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Mehmet Seyidhasanoğlu

'Mehmet Seyidhasanoğlu 13 mart 1983'ten itibaren hayatın kıyısına yağmurla
beraber vurmaya başladı...
yağmur yağdıkça soluklandı, yağmur yağdıkça kalemini kıpırdattı!
yağmur sustukça oda sustu.... ve yağmurun kokusunu duydukça soluk
almaya ve aldığı solukla kalemini kıpırdatmaya devam edecek....
Ne zaman mı susar? Eğer bir gün yağmur vazgeçerse görevini ifa etmekten;
işte o zaman, ebedi bir suskunluk kaplar bedenini ve yüreğini Haylaz'ın! '

ilköğretimini üç farklı okulda okuyarak tamamladı, lise eğitimini; Van Ziraat
Meslek Lisesi'nde yatılı okudu,
liseden mezun olduktan sonra;  özel bir sürücü kursunda büro memuru
olarak çalıştı...
Üniversite'den 2004 yılında mezun oldu... 10 yıl boyunca çeşitli yerel ve
internet radyolarında program yaptı, Şiir Dinletileri ve seslendirmelerde
bulundu.
2003 yılında bir yıl süreyle Van Devlet Hastanesi'nde çalıştı.... 2004 yılında
göreve başladığı Tapu ve Kadastro Van Bölge Müdürlüğünde halen
çalışmaktadır...
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Acayip Bir Gece!

Gece alabildiğince ıssız şimdi...
Tabiri caizse; dışarıda çıt yok.
Bataklık kurbağalarının; radyomun sesini
Duyulmamacasına bastırdığını saymazsak tabi!
Bu sesin kulağımda akislanmesi bir yana,
Tiksinti veriyor bana, midemi bulandırıyor.
Tıpkı;
Dünyadan tiksindiğim gibi!
Gece çok karanlık bu sefer;
Her zamankinden farklı,
Her zamankinden daha bir ürkütücü!
İçimde fırtınalar kopmuyor belki, ama
Fırtına öncesi sessizlik korkutuyor beni,
Tıpkı köpeklerden korktuğum gibi!
Bu gece çok acayip bir gece
Daha beş dakika önce, ne ay vardı,
Ne de tek bir yıldız gökyüzünde!
Oysa şimdi dolunay var tepemde
Ve
Yıldızların saçtığı ışıkla aydınlanan yeryüzü.
Kulağımda; o iğrenç kurbağaların (vıraklama)   sesi yerine,
Müthiş bir aşk şarkısının melodisi çalıyor şimdi.
Ben hiç iyi değilim!
Dedim ya;
Bu gece çok acayip bir gece,
Ben biraz uyusam iyi olacak galiba.
Yoksa kafayı yiyicem ağabey!

                                       05.09.2002  / Çarşamba
                                                  02.10

Mehmet Seyidhasanoğlu
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Akşam Üstü Hüzün! ...

Gün; yine akşam olmakta!
Hüzünler bir bir yığılmakta, yüreğime,
Ben yine sensiz, bir başımayken;
Yıldızlar yüreğime aşk'ı savurmakta,
Işığın ritmi; beni sarhoş eylemekte! .....

Mehmet Seyidhasanoğlu
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And Olsun ki;

And olsun ki;

Ben;
Ebediyen
Sevdam
İçin
Cehennemde
Eririm....

                            13.04 2002  / Cumartesi
                                            14:21

Mehmet Seyidhasanoğlu
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Babam'a Mektup

Sevgili Baba'm,

Gidişinin üzerinden yıllar geçti
Yokluğunda zaman su gibi akıp geçmiş
Farkında bile değilim!

Sen gittikten sonra;
Ne çok şey değişmiş,
İnsanlar ne çok değişmiş!
Değer yargıları
İnançlar
Vicdanlar
Her şey değişti Baba'm!

Biliyor musun Baba'm?
Yokluğunda en çok ben yıkıldım,
Ben savruldum en çok,
Yalpaladım
Yoldan çıktım
Kayboldum ama!
Toparlıyorum yitirdiklerimi,
Çok özledim seni Baba'm...

Ama yine de büyüdüm,
Artık ben de bir babayım,
Ne çok isterdim;
Küçük oğlunun büyüdüğünü görmeni.

Gidişinin üzerinden yıllar geçti
Yokluğunda ne çok şey kaybetmişim
Ne çok yalnız kalmışım,
Çok özlüyorum seni Baba'm...

31/03/2017 - Cuma

Mehmet Seyidhasanoğlu
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Ben Özleminle Boş Koridorlarda...

Şafağında martılar uyandırır; şehrimin!
Gelecek olan geceyse, günün ardından;
Günlerim; şenlik havasında,
Gecelerim ise; sen tadında! ....
Ben ve sevdam burada,
Sen ise; sevgimden habersiz uzak diyarlarda,
Ben, yine özleminle boş koridorlarda.....

