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Necla Nefesoglu (1954-)

yirmi yıllık devlet hizmetinden sonra emekli olup,Kıbrısa yerleştım.şu anda
şiir ve anı yazmakla günlerimi ve bu yaşamdaki vademi dolduruyorum.Bir
erkek çocuk annesiyim.
Eserleri:

,Haber Sal İstanbulum,Kadıköyde Tanıdılar.akdeniz günesi,
Bu siiri Birlikte Yazm1stik,Siirlerimden Tani Beni,E-Postalarim-sairler
Sofasi,E-Postalarim-Anneler Günü.PanterceiHissedilir Siir,Dogum
Günüm,Sakl1 Antolojim
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Akdeniz Güneşi
Bir tanem,bak iste,
Bu o ayn1 Akdeniz
Günesi yüreklerimizi kavuran
Ayn1 yosun kokusu
Ismini dalgalara yazan;
Köpük köpük,dalga dalga
Ayn1 poyrazlard1r askimizi
Yunuslara haber salan....

Ah bir tanem!
Tayfunlar m1 gözlenmeli
Seni bana getiren!
Bu kaç1nc i eylül
Hercai menekselerden asklar deren!
Bak,askimiz hala
Asirlik bir ç1nari
Sulayan irmaklar gibi
Yataginda çaglamakta;
Engin denizlerdeki istiridyeler
Gibi ruhum aglamakta! gülümse! ..

Bak sahilde sevgililer
Beyaz kum zambaklari dermekte
Dertlerim, kederlerim
Yakamozlarda dillenmekte
Her gece; bembeyaz sevda zambaklarim
Gelincik kizilliginda kurban edilmekte!
Bedenim yasemin sarhoslugunda,
Ruhum gözlerinin susuzlugunda
Dillerim söylemez oldu,susmakta!
Bak,ayn1 gelincik tarlalarina,
Ayni vefali bugdaylara gebe
Doga,Akdenizin koynunda;
Gülümse! sonsuz irmagi ol
Susuzlugumun,sevgilim ol
Akdeniz günesim ol,
Portakal çiçegi bezenmis
Baharlarim ve devasi ol
Karasevdamin,gülümse!
Necla Nefesoglu
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Bu Siiri Birlikte Yazmıştık
Bu siiri birlikte yazmıştık
Aslında,sen ben ve Besiktaş.
Taşıdı Kadıköy vapurları
Aşkımızı,taşıdı kavgamızı
Taşıdı nefretimizi yıllarca,
Hiç bıkmadan yüksünmeden
Depressif gelgitlerde yoruldu
Yaşlandı o vapurlar...

Bir kocaman hüzün indi gördüm
Savruldu Maçka yokuşundan
Kutsanmış aşkımızın destanı
Böylemi yazılmalıydı?
Yalnızca hos bir seda bırakan
Ölmüş bir aşkın anatomisi!
Maziye rahmet okutan.
Herşey bitti çıktı çığırından.

Burada Baba Efendi sokağı,
Sen ben ve şair Cumalı,
Maytaptan çarşaf oldu
Yaşlı ç1narı ve
Asırlık çeşmesi ilham pınarı.
Karşıda yapayalnız bir durak,
Dur durak bilmez coşar
Unutmak ister unutamaz bu kalb.
Yaşanmamış aşkımıza yanar
Ağlar için için bu kalb!
Yitirilen tüm rotalar, hepsi
Hepsi sana çıkar.
Tutunamadık sevdaya,aşkımız
Maçka yokuşunca sarp..
Sevişir burada oysa şarkla garp.
Bak işte Baba Efendi sokak!
İşlendi aşkımız gibi
Oya oya,nakış nakış her taş.

