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Münevver Şenol

İlişmeyin dostlarım ilişmeyin siz bana,
Yalansız bir dünya kurdum ben kendi içimde,
Yalandolan istemez ölür o da benimle.
İlişmeyin dostlarım ilişmeyin siz bana,
Yalansız bir dünya kurdum ben kendi içimde,
Hep ben verdim siz aldınız,kendinizi akıllımı sandınız?
Alın malım alın canım hepsi sizin olsun
Ama ruhumu artık rahat bırakın o da artık benim olsun
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* Benim Arslan Mehmedim

Aneyi güremedin endişelendin
herkesten sordun
Kötü rüyamı gördün oğul
yoksa rüyayı hayra mı yordun
Avcıların bile cesaret edemediği
Dağları  taşları aştın
Yeşil pınarlara ulaştın
Sessizlerin sesi oldun
Seninle övünüyorum oğul
Bu dünyanın senin gibi
Aslanlara ihtiyacı var
ALLAHA emanet ol
Benim aslan Mehmedim
3 12 2007 münevver şenol
oğlum eğer sağ olursam senin düğününe mutlaka geleceğim

Münevver Şenol
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* Bir İnsan Bir İken İki Olmuyor *

Zalimden Alim
                               Alimden  zalim
                               Olmuyor   dostlar
                               Arada bir  çıkarsa
                               onu  bilemem,ama
                               Şekil   A da  olduğu   gibi
                               biriside  benim   başımda
                               Yıllarca hayatını yaşadı
                               canı istediğinde geldi evine
                                istemesse    gelmedi
                               Hesap   sormak mı?
                                Mazallah,
                                 kimin haddine
                                 o erkek adam,mış  yaparmış
                                 Anası öyle  der övünürdü
                                  Ben  İse susardım
                                 çünki zeytin yağı gibiçıkardı
                                 suçun üstüne
                                 İhaneti  gördüm
                                 gene  ben suçlandım
                                  kadın olsaydında
                                   kocayı tutsaydın elinde
                                  Ben onun gibi cambazmıyım, ki
                                   tek ayağımın üstünde
                                    oynayayım  telde
                                     Ama  onun  sandığı  gibi
                                      aptal  da değilim  herhalde
                                     Bir  insan bir iken
                                      İki olmuyor
                                      Doluya   koyuyorsun  almıyor
                                     Boşa koyuyorsun  dolmuyor
Bu şiir intizarın  şarkısındaki gibi kırk kapınınkilidini boynundamı asıyorsun
ayağın hep sokaklarda  içeriye girmiyorsun dediği serseri kuşlara  gelsin

Münevver Şenol
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* Bu İnsanları Anladıysam Eğer?

Dünya bir garip
                                insanlar bin,garip
                                Anladıysam eğer
                                yaratık olayım
                               Arap demiyorum
                               araplara ayıp olur
                               Sevgi sanki,onların tekelinde
                               bölüşmeyi bilmiyor
                               işine gelince,selam veriyor
                               gelmeyince vermiyor
                               Cahil desem,cahil değil
                               ama hatasını görmüyor
                               anladıysam eğer
                               yaratık olayım
                               Arap demiyorum
                               Araplara ayıp olur.
                                İstiyor ki ilgi odağı
                               hep kendi olsun
                               çünki öyle alışmış
                                sevgi arsızı
                                Kalpleri kötü zaten
                                 çıfıt çarşısı
                                 Ben bu insanları anladıysam eğer
                                  yaratık olayım
                                  Arap demiyorum
                                  Araplara ayıp olur
                                 Tek dileğim var
                                  TANRIM Beni  böyle insanların
                                  Gzabından koru ne olur.

Münevver Şenol
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* Can Dostlarım

Sevgili Saadet,Saffet ve Selma
                               Üçüde benim can simitlerim
                               Böyle dostlarım olmasa
                                 Eyvah, sonra ben ne ederdim?
                                 Üçüde çok fedakar
                                canlarım benim
                                 Saadet desen,cabbarmı,cabbar
                                  Evel Allah her işin altından kalkar
                                  Saffet desen,sessiz,sakin
                                  ağızı var dili yok sanki
                                  Ama beni tekerlekli sandalyeyle taşımak
                                  nedense hepte ona rastlıyor
                                   Canım benim
                                    genede yüzü gülüyorVallahi
                                     Boncuk gözlü Selmam da
                                     hayat iksirim
                                    İki eli kanda olsa
                                     genede arar sorar beni
                                    Sanki onun hiç derdi yok
                                     mazereti olan
                                      öteki dostlar gibi
                                     neyse alıştım artık
                                      Boşver gitsin diyorum
                                      Canım arkadaşlarım
                                        Saadet,Saffet ve Selma
                                         Hakkınızı helal edin
                                          size çokkk teşekkür ederiyorum
                                          İnanın sizi çok seviyorum
    5. 10. 2007 Münevver Şenol

Münevver Şenol

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

* Çöp Çatan Yanlış Çatmış Çöpleri **

Seninle yolumuz ayrı
kaderimiz bir.
Ne yazık ki,çöp çatan
yanlış çatmış çöpleri.
Sen ayrı telden çalıyorsun.
Ben ayrı telden.
Bak ikimizde mutlu değiliz şimdi.
Değermiydi diyorum  değermiydi
gençliği hebaa etmeye?
Sen eline almışsın sazı
tutturmuşsun bir türkü.
Ölürümde ayrılamam
yar senden.
Senin ölmene  gerek kalmadı
Çünki beni  yaşarken zaten
öldürdün sen.
Münevver Şenol.     15.3.2008

Münevver Şenol
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* Dertleşmeye Geldim Babam Seninle 5 *

Canım Babacığım   gene ben geldim.Bugün  2 Aralık 1959 Bizim için en acı gün. Halbuki
on gün sonra benim yaşımı kutlayacaktık  değilmi? Ama keşke
sen sağ olsaydın da  benim yaş günümü hiç kutlamasaydık.Baba   sana sözüm  vardı
biliyorsun,Öğretmen olacaktım  tayin olduğum ile  beraber
gidecektik.Müdürümüz eve kadar geldi  anneme beni   Öğretmen Okulu imtihanlarına
öğretmenimle yolluyacağını söyledi,öyle sevin miştim ki sorma
imtehan günü  trenle  Arifiyeye giderken öğretmenim bana  sandeviçle  gazozda
aldı,çok heyecanlıydım   ama imtihan çok güzel geçti.Biliyormusun
Baba kazandım,sınıf no,200 yatak no,5 çok mutluyum  ama  bir sorun var,
çünki  kardeşim Münireye  yaramaz diye kimse bakmak istemiyor  annem
halet yengeye para  bile teklif  ettiği halde   kimse   sorumluluğunu   almak
istemiyor.Baba  biliyormusun Müdürümüz  gene geldi bize Anneme fedakarlık
yapacaksınız  evladınız için,Kardeşini de Küçükyalı Çocuk  esirgeme   yuvasına
verirsinizher hafta sonu almak şartıyla,zaten sizde çalışıyorsunuz dedi.Annem beni ve
kardeşimi aldı   Küçük yalı yuvasına gittik
Müdüranım da çerkez miş meğer   Anneme imkanlarınızı  zorlayın  ama  bir
bakıcı  bulun burada   her kesimden çocuk var bir kere Yurt çocuğu damgası
yiyiyor.Aslında   Annem defalarca  bana   sen gideceksin  kardeşinde  gidince  ben
bomboş  eve  nasıl gireceğim  diyor   ağlıyordu.Aslında  Anneme  hak  veriyordum ama
Öğretmen  olmayıda   çok istiyordum.Annem
bir gün beni karşısın aldı.Bak bende  çok üzgünüm ama  çaresizim,Gel sen
Öğretmen  Okulundan  vaz geç  kardeşin henüz   çok  küçük  o  Okula  başlayınca ben
seni dikiş  nakış  kuslarına yolluyacağım  kadın için  en  ideal
sana ayaklı dikiş makinasıda alırım dedi,hemen gitti makinayı aldı geldi,Ben
çaresiz  kabul  ettim,Ama geceleri  yatağımda sessiz,sessiz  ağlıyordum,
Çünki benimle imtehana giren arkadaşım emine okul formasıyla  geldikçe
ben daha  çok  üzülüyordum,Kardeşimde öyle yaramazdıki  bakmak istemeyeler
haklıydı,mahallenin  arnavut  ayten teyzenin zırlak kızı fazileti döver eve koşarak gelir
Abla beni sakla derdi  bende  hemen kapımızı kilitler
birde sırtımda  onu  tavan     arasına çıkartırdım  sanki kapıyı açarda kardeşimi  döver
diye  ama Ayten teyze bağırarak kapıya gelir,More  sen bizim   kapıdan  geçende o
ayacıklarını kırmassam  diye   bağırırdı.  Evett
canım Babam Kızın  Münevver in   Öğretmenlik   hayalleri  senin  gibi   son
buldu.  Ne  yapalım  kader  böyle  imiş canım Babam bu akşamlıkta  bu kadar ben
gene   gelirim seni çokk seven kızın  Münevver

Münevver Şenol
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* Dertleşmeye Geldim Babam Seninle 6*

Canım Babam,gene ben geldim.Okul hayatım bitti artık evde kardeşime
bakıyorum,.Annemde  her gün mesaiye kalıyor,hiç olmassa bir arsa alabilirsek,emekli
ikramiyemle de ev yapar kiradan kurtuluruz diyor. Babacığım kardeşim büyüdü bu yıl
Okula başladı. Annem  çalıştığı için velisi
ben oldum,Baba biliyormusun gözlerime inanamdım benim resimde birincilik
aldığım resim Okulun koridorunda çerçevelenmiş duvara asılmış öyle mutlu oldum ki
anlatamam.Kardeşimde her tenefüs arkadaşlarına bunu benim ablam yaptı diye
gösteriyormuş,Baba kardeşim Okula başladı ama hiç uslanmadı  her gün eve üstü başı
toz toprak içinde geliyor,çünki herkesle kavga ediyormuş,Öğretmen velin gelsin diye
haber göndermiş gittim,meğer hademenin oğluyla tenefüste kavga etmiş hırsını
alamayınca okul dönüşü
derenin üstünden tahta köprüden geçerken çocuğu ittirmiş,çocuğun çantasını su almış
götürmüş çocuğuda boğulmaktan zor kurtarmışlar.Bende
Annem duyunca kızar diye biriktirdiğim  harçlığımı  vermeyi teklif ettim ama
Öğretmen  Okul aile birliğinin karşıladığını fakat birdaha böyle bir şey yaparsa onu
Okula almıyacağını  söyledi,Baba ev kızı olmak ne zor imiş,evi
temizlemek bende,sobayı yakmak temizlemek gene bende,yemek yapmak
anlıyacağın tüm evin işi bende,en çokta çamaşır yıkamakta yoruluyorum o sıskaçık
kollarımla sıkarken zorlanıyorum arkadaşım cevriyeyi çağırıyorum
karşılıklı sıkıyoruz.Bir gün fatma teyze bizim camın önünden geçerken  beni
ayağımla ütü yaparken  görmüş eve gidince kızlarına ağlayarak  demekki ne kadar
yoruldu ki ayağıyla ütü yapıyor demiş.Evet gerçekten de yoruluyordum
akşam üstü arkadaşlarım  voleybol ve istop oynamaya  çağırdıklarında yogunluktan
hemen yanılır kenarda onları seyretmek zorunda kalırdım,Annem
her gün beni alır karşısına  bak artık büyüyorsun göğüslerin belirginleşmeye
başladı öyle sokaklarda zıp zıp zıplama herkesin  babası abisi var laf olmaz
ama  senin ki göze batar  laf olur  derdi,.Öff be Baba  sahipsizlik ne zor imiş
beni arkadaşlarım gibi oyun oynamaktan bile mahrum  ediyor,Ama keşke sen sağ
olsaydın da ben sokağa hiç çıkmasaydım  neyse gene efkarlandım bak hadi bu günlükte
bu kadar sohbet yeter ben gene gelirim benim canım
Babam.Kızın Münevver

Münevver Şenol
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* Dertleşmeye Geldim Babam Seninle 7*

Canım Babam gene ben geldim Yıllar acıda olsa nasılda geçiyor,kardeşim büyüdü Okula
başladı,bende serpildim artık genç kız oldum,Baba kardeşim yaramazlığının yanı sıra
çokta  iştahlı  evsahibi fikriye teyzenin  ekşidi diye çöpe attığı dolmaları yerken
komşunun kızı kadriye görmüş,bir görseydin halini on parmağıyla eli yüzü yağ içinde
çöp tenekesinin başında,aldım yıkadım birde çöp tenekesinin pis olduğunu mikrop
kapacağını anlattım,tabi ertesi gün yüzünde yaralar çıkmaya başladı ve bütün yanağına
dağıldı, komşumuz ayşe teyze -Bu nazardan olur çakmak derler ben ocağıyım yarın al
gelde ben onu bir okuyayım dedi bende götürdüm,ne okuması mangal kömürünü suya
sokup el bezine sarıp yaralara değdiriyor kardeşim acıdan çığlık atıyordu tabi çocuğun
yüzü bu seferde yandığı için  su toplamıştı annem
hem ona pis boğazlığının kurbanı olduğu için banada kardeşimin yüzünü yaktırdığım
için kızıyordu,yanık melhemleriyle  iyileşmeye başlamıştı ki bir günde ağlayarak geldi
iki elinin üstüde kan içinde meğer bahçedeki şeftali ağacından  ham şeftaliden kopardığı
için fikriye teyze nin deyimiyle  toplu iğneyi birazcık batırı,batırı vermiş hani korkutmak
amacıyla kardeşimle bende ağlıyordum çünki sadece o kopartmamış ama hepsi kaçıp
annesinin arkasına saklanmış kardeşim kaçamadığı için onu cezalandırmış öbürülerine
göz dağı olsun diye, benim  kardeşimi seçmiş hemen ellerine pansuman yaptım ama o
gece sabaha kadar uykusunda ağladı o  ağlayınca annemle bende ağladık,Annem
Allah nasip ederde bir  e vimiz olursa bahçesine her türlü meyve  ağacından dikeceğim
çoluk çocuk yesin dedi.Babacığım senin  öldüğün yıllardada bize
ramazanda,bayramda fitreler zekatlar getirirlerdi ama o zaman anlamıyormuydum  ne?
Gücüme gitmiyordu  şimdi utanıyorum  birde  aldın kabul ettin mi diye sanki kurbanlık
koyun  pazarlığı yapar gibi bana çok aşağılayıcı geliyor birde çocuklarının başından
çevirip sadaka verirgibi  yapmıyorlar mı? Anneme bizden daha ihtiyacı olanlar var  eğer
bir daha kabul edersen ben kardeşimi alıp halamlara  gideceğim dedim,annemde dul
kadının kapısı altın olsa ona fitre düşer  ama  madem sen rahatsız oluyorsun tamam bir
daha söylerim vemesinler dedi  evet  Babacığım  bu işi de böylece halletmiş olduk,ben
seni sık,sık ziyarete geliyorum ama biliyormusun bunları  yani seninle olan anılarımı bir
kitapta toplamak  istiyorum da ondan inşallah  başarırım  çünki bu kurgu değil  gerçek
hadi bana müsade ben  gene  gelirim,inşallah  bir daha ki sefere  kitabımla  gelmek
nasip olur,benim canım Babam  kızın  Münevver...

Münevver Şenol
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* Dinle Dostum*

Dilin dostum diye
                               başlıyor söze
                              Kalbin ise,Yalan
                              Aslında Şairler
                              ince ruhlu  olurlar,ama
                              sen bu sıfata hiç uymuyorsun
                             arı gibisokuyorsun
                             be dostum.
                            Şiirlerde kısa, uzun  diye
                             pazarlık etme
                             İmalı sözlerle
                            canı incitme
                            Rabbena  hep bana diye
                           bencillik etme
                           Bencillik değil mi
                           insanları  insallıktan  çıkartan
                           Bari  bizler buna
                           bir dur diyelim
                           İnan hepimize yeter
                           bu dünya
                          Adam gibi
                           paylaşmayı  bilelim
                          Şair ler has sas ruhlu olurlar
                            Hiç değilse şairliğin kıymetini bilelim..münevver şenol

Münevver Şenol
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* Dünya Nereye Koşuyor*

Dünya nereye koşuyor
Bu reazlete dur diyen olmayacak mı?
Bugün isyanlardayım
neden diye sormayın sakın.
Dünya battı batıyor derken
Galiba biz batıyoruz
Ar namus kalmamış.
 Herşey sokaklarda aşikar
İtlerden farkı kalmamış.
Çocuklarıda bir alem ama
Anası Babası neki
onlar ne olsun.
Dedim ya edep haya kalmamış
Ağızı Bacım derken
Kaşı gözü oynuyor
bıyık bükerek
Kendini aklısıra
kurnaz sanıyor.
Şeytan diyorki
Al koca bir taş
kır kafasını
Olmayan beynini akıt dışarı.
Ama onu adam yerine koyarlar
Hadiii al başına belayı
ayıkla pirincin taşını.
Dedim ya
Bugün isyanlardayım
Bu dünya nereye koşuyor
bu rezalete dur diyen olmayacak mı?
Münevver Şenol. 11.4.2008

Münevver Şenol
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* Ebediyyen Elveda*

Kara listeye  aldım  ben seni
                           hayatımdan ebediyyen
                            sildim  adını
                            Bak bakalım nasılmış özlemek?
                            umarsızca  gelir diye beklemek
                            YAA gelmedim işte
                            gördün değil mi
                            Güvendiğim dağlara ömrümce
                             kar değil,boran yağdı
                             Daldığım hayallerden
                              beni kimler uyardı
                              Pişmanlık duymak
                              vicdan azabı çekmek
                               demekse,eğer
                              Ben zavallı,aciz biri değilim.
                              Merhametine mi
                              hiç ihtiyacım yok
                             sana veda etmenin
                             zamanı geldi
                              artık gönlünden
                              ebediyyen gidiyorum
                               Genede  bana yaşattığın
                                O güzel duygulara
                                 çok teşekkür ediyorum
                                  Sanal dünyanın
                                 sanal Aşkı
                                 sana elveda diyorum
                                 sana elveda diyorum

Münevver Şenol
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* Hadi Siz Karar Verin *

Şu Anasını sattığım
Yalan Dünya ya
Bir ben ayak uyduramadım
Haklıya,haksıza HE deyip
Emme basma tulumba gibi
Başımı sallayamadım
Doğruluğum, dürüstlüğüm,sabırsızlığım
Başıma hep bela oldu
Anasını sattığımın bu Dünyanın
Doğrucusu ben miyim deyip
Ağızıma şöyle bir fermuar
Hiç takamadım
Şimdi diyorum ki,kendi kendime
Gördüğümü,göremedim
Duyduğumu, duymadım
Anladığımı anlamamış gibi yapıp
Salağa mı yatsaydım
Olanlara boş verrr
Satmışım ben bu Dünyanın Anasını
deyip
Kalkıp göbek mi  atsaydım?
Hadi siz karar verin
1 11 2007 Münevver Şenol

Münevver Şenol
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* Masal Bu Ya*

Bir varmış,bir yokmuş
                                 Kaf dağının ardında
                                 Bir Pirens varmış
                                Bir de,
                                zalim üvey anne.
                                Kötü kalpli
                               İki övey kız kardeşin elinden
                               Eziyet çeken
                               Kül kedisi sindirella
                               Pirens onu uzaktan seyreder
                               çok beğenirmiş
                               bir gün iş yapmaktan yorulan
                               Kül kedisi sindirella
                                derin bir uykuya dalmış
                                Pirensin güzel nağmeleriyle uyanmış
                                Ama bu mutluluk
                                uzun sürmemiş,neden mi?
                                Kötü kalpli üvey anne ve
                                iki övey kız kardeşin
                                zulümünden korkan,Pirens
                                gene geldiği gibi sessizce
                                Kaf dağının ardına kaçmış,kaybolmuş
                                Kül kedisi sindirella,ne yapmış?
                                Kaderine küsmüş,boynunu bükmüş
                                Öylece baka kalmış
                                 Masal bu ya?

Münevver Şenol

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

* Mazimi Anıyorum*

MAZİMİ ANIYORUM

Mahallenin en sıska kızı bendim
Sende en yakışıklı delikanlısı
Bütün kızların gönlü sendeydi
Ama senin gönlün sadece bende
Seninle en güzel günlerim geçti
Tertemiz masumaneydi Aşkımız
İkimizde varlıklı değildik ama
Aşkımıza paha biçilmezdi
öyle zengindik
Ne yazık ki hoyrat eller girdi araya
Bende tuzu bastım kalbimdeki
kanayan yaraya
Gururuma yenildim
Ardıma bile bakmadan
terkettim seni
Bana intizarmı ettin bilemiyorum
Hergün ağlıyor gülemiyorum
Hayatta hiçbir şeyden zevk almyor
mutluda olamıyorum
Şimdi Yaradanıma sığınıp yalvarıyorum
Sevenleri kavuştur ayırma diye
Sen her şeye kadirsin
Ey Yüce Rabbim
Sevgi hazinenden dağıt herbirimize
Münevver Şenol 5 10 2007
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* Minik Kuşum*

Minik kuşum
                                    serçem benim
                                    Kargalar GAAK dedi
                                    Baykuşlar GUUUK
                                    Korkuttular mı seni?
                                   Telefonuma bile
                                   ses veremedin.
                                    Gittinde saklandın
                                    çalıların dibine.
                                     Çık minik kuşum çık
                                      Uç özgürce uç
                                       Süzül gökyüzüne
                                        AMA benden sana
                                         bir tavsiye
                                        Kişiliğinden ödün verme asla
                                          hiç kimseye

Münevver Şenol
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* Münevver Şenola Anneler Günü İtafımdır (AKROSTİŞ)

-
M enekşeler can bulmuş gözlerinde
    Ü şümesin yüreğin çiğ düşmesin gönlüne
    N e farkeder ki bilmiyorsa sevgiyi
    E n güzelini sunmak sevgiliye
    V e tüm güneşleri doğurmak üstüne
    V e sevda şiirleri yazmak sevilene
    E yy ruhu deli kadın
    R esmi yüreklere kazınan kadın

   Ş imdi bir başına; kalabalığında yalnızmısın
   E llerin öksüz, yetim ve ağlıyormu
   N edenleri sevdasında saklı kadın
   O sen değilmisin salla gitsin diye
   Leylakların hüznünde akan gözlerimizi güldüren....

  A namız, canımız oldun
  N ur yüzün hiç solmasın
  A çık bırak ışıklarını
  M utluluğuna karanlıkllar dolmasın...
  S ana uzanan sahte diller
   I rak, yüreğinden.çok uzak olsun
  N e zaman dara düşsen manevi kızların hep aklında olsun...

     Canım Münişim, Deli Kadınım, Uzaklarda kokusunu duymadığım Anam....

    Anneler günün kutlu olsun...Msn adresin olsaydı sana sarı güller
gönderecektim..Seni seviyorum canım ve halen istanbula geleceksin ben o günü
bekliyorum....Ama önce sana sağlık diliyorum..Umarım dilerim hatta yürekten isterm ki
acılar yogunu o güzel yüreğin artık mutlu olsun bedenin ve gönlün hakkettiği sağlığa
kavuşsun...Menekşe gözlerin güneş ışığınla dolsun..

Münevver Şenol
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* Müniş Sevdimi Tam Sever.*

Ben  hayatı biliyorum
       Gülmeyi,de  seviyorum
        Senimi? AH
         İşte seni bir başka  seviyorum.
         Dostlarımla
         samimiyetimi  yanlış anlama
         Kıskanarak  bana  tavır da alma
         için için gücenme bak
        Kıyamam sana
        Ben sevdim mi tam  severim
        bunu  dünya  alem  biliyor
        Çünki müniş seni  çok  seviyor
         Şamata neş,e nerede
        Müniş  orada
        Boş pisti görmesin ha
        atlar  havada
         Ama finali aşkına saklar
         Onunla yapar  la cumbarsita
Münevver Şenol

Münevver Şenol
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* O Bir Sokak Köpeği Dostum *

O  Bir  sokak  köpeği  dostum
                              bir tekme de sen vur ona
                              ne farkeder?
                              Her şeyin  küçüğü  sevilir  derler
                              Oda  küçükken çok sevilmiş  ya
                              O buna yeter
                              O bir  sokak köpeği  dostum
                              üzülme  boş ver.
                              Başını  okşadın sevdin  zamanında
                              şimdi  hoşt  dedin kovdun diye
                              vicdan  meselesi yapma kendine
                              Sahibi bile senin kadar sevmemişken
                              mecbur  değilsin sen  sevmeye
                              O  bir sokak köpeği dostum
                              alışkın ezilmeye
                              O  sevgiye  şevkate  muhtaç
                              karnı doysaydı  eğer
                              Kapı,kapı dolaşırmıydı   Aç?
                              Baksana  üstüne kalacak diye
                              herkes  saklanıyor ondan
                              kaçıyor  bucak, bucak
                              Hadi  ne duruyorsun bırak  onu
                              sende onlar gibi  kaç
                              Ama unutmaki
                              O  bir sokak köpeği olabilir
                              Yanlız  sevgiye  şevkate muhtaç
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* Oğlun Yok Diye Üzülme Baba*

Oğlum olmadı diye
                           üzülme Baba
                           Senin kızların var ya
                            dünyaya bedel
                            Genlerinde hille,hurda yok
                            soyları asil
                             Hiç değilse erkeğim diye geçinen
                            soytarı değil
                            Ayıda kıllı,hemide güçlü
                             ama neye yararki
                            dağda geziyor
                            Eskilerin adam gibi adam dediği
                            nerede şimdi
                           Karı elbisesi giymiş
                           gerdan kırıyor
                            Birde şereften bahseder
                           şerefsizin ta kendisi
                           Kapıdaki karabaş bile
                         ondan şerefli
                         Oğlum olmadı diye
                         üzülme Baba
                         Senin kızların varya
                         On değil, yüz erkeğe bedel
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* Oh Sefan Olsun Müniş *

Etkisiz eleman  tafralanma  sakın ha
Buna hakkın yok,zaten
böyle bir hakkı da vermiyorum
ben sana
Ben hep yanlızdım
yanlız yaşadım
Ama şimdi çok mutluyum
Sevdiğim dostlarımla tanıştım
Yılların yorgunluğunu
attım üstümden
Ne gam kaldı,nede keder
Münişi sorarsanız eğer?
Tam kahkaha fırtınası
Dersin sanki fıkra fabrikası
Tabii  dostlarıda
ondan geri kalmıyor
Oturdukları mekan
Kahkahadan  yıkılıyor
Ncibeyle öbürdostların
yokluğu da belli oluyor
AA akşam ne çabuk olmuş
zaman su gibi akmış
hava bile kararmış
Peş peşe çalan cepler
Saati hatırlatmış
Ayrılmak zor olsada
Veda vakti gelmiştir
Ama birdaha ki buluşmanın
Tarihi belirlenmiş
Startı verilmiştir.

canım birdaha  buluşana dek hoşça
ve dostça kalın  sizi seven Müniş
25.1.2007
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* Özlem*

İnsan hiç sevmese
                       özlermi böyle
                       Boşyere yolunu
                       gözlermi söyle
                       Umutlanıpta gelir diye beklerken
                        kavuşamamak ne zormuş öyle
                         Hani benim,kara gözlü kızımdın
                         bende senin can Anan
                         Hadi bir süpriz yap
                         çıkıpta geliver şurdan
                          İşte insan sevdimi
                          böyle özlüyor
                          bir umut diye yolun gözlüyor
                          Ne yaparsın müniş bu
                          umuyor işte
                          Genede gelsende sağ ol
                           İstersen hiç gelmesen de
    20.8.2007 limonlu MERSİN
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* Pazar sohbetinde yaşanmış anılar 7*

Herkese iyi pzarlar bu gün gene hastahane anılarımdan birini anlatmak istiyorum.Ama
önce kısacık
anlatmak istediğim bir şey var,eşime
hastayım deme de ne dersen de,çünki
Hastahaneyi sevmiyormuş/kimseviyor,ki? Beni hep arkadaşlarım eşleriyle götürdüler.
Ben bel fıtığı ameliyatı oldum üç ay
sonra kendisi  beyin kanaması geçirdi
ben ona baktım çocuklarımız var ama
kızım öğretmen ne kadar izin alabilir oğlanlar desen öyle ben yatıp istirehat
edemediğim için belim kaynamadı    ikinci ameliyatta çelik çivi taktılar bu sefer eşimin
sol tarafında balon göründü anjio       yapıldı olan gene bana oldu yatamadığım için
çivilerde tutmadı üçüncü ameliyata karar verildi bu sefer    hem pilatin takılacak hemde
kendimden alınacak kemikle  dolgu yapılacak son olarak ilaçlı emar çekilecek oda
ücretli yoksa randevuyla seneye kalırsın hiç bir şey yemeden gelin dediler neyse eşim
-Ben götürürüm dedi ben gayet şık giyindim büyük bir salon herkes randevusunu
bekliyor bizim on numara
ama daha ikinci girmiş en azı yarım saat sürdüğünden saatler ilerliyor benim ilaç
saatim geldi ama ben alamıyorum
birşey yemeyin içmeyin dendi ya bana sıra geldiğinde eşimin koluna girerek zor
yürüdüm  ordaki doktora  ben parkinson hastasıyım ilcımı     alamadım kasıldım
deyince al al tükmüğün le yut dedi eh bunu önceden
desenize dedim neyse giriyrsunuz bir tüpün
içine kımıldamadan yarım saat     ani seler veriyolr refleks ölçüyorlar
sonra çıkarıp damardan bir iğne yapıp  yarın saat daha giriyorsunuz benim işlem bitti
ama bende bittim eşime git  bir tekerlekli sadalye getir bir adım desen atacak halim
yok dedim şimdi beni arabaya oturttular ama herkez merakla acıyarak bana bakıyor
ben   başladım yüsek sesle
ellerimi çırpıp sallana sallana
-Aynalı körük olmassa be gelin gitmem
ut kemane çalmassa aynalı körüğede binmem millet şaşkın,şaşkın bakarken ben hiç
oralı olmadan türküyü söyleye,söyleye çıktım ama arabaya binince sinirlerim bozuldu
salya sumuk aglıyrum,ama kendimi hiç bir zaman zavallıymış gibi göstermeyi  hiç
arzulamam. Belki pek
hoş bir anı olmaya bilir ama çocukluğumda meşakkatle geçtiği için belki sonradan
yaşadıklarım beni güçlü kıldı.Evet Dostlar bu haftalıkta bu kadar  herkese sağlıklı
mutlu ve sevgi dolu bir hayat dilliyorum. Münevver Ş enol
11 11 2007
haftaya kimseye söz vermeyin ben gene buradayım

Münevver Şenol

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

* Sen Marko Paşanın Kızıysan Bende Şeh Şamilin Torunuyum*

Sen Marko Paşanın kızıysan
EEEE ne yapayım
Bende Şeh Şamilin torunuyum.
Muhatabım değilmiş benim
Hem gençmiş. hem güzelmiş
Ayrıca da varlıklıymış
Bundan bana ne
beni bağlamaz
Birde eğitimciymiş göyaaa?
Ama maalesef kendi almamış
Bak Marko Paşanınn kızı
Bu Dünya Sultan Süleymana kalmamış
Benim senin gibi negatif insanlarla
hiç işim olmaz.
Ne etrafindakileri mutlu eder
nede kendi mutludur.
Ne dersin şöyle bir silkin?
kendine gel.
Bak sen Marko Paşanın kızysan.
Ben de Şeh Şamilin Torunuyum.
Münevver Şenol.8.3.2008

Münevver Şenol

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

* Sen Yıktın Beni *

Dilerim  ihaneti
                                  kimselere  yaşatmasın
                                  YARADAN
                                 Bunun  acısını
                                 ancak  yaşayan bilir
                                 Ama, sakın ha
                                  intikam  hırsıyla  çıkma
                                  sen yola
                                  Gerçi onu, onun  silahıyla
                                  vurmak   var   AMAA?
                                  İşte,şerefsiz  dediğinden
                                 ne  farkın  kalır  sonra
                                 Bakmayın siz benim
                                aşktan,meşkten
                                 söz ettiğime
                                O  benim  gururumu yıktı  ya
                                feryadım  ondan
                                Dilerim  ihaneti  kimselere
                                yaratmasın   YARADAN
                                Zaman   herşeyin  ilacıdır
                                geçer  diyorlar
                                Hayır,hayır  yanılıyorlar
                               üstü  kabuk  tutuyor ama
                               alttaki  yara
                                hiç  kapanmıyor
                                kaşıdıkça   kanıyor
                                Gerçi  yaptığına
                                oda  bin  pişman  şimdi
                                 Belli etmiyor ama
                                Affedemediğimi
                                nefretimi  hissediyor
                                EE ne yapalım
                                ihanetin  bedelini
                                nefretimle  biçiyor
                                kırılan gururumu
                                tamire  hiç bir güç yetmiyor
                               Dilerim  ihaneti  kimselere
                               yaratmasın  YARADAN
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* Tanrım Zalime Duuur De*

Kırgınım,küskünüm
Zalim yıllara, amaaaa
Yılların ne suçu var
Sözüm insan olmayanlara
Bu Dünyada menfaatçilik
Almış yürümüş
Milletin gözünü
Para bürümüş
Kötünün arkasına takılmış gitmiş
Artık insanlıktan eser kalmamış
Edep yok, haya yok
Şak şak çılara kalmış meydan
Cirit atıyor
Büyük başlar yam yam olmuş
Garibanı hamuduyla yutuyor
Nedir bu zalimlik
Nedir bu vahşet
Bunlara bir dur diyen olmayacak mı?
Ne olursun Tanrım
Yalvarıyorum sana
Bunların  cezasını ancak
Sen verebilirsin
Bunların hakkından Tanrım ancak
Sen gelebilirsin.
26.1.2008.  Münevver Şenol
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* Yanıldın Dostum

Ankarada yedim,acı meyvayı
Boşa çiğnemedim ben
yalan dünyayı
Sağolsunlar,dost bildiklerim
Gösterdi hanyayı,konyayı
Eee insan oğlu
şaşar,beşer
yanılmak bize düşer
Bakmayın siz münişin
lay,lay,lom deyişine
onu uçan balon gibi
Hafifemi aldınız?
Ama üzgünüm dostlar
işte bunda çok yanıldınız.
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* Yaşlandın mı Sen Gönlüm *1

Eskiden gözlerimin içi gülerdi
Gülerken yanağım da güller açardı
Etrafa neşe saçar
Hiç bir şeyi umursamaz
Dünyanın anasını
Bir pula satandım
Şimdi dillerim lal olmuş
Dut yemiş bülbül gibiyim
Doğruyu söyle yoksa
Yaşlandın mı sen gönlüm?
Biliyormusun suskunluk sana
Hiç yakışmıyor
Aslında ne mutlu sana
Bak gerçek dostların hep yanında
Her zaman dürüstlüğünü
Taktir edip ayakta alkışlıyor
EEE ne yaparsın
Herkesin seveni olduğu kadar
Sevmeyenide var
Padişahın bile arkasından
Atıp tutanlar yüzüne gelince
Emret sultanım
Diyenleride gördüm
Eh artık daha bu
İnsanları tanıyamadıysan
İfiraf et doğruyu söyle
Yaşlandın mı sen gönlüm.
Münevver Şenol  17 1 2008
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** Ana Aşktan Üstün Dostlar **

Ana Aşktan üstün dostlar
Bunu sakın unutmayın
Gün gelirde paran bittimi
Sağlığında elden gittimi
Aşk,meşk,dostluk neymiş
Vefasızlığı görür yanarsın
İşte o zaman Aşkın
Yalan olduğunu anlarsın
Ana Aşktan üstün dostlar
Bunu sakın unutmayın
Bir canımız yandığında
Anam diye ağlıyoruz
Dara düştüğümüz her an
Önce Yarada sığınıp,sonra
Anam diye çağırıyoruz
0 zaman Aşk meşk gelmiyor akla
Gelse bile Aşk çoktaaaan
Uçmuş gitmiş oluyor
Arada bul hani nerdeeeeeee
Ana gibi yar bulunmaz
Sırrımızı ele demez
Eller gibi bizi yermez
Aşk gibi menfaat dilenmez
Ana Aşktan üstün dostlar
Bunu sakın unutmayın
Bir Aşk için sakın ola
Ananın kalbini kırmayın
Aşk bulunur Ana bulunmaz
Önce Hak Aşkı sonra Ana
Gerisi boş bunu sakın unutmayın
Münevver Şenol  1.2.2008
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** Aşıkları Ayırmayın**

Zaman,zaman geçmişiyle
hesaplaşıyor insan.
Yıllar önce yaptığı hataları
daha iyi anlıyor.
Kimi zaman göz yaşlarıyla
masum olduğunu anlatmaya çalışıp
Kimi zamanda pişmanlığını
dile getirip
Belkide günah çıkartıyor.
Ama şimdi bu neyi
değiştirirki
Ellerinizle yıktığınız
Aşk mağbetinden enkazdan
Sağ çıkan olurmu hiç?
Şimdi vicdan azabından
kendini idamla yargılıyor sun
Şimdi soruyorum sana
biraz geç kalmadın mı
Bizi ayırmayın ne olur
diye yalvaran
O iki yüreğin sesi
Kulaklarınız dan silinecek mi
Şimdi onlar ayrı,ayrı evlerde
Uzak,uzak ellerde
Mutlumu dersin? Sanmıyorum
Ayrılmalarının keşke geçerli
Bir sebebi olsaydı
Kız annesi kızımı
zengine vericem der
Ötekisi derki oğluma bildiğim
kızı alıcam.
Ne diyelim onları ayıranlar utansın
Bu gerçek yaşanmış anı
Herkeslere ders olsun
Bırakalım sevenler
Ömür boyu mutlu olsun
Münevver Şenol.23.3.2008
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** Azraille Pazarlığa Oturdum

Bana  acı  şaka  yapma  ecel
                                   Ben  şakanın  güzelini   severim.
                                   Baykuşları salma benim  bacama ötmesin
                                   Bana  kumrumu, serçemi,  bülbülümü gönder
                                   Ben  onların  ötüşünü severim.
                                   Kara kara  zebanileri  salma  peşime
                                   Gökte  uçan  Hurileri, Melekleri  sal
                                    Ben onları  severim.
                                    Zemheri ayazında  çalma kapımı açmam  ha!
                                    Patlamadın ya!  baharı bekle
                                    Ben baharda  çiçeklerin  kokusunu  severim
                                     Kıraç  topraklara  gömmeyin beni  sakın ha!
                                     Üstüme örteceğiniz  toprağım bol olsun
                                      Baş ucuma  selvi dikin
                                      Etrafıma  yedi veren gülleri
                                      Ziyaretime sık gelemezseniz  bile
                                      Müniş'in  ruhuna Fatiha  diye yollayın
                                       Yanlız  buralarda unutmayın anın beni
                                        Dostlarım beni hiç unutmayın   emi

13.10.2006   Şimdi sevenlerim beni bu ne demek diye mesaj yağmuruna tutacak
amma  aslında belli etmemeye çalışıyorum
  fakat sağlık problemi yaşıyorum  tansiyonum  ne rambo  ne çaça  salsa yapıyor bak
diyorum  genç
değilsin bari tango yap anlatamıyorum  bir de siz rica edin belki sizi kırmaz
Herkese sağlıklı bir yaşam diliyorum.
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** Demir Yürek

Soğuk bir kış günü,
Açtım gözlerimi dünyaya.
Baharı bekledim ömrümce,
Amma hep hazanı yaşadım.
Tünelin ucunda bir ışık,,
Dalga dalga ruhumu sararken,
Nihayet dedim,sevgi adına,
Sonun da buldum derken,
Ellerimle toprağa diktiğim,
Dost yağmurları ile suladığım,
Gülüm bile kaktüse döndü.
Kanattı yüreğimi.
Başımı göklere çevirip,
Özgürce kanat çırpan turnalara özendim,
Sadece seven bir yürek diledim,
Atmacalar üşüştüler başıma,
Umudun kırpıntılarını paylaştılar,
Finalde yine Akbabalar.
Kor ateşlere düştüm,
Yandım acılara karıştım.
Dağlarca hasret yüreğime,
Ona bile alıştı bu gönlüm.
Dostun yüreğine yasaklanmak,
Kırar dostun kalbini.
Ne oldu, Demir Yürek ne oldu?
Sen,sen bile konuşmaz oldun,
Bir elvedayı bile çok görüp,
Yine bir hazan günü,
Uculca gidiverdin.
Dost yürekler acılarda yanarken,
Dostu dosta düşürenler,
Mutluluğu nasıl anar,
O kalem ki,sevgi hamuru,
Acının huzurunu nasıl yazar.
Kışta geldim,
Hazanı yaşadım,
Baharı bekliyorum.