                                       28.04.2003
                                      Gevaş / Van

Mehmet Seyidhasanoğlu
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Bir GICIK Olarak! ....

Tarihin çıldırmışılığına aldırmadan, sevdim seni!
Coğrafyanın farklılığını görmezden gelip,
İklimlerin uzamışlığıyla uğraşmadan,
İnsan kanı emen insanlara inat!
Şiirlerin, yalınlığını bakış açısı belirleyerek,
Şarkıların; hayatın ritmine ayak uydurmasıyla özenerek,
Bencilce değil! Dostça, paylaşarak,
Dar bir pencereden değil!
Şiirlerin gözüyle;
Hayata, aşka ve dünyaya bakarak; sevdim seni! ....

Yani;
Tembel - çalışkan bir öğrenci edasıyla;
Logaritma, geometri, toprak bilgisi ve fizyoloji'yi...v.s. bir kenara bırakıp! ...
Felsefe ile, resim, müzik ve edebiyat'la; Sevdim seni! ....
Kafa kurcalayan dersleri belleğimden silip;
Hayatın özü olan dersleri seçerek;
Sevdim seni! ....

Kanımın her zerresine portreni çizerek, sevdim resim dersini!
Senin sesinle, duyduktan sonra,
Şarkı sözleri ve melodiler anlamlı kıldı bana müzik dersini!
Senin, hayata ve insanlara bakış açınla değişti;
Benim felsefe anlayışım! ...
Toprak Bilgisi'ni ise neden yazdığımı bilmiyorum;
Bilal hoca'yı sevmediğim gerçeğinden, herhalde! ...

Yalnız! Şu nu iyi biliyorum;
Sana maddi gücümü sunarak değil!
Özümü, benliğimi, aşkımı, sevdamı, umutlarımı, hayallerimi.....
Kısaca, kendimi sunarak; Sevdim Seni! .....
Senin istediğin gibi;
'Bir GICIK olarak.....'

                          14.11.2003

Mehmet Seyidhasanoğlu
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Biraz Çocuksu, Biraz Yaşlı...

Benim sevdam bu!
Başka sevdalara benzemez,başka diyarlara! ...
Diyarı-Bekir'e yazmışım; tan ağarırken,
Dicle'nin suyunda yıkamış adam etmişim....
Öyle berrak,öyle sakin,tutkun sevdaya! ....

Benim sevdam bu!
Başka diyarlara benzemez,başka bir sevdaya! ...
Vangölü'nde soda yedirmişim; kuşluk vakti,
Üç yaşında gibi sevmişim; yirmibir'inde! ...
Öyle çocuksu, öyle yaşlı, yorgun yüreğimle...

Benim sevdam bu!
And içmişliğimiz var bugüne bugün! ...
Vangölü'nün üstünden batan güneşe,
Erek'e, Süphan'a,Artos'a... and içmişliğimiz!
Öyle gerçekçi, öyle yürekli,  erkek sözüyle! ...
Adam gibi yemin etmişiz...

Korkma sen SEVGİLİ!
Gözün arkada kalmasın,yüreğini sancıtmam,

Biz söz vermişiz; adam gibi sevmeye!
Sevdik mi terketmemeye,
Merak etme sen SEVGİLİ!
Bu yürek bin yılda bekler seni,
Bin yılda unutmaz seni.......
Yeter ki, öldürme yaşat bu; topal yüreği...

Benim sevdam bu!
Biraz çocuksu, biraz yaşlı, ama;
Adam gibi! .....

04/06/2004

Mehmet Seyidhasanoğlu

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Dur Gitme Sevgili!.

Dur Gitme Sevgili!
Saçlarının kokusu kalmışken bende;
Değmişken yüzüme Gülümsemen,
Ellerim yeni yeni ısınmışken Ellerinin sıcaklığıyla,
Gözlerindeki parıldamayla aydınlanmışken dünyam...
Gitme!
Dur Gitme Sevgili!
Ne Olur Gitme!

Sensizliğin ne olduğunu henüz bilmiyorum,
Lakin,
Şurası kesin ki;
Gidersen yok olur tüm uzuvlarım...
Göremem,
Bakamam,
Dokunamam,
Koklayamam,
Hatta;
Nefes alamam
Dur!
Gitme Sevgili;

Ne Olur Gitme!..
Saçlarının kokusu kalmışken bende;
Değmişken yüzüme Gülümsemen,
Ellerim yeni yeni ısınmışken Ellerinin sıcaklığıyla,
Gözlerindeki parıldamayla aydınlanmışken dünyam...
Gitme!
Dur Gitme Sevgili!
Ne Olur Gitme!

17 Şubat 2011 - Perşembe

Mehmet Seyidhasanoğlu
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Düşünün Ardından...