Sevdaya susamışlığımıza
Tanıktır güzelim Besiktaş.
Nasıl da tükendi o aşklar?
Sarardı mektuplarla ruhlar
Gözlerinde kaybolmak varken
Birbirimizin boğulduk kıskançlığın
Karanlık dehlizlerinde!
Sevdamız döndü nefrete.
Şimdi askımız etmez
Bir metelik bile!
Yitirildi sözcükler,
Sen ben ve şair Nigar,
Kapıldık öylece şiire.
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Kahırlar pişmanlıklar hak getire,
Hiçbirşey deva olmaz artık bize.!
Erdi başın arş'ı alaya
Bense sana erdim...
Şizofrence hep seni sevdim.

Sevdim,tarifsiz sevdalarca
Coşkun dalgalar,okyanuslarca..
Masmavi hiçlik denizlerinde boğduk
Sonsuzluk mezar oldu sevdamıza.
Şairler,ozanlar ve aşkımız,
Bu rıhtımda sonsuzlaştı.
Hiçlik aşkla kucaklaştı.
Asıklar şair oldu
Sevdalar şiirlerle ölümsüzlesti!
Gördüm,savruldu Maçka yokuşundan!
Necla Nefesoglu
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Doğum Günüm.
Yeni yaşlarda tazelenmek
Bulutlara yüklemek istiyorum
Tüm yaşanmışlıkları
Yağmak için gönül bahçene.

Kırlangıçların kanadında
Uçup gelmek istiyorum
Elimden tutup çıkardığın
Telli duvaklı sevda makamına
Giymek isterdim yeniden
Ateşten gömleğini
Zor günler anasının..
Küllenmek ayakucunda!

Yazmak için herşeyi yenibaştan
Başa sarmalı hayatımı
Paytak adımlar sıraladığım
Umut bebekliğime....
Ya da sahilde yelken
Şişiren düş gemimin
Pupa yelken yaşamlar
Yüklü rotasına
Girmeliyim,yeni dünyaların! ..
Necla Nefesoglu
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Dost'a Armagan E-Postam-anneler günü.
Her sabah uyanınca gözlerde hülya,
Farkına varırız aslında bu dünya
Güzel bakana güzeldir ama,
Yaşarsın yazdığını kaderin.
Bunda bir anlam var derinden derin!
Ağlama hep gül nasılsa
Yazılmıştır kaderin!
Armağanımdır bu sana,belki
Yeri değil kıvancın ama
Babalıkta da var kutsal bir
Mana,çok mutlu ol,bu
Senin kazancın,kaderin
Şairler sofasına hep beklerim!
En güzel armağanı yaşamın
Sevgi ve dostluktur.
Kapkaranlık geceler aydınlık,
Çöllerce sıcak dostum
Gönül bahçende pınar olur.
En derin yaralar,onmaz
Sanılan sevdalar onulur.
Bilen bunu arif olur!
Necla Nefesoglu
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E postalarım-şairler sofası
Yine geçti bu bahar
Yorgun bezgin;
Tüm umutsuzlukları
Beşiktaş vapuruna yüklemişken
Bu sabah erken
Çıktık Maçka yokuşundan
Hayaller sofrasına
Vurduk kendimizi
Şairce Maçka Meydanı
Sokağında şairler sofasına
Gönüllerden eksilmesin şiirler,
Uzak duralım kurtlar sofrasına!
Yaşamın küçük telaşları
Hır gür;
Geçmezdi,bitmezdi hayat
Olmasa kavga,dostluk
Ve derin bir soluk
Şiir dolu özgür!
Günaydın her doğan güne
zenginleşsin gönüller
Doğasıyla tanrının
Nurlar yağsın eşiğe!

Emektir insanı var eden
Yokluk ölümsüzleşir
şiirle sevgiyle.
İçinizdeki çocuk çok yaşasın
yaşam kimseyi aşksız koymasın
Çocuksu şiirleriniz
Destanlar yazsın,
Sonsuz güzellikteki şiirlerde kalın!
Necla Nefesoglu
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E Postalarım-Şiirlerimden Tanı Beni
İçtenlikli günleriniz aydın,
Sevgileriniz taşkın,
Gayretiniz coşkun,
Ruhunuz dingin olsun!
Baharın kırlangıçları,
Gelinciklerin uğur böceği,
Güllerin cennet kokusu
Eksilmesin bahçenizden;
Kavgalarınız zafer olsun!

