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Hasan Hüseyin Özak
İçim de yaşanmamış o kadar deli sevdalar var ki, içim de gidilmemiş o kadar
yer var ki, içim de yazılmamış o kadar çok şiir var ki..Ama yine içimde
eksiltmediğim o kadar güzel gece mavisi umutlarım varki.........

Eserleri:

Henüz yok
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23 Nisan

Hepimiz biriz ama dünyada ilkiz
23 Nisan Çocuk Bayramı
Atamdan hediyemiz
Başka hangi önder yapmış ki bunu
Bir kucak gül gibi sarmış toplumunu

Genciyle, yaşlısıyla herkes onun izinde
Her bayram Atatürk parlar gözlerimizde
23 Nisan bizimdi şimdi tüm çocukların
Vatan bize emanet, ruhun şad olsun Atam
İzinden dönmeyecek küçük yavrukurtların

Not: Kendisi küçük ancak yüreği büyük oğlum Enver ÖZAK’ın  yazdığı 23 Nisan
Şiirlerinden birkaç tanesini burada yayınlamak istedim. Kendisi Nazilli 5 Eylül İlköğretim
Okulu 4 / C sınıfı öğrencisidir

Hasan Hüseyin Özak
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Adalet

Sizce adalet önemlimi?
Ya aç gözlüler, hırsızlar, caniler, katiller!
Adaleti yoktan var eden,
önemsizi önemli kılan,
onlar değilmi?

Hasan Hüseyin Özak
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Ağlarmıydın

Düşün ki bir an, sen ben olmuşsun, ben de sen
Düşün ki bir an, sen beni sevsende, ben seni sevmesem
Yada sever gibi görünsem
Biraz dalga geçsem seninle, vakit geçsin diye.
Ve sen beni ölesiye sevsen
Rüyalarını hep benimle süslesen
Anne demeyi unutsan, hep benim ismimi söylesen
Benim ismimi yazsan, bulutlara, sevdalara
Lakin bende o sırada, unutuversem seni
Hiç görmemiş gibi geçsem yanından
Ve artık bundan sonra hiç umursamasam
Ağlarmıydın geceleri,
Başını taşlara vururmuydun,
Şimdi benim yaptığım gibi

Hasan Hüseyin Özak
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Atatürk Çocuğuyum

9 Yaşındaki oğlum Enver'in okulda ders konusu olarak yazdığı iki adet şiirini iki tane
pırıl pırıl Atatürkçü çocuk yetiştirmenin verdiği gurur dolayısı ile burada yayınlamak
istedim
(I)

Atam öldün gittin, öldün ama bizim için yaşıyorsun
Kalbimizde yaşıyorsun
Seni resimlerde görüyorum
Verdiğin hediyelerle anıyorum
Örneğin kurduğun Cumhuriyet
Bayramlarını kutlarken hep seni arıyorum
Sen toprağında huzurla yat
Kurduğun Cumhuriyeti bekliyorum
Atam seni Çok seviyorum

(II)

Atam bize Cumhuriyeti verdin, özgürlüğe kavuşturdun
Ay yıldızlı al bayrağımın aitında yaşıyorum
Şimdi yaşasaydın da, o elini bir kez olsun öpebilseydim
O mavi gözlerindeki pırıltıyı bende görseydim
Her gün söylediğim o marşı senden, o gururlu sesinden duysaydım
Şimdi burada olsan, biz yine de razıyız atam
Kimbililir, neler neler bulur, bizi bütün bu zorluklardan kurtarırdın
Yanıma gelemezsin, artık toprak olmuşsun
Biz seni bırakmak istemedik, toprak da istemez, eminim
Ama biliyorum sen bir yerlerden bizi görüyorsun
Ve her Türk'ün içinde kalp diye Atam sen çarpıyorsun

                                                               Enver Özak
                                                  Çeşme Mehmet Akpınar İlk Öğretim Okulu
                                                               3. Sınıf

Hasan Hüseyin Özak
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Aynı Nokta

Yaşamak dünyalıksa,
ne başı var, nede sonu.
Uyduruktan başlangıç meridyeni çizmenin, ne alemi var
Dön dolaş aynı nokta

Hasan Hüseyin Özak
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Bana Ne..! !

Ben güçlü olmaktan bıktım artık
Her zaman dayanılan omuz olmaktan,
dert dinleyen, dert anlatılan,
her şeye çözüm bulmaktan
Acıları, özlemleri yüreğine gömen,
taş gibi, kaya gibi biri olmaktan..
Yüreğim insan yüreği,
taşdan değil, etten
sayılardan ve harften değil,
duygudan ve özlemden
Ben de insanım bana ne!
Bir günlük de olsa,
ben de annemin dizlerine yatıp
ağlamak istiyorum...

Hasan Hüseyin Özak
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Batan Günün Ardından

Bir adam tanırım bizim sokakta
Çok tuhaf birisi
Akşam güneş batsa,üzülür,büzülür
Ölesi gelir,sanki güneş onun annesi
Aptal diyesim gelir ona,
alay edesim gelir.
Ama ne varki,
bazen bende ağlarım,
batan günün ardından..

Hasan Hüseyin Özak
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Bedenime İnat

Bilmezdim,
gecelerin bu kadar kahpe,
bu kadar hain,
yalnızlığınsa, yenilmez olduğunu
Yıllar yılı farkına bile varamamışım,
içimdeki çocuğun büyüdüğünü
Bir gardiyan gibi,
teker teker kilitlemekte bütün kapıları, çaresizlik
Bilmezdim,
bu yorgun kalbin hala aç, hala genç
ve şeytan gibi yeni aşklar isteyeceğini.
Geçmişi ölü gömer gibi toprağa gömüp
bedenime inat,
gün be gün gençleşeceğini

Hasan Hüseyin Özak
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Belli mi Olur

Kaç gündür,
pantolon gömlekle yatıyorum yatağa
Bir pabuçlarım eksik
Onlar da, bağı çözük, hazır kıta !
Olur ya!
Gecenin bir saatin de,
canın bir şeyler çeker
Mutfaktan bir şeyler atıştıracağına,
telefon elinin altında,
bana gel diyeceğin tutar...?

Hasan Hüseyin Özak
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Ben Bir Çınar Ağacıyım

Ben bir çınar ağacıyım
Başım yükseklerde,
özgürce yaşamalıyım
Yanımda başka ağaçlar olmasa da olur
Ben bahçelere gelemem ki
Sıra sıra,
dize dize

Ben bir çınar ağacıyım
Köküm derinlerde,
sağlam olmalıyım
Bakım da istemem tımar da
Ben öyle sevilmeyi istemem ki
yerime başka ağaç,
dikilmesin diye

Ben bir çınar ağacıyım
Öyle kolay kolay,
yıkılmamalıyım
Destek de istemem köstek de
Kimse olmasın varsın cenazemde
Ölürken,
ayakta olmalıyım

Ben bir çınar ağacıyım
Bulutlarla,
oyun oynamalıyım
Gölgemde yolcular dinlenmeli
Çocuklar el ele bedenime dolanıp,
oynamalı kardeşçe
Korkmadan salıncak kurun onlara
Diğerleri gibi zora geldiğim de
Kırılıvermem kalleşçe

Hasan Hüseyin Özak
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Beni Tanırmısın

Bir demet karanfil alsam elime
Tak, tak  diye çalsam, kapına dayansam
Boynumu büküp,eline versem
Kimsin dermisin?

Unuttuğun yılları alsam elime
Koşsam ardından zorla yetişsem
Soluk soluğa kalsam, konuşamasam
Sağol dermisin?

Bir şarkı olsam düşsem diline
Plaklarda döne döne çalınsam
Kadehlere eş olsam
Ezberlermisin?

Hasan Hüseyin Özak
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Bırak Kendini

Gitmek mi zor kalmak mı?
Tutunmak mı siyah yaşanmışlıklara,
fırtınalarda.
Yoksa, boğulmayı göze alarak,
kapıp koyuvermek mi kendini,
Mavi Umutlara

Hasan Hüseyin Özak
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Bir Başka Özledim Seni

Nedendir bilmem,
bu gün bir başka özledim seni
Nefes alırken, nefesimi bir başka çektim içime
Sigaramı bir başka içtim
Ağlamak geldi içimden, durup dururken
Bir başka küfür ettim,
bir başka baktım şu kahpe dünyaya
Ardından,
her zamanki gibi yatağıma gidip,
yorganı kafama dek çektim
Ve yine sana geldim

Hasan Hüseyin Özak
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Bir Bilsen

Sende biliyorsun, seni deliler gibi seviyorum
Boşalan bütün kadehlerimi, hep sana adıyorum
Aşktan yana şansım yokmuş, bunu şimdi anlıyorum
Ama, asıl derdimi bir bilsen
Bir defa olsun seviyorum demeden
Kapattın bu aşk sayfasını
İşte ben ona yanıyorum

Hasan Hüseyin Özak
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Bir Çiçek Açar

Bir çiçek açar,
pencere kenarında, saksıda
Her gün sevgili olur,
yalnızlıkları paylaşır, sevilir, okşanır
Açtı diye bayram yapılır
Bir çiçek açar
Yüce dağ başında.............
Adına türküler yakılır

Hasan Hüseyin Özak
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Bir Don Bir Atlet

Uzun boyu ve kara kuru yapısıyla ilk bakışta farklı bir ciddiyete  sahipmiş gibi görünse
de,  Kordon da ki en ciddi  devlet dairelerinden birinin neşe kaynağı ve maskotuydu
Ahmet. Çocuksu ruhu ve genlerinde taşıdığı espri yeteneği ile dairenin olmazsa
olmazlarındandı. Her ne kadar yaşını başını almış bir genç olsa da yine de en
küçüklerden biri olması nedeniyle erkek memurların kardeşi, genç kızların kankası, orta
yaşını geçmiş ablalarının ise evladı gibiydi. O kadar içli dışlı, sıcak bir hava vardı ki,
bayanlar bile kadın kadına sohbetlerinde Ahmet’in gelmesiyle sohbeti kesmez, hatta
Ahmet i de sohbete dahil ederlerdi.