Sen miydin?
Dün gece kapımı çalan!
Çaldıktan sonra apansız karanlığa kaçan,
Düşünden uyandırıp beni;
Senli düşümü sensiz bırakan!
Boş bir kuşku muydu bu?
Yoksa;
Ben miydim sebepsiz senden kuşkulanan?
O güzel düşü, senli düşü....
zamansız sonlandıran....

Sen miydin?
Bu sabah yanımda oturan!
Yanımda oturupta aklımı başımdan alan,
Kanımın her damlasına portreni çizip!
Sonra da, beni sensizliğe hapseden,
-ve
Orada bir başıma bırakan!
Yoksa;
Yanımda oturan sen değilmiydin?
Gerçekten çok uzak bir düş müydü yani!
Kulağıma sevgi sözcükleri fısıldayan,
Beni umuda boğan!
Daha sonra da yalnız bırakıp beni;
Sonsuzluğa kaçan!

Sen değil miydin? .....

Buda mı?  Bir kuşkuydu düşünde gördüğüm,
Düşünün ardından düşündüğüm! .....

                    18.05.2002 / Cumartesi

Mehmet Seyidhasanoğlu
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Ey Hayat

uçsuz bucaksız bir şehirdir hayat!
Sokaklarına çıkmaya korktuğun,
Vangölü'nün kıyısında bir bankettir hayat,
Üzerinde otururken sigara içmeyi unuttuğun....
Hayat, gökyüzündeki milyonlarca yıldız gibidir,
Yetişemeyeceğini bile bile, anlamsızca uzandığın!
Martıların kanatlarını suya değdirmesi,
Bir çift kanaryanın kafese kapatılmasıdır; hayat! ....
Hayat;
İçtiğin her yudum suda, yediğin her lokma aşta,
Seni yaşamak, içinde yaşatabilmektir.....
hayat; sensizken bile seni yaşamaktır,
Gördüğün her düşü hayra yormak,
Her düşte, seni bulmaktır....
Hayat; sevdaya verilmiş bir söz,
Sevdayı bırakmamaya dair;
Gecenin şahitliğinde, içilen and'dır! ...
Hayat; sensin, sen ise; benim bir parçam,
Şimdi söyle bana, ey hayat;
Bir parçam eksikken nasıl yaşarım ben?
Sen benim sevdamsın,
Yüreğimsin sen benim;
Ey Hayat! ...

         21.06.2003 / Cumartesi

Mehmet Seyidhasanoğlu
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Gönderilmemiş Bir Mektup Daha! ...

Yüreğimdi; seni görmeden, sana dair şiir yazdıran,
Yüreğimdi; seni canımdan da can belleten,
Gözlerimdi; yokluğunda, ateş kırmızısı...
Hani bir şiir yazsam sana dair!
Sonra da gitsem!

Kızar mısın?
Yoksa;
Ardımdan gözyaşı döküp, gitme mi dersin? ....
'tek gıcığım'...

Aklında bulunsun!
Sana dair, şiirler biriktiriyorum cebimde,
Sana dair hayaller ve anlatılması güç ve doyumsuz bir aşk....
Sana dair bir dünya kurdum bize!
Sadece ikimiz....
Yanımızda;
Sigara, çay, makarna,
Haa! birde senin için yazdığım şiirler.....

Var mısın benimle gelmeye?
Var mısın?
Varım!
dersen;
Bil ki ben,
Kırmızı karanfili kurumuş sokağın başında,
Seni kayıtsız, bekliyor olacağım.....

imza: tek gıcığın

                                 11.06.2004 / cuma
                                     Lilas / Van

Mehmet Seyidhasanoğlu
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Gözbebeklerimde eritiyorum çığlıklarımı! ..

Bu ne büyük bir yalnızlıktır bilir misin?
Benim yaşadığım! ....
Kendi içimde boğuluyorum,
Kendi dilimde susuyorum....
Çepe-çevre sarıyor her yanımı;
Kendinden korktuğumun çığlıkları! ...
Sana söyleyecek bir çift sözüm yok,
Sesimi soluğumdan bir adım dışarı çıkaramıyorum! ...
Anlamıyorum bazen kendimi,
Çığlıklarımı boğazımda neden düğümlüyorum,
Neden gözyaşlarımı gözbebeklerimde eritiyorum,
Avazımın çıktığı kadar neden bağıramıyorum?
İkiyüzkırkbir gündür görmedim seni
Ama;
Hâlâ, seni deli gibi seviyorum 'tek-gıcığım'
                      ...............

                                 26.02.2004 / çarşamba
                                                 van

Mehmet Seyidhasanoğlu
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Her Mevsim Bahardır Bana!

