılmış kollarını…

Bana ne oldu böyle, her şey karma karışık.
İki dağ arasında birbirine sıkışık.
Can evimden ses gelir:”Neredesin ey ışık.? ”

Rabbim; yok et uzayan şu gurbet yollarını.
Geri çevirme kulun açılmış kollarını…

Kâh, bir bulut yığını üstünde süzülürüm.
Kâh, yerden binlerce kat derine büzülürüm.
Bu kervan geçmez yerde, boş yere üzülürüm.

Rabbim; yok et uzayan şu gurbet yollarını.
Geri çevirme kulun açılmış kollarını…

Gelip de dürter şeytan,sinsice ara sıra.
Hep O’nu  hatırlatır, hep ondan bir hatıra.
Sığdıramam özlemi, yazsam da bin satıra.

Rabbim; yok et uzayan şu gurbet yollarını.
Geri çevirme kulun açılmış kollarını…

Toplanmış  göğsümün  bir noktasında sızılar.
Avutmaz oldu artık, ne mektup, ne yazılar.!
Gönlüm..deli gönlüm hep sevdiğini arzular.

Rabbim; yok et uzayan şu gurbet yollarını.
Geri çevirme sana  açılmış kollarını…

(Cizre/Silopi-28.07……)

KENAN MİM ERYİĞİT
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**** Seni Seviyorum ****

Alevdir derine bakıp işleyen,
Diş diş, hep beynime girip dişleyen..

Ah, o bakışların senin, ah yok mu.?
Dertse..seviyorum, çilesi çok mu.?

Düşlerimin şirin perisi sensin.!
Şiirimin minik külkedisisin.!

İpimi çek, hangi yöne istersen.
Fildişi kulede esirinim ben.!

Zehr içerim sunsan da kana kana.
Yanındayken bile hasretim sana.

Gördüğüm ilk günden beridir, seni..
Seviyorum yalnız, yalnız bir seni.! ”

KENAN MİM ERYİĞİT
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***** Sevgi Emekle Büyür *****

Sevgi emekle büyür,aşk baş tacıdır.,
Her şeyin iyisini bilir Yaratan.!
Kalmadı eser, ne benlik, ne kibirden..
Ne kadar anlamsız, kof-boş, sıradan
Oluverdi sensiz hayatım birden.!
Sevgi emekle büyür,aşk baş tacıdır.
                       ***
Anladım aşkın diğer adı:ACIDIR.!
Sensizliği yaşamak işkencesi bana
Bak neler yaptı, ne olur anlasana.!
Bu son şiirim, atma sakın yabana..
Meğer ne çok muhtaçmışım ben sana.!
Anladım aşkın diğer adı:ACIDIR.!
                       ***
Seviyorum seni, seni seviyorum.!
Okyanusta bir damla su olmuşum.
Uçsuz çölde bir zerre kum.
Yolunu –yuvasını kaybetmiş bir kuşmuşum.
Sanki yıllar geçmiş de ben uyumuşum.
Seviyorum seni, seni seviyorum.!
                       ***
Sevgi emekle büyür,aşk baş tacıdır.,
Anladım aşkın diğer adı:ACIDIR.!
SEVİYORUM SENİ, SENİ SEVİYORUM.!
Sade bu bir çift lâf, bu derdin ilâcıdır.

KENAN MİM ERYİĞİT
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****Sen Gittin Gideli****

Kilit mi vuruldu ne, dilimize.?
Bulutlar karardı ağlıyor bize..
***
Sığmaz oldum artık hiçbir yere ben.
Ne bu azap, nedir bu sitem, neden.?
***
Bire beşyüz veren bal arısıyız.
Bir elmanın senle ben yarısıyız.!
***

Boş dünyamda ne de çok yerin varmış.
Bak, bir kalbe nasıl dünya sığarmış.
***
Seninle   kahır da  olsa,güzeldi.
Senden gelen safa geldi, hoş geldi.
Sen gittin gideli, her yer boş geldi.
***
Ellerim semada, duâm ALLAH’A:
“Olmasın ayrılık, aman bir daha.! ”

KENAN MİM ERYİĞİT
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***“Gönül Kapısından Aşk İçeriye Girince...”***

Ne yapsam,ne etsem de farketmez artık ona,
“Alet edavatını toplar akıl”kendince..
Akar gider maksuda-malumu ilam sona
“Gönül kapısından aşk içeriye girince...”
***
Ayaklarım maraton koşucusundan yorgun,
Ilık Ege akşamı kadar yüreğim durgun,
Sünger avcısı gibi yedim üst üste vurgun,
İçime işler durur bu yağmur ince-ince...