Her ne kadar abartılmış olsa da sonuçta inkar edilemez gerçek olarak tanınmış
bir   var-yemezdi bizim Ahmet. İzmir e yarım saat mesafedeki küçük bir ilçede ihtiyar
anne babasıyla oturuyor, belediye otobüsünün dışında bir arkadaşının arabasıyla
daireye gelmesi veya sefertasında getirdiği öğle yemeğinin dışında, büfe de bile bir
şeyler yediğinin görülmesi günün konusu oluyordu.

Milli ve dini günlerdeki daire içi bayram seremonileri  Ahmet le daha bir
kalabalık, daha bir renkli, daha bir neşeli ve öneme binaen kutlanır olmuştu. Her
bayram sonrası Ahmet giriş kapısında ilk gelen ve bekleyen olarak ağabeyleriyle sadece
tokalaşır bayan kankaları ve ablaları ile ise sarılıp öpüşmeden göndermezdi içeriye.

Bir öğle yemeği arası ablaları kendi aralarında konuşurken ilk defa Ahmet in
gelmesiyle susmuşlar ve konuyu değiştirerek, Ahmet i bir bahaneyle göndermişlerdi.
Bir gün sonra Ahmet in doğum günüydü ve Ahmet in bile bi haber olduğu o gün için
karınca kararınca kendi aralarında bir şeyler toplayarak O na bir hediye almayı
düşünüyorlardı. Aralarından iki kişi görevlendirildi ve karar alındı Ahmet e güzel bir
takım elbise alınacaktı. Ahmet in kaç numara elbise giydiğine gelince, milli ve dini
bayramlar sayesinde bütün bayanlar Ahmet in ölçüsünü de numarasını da zaten ezbere
biliyordu.

Ertesi gün Ahmet hediyesini almış, ablalarının ısrarıyla denemek için arşive
iniyordu.

Dairenin arşivi, bodrum katta, tıka basa dolaplar, raflar ve tomar dosyalarla
dolu, karanlık, tozdan lambaları bile ışık vermez olmuş, okulda yaramazlık yapan
çocukların ceza olarak kapatıldığı kömürlüklere benziyordu.   Daireye yeni atanan Sibel
ise genç ve güzel olması bir yana çekiciliği ile tüm erkek memurların dikkatini çeken ve
bunun farkında olup hafif kasıntı hareketleriyle diğer bayanların sivri bakışlarına hedef
olan bir tipti. Sibel hediye olayından habersiz arşive inmiş elindeki evrakın devamını ve
eklerini bulmaya çalışıyordu. Sibel işine dalmış, loş ışığın altında silüet gibi görünüyor,
kapıdan girişte dikkatli bakılmadığı sürece hareketsiz  öylece duruyor, seçilmiyordu.
Tam o sırada demir kapı hızla ve heyecanla açıldı, gelen Ahmet ti ancak gerek arşivin
ışığından, gerekse Ahmet in heyecanından,    Ahmet in kimseyi gördüğü yoktu. Kapının
hızla açılmasıyla Sibel biraz tedirginlik geçirse de kim olduğunu görmek için bakarken
içeri giren erkek kapıyı arkasından kapattı, Sibel tedirginliği atmaya çalışırken bu defa
içini saran bir korkuyla ürperdi, hala içeri giren erkeği ses çıkarmadan, hareketsizce ve
gözüyle takip ediyordu. İçeri giren erkek  kapattığı yetmiyormuş gibi bu defa kapıyı
arkadan kilitledi. Bu sırada Ahmet biri gelmeden, kapının açılıp, tam üzerini
değiştirirken uygunsuz vaziyette yakalanmadan giyinip çıkmak için acele ediyordu.
Sibel kalbi hızlı hızlı atıp, saç diplerine kadar saran bir titremeyle öylece bakıyordu,
arşive inen, kapıyı kapatıp ardından da kilitleyen erkeğe. İçeri giren erkek kapıyı
kilitledikten sonra sırtını kapıya vermiş Sibel e doğru dönerek  önce gömleğini çıkarmış,
kemerini çözmüş, bu defa fermuarı açarak pantolonunu indirmeye başlamıştı.
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             Sibel çığlık atmaya çalışıyor ancak boğazına bir şeyler düğümlenmiş, kısık bir
hırıltıdan başka bir şey çıkaramıyordu. Ahmet ortada bir atlet ve bir don, kafasını
kaldırınca Sibel ile göz göze geldi, ikisi de bir birine korku dolu gözlerle bakıyor ancak
hareket bile edemiyorlardı, birkaç dakika öylece donmuş bir şekilde bir birine baka
kaldılar ve ardından arşivden tüm daireye yayılan müthiş bir kadın çığlığı duyuldu,
ardından bir çığlık daha ama bu çığlık daha gür ve herkesin tanıdığı Ahmet ten
geliyordu. Bu çığlıklar üzerine odasından çıkan Müdür Bey ne oluyor derken, önünden
elinde pantolonu ve gömleğiyle bir don, bir atlet Ahmet, onun ardından da Ahmet i
yakalayıp geçen bir hızla, gözleri korkudan faltaşı gibi açılmış Sibel…

Her ikisi de çığlık ata ata,  neden ve nereye koştukları belli olmadan, şaşkın bakışların
arasında koridorun derinliklerinde kayboldu gitti…

 Takım elbise mi?
             Bilmeeemmm…! ! !  O hala arşivde ve kaç gündür Ahmet in dönüp gelmesini
ve giyilmeyi bekliyor

Hasan Hüseyin Özak
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Bitti

Benim için her şey bitti sanırım
Yol değil artık gittiğim yollar
Hele o elini tuttuğum kızlar
Şimdi beni görselerdi diyorumda
Göz yaşına inat!
Hatırlamak bile istemiyorum

Hasan Hüseyin Özak
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Bitti Mevsimlerimiz

Terk ediyor birer birer bütün sevdiklerimiz
Öksüz kaldı dilekler, candan özlemlerimiz
Hayat bir dipsiz kuyu bense bir damla su
Ne yaz kaldı ne bahar, bitti mevsimlerimiz

Hani karlı dağlarda çiçekler açacaktı
Gönlüm çiçek renginde sevgiyle dolacaktı
Yeşermeden kurudu bir bir çiçeklerimiz
Ne yaz kaldı ne bahar, bitti mevsimlerimiz

Hasan Hüseyin Özak
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Bu Bayram Bizim

Bu gün 23 Nisan bütün çocuklara bayram
Her Türk sana minnettar,minnettar bütün vatan
Türküm, doğruyum, Atamla gururluyum
Mutluyuz, neşeliyiz tüm dünya bize hayran

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kan ise
Bu gün bütün bir dünya, bizlere hayran ise
Gazi Mustafa Kemal dir bunlara anlam katan
Biz yolunda bekçiyiz,sen rahat uyu Atam

Not: Kendisi küçük ancak yüreği büyük oğlum Enver ÖZAK’ın  yazdığı 23 Nisan
Şiirlerinden birkaç tanesini burada yayınlamak istedim. Kendisi Nazilli 5 Eylül İlköğretim
Okulu 4 / C sınıfı öğrencisidir

Hasan Hüseyin Özak
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Bu Gün 23 Nisan

Bu bayram bizim, bu bayram benim
Kutlamaya hakkım var
Bütün insanlar bir, her çocuk hürdür ama
Benim biraz farkım var

Bin ölüp bin doğmuşum
Özgürlükle yoğrulmuşum
Tüm dünya bir olup da başıma üşüşsede
Her seferinde silkinip, yeniden doğrulmuşum

Başka hangi millete nasip olur ki böyle
Gözleri çakmak çakmak, saçlarıysa bir yele
Atamdan hediyedir bize  23 Nisan
Haydi bütün çocuklar verelim hep el ele

Not: Kendisi küçük ancak yüreği büyük oğlum Enver ÖZAK’ın  yazdığı 23 Nisan
Şiirlerinden birkaç tanesini burada yayınlamak istedim. Kendisi Nazilli 5 Eylül İlköğretim
Okulu 4 / C sınıfı öğrencisidir
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Bu Gün Benim Doğum Günüm