Yalnızca bir hayaldir
Resim,fayda etmez şaire.
Ruh güzelliği ruhları besler
Dense bile;
Aslında idrakimdir
Gezinen beynimin
Taa derininde.
Şiirlerimden tanı beni
Usulca,yavaşça
Olgun çağın dostluğu
Bambaşka,şairce
Arkadaşça,akıllıca;
Yazacak çok sözlerim
Okunacak çook şiirlerim
Var benim daha yıllarca...
Necla Nefesoglu
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Haber Sal İstanbulum
Belliydi taa başından

Gözlerindeki ışıktan
Belliydi yeditepemin;
Nasıl da girdin kanıma?
Yakışır sana!
Tüm dargınlıkları yüklenip
Omuzlarıma,koştum sana
Sen kazandın İstanbulum!

Berrak pınarlar kadar
Tertemiz,o ürkek
O bebe saflığında dupduru
Kızlar,senin bir parçan
Olup çıktılar,ben bilirim!
Saflık gitti,yerine sen geldin.
Asildi yeşil sevgimce Emirganda
Özgürlükse, fettanca ayartıcı.

En güzel giysilerle çıktın
Karşıma coşkulu baharlarda
Önce,en ılıman rüzgarlarınla
Okşadın yüzümü ve
Sakladın en ölümcül
Dalgalarını Sarayburnunda
Gizlediler uzun süre
Kayıkçılar bile okkalı küfürlerini.

Darılmadı aşıklar Çamlıcada
Analar acından ağlamadı
Dilenmedi çocuklar Karaköy rıhtımında
Yaşanmadı ayrılıklar Kartal iskelesinde
Kimse kimseyi vurmadı Dolapderede.
Yalanlar söylenmedi
Kazık atmadı birbirine
Kayıkçılar Eminönünde,Kumkapıda.

Ve sonra,takınıp
En fettan halini Şehzadebaşında
Çılgın kokularla düştün peşime
Bozulmaz büyüler saldın gönlüme
Seferber ettin güvercinleri Eminönünde
Üstüme üstüme geldin baygın
Çiğdem kokularınla,yaseminlerinle
Martılarınla,adalarınla.
Özgürlük penceremdi Atlas sineması
Sevmek Beyoğlunda güzeldi,
Masmavi göklerce sonsuzdu..
Gençlik Markizde yaşanırdı
Aşklarsa o denli tutkulu;
Biraz yalan,biraz sahte,
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Çokça vefasız,
Ölesiye efsunlu!

Ilık ılık, cıvıl cıvıldı
Dostluğunu hissetmekLalelide
Küllükte teslim oldum sana,
Senden bir parça olup çıktım.
Israrlı bakılınca kızaran
O mahçup kız gitti sen geldin.
Haber sal mavnalara İstanbulum
Sen kazandın!

Mavnalara haber sal,
Üsküdar iskelesine,kızkulesine
Doklara,köprülere
Mısır çarşısı esnafına,
Haber sal balıklara, kuşlara
Galata'ya,Beyazıt'a
Haber sal cümle kuytulara
Bizans ötesinden hep sen kazandın!
Sen kavgalarda barış
Hüzünlerde neşe
Karanlık gecelerde dolunay
Aydınlık güleryüzü doğanın
Yüreklerin tükenmeyen umudu
Adaların cennetten yasemini
Düşlerin lale bahçesi
Sen bensin,İstanbul'um.
2003 istanbul.

Necla Nefesoglu
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Hissedilir Şiir
Şiir hoş bir akis
Kafiye ve vezinle.
Bir de beş hece...
Şiirle meşk edilir
Süslenir binbir gece!
Aşktır şiir
Bağdaşmaz şiirle bilmece!
Şiirle doğarız,
İlahi bir ruhla fısildanır
Kulaklara,beş vakit
Minarelerden fışkırır,
Muştular uzaklara...