“Gönül kapısından aşk içeriye girince, akıl alet edavatını toplar.! Mevlânâ”

KENAN MİM ERYİĞİT
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***BeLaLıM***

Sen sitem oklarının en usta atıcısı,
Kinâye sanatının sensin yaratıcısı..
Dağlara sordum seni,taşlara sordum seni,
Şerre değil belâlım, hep hayra yordum seni..!

KENAN MİM ERYİĞİT

http://www.antoloji.com


www.antoloji.com - kültür ve sanat

***Eğileceksen, Sadece SEVGİNİN Karşısında Eğil.! ***

Nerde yıllar evvel tanıdığım  o küçük kız,
Maalesef yanıldınız.!
Bu dünyada her şey toz pembe değil.!
Var, siyahla-beyaz arası
Gri diye bir renk.
Var, herkesin gizli-açık bir yarası
Neşe-keder birbirine denk.!
Bir çift yeşil göz yeter mi sandınız.?
Maalesef yanıldınız.!
Nerde yıllar evvel tanıdığım o küçük kız,
Bu dünyada her şey toz pembe değil.!

*************************************
Eğileceksen, sadece sevginin karşısında eğil.!
Sevgiyi pazarda satmıyorlar.
Bozuk para gibi harcayıp,
Bir kenara fırlatıp atmıyorlar.!
Zor kazanılmış şeylerin değerini bil.!
Eğileceksen, sadece sevginin karşısında eğil.!
Maalesef yanıldınız.!
Nerde yıllar evvel tanıdığım o küçük kız,
Bu dünyada her şey toz pembe değil.!

KENAN MİM ERYİĞİT
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***Havalar da bir tuhaf***

Havalar da bir tuhaf
Bilemiyor insan ne giyeceğini.?
Bir bakıyorsun, ortalık güllük gülistanlık
Hava sıcak mı,sıcak.
Güneş dersen yakıyor enseni.
Bir bakıyorsun patlamış bora-tufan
Sanki gökyüzü boşanmış da
Akıyor sular,seller gibi.!
***
Sana ne oluyor böyle dostum.?
Tıpkı başı dönmüş havalara döndün.
Her şey karışmış,karman-çorman
Sorunlar girift,kördüğüm
Sanki balta girmemiş orman.
Sadece bakıyorsun eller gibi.!
***
“Yol uzun, zaman kısa” nereye kadar?
Bütün sorunların bittiği yer; mezar.!
***
“Dün geçti,yarınsa bilinmez,
Vazgeçilmez kimler gitmiş,bu silinmez.!
***
O halde yaşamak gerek dolu dolu her ânın”.
İşte değişmeyen kuralı dünyanın.!

KENAN MİM ERYİĞİT

http://www.antoloji.com


www.antoloji.com - kültür ve sanat

***Hikayenin Sonu***

Yandı-söndü, söndü-yandı binlerce ışık.
Titredi gölgeler…savrulunca közler.
Kordan bir ocak karşısında iki aşık
Birleşti özlemle dolu gözler.

Dağlara tırmandılar bir küheylân atla,
Şimşek-yıldırım, görülmemiş âfatla.
Eridi potasında her şey,sıcak bir hatla.
Her şeyi unutturdu, yumuşacık sözler.

KENAN MİM ERYİĞİT
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***İhtiyar Adam***

“Baudelairé’e kinâye..”

Kırışıklar alnını gün geçtikçe daha çok,
Daha çok kaplıyor, farkındasın.!
Bu zayıf,
Bu ürkek
Omuzlara yüklenen hayatın ağırlığı,
Çizgi-çizgi,
Nakış-nakış işliyor
Alnına ezikliği..!
Göz kapaklarının altı buruşmuş
Ve kararmış..
Daha kısık gözlerle bakıyorsun
Aydınlığa..
Dışarıda yağan kar tanesi gibi,
Saçına binlerce beyazlık yağmış.!
Düşün; şu kadar yıllık ömre,
“Bin yıllık hatıra sığmış.! ”

KENAN MİM ERYİĞİT
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***Nakış***

Tıpkı bulutsuz havada
Peşpeşe şimşek çakışı
Gibi,birden başlayıp da
Birden kalbimi yakışı..
Daha dün gibi aklımda
Masum gözlerle bakışı..
Ve şimdi O’nun ardından
Billûr yaşların akışı..
…………………………..