6.11.2006    KATKILARINDAN   DOLAYI SEVGİLİ  DOSTUM  İSHAK ÖZLÜYE TEŞEKKÜR
EDERİM
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** İnanma**

Ben değişmem diyene inanma
YALANN
Değişiyor inanki
Bugün benle,yarın senle
Çünki bıkıyorlarVallahi

Beni görünce seni

Seni görünce beni
Çekiştiriyor viri
İkimizin yanında
Gülüyor gayet neşeli
Deminden beri çekiştiren
O değil sanki
Kimi zaman kızıyorum kendime
Ama bakıyorum aynadaki halime
A   AAAAAAAAAAAA
Bende onlar gibi olmuşum
HAYRET
Boşver dünyanın düzeni bu diyorum
Kendimi teselli ediyorum
Münevver Şenol   08 11 2007
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** Karadenizli Hatunlar

Gündüz   rus   pazarında
                              ithal porselenlere
                              bedavay mış  gibi
                              kumaşlara   daldınız
                             Akşamı   fırsat  bilen   temeli
                             elinizle   ruskızı
                             tatyanaya   saldınız
                             At  kadehi elinden
                             bin  parçaya   bölünsün
                             Temelde   paraları
                             tatyanaya   sökülsün
                          _Fadime  ağlayarak
                            dizlerini   dövüyor
                         _Uyy  temel   nereyesun   uşağum
                            bak  belime  dolamuşum
                            Trabuzon   kuşağum
                           Ya   sen  olmasan   temel
                        _Ha   ben  nasul   yaşarum
                          rus   kizundan   kari   olmaz
                           O  aklina  şaşarum
                         _Pirakmassan  tatyanayı
                           çok   caninu   yakarım
                           _Ha bu barabelliyu   göriyumusun
                              hiç   acumam
                            _Şakağuna   sıkarım
                               TAK,  TAK,  TAK.
Sevgili dostlarım bundan  önce  karadeniz  erkeği çapkın  olur  dedik  ama
kızım  Artvin   deyken  orada   gözlemlediğimi  bu gün sizinle  paylaşmak
istedim  eğer  tel düşürebilirsem  T G R T fm de bu akşam  yürüyen merdiven   şiir
programında   okumaya  gayret edeceğim.

Münevver Şenol
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** Kıristal Vazo Kırıldı Bir Kere**

Allahım yıllardır çektiğim neydi
bu eziyet,ne bu hezimet?
Bekledim, sabrettim
düzelir diye.
Kendimi tükettim,o tükenmedi.
Eskiden özlerdim ayak seslerini
Kulağım kapıda,heyecanla
gelmeni beklerdim.
Uykusuz gecelerde uyumaz
sabahları ederdim.
Gelmediğin zaman
İçin,için gücenir
sana sitem edip
küseceğim derdim Amaaa
Seni görünce   kıyamaz
gülerdim.
Şimdi neydi bu sevgiyi bitiren
Yerine nefreti eken neydi?
Benim sabrımı tükettin
sabır taşıyken
Şimdi ne yazıkki
ayak sesine bile
tahammul edemiyrum.
Kapıyı açışını duyunca
eskisi gibi sevinemiyorum
Hoşgeldin deyip
boynuna sarılıp öpemiyorum.
Zaman,zaman içim acısa bile
Allah kahretsin elimde değil
rol yapıp şirinleşemiyorum.
Ama seni hiç sevmiyorum da
diyemiyorum.
Fakatttt, Kıristal vazo kırıldı
bir kere
anlıyorsun değilmi?
Münevver Şenol. 20.4.2008

Münevver Şenol
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** Muvaşşah

MUVAŞŞAH.

Mayıs baharsa cemre sensin,
Üzüntüye gem vuran neşesin.
Ne mutlu seni tanıyan dostlara,
Eli taşın altın da bile gülensin.
Vurgunlar seninle vurgun yer,
Varsıllar varlığınla döker ter.
Elemler gönül eleğinden süzülür,
Rüyamsı cümle olarak döner.

Şen gönlünü dostlarına açtın,
Engin düşüncenle gönüllere taçsın.
Nazar taşlarına insani değerler yükleyip,
Ozanların yüreklerine tek tek saçtın.
Leyla sevilense Sultan sensin.

Sevgili Münevver ŞENOL kardeşimin bugün doğum günü.Nacizane kardeşinden bu
hediye gönderildi.Kabul buyurmanızı istirham ediyorum.Akşam Radyo Güllük'te
seslendirmekten de ayrıca mutlu olacağım.
Nice saglıklı ve mutlu günleri sevdiklerinle birlikte ve dostlarıyın arasında geçirmen
temennilerimle iyi ki doğdun toprağım,iyi ki seni tanıyan şanslı bir kardeşinim.İyi ki
varsın.MUTLU YILLARRRRRRRR
Saygılarımla    (Sevgili toprağım  İshak  Özlüye   Teşekkürler)   Müniş

Münevver Şenol
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** Münevver Şenol a İtaf olunur**

MÜNEVVER ŞENOL

(akrostiş)

Mutluluğun resmine benzer
Üzümler asmada gezer
Nehirler yağmurdan taşar
Ela gözlerin derin bakar
Vaz gecmem diye kalp atar
Vah çeker yar göçmem diyor
El ele tutuşalım ver gidiyor
Ruhum sensiz nasıl göçer diyor

Şad olsun günün güzeliği
Esmerleşiyor hep sevdiği
Naza gelmem söz verdiği
Olmaz diyor yar gittiği
Lamba gibi yanar gördüğü…
Sevgili abla nice güzel yıllara mutlu güzel yarınlara doğum gününüz kutlu olsun

Sevgili dostlarımda teşekkür ederim ….

sevgilerimi yolluyorum.

Yusuf  ter
Saat 19:30 İsviçre(Sevgili dostlarım benim doğum günümde bana yazılan
şiirlere ne kadar sevindim gurur duydumsa  sevgili yusuf ter  kardeşimin de
yaş günümde yazdığı bu şiiri sayfama  almassam  haksızlık  olur diye düşündüm  geçte
olsa kendisine  teşekkür ederim.

Münevver Şenol
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** Müniş,ten Armağan Olsun**

Ben ne kadar kırgın,küskün
olsam da hayata
Genede yaşama sevincimle
kaldım ayakta.
Ağlamadığım gün olmadımı?
Elbette oldu
Ağlayana moral verdim
teselli oldum
Güldürmeyi başardım
kendi çabamla.
Hiç bir derdimi içime atmadım
Paylaştım etrafımla
Kınayanlar olmadımı?
Oldu elbette
Ev sırrı verilmezmiş
Kol kırılr yen içinde kalırmış
yok YAAAAA
Kıran düşünmeyecek
ben düşüneceğim öylemi?
EEEEEEEE Senin anan güzel mi?
ALLAH utanılacak başka dert vermesin
Meraklılar merak etmesin
benim sırrım olamaz
Gerçek neyse ben söylerim
Eller gibi saklamaya çalışmam
Birde ballandıra,ballandıra
anlatırım Vallahi
Evet ben ne kadar kırgın küskün
olsamda hayata
Genede yaşama sevincimle
kaldım ayakta
İçinize atıp dert olacağına
Dışarı atın Mert olsun
Buda size Müniş,ten armağan olsun
23.7.Münevver Şenol

Münevver Şenol

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

** Münişin DoğumGünü

sevgili Müniş bir şairin üstelikte sanal ortamda doğum günü için verebileceği bir
armağan ne olabilir diye düşündüm şiirden başka bir şey bulamadım kendi doğum
günümde duygu yoğunluğu yaşarken kaleme aldım bu şiiri doğum günü hediyesi olarak
kabul eder misin canım.Yeni yaşını kutluyorum gelen yılların sana sağlık ve mutluluk
getirmesini diliyorum.Yanaklarından kocamn kocaman kutlama öpücüğüde şiirin
ekindedir sevgiler......

Doğum Günü

Bu sabah,
En turkuazına doğdum mavinin,
Buğuluydu
Torosların gözleri,
Güneş acımasızca
Yakıyordu günü…

Siyah şemsiyeli
Hayli yaşlı bir adam
Varacağı bir yer yokmuşcasına
Telaşsız,dingin ve
Yavaş….

Formalarının içine
Gizli saklı bikinilerini
Giyip çıkmıştı genç kızlar,
Ardında kur yapan delikanlılar
Heyecanlı..

Geçiyordu hayatın içinden…

Bu sabah
En turkuazına doğdum mavinin
Bulutlar beyaz pamuk şeker dağıtıyordu.
Uzandım ben de istedim
Vermediler…
Yaşımın rakamlarını çalmışlar meğer
Yer değiştirmişler
Oysa
Dün yirmi beşimdeydim

En turkuazına doğdum mavinin
Çığlıklarımı duyanlar
Yaşıyorum sandılar..
Ben,
Kayıp giden yıllara
Ağlıyordum…

15.6.2006/Antalya

Gülseren Onay
Bu  güzel jestin den dolayı  canım arkadaşıma  teşekkür  ederim  MÜNİŞ
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** Münişten,Münişe Nasihat**

Her yüze güleni,dostundur sanma
                            Tanımadığın biriyle hemen
                             samimi olma
                             Başını  boş yere
                             belaya koyma
                             Dünya senin bildiğin dünya
                             Değil güzelim
                              Başına öyle bir çorap örerler ki?
                              hanyayı konyayı görürsün
                              Benden söylemesi bak
                              sonra çok üzülürsün
                              İyilik meleğimisin sen
                              hiç uğraşma boşuna
                              Aklını kullan artık
                              bak gelmişsin,atmış yaşına
                              Dünya senin bildiğin dünya
                               değil güzelim
                                Sonunda üzülen
                                sakın haaa
                                sen olma.

Münevver Şenol
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** Nur İçinde Yat (Özer Abinin Birinci Senesi)

Altınbaşak sitesinin Özer abisi
                    Adın Özer ama  sen benim özel abimdin
                    Bak!  gideli tam bir yıl oldu
                    Sanma ki yerin doldu
                     Sensiz sitenin tadı tuzu yok artık
                     VALLAHİ  Süheyla'nın seni anmadığı bir gün olmuyor
                      Biliyor musun sen gittin gideli
                      Odanız bıraktığın  gibi  öylece duruyormuş.
                      Süheyla seninle sohbet etmek için giriyormuş odaya
                       Tabi ki bunu ben nereden bileyim
                       Ağlayarak kendisi dedi bunu bana
                       İyi ki  evlatları  torunları var şimdi,  onlarla avunuyor
                      Daha sana neler   neler  yazmak isterdim
                       Sen şiirlerin  en güzeline  layıksın
                       Sana layık  olmayanlar  utansın
                        İşte Özer Abi hayat  bu  ne yaparsın
                        Kasımın onüçü senin sene devriyen oluyor
                         RAHMET LER üstüne olsun
                         Kabrin  nurlarla dolsun

15.10.2006  Segili dostlarım rica  etsem  bir FATİHA okurmuyuz   tüm ölmüşlerimizle
ve bir de Özer Abiye? ... ALLAH kabul etsin  beni kırmadığınız için teşekkürler.

Münevver Şenol
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** Yalan yalan VALLAHİ yalan

Evet  büyük  yalan  bu
                                Ne yapayım   çaresiz din
                                seni  nasıl ateşlere  atar
                               göz göre  göre
                                 cayır   cayır  yakardım
                                 Yamyamlar  fırsat   kollarken
                                 iştahla
                                 ağızından  salyaları  akarken
                                  nasıl atardım  önlerine
                                   seni  söyle
                                   Bu bana yakışmaz
                                    yakıştıramam  kendime
                                    Öleceğimi  bilsem de
                                    siper  olurum  önüne
                                     bana  saplansın, onların, zehirli okları
                                     Kaybedecek neyim kaldı
                                     ben  zaten  çoktan ölmüşüm
                                      bir mezarım noksan
                                     atın beni denizlere
                                     varsın oda olmasın.
6  12  2006

Münevver Şenol
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** Yürü Dostum Anca Gidersin

Kumandaya pil takmış uzaktan yönetiyorsun
                         Aklın sıra iyilik yapayım  derken kötülük üretiyorsun
                         Kendine hayrın yok ki kime ne öğretiyorsun?
                         Buraları bırak koçum sen yaşadığın yere bak.
                         Yürü  dostum anca gidersin.
                        Kötülük yapmaktan suratının Besmelesi silinmiş
                        İnsan desem değilsin Haşa insanlık yakışmıyor sana
                        Şeytan bile az kalır senin yanında
                        ALLAH aşkına sen şeytanlardan önce mi geldin dünyaya?
                        Buraları bırak koçum sen yaşadığın yere   bak
                        Yürü dostum anca gidersin
12.10.2006
Sevgili dostlarım hayatta kabullenemediğim tek şey  kötü ruhlu insanların kendi
egolarını  tatmin etmek için   dostlarıma  zarar vermesi dir herkes gibi aman bana ne
diyemiyorum benimde tek gücüm kalemime yetiyor işte

Münevver Şenol
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**Adaletin Bumu Dünya? **

Her genç kızın Muradı,dır evlilik.
Birde giymeyi hayal ettiği
O bembeyez gelinlik.
-Sorarım size çirkin gelin varmıdır?
Masumuyeti temsil eden
beyaz gelinliğin içinde.
Mutluluğa yelken açmış
Tıpkı bir kuğu gibi
Süzülürken göklere.
Sadece ellerini açtı
Yaradandan mutluluk diledi
gönlünce?
Ne yazık,ki
Seçimini yanliş yapmıştı
Ama kavun değildi ki koklasaydı.
Şimdi bin pişman
keşke hiç evlenmeyip
gönlünce yaşasaydı.
Damat olmak Babalığa aday demek.
Baba demek emek demek.
Peki,Hak ettinmi sen bunları.?
HAYIRRRRRRRRR
Hani iyi günümde kötü günümde
Yanımda olacağına söz vermiştin.
Sen kendine eş değil.
Köle mi aldın
Yıllarca bütün yükü ona taşıttın.
Buna hakkın varmıydı.
Kim verdi bu hakkı sana?
Yanliz isyanim haksızlıklara.
Soruyorum Adaletin bumu Dünya?
Münevver Şenol.23.4.2008.

Münevver Şenol
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**Ah Benim Can Özüm **

Nurumsun   iki  gözüm
                                     seni  unutmaya,söz   vermiştim
                                     biliyorsun   değil mi?
                                     Dedim   ama,hiçte  kolay   olmuyor
                                     zaman  desen  geçmiyor
                                     geceler  kabus   gibi
                                     sabahlar   geç  oluyor
                                     Sanki  güneş  bile
                                     eskisi  gibi  ısıtmıyor  odamı
                                     Balkondaki  kumrular  bile
                                      suskun, ötmüyor
                                      Acaba  diyorum
                                      benim  yasımı ,onlarmı  tutuyor
                                      Ama   sen   merak  etme  emi
                                      ben   neleri  aştım   ooo
                                      Evel ALLAH  ben  bunuda  aşarım
                                      tek   başıma  Arslanlar  gibi
                                      yaşarım
                                      Biliyorum   bana   olan  duygularını
                                      şimdi  onu   sol  yanımın
                                     taa   derinliklerine  gömdüm
                                     Aşk    yağmur larıyla
                                     sulayarak   ebediyen   yaşatacağım
                                      bilmem   sen  unuturmusun   beni
                                      ama   ben  seni   asla  unutmayacağım
                                      Ah  benim  can  özüm
                                       Nurumsu   iki  gözüm
                                       Ben  seni    asla   unutmayacağım

Münevver Şenol
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**Ah Gençlik Nereye Gidiyorsun Sen**

Şimdiki gençliğe imreniyorum
Hiç değilse özgürce gezip eğleniyorlar
Haddini bilip sınırları aşmıyorlarsa
Sevgilerini ortada yaşayıp
Seni seviyorum,seni seviyorum
Diye haykırabiliyorsa
Bunda ne sakınca var anlamıyorum
Biz bunları yaşayamadık
Soruyorum neden, neden bize
Tanınmadı bu haklar
Gizli saklı mekanımız oldu parklar
Hiç unutmam merhabayla
Tokalaşırken eller
Heyeceandan alnında birikirdi
Boncuk boncuk terler
Aynı anda biribirimize bakınca
Göz göze gelirdik ama ben
Utanırdım hemen yere bakardım
Senin bozulduğunu da anlardım
Ne yapabilirdim söyle
Senin melul mahsun bakışların dan
Utandığımı nasıl söyleyebilirdim
Şimdiki gençliğe imreniyorum desem de
Ben gene onlar kadar özgür olamaz
Aşkımı ortalarda yaşayamazdım
Çünki yetişme tarzımız farklı
Namus budalası olarak
Yetiştirilmişim ben
Ama mutlumuyum,mutsuzmuyum
Kimin umurunda
Nasıl olsa yıllardır
Poliannacılık oynuyorum ben
Alişmışım bu hayata
26.10.2008.Münevver Şenol

Münevver Şenol
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**Ah Şimdiki Aklım Olsaydı **

Ah Şimdiki Aklım Olsaydı
                                                   Son pişmaklık fayda etmez diyenler,
                                                    Ne kadar da haklıymış meğer
                                                    Akşam arkadaşım Cevriye ile bunu konuştuk
                                                    Biz erkek arkadaşlarımız ile konuşmaya utanırken
                                                    Şimdi bazı gençler aynı evi paylaşıyor
                                                    Gerçi ben böylesinede karşıyım amma
                                                     Bizimkide fazla tutuculuk değilmiydi?
                                                     Bakın şimdi sizinle gerçek yaşanmış
                                                      Bir öyküyü paylaşacağım
                                                      İki genç vardır bir birlerini çok seven
                                                      Ama anneler kesinlikle karşıdır buna
                                                      Kızın Annesi -Ben kızımı zengine vereceğim
derken
                                                      Oğlanın Annesi-Ben oğluma kendi tanıdığım kızı
alacağım der
                                                      Genç askerde  bir şeyden habersiz
                                                      Döneceği günü beklerken
                                                      Anneler söz düellosu yapa dursun
                                                      Kız iki gözü iki çeşme, çaresaiz mi çaresiz
                                                      Annelerin inadına hiç tanımadığı ama onu
                                                      Çok sevdiğini söyleyen gence evet der
                                                      Nişanlanır,çok geçmeden askerde döner?
                                                      Olan biteni kızın ağzından dinlemek ister
                                                      Ama kız onu ne kadar da sevse  konuşmayı red
eder
                                                      Çünki başkasıyla nişanlıdır ona ihanet sayar
                                                       Çocuk boynu bükük oradan uzaklaşırken
                                                        Kız çaresizliğine lanet ederken hıçkırıklara
boğulur
                                                         Sanki ikisinide ayrı kafeslere kapatmışlar
                                                          özgürlüğe çırpınan kuşlar gibiydiler
                                                          Hiç bir şey yapamamanın aczini yaşıyorlardı
                                                           Kız şimdi çok pişmandı,çıkıp konuşmadım ama
                                                           İki satır yazsaydım olanları anlatsaydım diyor
                                                           Ama yazamazdım  gözlerimden akan
                                                           Sevgi damlacıklarına mani olamazdım Kağıda
damlardı
                                                           Oda bunu görür çaresizliğime oda ağlardı
                                                            Evet birbirine kıyamayan gençlere kıyanlar
utansın.

                                                         17.12.2008.Münevver Şenol

Münevver Şenol
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**Amannn Be Dünyayı Ben mi Düzelteceğim**

Ahh gönlüm ah, seni buralardan alıp diyar,diyar gitsem mi
    O saf, temiz yüreğini nerelerde saklasam
    Baksana kötü ruhlu hillebazlar sarmiş dünyayı
    Ar namus kalmamış boğazlarına kadar batmışlar
    Çırpındıkça batıyorlar ama nafile
    Namus şeref haysiyet diye fetfa verenler
   Halbuki namussuzun önde gideni o değilmi ki
   Allahın sopasıyla vursam beynine
   O zamanda insan yerine koyarlar
   Hani ölmüş eşşek nallı,kör ölürde badem gözlü olurmuş
   Şimdi herkes gölgesinden korkuyor
    Benim gibi doğrucu aptalların nesli tükenmiş
    Ahh gönlüm seni alıp diyar diyar gitsem diyorum
    Bizi kimsenin bulamıyacağı uzak,uzak yerlere
    Amannn dünyayı benmi düzelteceğim
    Sat gitsin anasını bana ne.  9.3.2009 Münevver Şenol

Münevver Şenol
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**Anladın mı Çerkez Kızı**

Bir zaman,ların alımlı çalımlı asil
İnce belli kızıl uzun saçlı
Haktan sürmeli ela gözlü
Herkesin hayran olduğu
Nerede şimdi o çerkez kızı
Bak akranların süzülüyor
Bir kuğu gibi
Sen ise iki büklüm olmuş
Küsmüşsün hayata
Bu yaptığın oldumu ya
Öyle kolay değil pes etmek
Buna hakkında yok
Dostun   olmayana oh mu çektireceksin
Sevenlerin oğlum kızım kardeşim dediklerin
Her zaman yanında
Seninile üzülüp seninile güldüler
Ayol sen azraile kafa tutmuş
Kırkpınara güreşe çağırıp
Posta koymuştun
Şimdi Altın kemeri onamı vereceksin
Hiç sanmıyorum
Sen kafkasların kartalı
Dediğini yapan çerkez kızısın
Yüreği sevgi dolu
Herkesin Anası Bacısı
Fazla söze ne hacet var
Sen herkesin gülüsün
Anladın mı Çerkez kızı.
Münevver Şenol    4.1.2009

Münevver Şenol
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**Annemin 6 Ölüm Yıl Dönümü **

Ah ikibiniki ah
Kasırgamıydı esen tufanmıydı ne?
Sevdiklerim, elimden bir bir gittiler.
Bende yol yakınken gitsem mi diyorum?
Ama buna bir türlü karar veremiyorum.
Ah ikibiniki ah!
Seni hiç sevemedim biliyor musun?
Ah nebişçiğim ah, sağ gösterdin, sol vurdun.
Ayşene üzülürken golü atan sen olun.
Benimde ayağım çok ağrıyor, canım yanıyor.
Ayşenle senin ızdırabını şimdi daha iyi anlıyor
Ama ben sizin kadar güçlü, olabilirmiyim, sanmıyorum.
Ah nebişciğim ah!
Neydi o günler nerede şimdi?
Şarkılardan fal tutardık karşılıklı oynardık.
Kalp acını, diz acını  belli etmemeye çalışırdın...
Yemyeşil gözlerinle gülerdin ama ben seni anlardım.
Anneme seslenirdin ayşee kız, münevver, abimle bana benziyor.
Derken de, hınzırca gülerdin, kıs kıs.
Ah ikibiniki ah!
Seni hiç sevmedim biliyormusun?
Çünki ikibinikide, çok ağladım, artık gülmek istiyorum.
Umudumu gelecek yıllara bağladım...
29.5.2008.Münevver Şenol
Not. Bu gün ANNEM Ayşe nin  6  Sene devriyesi Tüm rahmete kavuşmuş
ANA VE BABA larımızın Ruhu Şad olsun

Münevver Şenol

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

**Arı Maya**

Arı maya,arı maya
Boşuna benimle
dans etmeye kalkma.
Ben senin ettiğin
danstan anlamam.
Yanlışlıkla basarım ayağına.
Bırak beni kendi halime.
Ben kon kon kelebek gibi
dans ederken
iğnenle öldürme beni.
Arı maya,arı maya
Bazen zeytin dalı
uzatıyorsun ya
o zaman inanmak istiyorum sana.
Ne yazıkki
iğneni batırıp
uzaklaşıyorsun oradan.
Arkandan baka kalıyorum.
Genede acıyrum sana.
Barış meşalen bile yanmadı
duman sardı ortalığı
Arı maya,arı maya
dumandan boğulmadan
kaç gel sende buraya
Duyuyormusun beni
ARI MAYAAAAAAAAAA.
Münevver Şenol.21.4.2008

Münevver Şenol
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**Aşık olmak istiyorum**

Sakın yanlış anlamayın
Aşkı bedende değil
Ruhta yaşamak istiyorum
Bedende aşkın ömrü kısa
Çoğu da yalan

Ben ruhta ömür boyu sürecek
Gerçek aşkı istiyorum
Leyla ile Mecnunu kıskandıracak
Elele gözgözebakışacak
Gerçekten sevecek kıymetimi bilecek
Gerçek aşkı istiyorum

Münevver Şenol
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**Azar baycandan Gulnare Leman Münişe

DOĞUM GÜNÜN KUTLU OLSUN ABLACIĞIM

Sevgili ablacığım MÜNEVVER ŞENOL dilerim yeni yaşında mutlulukların en güzelini
yasar, basari merdivenlerini rahatlıkla tırmanırsın ve dilerim yüzün hep güler, neşeni
hiç yitirmezsin. Sevgi dolu kalman ve mutlu olman dileğiyle... Doğum günün kutlu
olsun!
Dileğim bugün dilediğin tüm dileklerin gerçek olması. Belki yanında değilim ama bil ki
kalbimin en derin yerinde bugünü seninle kutluyorum. Nice yaşlara..Münevver Hanım.
İzmirde sevdiğim büyük diyarda
Münevver adında ablacığım var
Güneşe doğulan her sabahımda
Gözlere nur saçan ablacığım var.

Kartal gibi yükseklerde uçanda
Çok şikarlar yorup,çende dumanda
Yolun düşse o mekana varanda
Benden selam yetir ablaçığım var.

Meydan sulamağa,devran açmağa
Yıldız gibi gökden çafak saçmağa
Meger kanatın da varsa uçmağa
Can atma kaçmaya ablaçığım var.

Güllü bahcelerde,gamdan okuyan
Namerdi gözünden vurup oklayan
Şimşek gibi zirvelerde gurlayan
Münevver adında ablacığım var

Can bacım ellini geçsede yaşın
Kaçma arkasından haklı savaşın
İzmirin,Bornovanın,dostun,kardeşin
Canlara deyecek ablacığı var! ! ! !

NİCE MUTLU YILLARA ABLACIĞIM.ŞİİR SANA HEDİYYEM.

Münevver Şenol
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**Azraile Dikkat**

Ölüm kaşla göz arasında derlerdi inanmazdım.
Başıma gelince şaştımda kaldım
Meğer azrail her zaman ensemizdeymiş
onuda anladım.
Geçen akşam hiç bir şeyim yok iken
Aniden gözüm karardı
Olduğum yerde çakıldım kaldım
Sanki gök yüzünden başıma
Parlak ışıklar yağdı
Sanki o anda bedenim başka yerde
Başım ise başka yerdeydi
Işıklar yerini yıldızlara bıraktı
Sonrada azaldı,azaldı
Mum ışığı kadar kaldı
Gözlerimi açtımki her yer puslu
Sanki sis dağının ardındayım ben
O an başucumda duran
Tansiyon aletime sarıldım
Hayret alet ötüyor ama ölçmüyor
Acaba bununda pilimi bitti derken
Cepten hemşire olan
Karşı komşumu aradım
Hemen koştu geldi sagolsun
Tansiyon aleti nu ölçerken
Beni ölçmemekte ısrar ediyor
İki bardak ayran içince
Biraz dinlenip tekrar ölçünce
Nihayet  7.4 ölçme zahmetinde bulundu
Ama eşim gene evde yoktu
Her zamanki gibi ben gene yanlızdım
Karşı komşum çok üzgün
aklı bendeydi
Ben iyiyim dedim sen merak etme
Ama dedi ben gelmeden tansiyonun
kimbilir nerelerdeydi
Kaşla göz arasında
bedavaya gidecektin desene
Komşum iyi olduğumdan
emin olunca gitti evine
Ertesi gün duyan geldi geçmiş olsuna
Tabi birazda sitem geldi eşime
Neyseki o akşam erkenden geldi
Ama ağlamaktan gözleri şişmiş
Şaşırdım sordum hayırdır diye
Meğer bu gün oturmuşta sahilde
Bana bir şey olursa
Ben sığamam bir yere
Sonra benim halim ne olur diye
Ağlamış kaderine
Aman dostlar kendinize iyi bakın
Ölüm kaşla göz kadar yakın
Azrail ensemizde.
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12.9.2008.Münevver Şenol

Münevver Şenol
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**Baba Babaaaa**

Saf ve temiz ayşeyi alana kadar
Şöyle dünyanın anasını satacak
Bir hatun alsaydın ya Baba
Ozaman  bizde azıcık ona benzerdik
Azıcık kurnaz olur
Şöyle köşeyi beş değil
On kere dönerdik ya Baba
İnsanları aptal yerine koyar
Resmen tiyatrocu gibi rol yapar
İnandırdık onları diye
Birde fiyaka satardık
Ama doğruluktan ne hanimiz var
Nede bir mal varliğımız
Doğrucu Mahmut la Ayşeden
Nasıl bir evlat çıkar diye sorarsanız
İşte Müniş ortada
Sormaya ne hacet var
Aman Aman Şükürler olsun Tanrım sana
Ne olursun bizi doğruluktan ayırma
19.9.2008.Münevver Şenol

Münevver Şenol
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**Baba Dertleşmeye Geldim Seninle** ÖZEL

Canımmm  Babam uzun zaman oldu seninle dertleşmeyeli,biliyorum sende
özlemişsindir Münevverini,bak geldim işte.-Baba şu zemheri ayını soğuk buz
gibi havayı hiç sevmiyorum.-Kızımmmm kış olmassa bahar olmaz bahar
olmzsa yaz gelmez dört mevsimede ihtiyacımız var.-Ama Baba bende de çok üzücü
anıları var,Aralığın ikisinde seni yine buz gibi bir havada annemi
gene böyle bir ramazan,ekimin sonları karnımdaki bebeğimi kaybettim pisi pisine,kızım
henüz birbuçuk yaşında eşimin
kankardeşi gezmeye gelmiş İstanbula,bunlar bir çıkıyor evden sabaha karşı
alkollü dönüyorlar ve kahkahayla orada yaptıklarını anlatıyorlar.Ertesi gün temiz
gömlek istiyorlar akşamki,lerde ruj izleri olmuş ya,o zamanlar birde
gömleklerin yakası ve kol ağızları kolalanıyor,ama eşimin kankardeşi misafir
nasılsa birkaç gün kalıp gidecek hizmette kusur etmiyelim.Bunlar gene  kolalı
gömlekleri giydi gitti ama gecenin kaçı oldu kızım davulcunun sesine uyandı
ağlıyor,kiracımızın ayak sesler geliyor sahura kalktılar.Tam o sırada bunlar
gene zil zurna geldiler,ama ben söyleniyorum.-Bak bu böyle olmaz sen
nikiye kadar arkadaşlık yap anahtarı ver onun yatağı belli geldiğinde oraya
yatsın der demez suratıma yağmur gibi yumruklar iniyor vucuduma tekme
tokat sanki dersin Muhammet Ali ringe çıkmış.-Eğer kankam duyduda yarın
giderse  gerisini sen düşün dedi.Gerçektende arkadaşı erkenden kalkmış
bavulunu hazırlamış benimki bir gün daha kal ısrarına rağmen kalmadı
gitti.O Sabahta yirmi dokuz ekim Cumhuriyet Bayramı ve şimdi ağlasam mı
gülsem mi bilemiyorum,akşam ki aldığım darbelerden burnum Maaşallah
iki burun olmuş yüzümdeki morlukları fondötenle kapatmaya çalıştım,tabiii
 kızımın ilk Cumhuriyet Bayramı,güzelce giyindirdim  doğru Tören yerine
Karnım burnumda kızım kucağımda gören komşular.-AA ne oldu suratına diyenlere
karanlıkta kapıya çarptım dediğim de kızım.-Iıııı Baba ah ah uffff
diye birşeyler anlatmaya çalışıyordu.Ama o gece ben sancılandım annem
gece vardiyasında iki buçukta gelicek  kimseyide rahatsız etmek istemiyorum,Annem
geldi.-Ne oldu regin gitmiş dedi hemen mahalle ebesi
Nazmiye teyzeyi aldı geldi,zor da olsa evde  erkek bebek doğdu,ama resmen büyük
insan gibi sürekli inliyor meğer benim karnıma aldığım darbeyle bebeğin anne karnında
emdiği meme ağzından düşmüş.Eşim
gene komalık geldi,sabah olayın farkına vardı askeri ambulans geldiğinde
çok geçti bebeğim birkaç dakika önce ölmüştü.-Ben yorum yapmıyorum  hiç
bir abartı yok eğer varsa şu mubarek günlerde hepinizin günahı benim olsun.-Offffffff
Baba ben seninle başka bir şeyi paylaşmak için gelmiştim ama  mevzu kendiliğinden
nerelere geldi Cumhuriyet bayramı,ramazan,kış
derken insanın aklına yaşanmış iyi veya böyle kötü anılar  geliyor aklına ve paylaşmak
istiyor birde bunlar ders olsun yeni nesile aynı hatayı yapmasınlar
bak yllar geçsede unutulmuyor anılıyor nefretle.-Canım Babammmm senin ile
paylaşalım dertlerimi derken bak dostlarla da paylaştık ama dertler de  sevinçlerde
paylaşınca güzeldir,-Babam  birdahaki geldiğimde senin ile bu
gün konuşmak istediğim mevzuyu paylaşırız değil mi? -Ramazanın ve bayramın
mübarek yattığın yer nur olsun.Kızın Münevver
21.9.2008.Münevver Şenol
te
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https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

**Babam dertleşmeye geldim seninle 2

Baba seninle eski anılarımızı  anmaya   geldim,yaşadığımız  acı tatlı anılarımı
bir  kitapta toplamayı  düşünüyorum,biliyorsun  sağlığımda  pek  iyi değil,  hiç
değilse  anılarda  yaşarız,çocuklarıma da  hatıra  kalır.Biliyorsun    çocukluğum da sık
sık ateşlenir dim  annemde  çay tabağında  zeytin  yağıyla karabiberi  ısıtır  sırtıma
sürerdi  birde gazete kağıdını  deler sırtıma
koyardı  öyle  huylanırdım  ki sorma,Babacığım  bu gün  sana   müjdeli  bir
haberle geldim,Okullar arası resim  ve kompozisyon   yarışmasında  birinci
oldum.Ödülde kocaman  bir koli kırtasiye   içinde  ne yokki  herşey var,
Kuru boya,pastel,guac ve sulu boya  en büyüğünden, altı  ortalı arasında papya
kurutmalı resim defteri,kokulu silgiler,kalem tıraşlar ucunu kırmadan açan,
biliyormusun şimdide zeynepler  bana imreniyor,Hani  defterim  bitmişti de sende
silginle  sil  yeniden yaz  demiştin  bu seferde   silgim bitmişti,okulda  zeynepten
istiyordum  oda  -Dikkatimi  dağıtıyorsun  senin
yüzünden yanlış  yazıyorum  diye  kızıyordu   ertesi günüde iple boynuna takmıştı
vermemek için  akşam sana söylediğimde  -Şu  kulak  damlasının
lastik  kapağını  getir  demiştin  evet silgi gibi  silmişti Vllahi  sen çok  akıllı
bir insandın   Baba   hatırlıyormusun   dosya kağıtlarını  zımbalamış takvimin
kartonundan da kapak   yapmıştın  zeynebin  bitmiş resim defterinden bir
kurutma  kağıdı  istemiştim  her yaptığım resimden  sonra boyalar karışmasın diye onu
koyardım  ama  onların yirmi dört  renk  boyaları  varken
benim altı  boya kalemim varı ama benim resimim  birinci oldu,gerçi  bu  benim ilk
birinciliğim
değil  bostancıda otururken üçüncü sınıftaydım  camiyle  aynı bahçede  olan
okulda  yarım  tabaka  kartona  kızılay haftasıyla  ilgili  melek  kadar  güzel
hemşire kucağında  yaralı  çocuğu  ilk yardım  çadırına   taşıyan  reşimim de
birinci olmuştu sonra arkadaşlarımdan  duydum ki koridorda  hala  asılı duruyormuş,Bu
yarışmayada  pendik  istasyonunda  tiren köprünün altından
gara girrerken hareket memurunun   ağızında düdük eli havada   dur işareti veriyor, Bir
kadın elinde  valizi kucağında   çocuğu  arkasında üzgün,üzgün el
sallayan genç bir adam  yapmıştım,Kompozisyondada  resimdekileri   işledim,genç  bir
öğretmen taşraya  tayin oluyor  ama eşi  özel bir sektörde
çalıştığı için onunla gidemiyor,eşide  idealist  bir  öğretmen ve onların hazin vedasını
işlemiştim  tabiki  birinciliğimi  seninle  kutlamayı nasılda  isterdim
ama  sana  malum   olmuştur   değilmi  Baba? hadi canım bu günlük sohbet
yeter  ben gene gelirim canım Babam  kızın münevver

Münevver Şenol
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**Babam Dertleşmeye Geldim Seninle 3

Canım  Babam   gene  eski günlerimizi  anmaya  geldim.
Kimi zaman  güldüğümüz,kimi zaman    göz yaşlarımıza  hakim olamadığımız
anıları anmaya  geldim,_Hatırlıyormusun? İşlerin bozulduğunda   pendikte ev
ararken ben okuldan  geri   kalmıyayım,  hemde  o  telaşede perişan
olurum diye Koca Mustafa  Paşa  da oturan Zehra  teyzeme  yollamıştın.
Faruk  enişte  Benden  bir yaş küçük kızı  Hülyanın  okuduğu  İlk  Okulun
Müdürüne  rica ederek geçici olarak  gitmem  için  izin   almıştı.Teyzemin beş çocuğu
varken başlarına  birde  ben  gittim,İki katlı  ahşap    evin sadece
alt  katındaki  gömme  dolaplı  büyük   oda mutfak  ve tuvalet  teyzemlere   aitti,.Üst
kata  içerden  medivenle  çıkılıyor, oradada  başka
aile  oturuyordu,Okulda  hekesin  kendi  arkadaşları  vardı  kimse benimle
konuşmuyordu Allahtan  tenefüslerde hülya vardı  da onunla  oynuyordum,bir gün
Öğretmen
sınıfta  dergi  dağıttı,yarın   herkes   parasını     getirsin   dedi,ama   ben
utandığımdan  alamam  diyemedim,Eve gelince   usulca teyzeme söyledim
meğer  Hülya benim  alacak  durumum   yok  demiş  almamış._Eniştem  bak
hülya  bile almamış  sende  Öğretmenim  ben  teyzemde  misafirim  ona sormadan
alamam  deseydin ya,Ozaman öyle  üzülmüş eniştemede
gücenmiş tim.Şimdi düşünüyorum  da  adam  bir   Vatman  maaşıyla  beş
çocuk   birde  ben gittim.Allahtan  Hülya  benim  Öğretmenime  durumu
anlattı degiyi  geri verdi ama   daha  sonra  Öğretmen  buda  benden  sana
hediye   olsun  diye dergiyi  geri verdi.  çok zoruma   gitmişti de
sabaha  kadar  ağlamıştım.Teyzemler   bir  gece  Yedi kulede   oturan
arkadaşları  Serkis  amcalara  gitmişlerdi,giderkende dışarı  çıkarız   diye
kapıyı üstümüzden   kitlediler,gece  kapıda  tıkırtılar  olunca  korkudan  bir
birimize  sarıldık  sonra ses  mutfak  tarafına   gitti,Biraz   sonra  Teyzemler
geldi   bizdurumu   anlatınca  mutfağa  gittiler baktılarki  bahçe  kapısı  açık
 birde   bahçeye  çıktılar  Babam  mutfaktaki  kilime   sarılmış  bahçede
uyuyor.Canım  nasılda  özlemişiz  bir  birimizi  sıkı  sıkı  sarılıp   öpücük
yağmuruna  tuttuk  bir birimizi,Eniştemin_Yeter  bacanak  çok   özlemişsin
kızını   anladık  demesiyle   Pendikte   ev   tuttuğunu  badanasını  yaptığını
hafta  sonu  evi   taşıyacağını  ama  beni  çok  özlediği için  dayanamayıp
geldiğini söyledi. Gece  yer   yatağında  gene  evimizdeki gibi  benim sırtımı
kaşıdı  evdeykende  kaşırken   kaburgalarımı  tutar  benim  sıska   kızım  derdi  bende
daha  aşağılarımıda kaşı  dediğimde  şakacıktan popoma
popoma   vururdu gülerdim.Teyzemlerde   o  gece  usulca  kulağına  yarın
giderken  ne olursun  benide  götür   Annemi  kardeşimi   çok özledim  dedim,Babam
onlarda  seni   çok özledi ama  daha  yakacak   alamadım
sen  naziksin  soğukta   hasta  olursun   diye  seni  Teyzene  yolladım bak
sana  dayanamadım  geldim  dedi.İkimizde   ağlıyorduk karanlıkta   el
yordamıyla   bir  birimizin   göz   yaşlarını  siliyorduk.Sabah kalktığımda
Babam çoktan gitmişti  hepimizin  baş  ucuna   haçlık bırakmıştı, Teyzeme
ben Münevver   uyanmadan   gideyim  şimdi benide  götür  derse  dayanamam   kızıma
alır  giderim  bu  seferde  hem  okulundan kalır  hem
daha yakacak  alamadım ev   soğuk Münevver   nazlı  hasta  olur  diye
anlatırken  Teyzem  Ben  dalmıştım  eski  günlerimize.Ama Babam  bana
söz verdi yakacak  alınca  hemen gelip beni alacak,Benim  Babam söz
verdimi  yapar.Bak, ta  nerelerden  beni görmeye  geldi dedim,Canım
Babam  benim  bu Akşamlıkta yeter  bengene gelirim.[Kızın Münevver)

Münevver Şenol
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**Babam dertleşmeye geldim seninle** 1

Canım Babam  dertleş meye  geldim senin ile.Doktora  gittim ilacımı artırdı,
oda beni sarstı biraz canım sıkıldı.Zaten sevinsem de üzülsem de  hep senin
ile paylaşmaz mıyım? Bak şu anda gözlerin geldi gözlerimin önüne,hani güneşli havada
yeşil kapalı havada  lacivert leşen,banada derler ya annenin zeytin karası  gözleriyle
babanın  renkli gözleri nin karışımını  almışsın
onun için olmuş seninkiler de hercai Ah  ah  baba  gözüm değilde  şansım
 güzel olsaydı  bari.Aslında    ben  çok mutlu bir  çocuktum  beni dağlar  kadar  seven
babam  vardı,Bana   kızım  büyüyünce  ne olacaksın  dediğinde Öğretmen
derdim,sevinirdin,Anneme  _hanım  kızımız Öğretmen
olduğunda  bizde onunla  gideriz  değilmi  dediğinde annem  _ben düzenimi
bozamam sen kızınla  gidersin derdi.Babam birde evlendiğini torunlarımın
olduğunu  görsem der yaşlı adam takliti  yapar  belini tutarak  _mahmut kalfa
nereye diyenlere  kızım münevvere  torunlarımı  ziyarete  gidiyorum diyeceğim der
karşılıklı gülüşürdük,  çok hoşuma   giderdi  bir daha derdim
beni kırmaz  gene  yapardı,Babacığım  kısacık  hayatımda en büyük  sevgiyi
ben sende gördüm  Annem yeter  diye kızar  beni  çok  şımarttığını  düşünürdü
genelde  anneler  çocuklarını  şımartır  derler ama  ben  babamın
kızıydım  kardeşimde  annemin, Hatta  annem  teyzemlere  kalmaya   gittiğinde
babam  beni  yollamaz anneme  sen  kızını  al gitderdi,gündüz
babam  inşaatte   çalışırken  ben  tahta   parçalarıyla oynardım  öğlen  paydosunda
pendik istasyonunun karşısında  küçük bir  lokanta vardı  orada
karnımızı  doyurur  akşamada  komşumuz  halet yengeye  al  bunu  pişir birazını bize
ayır  diye verdiği  tavuklu  pilavı   yerdik  tabiii iki  tek  atmayı
ihmal etmezdin sonrada mızıkanı  çalar  karşılıklı kazaska  oynardık,Baba
senin  sevgili  kızın  olduğum  kadar keşke anneminde sevgili  kızı olsaydım
Sen beni  bırakıp  gittin ya  ben  kendimi  çok  kötü  hissettim  keşke  evlat
ayırımı  yapmasaydınız,  Biliyormusun  durmuş  bakkalın  orada  çocuğu  olmayan bir
aile  evlatlık kız  arıyormuş bende poşete koyduğum  birkaç parça  eşyamla gittim
benim  babam  öldü  annem  kardeşimi  seviyor  beni
 sevmiyor  ben  sizin  kızınız olabilirmiyim dedim,annem hem  çok kızdı hemde  ağladı
ben hiç seni verirmiyim  ben senide  çok  seviyorum  ama
kardeşin  daha  çok  küçük  ondan dedi,Fakat ömrümce  annemin  kardeşime farklı
davrandığını  hep   hissettim,Bu çok  acı  bir  şey  ama  ben
bu duyguyu   yaşadığım için  çocuklarımda  böyle  bir hatayı  asla  yapmadım
Canım Babam bu akşamlık yeter gene gelirim hoşça  kal kızın münevver.