Şiiri duyar,hissederiz biz.
Kılavuz gerekmez,
Şiirle kardeşiz biz.
Türküz doğruyuz
Çalışkanız biz!

Şiiri küflü duvarlarda
Tanırız biz...
Gönül telimizi titretmeyen
Şiire,şiir demeyiz biz.
Edebiyatça ağır olsa da;
Arşivlerde tozlanır,
Ruhlara ağır gelir...

Tavan arasında bile
Aydınlatır,gözler görmese
Bile hissedilir gönülden!
Balçıkla bile sıvanamaz.
Gönül gözüyle
Görür, hisseder görmezler de!
Necla Nefesoglu
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Kadiköyde Tanıdılar
Tanıdılar beni işte,
Sislerce hüzünlü kadiköy rıhtımında.
Hiç kar etmedi kayıtsız içişim çayımı,
Umursuzluğum martılara,
Yosun kokusunu duymazlıktan gelişim,
Vapur düdüklerine sırtımı dönüşüm,
İşe yaramadı,gururuma inat!
Tanıdılar beni işte.
.
; Bu o! dediler.
Kanatlanan yüreğime inat!
; Bu,o sevdalı deli-dolu kız değil mi!
Yine yüreği sevdalarla taşarak işte,
Yine aynı ilk aşkla dopdolu gözleri
Gelip yamacına istanbulun.
Böyle dediler,
Duydum..
ilk,martılar farketti.
Sonra,deniz,tayfalar,vapur düdükleri..
Ve sonra tekmil istanbul farketti.
Tanıdılar beni işte..
Beni gözlerim ele verdi,
Sana kilitliydi,seni görüyordu,.
Saçların kadar kara bakıyordu gözlerim
Sana bakıyordu istanbul'da.
Ellerimden tanıdılar beni!
Sana uzanıyordu ellerim,
Dualarimda bile,
Seni ariyordu,
Saçlarını,tenini,kokunu arıyordu.
Yüreğimden tanıdılar beni,
Yüreğimden!
Sana adadığım yüreğimden..
Yüreğim seninle atıyordu..
Senin için atıyordu yüreğim,
Senin için atıyordu!
Tanıdılar beni işte..
Suçüstü,öylece kalakaldım!
Tanıdılar beni işte! ...
Necla Nefesoglu
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Panterce
Komşu tarlanın papatyaları serzenişte
Dönmen için sapsarı yakarışta bahçen.
Sadakatler öksüz matemlerde,
Insanlığımız mosmor utançlarda..

Sevdaya koşmak için yol sorduğun yıldızlar
Şimdi seni başka alemlere uğurlar.
Sen bir insan sevdalısı ev kedisiyken
Aşk için ölümlere soyundun birden.

Zeytin ağacındaki serçeler özgürlük sarhoşu,
Sinsice seyirlerde zirvelerden.
Sevdalın ölüm tamtamları çalmakta
Kapımızda,gözlerim sislerde ama..

Sevgiyi de öğrettin bilgece,unutmuştuk erdemi
Kedice mi,genlerinden gelen panterce mi demeli?
Insan gibi kedi mi demeli,
Panter gibi Panterim!

Ruhun bende hüküm sürmekte
Bedenin bahçedeki incirde,asilce..
Necla Nefesoglu
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Saklı Antolojim
Soluklanıp masmavi dünyalara
Dalmak,yüzmek okyanuslarda...
Umutsuz derinliğinde
Boğulmak sükut'u hayallerin;
Şiirin koynunda sabahlamak!

Yüreğin kanat çırparken
Hayat öpücüğünde,
Kederlenmek sonbahar sevdalarında...
Yeşermek paylaşılan
Güneş altında,en güzel
Meyvelerini salarken ağaçlar!
Aşkı fısıldayan,yediveren
Güllerinin yasak bahçesinde
Anımsanır,vurgun yemiş
Eski sevdalar; Antoloji,
Sen,ben, hepimiz
Dostluğu,barışı kucaklar!
Necla Nefesoglu
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