Kim işliyor alnımıza,
Kim, bu silinmez nakışı.?

KENAN MİM ERYİĞİT
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***Nereye Kaçayım? ***

Gözetlersin beni, bacalardan
Tıkır-tıkır yürüyüşünden belli
Damdasın.!
******************************************************************
Süzülürsün hayalet gibi
Anahtar deliğinden
Odamdasın.!
******************************************************************
Gözümü kapadığım ân
İncecik bir silûetle
Rüyamdasın.!
******************************************************************
Karıştırıyorum gerçekle hayali,
Kurtuluş yok artık,
Dünyamdasın.!
******************************************************************

KENAN MİM ERYİĞİT
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***Nokta***

'Sussun artık kalemim,ben tatlı bir düş gördüm..
Seni kalbime gömdüm,seni kalbime gömdüm.! '

KENAN MİM ERYİĞİT
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***Okudum***

Kuşların kanat çırpıntısında
Hüznü okudum gökyüzünde
Hasret.. hasret.. hasret…
***
Ümitle –korku birlikte
Hüznü okudum yüzünde..
Birlikte sevgiyle-nefret..
***
Ürkek-titrek-şaşkın
Hüznü okudum her sözünde
Hep kendine ihanet..
***
Bir girdap,içinde boğuldum
Hüznü okudum gözünde
Aman, sen bu yolda devam et..!
***
Hüznü okudum gökyüzünde..
Hüznü okudum her sözünde..
Hüznü okudum yüzünde..
Hüznü okudum gözünde..
YAKIŞTIRAMADIMMMMMMMM! ! ! !

KENAN MİM ERYİĞİT
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***Rubai-I***

Arkamda sıra dağlar, bulut olsun sislensin.
Önümde gürül –gürül akan Dicle seslensin.
Can, bu tende durdukça, can sevdiğini sever.
İstanbul, canım şehrim, canımın içini ver.!

KENAN MİM ERYİĞİT
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***Rubai-II***

Sensiz yollarda başım önde yürür giderim.
Her gölgenin peşinden seni görür giderim.
Duymazsam eğer senden bir haber, işte o an;
İşte o ân, kahrımdan inan ölür giderim.

KENAN MİM ERYİĞİT
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***Rubai-III***

Bu yürek tutuştuğu  günden beridir yanar.
Kâh bir sızıdır derin, kâh bir yaradır kanar.
Bu sevgi unutulmaz, bu sevgi unutulmaz!
Geçse de uzun yıllar, yer ve gök onu anar.!

KENAN MİM ERYİĞİT
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***Rubai-IV***

Yağmur bulutları birden gözüktü,
Ve gök  damla-damla boşaldı birden.
Temizlendi ruhlar, kararmış ruhlar,
Yıllarla biriken, kokuşmuş kirden.

KENAN MİM ERYİĞİT
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***Rubai-IX***

Şekiller değişir, renkler değişir.
Ölümlü dünyadan her şey sislenir.
Rıhtıma yanaşır beklenen gemi;
“Binin çekinmeden” diye seslenir.!

KENAN MİM ERYİĞİT
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***Rubai-V***

Ne çıkar yokluğundan, bu sahte dostlukların,
Varsın olmasın, senden başka kimse yanımda.
Ne yarın kaygısı, ne merakı ufukların
Tek, bu nâme-bu şarkı...çınlasın kulağımda..

KENAN MİM ERYİĞİT
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***Rubai-VI***

Çepçevre engel,hangi yana gitmek istersen.
Şiirlerde bilirdim,ayrılığı yalnız ben..
Uzaklarda kaldı ses,uzakta ten kokusu.
Şimdi yaşadığımsa; hep hayal-kış uykusu.!

KENAN MİM ERYİĞİT
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***Rubai-VII***

Bu dünyaya kim mekân kurmuş ki, biz kuralım.?
Hep yarın olsun diye, yarını beklemekler.
Ölüm mutlak, kim karşı durmuş ki biz duralım.?
Korku dağları bekler, boşa geçmiş emekler.!