1.12.2006 Dostlarım bu yaşamış olduğum hayatımdan gerçek  bir kesit
aslında farkında olmadan bu hatayı çoğumuz  yapıyoruz

Münevver Şenol
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**Bak Bir Varmış Bir Yokmuş**

Bak bir varmış,bir yokmuş eski günlerde
                          Güzel bir kız yaşarmış İstanbulun varoşlarında

                           Aslında çok güzel günler de yaşamış
                           Üsküdar sultan tepede  Asmalı köşkte
                           Şimdi  varoşda iki odalı küçücük evde
                           Ama olsun o bunu  hiç det etmiyor
                           Mutlu mu mutlu
                           Asaletli güzelliği de yerinde
                           Sadece servetti giden elinde boş ver gitsin be
                            Onları ayakta tutan sevgiydi
                           Artıp ta eksilmeyen sevgi
                            Mal mülk önemli değil di onlar için
                            Varmıydı bu Alemden malıyla giden
                            Allah Ölüm acısı vermesin derken
                            Elim bir kazada Babasnıda aldı elinden
                            Küçük kızın serveti işte o an tükendi
                            Çünki Babası onun sevgi bankasıydı
                            Nasıl dayanır bu küçücük kız bu acıya derken
                            O Aslanlar gibi güçlü çıktı
                             Hiç kimseye güvenmeden
                             Sırtlandı evin yükünü omuzlarına
                             O Küçük kız hiç çocuk luğunu yaşıyamadı
                              Abla oldu Anne oldu evinin herşeyi ondan soruldu

                              Tıpkı bir lokomatif gibi yükünü taşıdı
                               Amaaa şimdi Haydarpaşa Garında
                              son durağa geldi
                               Artık vazifesi bitmiş,kardeşini
                              evlatlarını büyütmüş hepsi yolunu çizmişti
                              O Küçük kız çocukluğunu genç kızlığını yaşayamadan
                              İhtiyarlamış fakat Zaferi kaza bir  Komutan
                              edasıyla gururlu ve mutlu  artık inzivaya çekilip
                              Kalan ömrünü huzur içinde yaşayarak
                             Geiçirmek istiyordu ağızında da
                              Küçük kız şarkısı hiç düşmüyordu
                              Küçük kız küçük kız söyle bana nerdesin.
                               Münevver Şenol 7.12.2008

Münevver Şenol
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**Bal Gibi Nakavt sun...**

Sen  kötü   ruhun  ile
                                    çıktın   rinklere
                                   bense   Yaradana  sığındım
                                    sarıldım   kalemi me
                                    Sana  vurdum,vurdum  kanattım
                                     sen  ise  zulümünle
                                      Karşında  bir  dev   yarattın
                                      ayağa  kalkacağını sanma  o  rinkten
                                       kalkamas sın
                                      çünki  kalemim   yendi  seni
                                      Bal   gibi  Nakavt  sun
                                     hani  antrönörün  nerede?
                                     hani  hakemler
                                     söyle de   havlunu   atsın
                                     daha  fazla   parçalan ma
                                     yoksa  bir  daha   toplanamaz sın

Münevver Şenol
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**Baş başa Sensizliğim **

Başbaşa Sensizliğim

hatırlıyorum da
güllerle beklerdin kapıda
zili çalıp saklanırdın
__________ve
birden çıkardın karşıma
şimdi yokluğunda
anılar var hafızamda
birebir sen gibi
gözümü kapattığımda
_______doymadım!
doymadım ben sana
güllerle ben geliyorum
şimdi kapına,
saklanıyorum ama
yoksun karşımda
toprağına seriyorum
_____çiçeklerini
ağlayarak suluyorum
güllerini
çaresiz dönüyorum geri
anılarımla başbaşa
___başbaşa
geçiriyorum sensizliğimi

04 aralık 2006

Sıla Toprak Şiir: 617715 -
Yazan: topraksıla

canımsın duygu meleğim.kutlarım duygulu şiirini.bu şiirimi eş gördüm yazdıklarına sana
hediyem olsun güzeller güzelim...sevgilerimle...

CANIM TOPRAK SILAM BU GÜZEL JESTİN BENİ NASIL DUYGULANDIRDI BİLEMES SİN
DEĞERLİ  HEDİYEN  İÇİN TEŞEKKÜR

EDERİM..müniş
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**Bekliyorum Mahşerde**

BEKLİYORUM MAHŞERDE

Yıllar geçsede aradan
Unutmadım ben seni
Zaman,zaman özlüyor
Hasretinden ağlıyorum
Bu temiz aşkımızı
Saygıyla anıyorum
Bak şimdi etrafına
Çıkarsız sevgi varmı
Merhaba diye tokalaşan ellerden
Şimdi artık eser yok
Göz göze bakışınca utanan
Pembe yanaklar nerde
Hepsi mazide kaldı
Kavuşamadık senle
Ama sözümüz söz
Söz verdiğim gibi
Bekliyoum mahşerde

Münevver Şenol
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**Ben Sana Deyyom Kezban Yenge *

Ben sana deyyom Kezban yenge
Muhtar seçilemedin
Yenge,Yenge Kezban yenge
Ben sana deyyom kezban yenge
netcez şimdi kezban  yenge?
Bu gidişle Azaa bile olamican
Halbuki taraftarını buldun mu
Tutamazdı kimse seni
Sahalarda kükreyen
Aslan gibiydin
Ama her zaman
Papaz pilav yemiyor
Kafa  kopardıkların gibi
sessizce çekip gitmiyor
Yenge,yenge kezban yenge
netcez şimdi kezban yenge?
Bu pirinç tosyadan gelmiyor
Bu çin işi japn işi
Alim Allah ağzına aldınmı
Otuz iki dişi birden kırıyor
Yenge,yenge kezban yenge
Ben sana deyyom kezban yenge
Neycez şimdi kezban yenge
Mutarlıkla Azalığın üstüne
Bir badak soğuk su içiverelim
Haydin gari kalkın dostlar
Bizde iki göbecik atı verelim.
Yenge,yenge kezban yenge
Hiç bi şey  olamicaksın
Kezban yenge
1.3.2008   Münevver Şenol

Münevver Şenol
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**Ben Vazgeçtim Bu Dünyadan**

Söz verdim sözümden dönmem diyorum
Zalim canımı çok yakıyor
Ne yapacağımı bilemiyorum
Sustum olmadı konuştum olmadı
Yalvardım yakardım gene olmadı
Sabırtaşı olsaydı belki oda çatlardı
Ne olursun Tanrım  yardm et bana
Yabu dünyadan onu yada beni azat et
Artık ne çekecek gücüm
Nede dermanım kaldı
Ananın Babanın günahını
Evlat çeker diyorlar
Neyse kimin  günahı
Okusunlar fermanı
Yeter çektiğim Tanrım
Affı   yokmu bu suçun
Çekecek halmi kaldı
Acısana  kuluna
Yada azat et sal bizi
Birimizi magruba birimizi maşruba
Mahşerde bile gösterme  yüzümüzü.
Ne olursun Tanrım sen bana
30.10.2008.Münevver Şenol

Münevver Şenol
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**Benim Canım Gecelerim**

Geceler benim vazgeçilmezim
Çoğu zaman onunla ağlar
onunla gülerim
Kimi geceler küstüğümde olmuştur
Genede vefalı dostumdur
Beni hiç yanlız bırakmamıştır
Gençliğimde  çok kızardım ben ona
Çoğu geceler eşim eve gelmiyordu,ya
Onu sebep görürdüm,ha ha ha
çocuk aklı işte,yaaaaaaa
Şimdi kimyam mı değişti ne
Akşamın olmasını
Dört gözle bekliyorum
Biliyorum benim gibi özleyenlerin
çoktur senin
Sen dertlilerin,dertdaşı
Aşıkların,sırdaşı
Gariplerin,yoldaşı
Yanlızlara sahip çıkan
Altına yatak üstüne yorgansın
Aldanmasınlar ak diye
şeffaf diye öğünenlere
Kanmasınlar onların
boş vaatlerine
Neyse  boş ver gitsin
Bak gene akşam oldu
Saman yolu yayıldı
çoban yıldızı da toplamiş
tüm yıldızları
süzülüyor nazlı,nazlı
Ayda bulutlarla sohbet ediyor
Belli ki birazdan gecemize
Merhaba diyecek
Geceler benim vazgeçilmezim
Çoğu zaman onunla ağlarım
onunla gülerim
Benim canım gecelerim.
14.6.2008. Münevver Şenol
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**Benim Gelinim**

Benim asil ruhlu, duygu yüklü
Kendi gibi güzel yüzlü gelinim
Benzerin yok şu zamanda
Sanki seni oğlum için
Özel yaratmış YARADAN
Buda herhalde benim
Son şansım diyorum
Sizinle iftihar ediyorum
Çünki bende bir Anayım
İkinize ayrı,ayrı
Kıymet biçemem
Ne oğlum dan
Nede senden
Vaz geçemem
Çok Şükür YARADANA
Nasılda dengi dengine
Yaratmış sizi
TANRIM kem gözlerden
Saklasın her birinizi
Benim asil ruhlu,duygu yüklü
Kendi gibi güzel yüzlü gelinim.
4.6.2008.Münevver Şenol
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**Benim İç Dünyamı Bir Bilseniz**

Ah benim iç dünyamı
kimse bilemez,bilseniz
İnan sizde ağlarsınız.
Ruhum sanki dipsiz bir kuyuya gömülmüş
Çıkartmaya korkarsınız
Kalbim ise param parça dağılmış
Her parçası her bir yere savrulmuş.
Toplamaya kalkmayın sakın ha
Çünki buna ömür yetmez
Yüreğim kor alevlerde yanarken
Bu yüreği erciyesin karı bile soğutmaz
Ne yazıkki beni benden önce
Terkedip gitmiş sevenlerim
İşte o yüzden benim yaram çok derin
Lokman hekim bile gelse
Yaram çokkkk derinde
Derman kar etmez
Ah benim iç dünyamı kimse bilemez.
21.6.2008.Münevver Şenol
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**Bir gecem Bir gündüzüm kaldı elimde.

İşte geldim gidiyorum  dünyadan
                                 Bir  gecem, bir gündüzüm  kaldı elimde
                                 Şansım  olmadı  sağlığımı,da  kaybettim
                                  Gecen  gündüzün  nasıl  geçiyor
                                   diye sorarsan  bana
                                   Anlatırım  dostum  ama  sakın  ağlama
                                    Tamam mı   söz,sözver  sen  bana
                                     En  zor  saatlerin  geçtiği
                                     gecelerdir  benim  için
                                     Uykum  gelmeden  göz kapaklarım  düşmeden
                                     girmem  yatağa
                                      Gündüz  iki saatte aldığım ilaçlarımı
                                      gece alamıyorum
                                       Hareketlerim azalıyor
                                      yattığım gibi kalıyor
                                      sağa sola dönemiyorum
                                       Kimi  geceler rüyamda
                                      kırlarda   koştuğumu görür  sevinirim
                                       Bazende kabuslarla
                                       ağlayarak  sesime  uyanırım
                                       Her yanımda  kırampla
                                       kas katı  kasılırım
                                       Ellerimi ayaklarımı
                                       hareket  etirir  zorda  olsa
                                       yataktan   kalkmaya  çalışırım
                                       Hemen ilaçlarımı çerim
                                       Oh  yeni doğan güne
                                       Merhaba derim
                                       guguk  kuşlarım da
                                      çoktan gelmiş  balkona
                                      onları  yemlerim
                                       şöyle bir bakarım  etrafa
                                        İşte yeni bir gün  daha başladı derim
                                        düşünüyorum da
                                         yaşamdan  geriye  bana  ne  kaldı
                                         Kabus dolu bir gecem
                                         birde gündüzüm
                          Elimde  olmayarak  sizide  üzdüğüm  için  bende  üzgünüm
                          Meğer ben  derdi  satın  almışım  farkın da   bile  olmamışım
                         Meğer  dertler  ruhumu  esir  almış  ben   duymamışım
                         Ben  güçlü  bir kadınım ALLAHIN  iziniyle   bunuda  yeneceğim
  14..11..2006
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**Bir resmim bile yok*

Hayatta Annemle Babamdan bana
Bir tek kız kardeşim kaldı.
Salon daki resimlere baktım
Herkesin resmi varken
Bir tek benim resmim noksandı.
Dikkatimi çeken,
Rahmete kavuşan annemle halam
Yanındaki boşluk
Aklımda kaldı.
Acaba dedim kendi kendime
Bende rahmete kavuşunca mı
Bu panoda yer alıcam.?
Şakayla karışık sorduğumda
Evet cevabın aldım
Ama inanın hiç şaşırmadım
Dürüstçe itirafını
Anlamaya çalıştım
Azıcık ta olsa
Üzülmedim dersem
Yalan söylerim
Ben hayattayken
Olmayan resmimin
Öldükten sonra
Ne kıymeti var dedim
Koymamasını rica ettim.
5 1 2008 Münevver Şenol
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**Bir Tuğlada Siz Koyun Sevgi Dünyama

Hayat senden imkansızı mi istedim
Yoksa ellerin yaşadığı sevgiye
Layık değil miydim
Senden istediğim sadece
Sevgi ve saygı idi
Onu yaşatmadın hep
İçimde kaldı
Halbuki şair dostlarım gibi bende
Sevgilim aşkım
Seni çok seviyorum
Diye başlayan şiirlerine özendim
Birde ben yazayım dedim
Ama Allah kahretsin
Zorladım,zorladım
Elim yazmadı
Kalemim bile isyan etti
Ağladı yazmam diye
Yahu bu adamla
Hiç mi iyi günüm olmadı dedim
Dünyanın en hassas Adalet terazisinin
Bir gözüne yaşattığın iyiliği
Bir gözüne de yaşattığın zulümü
İyi günün havaya uctu da gitti
Zulüm ise dibe çöktü
Sanki yerin dibine battı
Aman ellemeyin orada kalsın
Çünki kötülüklerden
Bıktım usandım artık
Şimdi sevgi üzerine kurdum dünyamı
Dostlarım sizde buyurun
Bir tuğlada siz koyun üzerine
Sizinde katkınız olsun
Sevgi üzerine kurduğumuz
Dünyamız Hayaldenizinde
Neşeyle dolsun.
25 9 2008 Münevver Şenol
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**Bu Dünyada Yaşamak istiyorsan eğer **

Bu Dünya  yalan  Dünya
Çal çal oyna,çal çal oyna
Eğer herşeyi takarsan kafana
Üzülürsün
Dert sahibi olursun
karışmam Vallaha
Dünyayı sat gitsin,.BOŞ ver
Kimler  satmamış ki  Dünyayı
falanca, filancayı sevmiş
Deme yaa?
aman  bana ne be,  iyi  etmiş
Ayol  MİLLET  suni  hortum yaratmış
Ekonominin içne etmiş,öylemi?
Peki şimdiye kadar
Ekonominin  aklı  nerede imiş?
Küçük esnaf  bağırıp,isyan ediyormuş
Battık batıyoruz
Ekmek  bulamıyoruz AÇIZ
AAA Ekmek   bulamıyorlarsa
Pasta  yesinler ayol
Öğretmenim,öğretmenim
İki çift lafım var  müsadenizle
Pazarda sattığınız çorabın düzinesi
Tahtakalede daha ucuz
Üç bine on tanesi
İşte dostlar gördünüz
Böyle  Dünyanın  hali
Yaşamak istiyorsan
Çal çal oyna,çal çal oyna
Bu Dünya yalan dünya
Hiç bir şeyi takma kafaya
Renk renk  tokadan başka.

Sevgili arkadaşım sevil nizamoğulları nın  fikriydi  en son satır kendisine
bu güzel  katkısından dolayı teşekkür ederim

Sevgili dostlarım bu şiirimde kesinlikle kimsenin alınmasını  istemem ben bir
öğretmen annesi olarak bizler değil utanması  gerekenler  utansın diyorum

Münevver Şenol
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**Bu Gün Benim Efkarım Var**

Hani benim guguk diye öten kumru kuşlarım vardı ya.
                        Bir adı da yusufcuktu onların.
                        Kırmızı tesbih gibi gözleriyle bana bakarlardı.
                        Şimdi bana gücenmişler galiba, ötmüyorlar artık.
                          Sebebi mi?
                           Karşı apartmandaki sevgili komşum.
                           Beni görünce hoş  sohbet  nasılsın diyor.
                           Ama gizlice.
                            Alt komşum Süheyla'ya beni şikayet ediyor.
                             Müniş balkonunda kumruları besliyor.
                             Onlarda gelip senin canım panjurlara ediyor.
                              Süheyla'da kibarca bunu bana söyledi.
                               Kurban olayım Müniş!  ''bir daha verme de alışmasınlar'' dedi.
                               EEE bir kuş için komşumumu kıracağım dedim vermedim.
                               Artık guguk diye ötmüyor  kuşlarım,
                                Gene de bir medet deyip mekanı terketmiyorlar.
                                 Beni görünce melul mahsun gözlerime bakıyorlar
                                 Kusura bakma dostum daha fazla dayanamadım.
                                 Besliyorum onları.
                                 Kardeşim kumruların ettiği neki.
                                  Millet dünyanın içine ediyor.
                                  Ama bizim gücümüz ancak kumru gibilere yetiyor.
                                  Satmışım anasını  bu dünyanın diyorum.
                                   Vallahi kumrularımı besliyorum.

    Sular neleri temizlemez ki onları açlığa mahkum etmek insanlık değil,
 diye düşünüyorum.  Süheylacığım verdiğim sözü tutamadım kusura bakma.
    Senden özür diliyorum.   10.10.2006
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**Bu Nasihati Unutmayınız**

Bir birini seven iki yürektik
Ama ne yazık ki çaresiz mi çaresiz
Aşk kalemizi savunacak,koruyacak
Güçte değildik
Ne sen Vatani görevini yapmış
Ne devamlı bir işin vardı
Bende senden farklı değildim
İlköğretim mezunu,ev kızıydım
Hııh,işte bak bu geçerli bir sebepti
Bizim ayrılmamıza
İki seven yürek parçalanacak mış
Parçalansın be, kimin umurunda
Aşk diye bir şey yokmuş olamazmış ta
Hangi lügatta varmış
Olsa,olsa bu bir gençlik macerası
Geçici hevesmiş
İkimizde unutur gidermişiz zamanla
Yaaa siz öyle sanın ruhsuzlar kalpsizler
Siz Aşktan ne anlarsınız beee
Bakın aradan yarım asır geçti
Sevgisiz ve mutsuz
Ben gözyaşı dökerken acaba
Siz mutlumuydunuz
Sizin inanmayıp öldürmeye çalıştığınız
Sevgiyi ben içimde yaşattım
Hıçkırık tuttuğunda adını andım
Kulaklarını çınlattım
Gene şarkılardan fal tuttum
En çokta(Saymadım kaç yıl oldu
sen ellerin olalı bilmem yüzün güldümü
ayrıldık ayrılalı) çaldığında
Kendimi tutamaz ağlardım
Evet dünyaya baki kalan iki şey var
Biri sevgi biri sevgisizlik
Ondan sonrada mutsuzluktan doğan
Bir sürü mutsuz insan
Ne olur ellerinizi çekin artık
Seven yürekten
Kaderlerini kendileri yaşasın
Belki çok paralı refah değil ama
Hiç değilse severek mutlu yaşasın.
Bu bir nasihattir unutmayınız.
24.6.2008.Münevver Şenol
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**Bu Sana Son Gelişim**

Evet canım son defa merhaba diyorum
ve gidiyorum.
Çünki  sana yakışan bu
son elvedam.
Ne yaparsın ki,kaderimin hamuru
dertle yoğrulmuş.
Yıllarca biter diye bekledim
ama bitmiyor.
Gecemle gündüzüm
biri birine karışmış.
Artık yetsin diye
isyan ediyorum
ama yetmiyor.
Ne zaman gözlerimi kapatsam
aklıma hep sen geliyorsun
Vazgeç bu sevdadan gönlüm diyorum
bak kendine yazık ediyorsun.
Yıllarını heba ettin
sana yazık değil mi?
Bu umutsuz aşktan
daha ne bekliyorsun
Ama Allah kahretsin
genede söz dinletemiyorum
Çünki seni çokkk seviyorum.
Canım sana bu son gelişim
Son veda edişim
hoşça kal diyorum
ve ebediyen gidiyorum.
Münevver Şenol.28.3.2008

Münevver Şenol
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**Bu Sana Son Şiirim**

Kırk iki yıl iyilikle dedim, olmadı
Yeri geldi yalvardım ama tınmadın
Yaptığın kötülükleri yazdım
Cümle alem okusun bir ders alsın diye
Sen ne okudun nede duydun yada? ?
Yadıklarıma düşmanlarım sevindi
Dostlarım ise ağladı
Onları üzdüm diye bende onlarla ağladım
Ama bundan sonra ağlamak yok
Çünki söz verdim dostlarıma
Kırk iki yılın bilançosuna baktım
Aman Allahım karaları bağladım, neden mi?
Elimde kalan sıfırın altında sıfır.
Eeee değdimi bari iyi yada kötü
Değiştirebildim mi?
Yazık ellerimi  yorduğuma
Tükettiğim kaleme kağıda  yazık
Bundan böyle sildim seni hayatımdan
Çocuklarımın Babası olarak varsın
Ve öylede kalacaksın
Seni evde yok farzetmeyi öğreneceğim
Farzettimde şimdiye kadar
Hayrın mı oldu zararından başka
Bundan böyle seninle ilgili tek kelime yazmıyacağım
Kafamı her şeye takmıyacağım
Mutlu mesut yaşamaya alışacağım
Buna hakkım yokmu dostlar?
2.8.2008. Münevver Şenol

Münevver Şenol
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**Bu seferde Hasatahane Anılarımla Geldim 1**

Yarın sabah sekizde ameliyata gireceğim tabi nasılsa özel da ayıttık diye akşam beşte
gittik ki bana ayrılan odayı başhemşire kilitlemiş anahtarını da bırakmamış tabi
kalabalık odada boş bir yatağa yatıcam ama duşumu aldım saçlarımı sardım hemşire
elinde şampuanla gelip-Bununla duş alıcaksınız demezmi bende-AAA benevden duş
aldım da geldim deyince-Bakın bu ilaçlı
deyince oğlum Burağa -Eve git şampuan,saç kurutma makinasını ve bigdelerimi al gel
dedim tabii kalabalık odada fısıldaşmalar başladı,bende
-Ne o benimi çekiştiriyrsunuz dedim bir refakatçı evet deme cesaretini göstererek-yarın
sabah başınıza bone takıcaklar  bşuna sarıcaksın saçını dedi bende-Biliyorum ben azrail
için sardım beni süslü  görünce oooo daha bu dünyada çok yaşar der almaya kıyamaz
dedim bunlar daha bir şaşırdılar
sabah sekizdebeni almaya geldikleinde ben saçlarım kıvır kıvır boneyi taktım
bu arada büyük oğlum cepten arıyor-Anne biraz oyalan seni ameliyata girmeden i
görmerk istiyorum diyor bende ağırdan alıyorum sedyeye bidim
-Elveda,elveda hepinize birden elveda sag çıkarsam görüşürüz diye el sallayarak
ameliyat haneye gimemle dışarıdan oğlumun sesini duydum-Anne sana bol şanslar
diliyum MÜNİŞŞŞŞŞŞ Koca yürkli kadın sen bunuda atlatacak  aramızda
olacaksın.EVETçok duygulanmıştım ve sekiz saat süren uzun bir ameliyattan sonra
Ölmedim işte karşınızda ve sizlerleyim can dostlarım.18.2.2009.Münevver Şenol
not:sevgili dostlarım ameliyatım yeni değil ama güzel temennilerinize teşekkürler bu
yazımı yeni kaleme alıp sizinle paylaşmak istedim herkese
saglıklı mutlu yıllar dilerim

Münevver Şenol
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**Bu seferde Hasatahane Anılarımla Geldim 2**

Evet değerli dostlarım hastahane anılarımın birncisinin devamı bu günki yazım.Oğlumun
bana vermiş olduğu moralle ameliyat haneye girdim yanımdaki sedyede benim
yaşlarımda bir bayan işte _Sen neden ameliyat olacaksın _Bel fıtığından._Doktrun kim
_AAA benimki de o. Yani saatler aynı
doktorumuz aynı kadın dediki._Benim kızım burada hemşire damadımda doktor,bende
ona._Bak bizde hocanın kendisinin girmesi için iki milyar  para verdik herhalde gene
seninle yan yana yatacağız  bir seni kesicek birde
beni dedim osırada hemşire geldi dosyaları      konturol ediyor benim dosyalar okadar
çok ki hemşire kaldırırken _Off be bu ne  ağır dosya dedi
birde inceledi arkadaşına_Eyvah ben mahvoldum bu ameliyat en az yedi saat sürer
deyince,bende_Eee hemşire hanım benim sabıka kaydım
hayli kabarık öyle kolay değil dedim.güldü._Ay  ameliyata giren sanki sen değilsin
maaşallah  ne kadar pozitifsiniz kutlarım sizi dedi,bende_Ben
alıştım artık  ondan dedim Evettt öldürmeyen Allah öldürmüyor bir gözümü açtım ki
gene yanımdaki bayanla yan yanayız ama nasıl üşüyorum hemşireye
söyledim battaniye getirdi örttü ama kadında üşüyorum diye inliyor bir baktım
benim üstümdeki battaniyeyi biri alıp o bayanın üstüne örtüyor._ Bana bak
sen kimsin benim üstümdeki battaniyeyi kime sorup alıyorsun,dememle
şaşırdı o beni hala baygın sanıyordu  herhalde meğer yanımdaki bayanın hemşire olan
kızıymış._Bak sen hemşiresin istesen arkadaşların on tane getirirler bu ne vicdansızlık
benim üstümden alıp annene örtüyorsun.Gık bile
diyemedi hemen benim battaniyemi bana örttü annesine de getirdiler zaten
Sonra ben bunu çocuklara anlattım oğlum_Hıııı o kiminle dans ettiğini bilmiyor benim
anneme kimse kelek yapamaz diye gır gıra aldılar evet buda
böyle .Haftaya yeni bir anıyla buluşmak üzere hoşça ve dostça kalınız
25 2 2009 Münevver Şenol

Münevver Şenol
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**Bu seferde Hsatahane Anılarımla Geldim4**

Evettttttt gene bir çarşamba yaşanmış hastahane anılarımdan  gene birisini sizinle
paylaşmaya geldim. Her ayın bir ve ikinci perşembesi EgeÜniversitesi nüroloji servisi
Parkinsonlu hastalara hizmet vermektedir.
Ben o günler  pek sitresli oluyorum,neden mi o gün daha önce gayet iyi olan  hastaları
tekerlekli sandalyede görünce moraliniz bozuluyor oda seninle karşılaştığına memnun
olmuyor tabiki bakışlarını kaçırıyor
mesela tam terside olabiliyor, geç bir kız vardı konuşma zorluğu çeken beni görünce
çok mutlu oldu ama şimdi dediğini hiç anlamıyordum,o bagıra bağıra anlatmaya
çalışırken ben göz yaşlarımı görmesin diye arkamı dönüp oradan uzaklaşırken o
arkamdan söyleniyordu,ama ben başladım sallanmaya çünki bu hastalık hiç sitrese
gelmiyor ya kasılıyosunuz yada istem dışı sürekli el,kol, hareket lerine mani
olamıyorsunuz vücudunuzda sallanıyor,neçe sonra farkettim ki beş yaşlarında bir kız
çocuğu bana bakıp
kahkahalarla gülüyor annesi-Kusura bakma bu doğum hatasından sağırve dilsiz şimdi
sıkıldı eve gidelim diye tutturdu bana seni gösterip -Bu teyze neden öyle yapıyor dedi
bende-O teyze gençliğinde dansözmüş oynamaya alştığı için şimdi duramıyor dedim
çocuğun da komiğine gitmiş ondan katılarak gülüyormuş.Bende çocuğu aldım
önüme-Bak dedim işaretle senin annenle ikimizde dansözdük
annen sana hamile kalınca derken de elimle karnımı şişirmiş gibi yaparak anlattım ve
seni doğurunca dansözlüğü bıraktı dememle çocuk göz yaşlarıyla annesini
yumruklamaya başladı bende.-Cahil kadın bundan anne olsa ne olur,halbuki kızına bak
sen işitmiyorsun onun içinde konuşam ıyorsun teyzede rahatsız
onun için öyle hareket ediyor demek yerine çocuğu oyalamak ve mutlu etmek adına
yaptığı yanlışa bak.Tabi kadın çocuğunun ağlamasına oradakilerin tepkisine fazla
dayanamadı çocuğunu muayene ettirmeden gitti
Ama itiraf edeyim benimde o an çok gücüme gitmişti fakat şimdi espiri gibi
anlatıyorum.Evetttt buda yaşanmış hastahane anım.haftaya kadar saglicakla
kalınız.Münevver Şenol.  11.3.2009

Münevver Şenol
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**Bu Zamanda Güzele Rağbet**

Bu zamanda genç misin güzel misin
Alımlı çalımlı birazda işvelimisin
Tamam o zaman sana koca çoookk
Hem zengin hemde kariyer sahibi
Biraz saç özürlü  hafif balkonlu ama olsun
Ne soyunu sordu nede sopunu
Güzelliğin yetti  büyüledin sen onu
Ama o yedi göbek İstanbul efendisi
Büyük Annesi de Saraylı
Senin soyun sopun hiç fark etmez
Olsanda alaylı
Asil azmaz bal kokmazmış
Yok canım onuda kim söylemiş
Tamam sen güzel diye al
Neyin nesi kimin fesi araştırmadan
Bu zamanda güzellik önemli
Hadi boş verelim şimdi kafaları karıştırma dan

17 11 2008. Münevver Şenol
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https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

**Bugün 2 Aralık Babamın Öldüğü Torunumun Doğduğu Gün**

Bugün bir yıldız kayarken bir yıldız doğdu.
Hayatımda çıkarsız sevgiyi bana
Bir tek sen verdin Babam
Ömrümce sevilmediğim kadar
Yanlız sen sevdin Babam
Annemin kızı kardeşim,di
Bende senindim Ama
Omelun kaza bizi acımadan ayırdı
Bugün iki Aralık
Seni kaybettiğim gün
Torunum  Berk,inde doğduğu gün
Hayat bana aynı gün
Mutluluğu, hüznü yaşattı
İki Aralıkta bir yıldız doğarken
Bir kıldız kaydı
Babam sana Allahtan
Bol Rahmet,  Berk,sanada  hayırlı
Bir ömür diliyorum
2.12.2008.Münevver Şenol

Münevver Şenol
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**Bulursam Eğer

Bundan böyle gerçek aşkı
bulursam eğer.
Peşine takılır,
koşa koşa giderim.
Deseler ki kaf dağının ardında,
şahin olur
uça uça giderim.
Okyanuslar bile çıksa önüme,
kulaç atar
yüze yüze giderim.
Yanıp tutuşuyor deseler
senin uğruna,
yağmurları alır arkama
seller gibi
coşa coşa giderim.
Neyine güveniyorsun Müniş?
sen sıfırı tükettin
demeyin bana.
Bir günün beyliği beylik
Sultanlığı sultanlık
sefasını süre süre giderim.
Müniş latife bile olsa
bu söylediklerin
hiç yakışıyor mu sana?
Artık senden ne köy olur
ne de kasaba.
Var git kendini
geçmişinle oyala.
29.10.2006 İmla hatalarım olabilir af ola

Münevver Şenol
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**Can Simidim Benim**

Karanlık geceme ay gibi doğdun!
                        Gökteki yıldızlarla
                        Yağmur gibi yağdın başıma
                        Halbuki ben kendi kabuğuma  çekilmiş
                        bir garip kuldum
                        Kendi eksenim etrafında
                        döndüm durdum
                        Umudum tükenmiş
                        hayallerim çökmüştü
                        Enkazı farkeden
                        gene sen oldun
                        Halbuki kurudu diye
                        söküp attığım
                        sevgi ağacımı
                        damla damla sulayan,yeşerten
                        can suyu oldun
                        Sonradan ansızın
                        çekip gittin dünyamdan
                        bir anlam veremedim ama
                        nasılda gücendim sana
                        Birden gerçekleri farkettim
                        bu kadar ilgi,şevkat
                        yeterdi bana
                        Sonra düşündüm de
                        kendimi karaya vuran
                        balinaya benzettim
                        Seni de beni kurtarmaya gelen
                        şevkatli bir balık adam
                        Beni okyanusun derinliklerine çeken
                        haydi yolun açık olsun diye uğurlayan
                        yaşam ne güzel diye umutlandıran
                        can simidim,can suyum
                        gene sen oldun.

Münevver Şenol
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**CennetteYaşıyorum**

Yurdumun her yeri güzel,Ama
Ben İzmir,de Cennette yaşıyorum
Gece besmeleyle yatıp
Sabah bülbül ve serçe sesine uyanıyorum
Her tarafı arabayla,çocuk parkı
Yemyeşil ağaçlarla kaplı
Ben İzmir,Bornova da yaşıyorum
Komşuluk ta çok güzel bizim site de
Herkes biri birini tanıyor akraba gibi
Şimdi aynı kapıyı paylaştğı halde
Selam bile vermeyenlere inanın şaşıyorum
Şanslıyım çünki,ben cennet, te yaşıyorum
İzmirim,gök kuşağı gibi havan
Rengarenk tir senin dünyan
Gün batımını seyrederken
İmbatın efil efil eser
EEE daha  ne diyeyim dostlar
Ben cennet te yaşıyorum
Ben izmirde yaşıyorum.
Münevver Şenol  15.1.2009

Münevver Şenol
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**Duy Sesimi TANRIM**

Günün yorgunluğunu atmak istedim
Beş çayımı yudumlar ken balkon da
Koşuşturan insanları izledim
Herkeste bir telaş
Kimi sağa koşuyor,kimisi sola
Çehrelerde gülen yüzler aradım
ama nafile.
Yüzler asık,ellerdeki fileler ise boş
Gözler çaresiz,ifadesiz
bakıyordu etrafa.
Birden çocukluğum geldi aklıma
Yaşadığım acı hatıralar canlandı
Bir filim şeridi gibi geçti
gözlerimin önünden.
O An sesli düşünerek bağırdım.
Aman ALLAHIM O yok luk,o kıtlık günleri gerimi geldi?
Ne olursun TANRIM Duy sesimi
o günler birdaha gelmesin geri.
21.7.2008.Münevver Şenol
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**Eeee Senin Anan Güzelmi? **

Hani beni ilk gördüğünde
Aşık olmuştun
Uğrumda ölen
sen değilmiydin
Reddedilmeyi
yediremedin kendine
Kendini denize atan
sen değilmiydin
Ben ise acıdım
inandım sana
İşte hayatımın hatasını
yaptırdın bana
Herün kıskançlık kırizleri geçirdin
yettin canıma
Gönlümce şöyle çıkıp gezemiyorum
vitrinlere doyasıya bakamıyorum
Bana yan gözle bakan olursa
Eyvahhhh haline
Ne diye sormayın diyemiyorum
Böyle yaşamak olurmu
kölemiyim ben
Seven böyle yaparmış
tebrik etmeliymişim
Emrin olur güzelim
Eeee senin Anan güzelmi?
O erkekmiş
herşey serbestmiş ona
Geyşalara bayılırmış
AH keşke öyle bir kadın alsaymış
Ayaklarını yıkar
hemde masaj yaparmış
Anasının ak dediğine
kara diyemezmişim
Anası onun atası
ben ise kölesiymişim
Büyüklerin yanında
çocuğumu sevemezmişim
Yüksek sesle
kahkaha atıp gülemezmişim
Söz hakkım bile yokmuş
kendi evimde
Bende kağıdı kalemi aldım elime
Restimi çektim kendine
Kapı açık arkanı dön ve çık dedim
Ölürümde  asla gidemem dedi
Emrin olur güzelim
 Eeee senin Anan güzelmi?
18.2.2008 Münevver Şenol

Münevver Şenol
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**Eğlenelim Artık

Neşe saçalım bu akşam
            Neşe dolalım
            Gamı kederi atıp
             Huzur bulalım
             Dertsiz insan yoktur
             Gariptir hayat
             Üzüntüyü bırak
             Eğlenmeye bak
              Neşelenelim dedik
              Bak,gene dertlere daldık
              Nedir bu gam
              nedir bu tasa
              Bıktık usandık
              Neşelenelim dedik
              Bak,gene aldandık
              Aslında hayat ne hoştur
              Gerisi boştur
              Eğlen  arkadaş
12  11 2007 Münevver Şenol
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**Ektiğini Biç Emi**

Hasret yüreğime kor gibi oturdun
Cayır,cayır yakıyorsun canımı
Yak bakalım tütsün dumanın
Eğer bende Off dersem nağmertim
Heyy be ben ne boranlar gördüm
Ne tufanlar yaşadım
Hiç biri yıkmadı beni amaaa
Ahh şu hasretlik yokmu
İşte o acıtıyor içimi
Aslında hasretliğin sonu
Kavuşmayla biterse güzeldir
Ama benim hiç şansım yok
Finalim bile hüsran
Nasılda hasret kokuyor
Buram,buram
Amaaa  bizi bu hallere koyan
Bizden beter olsun emi
Göz yaşları hiç dinmesin
Benim gibi
Tarlası talan olsun
Ektiğini biçsin emi.
6.9.2008.Münevver Şenol
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**Eski Yıl Güle,güle Hoş geldin Yeni Yılım **

Oh  ne iyi ettin
                                     Yeni  Yıl
                                     Bayramıda  aldın  geldin.
                                     Buna  çifte mutluluk  derler
                                     Hani iyilik  Meleklerim
                                      dile  benden  ne  dilersen  diyen
                                    Peri  kızlarım  nerede?
                                   Ben  önce  sağlık, mutluluk
                                   sonra  Huzur  dilerim
                                   Aslında  ben  hep  böyleydim
                                   hiç bir   zaman
                                   Paraya   pula   değer  vermedim
                                   İstediğim  sağlıktı
                                   sadece   sağlık
                                   onuda  gıdım,gıdım  yitirdim
                                   Ama yeni yıldan  umutluyum
                                   umudumu  hiç  kaybetmedim
                                   Ömrümce  sevgi ektim
                                   hasatını   biçmedim
                                   Yeni  yıldan  umutluyum
                                    umudumu   kesmedim
                                    Herkese  mutluluklar  dilerim.