Köhnemiş duygularla yüklüyüm;
Anlamsız, değişimiyse uzak düşlere kalan!
Tuhaf bir sevgi; sebepsiz!
Kim bilir; belki de bir sebebi vardır...
Yalnız kalmak gibi bir şey, bir başına.
Acayip geliyor insana;
Aynı masada oturup ta,
Birbirine, kilometrelerce uzaktan bakabilmek,.
Bir tek yürekte olup ta,
Yabancı hissetmek orada kendini...
Oysa
Küçük bir hamle neleri değiştirir,
Ne güzellikler çıkar ortaya,
Güzelliklere hasret dünyamda.
Minicik de olsa bir umut versen;
Belki o zaman canlanır, karanfilim tekrardan!
Değiştirirsen bir gün kararını...
Ve
Ölmeyecek bir aşkı yaşatmaya karar verirsen eğer;
İşte o zaman her mevsim bahardır bana...

                                                           05.04.2002 / Cumartesi
                                                            17.21 / Van - Ahtamara Cafe

Mehmet Seyidhasanoğlu
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Hoşgeldin Hayatıma

Hoşgeldin hayatıma;
Çocukluğumun çizgi filmi; “Pocahantas’ım”
Saçlarını rüzgarın savurduğu deli kız,
Hoş geldin hayatıma! ...

Seni nasıl anlatır mısralar bilemedim,
Cıvıl cıvıl neşe saçan gözlerini anlatamadım!
Bir eşin daha yok;
Böylesi hayat dolu, böylesi candan
Dost diyebileceğim! ...

Seninle en kötü demlerinde tanıştı Ömrüm!
En Umutsuz ve en mutsuz demlerinde ömrümün….
Hiç bıkmadın dinlemekten;
Her zaman dinledin, hiç bakmadın bana boş gözlerle!
Olabildiğince merhem olmaya çalıştın;
Her an daha da derinleşen yaralarıma! ...
Karşılıksız…
Ve hep başardın, unutturdun bana;
İçine düştüğüm girdabı! ...
Umut saçtın gülüşünle, neşe saçtın…

Hani bazen, söylemiyor değilim;
Keşke yanında olsam, dinlesem seni,
Saatler boyu sussam ve dinlesem seni! …

Bu kadar mı hayat dolu olur bir insan,
Bu kadar mı neşe saçar etrafına!
Karşısındakini Umuda bu kadar mı doyurur;
Gözlerindeki parıltıyla! ...
İnan;
Yüzümdeki bir parça tebessümün, mucidi sensin!

Hoşgeldin hayatıma;
Çocukluğumun çizgi filmi; “Pocahantas’ım”
Saçlarını rüzgarın savurduğu deli kız,
Hoş geldin hayatıma! ...

Uzaksın ya!
Senden yana; Daha bir dolu içim,
Daha bir ağlamaklı! ...
Gözden ıraksın belki ama gönülden değil!
Şunu hep aklında tut, unutma sakın! ...
Yüreğimdesin, özlemimdesin ve özlemimsin! ...
Sana söz veriyorum;
Seni hiç unutmayacak bu ben! ..
Sevgiyle Kal.

Mehmet Seyidhasanoğlu
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Kapasitesi 'Tek Kişilik' Aşk!

Ben;
Bir aşk şiiri okuduktan sonra,
Hiç âşık olmadım; çünkü
Senden başka hiç bir aşk, bana heyecan vermedi,
Hem, bir aşk şiiri okurken de sana âşık olmadım zaten.
Sana ilk görüşte âşık odum ben!
Zifiri gecelerde; yıldızların saçtığı ışık seline,
Sabahın seherinde ise zifiri karanlıklara yakaladım ben...
İnancımı umutsuzluklar yüzünden hiç yitirmedim,
Yitirmem de mümkün olmazdı zaten.
Yitirseydim eğer; yaşıyor sayılmazdım,
Ölmüştüm, göçüp gitmiştim şimdi...
Sen hiç âşık oldun mu? Sorusuna
Şimdiye kadar hep olumsuz yanıtlar verdim,
Ama... Dedim ya, şimdiye kadar!
Oysa şimdi, tüm samimiyetimle söylemem gerekiyor ki;
''BEN ÂŞIK OLDUM'' hem de tüm yüreğimle,
Anlatılması güç,
Tarifiyse mümkün olmayan duygularla...
Ama deli gibi, ama divane gibi, ama adam gibi...
Sen; yüreğim!
Yani anlayacağın; sırılsıklam aşığım sana...
Maalesef Platonik,
Maalesef bir başınayım ben bu aşkta,
Kapasitesi tek kişilikmiş bu aşkın...

                                                  19.11.2001 / Pazartesi
                                                               21.30

Mehmet Seyidhasanoğlu
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Küskünüm Sana Dost!