KENAN MİM ERYİĞİT

http://www.antoloji.com


www.antoloji.com - kültür ve sanat

***Rubai-VIII***

Çınar ağaçlarının kendine özgü serin
Loş-aydınlık havası, önüme neler serdi.?
Şimdi yalnız geçtiğim bu yol,bana kaderin
Garip bir rastlantıyla başla dediği yerdi.!
(Dolmabahçe/Beşiktaş)

KENAN MİM ERYİĞİT
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***Rubai-X***

Gül soldu..kalbimse ezik ve kırık.!
Git ve beni yalnız başıma bırak.!
O renkli hülyalar bana çok ırak.!
Yeni dünyamda yer yok sana artık.!

KENAN MİM ERYİĞİT
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***Rubai-XI***

Ayrılığın bana zor gelen düşüncesi mi.?
Yaklaştıkça günlerin, benliğimi sardığı…
Sevdiklerinden uzak olma işkencesi mi.?
Uzayıp giden yolun döne döne vardığı..

KENAN MİM ERYİĞİT
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***Rubai-XII***

Basamaklar çıkılır, gün gelir, saat çalar.
Kurgulu oyuncağın boynu bir yana düşer.!
Ölüm denen uykuda, sonsuz rüyaya dalar.!
İnceldiği yerden kopar,o hiç  bitmeyen düşler.!

KENAN MİM ERYİĞİT
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Anlatabilsem

Dostlar bir sırrım var benim.!
Dilimin ucundadır söyleyemem.!
Uzaklarda olmak mı çaredir.?
İçkide meze olarak harcanmak mı.?
***
Bir derin gayya kuyusudur, bu tatlı merak
Ürperti verir heyecan duyarak!
Kalem..! al sana beyaz kâğıt
Yazabilirsen yaz, sayfalar dolusu.!
Yok, yok istemem anlatta bir satır olsun,
Anlatta bir kelime olsun.!
Yeter ki merâmımı....!

KENAN MİM ERYİĞİT
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Arayış

Tılsımı bende gizli,gizemli büyülerin.
Çöller gibi kupkuru, sel gibi taşan benim.!
Göğün en üst katında söylenen öykülerin
Güneşini kaybedip, peşinde koşan benim.!

KENAN MİM ERYİĞİT
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Asker Mektubu-1

Küçük tatlı hayaller dünyası kurdum yalnız.
Renk-renk uçan balonlar, bana da yer açınız.!

**************************************************
Şimdi Yıldız Parkında, şimdi Heybelin’deyiz.!
Şimdi, ipler bağlanmış balonlar elindeyiz.

***************************************************
Toz pembe her şey.. her şey dertten tasadan ırak,
Sevdiğim.. sen de katıl, kendini bana bırak.!

***************************************************
Sussun uzakta gözü yaşlı ağlayan gülüm.
Ayıramaz uzaklık, koparamaz bizi ölüm..!

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

KENAN MİM ERYİĞİT
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Asker Mektubu-3

İçtik zehiri
Su niyetine.
Çektik çileyi
Ne diyetine? .

Çetele tutup,
Pösteki yaydık.,
Bir deli olup
Tel-tel gün saydık!

KENAN MİM ERYİĞİT
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Asker Mektubu -2

Sillesi kaderin kapkara,nerede kaldı aklığı?
Nasıl unutabilirim binlerce metre uzaklığı?
Nasıl kabullenirim aylar süren tutsaklığı.?
***
Bir kapı arkası, bir merdiven basamağı
Altın kaplama bir somya,ya da bir yer yatağı..
Ne fark eder ki,tek dert-keder kalmasın
Maksat; yan yanayken uzaklık olmasın.!
***
“Samanlık seyran” sözü ne de doğruymuş
Uzaklaştıkça artan sevgi; “gerçek sevgi” buymuş.!
***
Bu kadar uzakken, elde mi üzülmemek?
Biricik teselli beklendiğini bilmek.!
***
Az kaldı bekle gülüm,her şey şimdilik ölgün
Az kaldı,yolların beni sana ulaştıracakları gün.!

KENAN MİM ERYİĞİT
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Ayrılık

Bir adım ötemde O..yaklaşamam.!
Tenimi okşarda nefesi ılık.!
Bir adım engel, ne yapsam aşamam.
Bu nasıl ayrılık, nasıl ayrılık.?