Sevgili   dostlarım  inşallah  yeni yıl herkesin gönlünce olsun Ülkemize  hayırlar  getirsin
YENİ  YILINIZ  KUTLU   OLSUN.
                            BAYRAMINIZ DA  KUTLU  OLSUN

Münevver Şenol
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**Evimizin Küçüğüsün**

Sevgi dolu yüreğinle herkese
 İltifatlar yapıyorsun
Bütün mavi boncuları
Etrafına saçıyorsun
Gün geliyor
Hiç arayıp sormuyorsun
Bahanen ise hemen hazır
İşteyim diyorsun
Amaaa ya biz seni aramssak
Maazallah
Üzülüyor küsüyorsun
Evimizin küçüğüsün
Seni herkes çok seviyor
Bunuda biliyorsun
Ama en güzel huyun
Küslük nedir bilmiyorsun
Kendi hayal aleminde
Engin engin uçuyorsun
22.11.2008.Münevver Şenol
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**Ey Hayat**

Koşan ayaklarım yürümez oldu
Bahçemde güllerim açmadan soldu
Ömrüm kıymet bilmeyen elde
Tükendi heder oldu
Ey hayat sen ne  çabuk
Tükettin beni
Gülen yüzüm artık gülemez oldu
Sohbetime doyulmazdı
Oda artık acıdı detlerle doldu
Artık beni teselli edecek
Dostum bile kalmadı
Ne yapalım onlada zamana uydu
Nerede eğlence onlar orada
Ben böylemi olacaktım söyle
Ey hayat sen ne çabuk
Harcadın beni
Artık kimseye güvenim kalmadı benim
Bunları yaşadıkça öğrendim
Peki ders aldın,mı diye sormayın bana
Eğer ders alsaydım
Böyle mi olurdum
Ey hayat sen ne çabuk harcadın beni.

26.12.2008 Münevver Şenol
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**Faanusumla Başbaşa Bırakın Beni**

Ben şimdiye kadar faanusun içinde
kendi dünyamda namusumla şerefimle
yaşamışım haberim yokmuş.
Aman ALLAHIM dışarıdaki hayat
ne kadar boşmuş
Namustan şereften söz edenler
sanki dilini yutmuş.
Çocukların hepsi kendisine
ayrı ev tutmuş
Altlarında son model araba
Ama disipline geç kaldı
Bundan sonra ne yapsın
Anayla baba
Ben bunları gördükçe
İsyan ettim vah, vah dedim.
Parasızlıktan okuyamayanlara
revamı bu?
Zaten olan olmuş biten bitmiş
Benim söylemem neyi değiştirirki.
Birden silkindim kendime geldim
Çok şükür Tanrım benim evlatlarımın
hepsi pırlanta.
Ama iyi bir seyirci değilim üzülüyorum
Zaman, zaman sivri dilimi de tutamıyorum
En iyisi dokunmayın siz bana
Yaşayayım faanusumda tek başıma.
29.8.2008.Münevver Şenol
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**Frekanslarımız Ayrı**

Senin, ile hayat yolculuğumuzun
Kesiştiği yıl1966.Amaaa
Ne yazık,ki frekanslarımız ayrı
Birimiz +  Diğerimiz -
Tıpkı patlamaya hazır
Bulut kümesi
Çarpıştık yıllarca
Şimşek olduk çaktık
Yıldırım olduk düştük
Sık olmasa,da kimi zaman
Güneşin sıcaklığında eridik
Yağmur olduk yağdık Tropikal ormanlarına

Üç fidan diktik büyüttük Butonik bahçelerin,de

Heyhat,farkında olmadan bir birimizi tükettik Bak

Şimdi ne şimşek gibi çakacak
Nede yıldırım gibi düşecek
Gücümüz kaldı
Baştan hata,idi senin,ile yolculuğumuz
Çünki frekans,larımız ayrı
Anliyorsun değil,mifrekanslarımız ayrı
14 şubat sevgililer günü herkese uğurlu gelsin.Münevver Şenol

Münevver Şenol
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**Gardaş 2**

Buranın havasına suyuna özenme
Artık Türkiye senin bildiğin gibi
Değil be Gardaş
Buranın havası insanları soğuk diyorsun
Burada kimin eli kimin cebinde
Belli değil be Gardaş
Televizyon kanallarının hangini açsan
Rezillik diz boyu
Utanıyom bakamıyom be gardaş
Varsın oranın havası insanı soğuk olsun
Bay ahmet bay mehmet desinler sana
Bak ben burada dost bildiğim
canımı verdiğim
Arkamı dönmemle bandik atmaya kalktı bana
Hatırımı eller gibi dışardan sordu
Bir telefon edip nasılsın diye
Sormadı Gardaş
Anası öldü umrunda değil
Ondan bana dost olur mu be Gardaş
Hele bir kuyruğuna basmaya gör
Ne hatır bilir ne gönül
Gardaş gel sen oturduğun yerde dur
Buranın havasına suyuna özenme
Artık Türkiye senin bıraktığın
Türkiye değil gel bu sevdadan vazgeç be,Gardaş.
19 1O 2OO7 Münevver Şenol

Münevver Şenol
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**Geceler Ah Vefasız Geceler**

Geceler ah geceler
Benim dert,daşım sırdaşım
uzunnn,uzunnn geceler.
Sende vefasız çıktın ya
terkettin beni.
Şimdi ne gecem
ne gündüzüm belli.
Halbuki seninle
ne gecelerimi paylaşmıştım.
Kimi geceler
dertleşip ağlamış
Kimi zamanda
katılasıya gülmüştük.
Ama artık sana güvenmiyorum.
Tam mutlu olduğum anda
yıldızlarını söndürüp
sende karanlıkta,bıraktın ya beni.
Yalan dünyanın
modasına uydun değilmi?
Bakıyorum namussuzlar
namustan söz ederken
senin gıkın bile çıkmıyor.
Çalıp çırpanlar,yetim hakkı yiyenler
Günah diye birde fetfa veriyor.
vayyy yalancı hırsızın önde gideni.
Şerefsiz oğlu şerefsiz
daha sana ne demeli?
Ne yaparsın artık
geceye gündüze güven kalmadı.
İnsanlar bundan
bir ders almadı.
Müniş te isyan etti
yazdı da, yazdı.
Ona dur bakalım,sende kimsin
diye soran bile olmadı.
Müniş,te geceden sabaha kadar
yazdı çizdi karaladı.
Tan yeri ağarırken
oda uykuya daldı.
Dudaklarından dökülen
birkaç kelime.
Geceler ah vefasız geceler kaldı.
Münevver Şenol.4.4.2008

Münevver Şenol
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**Geceler Yarim Oldu 1**

Geceler benim sırdaşım,yoldaşım,herşeyim
Gündüz gibi görünen o sahte yüzler
Geceyi küçümser,beğenmezler
Aslında o vefalı bir dost kıymet bilene
Zemheri ayazında çığlık gibi esen
rüzgarın sesine karışırdı
Köpek havlamaları.
Ozamanlar ben evliydim ama çok gençtim
Dışarıdaki ses korkuturdu beni
çünki evde yanlızdım.
Kuytu bir köşeye siner
ellerimle sıkı,sıkı
kulaklarımı kapatırdım
Gözlerimden akan yaşı silemez
dudaklarıma düştüğünde dilimle yalardım
İçimden yalvarırdım TANRIMA
Oda duyarmıydı ne
Rüzgar duruverirdi.
İnanmak için usulca cama giderdim.
Gecenin gülümseyen yüzünü görürdüm.
içim huzur dolardı,seslenirdim ona.
-Senin rengin kara,benim ise bahtım.
-Sen gülümserken etrafa
-Birde gülmeye hasret olan bana bak bana
Gece dile geldi şevkatli kollarıyla
bastı bağrına beni,üzülme dedi usulca
-Ben sana hem Ana olurum,hem Baba
karanlığıma sararım,bundan sonra
kimse zarar veremez sana
-Hadi şimdi gülsün yüzün gül artık
çünki gülmek yakışıyor sana.
Münevver Şenol.28.4.2008

Münevver Şenol
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**Geçmişten Bir Anı**

Gülizar bacı Oğlu İsmet izine geldiğinde -Oğlum ben çok hesteyem
beni iyi bir tohtora götüresen der.
-Tamam Ana İstanbulda beraber çalıştığımız Binbaşı buraya tayin oldu,yarın ona
götüreyim seni der.
Ertesi günü,kayınvalideme muayene olurken yardımcı olurum diye bende
gittim,doktor.-Anne ben senin bütün tetkiklerini istiyorum senin karnın
neden bu kadar büyük deyince.-Oğul ben böbreklerimden hesteyem dedi.
Sırasıyla muayenelere başlıyacağız
ama koridorlarda bütün banklar dolu
gülizar bacı akciğer filimi çekilecek
olan odanın kapısının önünde çömeldi
bende-Bak anne burada böyle çömelme
şu bankta bir kişilik yer var oraya otur deyince.-Ben o kulağı cızık kabakulaklı
herifin yanına oturmam deget baci
sen ananı oturt deyince bende.-Anam
İstanbuldan gelinceye kadar bu adam gider,bak hem o adamın kulağındaki şişlik
kabakulak değil kalemle çizmişler ameliyat olacak  herhalde dedim,neyse bizi çağırdılar
girdik,
boynunda siyah erzurum taşından  kolyesi var, onu çıkartmamızı söylediler,ben
çözeyim diyorum çünki adamlar zamanla yarışıyor ama kaynanam bana itimat etmiyor
elinde bir çakı ipi keserken tırtttt
bütün boncuklar yerlerde ben gülmekten bayılacağım bana -Sen elleme baci bunlar çok
kıymetli kocamın hetiresi rontgenci.-Bak anne
çeneni buraya daya ama senin göbekten
tampon yanaşmıyor iyice yapış ben sana derin nefes al dediğimde nefesini al tut ben
nefesini ver demeden sakın verme bak doğru çıkmaz
bir daha eziyet olmasın sana.Tabi
filimler nefesini tut dediğinde tutamadığı için yeniden çekilecek
rontgenci.-Bak Anne ben sana nefesini tut dediğimde sen nefesini tutmuyorsun
deyince.-Oğul,oğul sen
behen solugini tut diyende tutamirem
solugum burnumdan fiifff diye çıhi verir.Hepimiz koptuk,ama bu bana
söyleniyor.-Oğlum seni bana heşirelik
yap diyen  bıraktı sen behen bakmir
kıkır kıkır gülisen.Böbrek filimi çekilecek bunu yatırdılar  üstüne örtü örttüler meğer bu
arada çamaşırını çıkartmışlar benide ilgilenmemekle suçladı ya bende ilgileneyim diye
üstünden örtüyü açmamla bu bir feryatla.-Seni Babasının ağızına.........diye küfür etti.
beni malamat ettin diye bastı kalayı.Neyse
bütün tahlilleri toplayıp doktora götürdük doktor.-Bak anneciğim böbreklerinde taş var
bunu sende
biliyorsun yoksa bütün değerlerin
Maaşallah iyi demesiyle kaynanam bir
hışımla kalktı.-Tohtor beg benim her yanim tökilir senin babanın....diye küfürü
basaraktan....
ya o zaman ben niye hesteyim? esimin
o anki halini hiç unutamam ama doktor gülerek-Tamam sen benimde
Anamsın ne zaman istersen gel dedi.
eşim.-Anne sen beni rezil ettiğinin
farkındamısın? -Oğlum ağızım alışmış
behen koca kariyem  boş verrrrrrrrrrr
dedi.Buda gülerek anlattığımız bir anı olarak kaldı.Münevver Şenol
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**Gene Ben Ağlarım Sana**

Birgün bir şey olsa sana
Gene ben yanar ben ağlarım
Bunu unutma
Ama sen benim için?
Üzüleceğini sanmıyorum
Belki timsah gözyaşları dökersin
El hatırına
Neden böyle düşünüyor
Neden güvenmiyorum sana
Neden mi?
Çünki ben ağlarken
Sen karşımda gülerek
Ağla,ağla açılırsın
Zaten kadının silahıdır
Göz yaşları der
Kapıyı vurup,çeker giderdin
Ardına bile bakmadan
Benim ne kadar gücüme giderdi
Hıçkırıklara boğulur
Saatlerce ağlardım
Ama şimdi ağlamıyorum
ağlamıyacağımda
Ağladığım günlere de acıyorum
Ne diyeceksin cahillik işte
Şimdi iş işten çoktan geçti
Heba olan yıllarının ardından
İstersen zil takıp oyna
Beyninin  kanadığında
Hatahane koridorlarında
Uykusuz günlerce bekleyen
Gene bendim yanında
Hani bunu boşa
Sana davullu zurnalı
Düğün yaparım diyenler nerde?
Birgün sana birşey olursa
Gene ben yanar ben ağlarım
Bunu unutma
Ama bir ricam var sana
Ne olursun bari orada çıkma karşıma.
23.9.2008. Münevver Şenol

Münevver Şenol
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**Gönlüm Gerçek Yaza Layıksın**

Gönlüm ikinci bahara
biraz geç kalmadın mı?
Şimdi zemheride gelen
hazan gibisin.
Ömrümce baharı bekledim
sen neredeydin?
Umudum da tükendi artık
gelme boş yere.
Ben alıştım hayatın darbelerine
Gerçi güzel günlerimde
oldu elbette
Ama kötülükler
öyle bir estiki
tıpkı kasırga misali.
Hortum oldu aldı götürdü
tüm güzellikleri.
Şimdi gönlüme
boşver gitsin diyorum.
Bekleme ikinci baharı.
Sen gerçek Yaza layıksın.
Sen varya sen
ne boranlar ne tufanlar yaşadın.
eğildin,büküldün ama
Hayata dört elle sarıldın
yıkılmadın ayaktasın.
Hayat bir tiyatro
biz ise füguran
Kimi zaman mutluyu oynadık
mutlu olduk.
Çoğu zamanda yoksulu.
Onu oynamadık yaşadık.
Zaten bu oyun değil
hayatın ta kendisiydi.
içimizi acıtan,sızlatan.
İkinci baharı boşuna
bekleme gönlüm.
Sen tireni çoktan kaçırdın.
Ama sen yalancı bahara değil
Sen gerçek Yaza layıksın.
Gönlün kadar güzel
onun kadar sıcak
Yaza layıksın.
Münevver Şenol  6.3.2008

Münevver Şenol
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**Gözlerim Açık Gidecek **

Gün gelirde bu dünyaya
Veda edersem
Korkarım gözlerim
Açık gidecek
Çünki iyiler bir,bir
Göçüp giderken
Namussuza,şerefsize
Meydan kalacak
Bildiği gibi
At oynatacak
Ama şunu bilsin ki
Bu dünyanın
Öbür tarafıda var
Yaptıkları kötülük
Yanına kar kalmayacak
Çünki onları
Toprak bile
Kabul etmeyecek
Gömüldüğü zaman bile
Üstü açık kalacak
Evet üstü bile açık kalacak.
Münevver Şenol 17 1 2008

Münevver Şenol
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**Gözlerin Gözlerim de tutuklu kaldı

Uzat ellerini bana dedin
                                     uzattım
                                     Sıkı   sıkı  tuttun  avuçların da
                                     Şimdi  gözlerimin  içine bak  dedin
                                     Baktı,baktım.
                                     ne  gördüğümü  sordun
                                     Bende gülen göz bebeklerini  dedim
                                     Ya  sen,sen ne görüyorsun?
                                      cevap vermedin
                                      büyülenmiş  gibi, öylece  daldın
                                       Anladım?
                                      Gözlerin  gözlerimde
                                       tutuklu kaldın
                                       Omuzuna dokundum
                                       birden  irkildin
                                       dalgın  dalgın  bakarken
                                      sanki  bir  rüyadan uyandın
                                      şey,şey  dedin
                                      Gözlerimin  içine  bakarak
                                       yeşil,kahve  rengi,bal sarısı
                                       her renk  mevcut  gözlerinde
                                        Öyle güzel  öyle  derin ki
                                       bakışların  tam  hercai ce
                                        Kıskanırım bak kıskanırım dedin
                                         bu gözler  başkasına  gülerse
                                         Ona bakarsa  hercai,hercai
                                          Bakmasın  ne olursun
                                          unutma  sakın  bu  ricayı.
                                          Bende söz  diyorum
                                          Demir yürek söz
                                          kendi kendime söz veriyorum
                                          Bak verdiğim  sözümü tuttum
                                          kimselere  bakmıyorum
                                          O  hercai  gözlerin
                                           rengini bile unuttum  rebgini  bile  unuttum.
 23.11.205  DOSTLARIM BEN ŞAİR DEĞİL SENARİST OLMALIYMIŞIM
AMA NASIL  SENARYO YAZMIŞIM? CANIM CİNAYET  ROMANLARINI
YAZANLAR CiNAYET İŞLEYİPTE Mİ YAZIYOR?

Münevver Şenol
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**Gurbet Hatıraları*1

Fayik emmi Ankara altındağ semtinde derme çatma bir göz odalı gece konduda altı
çocuğuyla yaşam savaşı vermektedir.
Ankara halinde hammallık yapıyor hasat zamanı  Bayburt taki Emmi oğullarının yanına
gidip kışlık erzağını alıyor.Ama her sabah evin gelini ıslak döşekleri dışari
seriyor demekki  çocuklar altını ıslatıyor. Faik emmi onları yanina çağırıyor cebinden
bozuk paraları çıkarıp.-Bakın doğruyu söyleyene para vericem yatağı hanginiz ıslattı?
büyük hemen atılıyor söze -Vallah billah emmi ben corlamirem ahan bu corli.-Tamam
yarin bakıcam Ozaman bu paralari ona vericem,sabah küçük oğlan koşarak gelir
Emmi Emmiiii ahanda bak elle bülligimi Diye picamasının üstünden bülligini tutarak ben
yataga corlamadım.Büyük yatakta oturduğu yerden ağlıyarak Vallah emmi
gece kalkanda gelip benim yatagıma corli kaçi coli kaçi derken Faik emmi ikisinede eşit
paraları bölüstürürken evin gelini yaşmaklı baş örtüsünün altndan olanlara gülüyordu
ama adettendir  gelinlik yapıyor knuşmuyordu evet buda yaşanmış bir
anı.24.4.2008.Münevver Şenol

Münevver Şenol
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**Hadi Çıkın Çıkın Gelin**

Herkese kapım açık benim
Ben misafiri çoook severim
Menü fazla zengin değilsede
Aç bırakmam bundan eminim
Sabahları güler yüzle Günaydınnnn
Üç beş zeytin domates beyaz peynir
Bir duble de demli çay
Öğlen gene bir tutam sevgi
Gerisi Allah kerim
Akşamları hoş sohbetle
İçilen çorba bol salata
Ama bunların yanında
Sevginin olduğunu bilin Haa
Fazla söze ne hacet var dedim ya
Ben misafiri çoook severim
Hadi çıkın çıkın gelin
2.9.2008. Münevver Şenol

Münevver Şenol
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**Hadi Pehlivanlar Kırkpınara**

Es kaza basmaya gör birinin
Bam teline
Azraille kırkpınarda güreşsen
Neye yarar ki maazallah
Panter gibi tırnaklarını geçiriverir de
Canını yakar alim Allah
Can bildiğin bile tavır alır şaşarsın
Canim dediğin çoktan araziiii
Arasanda bulamassın
Aferim be en iyisinide sen yaparsın
Korkma meydan boş kalmaz
Haydi bire pehlivanlar
Gelin mindere
Kim kimi yenecek
Göreceğiz bire
Sen kendini üzme can
Boş yere de müdafa  etme
O azraile bile papuç bırakmadı
Ama dostuna kıyamadı
Neyse canlar sağ olsun
Bu günlerde gelir geçer
İnsan insanı anlar amaaa,zamanla
10.9.2008. Münevver Şenol
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**Hastahane Anılarımın 3 **

HASTANE ANILARINIM 3 ÜNCÜSÜYLE GELDİM
Evett gene bir çarşamba ve ben size hastahane anılarımla üçüncüsünü paylaşmaya
geldim.Doktorum sabah aç karnına gel kan ve idrar tahlili
yaptırın yeni ameliyat oldunuz bundan önceki gibi bir daha enfekte olayı yaşamıyalım
dedi.Eşim hastahaneyi hiç sevmez ben hep arkadaşlarımla giderim hatta bundan önceki
ameliyatımda ameliyathaneden efekte kapmıştım dikişlerim tutmuyordu ve
uyuşturmadan dikiyorlardı ben hep arkadaşlarım kim müsaitse onunla gidiyordum.Evet
arkadaşım.-Sabah çok erken kalkamam sen git sıran yaklaşınca cebimi çaldır hemen
gelirim dedi
Ben sabah sekizde parkinson ilacımı almam lazım en geç dokuza kadar dayana
bilirim,saatler ilerliyor insanlar sırada ben yavaş,yavaş kasıldığımı hissediyorum
doktorum bana -Beyine sayı sayarak kalk komutu vereceksin
derdi evet bende öyle yapıyordum ama şimdi hastahanenin sitresin den mi nedir oooo
kaça kadar saydım tık yok,bir gence seslendim.-Oğlum benim elimden yutarmısın
dedim sagolsun tutu ve ben kalktım yavaş yavaş gittim
baktım ki sıram yaklaşmış arkadaşımı çaldırdım yanımda oturan orta yaşı birisi
-Yürümeyye de yürüyemmiyyon emme süsünden de geri gamamışsın
demezmi.-benim nerem süslü dedim -Baksene saçların da gode gode yanında
tesettürlü eşide boş boş bakıyor bende -Bak senin hanım süslenmiş
gözlerindeki kalemden bende varmı dedim -Okalem deyil kabe sürmsesi
Bende saçlarımı önüme alıp iki elimle kabarttım tıpkı kunta kinte gibi dağıttım ve
adama dönüp eeeeee böylemi gelmeliydim yani dedim
sırada arkadaşım da geldi.-AAAAA neler oluyor burada müniş bu halin ne
deyince bende anlattım olayı bu bir hiddetlendi -Ayol ne kendi saçını dağıttın nun saçını
başını yolsaydın ya dedi bekleme salonunda kahkahayla alkış sesleri bir birine
karıştı.evetttt bu haftalıkta bu kadar görüşmek dileğiyle hoşça ve dostça kaliniz
4.3.2009 Münevver Şenol

Münevver Şenol
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**Hastahane Anılarımın 5*

Gene bir çarşamba hatta perşembeye gebe, ama birde bana sorun.-Niye?
 Müniş gene hastandı dört gündür böbreğindeki taşın ağrısını çekiyor.Aaa
daha size selam vermeden hemen düştüm derdime,Selam değerli dostlarım
bu haftaki anım da evvelki yıl mersinde yazlıktayken bir ayda on kilo verdim ama
istiyerek değil kendiliğinden
acillik oldum,zaten   bir kaç gün sonra dönecektik dönüş biletimizide okeyletmiştik,Ama
büyük oğlum- Hayır  uçak biletiniz benden annem bu halde  otobüsle gidemez
dedi,neyse biz onaltı satlik yolu iki satte geldik
ertesi gün nedeni araştırılmak için bir hafta yatmanız lazım dediler özel odalarda yer
yok kalabalık odada nasılsa günler geçer dedim ben malum neden sebepsiz kilo verdim
o araştırılacak bir yaşlı teyze sanki karın altında yatmış öksürmekten ciğerleri
patlıyacak diye iğneyle  kesiyorlar bir genç kızımız da yatılı kuran kursunda  yüksek
ateş havale geçiriyor sık sık sohbet güzel teyze meğer yeni gelinmiş hacı dede gözünün
içine bakıyor.-Bir taburcu ol seni Kabeye götüreceğim söz.Teyzede manalı manalı  olur
anlamında kafa sallayınca.Birde taburcu olacağı gün ataşi yükselip öksürüğü artınca
hacı dedem bir üzülüyo ki sorma.Teyzeyle bir gece sohbet ettik te
-Bak dedi beni varya bu adam hasta etti gündüz bile perdeler kapalı bana renk,renk
incecik gecelikler almış çırıl çıplak onlarla dolaştırıyor,du evde ee ben   genç değilimki
birde sen yeni gelinsin şimdi giymicen de ne zaman
giyicen diyordu işte bu hallara düştüm. Şaşırdım kaldım demek ki böyle garip huylu
olmak ne yaşa nede hacılığa engel hem güldüm hem üzüldüm.
Hacı amcanın geldiği gün ben kantindeydim  -Gel bir çay içelim beraber çıkarız yukarı
dedim,geldi teyzeye çok üzüldüğünü söyleyince -Bak sen şimdi açmasaydın en
demezdim Doktor teyzeye sen bize doğru konuşmuyorsun bir insan gece dışarda uyusa
üzerine kar yağsa senin kadar
ciğerlerini üşütemez gerçi seni kurtarmaya uğraşıyoruz eğer kurtulursan  bir dahaki
sefere cenazen gelir,hem bu ince peye gecelikler ed ince gelir sana
kalın eşofman lardan giymen lazım yoksa ölürsün dedi.Diye ben senayo yazıyrum ama
dedeyi eni dinlerke ki halini bir görmenizi isterdim gözleri faltaşı gibi açılıyor bir yandan
sakalını sıvazlayıp dualar okuyor.-Bak hacı amca  enim bir fikrim var ama kimse
bilmiyecek süpriz tamam,mı? Teyze bu hafta kesin taburcu olur sen nasılsa arkadaşının
oğlunun taksisiyle geliyorsun
gelin arabası gibi süsle teyzeyede herkese de süpriz olsun dememle   gözleri
parladı,beraber yukarı çıktık teyzeye göz kırparak doktorun sana kızdığını anlattım hacı
amcaya dedim.Amca bir ara lavboaya gittiğinde kısaca anlattım kadın versem elimi
öpecek.Evetttt hacı amcam bir hevesle
gelin arası gibi süslemiş arabayı ama teyzenin gene ateşi yükseldi o çıkamadı kaldı
benimde önemli bir şeyim yokmuş bilinenlerin dışında tabii
depresyon dediler.Evet bu haftalıkta bu kadar haftaya kadar hoşça ve dostça
kalın18.3.2009.Münevver Şenol

Münevver Şenol
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**Hayal Ettiğin Dünya Bumu? **

Ahhh be gönlüm
Hayal kurmaktan bıkmadın mı sen
Daha henüz Ananın karnında
bir cenin iken
Nasıl bir dünyaya Merhaba
diyeceğini hayal etmişmiydin hiç?
Hep büyümeyi istedin
Özendin Ablalığa
kardeş istedin.
Amaaaa ona,ablalıktan çok
Annelik ettin.
Büyüme hayalinden
hiç vaz geçmedin.
Çünki tek dileğin mutlu olmaktı.
Ama çok gördü hoyrat eller
Umutlarını yıktılar
birer,birer.
Ne genç kızlığını yaşattılar sana
ne gelinliğini nede Anneliğini
Hep mutluluğu hayal ettin
ama nafile?
Mükafatı mutsuzluk ve gözyaşı
cezan ise baştan  seçildi senin.
Daha henüz ananın karnında
bir cenin iken
Doğmayı hayal ettiğin
Dünya bu muydu?
Ah be gönlüm
Hayal kurmaktan bıkmadın mı sen?
Münevver Şenol. 16.4.2008

Münevver Şenol
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**Hayatımdaki canlarım benim**

1-Anasaının ceylan gözlü can kızı
   Biraz dili sivri amaaa yufka yürekli
   Tıpkı baklava dilimi gibi tatlı mı tatlı
   Zaman zaman ters düştüğümüz oluyor tabi
   Her anne kızda olduğu gibi
   Ama küsmüyoruz bir birimize
   Kızgınlığımız geçiyor
   Tıpkı bir saman alevi gibi.
2-Anasının tavşan gözlü muratı
    Zor doğdu zor büyüdü
    Ama zararı hep kendi sineydi
    Kırılmadık bir kemiği kalmadı
    Amaaa şimdi Aslan mı Aslan
    Hemde sorumluluk sahibi
    Bir o bekar kardeşide evlendi
    Eee bende Anayım
    Hani diyorum ki gözüm görürken
    Onun evlendiğinide görsem olmazmı
3  Burak,Burak anasının son beşiği
     Sessiz bir bebekti
      Abla ile Abinin arasında
      O-da büyüdü gitti
    Karşı yakalı bir kıza aşık oldu
    Hani Atalarımız ne demiş
    Anasına bak kızını al diye
    Ben ona gelinim demiyorum
   Çünki o benim kanatsız Meleğim.
4-Evetttt Aslan gibi bir damadım var
   Tabiki iki aslanda torunlarım
   Onlar benim can suyum hayat iksirim.
5-Beş numarada can düşmanım
Allah fırsat vermesin inşallah Aminnnn.
Yarım asır ömrümü yiyip bitiren Piton yılanı
  Seni Rabbime havale ediyorum
   O VERSİN CEZANI Münevver Şenol   31 6  2009

Münevver Şenol
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**Hem Vallahi Hem Billahi** Sevgili Kızım Nevin Özveriye İtaf tır

Çökmesin hüzün,
O gülen gözüne, güzel yüzüne
Kıyamam sana…
Eğer sorarsan bana neden diye
Sende yaşıyorum geçmişimi ben.
Senin şansın yaver gitsin
Ben gibi olma.
Yedi veren gül ol her daim açan
Sakın haa... solma.
Hiç tükenmesin Umut kapıların
Sonunda ben gibi saçını yolma.

İçim huzur doluyor inan.
Sesini duyunca,
Hele birde o gülüşün var ya
Unutup geçmişi sünger çekiyorum
Vallahi!
Unutuyorum derdimi seninle
Billahi 7.5.2008 Münevver Şenol

Münevver Şenol
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**İki Damla Göz yaşıyla An Beni**

Bakın dostlarım
iyi dinleyin beni
Eğer hastayım diyorsam,doğrudur
Kendim çeker ızdırabı
kendim inlerim
Hasta olmadan,hastayım demem
Birgün göçüp gittiğimi
duyarsa dostlar
haber versin bir birine
Herkez buyursun
Ben şaşalı merasimi
çok,çok severim
Tüm camilerden
Selam okunsun
Ama bir tek sen gelme
seni istemem
Çünki,sen beni lay,lay lom
haydi eller havaya
deyişimle hatırla
İsmim aklında
hep öyle kalsın
Öldüğümü en son sen duy olurmu
belki o zaman
İki damla göz yaşıyla
beni anarsın
İşte o zaman
seni ne çok sevdiğimi anlarsın

M

Münevver Şenol
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**İlk Aşk Unutulmuyor *

İlk aşk unutulmuyor,unutulmuyor...
Gerçi sonra da seviyor insan
Ya da sevdiğini sanıyor.
İtiraf etmeliyim ki
Hiç bir aşk
İlk aşkın yerini tutmuyor...
İlk aşk kadar
Heyecanlı olmuyor hiç bir aşk...
Şimdi hatırlar mısın bilmem
Buluştuğumuz yeri...
Kaçamak bakışlarla
Nasıl da süzerdin beni
Nasıl da kıs kıs gülerdin değil mi? ..
Kibrit kutusunda attığın mektupları
Alırken biri görecek diye
korkudan ödüm kopardı...
Ele geçmesin diye
Hep koynumda saklardım...
Terden silinen yazılara bakar;
Üzülürdüm, ağlardım...

Acemi Aşıkların
Gözyaşı hiç bitmezmiş...
Ne yapalım? ..
Öz ağlamazsa göz ağlar mı hiç? ..
yaşamayan var mıdır
İlk aşkta bunları bilmem dostlar...
O günleri anarken şimdi
Gözlerim dolar,
Sol yanım sızlar..
Münevver Şenol.  18.3.2008

Münevver Şenol
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**İsimsiz Şiirrr 1**

Zemheri ayazında doğmuşum ama
Kanım sıcaktır benim
Tek kusurum durduğum yerde duramam
Çünki burcum yay benim
Sıkıntıya gelemem
Ok gibi fırlar giderim
Kızım bana destanları düzüyor
Biliyormu beni nasıl üzüyor
Ne şakadan anlıyor
Ne şakayı seviyor
Kapıları kapatıp gezmelere gidiyor
EEE ben kapıda kalınca
Bende gezerim elbet
Ayşe hanım fatma hanım
Kimi bulursam bir çayını içerim
Aloo ben geldim ana deyincede
Hemen koşar gelirim
Çünki ben sözümün eriyim
Bakın kızlar biz ne badireler atlattık
Bir daha tongaya düşmeyelim ne olur
Anananız,dan bu yaştan sonra
Ne köy olur nede kasaba
Atmış ikisine girecek üç beş gün sonra
Sanki namusunuza leke sürdü
Millet seyirden kaçmaz
Seyretmeyi pek sever bunu bilin
Hani padişahın yüzüne
Padişahım sen çok yaşa
Arkasını dönünce de
Hadi ya ne padişahı tü kaka
Böyle komplo,lara gelmeyelim ne olur
Bana kızsanız bile
Başkaları bilmesin
Obizim anamız atamız deyin
Zaten kırk yerinden yaralı
Melhemi biziz deyin
Yazdığım tüm şiirler
Armağan olsun hepinize
Kalp kırmakla sanki
Ne geçer elimize
Haydi verin el ele
Koşalim evimize
Biribirimizi üzmeye ne gerek var
Yazık değimi bize.

4 11.2008. Münevver Şenol
not.şu anda karaladım hatam olursa affla

Münevver Şenol
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**İyiki Doğdun Mutlu Yıllar Sana**

Mutlu yıllar güzeller güzeli meleğim
uzun yıllar dilerim huzurla dolu hep
neşem sensin her zamanda sen oldun
engin denizim sensin şu yalan dünyada
ve sensin yüzüme her zaman gülensin
varlığın yeter güzelim güzel yüreğinle
eserlerinle hayatı yaşıyoruz anlıyoruz
rabbim seni korusun tüm kötülüklerden

Şiirlerinde bende varım küçük kalbimle
engin oğluna verdiğin bir çok zamanla
ne güzel beni her zaman arayıp sorman
oğlum deyişin her alo deyişinde var ya
Layık olmak en güzeli senin sevgine

Mutlu yıllar münevver anne iyiki doğdun
unutmak yok asla seni canım güzel meleğim
Tükenmesin enerjin her sabah güneşle dolsun
Lanetin olmasın hiç gecen günlere zamana
unutma sakın bizleri bir gün gelirde

Yolun açık her zaman nerede olursan ol
ışıksın ayışığı gibi yıldız gibi harika
Loş olsada sokaklar gecenin karanlığında
Lanet etme hiç o güzel yüreğinle an gelirde
ağlarsan mutluluktan ağla bana belli etmeden
resimlerindeki nur yüzün hep gülsün hayata

12.12.2008.Engin Atasayar

Münevver Şenol
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**Kader Böyle imiş**

Mutsuz geçen günlerimde
İnan her gün ağladım
Suç kimde diye bile sormadım
Kaderime bağladım
Sensiz geçen yıllar için
Hergün çentik attım duvara
Saymakla hiç geçmiyor
Kapanmıyor bu yara
Dayanamadım artık
Bak seninle yaşadığım
Kenti terkettim
Gittim başka diyarlara
Sende benim ettiğimi et
Evlen çoluk çocuğa karış
Kader böyle imiş de
Kendini geçmişinle oyala.
12 10 2007 Münevver Şenol

Münevver Şenol
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**Kavuşamayan ların masalı**

Gönül  ah ahmı diyecek?
Yıllar benden nasılda her şeyi aldı
Kalbim pas tutmuş
Gönlüm ise virane
Aslında yılmadan direndim ben senelere
Demek ki gönül de yaşlanmış artık dayanamıyor
Gel koy başını sol yanıma
dinle kalbimin sesini
Hiç değilse vermeden son nefesini
Bak bakalım eskisi gibi duyacakmısın
Kulakları yırtarcasına atan TAK,TAK sesini
Yoksa derinden,derinden
AHH AH mı diyecek
Kavuşamıyan ların masalida burada bitecek.
24.5.2008 Münevver Şenol

Münevver Şenol
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**Kavuşamayanların Kabristanı Nerede? **

Yıllardır seni hep hayal ettim
Şimdi ne yapıyor,
Çocukları evlendi,mi
Dede oldunmu diye
Eğer oldu isen
Kesin en yakışıkl dede sensin,dir
Son zamanlarda sık sık
Rüyalarma girer oldun
Neden diyorum neden
O hasretliği çektiğim günlerde değil de
Neden şimdi?
Küllenmiş kabuk bağlamış
Neredeyse yarım asıra yaklatğı
Zamanda giriyorsun rüyalarıma
Allah korusun yoksa
Bu bir vedamı diyorum
Son zamanlarda sağlığım
Pek iyi değilde
Neyse herhalde karamsarlığım ondan
Allahım korusun
Ne sana birşey olsun nede bana
Hay Allah şimdi nereden akılma geldi
Allah korusun diyor kulağım çekip
Tahtalara vuruyorum TAK,TAK
Bir birimizi asırlardır göremesekte
Yaşadığımızı bilmek yeter diyorum
Eğer bir gün birimize birşey olursa
Her dine mensup insanlaın
Mezarlğı var
Bizde de var hele zenginlerinki
Anıt gibi kapısı kitli
Birde garipler mezarı varki
Başında isimi yazanbir tek tahtası var
Ama kavuşamıyanların
Ayrı bir mezarı bile yok
Hiç değilse orada kavuşsalardı değimi.
8.11.2008.Münevver Şenol

Münevver Şenol
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**Kendime BEDDUA

Duydum ki  ona buna
                               serzeniş te bulunmuş sun
                               demişsin ki
                               Hay ALLAH,nereden  sardım
                               bu  belayı  başıma
                               Hııı  demek  öyle
                               bende  bundan  böyle
                               sana  ne  merhaba  diyeceğim
                               nede  nasılsın
                               Yoluna bile  çıkmayacağım
                               çıkarsam  eğer
                               ayaklarım  kırılsın.
                               Kalem  tutan  ellerim,çot  olsun
                               düşsün  yanıma
                               sana  bakan  gözlerim
                               kaysın  şaş   olsun
                                belki buralardan  giderim
                                haberin olsun
                                Eeee bu kadar BEDDUA yeter
                                daha  ne olsun
                                ağızımada  fermuar diktim
                                 hadi hep beraber   diyelim
                                Bir ,  İki,  Üç  TIPP......................
    4.12.2006
    Bu senaryoda  burada  bitti...