Devrik yüreklerin buğusuna küsüpte geldim sana!
Yitik ömürlerin ihtişamına,
Yitirilmişlerin ardından ağlamadan!
Yitirmeden değer vermenin asilliğiyle.....
Dostça,insanca, yürekten bir gülümsemeyle,
Gözlerinin gördüğü gibi bir merhabayla, seslendim sana dost! ...
Senin için, sadece sen olduğun için!
'gıcık şair' Unutmaz artık senin bu soysuzluğunu.....
Ardımdan konuşmuşluğunu, arkamdan vurmuşluğunu....

Sen kendini Kim sanırsın! dost.....
Osmanlı'da padişah mı? saraydaki Sultan mı?
Yoksa, haddini aşıp;
Semadaki Rab mı?
Biliyor musun kim olduğumu? ....

Pabuç bırakır mıyım? sanıyorsun; ben için yaptıklarına...
Yedi diyarda tellal olsan ne yazar! ....
Biliyor musun benim kim olduğumu?
Yorgun nehirler aşmış, gelmişim!
Karşılığı bu mudur? dost....
Yüreğimden dizeler getirmişim!
Bedeli, soysuz bir terkediş miydi? dost...

Pabuç bırakır mıyım? sanıyorsun; ben için yaptıklarına...
sırf; senin için susuyorum...
sana ders olsun diye...
belki suskunluğumdan, bir ders çıkaracağını umarak!
neyse! ...
De get; yoluna...
Söyleyecek kelamamım yok gayrı! ...
Bundan gayrı olmaz da zaten...
Benden beter ol emi!
Eski Dost......

 15.06.2004 / salı
   Lilas / Van

Mehmet Seyidhasanoğlu
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Madem Düşünüyorsun Gitmeyi

Madem düşünüyorsun gitmeyi;
Kalbimdeki çığlığı duymadan gitme! ..
Dokun yalnızlığıma gözlerinle,

Madem düşünüyorsun Gitmeyi! ..
Önce seyre dal Yıkılışımı! Gönlünce..
Dokun yalnızlığıma gözlerinle..

Ondan sonra git! ..

17/02/2011 - Perşembe
Van

Mehmet Seyidhasanoğlu

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Mutsuzluğun Tarifi;

Bu gece de benden yana umutsuz
Benden daha fazla mutsuz
Benim için mutsuz...
Tepemde uçuşan kuşlar bile;
En az benim kadar mutsuz,
En az benim kadar umutsuz.
Sadece ben değil, herkes mutsuz
Ve...
Mutsuz olduğu kadar da umutsuz!
Böyle bir günde, bu anlamlı günde;
Azıcık da olsa mutlu olamaz mıydım acaba?
İçimde küçük bir parça umutla,
Mutluluğa dair çığlıklar atamaz mıydım?
Yüreğimi ilk ve de Yüreğim’siz ilk 14 Şubatta...

                                              14.02.2002  / Perşembe
                                                21.45 / Van - Ev
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Ne Olursun! ...

Ne olursun kızma bana, yüreğim!
Her gece çınlatırsam kulağını,
Uykunun o en güzel, en derin sokağından;
Apansız uyandırırsam eğer…
Belki sevdiğimdendir ölesiye seni!
Aşkımı bir türlü silemememden yapıyorum tüm bunları
Sen beni sevmedin madem;
Bırak da hayalinle kalayım, yokluğunda senin...
Ne olur kızma bana yirmibir’lim!
Her şimşek çaktığında, gök gürlediğinde,
Yanımda görmek istersem seni,
Yanında görmek istersen beni,
Zamansız anarsam eğer;
Bil ki kaybetmekten korktuğumdandır seni...
Sanma ki tüm bunları seni üzmek için yapıyorum
Sen bana âşık olmadın madem;
Hiçbir zaman eskimeyecek dostum ol benim.
Ama şunu da unutma sakın, aşkım;
Eğer bir gün değiştirirsen kararını,
Yani sevmeyi düşünürsen eğer beni;
Ben aşk sokağının en başında
Kayıtsız şartsız bekliyor olacağım seni...
Ömür bizden ne kadar çok şey,
Alıp götürmüş olsa bile;
''seni hala çok seviyor olacağım''

                                             05.09.2002 / Çarşamba
                                               01.25 / Van-ev
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Sakın ha!

Hiç bir şey eskisi gibi değil,
Bakmıyor eskisi gibi gözlerim,
Söylemiyor artık dilim;
Sana dair, daha önce söylediklerini...
Seni anlatmıyor artık şarkılar
Hatırlatmıyor sokak afişleri;
Eskisi gibi seni bana!
Sakın ha!
Bir daha girmeyesin hayatıma
Yani; dünyamı aydınlatma bir daha!
Bağlama bir daha yüreğimi yüreğine
Girme bir daha rüyalarıma.
Düşlerimde; düşünü düşündürme bir daha...
Eskisi gibi değil artık hiç bir şey
Kandırmıyorum artık kendimi;
Söylemiyorum artık seni sevdiğimi kimselere!
Susamıyorum artık kendi içimde,
Biliyorum artık beni sevmediğini senin!
Boşuna olduğunu biliyorum; seni beklemenin,
Biliyorum yersiz olduğunu Umut etmenin...