Sabır taşlarından tek-tek ördüğüm,
Beynimde çözülmez tuhaf kördüğüm.
Hangi yana baksam, hep O..gördüğüm.
Türlü biçim, türlü renk ve türlü kılık..!

Dertlerim  ışıldar, binbir hecede..
Tutsaklığım sürer gündüz-gecede..
Tırnağı sökülen ben, işkencede..
Dayanmaz yüreğim, işlemez artık.!

KENAN MİM ERYİĞİT

http://www.antoloji.com


www.antoloji.com - kültür ve sanat

Az kaldı, bekle gülüm,

Az kaldı, bekle gülüm,
Her şey şimdilik ölgün.!
Yolların beni sana
Ulaştıracağı gün.!
Az kaldı, bekle gülüm! .
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Babama

Saydamlaşmış ten.. sanki sönüveren mum gibi..
Sanki yer yarılmış da, dipsiz uçurum gibi..

Sade bir çığlık:”Babam! ” diyerek dilimizden
Gökten bir yıldız gibi, kaydı o elimizden.

O..derin uykusunda, dünya hay-huyu bitti.
O..duâlar, âminler, fatihalarla gitti.

Toprağı döşek gibi, üzerine biz serdik.!
Emanet bu tene can, cânı  canana verdik.!

(İstanbul-15.11.2002)
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Bilmece

Korkulu rüyalar gördüğüm
Karanlık geceler..geceler.!
Dönüp durdular etrafımda
Hep kambur cüceler..cüceler.!
Dudaklarında kesik-boğuk
Anlamsız heceler..heceler.!
Sordular peşpeşe, çözülmez
Zor bilmeceler..bilmeceler.!
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Bir Yatıp Kalkıyorum

Bir yatıp kalkıyorum,sanki on sene geçmiş!
Günleri boncuk boncuk birbirine ekliyorum.
Günler! …ne zalimsiniz,bitin sizi bekliyorum.
Kader, tombalasından kurban bir beni seçmiş.
Bir yatıp kalkıyorum,sanki on sene geçmiş!
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Bu Yağmur

Bu, altında bir kıyı boyu yürüdüğümüz,
Bu, ardından ümitle-korku bürüdüğümüz,
Bu, batan bir ufuktan ayak sürüdüğümüz.

Ruhumda derin izi var, nasıl unutulur.?
İçime zerre zerre işleyip yağan yağmur.!

Günlerce-haftalarca aynı âhenkte süren,
Kader  kırışığını başlamadan söndüren,
Hep bu yağmur, dünyaya beni tekrar döndüren.!

Ruhumda derin izi var, nasıl unutulur.?
İçime zerre zerre işleyip yağan yağmur.!

 (Marmara Adası/Asmalı)
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Bugün Benim Doğum Günüm

Melek sağ, şeytan sol yanımda
Artık kim kimi kovarsa.
Kaynasın ateş kanımda
Bugün doğum günüm, ne kıymeti varsa…

Bugün  benim hesap günüm olsun
Rengi ruhsarım sararıp solsun.
Her bir taraf cifir-kirle dolsun.
Artık ne kadar dolarsa.

Yıkanayım kırba kırba sularla
Uyuyayım en temiz uykularla
Bağlanayım en dar yularla
Sıksın boğazımı ne kadar sıkarsa.

Kalem bugün en güzel mısraları yazacaksın
Az bakalım ne kadar azacaksın.
Toprağı en derine kazacaksın
Ne kadar günah sığarsa…
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Deli miyim ne?

Yükseklerde başım, yanına varın,
Dev merdivenlerle bile çıkılmaz.
Dünya bana öyle dar ki, sormayın.
Kibirim bir heykel olmuş, yıkılmaz.

Göster tek şeyini bana dünyanın,
Kullandıkça eski diye bıkılmaz.
İçinde yaşar da bu sahte rüyanın,
Kim bu, deli diye hapse tıkılmaz..?
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Desem

Desem:Bileyim, haber ver de,
Söyle, kimsin sen, nesin ölüm.?
Önünde sır, arkanda perde,
Bizlerden ne istersin ölüm.?
Sevdiklerim ne oldu, nerde.?
Desem:Bileyim, haber ver de,

Kendimi ne ile avutsam.?
Şu ölümü nasıl unutsam.?
Her göçenin kolundan tutsam:
“Yerim nere, gittiğin yerde.? ”
Desem:Bileyim, haber ver de,
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Dicle'de Zaman

Bir acı şerbet,bir yudum zehir.
Hiç bitmeyecek gibi uzayan nehir.