Münevver Şenol
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**Keşke

düşe kalka yıllarca,
hep mutluluk oynadım.
aldatıcı bir duruş, inandırdım kendimi
mutluluk yalanına
polianna olmuştum
ziyan oldu yıllarım.
…
iyi dinle küçüğüm,
gönül verirsen eğer
vefasızın birine
hüsran olur her günün
kıvrım kıvrım yanarsın.
…
vereceksen gönlünü,
ver kıymetin bilene
göreceksin o zaman
gerçek aşkı sevdayı.
…
aldanma vefasıza
yalan denizinde boğdurur
edemezsin ispatın
ALLAH bilir şahit yok
Sende heba olursun
tıpkı benim ki gibi
…
terk etseydim vaktinde
ancak diyebilirsin
Şimdi her gün ölürüm
keşke bir kez ölseydim.

 26.10.2006
Şiirimdeki yardımlarından dolayı değerli dostum Ömer Ekinci,ye  Teşekkürler

Münevver Şenol
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**Manevi ğlu Engin in Müniş Anasına Armağanı Akrostiş**

Mutluyum her zaman seninle beraber
üzülmüyorum gecenin üçünde arasamda
ne güzel bir dosttan öte annem sin sen
engin yüreğinde bir yelkenliyim ben
ve doğum günümde en güzel jestin
varsın her zaman güzel kalpli meleğim
en güzel yıllar hep senin olsun artık
Razıyım ben hüzün olsada her günüm

Şiirlerinin hepsi güzel kaleminle harika
en kötüsü azraille yaptığın pazarlık
ne güzel yine dün gece güllükde
o güzel yüreğini dinledim radyoda
Loş ışıklar yanarken muhteşemdin
22.1.2008.Engin Atasayar

Münevver Şenol
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**Mutluluğu Anlat Bana**

Bana mutluluktan bahsetmeyin ne olur
Çünki yüreğim kırık dökük paramparça
Birde mutluluktan bahset diyrsunuz bana
Etrafımda mutlu insanları görüp
birde benim yaşantımı gördükten sonra
Nasıl sahte kahkahalarla gülerim etrafıma
Bak gene isyanladayım gene yanlızım
tek başınayım hayatta
Bir daha  mutluluğu hatırlatmayın bana
Ben mutluluğu sadece çocuklarımda yaşadım birde torunlarımda
Bundan daha güzel bir mutluluk olurmu
insanın hayatında
İyiki doğmuşsunuz canlarım
iyiki varsınız
Sizde Ana Baba olduğunuzda
beni daha iyi anlarsınız
Esas mutluluğu o zaman tadarsınız.
17 5 2008.Münevver Şenol

Münevver Şenol
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**Müniş Bu Yaaaaaa**

Malım,mülküm servetim yok
Birtek seven yüreğim var benim
Sevdim mi yürekten severim
İmalı sözlerle hiç işim olmaz
Adamın pat diye yüzüne söylerim
Ne yapayım ben böyleyim,Amaaaa
Kimseye zarar gelmez benden
Kıymetimi bilin benim
Bilmesseniz varya?
Çeker giderim
Bir daha da NAH gelirim
Arayın arayın belki bulursunuz münişi
16.10.2008.Münevver Şenol

Münevver Şenol

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

**Nağmerte Kalsın Dünya**

Gönlüm hoş ise,etrafa neşe saçarım
Bağbanımda katmer,katmer
Güller açarım
Gönül mağbedimde
Ben aşkınla yaşarım
Ne olur fırsat vermeyelim
Biz bu nağmerte
Eline bir düşersek,varyaaaa
Ayırır,liğme,liğme
Ben yıllarca
Bu azabı yaşadım
Nasıl dayandım bu acıya
Aklıma geldikçe
Hala şaşarım
Neyse canım
Buda geldi buda geçti aldırma
Biz ne acılara dayandık
Bunada alışırız zamanla
Tertemiz mazimizle yaşıyalım
Nağmerte kalsın
Bu yalan dünya.2.2.2008
Münevver Şenol

Münevver Şenol
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**Ne Diyeyim Sana Yaa**

Hey Allahtan korkmaz
Kuldan utanmaz
Bencillik senin ruhunda var
Ne kadar kötü bir meziyetin var
Aman allahım
Böylelerine kızsam mı ağlasam mı
Bilemiyorum
Al işte bir bencilde benim başımda
Eğer menfaati varsa önümde kırk takla atar
Beni hasta görmesin,o benden önce yatar
Bir de öyle inler ki;
Görenler der,kırk yıllık hasta
Baktı ki numarası sökmüyor kimse inanmıyor ona
Hemen kalkar giyinir şöyle bir hava alayım der; çıkar gider
Evde sancıdan kıvranan beni düşünmez bile
Üstelik cebini de kapatır;
Kimse ulaşıp rahatsız etmesin diye
Hey allahtan korkmaz kuldan utanmaz
Bencillik senin ruhunda var
Çocuklarım beni acile götürürken;
Asansörün önünde karşılaştık seninle;
Hiçbirşey olmamış gibi
Neyin var hayatım ne oldu?
Anneni siz götürün diyecek kadar rahatsın
Bu kadar rahatlık olmaz
Hey allahtan korkmaz kuldan utanmaz
Bu dünya kimseye kalmamış sanada kalmaz
Öbür dünyada iki elim yakanda bunu unutma

Münevver Şenol
30.09.2008

Münevver Şenol
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**O Yeter Bana*

Benim dünyamda senin yerin bir başka
bunu sakın unutma,o yeter bana.
Biliyorum kızgınsın,küskünsün ama
tek suçlusu ben değilim
sende biliyorsun ya.
Bu bir mazeret değil
Aşkımızı mahvetmene.
Dediğini duyar gibiyim,haklısın.
Haklısın demekten başka
ne diyebilirim ki sana.
Zaten bana düşen bedeli ödedim
kat kat  fazlasıyla.
Senden sonra mutlu geçen
günüm olmadı.
Gözyaşlarım aktı,aktı
hiç durmadı.
Gecelere sığındım
o kapkara,simsiyah gecelere
yıldıalar bile söndü inadına
Ay bile doğmadı.
Galiba senin intikamını
benden aldılar.
Çokta iyi yaptılarrrr
buda bana ders oldu.
Ne yazıkki zamanı geriye
sarmak imkansız.
Pişmanlıkları yazmak yetmiyor
Aşıkların çilesi desen
O hiç bitmiyor.
Şimdi merak ediyorum
o kumral saçlarına
aklar düştümü?
yeşil,yeşil bakan gözlerin
bana hala küskün mü?
Biliyormusun bizim oradan geçerken
çaldığın ıslığın melodisi
hala kulaklarımda.
Seni görmeyeli
bir hayli zaman oldu.
Ama beni  görmeni asla istemem?
Hatırında hep eski halimle kalsın.
Eğer beni görsen yaaa?
Gözlerine inanamazsın.
Senin incitmeye korktuğun
koca bir hafta sonunu
kilometreler kat edip
birkaç dakikayla sınırlı zamanda
ellerini tutupta gözlerine baktığın
haftaya buluşuncaya dek diye
veda ettiğinden artık eser yok.
Bir mezar taşı noksan neyi kaldı ki?
Amaaa onda öyle bir yürek varki
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sevgi dolu herkesi kucaklayan
Dostluğu  bitmeyen enerjisi kaldı.
Münevver Şenol.12.4.2008

Münevver Şenol
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**OF ki OFFF**

Bu gün derinden bir OFFF çektim
Bir zamanlar sevgi ve aşk şiirleri yazardım
Şimdi yazmak istesemde içimden gelmiyor
Demekki herşey gönül hoşluğuyla oluyor
Evime aldığım erzağı bile tüketemiyorum
Lokmalar  boğazıma düğümleniyor yutamıyorum
Dışarıda rüzgarın sesini duyuyorum
Sıcak odamda üşüyorum
Çocuken soğuktan uyuyamadığım
Geceler gelir aklıma
Boşuna dememişler
Damdan düşenin halinden
Ancak damdan düşen anlar
Bende sade bir vatandaş olarak
Üzülmekten başka  bir şey yapamamanın
aczini yaşıyorum
Yazıp çiziyorum ama neye yararki
Ancak derinden bir OF ki OFFF diyorum.
20.11.2008 Münevver Şenol

Münevver Şenol
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**Para,Para,Para**

Napolyon ne demiş?
Para,Para Para.
Eeee Atalarımız da demiş ki?
Anayı kızından bile ayırır.
Para.
Sen bunları çok iyi biliyorsun be Münişş.
Bildiğin halde
Daha ne doğrulukta ısrar ediyorsun
Çıkar gözünden o at gözlüklerini
Bak uyan babaya geldik.(.Salak.)
Ben mertliği bırakmam
En önde dört nala giderim diyorsun.
Amaaa, kalleşçe atılan bir çelme.
İşini bitirir biliyorsun?
Hala Türküm,Doğruyum diye gidiyorsun.
Anladık ta şimdiye kadar
Doğruluktan ne kazandın
Bak hep kaybediyorsun.
Benden sana son tavsiye.
Kimin arabasına binersen
Onun türküsünü söyle
Seni dünya dinlesin
Ardından da Avazın çıktğı bağır.
PARA,PARA PARA  diye.
İşte o zamanda
Dünya inlesin.
Münevver Şenol.7.6.2008

*

Münevver Şenol
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**Pazar Sohbeti ve Yaşanmış Anılar*3

Evettt Sağ olana geldi gene bir pazar
Biz her yıl yaz tatillerini yarı yarıya eşimin ve kendi ailemin yanında geçirirdik.Oğlum
murat henüz altı aylık ama kız güzeli derler ya öyle güzel saçları bukle bukle bir bebekti
bende saçlarını gözüne girmesin diye tokayla topladım halının üstünde oturuyordu,
komşuları geldi aaaaa nekadar güzel bir bebek kızmı? Deyince  bende oğlan dedim
kayınvalidem Hıh kedi kadar doğurdu
nasılda böbürlenerek oğlan diyo,ben onun babasını tam yedi kilo doğurdum
götürdüğüm zıbınlara sığmadı da ablası mahallede altı aylık bebesi                            o
lanlardan giysi aldıda onları giydirdik deyince bende maaşallah oğlun anasından doğalı
hiç fire   vermemiş aynı tempoda gidiyor deyince
sen oğluma kurban ol seni o istedi, biz günlerce aslan gibi baba yigit oğlum çalı çırpı
gibi kız aldı
diye ağladık deyince.Bende yaaa öylemi? Bizimkilerde manken gibi
çerkez güzeli kızımız  o kalas gibi
kürdü nerden buldu diye ağladı dememle bir hışımla kalktı hadi varmısın hangimiz daha
güçlü seninle
güreşe tutuşak demezmi? kadın zebellah gibi iri yarı bense atmışbeş kiloyum ama
banada ne olduysa hadi dedim küçük görümcem   araya girdi annesine sen geçlik
haline güveniyorsun bak o geç şimdi bir kaza çıkar desede hayır sen karışma diyor.Biz
kalktık ben bunu  kavradığım gibi divan vardı onun üstüne attım serde gençlik var ya.O
bu sayılmaz bir iki üç başla demedik
deyince saydık ben bunu gene kavradım ama ilk kuvvet kesildi ben bunu divanin
kenarına çaktım,bu offff
anam dedi yığıldı.Ben korkudan ağlıyorum,nereden kalktım güreşe bıraksaydımda kadın
beni bir çırpsaydı diyorum hemen taksi çağırdım cüzdanımda ne kadar para varsa
verdim,onlar Ankara altındağ
da oturuyrlar dışkapı mevki hastanesine gidiyorlar  filimlerini çekiyorlar ki iki kaburgası
kırık doktor soruyor bir yerden mi düştün diye yok gelinle güreş tuttuk deyince doktor
gülmüs
anacığım o genç sen neyine güvendin diyor. bunlar oradan doğru bir sınıkçıları var
oraya gidiyorlar kadın sabunla yakı yapıyor ve yakı kedini bırakana dek oturduğu yeden
yiyecek içecek mecbur kalmayınca lavobaya gitmicek.Yazık eltim ile
 ben etrafına pervaneyiz bizimle hoş sohbet konuşuyor bahçe kapısının sesini duydumu
başlıyor inlemeye
gelenler ne oldu deyince de sormayın
gelin kaburgalarımı kırdı diyordu
bazı geceler lavobaya giderken acı-yordum öyle oturduğu yarde uyuyuşuna
bazende bana yaptıkları aklıma gelince OH iyi yapmışım diyordum evet işte buda pek
güzel olmasada
yaşanmış bir anı hepinize  önce sağlık ve sevgileri göndriyorum
haftaya kiseye söz vermeyin pazara ben buradayım. 13 10  2007
münevver şenol

Münevver Şenol
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Evettt, gene bir pazar  ve biz kaldığımız yerden devam edelim.
Eşim beni inandırdığı için rahatlamıştı,ama haftada birkaç gün eve geç ve hafif alkollü
gelmeye başladı,her seferinde de bir arkadaşının ya çocuğu olduğu için şöyle salaş bir
yerde bir iki kadehle kutladıklarını söyledi, halbuki resmi elbiseyi çıkartmadan dışarı
adım atmazken?
Yılbaşı gelmişti bana perejanın(elegan)     parfümünü almış,o zaman şimdiki gibi öyle
çok marka yok tabi.Ben de Şanal15 kullanıyorum.
-Bizim yüzbaşı eşine aldı, hadi bende hanıma alayım dedim.(YALANNN)    Oysa bayanın
kulandığı koku üzerine sinerse anlamayayım diye.
-Yılbaşı gecesi bizim gecemiz var, sen ağır ayaksın diye seni listeye yazdırmadım  ama
ben saat tam 24 te buradayım; yeni yılda hep beraberiz dedi ve giyindi gitti.
Sabah geldiğinde o saatte vasıta bulamadığını taksiler de çift tarife istedikleri için ordu
evinde kaldığını söyledi...
   Yıl 1970.21 şubat o gece sabaha karşı sancılandım hemen Haydarpaşa Gata'ya gittik;
eşim hasta kabul işlemlerini yaptıracak.Camlı bölmenin arkasındaki bayan ona; ne o
hayırdır der gibi başını sallarken, eşim parmağını ağızına koyup sus işareti yapıyor...O
anda  beni düşünebiliyor musunuz? ...
Kim o? dedim.
-Ya bizim yüzbaşının kız arkadaşı dedi.
Ama yüzbaşı evli, eşini de tanıyorum.
Neyse doğum odasına  sabahın onunda girdim; akşam oluyor ve ben doğum odasında
stresten kasılmışım.Doktor, biraz daha bekleyelim olmazsa sezeryana alırız derken, ebe
de beni oyalamak için mazisini anlatıyor:
Bir Astsubay, alıcam seni diye parasını yemiş, sonrada kaybolmuş,ama ben gene
askerle evlendim, iki de kızım var diyor.Ama ben artık dayanamıyorum derken,oğlum
dünyaya geldi,kilolu bir bebekmiş.
-AAA kilosu ismete benzemiş ama, bu sizden uzun boylu olacak  demez mi?
Meğer parasını yiyip almayan eşimmiş.Ertesi gün kendisine sordum,inkar etmedi ama
evlenme sözü de vermediğini söyledi.Bir sabah baktım ki, hemşirelerle o bayan da
geldi; herkese geçmiş olsun,bebeğinizi güle güle büyütün dedi ama ben sinir
oldum,içimden ben bunun peşini bırakmıyacağımı söyledim.Eve gelince bak bana
doğruları demezsen önce yüzbaşının eşine sonra da hastaneye gidip o bayanla
konuşacağımı hatta bağırıp rezalet çıkaracağımı zaten onun yüzünden kasılıp zor
doğum yaptığımı söyledim.Ama o bilirki ben bir şeyi yaparım demeyim ucunda ölüm
olsa yaparım,buda onu bildiği için başladı anlatmaya.Kız zaten gatada çalışıyormuş
daktilosunu ilerletmek için kursa gidiyormuş dul ablası da yüzbaşıylaymış ama bu
evlenmemiş genç kız..O  zaman ben 21 yaşındayım o 28 yaşında gatana gibi bir
şey.Parfüme gelince aynı koku olsun ki ben anlamayayım.Ben duruyorum düşünüyorum
bir türlü hırsımı alamıyorum.Bir gün bebeği anneme bıraktım komşumuz Nuran ablayla
doğru
Gata'ya gittim,kız beni görünce afalladı.Ben oradaki insanlara bakın bu bayan sözüm
ona evlenmemiş kız ama benim eşimle birlikte ve ben lohusayım  benim sütüm de
kesilebilir üzüntüden bunun vebalini sormaz mı ALLAH? derken  bu pelerini kafasına
geçirip ambulansa binip oradan uzaklaşması bir oldu.Oradakiler de onu ayıpladı.AMAA
Akşam eşim barut gibi geldi sen nasıl gidersin diye,ben de ödeştik. OH iyi yaptım az
bile dedim..
.EVET Dostlarım,bu daha ne ki ama gene alatacağım.Hııııı bunları eşime senin
yaptıklarını anlatıyorum herkese ve yılların acısını böyle çıkarıyorum diyorum zaten
kargadan korkan darı ekmez.
Bu pazarda bu kadar haftaya görüşünceye dek hoşçakalın.7.10. 2007 PAZAR
MÜNEVVER ŞENOL
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Evettt herkese Hayırlı Pazarlar.
Bu haftaki anımı çocuklarıma ayırdım,aynı Anadan aynı Babadan doğsalarda
karakterleri  farklı oluyor,mesela kızımla büyük oğlum dışa dönük hareketli,bakın
yaramaz demiyorum? Küçük oğlum da tam aksine sakin bir çocuk.Bir gün Büyük oğlum
Babasına -Arkadaşlarım boş zamanlarında gevrek satıyor
(İzmir de simite gevrek diyorlar)  bende küçük tepsiyle satmak istiyorum,Babası-Bak
bu sıcakta tepsi başında sokak,sokak gezeceğine
başka bir şeyler düşün? -Tamam baba buldum,annemin yarım kalan kullanmadığı
ruju,ojesi,göz kalemleri,ablamın okumaktan bıktığı beyaz dizileri,dinlemekten sıkıldığı
kasetleri şans kısmet çektiririm,birazda balon alırım hiç boş yok
derim.Yaşasınnnnnnnnn.Hemen bakkaldan bir koli aldı
arkadaşlarıyla kurraları  yazdı,arada benim seramikten yaptığım ama kullanmadığım
yaka çiçeklerini evde tek kalan kadehleri çekilişe kattı,hem
evdeki fazlalıklar azaldı hemde büyük keyif aldı bu arada harçlığını kazandı.
Çokta mutlu oldu. Biz Çiğli lojmanlarına taşındığımızda Burak ilkokula başladı
Bu seferde o arkadaşlarına özenmiş -Anne arkadaşlarım çay bardağıyla
çiğdem satıyor(İzmirde ay çekirdeğine çiğdem derler)  bende satmak istiyorum.-Bak
Burak herkes çekirdek satıyor en iyisi ben sana limonata yapyım büyük temosa koy
evdeki kağıt bardaklarla verirsin dedim,sevindi.
Nazan-Anneeeeeeeee Allah Aşkın gel de oğluna bak deyince. Baktımki burak
parkta oturmuş sıcaktan bunaldığı için termostan limonatayı doldurup doldurup
içiyor.Ablası-Limonatacıııııııııı bardağı kaç lira deyince şöyle  mahcup birşekilde baktı hiç
cevap vermedi.Tabi biraz sonra boş termosla geldi.
-Anne yaaaaa hiç kimse almadı bende hepsini kendim içtim demez mi?
Ablası-Sen orada angut gibi oturdun  millet ne bilsin senin ne sattığını sen
Buz gibi limonataaaaaaaaaaaa diyecektin dedi.Evet işte iki kardeş ve iki
farklı karekter.Bu haftalkta bu kadar hoşça ve dostça kalın.
1.6.2008.Münevver Şenol

Münevver Şenol
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Herkese Hayırlı Pazarlar Bu Haftaki Anım
Çoook Eski.Herkese Hayırlı Pazarlar Bu Haftaki Anım
Çoook Eski.
-Hayat Çocukluğumu bildirmedin ya bana,
Doğmadan Anamın karnında ağlattın
Doğdum ama gene güldürmedin
Genç kızlığımı bildirmedin
Ondört yaşımda genç kız oldun dediniz
Eyyyy insaf Beeee
Benden ne istediniz?
Arkadaşım Zeynep,sırma teyzenin kızı Nejla,
Kürtlerin Nazlı,Topalın kızı Nejla,Melek ve
Cevriye.Onlar Yakar top,sek sek,saklambaç oynarken ben duvarın üstünde oturup
sadece onları seyrediyordum,herkes te bak o koca kızlar sokakta zıp,zıp
oynarken,Münevver hanım hanımcık oturuyor derler miş,Hııı sanki ben keyfimden
oturuyorum. Çünki annemden tenbihliydim.-Bak onların babası abisi var yani Onları
koruyacak erkekleri var başında,Onların yaptığı laf olmaz ama senin ki olur dedi.OFF
topalın nejla nın babasının bir bacağını tiren kesmiş değnekle geziyor.
Keşke benim Babamın da iki ayağı kesilseydi de o kazada ölmeseydi, şimdi
bende onlar gibi oynardım değilmi diye
düşünürken, yan komşumuz Aziz amcanın
bekar öğretmen kiracısı gözlerini dikmiş öylece bana bakıyor.-Neden bana
öyle bakıyorsun? -Hiçççç dedi.Aziz amca evini hep bekarlara kiraya vermişti Artık
rahatça bahçeye çıkamıyorduk.Gerçi
fazla bir rahatsızlıkları yoktu tabi bakıp süzmekten başka.Biriside kuyunun başına
oturmuş başınıda tülbentle sıkmış
halsiz ama hayran hayran bana bakıyor
Off bıktım usandım bu insanların bakışlarından.Tam o sırada fikret abi
geliyordu fikret abi kimmi? Arkadaşımın ablasının çıktığı ve yakında evleneceği
kişi.Oda bekar evinde kalıyor,ona.
-Fikret abi bu başını kadın gibi bağlayan niye bana öyle bakıyor dedim.
-Bak o senin yüzünden hasta oldu diyince
-Bana ne be dedim, omuzumu silktim anlamamıştım nasıl anlardım ki henüz on
dört yaşındaydım Eh insaf be.
Ben singer nakış kursuna gidiyorum bir
gün önüme aziz amcanın başını tülbentle
bağlayan kiracısı önüme geçerek.-Ben
Almanyaya gidiyorum Allahaısmarladık
dedi ben.-Git bana ne dedim. Meğer o beni Annemden istemiş Annemde -Ben kızımı
zengine vericem dediği için çcuk
Almanyaya gidiyormuş.Hayat çocukluğumu
bildirmediniz bana,Ondört yaşımda
genç kız oldun dediniz benden ne istediniz.Eyyyy insaf beeeee.
Bana çocukluğumu gençliğimi yaşatmadınız
Suçum babasız olmak mıydı? bu haftalıkta
bu kadar hoşça ve dostça kalın 7.6.2008
Münevver Şenol

Münevver Şenol
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Herkese Hayırlı Pazarlar,bu haftaki anımı biraz gülerek, birazda içiniz burkularak
okuyacaksınız.Babam öldüğünde
ben onbir,kardeşim üç, Annem  de otuziki yaşında idi,kardeşim küçük olduğu için aklı
ermiyordu ama benim aklım erdiği için Annemi istemeye gelenlere çok
kızıyor ve Annemi onlardan kıskanıyordum.
Hele bir gün hiç unutmam Ana oğul gelmişlerdi annemi istemeye,adamın hiç
çocuğu olmamış eşide onun için bırakmış
Bizde babası ölmüş yetimlermişiz hazır
evlatmışız,Annesi oğluna öyle söylüyor
bende kardeşimi kenara çektim.-Bak bunlar annemi almaya geldi ben nebiye halama
gidicem ama Annem bu adamla evlenirse sen onların kızı olursun
gel biz bunlara suratımızı asalim bunlar korksun kaçsınlar dedim içeri girdik ve onlara
çok kötü kızgın baktık
ama anlamadılar kadın oğluna.-Sen bunları kendi disiplinine çevirirsin
demezmi.Kardeşime gel dedim.-Bak ben büyüğüm annem bana kızar ama sen
küçüksün sana birşey demez şimdi evde ne kadar tencere tava  tepsi varsa kapının
oradan onların oturduğu odanın ortasına fırlat dedim,bende mahsustan sana yapma
dicem tamam,mı dedim.Evet pilanımız
tuttu kadın şokta.-Aman oğlum sen bu çocuk sevdasından vazgeç baksana parmak
kadar çocuğun yaptığına dedi ve gittiler
ama ben bu arada zaten üç beş tane olan giysilerimi bir torbaya hazırlamıştım
annem.-Bu ne deyince sen evlenirsen ben
halamlara gidicem dememle kardeşimde
eteklerime sarılıp bende,bende diye
ağlamaya başlayınca,annemde gözyaşlarına
boğuldu,bize sarılarak.-Bakın ben övey babanın ne olduğunu çok iyi bilirim
eğer siz beni üzmez benim sözümden çıkmazsanız ben asla evlenmem dedi,biz
-Söz,Söz anne diye bağırdık tekrar birbirimize sarıldık.Gerçekten de o küçücük yaşta
verdiğimiz sözümüzde durduk ALLAHta yardımcımız oldu bizi
kötü insanlarla karşılaştırmadı.Annem
kalın çerçeveli gözlüklerle siyah paltolarla başında başörtüsü yaşlı kadın gibi giyindi
dikkati çekmemek için
ama her akşam işten gelir.-Ayyy bu gün anlattılar bir kız evden kaçmış böyle böyle
haller gelmiş başına der ama her akşam başka bir seneryo,bende.-Yeter Anne ya bize
ne el alemden derdim ama
şimdi düşünüyorum da ortamıda gördükten sonra anneme çok hak veriyorum,Anaların
anası ne kadar akıllı bir kadın mış
nur içinde yatsın.tabiki tüm rahmete karışmış ana babalarımız içinde söylüyorum.Evet
bu haftalıkta bu kadar
haftaya kadar hoşça ve dostça kaın.
14.6.2008.Münevver Şenol.

Münevver Şenol
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Evet dostlarım Pazar sohbetine hoş geldiniz.
Annem geçen haftaki yazımda dediğim gibi her akşam işten geldiğinde elindeki gazeteyi
bana verir --Aaaa  bak neler oluş evden kaçmış başına ne
haller gelmiş,Allah korusun sizler öyle bir hata asla yapmazsınız ben size çok
güveniyorum ama kötü niyetli insanlara güvenemiyorum.Eğer öyle bir şey
başınıza gelirse ben boynuma bir taş bağlar sebebim kızlarımdır diye yazar
kendimi denize atarım dedi.İyimi yaptı kötümü yaptı bilmiyorum? Çünki eşimle sadece
mektuplaştık çıkıp konuşma teklifine.-Benim üç tane abim var asla çıkamam
dedim.Annem.-Bak genç kız oldun seninle konuşmak
isteyenler olur, sakın yanlız yerlerde oturma çünki erkekler fırsat kollar lar dedi.-Anne
yeter artık ben hergün bunları dinlemekten bıktım dedim.O da
-Tamam bende sana güveniyorum ne olursa olsun önce bana söylüyeceksin
başkalarından duymuyacağım çünki onlar ilaveli anlatabilirler dediCumartesi günü
pendiğe pazar kurulur.Tuzla Piyade Okulu yakın olduğu için talebeler
koyun sürüsü gibi pazara yayılır.Annemle bizde aliş veriş yaparken yanımdan geçen
Havacı As Sb,O benim meşhur kırmızı paltom var ya şiir lerime konu olan işte,onun
cebine usulca bir pusula bıraktı ve kayboldu.Ben
korkudan titriyorum, annemede söz verdim ya önce her şeyi ona söylüyeceğim
diye,alıp okumadım bile.-Anne pazarda birisi benim cebime mektup attı dememle
annem çok sinirlendi aldığı gibi okumadan yırttı attı,
benimde belime uzanan saçlarımdan tuttuğu gibi -Niye senin cebine atıyorlar da
benimkine atmıyorlar tabi senin gözün fıldır,fıldır etrafta da ondan
-Bende içimden eeeeeeee bundan sonra bende sana bir şeyimi anlatırmıyım
dedim.Bunuda burada neden yazdım Anneler çocuklarınızın güvenini sarsmayın
diye,çünki ben o olaydan sonra annemle hiç bir şeyimi paylaşmadım çünki  korktum.Bu
haftalıkta bu kadar devamını haftaya bırakalm.Dostlarım hoşça ve dostça
kalınız.22.6.2008.Münevver Şenol

Münevver Şenol
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Herkese iyi Pazarlar.
Dostlarım geçen hafta dan biliyorsunuz; Annem -Ne olursa olsun her şeyini ilk benimle
paylaşacaksın demişti de, cebime atılan  küçücük bir pusula için saçımı başımı
yolmuştu.Tabi bende onunla hiç bir şeyimi paylaşmadım.Birdahaki pazarda annem zehir
hafiye gibi yanımızdan geçen havacılara dikkatle bakıyor, arada banada bakıp refleksimi
ölçüyordu.Eşim bunu farkedince uzaktan takibe alıp evimizi öğreniyor.Evimizin
yanındaki Kürt bakkala girip
benim hakkımda bilgi almak istediğini niyetinin ciddi olduğunu söylüyor.
Zaten bakkalın kızıda benim arkadaşım bütün sırımı biliyordu, oda evde
üzülerek anlatırmış.Annem kızımı zengine vericem dediğinde benim için
Almanya ya giden aziz amcanın kiracısına bana söz kesti ben ağlıyorum
bana.-Bak bu formalite söz, çünki seni isteyenlerden bıktım hiç değilse adın sözlü olur
hem oğlan burada değil belkide nişanda keramet vardır seversin dediği zaman
çıldırıyordum, hayır diye ama formalite yi annemin hatırına kabul etmiştim.Kürt bakkal
'kız istemiyor annesi zorla sözledi' deyince eşim benim peşimi bırakmadı,bakkala Piyade
kulunun karşısındaki bir büfenin
adresini bırakmış biz mektuplaşmaya başladık. Postacı tenbihli mektup
olunca şöyle bir sallar ,eğer annem  çıkarsa vermezdi,Tabi annem zehir
hafiye P.T.T'ye Gidip müdüre postacıyı şikayet ediyor.Annem bir gün kardeşimi
omuzlarına alıp odalardaki baca deliklerine baktırıp mektuplarımı oralardamı saklıyorum
acaba diye arattırıyordu,kardeşimde beni korumak için mektupların orada olduğunu
bildiği halde o küçücük aklıyla yok derdi..Evettt biz böyle mektuplaşmaya başladık
eşim-Aynı şehirde sadece mektuplaşacak mıyız en azından birbirimizi tanımak adına
bir kaç kez çıkıp yüz yüze konuşsak dediğinde.-Bak benim üç abim var ben seninle asla
çıkıp konuşamam dedim.Aradan aylar geçti bunun kursu bitmek ve tayini çıkmak üzere,
Komutanına durumunu anlatıyor bir demet çiçekle bize ziyarete geliyorlar
o akşamda ben komşularla yazlık sinemaya gittik erkeden önlerden yer tutalım diye,o
sırada bizim komşunun saf oğlu da bize 'pişi' getirmiş,eşimle komutan
iriyarı erkeği bizden çıktığını görünce abim sanıp -Seninle konuşabilirmiyiz
deyince oda.-Onun annesinden başka kimsesi yok demez mi kardeşimi bile
unutmuş.Aman Allahım eşim neye uğradığnı şaşırmış çiçeği yere attığı gibi
gitmişler,ertesi günü bir mektup.-Siz kendinizi ne sanıyorsunuz abilerim var
diye bana yalan söylüyor birde inandırdım diye Allah bilsin alay ediyorsunuzdur,halbuki
siz bana abinizin olmadığını söylemiş olsaydınız ben sizi korurdum,artık bana birdaha
mektup falan yazmayın zaten tayin olup
gidiyorum İstanbuldan benim yalancılarla işim olmaz demiş ve intizar diye bir şiir
eklemiş.. Gerisi şiirle birlikte haftaya dostlarım..Haftaya kadar dottça ve hoşçakalın..

Münevver Şenol

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

**Pazar Sohbetin de Yaşanmış Anılar 45**

Evettttt Bu Pazarda kaldığımız yerden devam edelim.Ben eve geldiğimde
halam -Kızım hiç kahve ocakta bırakılır da komşuya gidilirmi senin aklın yok
dedi.Zaten osman abide benimle bize gelmişti._Bakın bu kız Almanyayı
istemiyor,şu anda onu istemeye gelenler bizde oturuyor,Ayse teyze zorla güzellik olmaz
sen diyemezsen ben münasip bir dille söyleyim bu işin olmayacağını deyince halam
nebiş._Sağ olun burada büyük olarak ben varken size düşmez zaten deyip içeri
giriyor._Kusura bakmayın ama bu hayırlı işimiz maalesef olmuyor.; Tabi odada soğuk
duş etkisi;  ama sürpzizde
sayılmazdı.Bayramlarda o bana çok güzel kartlar yollarken ben ona kedi
köpek resimleri yollardım._Çok güzel teşekkür ederim.demezmi.Sinir olurdum.Ama
şimdi düşünüyorum da eskiden ben kedi ve köpekleri yakalar boynuna ya
kudela yada boncuk takar urnunuda eskiden sabit çıkmayan kırmızı boyaylada boyar
sokağa salardım,demekki onun için teşekkür ediyormuş.
Neyse onlar çok üzgün bir halde gittiler,Bir saat sonra osman abi misafirlerini aldı ve
bize geldiler.Ben şoktayım bu kadar kısa zamanda nasıl
oldu bu gelişme,osman abi başladi anlatmaya._Postaneye gittim ansiklobedi gibi kalın
kitaptan avrupa ve anadolu yakasındaki  hava birliklerinin telini not aldım rast gele
çevirdim._Bu isimde as sb varmı dedim
_Evet ama akşam nöbetçiydi şimdi istirehatta deyince ben._Çok önemliydi
komutanım evinin adresini verebilirmisiniz deyince önemini sordu bende
onun sevdiği kızı bu gece zorla başkasına veriyorlar deyince komutan
_Madem durum öyle ben şimdi evine asker yollayıp çağırtıcam ama onu
yanlız da yolllamam dedi hep birlikte geldikdedi.Yani anlayacağınız bir kaç saat arayla
bir yerde söz atılıyr ve kız istemeye geliniyor._Kız da bari çok
güzel olsa inanın içim gam yemez sıskacık bir şey,kayda değer bir gözleri
birde belinden aşağı kızıl saçları.Neyse bu haftalıkta bu kadar olsun çünki
bu daha bitmez dostları sıkmıyalım haftaya kadar hoşça ve dostça kalın
13.7.2008 Münevver Şenol

Münevver Şenol
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Herkese Hayırlı Pazarlar diliyorum.
Bu haftaki anımı çocukluğumda yaşamış olduğum ve buna benzer olaylarla
karşılaştığımda içimi acıtır o günleri adeta yeniden yaşarım,geçen gün özel bir tv
kanalında yardıma muhtaç bir bayana  yardım edeceğini belirterek canlı yayına
bağlanıp -Ben onu tanıyorum
ihtiyacı yok daha dün mobilya aldı dedi
Tabi araştırıldı bir hayırsever eşyasını
değiştirdiği ve eski eşyaları verdiği ortaya çıktı.Bizde babamı kaybettiğimizde kimi
komşu bize acırken  bazıları da -Ayol ben duyuyorum pompalı gazocağında her gün
tenceresi kaynıyor dermiş.Halbuki köyden gelen tarhanayı içiyoruz üç öğün oda
bitmesin diye su gibi Annem gece ağarmadan Cumhuriyet fırınından yarı fiatına bayat
ekmek alıp gelirdi,bazen
kimin çocuğu sık,sıl düşüyor diye  başından üç kere çevirip parayı anneme
vermez miydi öyle ağırıma giderdi ki sormayın.Pamuk helvacı gelince herkesin çocuğu
alırdı kardeşimde isterdi almayınca da ağlardı.Tabi bende kıyamaz
alırdım,hemen komşumuz kezban teyze camı
vurur Annene dicem ekmek parasını helvacıya verdiğini.-Ama ağlıyor ne yapayım
dediğimde.-Ağlasın incileri dökülmez ya derdi.OFFFFFFFFFFFF OFFFFFFFFFF Bu
yokluğun gözü kör olsun
garibin hiç bir şeye hakkı yoktu bu dünyada.EVET işte bu kanatan yara hiç dinmiyor
zaman zaman depreşiyor.Bende bu günki anımı ve yazmış olduğum şiirim
TANRIM ZALİME DUUUR DE  yi işte böyle bir haletiruhiye içinde yazdım ne olur
yardımlarımızı dostları incitmeden yapalım bakın ben61 yaşındayım ve hala
unutamıyorum.Evet bu hafdtalıkta bu kadar haftaya buluşmak dileğiyle hoşça ve dostça
kalın.Münevver Şenol 27.1.2008

Münevver Şenol

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

**Pazar Sohbetinde Yaşanmış Anılar 22

Herkese hayırlı Pazarlar bakın gene dostlarla beraberiz.Bu akşamki anımız
Merzifon HV. Lojmanlarından,bizim taşındığımız aylarda herkes yaz izininde
olduğu için ancak okulların açılmasına yakın dönüyorlar.Benim yan komşum
çok alkol aldığı ev halkına eziyet ettiği için eşi terketmiş,emekliliğide
geldiği halde arkadaşları idare ediyorlarmış çocukları okulu bitirsin hiç olmassa diye.Eşi
gittiği için oda yaşlı Annesini getirdi,adamın zaten yaşı epeyi Annesi iki büklüm,eşim
bana-Bak o burada yanlız ve yaşlı bir kadın evladının hatırına geldi çarşıya gezmeye
giderken onuda götür,yada alınacak birşeyi olursa al dedi.-Tabi dedim benimde Annem
var ben yaşlıları severim.
-Yaşar teyze ben çarşıya gidiyorum gelirmisin dediğimde-Gelivereyim  yavrum
derdi beraber giderdik.Birgün onların evden bir gürültü koptu,oğlu alkollü gelmiş
Annesine -Sen çocukken hep bana Bela okurdun bak şimdi tuttu yuvam yıkıldı diye
bağırıyor,derken benim zilim acı,acı çaldı açtım ki yaşar teyze başını tutuyor
başından kanlar akıyor meğer tabancasıyla kendisini vurmaya kalkınca Analık işte beni
vur diye sarılmış tabancanın kabzasını indirmiş kadnın kafasına ondan sonra benim
kapıyı çalıp annesini dışarı koyup kendisi evine girmiş Allahtan altta sağlıkçı arkadaş
vardı hemen  iki dikiş atarak müdahale etti,genede Annelik işte -Bir bakıverin  kendini
öldürmesin diyordu.Sabah kapıyı açık bırakıp gitmiş mesaiye, bende birkaç gün
yatmasını istedim ama kalmadı -Beni sık sık yokla yeter dedi,Bir sabah beyler mesaiye
gittikten sonra ona tepsiyle kahvaltı götürdüm,bir baktımki benim küçük oğlum
arkamdan uyanmış üstünde penye eşofmanlarla parkta kaydıraktan kayıyor hemen
balkondan seslendim ama üzerimde pazen sabahlığım vardı,o gün yan bloktan
arkadaşım geleceğim diye aradı,  geldiğinde bana.-Bak ben seni çok seviyor ve taktir
ediyorum sen bu sabah yaşar teyzelerin balkona sabahlıklamı çıktın dedi,-evet dedim
ve anlattm oda.-Bak benim alttaki komşum yandakine seslendi senin sabahlıkla
teyzelerin balkonda ne işin varmş dediler deyince şok oldum,o gün o blok toplu halde
yaşar tezeye geçmiş olsuna geldiler ve benim için o lafı eden hanımlar pişmiş kelle gibi
sırıtarak -Ay Allah razı olsun münevver hanımdan gerçi bizde aynı binada olsak bizde
bakarız demeleriyle -Ama arkamdan öyle demiyor larmş gerçi kim dedi henüz adını
bilmiyorum bende öğlen yemeğe geldiğinde eşime,anlattım  oda- Kim demiş onu
diyenin herhalde bende gözü var seni boşatıp o mu gelicek dedi,dememle şaşrdılar
yüzleri bembeyaz oldu ikiside birbirlerine baktı kaldı.Halbuki eşimin haberi bile
yoktu.Böyle kötü ruhlu ve iki yüzlü insanlara buda bir ceza ve ders olsun bu haftalık ta
bu kadar haftaya buluşmak dileğiyle hoşça ve dostça kalınız.Münevver Şenol 17.2.2008