Bakma sen bana, söylediğim yalanlara!
''kendimi kandırıyorum işte...'
Dünyaya boş gözlerle bakıyorum artık,
Ama şunu da iyi biliyorum ki;
Sensizlik dünyanın sonu değil artık.
Kendimi kandırmayayım tekrardan!
Sen de şunu bil ki;
Seni hala seviyorum, Yüreğim,
Sevmeye de devam edeceğim seni...

                                                            05.10.2002 Cumartesi
                                                                    02.35
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Seni Kaybettim! ...

Tez ettim, tez ettim. Senden yana tez ettim!
Anlamaktan uzak, beklemekten ırak
Senden yana tez ettim; seni kaybettim...
Aşkımı haykırdım tüm duvarlara,
Sarı sayfalardan uzak, büyük umutlarla,
Bir uçurumun en ücra köşesinde,
Pembe boyası silinmiş bir odada;
Tozpembe düşlerle...
Beni öldürdüm, yüreğim;
Seni kaybettim...
Seni kaybetmemek için tez ettim,
Tez ettiğim için; sen kaybettim yüreğim...

                                               18.11.2001 / Pazar
                                                  Saat: 21.21
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Sevdanın Nehri

Yürekli sevdalar akıttım;
İçimdeki nehri...
Nehir kurudu;
Tek damla kalmadı akacak!
Kanatlanmış uçar yüreğim;
Hiç bir kurşun düşüremez onu
Masmavi gökyüzünden!
Kurudu dedim ya içimdeki nehir;
Sevdam durur, kurumaz elbet.
Kimseyle paylaşamam ağam;
Bu yüzden kurumuş görürsün!
Sanmayın ki biter Mehmet'in sevdası
Ne ömürler tüketti bu adam
Bilir misin? Bilinmez
Daha ne ömürler tüketecek.
Yeter ki nefes almasına izin versin
Yüreğindeki kıpırtı,
İçinde, deli taylar gibi coşan nehir
''Sevdanın Nehri''...

                                                    01.09.2004/ÇARŞAMBA
                                                   Saat:01.21
                                                    Van- Ev
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Sonbahar

Sen neden hüzünlüsün?
O kadarda garip ve buruk,
Neden bu kadar soğuksun?
Bir düşünsene, kıştan bile soğuksun!
Affet ama sevilmiyorsun, eskiden de öyleydi,
Hışırdatan rüzgarının döktüğü yapraklara;
Ağaçların hüznü karışır,
Rakibin yok ayırmakta sevenleri! çok kötüsün....
                         ...........SONBAHAR! ...........

                                    06.12.2001 / Perşembe
                                                  VAN
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Söz Geçiremiyorum Yüreğime!

Yüreğim;
Yine bir gece; uçsuz bucaksız, bomboş...
Yıldızların bile ışığını benden gizlediği
Umutsuzluk dolu yarınlar kokan;
Puslu, alçak bir gece...
Elimde bir kâğıt ve bir kalem,
Dinlediğim tüm şarkılarda ve de yüreğimde
Sen varsın; unutulmazım...
Düşünüyorum da; ne çok sevmişim seni;
Tahmin edemeyeceğin,
Başka birinde bulamayacağın kadar çok,
Sen anlamak istemesen bile!
Yüreğim;
Zaman gösteriyor ki, sana olan sevgim
Gün geçtikçe artıyor!
Ve
Artmaya da devam edecek,
Sen istemesen bile!
Biliyorum; seni rahatsız ediyor bütün bunlar; ama
Ne yapayım?
Söz geçiremiyorum ki...
Her tarafı senle dolu yüreğime!

                                                      11.12.2001 / Salı
                                                      21.30 / Van - Ev
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Suskun Kılar Beni SONBAHAR...

Sonbaharı sevmediğimi bilir herkes....
Suskun kılar beni sonbahar;
Şiirim kalemden düşer,
Sevdam içime gömülür!
Sahiller mekanım olur,
Tenhalarda gizlenir düşlerim!
Göz bebeklerimin içi kararır,
Ani manevralarla değişir yüzümün sıcaklığı...
Buz keser, her yanım....
Çaldıran soğuğuna tutulmuş gibi olurum....
İstemiyorum seni SONBAHAR!
Git ulan başımdan!
Git de rahata erelim,
Yüreğimiz ferahlasın azıcık...
Meymenetsiz suratınla terk et bu memleketi!
Yıkıl karşımdan SONBAHAR....
Yıkıl.......
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Şiir Biter ve Haylaz Bırakır Kalemini!