Dicle..Dicle ben sana ne yaptım?
Önümde set oldun.!

Ne günah işledim de başıma
Onulmaz dert oldun.!
Bir acı şerbet,bir yudum zehir.
Bütün sırlar Dicle’de gizlenir.

Dicle..Dicle uzayıp gidersin
İnce-ince.
Bekle sen de sisleneceksin
Zamanı gelince.!

Akıp durursun;
Bazen boğazlanan bir adam;

Yanıp durursun;
Bazen yanıbaşımda canımın içi;

Dicle..Dicle..daha kaç kere kapına varayım.?
Daha kaç gün, kaç hafta sana yalvarayım.?
                            (Cizre)
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Dram

Bu dünyanın sanırım, yalnız yasına geldim.!
Ördüm ördüm, duvarın son tuğlasına geldim.!
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Gecenin Ötesi

Gecenin sessizliği kalbimde küt-küt vurur.!
Çok uzaklardaki bir ışık, belki de bir ev..
Karanlığın içinde bir rüya gibi durur.
Evin içinde belki bir cin, belki de bir dev..
O yer büyülü derler, kim bilir kimler korur.?
Gecenin sessizliği kalbimde küt-küt vurur.!

KENAN MİM ERYİĞİT

http://www.antoloji.com


www.antoloji.com - kültür ve sanat

Geçti Ömrü Bahar

Geçti ömrü bahar
Bak, hep yarını bekleyerek..
Günleri birbirine ekleyerek..

Dağların yalçın tepelerinde
Yalnızız..yalnız! …
Milyonların içinde olsak da
Yalnızız..yalnız.!

Anla artık, anla lütfen
Bu dünya süs,bu dünya yalan
Her şeyi sahte,her şeyi
Boyayla yaldız.

“Yapanlar umutlu olur
Yatanlar umutsuz” diyordu hocam..
Bizim dünyamızda
Yer yok ümitsizliğe.
Gerisi hava-cıva ves-selam…
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Gül

Duyamadım  bugün yine sesini,
Göremedim bugün ben yine seni.
Hem yetim, hem öksüz bir çocuk gibi
Yapyalnız bırakıp da gittin beni.

Gül diyarının gülü, yollarına gül sersem.!
Ne olur bana bir kez, bana bir kez gül dersem.?

Sensiz her renk ölgün, her renk karadır.
Kalbimde onulmaz derin yaradır.
Sen gittiğin günden beri feryadım
Karşımda su sağır-kör duvaradır.

Gül diyarının gülü, yollarına gül sersem.!
Ne olur bana bir kez, bana bir kez gül dersem.?
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Günler

Günler, geçmek bilmese, bütün renkler solsa da..
Bitecek, bitecek…ne kadar zalim olsa da..!
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Hasret Mektubu

Gittiğim arpa boyu yol, şaşar kalırım.
Her biten  gün Dicle’den bir milim yol alırım.

Her biten gün, ufukta bir ümit ışığıdır.
Alında birikense, zamanın kırışığıdır.!

Uzaklarda bir baykuş öter, bir çakal ulur.
Dalmaya görsün insan, bu girdapta boğulur.!

Zift gibi örtüverir her bir yanı karanlık.
Düşünmesem ne olur, İstanbul’u bir ânlık.?

Her akşam bir yıldız kayar gökyüzünden.
Dağlar dolusu selâm biricik öksüzünden.!
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Hayallerim Vardı

Benim sinemalarım vardı
Sonu mutlu biten aşk filmleri oynatan.
Bendeniz saftorik
Perdedeki jön primiye…
Gözyaşı sular sebil
Ağlamazsan para iade…
***
Hayallerim vardı
Saf ve temiz.
Kırmızı panjurlu bir ev.
Camlarından sarkardı
Renk renk sardunyalar
Hercaisi,mavisi,yeşili.
***
Hayallerim vardı
Dünyaya sığmaz
O küçük perdeye sığardı..
***
Artık mutlu bitmiyor
Şimdiki zaman filimleri..
Önce ekmekler bozuldu
Sonra da aşıklar..
Kadını kalleş bıçak
Sırtından hançerliyor
Erkekse  ondan beter
Süklüm püklüm
Sadece içerliyor.
***
Çocuktum ufacıktım
Her şey bana  kocaman devdi.
Şimdi dünya avuçlarımda
Küçüldükçe küçülen bir oyuncak..
***
Hayallerim vardı
Kötü hayalleri kovardı
***
Mutlu hayallerim vardı..
Hayallerim hayallerim …
Şimdiyse; sadece boş kalan
Ellerim…
***
Seni de yendi,
Beni de yendi,
Bu  zalim dünyanın fendi.
İşte  canımın içi,buraya kadar
Bu filimin THE END’i.
***
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Hep O Şarkı