Münevver Şenol
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Herkese Hayrlı Pazarlar.Bu pazar Annem
Ayşe ve halam Nebiş ile ilgili bir anı yı paylaşacağım.İkisi İzmire bana geldiler,ikisine
aynı kumaştan elbiselik parça aldım,aynı model dikeceğim seninkiler kumaşı bir gün
vernelde beklettiler  çekermiş sonra, özenle birde ütülediler,gerçekten de viskon kumaş
bayağı çekti,halam yapılı
annem ufacık tefecik.-Bak hala sakın anneme sezdirmiyelim onun kumaşından sana
robalık alıcam eğer ağzından kaçırırsan karişmam dedim.--Yok söylemem ayol ben
çocukmuyum beni tembihliyorsun? Kumaşları biçtim annem.
-Kumaşlar yanlışlıkla karışmasın diye torbaya koyup kaldırmaz mı? Halam telaşlandı
ben rahat ol gibi işaret ediyorum ama nafile,halam -Ayşeciğim sen bir damlacıksın bak
o kumaş sana çok gelicek  artarsa bana verirsin değil mi? Bana da kaş göz işareti
yaparken annem yakalamaz mı? .Kumaşı getirip attı  -Siz birşeyler çeviriyorsunuz ben
bu elbiseyi artık giymem demezmi? halam  çok üzülünce bu sefer annem de ona
kıyamadı aslında ben
annemin neye alındığını biliyordum?
Babam boylu poslu adamdı halamın sen bir
damlacıksın demesineydi tepkisi çünki annem herkesin.-Aslan gibi adam  seni iyi almış
derlerdi,oda garibim.-Devede de boy var  ne yani benim hanımlığım kadınlığım yeter
der kendini savunurdu.,Evet bu haftalıkta bu kadar   haftaya buluşuncaya kadar hoşca
ve dostça kalın.Münevver Şenol.
23.2.2008
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Herkese iyi pazarlar,bu hafta gene yaşanmış gerçek anımla sizlerleyim.
Yıl.1975 Kartalda oturuyruz,ortanca görümcem Almanyadan izine geldi,ama
ne zaman gelse gitmeden bir gün önce
ortalığı karıştırıp öyle giderdi.
Şimdi nasıl yani dediğinizi duyar gibiyim,gündüz benimle arkadaş gibi
sohbet ederdi, mesela_ Bak senin Annen
Pendikte o nasıl gelip benim gardaşımın ekmeğini yiyiyor hiçmi değilse Anamada her ay
harçlık yollasanız ya dediğinde bende._Haklısın abla ama kardeşinin
kumarina içkisine para yetmiyor,Annem her gelişinde benim
neyim eksik hepsini alip öyle gidiyor deyince._Zaten gardaşımın bir lokması kimin
kursağından geçiyorsa kan irin olsun,diyince bende._EE peki benim Annemin lokması
kardeşinin boğazından geçince ne olsun? deyince._Senin Ananın oğlu yok
bak koç gibi oğlan verdik tabi yiyecek benim gardaşım derdi.Ama ben
bunu akşama taşımazdım bile,sofra hazırlarken bunlar iki kardeş fısıltı
ile konuşurken beni görünce susarlar
_Biz özel bir mevzuyu konuşuyoruz
derlerdi.Amaaaa gideceği akşam  ağlıyarak._Gardaşım karın her gün seni bana kesti
sen para getirmiyormuşsun içkide kumarda kadında paraları yiyiyormuşsun kaynanan
bakıyormuş evine demesiyle,tabiki isyan ediyor  ve lafları çarpıttığını söylerken,ortalık
karışıyor eşimde bana şiddet uygularken oda araya girip._Ben varken yapma gardaşım
sen
bil diye söyledim demez mi? _Neyseki
seneler sonra biz buna bir çözüm gatirdik,eşim._Biz onlar geldiğinde
seninle küs numarası yapalım zaten kalacağı bir hafta onlarda mutlu olsun bari
dedi,bende._Tamam dedim
mutlu olacaklarsa huzur kaçırmaktan iyidir,birde o ağızımı aradığında hiç yorum
yapmadım,.Onlar geldi diye
Halam Nebiş görümceme hoşgeldine geldi,ama eşimle benim davranışlarımızdaki
farklılığı farketmiş,bana._Ne o siz İsmetle küsmüsünüz ayıp kızım görümcen üzülür
bak,deyince bende._Hala biz küs değiliz o bizi küs  sanınca mutlu oluyor baksana
neşesine   senin
bile dikkatini çekti ama onun umurunda değil dedim,Halam akşam oluncaya kadar
oturdu ve giderken eşime._Oğlum sen beni İStasyona kadar
geçirsen bir zahmet dedi.Eşim geçirip
geldiğinde bana._Münevver hadi çocukları giydir bak bacımda gelmişken şöyle hep
beraber dışarıda bir kebap yiyelim,demesiyle görümcemle ben   şaşkın,şaşkın bir
birimize bakarken,ben hani küstük sen
e yapıyorsun  der gibi işaret ettim
ama o hiç oralı değildi,görümcem.
_Ben biliyorum o halası olacak kadın
yolda kim bilir gardaşıma ne dedi diyor,bir yandan da bavulunu topluyordu,sabahı bile
beklemeden
Annesine gitti.Evet tahmini doğruydu
halam eşime._Bak Oğlum sen cahil değilsin ben böyle saçmalık görmedim
o mutlu olsun diye yaptığınıza bak ayol biz gene gelinimizi mutlu etmeye
çalışırız,hemen git bu saçmalığa bir son ver demiş.EVETTTTTTTTTTT buda
yaşanmış bir gerçek kesit münişin hayatından.Haftaya buluşana dek hoşça
ve dostça kalın.
Münevver Şenol.30.3.2008
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Evet Pazar sohbetine kaldığımz yerden devam edelim.Gatada eşimin
kesiklerine hemen müdahale edildi ve pisikiatri bölümüne yatırdılar.Ben
ertesi günü hemen doktora gittim.-Eşim  kıbrısa göreve gitti ortalık karışık ben bu
bebeği istemiyorum dedim,tamda 1974 Barış harekatının  olduğu zaman,doktor.-Bu
baya gecikmiş riskli alamam dedi.-Eğer siz almassanız
ben bunu ne yapar eder düşürürüm deyince almaya razı oldu.Eve geldim
ama sancıdan ölüyorum,korkudan doktoruda aramıyorum,aksi gibi kanamada başladı
ve bir hafta da o sürdü,Annem-Bak kızım hastanede ve
hapishanede olana ziyaret etmek sevaptır ille git  diye tutturdu,
gittim, sabit bir noktaya bakıyor onu öyle görünce genede çok üzüldüm
vermişler sakinleştiricileri angut gibi olmuş,Akşama  Almanyadan görümcem
geldi, ben ağlayarak olanları anlattım, ertesi gün hastaneye  beraber gittik
kadeşine çok kızdı.-Oğlum gül gibi karın varken sen böyle bir şeyi nasıl yaparsın diye
kül tablasını başına atarken -Eşi  sen ne yaptığının farkındamısın diye elinden
aldı.Akşam  eve gelince her sene olduğu gibi bir
sürü giyilmiş elbiseler.-Almanlar ölünce giysilerini yıkayıp ütülüyerek kilisenin
bahçesine bırakıyorlar bende her sene getiriyorum sende bacımın çocuklarına
dikiyorsun eline sağlık deyince.-Bak abla benim hem moralim
hemde sağlığım bozuk onları bu sefer dikemiyeceğim  dememle suratı asıldı
valizini toplarken eşine seslenerek.-Hadi hazırlan amcanlara gidiyoruz dedi
Allah biliyor ya gitmeyin bile demedim.Ama hastaneye ne zaman gitsem
onların arabası orada, benim  geldiğimi görünce hemen ikinci nizamiye kapısından çıkıp
uzaklaşıyorlar,bir gün eşimin yanında yatan arkadaşı.-Afedersiniz yenge Komutanımın
esas eşi sizmisiniz yoksa demin gelenmi?
Ablası eşi diye tanıttıda? Benim halimi düşünebiliyormusunuz.Eşime soramıyorum çünki
cevap verecek halde bile değil.Taburcu olacak hafta sonu gittik almaya.-Hastanızı
sabah ablası geldi aldı dediler,kaldıkları evide bilmiyorum ki nereyi arıyayım,iki gün
sonra sabaha karşı  eşim hemde picamalarıyla çıktı geldi.-Bütün bu olanları bacım
tezgahlamış  o kadına benim as sb kardeşim var karısını sevmiyor sen git kardeşimi
ayarla biz izine gelicez nasılsa o zamanda evlendiririm sizi demiş eşim.,-Bak perdeleri
kapat çocuklarıda dışarı salma ben onlar uyurken kaçtım geldim şimdi beni
göremeyince  buraya gelir dedi.Bende karşı komşum melek teyzeye onlar
evde yok demesini tembihledim.Aynen eşimin tahmin ettiği gibi nasıl zil çalıyor
çocuklarım yazık  birbirine sarılmış gardolaba saklanmışlar.Baktım ki melek teyzenin
sesi geliyor.-Sen ne biçim ablasın öyle,  bir apartman onların  mutluluğuna imrenirdik
sen geldin alan talan ettin onları deyince oda.-Kardeşim onun yüzünden ölüyordu daha
o bizim gelinimiz olamaz dedi ve
doğru Pendiğe anneme gitmişler orada,da kapıda.-Ben senin kızını kardeşime  karı
yaptırmıyacağım ben bu işi halletmeden  de Almanyaya dönmücem demiş
gitmiş.Annem ne kapıyı açmış ede ona cevap vermiş.
Biz bu kadar olanlardan sonra ben.-Ablanla sen görüş ama ben görüşmem evimede
sokmam dedim kabul etti.İki sene sonra Burak doğdu aslında iyi de oldu çünki her an
ayrılığı  düşünüyordum   oda her an onu bırakacağım diye huzursuz oluyordu.Birgun bir
telefon-.Gardaşım enişten izmir limontepede
 şu adreste bir kadına tutuldu yuvam yıklıyor kurtar beni.-Ellerimi açtım
ALLAHIM sen her şeye kadirsin dedim. Biliyormusunuz dostlarım eşi bunu
terketti ve o kadını aldı.-Bende ona sadece Bak sen benim yuvamı yıkamadın
ama ALLAHseninkini yıktı etme bulma dünyası dedim.Eşinin onu bırakmasına
dayanamadı iki yıl sonra şeker komasına girdi ve çıkamadı.
Cenazesine kardeşi gitti ben gitmedim.Allah rahmet etsin.Evet baştada
söylediğim gibi ben yorum yapmıyacağım,bu haftalıkta bu kadar  hoşça ve dostça
kalın.Münevver Şenol. 6.4.2008
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Başlık:
pazar sohbetinde yaşanmış anılar 32

yazan:
munis

Tarih:
12 Nisan 2008, Cumartesi
14:24
 Evettt gene bir Pazar gene beraberiz,.
Yaşar bizim oğlumuz oldu,ama öyle saygılı öyle iyi bir çocuk ki hemen benimsedik, iş
arıyordu lise mezunuydu ama askerliği engel oluyordu.Sigara içtiği için yük olduğunu
düşünüp üzülüyrdu,Annesiyle dargın olduğu için Almanyadan parada gelmiyordu,gerçi
ben
hergün ekmekle gazete alırken onun sigarasıı alıyordum,tabi gazeteyi değiştirmiş daha
ucuz olanı alıyordum
-Aman canım hepsi aynı haberi yazmıyormuydu, Biraz sayfaları azdı ama
olsun bunun ne önemi vardı? Fakat kilyosta evli olan kız kardeşi eşiyle
küstükçe bize gelmesine üzülüyordu.Biz
Annemle beraber oturuyorduk anemde çalıştığı için maddi olarak yardimini
esirgemiyordu,birgün görümcemin kızına.
-Bak kızım burası dayının evi tabiki geleceksin ama bak önemli bir sorunun da yok,
anlattığın kadar evlilik çocuk
yuncağı değil bak hamilesin müevverde
hamile deyince.-EEEEEE ayşe teyze sen işten çıkarsın yengemle bana bakasın
dedi,anemde.-Olmaz öyle şey çocuğunu babasız nasıl bakacaksın dayın tayin ci farzet
yarın tayini çıktı deyince,nun da akılına yattı eşine döndü.Bu arada
yaşarın askerliğe çağrı kağıtlaı geldi ve Ankaraya gitti ama bir snraki tertibe
kalmış,İstanulada dönmedi,meğer komşularının kızı gülsene aşık olmuş,
onunda anesi Almanyada hasta babasına bakıyor,Anneler birbirine düşmanlar
Ama yaşar kızı kaçırmak zrunda çünki
gülsen yasardan hamiledir ve kimse kabul
etmiyrdr,.Evet yaşar bize iki kişi vede karında bebeği gülsele geri döner bu haftalıkta
bu kadar devamını haftaya
bırakalım hoşça ve dostça kalın.
Müevver Şenol.15.4.2008

Münevver Şenol
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Evet Pazar sohbetine hoş geldiniz.
Yaşar bir kişi olarak gittiği Ankara
dan iki kişi hatta  üç kişi olarak döndü çünki gülsen hamileydi,tabi onlar yeni evli
olduğu için yatak odamı onlara verdik biz çekyat ta
yatıyoruz,benim büyük oglum Murat
altı aylık bebek ona gelen hiç kullanılmamış eşyaları onun bebeğine ayırdım,hemen
hamile elbisesi diktim
yeni bir şey alıcaksam önce ona gösteriyorum o begendigini alıyor öbürüde bana
kalıyor,yani onları nasıl mutlu ederiz diye elimizden geldigince özen gösteriyruz,fakat
Yaşar o eski neşeli mutlu yaşar değil.Bizde haline üzülüyor herhalde diye
düşünüyoruz,çoğu zaman kahvaltıya kalkmıyor,gülsen bana.-Yenge benim babam hasta
Annemle Almanyaya gidemedi bende ona bakmak için döndüm,şimdi dayımın evinde
doğurmak yerine Babamın evinde doğursam hem Babamın bakıma ihtiyacı var bana ne
olursun ben böyle mevzu açtığım zaman sen beni destekle dedi.
Düşündüm mantıklı geldi,o mevzuyu açınca bende.-Bak yaşar aklına bir şey gelmesin
ama Babası hasta ve yanlızmış dedim.Meğer odalarına girince de yaşara.-Bak bu
kovmak demektir sen hala anlamıyorsun yengen
bizi istemediğini kolumuzdan dışarı
atınca mı anlıyacaksın diyormuş.Neyse
Babası hamile olduğunu duyunca bunları Affettiğini ve dönmelerini isteyince  dönmeye
karar verdiler.
-Bak gülsen orada da benim başımın etini yersen kaçar giderim izimi bile bulamazssın
deyince Yaşar.Gülsen-Bensana ne yaptım ki deyince yaşar.-Hergün yengemi kötüledin
bizi kovduğunu söyledin.Ben şok oldum hem kendisi
bana söyletti,bende.-Gülsen sana yazıklar olsun sen keşke evlenmeseydin tiyatrocu
olmalıymışsın dedim.Bu ne diyeceğini şaşırdı ve Yaşrın üstüne
yürüyerek.-Hani karnımdaki bebeye yemin etmiştin söylemiyecektin dedi.
Neyse bunlar gittiler bende odamda yatma ümidiyle kendi çarşaflarımı sermek için
girdim ki.Her gün odasını süpürüyordu tabi o zaman elektirik süpürgesi yok,kayrolanın
altına bir baktım ki hav dolu demekki
orayı hiç süpürmemiş ve ona ne yaptıysam hepsini kayrolanın altına atmış. Şimdi
düşünüyorum da ben ne kadar aptalmışım,eveeeet yaşar gitti,ama görümcemin
çocukları bitmedi ki sonrada Yavuz geldi Almanyadan annesi yengen seni evlendirsin
evlenmeden gelme demiş
evet bundan sonrasını haftaya Pazara
bırakalım.Buluşuncaya kadar hoşça ve dostça kalın.
Münevver Şenol.20.4.2008

Münevver Şenol
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Gene geldi pazar, sohbete kaldığımız yerden devam edelim,Yaşar gitti onun küçüğü
yavuz geldi,annesi.-Türkiyeye git
yengen seni evlendirmeden dönme nasılsa
işsizlik parası alıyorsun üç ay müttetin var der. Bende  çok hastayım ne
yesem çıkarıyorum,testler yapılıyor hamilelikte yok,doktor kanser başlangıcı
olabilir diye parça alıp patolojiye götürülecek yıl 1972 o zaman istanbulda çapada birde
Ankara hacettepede yapılıyor,eşimin izin alması söz konusu değil şilede Amerikalılarla
füze atışlarının başında olması lazım Yavuzda
Ankaraya anne annesini ziyarete gidecek
ben seni hacettepeye götürürüm deyince
sevindim ama ya alınan parçada kanser çıkarsa kızım beş oglum iki yaşında diye
için için de ağlıyorum,Yavuzla gittik,
ben ağlıyarak kaynanama anlatıyorum,ondan.-Üzülme tıp ilerledi demeyi beklerken bir
suratla bak benim oglum genç o zaman ben onu evlendiririm
ben birinci sende ikinci kaynana olursun
demezmi.Ağlarkende -Ne aglıyorsun sende çcuklarını büyütürsün dedi.Akşam yere bir
yatak serdiler topak,topak halbuki biz gittiğimiz zaman yün yatak serilirdi
-Bu nebiçim yatak dedim kaynanam.-Ne o
beğenmediysen gelirken cennet yatağı getirseydin de onu sereydim dedi.Sabah
Hastaneye gittiğimizde doktor.-Öyle hemen parça almak kolaymı bizde kendi
tetkiklerimizi yapacağız dedi,neticede.-Bak kızım sen dört aylık
hamilesin.ALLAHIM sevineyimmi üzüleyimmi
çünki bir çok iğne olmuştum ya bebek zarar gördüyse,karmakarışık duygularla
döndüm istanbula.Ben Ankaradayken oğlum
Muratta çaydanliktaki çayı devirmiş kolu
feci yanmış.Ama doktor kesin isterahat bebeğin erken doğma riski var ve sizin için
tehlikeli dedi,ama nasıl dinleneceksem? neyse bu uzun devamını haftaya bırakalım
herkese iyi hafta başı diliyorum hsca ve dostca kalin.
Münevver Şenol.27.4.2008

Münevver Şenol
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Herkese hayirli pazarlar,bu gün yeni bir anımla sizlere geldim. Biliyorsunuz on
günlüğüne HAVA kampına 1965 mezunları katıldı,bende yazdığım şiirlerimden
arkadaşlarıma okuması için götürdüm.Emekli öğretmen bir arkadaş
-Verirsen şiirleri ben motelde sessiz sakin okuyabilirmiyim? Bende -Tabi şiir seven
birisini görmek beni mutlu eder dedim.Ertesi gün eşi bir hışımla
-Bak bu gece sinirimden uyuyamadım sen
kocanı deşifre etmekten utanmadın mı?
Deyince ben şakayı sevdiğim için onunda
bana şaka yaptığını sandım.-Bak ben böyle bastonla gezmemin sebebini biliyormusun
der demez.-Bak bizim camiada senin gibi kocasını kötülüyenlere iyi gözle bakmazlar
demesiyle ben işin şaka olmadığını anladım.eşide.-Oyazmış ben senin yaptıklarını
anlatan kitap çıkaracağım demesiyle adam eşine.-hazırlan istanbula dönüyoruz dedi ve
gitti,eşide
arkasından kalktı,ben nasıl üzüldüm sanki sebep olmuştum kendimi suçlu hissettim
arkadaşlar -Yok ayol kadın emekli öğretmen çocuk mu dediler.Aradan biraz geçti adam
bir hışımla geldi bana
-Benim hanımla konuşmanızı yasaklıyorum
aslında seni egenin sularında ayağından
asmak lazım deyince bende.-Bak ben senin şaka yaptığını sandım aslında ben seni
atardım egenin sularına eşinin gelip gelmemesi umurumda bile değil dedim.Ama
sinirlerim bozuldu,eşi onun
yaptıklarını bana anlattı da ben onun için yazdım sanmış,kadın birdaha bizim yanımıza
gelemedi ben halime şükrettim onu görünce demek beterin beteri varmiş
evet bu pazarlıkta bu kadar hoşça ve dostça kalın.19.5.2008.Münevver Şenol.

NOT:Küçücük fırtınayı görüpte
Felaket sanma
Sen hortumu yasayanları
Gördükten sonra
Beterinde beteri varmış
Şükret haline
Birde kendini koy
onun yerine
Tahtalara vur TAK:TAK
ALLAH korusun dedim
Arkadaşıma acıyarak sadece
Dedimki VAH.VAH

Münevver Şenol
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Herkese hayırlı pazarlar.Bu haftaki anımızı Annem Ayşe ye ayırdım,dedimya annem her
kış bende kalırdı baharda evine gider,biz izine gidince okulların açılacağına yakın
beraber dönerdik.Yıl 1979 burak henüz üç yaşında
Abisi nedendir bilmiyorum onu azarladı diye babasıda murata kızdı,tamda sofrayı
hazırlamıştım ki Annem suratını astı odasına girdi.Her zaman derim ya büyük oğlumu
farklı tutardı,neyse burun kırın oturdu sofraya,yemekten sonra nazanla muratı odasına
çağırdı.
-Yarın sizi çarşıya götüreceğim ne istiyorsanız alıcam derken,burakta -anne
anne banada alıcaksın değil mi? deyince
annem-Çık dışarı senin yüzünden benim oğlum azar işitti demez mi.Ertesi gün Annem
onları aldı çarşıya götürdü,burak nasıl yalvardıysa da onu
götütmedi.Neyseki büyüklere istediklerini almış burağıda ayırmammış.
Çay demlemiştim balkonda içiyoruz burak,
-Anne anne sen artık evine git bizde çok
kaldın demesiyle Annem şaşkın hiç böyle
bir tepki beklemiyor,Ablayla abi bir çullandılar burağın üstüne ben.-Onun aklı ermiyor
daha küçük diyorum ama zaptetmek ne mümkün, birde baktıkki annemin valizini
sürüye,sürüye sokak kapısının dışına çıkarmış.Halbuki Annem
evine döndüğünde iki büyükler odasına bakar,bakar ağlama duvarı gibi ağlarlar
annemin yatağı bir kaç gün kaldırılmazdı,hatta Nazan Muratı bir keresinde -Ben
ağlıyorum sen neden ağlamıyorsun dediğinde Murat-Kızım ben içimden ağlıyorum
erkekler öyle ağlar demişti.Şimdi burağın yaptığını kabul edemiyorlardı,ben.-Bakın
Anne anneniz
öyle ayrım yaptığı için oda öyle tepki verdi hem onun aklı ermiyor daha sonra oda sizle
beraber üzülecek Anne annesinin arkasından dedim ortalığı yumuşattım,evet bu
haftalıkta bu kadar
hoşça ve dostça kalın.Münevver Şenol.
24.5.2008

Münevver Şenol
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Evet gene bu pazar da beraberiz.Geçen hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz.Aynı
gece hem söz attık hem istemeye geldiler.Nişan tarihi belirlendi.Eşim bir an önce
olmasında ısrar ediyordu.Büyük abisi geldi.Aile arasında nişan yaptık.Yıllar sonra
öğrnedim ki, bizim nişanımızı almancı çocuk kürt bakkalın ordan gözyaşlarıyla  nişanı
seyretmiş.Şimdiki aklım olsaydı o almanyaya döndükten sonra nişanı yapardım.Yıllar
sonra gene öğrendim ki almanyaya dönerken kaza yapmış ve sürekli benim ismimi
sayıklamış.Bunlar zaman zaman benim içimi sızlatsa da benim yapabileceğim bir şey
yoktu.diye düşünüyorum şiirlerimde de işlediğim gibi ah mı aldım intizar mı aldım diye
kendimi suçlamışımdır.Fakat nişanlılık dönemimiz hiç de güzel geçmedi.Çünkü aşırı
kıskançlık beni yıpratmıştı.
Birgün bebekte oturan teyzem bizi yemeğe aldı tesadüfen dayımın oğlu da geldi, bir ara
usulca _bana  Ya kimin nesi hiç araştırdınız mı dedi,bu arada eşimde bunu gördü-
Dayının oğlu ne dedi? ,bende- İyi bir insana benziyor dedi
desem de inanmadı tabi -Yalancı diye bağırarak beni ittirmesiyle kendmi
yerde buldum,tabi bu çıktı gitti.Biz teyzemlerle oturup konuştuk bu
yürümüyecekti,Annem ertesi gün eve dönerken ben alyansı eline verdim
çünki nasıl olsa eve gelecekti ve nişanı attığımızı söyle dedim.Tahmin ettiğim gibi olmuş
-,Annem oğlum biz çerkezler yedi göbek sayar akrabayla asla
evlendirmeyiz onlar kardeş sayılır deyince -Pişman oldum şimdi gidip münevverden
özür dileyeceğim.Geldi bende,-Bak bu çocuk oyuncağı değil
senin aşırı ve sebepsiz kıskançlıklarına ben dayanamıyorum en iyisi bir zaman
görüşmeyelim  ve bu zaman zarfında düşünme fırsatımız olsun.Çünki
her şeyin bir haddi olmalı bu bana kim bakıyor,yanımdan geçerken acaba bir yerime
değdimi ve burnundan soluyarak beni geriyordu.-Tamam anlaşıldı sen beni oyalamak
istiyorsun dedi çıktı gitti.Gecenin bir yarısı kapımız çalıyor
baktım ki kapıda askeri jip Heyecanla açtık komutan indi -Merak etmeyin
bu Aslan gibi oğlumuzun nişanlısı nişanı attı diye oda  kendini denize attı ama
kurtardık.Bunun devamı uzun hadi gelin haftaya bırakalim herkese sağlıklı
günler dilerim hoşça ve dostça kalın.
19.7.2008 Münevver Şenol

Münevver Şenol
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Evet gene bir Pazar sohbetinde beraberiz,geçen hafta kaldığımız yerden devam
ediyoruz.
              Eşim kilyos daki yiğenine gidiyor,alkolünde tesiryle efkarlanıp._Ben
Münevversiz
Yaşayamam    biraz ferahlıyayım diye denize girip açılıyor,çok iyi yüzme bilmesine
rağmen boğulmak üzereyken
Cankurtaranlar kurtarıyor ama jandarma olaya el koyuyor ifadesi alındığı sırada nişanı
attığımı
Anlatınca komutan._Hadi gidiyoruz  yüzükleri takmaya diye yola çıkıyorlar tabi Kilyos la
Pendik epeyi arası var
Dedimya gecenin yarısı askeri jip asker esim rütbeli komutan._Bak kızım Aslan gibi
delikanlı seni nasıl sevmiş ki
Ölümü göze almış,şimdi ben takıyorum yüzüklerinizi eğer gene seni üzerse karşısında
beni bulacak,gecenin üçü
Albay bizim yüzükleri taktı. Tabii bizim kararsızlığımız yüzünden tüm düğün salonları
tutulmuş  bizde komşunun
Dört dairelik temelin etrafını ışıklandırdık birde vasat bir orkestra düğünüzü orada
yaptık,tabiî ki şimdi ben ne zaman  düğün salonunda bir düğüne gitsem
Gayri ihtiyari göz yaşlarıma mani olamam içimde hep bir sızı olmuştur.Düğüne
kayınvalidem de geldi
Kadın kapılara sığmıyor izbandot gibi ben eşime._Hani annen çok yaşlıydı nişana bile
gelememişti deyince
_Sen annemi görseydin beni kabul etmezdin dedi.Meğer esimi beşik kertmesi yapmışlar
ama eşim istememiş annesi
_Evlen birkac ay sonra boşan demiş bunların adetinde her bayram koç boynuzunda
bilezik gidermis kız evine
Tabi kac sene nişanlı kalmışlar esim istemeyince hep takılar kız evinde kalmış ben
evlendiğimde eski nişanlısı
Evli üç çocuk annesiydi ama kaynanam o kızla evlenseydi._Bak bunları ben ona
takacaktım diye kırmızı kurdelaya
Bir dizi beşi bir yerde leri düğünümüzde herkese gösterdi bende içimden._Aman iyikide
takmadın ben zaten onları
Takmazdımki diyorum.Evettt eşim kıskançlık larının dozunu her gün dahada artırıyor,bir
sokaga çıksak kavgayla
Dönüyoruz çünki bana kimse dikatle bakmıyacak bende kafam yerde
yürüyeceğim,yazlık sinemaya gidince benim arka
Sandalyeme oturuyor ve bana bakan varmı yada değen biri olurmu hemen kavga
çıkarır şimdi._Hep senin eşinmi döverdi
Derseniz Evet çünki komando eğitimi aldığı için dövüş tekniğini iyi biliyordu
annem._Bak kızım gidiyorsun burnundan geliyor
Gitme derdi ama o zaman sinemadan başka eğlence yoktu ki.Sonra eve gelince
yaptığına pişman oluyordu ve beni çok sevdiğini söylüyordu.
._Hadi gel el ele tutuşup camdan atlıyalım dediğinde ben._Sen atla ben atlamam
dediğimde hiddetleniyor._Vayyy ben senin
İçin ölümü göze alıyorum sen beni sevmiyorsun demekki diye şiddet
uyguluyordu.Bazende _Biz seninle ayrılalım ama Annem
Öldükten sonra gene benimle evleneceksin o şartla,_ Tamam diyordum
inandıramıyordum aslında keşke öyle bir iyilik yapsaydı inanın onun beni bulamıyacağı
yerlere kaçıp ismimi cismimi bile değiştirecektim çünki çok sıkılmış ve çekemiyecek
hale gelmiştim.Bu kadar kıskançlığının yanında çapkınlık yapmaktan da geri
Kalmıyordu.Bir gün tirende bakıyorki annemin arkadaşları tabi aneminde orada
olduğunu tahmin ederek arkadaş olduğu kızı alıp
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Annemin olduğu yere gelip annemi kendi annesi gibi tanıtıp kızıda kız arkadaşım
falanca diye tanıtıyor annem._Memnun oldum
diyor,kız kartalda inince annem._Bak oğlum bu yaptığın doğrumu senin evde gencecik
eşin varken bu ne demek oluyor?
_Anne yaa bu gırgırına kız bana asıldı  ciddi bir şey olsa getirip Annem diye seninle
tanıştırırmıyım?
_Ne ben böyle bir terbiyesizliği gördüm nede sen yaptın tamamı oğlum böyle şeyler
iyilik getirmez,ben kızıma söylemem
Ama bu seferlik birdaha olursa karışmam._Tamam anne özür dilerim bu sn birdaha
olmuyacak der,deeeeeeeeeee bakalım sözünde duracak mı?
Evet bu haftalıkta bu kadar haftaya buluşmak dileğiyle hoşça ve dostça kalın

Münevver Şenol
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Evett gene bir Pazar ve biz geçen hafta kaldığımız yerden devam edelim.Annem eşime
birdaha böyle bir şey yaparsa bana anlatacağını söyler
oda söz verir? Ben kızıma hamileyim ve artık son ayım,Annem fabrikada fenalaşıyor
Paşabahçe sigortaya kaldırıyorlar,meğer bizi sezeryanla doğurduğu için kocaman tarım
ilacı dolu tenekeleri kaldırırken karnındaki kaslar yırtılıyor acil ameliyata
alıyorlar,ayılırken eşimin ismiyle ayılmış kim demişler
oğlum demiş,şimdi bile.-Kaynanam ameliyattan çıktığında beni sayıklamış diye
öğünür.Eşim her gece eve geç gelmeye başladı,sorduğumda
-Annenin selamı var ona uğradım dediğinde Allah biliyor ya mutlu oluyordum,hafta
sonu ziyarete beni
götürmek istemiyor.-Bak karnın burnunda kalabalık çarpan olur bilmeden bir sakatlık
çıkmasın? bende.-Annemi gözümle görmez isem o zaman rahatsız olurum dedim ve
gittik
Annemi iyi görünce rahatladım,eşime
-Beni lavobaya götür dedim,beni öyle
bir götürüyorki görmek lazım kollarını çember gibi bana sarmış.
Annemi iyi görmenin mutluluğuyla
eve geldim,bizden sonra servisin hemşiresi anneme.-Teyze bu günki hamile kimdi diye
sorunca annem de
-Kızım benim.-EEEteyze As Sby neyin
oluyor? -Oda Oğlum oluyor yani biri kızım biri oğlum anladın mı?
-Ne bileyim pek sarmaş dlaştılar da?
EEEEE kızım hamile çarpmasınlar bacısına diye kollamıştır.Annem hastahaneden
çıktığında eşimi alıyor
karşısına.-Bak oğlum sen her akşam
kızıma annene uğradım demişsin ben
yattığım yerden senin hemşire odasında kahkahalarını duyuyrdum giderken bir cee
deyip gidiyordun
senin yüzünden yalan söylemek zorunda kaldım sizi kardeş dedim bak
yarın sende baba olacaksın böyle şeyler iyilik getirmez deyince eşim.
-Anne Vallahi sana iyi baksınlar diye
her gece onlara çerez alıyordum onlarda çay demliyorlardı hemşire odasnda hep birlikte
yiyiyorduk ama
bitti artık gitmem sen iyileştin ya
annemde -Söz ver bak bu son olsun bende kızıma söylemiyeceğim der ve
işi tatlıya bağlarlar.Evet bu haftalıkta bu kadar haftaya kadar
hoşça ve dostça kalın.
Münevver Şenol.3.8.2008

Münevver Şenol
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**Pazar Sohbetinde Yaşanmış Anılar ım 35**

Evet gene Pazar sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim.Yavuz evlenmeden
gitmemekte kararlı,Türkiyeyi bilmediği için dışarı da çıkmıyor akşama kadar sigara içip
oturuyor,gerçi saygılı çocuk ama? Oğlum Muratın kolu çok derin,
yandığı için onuda gün aşırı pansumana götürüyoruz Annem çok üzgün ama eşimi
suçluyor.-Sobanın üstünde çay kalk iç diyorum tamam diyor kalkmıyor çocukta kaşla
göz arasında bobanın kapağını telle açmaya kalkmış çaydanlık ta koluna
döküldü kazağını çıkartmadan soğuk suya tutsaydık,akıl edemedik tabi etleri de sıyrıldı
diyor.Neyse yavuza gölcükten
bir kız bulduk mahalle terzimiz meryem
ablanın köylüsü,hem istedik hem yüzük taktık ikiside bir birisini pek beğendi.
Nikah işlemleri ve alış veriş için kız Anne annesiyle meryem ablalara geldi ama ben
hergün ayaklarım davul gibi şiş
vaziyette onlarlayım,o gün kız yavuza sinemaya götürmrsini söyleyince gölcüğe
dönmeleri ertelendi.Herşey hazırdı zaten
görümcem düğüne diye geldi biz hep beraber gölcüğe gittik ama kızın anne ve babası
bizi beş karış suratla karşıladı annesi eşime dönerek.-Benim kızımı niye geç
yolladınız ben burada meraktan öldüm benim bir tek kızım var senin kaynananın
iki kızı var münevver ölse münire var
demesiyle eşim.-Allahtan kork bu kadın
ayakları şiş haliyle yuva yapmaya çalışırken sen ne diyorsun hem geç kalmayı kızına
sor sinema isteyen o
hem benim karımın yerine sen öl demezmi
ortalık karıştı bizimkiler dönmek için arabaya yürürken bir yandanda yavuza
sesleniyorlar ama o kızadan ayrılamıyor
evettt bu iş burada biter dediler noktayı koydular ben yavuza.-Bak ben aracı olurum gel
sen vazgeçme dedim yavuz.-Yenge kız zaten bana annemden ayrılamam sen Türkiyeye
temelli dönsen diyordu.Neyse kısmet değilmiş Bursadan
bir emekli Polisin kızıyla gene görücü usulü evlendirdik,onlar Almanyaya döndü
ama ben isterahat edemediğim için davul
gibi şişiyor ve sık sık sancılanıyorum
bir sabah artık dayanamıyorum.-Beni hastaneye yetiştirin ölüyorum dedim eşim
-Bak bugün pazar gatada doktor yoktur
ebelerin eline kalırsın,ben.-Hayır ben zeynep kamili istemem orada on kişi birden
giriyormuş doğuma dedim,gittik gataya eşimin dediği gibi doktor yok acil olursa
çağırıyorlarmış hem.-Ne korkuyorsun ilk değilya üçüncü çocuğunmuş demezmi
ebe.-Kadın çıktı karnıma çöktükçe canım çıkyor sanıyrum.
-Hadi gayret bak doğuruyorsun ama nafile
ben -Daha benim bir ayım var sekiz aylık
hamileyim diyorum ama karnım gittikçe
şişiyor ve inanılmaz bir ac içindeyim
eşim-Rengin bembeyaz oldu diyor,ebeye
-Ne oldu hani hemen dğuyordu bebek deyince.-Olmadı ne yapalım belki yarın doğurur
demesiyle,eşim beni aldığı gibi
Zeynepkamile götürdü daha ilk müdahale odasında acil kan anonsları yapılmaya ve
doktorlar ameliyat haneye çağrılmaya başladı,meğer gatadaki ebe hanim altı aylık bir
kursla ebe olmuş benim karnıma
bastırırken plasenteyi bebekten kopartmış iç kanamadan sürekli karnım şişiyormuş ve
beş dakika daha geç kalsak hem ben hem bebek ölüyormuşuz,ben o anda ağrım sızım
kalmadı ve ben tavandan kendime yapılan müdahaleyi izliyorum ve o anda filim
koptu,meğer bebeğin kalp atışları zayıflayınca sezaryandan vaz geçilmiş doktorlar
anneyi kurtaralım demiş ve bebeği forseptiyle alırken kaybetmişiz
ben kendime gelince doktor.-Bebeği kaybettik ama seni kazandık geride hem kızın

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

hemde oğlun varmış eğer sen iterahat etmiş olsaydın bu bebeği kaybetmemiş olacaktın
dedi.Evetttt yavuzun yuvasını kurmak pahasına bir erkek bebek kaybettik.-Bebeği
görebilirmiyim dedim getirdiler çok güzel minicik burnu ablasına benziyor sanki
uyuyormuş gibi.En kötüsü de meme saatinde herkesin bebeğini getiriyorlar
anneler şevkatle bakarak emziriyor ama benim kisi yok.Ertesi gün başhekim
eşime-Komutanım burada sizin bebekle ölü
doğan dukuz bebek var aileleri sahip
çıkmadı siz sakeri ambulansla gelmişsiniz bunlarıda sevabınıza gömer misiniz deyince
onlarıda bizim bebeğin yanına gömmüşler.Evet bu haftalıkta bu kadar haftaya başka bir
anımızla buluşmak dileğiyle hşça ve dstça kalınız
çok uzun diye sıkmadım umarım.
3.5.2008.Münevver Şenol.