Bu gün benim doğum günüm
Ve ben ölmek istedim anne
Ölümüme yakın ne günahlar işledim,
kaç zalimi güldürüp,
bilmeden kaç masumun kanını içtim
Beceremedim yaşamayı, beceremedim işte..
Böyle olsun istemezdim anne..
Ölümüm doğum günümde mi olacaktı
Nerden bileyim,
sen nerden bilirdin,
değil mi anne..
Yoksa hiç doğururmuydun,
sıcak koynunda saklarmıydın hiç,
soğuk gecelerde
Üstelik bu gün kandil
Günahlarım katmerlenir mi anne
Cümle alem el açmış yalvarırken tanrıya
biliyorum,
sende mutlaka açmış seccadeni
benim için, bizler için,
duadadır ellerin
Dualarımız kabul olmadı anne
Çoktur günahlarımız,
affettiremedik kendimizi,
affettiremedik anne..
Kulaklarımda bir türkü ve şairin dizeleri
Ellerimizin büyük boşluğu..
Ne boşluklar doluyor beynimde,
ne de uğultular diniyor
Dinmiyor, susmuyor anne
Tek üzüldüğüm şey,
arkamdan baka kalışın olacak
Gözyaşlarına dayanamam anne
dayanamam feryatlarına
Bilirmisin, şu sevemediğim dünyada
hissedebildiğim tek şey,
senin sevgindi anne
O sımsıcak bağrına basışın,
her şeyi ama her şeyi karşılıksız verişin,
gözlerime bakarken gerekirse ölüşün..
Hala tek hissedebildiğim şey
Sen,
sadece sensin anne..
Sevgiyi bana sen öğrettin
Sevgi güzel şey oğlum,
sevgi güzel şey, her zaman sev dedin
Sevgiden korkulur mu hiç
İnan, sevgiden bile korkar oldum anne
Tanıyamaz oldum insanları,
ayırt edemez oldum yalanları
Yüreğim çok yaralı anne..
İnsan seviyorsa neler yapmaz ki,
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gerekirse ölür değil mi anne
gerekirse ölür
Eğer dayanamam diyorsan,
benim yaşamam ölümüm olacak
Senin için ölürüm anne
Biliyorum ana yüreği, git diyemezsin
Sil gözlerini,
bak buradayım,
yaşıyorum anne...

Hasan Hüseyin Özak
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Bu Gün Sıra Sizde

Oturmuşsun pencerenin önüne,
dışarı seyrediyorsun.
Nereye baktığını bile bilmeden, umarsızca.
O sırada bir silah sesiyle irkiliyorsun
Sanırım bir maganda kurşunu.
Merak ediyorsun
Tam doğrulup bakacakken sokağa,
bir sıcaklık hissediyorsun.
İnce ve tatlı bir sızı
Elin göğsüne doğru gidiyor
Ve kırmızı!
Hobbalaaa!

Hep haberlerde seyredip,
gazetelerde okuyacak değilsin ya
Bu seferde sen varsın,
gazetelerin ikinci sayfasında.
Eee hayat bu!
Bir gün de sen binersin o dört kolluya
Ve hala şaşkın,
Seni de tutarlar koyarlar çukura
Cubbalaaa!
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Bu Hayat Benim

Kadere inanabilseydim eğer sizler gibi,
..... çok daha kolay olurdu mutlu olmak.
Her şeyi atıp üzerinden,
sorumsuzca yaşamak.
Kadermiş demek..! ! !
Hiç vijdan azabı çekmeden,
en acı ölümleri bile görmezlikten gelip
başını çevirmeden,çekipte gitmek.
Oysa ben,kaderi değil,kendimi yaşıyorum.
Günahıyla,sevabıyla bu hayat benim
onun için savaşıyorum...
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Çeşme'de Bir Pazar Sabahı

Sahil boyu sandallar, yavaş yavaş salınmakta
Deniz durgun, deniz durgun...
Sahil boyu insanlar, hepsi bezgin, soğuk ve soluk
Hepsi vurgun, hepsi vurgun...
Denizin maviliği, martıların süzüle süzüle raks etmesi
güldürmüyor yüzümü
İçimde öyle bir boşluk var ki,
ne yapsam, ne yapsam da dolmuyor.
Ama sen olsaydın diyorum da,
hele siz olsaydınız diyorum da
Diyorum da bir şey gelmiyor elimden
Aşina bir yüzün gülüşüne,
dost bir sesin merhabasına hasretim
Sabret gönlüm, sabret
Ne kaldı şunun şurasında,
havaların ısınmasına.
Elbet eriyecek karlı dağların buzları
Elbet eriyecek, pas tutmuş insan yürekleri
Yollar açılacak, sen geleceksin
Kalpler açılacak, sevgi gelecek, dostlar gelecek
Yavaş yavaş mırıldanacak dudaklar,
fısıltalar gelecek
Merhabalar gelecek !
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Çocuk Olalım

Hadi gel çocuk olalım
Parklara gidip, oyunlar oynayalım
Herkes ebe olsun bizi arasın
Sen bende, ben sende
saklanıp kaybolalım...
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Çöktü Çökecek

Dinlediğim şarkılara bakıp da üzülme gülüm
Ne yeşil ördek gibi göllere daldım
Ne de
Yeşil kurbağalar gibi sularda kaldım
Ne allı turnalarla selam gönderdim bizim ellere
Ne de kanlıca çaylara sevdamı verdim

Nasıl bırakıp gittiysen bak hala öyleyim
Beni nasıl bildiysen, nasıl tanıdıysan
Hani hep derlerdi ya benim için
Kaya gibi adam
Başı hiç eğilmemiş
Ezmemiş, ezilmemiş
Her küçük çocuğun babası gibi
Her garibin, yetimin, mazlumun
Sönmeyen ateşli davası gibi
İşte öyleyim hala
Sen nasıl bildiysen, nasıl tanıdıysan beni

Ama bir ben tanıyamaz oldum beni
Öyle ağır ki başım, düştü düşecek
Öyle dolu ki yaşım, aktı akacak
Bir bedende bir can kaldı
Sen gittin gideli çıktı çıkacak
Bir Hüseyin in vardı ya canım dim dik ayakta
Tez gel gayrı
Çöktü çökecek
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Dedemin Dilinden

Bıçak gibi bir delikanlıydım
Gözlerim, sevda yüklü bakardı
Ellerim bir tuttumu,
bir daha bırakmazdı
Yere her basışımda,
sanırdım ki, toprak titriyor
Sanırdım ki, dağ taş yol olmuş,
önümde eğiliyor
Hele bir zeybek türküsü duymayayım
Kartal gibi kanatlarımı açtığımda
Süzülürdüm be civanım,
süzülürdüm anasını satayım
Mahallenin delikanlısı,
genç kızların sevdalısıydım
Serde gençlik, yürekte efelik vardı
Çakıcı gibi, Yörük Ali gibi
İsmim dört bir yana nam saldı
Oh ulan koca dünya,
kimler geldi, kimler geçti
Bir sen,
bir de yiğitliğin
adı kaldı...
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Deli Bozuk

Yüreğim donup kalıyor,
nefesim içimde hapis, sana dokunurken
Bir çöl rüzgarı gibi yalayıp geçer nefesin
Açamam gözlerimi,
Hayalimde bile seni öperken
İşte ben böyle deliririm,
deli bozuk olurum, seni her hatırlayışımda,
Durup dururken
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Deli Olduğum İçin Sevdim

Ben seni,
beni mutlu ettiğin için değil,
sadece sen mutluyken mutlu olabildiğim için sevdim

Ben seni,
ellerimi tuttuğun için değil,
boş ellerle yalnızlığa ağladığında
bir kenarda seni izleyip,
seninle beraber ağladığım için sevdim

Ben seni,
beni sevdiğin için değil,
gururumu çiğneyip
yüreğime boyun eğdiğim,
biraz da
deli olduğum için sevdim
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Deniz-3 (Yaralı Kuş)

Kanadı olmayan bir kuş misali
Mavisi olmayan deniz gibiydim
Yaprağını dökmüş ağaç misali
Avare gezinen rüzgar gibiydim

Sen çıktın karşıma, tuttun elimden
Geceyi yırtarak çıktın tenimden
Umuda açılan kapı misali
Kalbimde patlayan şafak sevdiğim

(Sevgili arkadaşım Hilal'in yüreğinden dökülenler)
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Denize-1

Yalnızlık girdabından artık kurtuldum
Göz yaşımı kalbinin ateşinde kuruttum
Kurumuş yaprakları yollarına savurdum
Bir an önce gel diye, her gün dilekler tuttum

Bu rengin adı sensin sevdiğim
Kalbimin tek sahibi sensin sevdiğim
Bu mavi bizim mavimiz
Bu denizin rengi sensin sevdiğim

(Kalbi sevgiyle dolu Hilal arkadaşımın duygularına vesile oldum)
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Denize-2

Yalnızlık girdabında kuru bir yaprak gibi
Savruldum yıllar yılı bir tutanım olmadı
Saldım savruk yollara,aşka hasret kalbimi
Yüzüm gören oldu da, gönlüm dolan olmadı