Başka iklimlere  uçuran bizi..
Bu şarkı..bu şarkı.. geçmişin izi..!
Orda düşler gerçek, gerçekler hep düş
Renklerden bir hevenk, renklerle cümbüş.!
Yas tutan mevsimler artık tutmasın.!
Güller ağlamasın ve ağlatmasın.!

 (İstanbul-1986)
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Hüzün

Solmakta güneş, renk-renk, perde-perde,
Siyah örtüsünü hazır giymeye..
Ben de herkes gibi, boş versem derde..
İçimde her akşam, bu hüzün niye.?

KENAN MİM ERYİĞİT

http://www.antoloji.com


www.antoloji.com - kültür ve sanat

İstanbul

Görünür gözüme başka biçimde,
İstanbul, kalbimi gömdüğüm şehir.!
Onulmaz yaralar  açıp içimde
Şifa niyetine içtiğim zehir.!
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Kırık Kalpler

Yollar ayrılsa da  kol-kol, bir yerde birleşir.!
Kırık kalpler..söyleyin, nasıl-nerde birleşir.?
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Mektup

İstanbul’da da aynı ay, aynı yıldız.
İstanbul’u tek sen varsın diye seviyorum.!

Her şey bu dünyada süs-püs, parlak yaldız.
Dünyayı, tek sen varsın diye seviyorum..

Yazmasını  sevmediğim mektubu yalnız,
Karşımda tek sen varsın diye seviyorum.!

(Mardin-Silopi)
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Niçin?

Aydınlık güne hasret, karanlıklar içinde..
Hep sorular toplanır, tek kelime:”NİÇİN”de.!
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Paradoks

Bir yanda korkular, bir de hicran yarası..
Düğüm düğüm karışmış, lif lif koparılmışım.!
Şaşırıp kalıverdim, iki ateş arası..
Çepçevre sarılmışım, çepçevre sarılmışım.!

Döner döner de,başı dönmez dünyanın yine..
Kaç ton ağırlık varsa yükle yükle beyine..
Ölüm mü, sonsuzluk mu, bunlar senin neyine.?
Sanki; toprak-su değil,ateşle karılmışım.!

Yum gözlerini, düşün geçmişi..kaç saniye.?
Bir film şeridi gibi, bu kadar kısa,niye.?
Koşup geldin bugüne, hep yarın diye,diye.!
Anladım..meydan yere örnek yaratılmışım.!
,
(Not:: yazdığım ilk şiir.Mazur görün.!)
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Rabbim

Geçmek bilmeyen zaman, solmak bilmeyen bir renk.
Kefeler bin dert yüklü, her şey birbirine denk.!
Öyle bir karmaşa ki, gözümde tüter âhenk.!

Rabbim; yok et uzayan şu gurbet yollarını.
Rabbim; geri çevirme, çilekeşin kollarını.

Bana ne oldu böyle, her şey karma karışık.
İki dağ arasında birbirine sıkışık.
Can evimden ses gelir:”Neredesin ey ışık.? ”

Rabbim; yok et uzayan şu gurbet yollarını.
Rabbim; geri çevirme, çilekeşin kollarını.

Kâh, bir bulut yığını üstünde süzülürüm.
Kâh, yerden binlerce kat derine büzülürüm.
Bu kervan geçmez yerde, boş yere üzülürüm.

Rabbim; yok et uzayan şu gurbet yollarını.
Rabbim; geri çevirme, çilekeşin kollarını.

Gelip de dürter şeytan,sinsice ara sıra.
Hep O’nu  hatırlatır, hep ondan bir hatıra.
Sığdıramam özlemi, yazsam da bin satıra.