Münevver Şenol
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**Pazar Sohbetinde Yaşanmış Anılar**44

Evet gene bir Pazar,geçen hafta kaldığımız yerden devam edelim.
Meğer annem eşimle Komutanı-Benim kızım Almanyaya sözlü diye misafir olarak bile
kabul etmediği için  bozulmuş,eşimde çiçeği atmış ve gitmişler.Tabi ardından
o zehir zembelek mektup ve İNTİZAR şiiriBen mektup larımı geri göndermesni rica
ettiğimde,ben onları okuyup yıttım dedi. Ben bekledim ama hiç bir ses yok,bu arada
zehir hafiye Annen Almanyaya haber yolluyor -Gel
düğünü yap  kızımı istiyenler rahat bırakmıyor diye.Benim halimi düşünebiliyor;
musunuz? Birgün benim mektupları yolladığım adresten gelen zarfa heyecanlandım.
açtığımda-Bakın siz ondan kurtulduğunuza dua edin sizinle buluşalım onu daha detaylı
anlatırım,diyen bizim mektuplarımızın gittiği arkadaşı bende Beyefendi siz kimsiniz ki
ben sizinle çıkayım,ama o size ne kadar güvenmiş bana sizin adesinizi verdi  siz onun
dostu değilmişsiniz dedim. Ben her gün ağlıyorum,ben kendisini çok sevdiğim için
yenge diye hitap ettiğim komşumuz _Bak kaynım seni çok beğeniyor gel ona kaç  çok
rahat edersin demez mi,bende _Yenge kaynını daha geçenlerde ithal kadınlardan
hastalık kaptığnı onun çamaşırlarını yıkamaktan
 tiksindiğini anlatmıyormuydun deyince,cevap bile veremedi.Bir sabah acele
postageldi_Ben İstanbula tayin oldum beni filanca saatte Pendik İstasyonunda
karşıla._ALLAHIM imkanı yok Almancı gelmiş nikah için
resim çektireceğiz ben çocuğa _Siz eve gelip vakit kaybetmeyin istasyonda buluşalım
dedim.Tabi ben alakasız yerlerde dolaştım hava karardı buluşamadık,ben bir gün daha
kazanmanın sevincini yaşıyordum.İstanbula tayin olmuş ama hangi birlik bulmak muciz
ben gene dalgın dalgın camdan bakıyorum eski
komşumuz osman abi_Bak sen  bana isimle soyadını ver oğlanın adresini ben
arıyayım._Osman abi bir isim var dedim,son bir umutla ona  bir avuç jeotn
verdim.Akşam yemeğe Almancılar
geldi benim suratım beş karış  halam._Münevver kahveleri yap ne isteklerin varsa bir
liste yap alsınlar dedi .dışarıdan kısık  bir ses beni çağırıyor,baktım
osman abinin kızı Kadriye._Babam seni çağırıyordedi.-Bende evlerimiz  yakın ya kahve
oluncaya kadar ben bir koşu gelirim dedim ses yapmasın diye yalın ayak koştum
osman abilerin evden içeri girmemle şok oldum,onbeş komando as sb odada sıralanmış
oturmuyor mu bizim evde.Benim kahve taşmış halam Nebiş_Kız kaçtı diye düşmüş
bayılmış.Evet devamını haftaya bırakalım ama İNTİZAR şiirini herkes merakla beklediği
için yazıcam şimdilik hoşça ve dostça kalınız.
                                          İNTİZAR
        İnce narin vücüdu yataklarda çürüsün
          Güzel kumral saçların birer birer dökülsün
          göz yaşların sel olsun aksın yanaklarından
          Kalkmasın o vücudun ölüm yataklarından
          Ölüm denen canavar baş ucunda dolaşsın
          O narin vücuduna yaralar açsın
           O pembe yanakların koklanmadan sararsın
            Ogüzel dudakların öpülmeden morarsın.
6.7.2OO8 Münevver Şenol

Münevver Şenol
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**Pazar Sohbetinde Yaşanmış Anilar 49**

Evet Bende ne bitmez anı varmış
Maaşallah bu hafta podpori yapayım diye düşündüm.Esim yaptıklaından pişman,ama ne
ben ona güvenebiliyorum
nede eski sevgim yok nefret var,öyle kötü bir duygu ki Allah kimseye
yaşatmasın,halam nebiş.-Bak bir çocugunuz daha olsun sizi biribirinize bağlar yoksa
böyle bir-
birinizden her an gittimi diye kuşkulanacaksınız dedi.Evet gerçekten
de gazetedeki iş ilanlarina bakıyordum hatta yatılı olanlara ama
çocuklarım ne olacaktı ben onları bir gün görmessem duramazdım ve halamın dediğini
dinleyip Burağa hamile kaldım,gerçekten de sanki ilk defa baba oluyor bana bir
ihtimam,
.Bende daha iyi hissediyorum kendimi ama televizyonda malum türk filimleri
hep ihaneti işiyor,Tabi ben başlıyordum söylenmeye eşimde-Ben şöyle bir hava alayım
diye sokağa çıkar filim bitmeden eve gelmezdi.Ben
doğum yapana kadar eve hep erken geldi,aslında bu mucizeydi,dışarıya
alışın birisi için ama onunda sabrı tükendi herhalde aksi tesadüf ya
akşam yemek saati ben hafiften sancılandım hemen karşı komşuma söyledim -Hadi
hazırlan gidelim derken eşide arabayı park yerinden
çıkartıyor.-Bak melek teyze panik yapma ben kendimi biliyorum daha vaktimiz var
dedim ama eşimede öyle
kızıyorumki,sabaha karşı alkollü
elinde bir demet çiçek ama artık pörsümüş pırasa gibi olmuş kimbilir
öglenden beri elinde gezdiriyor.-Bak
bu kadar bekledin bir gün daha duramadın dedim.-Çok haklısın özür diliyorum dedi
soğuk bir duş aldı
Zeynep kamilde doktorumuzda hazırdı
sabah yedi otuzda burak Dünyaya merhaba dedi iyiki doğmuş Evlatlarım
en büyük servetim ben onlar için
Bu yuvayı yürüttüm gerçi yılarca acı verdi ihanet ama zamanla boş vermeyi
ögreniyorsun aslında erkeğe daha zorbenim sevgimin kalmadığını çocuklarımın hatırına
o evi paylaştığımızı bilmek bence daha incitici ama şiirimde dediğim gibi kıristal vazo
kırıldımı bir kere eskisi gibi olmuyor. BU haftalıkta bu kadar podpori dedim ama zanam
yetmedi hoşça ve dostça kalınız.
Münevver Şenol.10 8.2008

Münevver Şenol
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**Pazar Sohbetinde Yaşanmış Anilar FİNAL 50**

Herkese hayırlı pazarlar.EEEEE tam 50
Haftadır beraberdik artık final zamanıgeldi
bu hafta podpori yapayım dedim.Sevgili doslarım şimdiye kadar yazdığım her şey
noktasına kadar doğruydu.Bazı dostlar ev
sırrımı anlattım diye kızdılar bana,ama ben,hiç değilse yaşanmışlığın  ders olacağını
düşünüyorum onlara.Şimdiye kadar yaşamış olduklarımı biliyorum ki bir çoğunuz
yaşıyorsunuz ama benim kimseden çekindiğim yok gelmişim 61 yaşına yaşadığımı ben
bilirim bundan böyle kimse hesap soramaz bana.Bakın çocuklarım hastalanır,düşer,ben
ve annem bende kaldığı için yaşlı kadın kalbi var şekeri var,hep hastahanelere
ben komşularımın eşleriyle gitmişimdir
eşim hiç birinde yoktur.İzmire yeni tayin olduk henüz kimseyi tanımıyorum
büyük oğlum birden fenalaştı gasyan ediyor ve rengi bembeyaz oldu o akşamda
balik yemiştik ben çaresiz ne yapacağımı
düşünürken karşı komşum geldi eşi deri
ticareti yapıyordu şöförleride alt katlarında oturuyordu adamcağız duştan sabunlu çıktı
oğlumu hastahaneye yetiştirdik meğer balıktan zehirlenmiş
serum takıldı sabaha kadar müşahade altında kalması lazım dediler oğlum serumla
rahatlayıp uyukluyor bir yandanda gözlerini patlatıp._Anne ben uyursam beni uyandır
babam gelirse yanlız geldik diye sana kızar.demesiyle_
_Yat ulan salak herif şimdi senin babandan başlarım dedim.Sabaha karşı saat beş te
baba mız teşrif ettiler._Ben oğlumu eve götüreceğim dedi
doktorda sorumlu değilim diye imzayla eve geldik.Bir gecede çiğli hava
lojmanlarındayız annem fenalaştı kadının dudakları tırnakları morardı
üssün telefonunu arıyorum asker açmıyor
lojman şehirin dışında saatte oniki herkes uyumuş hemen oğlumu merzifonda
iken komşumuz bekir beylere ylladım sağ
olsun uykudan kalkmış annemi önce karşıyaka devlet hastahanesinin acilinde
ilk müdahale yapıldı tabi annem sigortalı ldugu için ücret alındı ve tepecik sska ya
yolladılar orada da tetkikler sabahın altısı oldu yazık adam
uykusuz göreve gidicek,biz eve geldik
bizim babamız henüz gelmemiş.Bir not
yazdım._Bak saat altı biz hastahanelerde
yiz sen hala yoksun biz seninle galiba morkta buluşacağiz.Tam dalmışım saat yedi
gelmiş _Ne oldu anlat bana._Git Allahını seversen bak sana mesaj yazdım
oku dedim.Adamın umuru bile değil bir duş aldı resmileri giydi gitti.Bir seferinde de
kızım doğuma geldi lohusa kardeşinden çay istemiş oda demledi ama
üstteki demliği tam oturtamamış demlik
elinin üstüne dökülmesiyle kızım ağlıyarak.-Keşke çay istemeseydim diyor
oda._Abla birşey yok sen üzülme sütün kaçar diyor bir yandanda eline yapışan
çaylarla beraber yanan derileride indiriyor farkında olmadan.Evet gene bir gece ve
babamız her zamanki gibi evde yok hemen arkadaşın eşi adam eşortmanlarıyla acile
götürdük tabi
çocuğu aldılar biz koridorda bekliyoruz
görevli çocuğun babası şunları nöbetçi eczaneden alın gelin dedi ben orada oturdum
arkadaş nöbetçi eczane aramaya gitti.Tam o sırada korkunç bir trafik kazası geldi
oğlum korkudan titremeye başlayınca oradakiler.-Bak baban ilaçlarını getirsin seni
hemen yolluyacağız deyince bende._Obenim babam
değil amcam dedim ama öyle üzüldümki dedi.Ben kendimi hiç saymıyorum zaten çünki
benide hep kmşularım ve onların eşleri götürmüştür Buradan her birine teşekkür
ediyorum.Zaten ben yürüyorum tek başına diye yazıyorum yaşantımı şimdi sizlerle
paylaştığım anılarımın bir kaçı  42 yıla neler sığdı geldide
geçti derler ama yaşayana sormak lazım
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bu son sohbetimizdi paylaşımınız için teşekkür ederim herkese mutlu sağlıklı yaşam
dilerim hoşça ve dostça kalın.
24.8.2008 Münevver Şenol

Münevver Şenol
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**Rahibe ruhlu bir kadınım ben

Uzat ellerini,avuçlarımın içinde
                                    sıcaklığını hisset deme bana
                                    yapamam.
                                     Ver elini, kalbime koy
                                    senin için nasılda  çarpıyor  bak.
                                    O hercai  gözlerinle
                                    bak  göz bebeklerime
                                    Aşkını  göreceksin,deme bana
                                     bakamamm  çünki utanırım
                                     Yık bütün tabuları yık
                                     koşarak gel deme
                                     Ayağımda prangalar
                                     nasıl koşarım
                                     Ben aşkı dokunarak
                                     tende değil
                                     Ruhta  hissederek
                                     yaşamayı severim
                                     Çünki,rahibe ruhlu bir kadınım ben.
                                     Ömrümce saf ve temiz
                                     Aşkı özledim
                                     Hayalde bile olsa
                                     o bir selli yağmurdu
                                    estide geçti dedim
                                    Gönül bahçemde ekilmemiş hasatı
                                     sevginle biçiverdin
                                      Ama baktın,ki
                                      tünelin sonunda ışık yok
                                      Beni hayallerimle baş başa bırakıp
                                       bir veda bile etmeden
                                     Ansızın kaçıverdin.
        10.11.2006

Münevver Şenol
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**Rüyalar Gerçek Olsa**

Sen küçücük Dünyamda
Kocaman umuttun bana
Öyle güzel hayallerim vardı,ki
ikimizin adına
Nasıl özenle süslemiştim  ben onu
Tıpkı uçan balonlar gibi
İçinde ikimizin olduğu
Sadecece bir sen birde ben
Yükselirken sonsuzluğa
İçimi tarifsiz bir huzur kapladı.
Bembeyez bulutların arasında
Bize gülümseyerek bakan
etrafımızda dans eden
Tanrının bize yolladığı
Melekleri miydi,ne?
İçimden aman Allahım
Burası  ne güzel bir alem
bütün kötülüklerden arınmış
Ruhlar bedenle bütünleşmiş
Amaaa,her gecenin
bir sabahı vardır derler ya
Birden irkilerek uyanıyorum
o güzel rüyadan veee
Hayatın gerçek yüzüyle
karşı,karşıya geliyorum üzülerek
Ahhhhh,diyorum keşke,keşke
Rüyalar gerçek olsa.
Münevver Şenol. 3.5.2008

Münevver Şenol
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**Sen Benim Kötü Kaderimsin**

Sen benim kötü kaderim misin?
İn sırtımdan in artık
Dünyada nesli tükenmiş yaratık
Seni taşıyacak gücüm kalmadı
Sebepsiz kıskançlığınla
Gençliğimi mahvettin
Biraz neşelensem,azarlar
Sen hafif meşefmisin derdin.
Elinden gelse gözlerimi oyar
Kör ederdin
Beni bırak git dedim,gitmedin
EEEEmutlu et dedim etmedin
Yahu sen benim
Kötü kaderimmisin
Alın yazımmısın
Seni bir türlü silemedim
İn sırtımdan in artık
Dünyada nesli tükenmiş yaratık
11.7.2008. Münevver Şenol

Münevver Şenol
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**Sen Kaşkarın Ben Kafkasın Kartalıyım**

Elif dedim Beee Dedim
Kız ben sana ne dedim?
Anana sövmedim
Babana sövmedim
Eğer küsmekse niyetin
Emrin olur güzelim
Yanlız beni görünce kaçma
Kaçma güzel kaçma
Ben adam yemem
Yemin olsun bir daha
Sana ALLAHIN selamını vermem
Haydi yolun açık olsun
Sen o dağa,Ben bu dağa
Artık kaçmana gerek yok
Bak Kocamannnn Dağları
Koydum araya.ÖCÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ.
ŞAKA,ŞAKA,ŞAKA BEN ŞAKAYI ÇOK SEVERİM
2.6.2008.Münevver Şenol

Münevver Şenol
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**Sen mi Bir daha Asla

Seninle yıllarca   yatağımızın dışında  neyi  paylaştık,ki
                                hiç bir şeyi,ruhumu asla
                                onada ALLAHIN  emri dedim  katlandım
                                  çocuklarım  olmasaydı  eğer
                                  şuan  sen beni yanında
                                  çok  zor  bulurdun

                                    Adımı,sanımı,Vatanımı,Yurdumu
                                     terkedip  gidecek tim, ben
                                      Ama ah ana yüreği  işte
                                      yapamadım  gidemedim
                                       kıyamadım  ben  yavrularıma
                                       Şimdi ise dört duvarım tutmuyor
                                        ha  yıkıldım  yıkılacağım
                                        peki bunun  hesabını
                                        kimden  sorcağım
                                         Günahımı bile  helal
                                          etmiyorum  ben  sana
                                          Bu  kadar eziyet
                                          veba mı  bana
                                           Soruyorum sana
                                           bu kadar  günahla
                                           nasıl  gideceksin
                                            öbür  dünyaya
                                            Tır,mı  tutarsın bilmem
                                             yoksa  katar,mı
                                              birdaha  dünyaya
                                             gelirsem   eğer
                                              ne  olursun
                                               çıkma  karşıma    çıkma   karşıma.

Sevgili dostlarım belki kınayan da  olur beni ama  sevgi  eken sevgi biçer miş gönlümü
sustur dum  kalem   mim  kustu.

Münevver Şenol
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**Sen Yoluna Ben Yoluma **

Yorumlanmış üç beş şiirinle
Kime hava atıyorsun
Burnun desen kaf dağında
Afeti deryamısın
Herkese tepeden bakıyrsun
Allasen sen kimsin
Kendini ne sanıyorsun
Ben seni tanımıyorum
Tanımakta istemiyorum
Benim dostum bana yeter
Yolun açık olsun dostum senin
Seninle işim olmaz benim.
19.5.2008.Münevver Şenol

Münevver Şenol

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

**Sende İki Damla Göz Yaşıyla An Beni **

Vicdan mahkemesio kadar adildir ki
Yıllar geçsede aradan birakmaz peşimizi
Şöyle bir yastğa koyduğumuzda başmzı
Rahat uyuyamayız yastığımız diken olur batar
Hemen haksz yere ağlattğımız gözler  gelir gözlerimizin önüne
 Oanda  içimiz sızlar  tabiki vicdanimiz varsa
Yıllar yılları kovalar geçer zaman
Ama kırğın kalp ince ince kanar her zaman
İşte sende beni iki damla göz yaşıyla an o zaman Münevver Şenol

Münevver Şenol
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**Sessizce Çeker Giderim 1**

Hayatta en çok sevdiğim Babam
Ama ona bile tapamam
Seversem tam severim
Sevmez,isem eğer,hatır için
Sevmiş gibi yapamam
Özüm sözüm birdir benim
Politika yapamam.
Menfaat im için
Dostumu düşmana satamam.
Güçlünün yanında olup
güçsüze çelme atamam.
Uzlaştırıcı bir huyum var.
Uzlaşmayı severim.
Tek isteğim sevgi benim
Baktımki olmuyor
Gergin yerde işim olmaz.
Sessizce çeker giderim
31.7.2008.Münevver Şenol

Münevver Şenol
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**Sevdim Hakim Bey **

Sevmek suç ise sevdim Hakim bey,
Yarım asırlık hayatımda
İki  kez sevdim
Belki karşılıksızdı bilemem
Ama, saf, temiz ve çıkarsız
Böyle bir aşkı hayal ettim ben
yıllarca umarsız...
Kes cezamı kes Hakim bey,
En ağır ceza olan
hücre hapisini ver bana.
İstersen idam de, kır kalemi
hiç farketmez...
Böyle bir aşk kolay kolay
bir daha ele geçmez...
Ölürsem de gözlerim açık gitmez
Neyse, kır kalemi
Kır Hakim bey,
hücre olsun, idam olsun
hiç farketmez.
Benim sevgim ebedidir
kolay kolay bitmez...

Münevver Şenol

Münevver Şenol
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**Soruyorum Kendime**

Dün gece rüyamda seni gördüm sevindim
Yarım asır olmuştu bir birimizi görmeyeli
Offf ne kadar uzun bir zaman dirimi
Sevenler için hasret özlem bu değil mi
Rüyada gördüğüm kadarıyla
hiç değişmemişsin
Sadece kumral saçların
hafif kırlaşmış
Otobüste önümdeki koltuğa  oturmuşsunda
Başını arkaya yasladığında
Ellerimle saçlarını okşuyormuşum
Sanki etrafmızda kimse yokmuşcasına
Nihayet uyandim güzel rüyadan
Umurumda bile değildi dünya
Keşke dedim kendi kendime
Keşke yıllar öncesi
Bu cesareti gösterseydim ya
Böyle rüyalarda buluşmaz
Ömür boyu beraber mutlu olurduk
Değilmi diye soruyorum kendi kendime
23.8.2008.Münevver Şenol

Münevver Şenol
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**Soruyorum Size**

Mutluluk geldi ben mi almadım
Kapımı çaldı da ben mi açmadım
Yllarca mutluluğu bekledim durdum
Geleceğine kendim bile inandım
Beynime her gün terapi yaptım
Bak mutluluk gelecek
Seni fazla yormuyacağım
Bu söze ellerim alındı
Tuttuğu kalemi fırlattı attı
Yıllarca çektiklerini
Bana yazdırdın ben yorulmadım mı
AAA baktım ki gözlerimde
Sessiz,sessiz ağlıyor
Belliki oda gücenkiş bana
Akan göz yaşlarını silmemiş
Kirpiklerde toplanmış ıslak
Öylece kalmış
Ama bunda suçum yok Vallahi
Soruyorum size
Mutluluk geldi ben almadım mı
Mutluluk kapımı çaldı da ben açmadım mı
Münevver Şenol.  10 1 2009

Münevver Şenol
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**Söz Değilmi? **

Şimdi kimbilir nerelerdesin
Bir zamanlar
Yüreğimi kıpır,kıpır,kıpırdatan
Yaşamıma renk katan
Hayattan bir nebzede olsa
Tat aldırtan sen
Şimdi  hangi okyanuslarda
Hangi meçhullerdesin
Allahim,Bir mucize olsa
-Ben geldimm diye
Çıksan karşıma
Ne yaparım acaba?
Hiç birşey tabi
Amannn gelme bu saatten sonra
Gelme istemem
Demir bile tavında dövülürmüş
Nasil olsa alıştım hasretine
Ama senden bir ricam var
Doğru söyleyeceğine
Söz ver söz ver bana
Bak ben seni hiç untmadım
Ne olur sende unutma beni
Hadi sözümüz söz değilmi
Mahşere kadar biri birimizi
Unutmayalım,unutmayalım emi?
13.9.2008.Münevver Şenol

Münevver Şenol
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**Şakayla Başlarmış Aşk

Coşmaya  görsün  bir  kere  gönül
                               gözü  kapalı  koşuyor  aşka.
                               Ne laftan  anlıyor,ne söz  dinliyor
                               deve kuşu gibi
                                başını  gömüyor kuma.
                                Coştumu  bir kez
                                 deli  gibi  coşuyor
                                 Dağlar  deliyor
                                sanki Dünyayı   o  yaratmış
                                başı  göğe ermiyor
                                saltanatı mı?
                                işte  onu hiç  kimseye  vermiyor.
                                Ama gerçekler, bir  şamar  gibi
                                indi mi suratına
                                Dünya   kaç  bucak mış, görüyor
                                 işte  o  zaman
                                  aklı başına geliyor.
                                 Hayat  bu işte, ne diyeceksin.
                                  hata  de,günah de
                                   ne dersen de  anlamıyor
                                  sözün geçmiyor  asla
                                  şaka,şaka derke   bakmış sın ki
                                  şaka dönüyor aşka
                                 Tabiki  bunların  hepsi ŞAKA.
 3..12.2006

Münevver Şenol
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**Şaşkın Aşık**

Günün gününü tutmuyor senin
Bir gün küsüz birgün barışık
Ne o  aklını karıştıran mı var
Hislerin bile karmakarışık
Aklınsıra beni kaale almıyorsun
Küçücük bir serçeyim senin gözünde
Ama Şaşkın Aşık yanılıyorsun
Ben kartal olur uçarım
Sevenime kanatlarımı açarım
Bir de hille sezmeyim haaa
Atmaca gibi atlar
Leşini akbabalara satarım.
Münevver Şenol.26.2.2008
not:Ammada atmışım haaaaaaaaaaaaa

Münevver Şenol
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**Şimdi Oldumu ya?

Yıllar önce gözlerimi
                                yummuştum aşka.
                                 Birdaha  açmamaya
                                 yemin eymiştim.
                                Kulaklarımı  tıkamıştım
                                sevgi masallarına.
                                 Duyupta  yalana
                                  kanmamak  için.
                                  Yıllarca duygularımı  bastırdım
                                   sandığa  koydum
                                    Açmamak  üzere
                                   kilidi vurdum.
                                    Sen  kilidi  kırarak
                                    girdin içeri
                                   Küskün olan kalbime
                                   hayat verdin can  verdin.
                                   Törpülenmiş  duygularım
                                    sevgin  ile filizlendi
                                    Ama birden  susuverdin
                                    anlamadım  sebep  neydi.?
                                     Neyse canım  boş verrr  gitsin
                                    üçgünlük te  olsa bu heyecan
                                     Ohh canıma değsin.
     2.11.2006  Hayatta  kendinizden başka  hiç kimseye güvenmeyin..

Münevver Şenol
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**Tabib Sen Elleme Benim Yarama**

Hayat çok şey istemedim ben senden
Sadece biraz sevgi,biraz saygı bir tutam da mutluluk istedim.
Bunların hiçbirisi olmadı hesabı tutturamadık
Zaman,zaman soruyorum kendime
Neydi eksik olan hangimizdeydi hata
Yıllarca kaşif oldum su aradım çöl ortasında
Evimin önüne bendler kurdum yıkamasnlar diye
Kendimi siper ettim o zehirli oklara
Şimdiki aklım olsa.Kurban ederdim sana
Kurt köpekleri gibi saldrrlarken bana
Sende onlarla olup alkış tutuyrdun ya
Ama yanldın dostum çünki rövanş bende
Doğrunun yardımcıs ALLAH Bunu unutma
Son gülen iyi gülermiş OHHHH   OH Olsun sana
Not:Değerli dostlarım içimizden bazıları böylede şiir  yazılırm diyebilir.Amaa
damdan düşenin halinden damdan düşen anlar.Ben herkese mutluluklar
diliyorum.6.4.2009....Münevver Şenol

Münevver Şenol
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**Takdiri Mukadderat**

Hayatımda şu üç kelimenin çok önemi var.
Yaz,Ayaz ve Soğuk
Sekiz yıl hasretle beklenen bebek
Ayazın hüküm sürdüğü bir gecede
Yoksulluğa Merhaba dedi.
Ana rahminde yazılmış alın yazısı
Yoksulluk belkide onun kaderiydi
Ama olsun,o bundan
Hiç şikayet etmedi.
Onun için en büyük varlık
Sevmekti,sevilmekti.
O yoksulluğa rağmen
Her şeye göğüs gerdi.
Soğuk Ayaz geceler de
Elbet bir gün bitecekti
Heyhattt  yazı beklerken
Azrail geldi
Babasını aldı ve gitti.
Babaaaa Babaaaa diyen feryatlar
Yeri göğü inletti
İşte hayatının en güzel
Sevgi dolu yıllarıda
O anda bitti
Takii çocukları doğana dek.
Birde mutluluğu onlarla tattı
Fazla bir şey görmedi bu hayattan
Belkide onun mutluluk payı bu kadardı.
Elbet bu soğuk ayaz geceler,de geçecek
Takdiri Mukadderat yazda gelecek ti.
7.7.2008.Münevver Şenol

Münevver Şenol
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**Uykusuz Gecenin Güzel Finali**

Dün gece gözüme uyku girmedi
Döndüm o yana döndüm bu yana uyuyamadım
Koyunları kuzuları saydım ama nafile
Seninle geçen günlerimi
Hatırlamaya çalıştım
Sislerin ardından
Fulu bir kare resim kaldı elimde
İçim acıdı,sordum kendi kendime
Bu kadar temiz bu kadar ulvi sevginin
Mükafatı bumu olmalıydı diye
Oanda gözlerimden süzülen
Birkaç damla yaş
Kahkahayla gülmelerime karıştı
Benim o halimi görenler
Demezlermiydi bu kızda delimi ne?
Amann canım ne derlerse desinler
Umurumdamı sanki bana ne
Çünki seninle ilk buluşmamızda
Yaşadıklarımız geldi aklıma
Bebekte bir çay bahçesiydi
Ve ben teyzemin beş çocuğuyla el ele
Beni gördüğünde bunlarda ne
Der gibi şaşkın bakışını unutamam
Bende boynum bükük biraz mahcup
Teyzem bunları götürmez sen
Sende gidemezsin dedi diyebildim usulca
Ama canım onlardaki sevinci
görmek lazımdı her şeye değerdi doğrusu
Şimdi ağlarken neden kahkahalarla
Güldüğümü anlıyorsunuz değilmi?
Evetttt uykusuz geçen gecenin güzel biten finali
3.9.2008. Münevver Şenol

Münevver Şenol
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**Üzme Kendini Boşa Senin Şahidin (HÜDA) **

Dün akşam düşündüm kendi kendime
Tek pehlivan benmiyim
Çıktım ortaya
Onca millet te ses yokken
Yaa müniş neyine güveniyorsun
Tamam haksızlığa tahammül edemiyorsun
Hatır için ajan olup
Kurye liğide beceremiyorsun
Belanın gözüne,gözüne  gidiyorsun
Kırlangıç bile bir alttan bir üstten uçarken
Ben belanın kah altından kah üstünden
Uçuyorum derken
Bir kuş kadar aklım yok
Yazıklar olsun bana
Sanki benden başka babayiğit
Kalmamış gibi dünyada
Neyi ıspatlamaya çalışıyorum
Kendimi tüketiyorum boşu boşuna
Ne nasihat dinle  nede sen onlara et
İşine gelmiyorsa topla pılını pırtını git
Senin şahidin(HÜDA)
Başkasına hiç gerek yok
Tak sepeti koluna
Sen yoluna Ben yoluma
Sanki başka dert kalmamış Dünyada
Millet bir dilim ekmeğe muhtaç
Şimdi bizimkide işmi yaaaaaa
24.10.2008.Münevver Şenol

Münevver Şenol
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**Var Git Dostum

Yaralıdan  medet  umma
                                 sen  dostum.
                                 Onun   melhemi  olsa   önce
                                  kendine   çalar.
                                  Şunu bilki
                                  karşılıksız   seviyorsun
                                  hergün  destanlar  düzüyorsun.
                                  Ben  herşeyin  farkındayım
                                  ama nafile
                                  Biliyorum  yürek  coşmasa
                                   kalem   yazmaz mış
                                 Leyla,Mecnun,Kerem,aslı  olmasaydı
                                 seven  yanmaz mış
                                  Ne olursun
                                   yüzüme  bir kere  gül
                                   deme   sen  bana
                                   bunu  yapamam.
                                    Benim kalbim  satılık  değil ki
                                    onu pazarlarda   satamam
                                     sevmemiş ken
                                     sevmiş  gibi   yapamam
                                     senin  vebalini ise
                                      hiç  üstüme  alamam
                                       Var git
                                        yaralıdan  medet umma
                                        sen  dostum
                                        Onun  melhemi   olsa  önce
                                        kendine   çalar.
   Herkese   karşılıklı  seven   bir kalp  dilerim.

Münevver Şenol
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**Veda Etmeden Gidersem Sensiz**

Canimmm, sensiz günler geçmez derdim
günler, aylar değil,bak yıllar geçti.
Nasıl dayandım sensizliğe?
Nasıl dayandın bensizliğe?
Şaşıyorum kendime,ama
bizi ayıranlar utanmadılar
Geldi de geçti dediler
ne kadar kolay söylediler değilmi.
Tabi ayrılığın onlar yaşamadı ki
Sabaha kadar hayal kurup
maziyle hesaplaşmadı ki
Uyuyabilmek için gökyüzünde
yıldızları saymadı ki
Gözyaşlarıyla ağlarken
yastığına kapanıp
Hıçkırıklarını boğmadı ki
şimdi insanlar sevgisiz
bedenin içinde ruhsuz.
Bak gene gün doğmakta
işte bir gün daha geçecek sensiz
ve bensiz.
Tek korkum son defa veda etmeden
Bu Dünyadan gidersem sensiz
Münevver Şenol.31.3.2008

Münevver Şenol
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**Vurgun Yedim

Ne ümitlerle dalım ben
Hayal Denizine
Çok kötü vurgun yedim
Şimdi kırgınım,üzgünüm
Yılgınım Dostlar
Ben Gardaş 2yi, Yürü dostum anca gidersin,Bu insanlar anladıysam eğer
Daha bir çok şiirimi
Boşa yazmadım.
hepisi gerçek
Şimdi dostum demeye utanıyorum
Gerçek yüzlerini görünce
Dostum olmadıklarını,geçte olsa
öğrendim artık
YARABBİM bu dünyada günahtan korkan
insan kalmadı
Doğrumu,yanlışmı diye araştırma dan
Yargısız infaz yapıp,ipi çekiyor.
Soruyrum şimdi sizlere
Bu nasıl insanlık,bu nasıl vicdan
Arkandan atıp,tutup
gıybet ediyor
Yüzüne gelince de utanmadan
Pişmiş kelle gibi gülüyor Dostum
Ben ne desem boş
bunlar alışmış kötülük üretmeğe
Hem arlanmaz,hem uslanmaz
ALLAHA havale ediyorum,ben onları
Göreceksiniz yaptıkları
yanlarına kar kalmaz
HAKKIN Adaleti öyle büyük,ki
Ah almayın ne olur
Ah alan iflah olmaz.
29 10 2007 Münevver Şenol
Dostlarım lütfen(çerkez mahmut kalfanın hazin sonu) ve benim (Baba)
Şiirimi okursanız insanların yaptığı
kötülüğün öbür Dünyaya  bile kalmadan
gördüğü nün ıspatıdır.

Münevver Şenol
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**Yakın Beni Sabun Yapın Ama Parfümü Bol Olsun**

Tanrım nedir bu insanların hali
Sanki her şeyi onlar biliyor
Hep onlar haklı hep onlar doğru
Belliki insanlardan çok darbe yemiş
Onun için  insanlara güvenemiyor
Farkında olmadan oda etrafındakileri üzüyor
Yalanım yok Vallahi diyenlere inanmayınız
İşte esas yalancı onu diyenler
Sanki ben hiç yalan süylemedim mi?
Söyledim tabi ooo hemde ne çok
Ama benimkiler pembe yalandı
Hani şu arabulucu pembe,pembe yalandan
Eğer buda suç ise  ne yapayım
Razıyım cezamı çekmeye
İşte ozaman yakın beni sabun olayım
Ama parfümüm bol olsun
Güzel kokulu sabunları ben çok severim
Yada koyun beni gaz odasına
Verin gazı gitsin gitsin abi
Ben böyle fırıldak dünyada yaşamak istemiyorum.
19.10.Münevver Şenol

Münevver Şenol
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**Yanlızlığı Sevmiyorum**

Kızmayın isyanıma dostlarım
ne olur
Bak gene yanlızım
Ben gene yarsızım
Elleri kollarında yar
Benim ise bir yanımda deniz
Önümde upuzunnn yol var
Peki söylermisiniz
Benim o insanlardan neyim eksik
Onların benden ne fazlası var?
19.5.2008.Münevver Şenol

Münevver Şenol
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**Yaşamdan İki Kesit**

Eskiden karşı tepelerde yanan
Tek tük ev ışıklarını seyrederken
İstanbul Pendikte
Annemin evinin balkonundan
Adaları seyredişim gelirdi akıma
Şimdi bakıyorumda,ne yazık
Karşıki tepeler çok katlı
Bloklarla dolmuş
Her yer ışıl,ışıl
Benim Adalara benzettiğim
Tek katlı evler onların arasında
Sıkışmış kalmış
Ah diyorum içimden
Bu ışıltlı evlerde oturanların
Ne fazlası var
Şu tek katlı evlerden?
Belki daha lüks
Yaşam şartları daha iyi
Ama şu küçücük evlerdeki kadar
Mutlumu durlar diye sormuşum dur kendime
Şimdi Eeee kardeşim yani
Bundan sana ne
Dediğinizi duyar gibiyim
Evet dostlar ben iki kesimide yaşadım
Küçücük konduda nefesimle ısındım
O soğukta ölümü hiç bu kadar
Yakın hissetmemiştim canımda
Ama lüks evlerde her yer sıcak
Dışarısı donuyormuş
Allah Allah bak sen şu işe
İşte dostlarım hayattan size iki kesit
Biri varlık,Biri yokluk
Ben bunların ikisinide yaşadım
Allah bir daha yaşatmasın AMİN.
18.8.2008. Münevver Şenol

Münevver Şenol
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**Yenge Yenge Kezban Yenge? **

*Kezban Yenge**

Pusuya yatan tilki gibisin
dört gözün açık
Her lafa maydanoz olur
limon sıkarsın
Birde meraklısın,ki
sormayın gitsin
Meraklı Melahat yanında
meraksız kalır
Kim haklı kim haksız
hep sen bilirsin
Dokuz ayı beklemeden
yedi ayda doğan
bebe gibisin
Fikrini kabul etmeyenin
vah,vah haline
Aklın sıra tiye alır
inceden,inceye
alay edersin
Yaa kardeşim
sen kendini ne sanıyorsun
sen kimsin?
Yenge yenge
Kezban yenge
Başımıza muhtar mı olcen
kezban yenge?
Yenge yenge
Kezban yenge
Aza mı olcen
kezban yenge?
23.2.2008 Münevver Şenol

Münevver Şenol
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**Yıkılmadım Ayaktayım**

Baharıma hazan düştü
Yazı görmedim
Pırangalar ayağımda
Sanki hükümlüyüm ben mutsuzluğa
Çürümeye terk edildiğim zindanlarda
Göğün mavisine hasret
Güneşi görmeden yaşadım
Ben yıllarca
Özgürlüğe susamış,özgürlüğe muhtaç
Ama umudunu hiç yitirmeden
Nağmerte boyun eğmemiş
Başı yukarda göğüsü dik
Yıkılmadan ayakta kalmayı başarmış
Tıpkı bir anıt gibi
Ben kendine güvenen biriyim
Pırangalar,hücreler
yıkamaz beni
Ben kükreyen bir Arslan gibiyim
Yıkılmadım ayaktayım.
19.5.2008.Münevver Şenol

Münevver Şenol

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

**Yıllar 2009 İlk Şiiri**

Ben yıllar,ca senin Küheylan,nın oldum
Sen ise kurnaz jokey
Bir bindin sırtıma,
birdaha indiremedim
Hem seni taşıdım
hem sülaleni
Ne olurdu hiç değilse
bir Teşekkür etseydin bari
Ne gezerrrrr
Sanki beni vazifeli
bir köle tuttun
Evin yolunu sık,sık unuttun
Hatırladığın,da oldu elbette
Ozaman,da bana
çocuk doğurttun
Ben onları uykusuz kaldım büyüttüm
Sen ise gecelerin adamıydın
kendini avuttun
Kırk iki yılımı mahvettin ama
Çocuklarım için pişman değilim
Çünki onlar benim
en büyük servetim
Senin gibi sorumsuz bir Baba
olmayacak,larından eminim
Genede onları bana  kazandırdığın için
sana çok teşekkür ederim
Geçi sen kötü bir Baba
kötü bir dost değilsin
Amaaa,bana sadık müşfik
Bir koca  olamadın
Neyse geldi,de geçti
boşuna koskoca yıllar
Bundan sonra sakın ha bilirim deme
Geçti burun pazarı
Sür eşşeği Niğdeye.
Münevver Şenol.    2009 yılın ilk şiiri herkese Yeni Yıl Hayırlı Olsun

Münevver Şenol
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**Yıllar Sonra**

Telefonda -Aloo yarın sana geliyorum,diyen ses
Yıllardır görmediğim çocukluk arkadaşım
Cevriyenin,sesiydi
O an nasıl da mutlu oldum bilemezsiniz
Gerçi sık olmasa da  arada sırada Alo,laşırdık
Ama bana kalmaya geleceğine inanamadım
Evet geldi işte can arkadaşım şu an karşımda
Yılların hüznü düşmüş olsada yüzüne
Boncuk mavisi gözleri gülüyor hala
Birden yıllar önceye gittik
Kiminde ağladık,kimine ise kahkahalarla güldük
Durduk,durduk sarıldık hasret giderdik
Meğer anacak ne çok anımız varmış
Halbuki çocukken birbirimizden hiç ayrılmazdı
Evlenince her birimiz bir yerlere dağıldık
Gerçi eski arkadaşlar hepsi birleşmiş
Gün yapıyorlarmış
Ama içlerinde bir ben yokmuşum
Olsun genede beni hiç unutmamış anıyorlarmış
Kısmet böyle imiş ne gelir elden
Yakında olup unutulmak tan sa
Arada bir  olsada hatırlanmak
Oda güzeldir
Canım arkadaşım geldin ya beni  mutlu ettin
Onun için sana çoook teşekkür ederim
Yanlız senden bir ricam var
Bedriye teyzenin Şükran,canım kardeşim Hanife,
Sırma teyzenin kızları arkadaşım Necla ve kardşi Serpil
Sebahat teyzenin kızı arkadaşım Günay
Ve arkadaşım Necla ildeniz,e selamlarımı iletirsen
Sana Çoook teşekkür ederim
Birgün buluşmak dileğiyle?
Münevver Şenol (Çevik)  2 12 2008

Münevver Şenol
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*-Ağır Abiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii*m**

Özelime  sevgili Müniş
                                       diye  yazarken
                                       Sohbetler de
                                       selam bile almıyorsun.
                                       Allah, A llah
                                       nedenki  acaba?
                                       HIII  Anladım
                                       sen Ağır Abi takılıyorsun
                                       Sana iyi  takılmalar dostum
                                       Benim Anam değilsin
                                       Babam  değilsin
                                       Sevdiğim? Hiç  değilsin.
                                       Selamı almışsın  almamışsın
                                        Benim  için   hiç  farketmez
                                         (PARK  ETMEK   YASAK)
                                        Bu araba buraya  da
                                        Park  etmez
                                        Çekicile  alır  gider
                                        Bıraktığın  yerde  bulamazsın
                                        Ağır Abi dikkatli  ol
                                         Fazla ağır  takılma
                                          Bir  düştün mü? M aazallah.
                                          Birdaha  kalkamazsın
                Münevver Şenol

Münevver Şenol
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*Ah Annem*

Evlat hasretiyle
Yedi yıl yandın kavruldun
Kırk Ahmet bir Mehmetten para topladın
O parayla gümüşten hamaylı yaptın
Karnında ıngaa diye ağladım
Buna sen bile şaştın
Gittin alimlere danıştın
Bilemezdin ki
Ben bu kaypak dünyaya gelmek istemediğim için
Ağladım
Bu dünya gerçekten kaypak be anne
Demediğine dedi diyorlar
Aslında seni sevmeden yüzüne gülüyor
Sıkıyı görünce kaçıyorlar be anne

Senin arkanda da mı gözün var?
Herşeyi görüyor hissediyorsun derdin
Keşke öyle olsaydı da
Kaypakları önceden sezseydim
Dostlarımı ona göre seçerdim anne

MÜNEVVER ŞENOL 06.11.2007

Münevver Şenol
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*ALLAH Affetsin Seni*

Ben yaralı bülbül,idim
Gül diye kondum
Kaktüs dalina
Dikenlerini batırıp
Kanattın beni
Şevkatle yaramı
Sarsaydın eğer
Bende pamuğum diye
Severdim seni
Ardıma dönüp bakmadan
Mazimi her an anmadan
İçin, için kahrolup
Her gün yanmadan
Dut yemiş bülbül gibi
Susarmıydım hiç
Ben bu hallara düşecek
İnsan değildim
Sen beni dermansız
Derde düşürdün
Şimdi benden özür dileme
Affetmem seni
Affederse ancak
ALLAH Affetsin seni
24.11.2007. Münevver Şenol

Münevver Şenol
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*Aşkın Büyüsü *

Ulaşılmaz dediğin aşkın uğruna.
                       Tükettin ömrünü değdi mi şimdi?
                        Yandın yandın kavruldun aşkın narına
                         Su, Leyla misali inledin öldün mü şimdi?
                         Hani bozulmaz dediğin aşkın büyüsü.
                         Ne çabuk çözüldü? sorarım şimdi
                         Nasıl olsa benimsin dedin.
                         Ardına bile bakmadan gittin.
                          Hadi benden de sana güle güle.
                           Sen bunu çoktan hakettin.
                           Yürüüü anca gidersin.