Çok acılar yaşadım, kader deyip geçmedim
Her yüzüme gülene, yarim deyip sevmedim
Dualarla ağladım,ne dilekler diledim
Derdin nedir deyip de, bir soranım olmadı

Müjde ey mahcup kalbim, sen de erdin sonunda
Artık yalnız değilsin, mutluluğun yolunda
Başım dik, içim sıcak, bak gülüyor gözlerim
Denizimin rengi mavi, mavi sensin sevdiğim

(Hilal arkadaşımın yüreğinden kopanlar)
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Denizin Rengi

Denizin rengi nedir bilirmisin?
Herkes mavi zanneder ama,
Bilmezlerki, denizin rengi yoktur!
Yüzü her zaman gökyüzüne dönüktür denizin,her zaman
Gökyüzü maviyse,denizde mavilerin en güzeli
Gökyüzü karanlıksa,
Denizde karanlığın en acımasızı
Gökyüzü çatırdıyor,fırtınalarla yırtıyorsa kendini
Vay o denizin haline.
Deli bir çocuk gibi,ayak uydurmaya çalışır
Sevgilisine,gökyüzüne
Bilmeden kendinin renksiz olduğunu
Yaşar mavilerin en yaşanılmamışını,delicesine
Ve an gelir,
Gökyüzünün gözyaşlarıyla uyanır deniz
Uyanır ve yaşanmamış maviliklerinin inadına
Simsiyah gökyüzüne doğru kabarır, kabarır
Ve en sonunda, kayalara vurur kendini
Ancak simsiyah gökyüzüne sitem bile edemez
Bekler,beklerde yine
Sevgilisine yüz bile çeviremez
Yaşamak için derin maviliklere
Bi tanesine!
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Derinlerde.....

Aranan, zor bulunan, ne varsa...
Hep derinlerde olur ve keşfedilmeyi bekler
Cesur veya deli, ne dersen de..
Bir gün kendisini bulacak, birilerini bekler durur..
Ben derin denizlerin kaptanıyım
Sen ise sığ sulara yelken açmışsın
Yüzmesini bilmesem de senin kadar,
bırakmışım kendimi derin maviliklere
Senin gibi, ayağı yerden kesilince,
bir çırpınışta geri dönenlere
İnadına inat,
korkağına cesur,
ve delicesine....
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Diğer Yarım

İçimi kemiriyor zıtlıklarım
Meğer içimde ne zorbalıklar,
şarap içip kendinden geçen ne deyyusluklar varmış

Dışarıda palyaçolar, ışıl ışıl pervaneler,
kahkahalar, havai fişekler..
Bir sürü çocuk, sıraya girmiş kuyrukta bekliyor
Ama o kadar gürültü var ki,
O gürültüde kim duyacak
İmdatları, yakarışları, kırbaç seslerini

Durun gelmeyin, girmeyin
olmazsa olmazlarım,
beni ben yapan,
kendisi için dünyaya meydan okuyan,
zorbalıklarım, deyyusluklarım var
demek istiyorum! !

Ama dedim ya,
İçimi kemiren zıtlıklarım,
şarap içip kendinden geçen,
inat mı inat zorbalıklarım var
Söyleyemiyorum.......
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Dönüş

Bir gün memlekete geldiğimde, gece olmalı
Karanlık sokaklarda yalnız ben olmalıyım
Ayak seslerim hafiften duyulmalı
Yeni uyuyanlar, yatağına iyice gömülmeli
Sokak lambasının altında,gölgem bir uçtan bir uca uzamalı
Sonunda evime varmalıyım
Hemen girmemeliyim içeriye
Önce bir sigara yakmalıyım, kendime gelmek için
Son nefeside çektikten sonra,dinlemeliyim ses varmı diye
O sırada sende yeni yatmış olmalısın
Sokak kapısı gıcırdayarak,gecenin sessizliğini bozmalı
İlk uyanan sen olmalısın
Perdeyi aralayarak bakmalısın dışarıya
Ve beni görmelisin
Elimde valiz, gözlerim buğulu
Şaşırmalısın ilk görünce,
Bir burukluk duymalısın,bir şeyler kopmalı içinde
Koşmalısın bana doğru
Kucaklaşmalıyız doya doya
Ağlamalısın boynuma sarılarak
Hıçkıra hıçkıra
Ben teselli etmeliyim seni
Korkma artık ben geldim, her şey bitti demeliyim
Seni seyretmeliyim ay ışığında
Yaprakların arasında,okşamalıyım hasret kokan saçlarını
Ve öpmeliyim uykulu gözlerini
Valizimi sen taşımalısın içeriye
Işığı kapatmalısın evdekiler uyanmadan
Arkandan ben gelmeliyim
Artık ne kalır ki geriye...

Hasan Hüseyin Özak

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Düzen

Hızla gelen bir araba,
ve içinde çılgınlar ordusu
Aniden dönünce köşeyi,
boş bir ayran kutusu ve korku
Booom!
Ve düzen, hak, eşitlik
Tekrar basılır gaza ve bir kahkaha
Karşıya geçen cılız bir kedi
Ve kıvrılır direksiyon, gözler dolu
Miyavvv! ve düzen.....?
Tekrar basılır gaza ve kıvrılır direksiyon sonsuza doğru! ! ! !
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En Güzel Günlerim

En güzel günlerim, çocukluk yıllarımdı
Ama o güzel günler;
Bu güne yürütemediğim, inatçı bir katırdı
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Feryat

Sen bir demet çiçekle mezarıma geldiğinde
Ebedi mabedimde kıyametler kopacak
Yatak odam böceklerle ağzına dek dolduğunda
Üstümdeki otlardan feryat fışkıracak feryat

Çiçekleri koklayıp da baş ucuma koyduğunda
Çiçekler boyun büküp yaprakları solacak
Elveda deyip de yanımdan gittiğinde
Mezarımdan derin derin bir inilti duyulacak
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Geceler Güzeldir

Geceleri şiir yazmak ne güzel
Koyu karanlığın beyazlığından
Geceleri ses dinlemek ne güzel
Sır vermeyen evrenin sonsuzluğundan

Geceleri resim yapmak ne güzel
Gözlerini kapatıp hülyalarından
Geceleri nefes almak ne güzel
Uzak kalıp yaşamanın heyacanından
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Habersiz

Güneş yine batacak
Kuşlar tatlı bir telaşla,
yine yuvalarına dönecek
Kavaklar, huu çeker gibi,
yine salına salına dans edecek
Ve babamın nasırlı ellerinde,
yemek sonrası, bir bardak yorgunluk çayı
Yine sabahı bekleyip,
yine toprağı işleyecek
Abimin saçları,
yine bir kaç tel daha beyaza dönecek
Öbür tarafta;
Kahvede pişpirikler oynanacak
Gazinolar, meyhaneler,
yol kenarında bekleyen kadınlar,
atılan şuh kahkahalar
Ve yeğenlerim,
tüm bu olup bitenlerden habersiz
böylesi bir dünyada,
büyümeye devam edecek
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Hangisi

Değerli olanmı azdır,
az olanmı değerlidir?
Günlerce denizde dalgalarla boğuştuktan sonra,
karaya adım atar atmaz,
eğilip toprağı öpenle,
çölde, kör bir kuyuda,
bir tas su bulan ne düşünür, çatlamış dudaklarını ıslatırken.
Koca dağları elekten geçiren altın arayıcıları
ne kadar altın bulmayı umut eder.
Yada;
Taş ocağında mıcır çıkaranlar
işini ne kadar sever.
Gürültülü makinanın ağzından, döküldükçe mıcırlar
ne görmeyi bekler?
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Haz Duyarım

Küçücük parmaklarını avucumda sıktığım zaman
Bir haz duyarım benliğimde
Ilık bir şeyler akar kalbime doğru
Yanan gözlerinle beni süzdüğünde

Gözlerim gözlerini bulduğu zaman
Kalp denen meret durmaz yerinde
İçim boşalır boşluğa doğru
Gözlerinle yakıp kül ettiğinde

Dudaklarım dudaklarını bulduğu zaman
Bir ses işitirim kuytu köşede
Nefes almaz olurum sonuna doğru
Yanar kül olurum senin içinde
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Hediye Olsun

Kiloyla defter alır gibi aldılar gençliğimizi
Bizde farkında olmadan,parayamı aldandık ne
Satıverdik! Aldandık! Aldatıldık
Nasıl olsa ucuz diye,çocuklarına verdiler
Birer karalama sayfası oldu hayatımız,
Kalem tutmasını bilmeyen çocukların ellerinde.
Birer birer karalandı;
Çocukluğumuz,gençliğimiz, ve en güzel çağımız.
Bu kadar basitmiydi yaşamak,
Kiloyla alınıp,kiloyla satılmak.
Benden ne dava dilekçeleri olurdu oysa
Bu düzenden hesap sormak isteyenler için.
Hele üniversite öğrencileri not tutsalardı üzerimde,
Ciğerimin üzerinde,bastıra bastıra,
Çala kalemde olsa razıydım.
Hele bir aşk mektubuna ev sahipliği yapmak,
Dile gelirdi mektup,yeminim olsun
Ama olsun,
Bir odun parçası olarak yaşamaktansa
Bir karalama sayfası olmakta fena değil hani!
Buda çocuklara bizden
Ömrümüzden hediye olsun
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Her Şey Sende Bitiyor