Rabbim; yok et uzayan şu gurbet yollarını.
Rabbim; geri çevirme, çilekeşin kollarını.

Toplanmış  göğsümün  bir noktasında sızılar.
Avutmaz oldu artık, ne mektup, ne yazılar.!
Gönlüm..deli gönlüm hep sevdiğini arzular.

Rabbim; yok et uzayan şu gurbet yollarını.
Rabbim; geri çevirme, çilekeşin kollarını.
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Sevgi Emek Demek

Sevgi emek demek,aşk baş tacıdır.
Her ne varsa iyi, bilir Yaratan.!
Kalmadı eser, ne benlik- kibirden..
Ne kadar anlamsız, kof-boş, sıradan
Oluverdi sensiz hayatım birden.!
Sevgi emek demek,aşk baş tacıdır.
                       ***
Anladım aşkın bir adı:ACIDIR.!
Sensizlik işkence oldu,bak bana
Gör neler yaptı, ne olur anlasana.!
Bu son şiir, atma sakın yabana..
Ne çok muhtaçmışım meğer ben sana.!
Anladım aşkın bir adı:ACIDIR.!
                       ***
Seviyorum seni ben, seviyorum.!
Ummanda bir katre damla olmuşum.
Upuçsuz çöllerde bir zerrecik kum.
Yuvası yitik bir göçmen kuşmuşum.
Sanki yıllar geçmiş ben uyumuşum.
Seviyorum seni ben, seviyorum.!
                       ***
Sevgi emek demek,aşk baş tacıdır.
Anladım aşkın bir adı:ACIDIR.!
Seviyorum seni ben, seviyorum.!
Bu derdin; bu bir çift lâf, ilâcıdır.
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Sevgilim

Gözlerin dolu hüzün
Gülmüyor niçin yüzün.?
Ben miyim sevgilim hep,
Bütün bunlara sebep.!

Kordan bir ateş gibi
Yaksın da tenim seni.
Göğe varan dev gibi
Sarsın bedenim seni.
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Sigaramda Duman...

Ne dertler saklar.?
Sigara dumanı..
Havaya üflenen.!
Tüyden hafif, çökük
Omuzlara yüklenen...
Ne dertler saklar.?
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Son  Tren

gün gelip...
saat çalıp...
kurgusu biten
bir oyuncak
gibi yaşamak
istemiyorum ben.!
bırakın yetişeyim,
şimdi anladım ancak.!
gerçeğin peşinden,
kalkmadan tren.....!
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Sonbahar

Asılı dallarında binbir yaprak inliyor.
Topraksa suskun, mahzun bu şarkıyı dinliyor.
Hafif bir rüzgâr esse, oynaşır ince titrek.
Duyulur çarpıntısı,binlercesi tek yürek..!

(Kırklareli-Vize)
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Tadı Kalmadı Eski Bayramların

Eski bayramların tadı kalmadı
Törpüsü zamanın çok çalışıyor.
Zaman denir ya; her şeyin ilacı
Gidene insan çok zor alışıyor.

Önce dedem,sonra  da babam gitti.
Peşleri sıra o kocaman boşluk..
Benim için bayram denen şey bitti
Panayır misali gerisi hoşluk..
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Teklif

Ben başka dünyadanım, başka kapıya derse,
Düşünmek bile acı.. ya terk edip giderse.!
Nasıl bir korkudur bu, vücut kimyamı bozan.?
Ya beni kabul etmez, ya beni reddederse.!
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Uzaklık

Kemiriyor beynimi zehirli bir engerek,
“Yakındayken uzaklık” demek bu olsa gerek.!
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Veda

İncili köşkten, kara bir zindana tıkıldım.
Ve yapayalnız kaldım, çaresiz yapayalnız.!
Dört duvar arasında sendeledim, yıkıldım.,
Döndü hep etrafımda sürüyle parlak yıldız.!

Kader, tombalasından kurban bir beni seçti.
Tek damla suya döndüm ve benliğimi içti.
Yaşadığım o hayat bir-bir önümden geçti.
Sevdiceğim, boş dünya, sizler hoşçakalınız.!
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Zaman

Bir değirmen.. her şeyin içine atıldığı,
Öğütüp, öğütüp de, aynaya şaşıyoruz.!
Bir müzayededir bu, her şeyin satıldığı,
Zaman; sudan ucuz, aynada yaşıyoruz.
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