Ne zaman, adam akıllı hüzünlenmeye
Karar versem; hep işime yarayacak
Bir şarkı buluyorum, bir başka deyişle;
Ne vakit; bir şarkı dinlesem hep içinde
Hüzünlenecek bir şeyler buluyorum.
Garip ama hep hüzünlenen benim!
Yine hüzünlü moda geçtim galiba;
Şiir yazmak için en uygun hava yani!
Okyanusların enginliğine eşdeğer yoğunlukta
Şimdi yüreğim;
Hüzünlü dingin ve mutsuz...
Ama umutsuz, asla değil!
Herkeste olduğu gibi, benim hayatımda da;
Ya ben uyuyorum ya da evde yokum...
Duygusal olduğumu bilir herkes,
Hani balık burcuyum ya;
Ondan dolayıymış bir de duygusallığım...
...........................................................
İşte yine hüzünlü bir şarkı!
Dinlemek lazım!
Evet! Şiir biter ve haylaz şair
Bırakır kalemini şimdilik...
Yani; yine bir ayrılık havası,
Yine hüzünlenmek vakti!
Haylaz bir şairin kaleminden
Ayrılma vakti...
                                                     01.12.2005 / Perşembe
                                                     01.10 / Van - Ev
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Şimdi…

Sevda yolunda umudunu yitirmiş;
Bir yolcuyum şimdi,
Onur savaşında kılıcını kaptırmış;
Asil bir şövalye!
Bir sonbahar günü,
Hazan yapraklarıyla beraber;
Sevdaya düşmüş bir kaçkınım şimdi...
Ne olursunuz! Dokunmasın bana kimse,
Beni, kendimle yalnız bıraksın dostlarım,
Sevdiğim güzel insan...

Dokunsanız ağlayacak gibiyim,
Üstüme gelmeyin!
Göçerim bu diyardan,
Habersiz olur gidişim
Öldürmeyin beni, şimdi...
Sevdiğim gelir belki
Yarın değil, belki de şimdi...
Şimdi! ...

                                                21.01.2002  / Pazartesi
                                                  22.45 (Van - ev)
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Vuslata Dair Düşünceler! ...

Vakit; vuslatı gösteriyor
Yüreğim buruk, kafam karma karışık.
Şimdilik yaşıyorum belki,
Kim bilir!
Belki de; bir kaç saat önce ölmüş,
Bedeni hala sıcacık bir asiyim ben.
Dalıp gidiyorum;
Yaşamın akıp giden, hızlı seyrine,
Yetişemiyorum...
Bazen Neruda'nın ülkesinde
Bir nehir oluyorum; gelişi belli ama
Gidişi hep meçhule kaçan...
Daha sonra da Piedra Irmağı'nın kıyısına geçip
Ağlamak istiyorum...
Ansızın satırlarımda pörsümüş bir ihtiyarlık beliriyor
Ben;
Umutsuzluğu yenmek adına verdiği mücadelede,
Yüreğindeki bütün umudunu geldiği yolda bırakan,
Yaşama ümidini hepten kaybetmiş,
Tepeden tırnağa bir sevdalı!
Sevdası uğruna her şeyini fedaya hazır;
Bir süvariyim şimdi...
Gidişim değil, gittiğim yer uzak; belli!
Geleceksin bir gün sen de, benim gittiğim yere,
Göreceksin ki; yüreğimin bir köşesinde
Senin de olduğunu, senden de bir parçanı alıp
Kendimle beraber götürdüğümü,
ve yine göreceksin ki: Her şeye rağmen,
Seni hala deliler gibi sevdiğimi!

                                        21.01.2002
                                        23.45 / Van - Ev
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Yağmur!

İliklerine kadar işleyecek insanın,
Toprağın kokusu sinince her zerresine teninin;
Aşk'la bakacak, Aşk'ı hissedeceksin;
Her damlasında!
Göğe doğru açtığın avuçların,
Sana huzuru getirecek,
Her damlasında!
ve
Sana usul usul şarkı mırıldanacak;
Tenine değen her damlasında...
Yağmur! ..

19/11/2011-Cumartesi
Van
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Yine Yarım Kalan Bir Şiir! ....