Her şey seninle başlamıyor
Sen bir yanda duruyorsun, hayatın gerçekleri başka bir yanda
Güneş bak sensiz de doğuyor
Balıkçı motorları, sen olmadan da dönebilmiş limana
Ekmek fırınlarından, buğulu ekmek kokusu,
...........sen olmadan da dağılıyor ıslak sokaklara..
Sabahçı kahveleri, sen olmadan da sıcacık
Sen olmadan da dağıtılıyor, ince belli çay bardakları,
...........soğuktan titreyen dudaklara..
Sen olmadan da çeviriyor yüzünü çiçekler
Sen olmadan da, bekliyor uykulu gözleriyle,
..........duraklarda insanlar..
Sen olmadan da oluyor öğle paydosu
Sen olmadan da yorgun düşüyor bedenler, akşama doğru..
Hatta, sen olmadan da saat yediye geliyor,
..........sen olmadan da çalıyor, vardiyanın bitiş sireni..
Sen olmadan da içimde bir telaş,
Bir an önce, evime varmak için
Ama....
Ama..Her şey sen olmadan da, başlıyor da bir tanem
Ne zaman eve gelip, soğuk ve karanlık odamın kapısını açıyorum
Ve, duvarda resmini beni bekler buluyorum
İşte o zaman, herşey seninle beraber
.........sende bitiyor be diğer yarım
sende bitiyor be yitik sevdam, belalım, bırakıp da gidenim
sende bitiyor, beklenen ama dönmeyenim
Her şey sende bitiyor....
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İsyan

Dur be ey zalim dünya
Dur artık, dur diyorum
Yetti artık bu oyun
Yetti artık sahtekarlık
Verin benim emeğimi
Verin benim göz nurumu
Alın terimi
Hepsini geri istiyorum.
Yoksa,
Tazminatta istemem, malulen emeklilik de
Ben yapacağımı bilirim
İstifa ediyorum.
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İşte Hayatımız

Bir serçe gibi ürkek,
bir şahin gibi keskin
Hemen gidecekmiş gibi duran,
hiç gitmeyecekmiş gibi kalan
falan, filan....
Hayat gibi, ölüm gibi,
müebbet hapse mahkum
Yeni doğmuş bir bebek gibi
masum....
İşte hepimizin hayatı;
Bir baş, bir orta ve birde son.
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Kaç Kişi Bilir

Sahilde bronzlaşırken
Yada, ekin tarlasında çalışırken, güneşin altında
Gece olunca hayaller kurduğumuz
ve altında romantik şarkılar dinlediğimiz,
yıldızların ve samanyolunun,
hala orada olduğunu kaç kişi düşünür?
Ve,
gece olunca yıldızların tekrar gelmeyeceğini
sadece renklerin solduğunu,
kaç kişi bilir?
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Kapağın Azizliği

Yağcılık ta değil ama bizim dairede şeflerle olsun, müdürle olsun aram pek iyidir.
Geçenlerde Müdür Bey  Defterdar Bey ile bir fotoğraf çektirmiş, her nasılsa ikisinin
ortasında kaşla göz arasında bende çıkıvermişim, Müdür Bey bile fotoğrafı gördükten
sonra farkına vardı.

Neyse, bizim dairede beni herkes sever ama bir yağcılık ve pintilik yakıştırması
tutturdular, adımız pinti yalaka kaldı. Gerçi ben buna tutumluluk, daha doğrusu maddi
hassasiyetlik, anti savurganlık diyorum ama milletin ağzı çuval değil ki büzesin.

Bizim dairede çeşme suları içilmez, herkesin masasının altında bir şişesi,
damacanası, bidonu, sürahisi vardır. Benimde nacizane ve memurane   bir şişem var
ama kapağını kaybettiğimden beri bir türlü bir kapak alıp kapatamadım. Şefim her
seferinde oğlum git şu bakkaldan bir kapak al dedikçe ne gereği var deyip kağıtlardan
tıkaç yapmayı uygun buldum.

Bir gün arkadaşımın masasına çay beleşlenmeye, pardon çay içmeye gittiğimde
şefim kızgınlıkla yanıma gelip elini cebine attı ve al dedi, sana kapak! ! ! Pintiliğin
yüzünden geberip gideceksin! ! ! Bende kapak bulmanın azarlanmamı bastıran hazzıyla
teşekkür ettim ve gömleğimin yaka cebine koydum. Kapak orada kaldı ve bana acı
sürprizini yapıncaya kadar da unutturdu kendini.

Günlerden cumaydı ve Cuma namazını kılmak için Müdür Bey önde, şefimiz
arkada    (yağcı herif)   tabi ki bende onların arkasında camiye gittik. Ben her zamanki
gibi en ön saflarda ve Müdür Bey in hemen sağında yerimi almıştım. Ezan okundu
herkes toparlandı ve ayağa kalktı, bir gözüm hocada bir gözümde Müdür bey de Allah-u
Ekber  deyip rukuya eğildik. Eğildik ama keşke eğileceğime yerin dibine girseydim.
Herkesin cebinden gözlük düşer, sigara paketi düşer, para düşer benimkinden de şişe
kapağı düşüpte tıkır tıkır Müdür Bey in önüne doğru gitmez mi…  Rezil olmuştum ama
çaktırmadan da müdüre bakıyordum, gördü mü diye. Hemen o an kendi kendime karar
verdim, secdeye eğildiğimde el yordamıyla kapağı bulup pantolonumun yan cebine
koyacaktım. Allah-u Ekber   deyip yere uzandım, ama benimki uzun atlamaya benzer
bir uzun yatış olmuştu. Hemen elimi uzatıp kapağı aramaya başladım, elime kapak
haricinde her şey geliyordu, bir ara yumuşak yumuşak bir şeyler geldi elime, merak
edip kafamı kaldırdığımda önümde namaz kılan sakallı bir adamın da kafasını çevirip
bana baktığını gördüm. Göz göze geldik, birkaç saniye bakıştık, o birkaç saniye bana
birkaç asır gibi gelmişti. Meğer adamın arkadan ellemedik yerini bırakmamışım.

Şimdilerde yine namaza gidiyorum ancak derler ya, erkekler önde kadınlar
arkada kılar namazı, ben de en arkada kılıyorum. Bellimi olur milletin yaka cebinde ne
taşıdığı…
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Kara Deliktir Gözlerin

Kara deliktir gözlerin
Bir kere kapılmaya gör
Kurtulmak mümkün değil
Neyim var neyim yok, içine çekiyorsun
Ve ben, parça parça kayboldukca gözlerinde
Şeytanmısın..
Rüyalarımıza giren cadı,
ölü aşklarla beslenen aşkobur,
yoksa kendince tanrımısın,
nesin.....
Her seferinde,
daha da büyüyorsun
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Kardelen

Mutluluk uçurumun kenarında bir kardelen
Bekleyeceksin açım zamanını
Ve zamanı gelince, delince o beyaz örtüyü
Ya yorulmadan çalışacak,
yıkıp indireceksin uçurumu dizlerinin dibine.
Yada düşmeyi göze alarak
yürüyeceksin zirveye
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Kendimi Düşünürüm

Kendimi düşünürüm çay bardağında
Karıştırdıkça eriyen şeker gibi
Eridiğimi hissederim zamanın sonsuzluğunda

Kendimi düşünürüm saatin burma kolunda
Döndükçe boşalan bir yay gibi
Rahatladığımı hissederim her geçen saniyenin ardında

Kendimi düşünürüm tabancanın namlusunda
Her el ateş edildiğinde
Kendimi bulurum hürriyetin kucağında
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Kişiye Özel Sinema

Sadece senin için bir film çektim
Başrolünde sen varsın,
diğer rollerde de sen..
Seslendiren sen, yöneten sen,
kötü adam, iyi adam,
salak oğlan, ağlayan, ağlatan, bazen de figuran..
Senaryosunu kim yazdı bilmiyorum
Belki büyük bir üstat,
belki anonim,
belki de doğaçlama yapacaksın
Bir gün filmi makineye takıp, bitene dek seyredersin
Hiç rahatsız olma,
çünkü, koca salonda
Sadece sen olacaksın..!
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Korkak

Ölsemde kurtulsam dersin
Madem ki bu haldesin,
sende bu korkaklık varken,
bırak kurtulmayı,
hayatta ölemezsin! !
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Korkma Yanımdasın

Farzet ki bir rüyadasın
Hayatın son deminde, yolunda sonundasın
Gözlerinin feri gitmiş, dudaktaki ateş sönmüş,
zaman rüzgarının önünde, erezyondasın.
Geri dönmek nafile,
karanlıkta mum ile, aranan bir hurdasın.
Şimdi aç gözlerini,
sıkıca tut ellerimi,
korkma!
Yanımdasın..

Hasan Hüseyin Özak

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Korktuğum Şey

İster döv, ister öldür
Senden korkmuyorum
Ne dersen de, yerden yere vur beni
Sözlerinden korkmuyorum
O gözlerin var ya, o gözlerin
İşte ben o gözlerinden korkuyorum
Bir gün beni görmez diye
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Korkum Yok Artık

Biliyor musunuz ben,
anamdan işittim ilk azarı
Daha beşikteyken, ağladım da uyutmadım diye
Babamdan işittim ilk küfürü,
büyüdüm de başına bela oldum diye
En sevdiğim öğretmenimden yedim ilk tokadı,
oyuna dalıp, ders zilini duymadım diye
Ey siz dünya kötüleri!
Felek denen düzenbazlar
Sizler daha ne yapabilirsiniz ki bana
Korkum yok artık karanlık gecelerden
Merakım da yok artık,
güneş tekrar doğar mı diye
Ey ilahi güç çek kılıcını
Savur savurabildiğin kadar
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Kurtarın Beni

Hayallerim, ümitlerim, beklentilerim,
Sizin yüzünüzdendir hep bu halim.
Çıkarın beni bu odadan, kırın kafatasımı
Ne olur ağlatmayın beni,
İstemiyorum ağlayan gözleri,
İstemiyorum tutan elleri,kalpleri,ciğerleri
Haydi ne olur,kurtarın beni.
Alın beni götürün uzaklara
Issız çöllerde bırakın, aç kuşlar yesin bedenimi
Yalnız geriye dönerken,
Sakın unutmayın kendinizi
Hayallerim, Ümitlerim, Beklentilerim !
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Kuyruksuz Maymun

Kapkara bir karanlığın en orta yerinde,
kuyruksuz bir maymun
Elindeki pisliğini sürerken suratına
daha çok benzemekte en son nesli insana
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Küçüklüğüm

Gel yanıma küçüklüğüm
Kucaklasın seni, ihtiyar benliğin
Sevsin, okşasın, öpsün
Ne kadar çabuk büyüdün yumurcak desin
Koklasın taze tenini
Ve yoklasın ihtiyar beynini
Bir şeyler hissetsin...
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Lunapark

Lunapark ne güzeldir değil mi ?
Atlı karıncılarla, çarpışan arabalarla,
babandan kopardığın üç beş kuruş harçlığına dokunmadan
Veli'nin oğluyla beraber
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Maske

Gece olur şairlere gün doğar
Ve içimdeki delikanlı çeker gider
Yalnız kalırım
Annesini kaybetmiş bir çocuk gibi ağlarım
Sabah olmaya görsün
Maskemi takmış,
herkese selam
Yollardayım...
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Mavi Umuttur

Deli gibi, elimde fırça
her şeyi, ama her şeyi maviye boyuyorum
Seni de mavilerin en orta yerine
koyu mavi, cam gibi,
bir nazar boncuğu gibi,
maviliklerin ortasına koyuyorum.
Mavi umuttur! Bir uçurtma gibi
Açtım uçurtmamı, saldım mavi gökyüzüne
Sana doğru uçuruyorum

Hasan Hüseyin Özak

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Melankoli

Kaç gecenin ayazında ısıttım ellerimi
Ve sensiz bedenimi
Bir bilsen….
Ve kaç hayal kurdum
Olmayan sevgililer üstüne
Hayallerimi bir görsen…
Hepsinde sen vardın ve hiç birinde sen yok
Hepsi de Leyla ile Mecnun gibi yaşandı
Ve hepsi de yaşanmadan,
Bitti gitti, daha başlamadan..
İçimde ilaçtı, zehirdi, ana sütüydü, katrandı..
Bir bilsen sevgili bir bilsen
Senin yokluğunda bu gönül
Ne muştularla sevinip ne acılara katlandı
An geldi, kanatlandım, kanat açtım
Gözlerinin öbeğine, gökyüzüne
An geldi gözyaşlarınla beraber indim
Gözlerinin rengine, maviliğine
An geldi sevgimize ayak uydurup, çağlayanlardan kopup
Yıktım geçtim dağları, ovaları, köyleri, şehirleri
An geldi, duruldum sakinliğinde
Ve an geldi ağladım dizlerinin dibinde
Gitme dedim, yalvardım sen gelmeden önce..

Kaç temmuzda ıslattım sensiz bedenimi
Ve sensiz hayallerimi,
Kaç defa zindanlara atıp kaç defa azat ettim
Bir bilsen…
Ve kaç hayal kurdum
Yaşanacak aşklar üstüne
Kutuplarda güneşim, çöllerde meltemimdin
Her yağmur sonrası açtın dallarımda
Ve her hasat vakti saçlarının renginde, tarlamdaki ekinim
Çıkınımdaki bir somun ekmektin bazen,
Bir testi su ve bir avuç zeytin..
An geldi peşin sıra yollara düşüp tozu dumana kattım
Altını üstüne getirdim sokakların
An geldi yol bitti, ağladım seni her kaybedişimde
Ve an geldi buldum seni her gittiğin yerde
Ayaklarına kapandım, gitme dedim
…….. yalvardım,
Sen, gelmeden önce…

Hasan Hüseyin Özak

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Muucck

İyi bir atış yapacaksan,
hedefi tam oniki den vuracaksan,
kendini hedefe kilitle
Gözlerini kapat,
vücudunu rahat bırak,
nefesini tut..
..............................
Eşşeek..! !
Yine kandırdın beni
Muuucck
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Ne Çare

Ölüm sonmu, başlangıçmı
ekşimi, acımı, tatlımı,
bunu hiç bilemeyeceğim.
Bir gün gelip bilsem bile,
ne çare!
Size değil,
böceklere söyleyeceğim
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Ne Olur Gel

Ne olur gel!
Gel de al şu kalbimdeki acıyı
Ne olur gel!
Gel de dindir şu içimdeki sancıyı
Sen geleceksin diye,
açık duruyor hep yüreğim
Öp de ıslat dudaklarımı,
ne olur, kurumadan gel

Ayaz tuttu her yanımı, bak tutmuyor ellerim
Sen yokken hep karanlık, ışık bulmaz gözlerim
Hayalinle avunur, sana açık yollarım
Al da ısıt bedenimi,
tenim soğumadan gel

Gecelerin gezgini, sabahların sarhoşuyum
Gerçek ne, rüya ne, artık bilemiyorum
Bir nefes gönder bana, hasret rüzgarlarıyla
Dönmeyeceksin,
dönmeyeceksin,
dönmeyeceksin.....
Biliyorum
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Neden mi?

Mutluyum, neden mi?
Çünkü ben, diğer insanlardan farklıyım
Farklıyım, neden mi?
Çünkü ben, bilmediklerimin farkındayım..! !
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Olmayan Sevgiliye

Bir gün sana geldiğimde
Ne olur bakma gözlerime
Çünkü,başım öne eğik olacak
Sadece iki damla gözyaşı süzülecek yanaklarımdan
Ama o iki damla gözyaşı,bütün dünyayı boğacak

Bir gün sana geldiğimde
Ne olur bakma ellerime
Çünkü ellerim titriyor olacak
Ancak, titreyen o ellere bakmasanda
Ne olur,tut bir tanem
Çünkü o eller, hep senin olacak
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Öğrenirsin Sende

Çığlıkların boğazına düğümlenirken
Duyuramazsın,kendine bile sesini
Çare yokmuş çaresizliğe,
Ve öğrenirsin sende,
Sarsılan bir yürekte,
Kendini bile özlemesini..
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Öldü Hislerim

Bir gölge kapımı çaldı
Gıcırdatarak açtı rüzgar
Kandiller fitilsiz yandı
Ve kök saldı yerde bir dal

Duvarda asılı bir garip resim
Sallandı kapıyı açan rüzgarla
Dediki nerede benim hislerim
Dedim ki kardeşsin artık toprakla

Bir korku kapladı o an içimi
Yalnızlık, sessizlik, oldu düşmanım
Kendimi duvarda görüyor gibi
Bir sırık ucunda sallanır başım

El değdi elime, ürperdi tüyler
Bir çift gözüm var faltaşı gibi
Kandiller sönerek bir sırrı gizler
İçimde huzur bir mezar gibi
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Ölemedin

Denizde dalga her zaman vardı
Ama sen göremedin
Yollarda ufuk, ufukta umut hep vardı
Ama sen gidemedin.
Açıktı kapılar sonuna kadar
Çürüdü, söküldü yerinden, hiç kapanmadı
Ama sen giremedin.
Bu yürek hiç durmadı,
Sevdi, sevilmeyi bekledi ölene kadar
Ama sen sevemedin.
Aşkınla soğudu tenim
Bekledi mahşerde gelirsin diye
Ama sen öyle güzeldin ki
Kıyamadı Azrail
Ölemedin...
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Öpesim Gelir

Ne zaman yalnız kalsam
Sol yanımda bir sızı
İçimde yağmur öncesi bir sıkıntı
Durgun bir suya dalasım gelir
Güneşi soldurup, koynuma alıp
Çığlık çığlığa kopasım gelir