Yine sırtımı yasladım bir duvara! .....
Köhnemiş duygularlamı yüklüyüm,
Yoksa; ben mi köhnedim bilmiyorum! .....
Köşe başları tenha, Duvarlar soğuk...
Sırtımı kime yaslayayım; bilmiyorum! ...
İçimi ısıtan; bir çay var,
Bir de; sigara! ...
Haa! senden sonra tabi......
Neden? günler böylesine soğuk anlamıyorum!
Mayıs ortasında da üşünür mü yaw?
Yaza girerken palto giyer mi insan?
Böyle günlerde bu tür şeyler yazar mı?
Yaşayan bütün ölü şairler!
Mısralarım mı soğudu? Yoksa; içim mi donuyor?
Acaba dünyamı durdu,dönmüyor! ...
Yoksa; benim başım mı dönüyor? ............
Çok geçmiyor düşüyorum,
Hem de bir daha kalkmamak üzere! ...
Düşüyorum ve bir daha kalkamıyorum!
Ben düştükçe şiirlerim yarım kalıyor,
Ben düştükçe duvar dipleri boş,
Ben düştükçe ölüyorum! ......
Yine boş bir duvar dibi,
Yine yarım kalan bir şiir,
Ve yine;
Bir kez daha ölüyorum! ......
...................................................................

                                               Van
                                07.05.2003 / çarşamba
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Yirmibir Asır!

Bu gece yalnızım;
Aslında değilim ama yine de yalnızım
Karmakarışık duygularla doluyum,
Gecenin bir yarısında,
Karanlığın tam ortasındayım...
Ne yaptığımdan habersiz;
Bir oturup, bir kalkıyorum.
Bizim radyoyu dinliyorum;
Doksan nokta dokuzu (90.9)
Mavi bir dünya var orada
Saat dokuz buçuk ve
Beni tanımlayan şarkılar çalıyor,
Tam da ruh halimi yansıtan!
Dalıyorum...
Haykırabilsem seni sevdiğimi,
Yüreğimin sesini duyurabilsem sana
Sana duygularımı hissettirebilsem!
Bir kez daha dalıyorum... Bir yandan
Sigaramı yudumlarken, bir yandan da;
Seni düşünüyorum ''yüreğim'',
Nasılda özlemişim seni
Kaç gün oldu ki, sen gideli?
Bana asırlar gibi geliyor,
Tıpkı Yirmibir asır gibi!
Herkesin Yirmibir gün dediği...

                                              26.02.2002 / Salı
                                              21.45 /   Van
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Yüreğim

Ben sensizken karanlık bir geceyim,
Elemim bitmez, bitmez derdim kederim,
Sen geldin mi; gece biter, olurum gündüz,
İçim kıpır kıpır olur heyecanla dolar,
Cesaretim kırılır, yüzüm kızarır...
En büyük sevdanın adısın yüreğim! ...
                                              (gıcık_şair)
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Yüreğimin Şehri!

Yüreğimin şehri burası;
Yüreğimin aktığı şehir!
Yedi renkli gölü, bembeyaz karlar giymiş
Dağları var bu şehrin!
Eşsiz suları, şelalesi var şehrimin,
Yeşili az belki Ege’den, Ak ve Karadeniz'den
Ama şirin koruları var şehrimin.
Kimi korkar gelmeye,
Kimi adını duyunca bile ürperir!
Bir çift sözüm var dostlar size:
Vangölü'mün yedi rengine hayran kalır insan,
Muradiye Şelalesinin suyu esir alır benlikleri
Kanisipi’ yi, Yedi Kiliseyi,
Heybetli Van Kalesi'nde bir çay içmenin keyfi,
Artos'u, Erek'i, Süphan'ı bir arada
Seyretmenin keyfine varmanın neyi kötü?
Peki adaları?
Ahatamara'nın, Çarpanak'ın, Adır'ın
Her bir adanın kendine has özellikleri olan
Birer cennet olduğunu biliyor musunuz?
Ahatamara: Sevda adası, acı efsanenin adası!
Badem ağaçlarıyla, kiliseyle süslü, şimdi şirin ada.
Çarpanak: Martılar cenneti, harabe bir kilise ve
Martı korosu eşliğinde bir mangal Keyfine;
Yok! diyebilecek birini tanımıyorum!
Peki ya Adır Adası: Keçi adası.
Sadece sende yaşar bu keçiler
Bilirim asil Adır! Başka yerde yoktur
Bilirim senin suyun kadar temizi!
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Züleyha (*)

Z amana yenik düştüğüm bir vuslattı!
Ü rkek ve biraz da yabani,
L alezar'ları didik didik edercesine aradım... yoktun!
E n yüreksiz anımda yakaladın beni;
Y alnız ve yorgunluğun haddindeyken yani!
H ıçkırıklar düğümlene dursun yüreğimde;
A ğlamaktan utanmadığım bir vuslattı; beni bulduğun! ....

                                       11.06.2004 /  cuma
                                          LİLAS / Van

(*) :  bu şiir dostum Necati'nin benden  ZÜLEYHA ' yı anımsatan bir şiir  istemesi ve
benim o'nu kıramamam sonucu  yazılmıştır. Aksi halde anlattığım Züleyha' nın benim
için; bir hayal ürünü olduğunu belirtmek isterim....
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