Ne zaman yalnız kalsam
Sol yanımda bir sızı
İçimde yağmur öncesi bir sıkıntı
Avaz avaz bağırıp, naralar atasım gelir
İçimden seni çıkarıp
Öpesim, öpesim
Öpesim gelir...
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Rüyamdaydın

Dün yine rüyamdaydın
Hüzünle andım seni
Bunca zaman nerdeydin
Yoksa unuttunmu beni

Gelmeyeli kaç ay oldu
Ne sordun ne aradın
Niçin benle küsüyorsun
A' gül yüzlüm sevdalım
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Sen

Sen benim artılarım ve eksilerimsin
Hem en büyük gururum,
hemde en zayıf halimsin.
Yaşadığım en mutlu hayat,
hemde erişilmeyen hayalimsin.
Sen;
Şu bedenime hayat veren can suyu,
hemde beynimi kemiren en büyük gizemsin.
Biliyormusun bi tanem,
Sen;
Her an elimden tutan koruyucu meleğim,
hemde korkularım ve azrailimsin.
Valla ne olduğunu düşüneyim derken, iyice aklım karıştı
Ama onu bunu bilmem işte
Bildiğim tek şey var, o da şu an için,
Sen Benim Bi Tanemsin....
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Sen Gelmeden Önce

Kaç gecenin ayazında ısıttım ellerimi
Ve sensiz bedenimi
Bir bilsen….
Ve kaç hayal kurdum
Olmayan sevgililer üstüne
Hayallerimi bir görsen…
Hepsinde sen vardın ve hiç birinde sen yok
Hepsi de Leyla ile Mecnun gibi yaşandı
Ve hepsi de yaşanmadan,
Bitti gitti, daha başlamadan..
İçimde ilaçtı, zehirdi, ana sütüydü, katrandı..
Bir bilsen sevgili bir bilsen
Senin yokluğunda bu gönül
Ne muştularla sevinip ne acılara katlandı
An geldi, kanatlandım, kanat açtım
Gözlerinin öbeğine, gökyüzüne
An geldi gözyaşlarınla beraber indim
Gözlerinin rengine, maviliğine
An geldi sevgimize ayak uydurup, çağlayanlardan kopup
Yıktım geçtim dağları, ovaları, köyleri, şehirleri
An geldi, duruldum sakinliğinde
Ve an geldi ağladım dizlerinin dibinde
Gitme dedim, yalvardım sen gelmeden önce..

Kaç temmuzda ıslattım sensiz bedenimi
Ve sensiz hayallerimi,
Kaç defa zindanlara atıp kaç defa azat ettim
Bir bilsen…
Ve kaç hayal kurdum
Yaşanacak aşklar üstüne
Kutuplarda güneşim, çöllerde meltemimdin
Her yağmur sonrası açtın dallarımda
Ve her hasat vakti saçlarının renginde, tarlamdaki ekinim
Çıkınımdaki bir somun ekmektin bazen,
Bir testi su ve bir avuç zeytin..
An geldi peşin sıra yollara düşüp tozu dumana kattım
Altını üstüne getirdim sokakların
An geldi yol bitti, ağladım seni her kaybedişimde
Ve an geldi buldum seni her gittiğin yerde
Ayaklarına kapandım, gitme dedim
…….. yalvardım,
Sen, gelmeden önce…
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Sen Oluyorum

Her gün yeniden doğuyorum
Bakıyorum etrafıma ve gülümsüyorum
Çevremde en güzel şey ne ise
Ve bir de sevdimse eğer
Hemen O oluyorum
Ama son günlerde, kör mü oldum ne!
Neye baksam, nereye dönsem
Hep seni görüyorum
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Seni Dünde Bırakınca

Dün deniz masmaviydi, martıların cenneti
Sevda pınarlarının eriştiği nokta
Bu günse kapkara bir cehennem
Fırtınaların cirit attığı
Canavarların avını beklediği yer
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Seni Seviyorum Dedim

Vücudumu saran bir titremeyle sendeledim
Çöküverdim olduğum yere
Ve tekrar seni düşünerek kendime geldim
Boğazımdan zorlukla çıkan son bir nefesle
Sessizce,
Seni Seviyorum dedim,
Seni Seviyorum dedim...
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Serseri Gibi

Bir bebek ne bekler hayattan, ilk doğduğu anda
Ve son nefesini verirken ihtiyar beden
Bilinmez ki!
Bunu bilmek, doğmanın öncesi ve ölümün sonrasında gizli
Bilsek, dolaşıp durmazdık zaten ortalarda
Serseri gibi....! !
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Sev Diyemiyorum

Nasıl sesin çıkmaz, su diyemezsin
Gücün kalmaz, dur diyemezsin ya!
Sev diyemiyorum işte....
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Sevmek İstiyorum

Su akar, ateş yakar, yürek de severmiş
Su akmak, ateş yakmak, yürek de sevmek için
Su akmazsa bulanır,
ateş yakmazsa kül olur,
yürek de sevmezse zindana dönermiş

Suyum akmaz, ateşim yanmaz oldu bir tanem
Bir tek yüreğimiz vardı
Susadığımızda kandıran, üşüdüğümüzde ısıtan
Onu da aldın
Gittin arkana bakmadan

Kapaklarım zincirli, ateşim küle dönmüş
Yüreğim, yüreğim, zavallı yüreğim,
kafeste kuş misali..
Depremler mi yıktı sarayını, seller mi aldı gül bahçeni
Neden başın öne düşmüş

Kopar zincirlerimi akmak istiyorum
Ateşlere at beni yanmak istiyorum
Sevmesen de, dönmesen de,
yüreğimi geri ver
Ben seni yeniden
Sevmek, sevmek, sevmek istiyorum..
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Sevmezmiydik

Neydi o yaz mevsimleri seninle beraber
Birlikte değildik ama,
uzaktanda olsa iç içeydik seninle.
Neydi o bitip tükenmeyen günler
Geceyi sabırsızlıkla beklediğimiz
Gündüzleri beraber değildik ama
yinede gecelerimizin en tatlı misafiriydik.
Hele sonbaharda ayrılışımız,
bir çocuk gibi ağlatmıştı bizi
Sen çok önce gitmiştin, henüz tanışmadan önce
Ama, ya tanışsaydık...
Sevmezmiydik böyle birbirimizi ! ! !
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Silinmez Yerde

Dün ismini fısıldıyordu, denizle rüzgar
Bulutlar resmini yapıyordu gökyüzünde
Senin için gülüyordu küçük çocuklar
Senin için parlıyordu gökte yıldızlar

Dün deniz daha maviydi seni görünce
İnsanlar daha mutlu, cıvıl cıvıldı
Kuşlar daha canlı uçuyordu gökte
Martılar sarhoş gibiydi, çılgın denizde

Dün daha parlaktı güneş tepede
Ağaçlar yeşermişti bahar gelmeden
Dört mevsim toplanmış, hepside bir yerde
İsmini kazıyordu silinmez yerde
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Son Dem

Ölüm dostmu, düşmanmı, tam bunu düşünürken
Bir an geçti önümden, tuttum entarisini
Kurtulmak için benden, korkumu kamçılarken
Bırakmadım öylece, tuttum son nefesimi

Korkularım birer birer benden kaçıp giderken
Öldürüyor şeytanı, ölüm bilmecesini
Kat kat delerek göğü, ruhum arşa giderken
Son deminde görüyor fikir işkencesini
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Söz Dudakta Değil

Güzel söz söylemek, sadece insanlara mı mahsustur?
Köpüklü dalgaların,lodos rüzgarının
Memleketteki yavuklundan gelecek mektup kadar
Kıymeti olamaz mı yanında
Daha çok ağlatmaz mı, daha çok öldürmez mi adamı
Kendini parçalamaz mı
Senin için esip, senin için durmaz mı
Senin için kabarmaz mı bazı zamanlar
Ne dedin?
Hava çok mu sakin,
Olsun....
Ya muhabbet kuşları !
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Şarkılar Söylesin Herkes

Şarkılar söylesin herkes
Bayraklarla donansın bütün sokaklar
Halaylar çekilsin, balonlar uçsun
Gülsün artık milletim dinsin acılar

Kuşlar cıvıldasın, güneş ısıtsın
Bayraklar gönderde nazlı salınsın
Bizlerde bu birlik bu gurur varken
Düşmanlar korksun bizden sakınsın

Atamdan hediye bu vatan, bu bayram
Mutluyuz çünkü bu gün 23 Nisan
Edirne, Hakkari, Samsun ve Hatay dan
Gelin Anıtkabire, bu gün 23 Nisan

Not: Kendisi küçük ancak yüreği büyük oğlum Enver ÖZAK’ın  yazdığı 23 Nisan
Şiirlerinden birkaç tanesini burada yayınlamak istedim. Kendisi Nazilli 5 Eylül İlköğretim
Okulu 4 / C sınıfı öğrencisidir

Hasan Hüseyin Özak

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Şiir Yolları

Hey! Dostum!
Ne arıyorsun bu karanlık sokaklarda,
karanlık dehlizlerde
Ne aradığını biliyormusun?
Burası öyle merak edilecek,
canı sıkılınca gezilecek yer değil
Kaybolursun,yok olursun,
nefes alamaz olursun boşluklarda.
Elindeki o titrek lambayla ışıtamazsın buraları,
bulamazsın yolunu
Kendini yakman gerek,bu karanlık sokaklardan çıkmak için,
cesaretin varmı?
Ateşi bulamazsan ateş olacaksın
Yoksa karanlığı korkutamazsın ! ! !
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Şinanay Yarim

Sen selviler arasında bir mezar yeri
Bense çarşı ortasında bir dükkan
.................            ...................
Sen ölümleri bekle sevdiğim,
yalnızlığı öldürmek için
Bense kaput bezleri satarım, kefenlik ölülere
Sana müşteriler gönderirim
İndirimler, kampanyalar yaparım
Ama bir gün...
Bir gün elimde makas,
birşeyler kesip biçiyorsam kendi kendime
Bil ki seni özlemişimdir...
Sen mezar ol içine gireyim,
ben kefen olup tenini sarayım..
Oldu mu şimdi,
Şinanay yarim ! !
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Şu.............! ! ! !

Tozlu sokaklarında misket oynadığım memleketim
Seni arıyorum şimdi, Londra asfaltında
Çamurlu sularında kağıttan gemiler yüzdürdüğüm memleketim
Seni arıyorum şimdi, boğazın mavi sularında
Hele benim köylü güzelim, entarilim, yemenilim
İnan tuz biber ekersin üstüne
Şu sosyete denen................! ! ! ! ! ! !
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Tanıyamadım

Dün ağacın yeşilinde gördüm seni
Zeytin rengi gözlerin vardı
Bulutların beyazında,gökyüzünün mavisindeydin
Rüzgardan kanatların vardı.
Toprağın mis gibi kokusuyla karışmıştın yağmura
Tanıyamadım seni
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Tehlikeli Madde

Gözlerini bantlamalı senin,
gözlerini
Olur olmaz her yerde dolaşmanı,
yasaklamalı
Hele benim gibi, tehlikeli madde taşıyanlar
Yüz metre uzağından geçmeli
Olur ya !
Gönül zaten coşmuş, kabarmış,
için için yanıyor
Bir de o gözlerindeki kıvılcım
Kalabalık bir yerde,
patlatıverir adamı...
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Teslim Oldum

Karanlık gökyüzü,
nasıl yavaş yavaş esir alıyorsa gün batarken,
ormanın yeşilini ve denizin mavisini.
Ve ardından, nasıl yavaş yavaş kayboluyorsa,
kuş cıvıltıları ve çocuk sesleri, geceye doğru.
Öylece teslim oldum,
ve teslim ettim, kendimi ve hayallerimi.
Şu an sadece beklemekteyim
Büyük ihtimal güneş tekrar doğacak
Bunu bilmenin umuduyla
Özlemekteyim...
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Tik Tak

Bütün saatler kurulu
Tik tak Tik tak,
zaman geçiyor
Rüyadayım ama hissedebiliyorum,
uyanma saatinin geldiğini
Göz kapaklarımı aralayıp,
bakmak istiyorum akreple yelkovana
Ama korkuyorum
İyi de, böyle de olmuyor hani,
uyur uyanık rüya görmek
Saatin kaça kurulu olduğunu bilmeden,
rahatça uyuyabilmek
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Tomurcuk

Kapılmak bir sevdaya gönül gönül
Ve uzanmak çayıra boylu boyunca
Islanmak yağmurda siğim siğim
Her damla yağmuru öpücük sanarak
Kuzularda, çiçeklerde, kuşlarda
Sevdiğinde paylaşmak dünyayı
Ve bir ah çekmek, umut bağlamak
Elbet bir gün, elbet bir gün diyebilmek
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Umutlar Ufukta

Uzun bir yol, git git bitmez,
Ucu daima bir nokta.
Öyle bir günahki,çek çek bitmez
Ve umutlar ufukta, bir an eksilse,
Ve ölsem dese,
Dirilmez..
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Utanırmı

Kimse memnun değil, ne işinden, nede hayatından.
Acaba Azrail memnunmudur hayatından?
Sever mi işini,
utanırmı, vijdanı sızlarmı,
kimi canları aldıktan sonra?
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Uyanmak Olmasa

İçmek, içmek.....
Kendinden geçinceye dek,
her şeyi unutuncaya dek içmek
Ya da, yürümek sahilden denize doğru
yürümek, yürümek....
Nefesin tükeninceye dek yürümek, derinliklere doğru
Ah! birde sabah yeniden uyanmak ve suyun kaldırma gücü olmasa
Sabah acınacak duruma düşmek de var,
sarhoş cesedin sahile vurduğunda ! !
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Ya Göz Ya Gönül

Gündüzleri yüreğimin ateşi sönüyor
Geceleriyse gözlerimin feri
Çok uğraştım ama, ikisi bir arada geçinemiyor
Ya göz, yada gönül
İki pencereden birden bakılmıyor
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Yağmurum

Yağmurun üç hali vardır
Yağacak, yağıyor ve yağdı.
Ama siz inanmayın,birincisine ve üçüncüsüne
Çünkü yalan!
Yağmuru yağmadan önce ve yağdıktan sonra hiç gördünüzmü
Siz hiç,
Yaşamadan doğup,
Yaşamadan öldünüzmü?
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Yanalım-Görelim

Yanmayan ışık verir mi
Verince eksilir mi
Gölgeye ayna tutsam
Gölgeyi gösterir mi..? ?
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Yasak Aşkım

Seninle beraber olmak,
hayata kazık atmak gibi bir şey
Senin kapını çalmak,
yeni bir dünyayı keşfetmek
Sabah olunca çıkıp gitmekse
İnan,
zamansız ölmek gibi bir şey
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Yaş Geçince

Geceleri bir çok rüya görür, ancak bir kaçını hatırlarız
Gerçekteyse, yüzlerce, binlerce olay yaşar
ancak, sadece bir kaçının rüyasını görürüz.
Hele birde yaş geçipte, bunamaya başlayınca
ikisini bir birine karıştırmaya başlar
gerçekleri rüya sanır,
hayal dünyasında, gerçekleri yaşarız
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Yaşadın mı Hiç ?

Sen!
Evet sen.. sana söylüyorum
Bakınma öyle etrafına, kimse yok bizden başka
Sen, güpe gündüz, ulu orta
kendin olmayı denedin mi hiç ?
Başkaları ne dermiş amaaan boş ver dedin mi ?
Yaşına başına bakmadan,
kaldırım taşlarında sek sek oynadın mı, sokakta
Yarınki nafakanı düşünmeden,
cebindeki son parayla canının istediğini aldın mı?
Akşam ki ekmek paranla dondurma alıp yedin mi hiç?
İnatla, hayır ben hayatımdan memnunum derken
içindeki asi atların nal seslerini duydun mu derinden
Hıçkıra hıçkıra gülüp,
kahkahalarla ağladın mı hiç?
Biz bizeyiz burada, her şey aramızda
Söylesene,
Sen,
Yaşadın mı hiç....?
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Yaşamak

Doğmak, yeni bir hayata başlamak
Ölmek ve bitirmek
Yaşamaksa, doğmakla ölmek arası bir şey
Kaşla göz, varla yok arası her şey....! !
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Yine Efkarlandım

Yine delilendi şu gönlüm
Efkarmıdır nedir şu içimi yakan
İçmek istedim ramazan ayında
Ne kadar çileliyim siz anlayın.
Ah! Beni birde tanımış olsanız
Ramazan ayı bir yana
Hiç içki içtiğim görülmüş mü, günah diye.
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Yurt Odaları

Arkadaşsız kaldım hepside gitti
Bir ben kaldım yalnız başıma
Altı yataklı oda bir mezar gibi
Zaman geçmiyor yalnız başına

Sallanmıyor artık eski ranzalar
Uçuşmuyor havalarda yastıklar
Ne kadar şarkı söylesemde
Rahatsız olmuyor boş yataklar

Çok özledim geçen güzel günleri
Çok özledim bırakıpta gidenleri
Acımasız yıllar geçip gidiyor
Silinmiyor gidenlerin izleri
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Zamansız

Şimdi nerden geldin ki aklıma durup dururken,en olmayacak zamanda, hemde ders
çalışırken. Hem niye yarı çıplak gördüğüm kız değil de sen geliyorsun aklıma. Anlaşılan
seni seviyorum galiba, inanmıyormusun? Biraz önce bende inanmıyordum ama, şu
kalemin yazdığına baksana..

Ne zaman geçsem o karanlık sokaklardan
Başlar içimde tükenmez sancılarım
Titrek bir ışıktır umut, soluk bir nefes
Ve en sonunda yine seni hatırlarım
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Zor Zanaat Şiir Yazmak

Zor zanaat şu şiir yazmak
Koyun gütmek daha iyi
Hiç olmazsa, koyunları sayarsın
uykun kaçıp, canın sıkıldığında.
Benim gibi sabah ışıltılarına dek beklemezsin
Git de diyemezsin,
saklanamazsın, göz kapaklarının arkasına
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