  15.9.2006.Mersin  Bu şiirdeki katkılarından dolayı tatlı cadı Nevin Özveri ve Aysel
Cavaş'a teşekkürler ederim

Münevver Şenol
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*Baba*

Baba
Sen gittin ya,
Bu dünya batmadı, öylece duruyor baba.
Birazcık daha kirlendi,
Ama, genede durmadı, dönüyor baba
Namussuzlar öldü ya!
Yerine yenileri doğdu büyüdü.
Atasını, dedesini aratmıyor,
Onları bile solladı baba.
Eskiden insanlar,
Cezanı öbür dünya da çek inşallah diyordu.
Ama, Tanrının bile sabrı kalmamış herhalde.
Onların cezasını, bu dünyada veriyor baba.
İnsanlar aptal mı anlamıyor,
Kör mü oldu, görmüyor.
Sağır mı oldu, duymuyor.
Gene de bildiğinden  şaşmıyor baba.
Doğruluk, dürüstlük soydan gelirmiş,
Ne olurdu,
Genlerime azıcık, azıcık hile katsaydın ya baba.
Bu dünya da doğruluk para etmiyor.
Zenginin ise gözü doymuyor,
Ver ver yetmiyor.
Garibin bu dünyada çilesi, hiç bitmiyor.
Haram yemeyene, kocaman bir aptal diyorlar baba.
Kocaman bir aptal...

20.10.2003

Yorum:Süheyla Kurnaz

<EMBED src='http://www.suheylakurnaz.com/sesli/Baba_Munevver_Senol.wma'
autostart=true>

Münevver Şenol
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*Bayramınız Kutlu Olsun*

BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN 2

Eskiden bayramda gelmeyen bazı dostlara
Gücenirdim küserdim
Bak ben gene size dost diyorum
İster sevdiğim olsun,ister sevmediğim
Şimdi onlara ne küsüyor
Nede güceniyorum
Çok şükür,oğlum var gelinim var
Dostlarım ve dinlediğim Radyolarım var
Siz gelmeseniz de olur
OH çiklatalar tatlılar bana kaldı
Afiyetle yiyiyorum
Üzerine orta şekerli kahvemide içiyorum
Dost bildiklerim
Sizlerede tavsiye ederim
Afiyet olsun diyorum
Siz gelmediniz ama
Ben genede bayramınızı kutluyrum
Bayramınız Kutlu olsun
Münevver Şenol 14 10 2007

Münevver Şenol
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*Beni Burada Bulursun*

Ben kasvetli yerleri hiç sevmem oralarda arama.
Bulamazsın sen beni
Ben neşeyi, sohbetin güzelini severim.
Soracaksan oralardan sor beni.
Şu kısacık hayatta
Fitne fesat ne kazandırır ki insana?
Bu dünya sanada yeter banada.
Sen sazın, sözün, türkünün sesine gel dostum.
Halay çekenlerin başında bulursun beni.
Artvin'in ATA Barı, ANKARA'nın Misketi.
Nerede kaldı Efesi? Egenin'de Zeybeği.
Dadaşın Hançer Barı, Anadolumun halayı.
Haydi uşaklar horana, geliyor kemençe sesi.
İşte böyle dostlarım.
Güzelliklerde ara beni ancak orada bulursun.
Beni burada bulursun, buralarda ara beni.
5.10.2006

Münevver Şenol
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*Beni o Zaman Anlarsınız *

Gün gelirde öldüğümde,Anam diye
                               arkamdan çook ağlarsınız
                               yasımı tutar karaları bağlarsınız
                               zaman herşeyin ilacı derler,ama
                               herkese göre değil bu
                                acınız biraz hafifler belki
                                genede unutamassınız
                                Bayram seyran geldiğinde
                                içiniz burkulur
                                O zaman beni Fatihayla anarsınız
                                 Beni en iyi ne zaman biliyormusunuz
                                  Ana olduğunuzda anlarsınız
                                  İşte o zaman daha iyi anlarsınız.

Münevver Şenol
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*Benim Babam*

Mahmut kalfa benim Babamdı,ben kendimi bildim bileli herkes ona Mahmut
kalfa derdi ve öylede Öldü.Ama onun yanında çalışan,amele usta oldu,usta
kalfa,kalfada müteahit,? Babam hep kalfa kaldı müteahit Mahmut bey olamadı
birtürlü,evler yaptı apartmanlar villalar yaptı övgüler aldı herkesi ev sahibi yaptı şu
yalan dünyada kendi evsiz  sefalet içinde yaşamanın en büyük
payıda bize kaldı,Annem kızar- Senin hakkın olan parayı müteahit sana veriyor
sen gidip ustanın amelenin maaşını ödüyorsun,senmisin iş veren? bırakta o
ödesin  bizde perişanız.Babam,-Bak hanım sen ve çocuklarımız iyi günde kötü günde
beraberiz ama onlar öylemi? İnşaatta yattıkları yeri görsen ağlarsın,adamların parasını
vermiyor şerefsiz bugün git yarın gel,senin sefer tasına koyduğun yemeği bitiremediğim
için beğenmedim dışarda yedim
sandın değil mi? Onlar koca      somuna yüz gram peyniri katık ederken ben
evden getirdiğim yemeği nasıl yerim,gerçi ısrarıma dayanamayıp hatır için birkaç lokma
alıp çekiliyorlar tabi,bende yiyemiyorum boğazımdan geçmiyor
anlıyormusun? Annem her zaman bana- Baban gibi aşırı merhametlisin ama olma o
ağlayanı görmesin çıkarır üstündekileri verirdi hem bizi sefil etti kendiside bir gün
görmedi bak o öldükten sonra çalıştım parayı tuttum sizleride gül gibi büyüttüm
evlenmedim ev sahibi yaptım,Ama sen benim şartlarımda kalsaydın o merhametin
yüzünden  aç kalırdın perişan olurdun deyince bende Anne ikinci şıkkı seçer
evlenirdim,yani zengin birini bulunca evlenirdim deyice Annem -Sende bu çene  varken
doğru demezmi? Bende  yok Anacığım ben senin kızınım dedim.İşte buda yaşanmış
münişin hayatından bir kesit,Biliyormusunuz o melun kaza günü sefer tasında bitmemiş
yemeği ve yarıda söndürdüğü sigarası vardı.
12.9.2006 aşam diliyorum,zehranıma katılmayı da özldim
 belki bu cuma bunu okurum sevgiler münişherkese kazasız belasız bir yaşam
dilerim.Münevver Şenol

Münevver Şenol
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*Benimi Andın? *

Dün hiç durmadan,hıçkırıklar tuttu
                                    Allah,Allah,sabahın köründe kim arar dedim.
                                    Aklıma gelen isimleri saydım,bir,bir
                                    Ama hiç biri değil
                                    En son sen geldin aklıma
                                     Tık diye duruverdi
                                     Hayret,hiç arayıp sormaz dedim
                                     Doğrusu çok merak ettim
                                     Neydi beni andıracak?
                                      Sanki kovalayan vardı,arkandan
                                       Kaçıyordun,bucak bucak
                                       Sana iyi anmalar güzelim
                                       Bundan sonraki yaşamında
                                        Mutluluklar dilerim
                                        Yediveren güllerimden
                                        Sunuyorum kucak,kucak

Münevver Şenol
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*Bu Kalp Belki Son Kez Atacak *

Biliyor musun, seni görmeyeli.
                               Sanki aradan asırlar geçti
                               Unuttum artık onu diyordum
                               Yanıldığımı seni görünce anladım
                                Yıllar sonra nerden çıktın karşıma
                                 Seni gördükten sonra, anılarım depreşti.
                                  Kabuk bağlayan yaram
                                  Oda şimdi kanıyor.
                                   Uçup giden yıllara için  için yanıyor.
                                   Yıllar sonra nerden çıktın karşıma
                                    Başını sallayarak, bana  dudak bükmüştün.
                                     Sitemli bakışını keşke hiç görmeseydim.
                                     Ah! Vefasız beni unuttun hıı, der gibiydin
                                      Yanılıyorsun aşkım, ben seni hiç unutmadım.
                                       İlk aşk unutulur mu hiç
Bunu sende biliyorsun.
                                       Ruh bedenden çıksa bile
                                       Aşkımızı öldüremez.
                                       Bu aşk ateşi MAHŞERE dek yanacak.
                                       Bu kalp bu aşkla doğdu büyüdü
                                       Onunla da son bulacak.
                                       Ver elini koy kalbime
                                       Bak belki de  senin için son kez atacak.
                                       TİK,TAK,tik,tak,tik,tak----
       7.10.2006   İNŞALLAH KİMSENİN KALBİ BÖYLE SON KEZ ATMAZ.

Münevver Şenol
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*Buna Hakkın Yok Müniş*

Hay  Allah  beni kahretsin
                                       Sen  benim neyimsin
                                       Ben senin   neyin?
                                       Dosttan  başka,hiç  birşeyin
                                      Soruyorum
                                     benim seni  üzmeye
                                     hakkım varmı  acaba
                                    Hayır,hayır  Asla
                                    Peki,bu hakkı  kimverdi bana
                                   Hiç kimse vermedi
                                   vermiş olamazda
                                   Ben kendi kendime
                                   Gelin  güvey  oldum, galiba
                                   İyi  niyetliliğin  mükafatı
                                   bu olmamalıydı
                                  Zaten   iyilik  garipliktir
                                  demezlermi dünyada
                                  Şimdi benim  yazdıklarıma
                                  Of  çektiğini  duyar gibiyim
                                  Bak bunu  hissettim
                                  tam şuramda,sol yanımda
                                 Ama  ne olursun,sen  üzülme  kıyamam
                                  Ben  ağlarım  kendi  adıma
                                  Sen  benim neyimsin
                                 Ben senin neyin?
                                 Dosttan  başka,  hiç bir şeyin
                                 Hay  Allah  beni  kahretsin,neden mi?
                                 Çünki,hakkım  olmadığı  halde
                                  Seni  üzdüğüm  için

Münevver Şenol
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*Canım Arkadaşım*(Sevim Erdoğan Tezel.AKROSTİŞ)

Sevginin timsalisin sen
                                 Ey  yüreği güzel kadın
                                 Varmıydı  kaçarcasına
                                 İzinsiz çekip gitmek
                                 Müniş gibi tüm dostların,bak

                                 Elemlere gark oldu
                                 Resmine bakan gözler
                                 Dağlandı kanla doldu
                                 Oyunmu sandın ölümü
                                 Galiba  bu biraz ağır oldu
                                 Aklım sırrım ermiyor
                                 Nedense hafızam durmuş sanki

                                 Tatlı bir şaka bu de
                                  Ey güzel yürekli kadın
                                 Zerafetin timsali
                                 Emsalin varmı senin
                                 Lal olmuş bütün diller bak tutuyor matemin

Münevver Şenol
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*Çaresizim*

Çaresiz iki kumru  tanıdım
Pır, pır eden yüreği
Elleri bağlı
Dilleri suskun
Vurgun yemiş yüreği
Çaresi yokmudur
Nedir bunun gereği
Yoksa acı çekmek midir
Sevenlerin kaderi?
Onlarda diyorlar ki
Atın bizi denizlere
Okyanusun derinliklerinde
Boğulup kaybolalım
Yada insafa gelin
Çözün ellerimizdeki zincirleri
Bizde eller gibi
Mutlu olalım
AMİN
Bu şiirim tüm kumrulara gelsin.
Münevver Şenol.  2.2.2008

Münevver Şenol
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*Çektiklerim Sizin İçin

Hayat çizgimde zorladılar beni.
                                  Bir inat uğruna hatayı ben kendim yaptım.
                                  Anladım ama çok geç kalmıştım.
                                  Biliyor musun küçüğüm? Karnımda sen vardın.
                                  Kıyamadım birtanem sana kendime kıydım.
                                  Suçun yoktu ki nasıl kıyardım sana?
                                  İyi ki doğdun kara gözlüm.
                                  Seni doğurduğuma hiç pişman değilim.
                                   Senden sonra iki Aslanım da geldi dünyaya.
                                   Birini evlendirdik darısı öbürünün başına.
                                   Sizde benim gibi geline, toruna karışın.
                                   Hayat bir maraton sizde yarışın.
                                   Ama bir inat uğruna  benim yaptığım hatayı yapmayın.
                                   Sizler iyi günler görün, iyi yaşayın.

     01.10.2006

Münevver Şenol
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*Dertleşmeye geldim Babam seninle 4*

Canım Babam  gene ben  geldim,Anılarımıza  kaldığımız  yerden devam
edelim,Evet,teyzem lerden  beni almaya  geldiğin günü hiç unutamam,öyle
mutluydum ki,senin daha yakacak  alamadığını  paramızında  olmadığını duy_
mazdan geliyordum.Çünki  ailemle  olmak beni mutlu  edicekti,annemi  kardeşimi çok
özlemiştim,Gideceğim Okul evimize  bir hayli  uzaktı ama olsun bütün çocuklar toplanıp
şiirler okuyarak gidip geliyor duk ta uzaklığı
farketmiyorduk bile,Ama Babamın   dediği gibi  ben nane molla gene  sık sık
ateşleniyorum,Annemde gaz lambasının  gazyağından sırtıma göğsüme sürüp  gazeteyi
delip benim  sırtıma  göğsüme koyuyor öyle huylanıyorum ki
hışır,hışır kağıt sesinden  birde kaşınıyor sormayın,ağlıyorum bu seferde
Annem başlıyor söylenmeye bak kardeşin sağlıklı soğuğa dayanıyor sen
marazlı doğdun öylede gidiyorsun  bıktım senin  hastalığından  diyince çok
gücüme gidiyordu sesizce ağlardım,hatta karnında beni doğururken  sezeryan ameliyatı
izi olmasa acaba ben annemin  öz kızı değilmiyim derdim
Eskiden Okullarda sağlık konturolu yapılırdı bir gün doktor koca  sınıfta bir
nejlayı birde  beni uzun uzun muayene etti ve öğretmenle  özel  konuştu
Öğretmenimiz ikimizinde annesini çağırdı ve  bizden  verem  savaş dispanserinden
göğüs filimimizi istedi çektirdik   ikimizinde akciğerlerinde
duman göründü yani zafiyet eğer  tedavi olmassak vereme çevirir miş.
Nejlayla beni koşu yolunda valide bağı pravantoryumuna  yatırdılar,tam evime
kavuştum  hasret bitti derken gene evimden ayrıldım,iyiki  nejla vardı
ama o benden altı ay küçük olduğu için ayrı yatakhanelere  düşmüştük  ama
gündüz beraberdik,gün aşırı penesilin iğnesi yapıyorlardı  oda öyle canımızı yakıyordu ki
sormayın,Birgün ben nejlaya benim iğnemide sen ol daha çabuk
iyileşirsin dedim sevindi ama  kıza ağır geldi ayakları tutulmaz mı? Öyle
korktum nejlayı sırtımda  taşıyorum,o gıgıkcık canımla birde o akşam sinema var nejla
benim sırtımda  tabi,Nejlayı bir gün   öyle taşıdım,Hafta sonu annelerimiz gelirlerdibize
meyveve temiz çamaşır getirirlerdi,ama orada herkez kilo alırken   biz ağlamaktan kilo
vermişiz doktorumuz  buradan kilo almadan gitmek yokçünki zafiyetin arkası  verem
dedi,bir gün resimci geldi
arkadaşlarımda  hadi sende gel hatıra olur dedi  bende girdimama annem
ancak  dönüş param  var diyince bende resimciye param yok dediğimde
adam çok kızdı  fotografı yırtıp,yırtıp atarken  para yoksa resimde yok dedi
gene çok üzülmüştüm hemde  arkadaşlarıma   mahcup  olmuştum  halbuki
Anneme  babam niye  beni görmeye gelmiyor onu çok  özledim dediğimde
izmitte iş buldu çalışıyor kızım çıkınca  sıcak  eve gelsin dedi diye  yalan söy_
lüyormuş,çünki biliyorum babam  beni orada görmeye  gelince ben ondan
ayrılamıyacağımı bildiği için gelmiyordu ama  tedavim daha önemliydi ,Evet
nejlayla  kilo alıp iyileşerek  evimize geldikve ben babamı ne kadar özlemişim ki
günlerce onun koynunda yattım ve her gece ALLAHIM bu artık
son olsun  beni babamdan ayırma AMİN diye dualar okuyordum ama o melun kazanın
bizi ebediyen  ayıracağı hiç aklıma   gelmemişti.canım Babam gene efkarlandım bak
göz yaşlarıma mani olamıyorum,eminim kisende üzülüyorsun  neyse üzülme ben sana
kıyamam hadi bu akşamlıkta bu kadar yeterben gene gelirim  benim canım
babacığım.Kızın Münevver

Münevver Şenol

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

*Eğer Beni Özlersen*

Eğer  birgün  sende   beni  özlersen
                                Şiirlerde   mısralarda  ara
                                 orada   bulursun
                                 Kederi   hüznü  at  sen  içinden
                                 Bak   göreceksin   o zaman
                                 daha   mutlu  olursun
                                 Benim için  senin için
                                  şarkılardan fal tut   avut  kendini
                                  Ama  istersen   adımı hiç anma
                                   unut   gitsin
                                   kimler unutulmadı  ki?
                                   Yeterki sen mutlu ol
                                    bu yeter bana
                                   Bu dünyada  iki yüzlü insanlardan  usandım
                                    her yüzüme güleni  dostum dur  sandım
                                    isyan ettim kimi zaman
                                    derdime yandım
                                     Genede   seni  sevdiğime
                                     pişman değilim
                                     Sevdan bir ateş  oldu  yaktı içimi
                                     acılara karıştım
                                     Hasretinse  dağlar gibi
                                     ona  bile  alıştım
                                     Gururum  engel   oldu
                                     gitme  kal  diyemedim
                                      Yıllar   sonra bana yaşattğın  bu   duygu  için
                                       Sana çok   teşekkür  ederim
                                       Sana çok  teşekkür  ederim

Münevver Şenol
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*Engelli Hasanın Gerçekleşen Rüyası*

Baba artık okula gitmek istemiyorum
-Büyüdüm sırtına yük oluyorum
Kilo  akmıyayım  diye
çokta yemiyorum ama
gene olmuyor
Geceleri sesiz, sessiz ağlıyorum
Ellerimi açıp RABBİME
Babama kuvvet ver diye yalvarıyorum
Hergün senin sırtında okula gitmek
Beni çok üzüyor
kahrediyor biliyormusun Baba
İçimden ah diyorum
Herkes gibi bende yürüyebilsem
Arkadaşlarım top oynarken
O topa birde ben vurabilsem
Attığım şutla kalenin ağın delip
GOLLL GOLLL diye
Ah bende bir bağıra bilsem
Babası inşallah oğlum
sen hele bir yürü
ben düveyi satıp sana
futbolcuların giydiği
ayakkabılardan alacağim
almassam şerefsizim
Hasanın gözleri parladı
Baba içimden öyle geliyorki
yürüyeceğim galiba
Gel Baba tut ellerimden
AAA mucize buna derler
Hasan ayağa kalktı
dimdik duruyor
Baba bırak ellerimi dedi
bir iki adım attı
Şükür YARADAN  mucizeler yarattı
Baba oğul sarıldı gözyaşları
hıçkırığa karıştı
Hasan yürüyor şimdi
Hayali gerçek  oldu
bizde diyelim ki  gerisi
Tüm engellilerin başına AMİN
17 11 2007  Münevver Şenol

Münevver Şenol
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*Etme Kulum Kalmaz Yanına*

Sevgi o kadar büyüktür ki,
Ah! bir kalbe girmeye görsün.
İnkar etsen  edilmiyor,
Kovuyorsun git diyorsun
Ama bir türlün gitmiyor...
Nefreti yaşamaya gör,
Bir çığ gibi, büyüyor büyüyor,
Ama bitmiyor.
Bir zamanlar sevgi tarlasında  bende vardım,
Sevgi eker, sevgi toplardım.
Ne kadar da mutluydum,
Yerimde duramaz, sevincimden,
Hop hop, hoplardım.
Ama kasırga gibi estin,
Kara bulut gibi çöktün sevgi tarlama.
Söyle! ne istedin ki benden,
Ne kötülük yaptım ki ben sana?
Her şeyi mahvettin,
Bu gün çığ gibi büyüyen neretim sana.
Hani beni çok seviyordun, ölüyordun ya uğrumda.
Şimdi ne oldu?
Sana kızmıyorum, acıyorum.
Çünki sen bir zavallısın.
Kendine hayrın yok ki.
Ama bu senin suçun değil,
Sana sevgiyi öğretmeyen, ananda.
Onada kalmadı ya bu dünya
Şimdi mutlu mu?
Yaptıkları kar mı kaldı yanına?

Yorum: Süheyla Kurnaz

<EMBED
src='http://www.suheylakurnaz.com/sesli/Etme_Kulum_Kalmaz_Yanina_Munevver_Se
nol.wma' autostart=true>
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*Geçmişe Bir Sünger Çekmek İstiyorum*

Bu sabah seher vakti
Kuş sesine uyandım
Balkona çıktım
Oanda bütün camilerden
Ezanlar okunuyordu
İçimi bir huzur kapladı
Ellerimi açtım dualar ettim
Allahım Yurdumu selamete çıkar diye
Uykumda kaçtı zaten
Zaman tünelinde
Geçmişe yolculuk yaparak
Hayale daldım
İyi geçen günlerimi getirmek istedim
Gözlerimin önüne
Oda ne, kötü günler geçit vermiyor
Hemen geçiyor iyi günlerin önüne
OF beee diye isyan ediyorum
Meğer ben ne günler yaşamışım ömrümde
Birden silkinip kendime geliyorum
Demin sesli düşünüp nasılda bağırmıştım
Şimdi geçmişe bir sünger çekmek istiyorum
Ama ne kadar başarılı olabilirim,bilemiyorum
Kötü günleri düşünüp üzülmek yerine
Güzel günleri hayal edip
Mutlu olmak istiyorum
Hiç değilse geriye kalan ömrümün
Sefasını sürmek istiyorum.
Münevver Şenol. 23 1 2009

Münevver Şenol
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*Gidenlere Uğurlar Ola *

Gönül kapım herkese açık
                               Vefasızlar gitti ya? Gitsinnn
                               Bak,yenileri geldi doldu içeri.
                               Yeterki sen gönülden sevmesini bil
                               Bilmeyenlermi? Önemli değil.
                               Zaten ben onları  çoktan sildim defterden
                               Sakın merak etmeyin dostlar
                               Bende seven bu koca yürek varken
                               Yanlız kalırmıyım hiç?
                               Giden gider
                                kalan dostlarım bana yeter
                                Hadi gelin kısa keselimde
                                aydın havası olsun.
                                Seven gönüller sevgiyle dolsun
                                Yeni gelen dostlara hoşgeldin derken
                                 Vefasızlara hadi güle,güle
                                  Onlara uğurlar olsun

Münevver Şenol
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*Gitmek Çözümse Eğer Hadi Git*

Kaçıp gitmek,çözümse eğer
                         hadi git gidebildiğince
                         ardına  bile bakmadan git
                         adımı  unut  istersen
                        Ama soruyorum sana
                         neden  uzaklaştın,ki  benden
                        doğrusu  hiç anlayamadım
                        zarar gelirmi sandın
                        ne yazıkki yanıldın
                        ben sevgiyide,hüznüde
                        içimde yaşatmasını  bilirim
                        Tıpkı sevgiye muhtaç
                        bir kedi gibiyim
                        başımı okşayınca  sokulup
                        Pisst diyince gücenir
                        hemen giderim ben
                        başkaları gibi
                       arsız değilim
                       vicdanen gönlün
                      rahatsa eğer
                      daha sana ne diyebilirim
                       ben sevgimi hüznümü sırtlayıp
                       Arslanlar  gibi gitmesini de bilirim

Münevver Şenol
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*Hayret Yıllar Nasılda Geçti*

Hayret yıllar nasılda geçti
Beni gördüğün günü hatırla bak,
Mevsim ilk bahardı.
Yanaklarımda gamzeler, gülünce güller açardı.
Bazen naz olsun diye, sana surat asardım.
Gönlümü almak için, ne numaralar yapardın.
Ayakların dolaşır, çarpuk çurpuk basardın.
Şimdi arkama dönüp te baktığımda, HAYRET.
Yıllar bir su gibi, nasıl da geldi geçti.
Hastalıklar diz boyu,
İkimizide otadan bir hızar gibi biçti.
Şimdi mesim sonbahar,gülen yüzden eser yok.
Yanaklar soldu artık, gamzelerde kalmadı.
Simsiyah saçlarıma bak, bembeyaz karlar yağdı.
Yaşanmamış umutlar artık mahşere kaldı.

Bu gün 30 12 2005 eşim İSMET ŞENOL'un 64üncü yaş günü yeni yaşını,
kutluyorum bu şiiri ona itaf ediyorum.

Yorum: Süheyla Kurnaz

<EMBED
src='http://www.suheylakurnaz.com/sesli/Hayret_Nasilda_Gecti_Yillar_Munevver_Seno
l.wma' autostart=true>
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*Hoş gelmiş Dost*

Hayatımda mutlu geçen günlerden
birini yaşıyorum
Olmamak mümkünmü ki
can dostumla
henüz tanışıyorum
Öğlen vakti Start verdik
nasılsa akşama kadar beraberdik
Kimi zaman
güldük oynadık
maziyi anıncada
birazcık efkarlandık
Ama Münişin espirileri
izin vermedi hüzne
Yandan çarklı
kendini attı piste
vur patlasın çal oynasın
döktürdü gönlünce
Salonu inletti
Şairin şiirleri
Yorum desen harika
Mest etti dinleyenleri
Can dostun keyfine,diyecek yok
olmuş kon,kon kelebek
yaldızlı böcek
AA hiç farkında değiliz bak
saatler akmış gitmiş
Şarkılar türküler derken
veda vakti de gelmiş
Size veda ederken bak
Mehtap bile gülüyordu
Yeniden buluşacağımızı
oda artık biliyordu
Haydi kucak dolusu sevgilerle
İZMİR,den size Güle,Güle
Hayatımda Mutlu geçen günlerden
birini yaşattığınız için
ayrı,ayrı teşekkür ederim  hepinize
MÜNEVVER ŞENOL

Münevver Şenol
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*İsmimin Ne Önemi Var*

Işıklı panoda ismim olmaya bilir
Olsun,böylesi daha güzel
İsmimin ne önemi var?
Ben dürbünle görüyorum
Bazı dostlarımın
Üzüldüğünü görüyor
Onlarla bende üzülüyorum.
Kimi zaman
Kurnaz geçinenleri görüyor
Ver gazı,ver gazı
Ağaya Beleş diyor
Kahkahayla gülüyorum.
İşte hayat böyle canlar
Ben kimseye
Oh çektirmemek adına
Yemin  bozacak kadar
Koca aptalın biriyim
Çoğu dostun
İçinden gelmediği halde
Lütfen yorum yazıyor
Kimi zamanda es geçiyor
Ben bunları
Görüyor hissediyorum
Ama işine gelene
Methiyeler düzüyor
Hani körler sağırlar
Bir birini ağırlar misali
İşte bunlar bana göre değil
Sağolun ben almıyayım
Işıklı panoda ismim olmayabilir
Olsun ismimin ne önemi var
Böylesi daha güzel
Böylesi daha güzel.  Münevver Şenol
19 1 2008

Münevver Şenol
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*Kendini Akıll Sanma *

Aklın sıra kendini hem kurnaz
Hem akllı sannıyrsun
Kusura bakma dostum
Hiç değisin yaılıyorsun
Sen zalimin ta kendisisin
Fitne sende gıybet sende
Birde müslüman geçinirsin
AMAAAAA Müslümanlık
Sende nerdeeeeeeeeeeeee
Lütfen silkin de  kendine gel
Elini vicdanına koy
Sorgula kendini
Şöyle bir düşün bakalım
Ruhun huzurlumu rahatmı söyle?
Herkez aptalda
Sen akıllı değilsin
Aman  benden uzak olsun
Senin gibi sahte dostlar
İhtiyacım yok
Gittiği yere sultan olsun
Yanlız gölge etme
Başka ihsan istemem senden
-TANRIM ne olurdu zalimler olmasaydı
Ozaman dünya güllük gülistanlık olurdu
13 12 2007 Münevver Şenol
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*Ne Yapayım Ben Böyleyim*

NE YAPAYIM BEN BÖYLEYİM

Sağlam olmayan bir tek bedenim
Şükrederim Mevlam sana
Hiç değil se sağlam beynim
Kimse bana hükmedemez
Aklım mantığım var benim
En büyük zaafım Merhamet
Merhametten maraz doğar derler
DOĞRUUUU
İşte ben hep darbeyi
Merhametten yedim
Ama değişemem ki
Ne yapayım ben böyleyim
Yanlız şuna emin olun
Beni üzen üzülüyor
çünki bunu çok denedim
Kimseye zararım yoktur benim
Kepenkleri indirip
kaçmayın benden
Ben insan gibi insanları severim
İNTİZARI hiç sevmem
AMAAA Duaam kadar
İNTİZA rım da çok tutar benim
Ama değişemem ki
Ne yapayım ben böyleyim
27 10 2007 Münevver Şenol
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*Pazar Sohbetinde Yaşanmış Anılar 10 *

Evet Dostlarım size söz verdiğim gibi  Allah başka bir keder vermediği sürece
Pazar sohbetimi kesmiyeceğim,bu günki konumuz Annem Ayşe,nin titizliğiyle
ilgili,İstanbuldan İzmire gelirken banyo
tasından tarağından kesesine lifine kadar getirirdi,Komşularım hoşgeldine gelicek ama o
tutturdu _Duş almadan çık
mam yanlarına deyince mecburen şohbeni yaktım girdi tam o sırada komşularda geldi
ama benim aklım onda,biraz sonra
_Münevvere diye seslendi gittim önce
keseledim sonra lifliyorum ama köpürdük çe köpürüyor _Anne bunun içine ne koydun
dedim._Alomatik demez mi _Hay Allah ne
yapıyorsun sen tasta yarım su dolu ver
o tastaki suyu,dedim,_O çamaşır suyu ben
alışkınım bütün mikropları öldürür en son onunla liflenicem dedi,ben misafirlerin yanına
gittim biraz sonra
banyodan güm diye bir ses herkes  koştu tabi,Annemin ayakları havada altındaki
tabure küvetten fırlamış yerde.Allahtan birşey olmamış._Nasıl düştün dedim, meğer
taburenin üstüne çıkmış son olarak temizsuyla dökünmek istemiş tabi
onca deterjan çamaşır suyundan kayganlaşan küvette tabure alabora olmuş
o biryerim acımadı diyordu ama durup,durup _Herkese rezil oldum  bacaklarım havada
diyor birde beni suçlayarak_İnsan durun önce ben bakayım derdi üstüme bir sey
aldıktan sonra onlar girseydi diye hayıflanıyor du,ben
_Sen biliyormusun nasıl bir ses çıkardığını millet onumu düşündü dedim.
Evet aşırı titizliğinden burda onun adını kılorakçı ayşe koydular evet dostlarım bu
haftalık ta bu kadar herkese sağlıklı  ve mutlu günler dilerim Münevver Şenol 2 12
2007

Münevver Şenol
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*Pazar Sohbetinde Yaşanmış Anılar 11*

Değerli dostlarım gene bir pazar sohbetine hoş geldiniz,iki kere ceryanlar gitti ama ben
inatla yazıcam dedim çünki size söz verdim değil mi? Hadi gene Annem kilorakçı
Ayşe,nin anılarından birini alatayım.
Alt komşumun kayınvalidesi nin adı
Ayşe onun altındaki nin kayınvalidesi
de Ayşe üçüde kışın geliyorlar mayıs
ta evlerine gidiyorlar.Annem malum kilorakçı alttaki de çok şen onun için şen Ayşe
onların altındaki beş
dakika oturamaz sıklır oda mekik Ayşe
bir gece hep beraber bendeler,alt komşum anneme,-Ayşehenım teyze sen sabah
namazından sonra yatmıyorsun
galiba,mutfakta tıyır,tıyır ne yapıyorsun merak ettim deyince.Annem-Bak kızım bunun
kocası var ya gece
kalkıp on öğün yemek yiyiyor heryeri
batırıyor bende yer kovasına arap sabunlu suyla bunun kocasının lifini
tahta fırçasına sarıp süpürge gibi
halıyı temizliyorum AAA üzüldüm şimdi aşağıya çok mu ses gidiyor birdahakine elimle
silerim demez mi yani illa silecek eşimde homur,homur
söyleniyor -Tevekkeli değil benim lif
her seferinde ıslak neden acaba diyordum şimdi belli oldu nedeni Anne
sen o lifi artık halıya kullan kızın
banna yeni lif çıkartır deyince.-AAA
oğlum ben halyı sildikten sonra onu
çamaşır suyuyla ykıyorum sular neler
temizlemez,ki yeniye ne gerek o sana yeter deyince herkes koptu,eşim Anne
mi çok sever çünki gençliğinde onun
hep arkasınnda durmuş ve her zaman destek olmuştur,tabi şimdi yaşlılğın
verdiği şeyler dedi  Anneme arka çıktı doğrusu benimde çok hoşuma gitti. Evet
dostlarım bu haftalık ta bu kadar herkese Hayırlı Bayramlar
diliyorum.Münevver Şenol
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*Pazar Sohbetinde Yaşanmış Anılar 13*

Evet dostlarım gene bir pazar sohbetinde gerçek olan dostlarımla bir arada olduğumu
biliyorum,bu günki sohbetim geçen hafta dedimya bir dede fuyası yaşıyordum. Bayram
geliyor biz İstanbuldayız gönül ablayla mahmut paşadan çocuklara bayamlık
aldım,karaköy yer altı geçidinden geçtik kestirmeden bir ara sokak vadır  kadıköy vapur
iskelesine  çıkacağız ve orada işportacılar da ne isterseniz bulabilirsiniz o zamanda
damalı su bardakları moda gönül abla seçiyor ben almıyacağım için bekliyorum derken
bir el omuzumda baktım yaşlı bir amca ben bozuk parayı uzattım-Teesüf ederim benim
dilenciye benzettin bak dedi göğsündeki istiklal madalyasını gösterince ben mahcup
oldum.-Özür dilerim dede kusura bakma dedim,kulağıma
eğilerek -Sahibin varmı okadar güzelsin ki ben dulum da? Bir anlık şaşkınlığım
geçtikten sonra gönül ablaya -Bak benim
taliplim çıktı karışmam deyince  gönül
abla afalladı,bende dedeye-Bak dede sen hapte gazi olmuşsun ama benim öyle bir
sahibim var ki kutuluşun yok kesin şehit olursun,ama bak sen dulmuşsun benim
annemde dul sen burada bekle ben hemen onu alıp geleyim dedim ama bu arada gönül
ablayla el ele tutuştuk bir
kaçıyoruzki sormayın o da arkamızdan
-OOOO sen gidicen anneni alıp nezaman
gelicen bu olmayacak iş diye söyleniyodu yani dedeninde akı kesmemişti bu işi biz
vapua bindik gülme kırizin tutulduk  evet bu haftaki anımızda bu kadar  istanbuldan
tüm dostlara sevgiler 23 12 2007
Münevver Şenol

Münevver Şenol
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Evet Gene geldi bir pazar ve ben ikici
defa size İstanbuldan yazıyorum,haftaya
nasipse İzmirden yazacağım inşallah.
Bu hafta ki anım da yapmış olduğum bir muzipliği paylaşmak istiyorum.
Evettt  Merzifonda lojmanlarda oturuyoruz,çoğu arkadaşımızın kiminde
kist kiminde miyom çıkıyor,sularda mikrop var herhalde diye yorumlar
yapılıyor,.Eşimde koç yumurtası almış
onu meze yapıp iki tek içerim diye.Ben
onları kancalı iğneyle birleştirdim,tam
tepemde saçıma tutturdum başımıda bağladım,üst kattaki arkadaşım şenaya çıkacağım
ki kapım çalındı açtım ki
şenay karşımda ama ben kapıya gidinceye kadar koç yumurtaları buz gibi  beynime
değiyor birde iğrenç kokmuyor mu ama aklıma koydum bir kere yaparım,neyse
kapıda beni üzgün bir şekilde görünce
şenay ne o der gibi bakıyor.-Sorma  dün akşam bir başım ağrıdı bak başımda neler çıktı
diyerek başörtüyü açtım oda
şaşkın şaşkın bakarken ben kendimi tutamadım gülmeye başladım oda gülüyor.-ALLAH
iyiliğini versin nerdn bulursun böyle şeyleri dedi ben  hemen duşa koştum bir yandan
da-Hayvan kesilmiş onun yumurtalaının ne işi var senin başında başka bir şey
bulamadın mı diye
kendime kızıyodum ve günlerce hayvan koksu çıkmadı içimden,ama bir daha eve  koç
yumurtası sokmadım tabi bu günlerde espiri olarak çok konuşuldu evet bu haftalıkta bu
kadar ALLAH nasip derse haftaya yeni bir hikayeyle göüşmek üzere hoşça ve dostça
kalın
29.12.2007 İSTANBUL   MÜNEVVER ŞENOL
HERKESE HAYIRLI YILLAR

Münevver Şenol
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Herkese hayırlı pazarlar,bu günki anımı
gene anneme ayırdım.Annemin evi sobalı
lduğu için her kış bana gelir bahara kadar kalırdı, kız kardeşimin evinde kedi ve köpeği
var diye onda kalmazdı,zaten komşularımızın da anneleri dedeleri gelirdi,ama benim
üst komşumun babası anneme bek dikkatli baktığını farkederdim,dede tokatta oturuyor
kışın geliyordu tabi giyinişi de oranın kıreasyonu başında kasketi
Bayramda biz onlardayız dedeye takıldım
-Dede sen dulsun annemde dul bakışından
annemi beğendiğini anladım dedim.Utanarak evet anlamında  başını salladı.-Bak dede
birkere bu kasketi atıcaksın takım elbise giyeceksin,dede evet anlamıda kafa sallıyor,
sonra benim annem çok titiz bir hafta sıcak
suyla omo matikle doldurulmuş küvette  kalacaksın kirlerin kabarması için  sonrada bir
haftada çamaşır suyunda yatıcaksın derken dedenin gözleri faltaşı gibi açıldı ve şakamı
gerçekmi der gibi bakarken millet gülmekten odayı terketti.-Daha kese faslıda var
eğer bunlardan sonra o küvetten sağ
 çıkarsan belki annemi sana verebilirim
dedim.Ama herkes koptu kimsede hal kalmadı,bana-Allah iyiliğini versin öyle ciddi
söylüyorsun ki dedenin gözleri faltaşı gibi ödü patladı dediler
buda böyle bir bayram espirisi oldu.
Hşça ve dostça kalınız. 5 1 2008
münevver şenol

Münevver Şenol
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Herkese Hayırlı Pazarlar.
Bu hafta gene Annem Ayşe ile ilgili bir
anımı paylaşacağım.Annem çok titiz   ve
güzel kokulara meraklı bir kadın dı,Balıkesirli komşumuza oranın beyaz zambak
kolonyasından beş kiloluk bidonla getirtirdi, o zamanlar böyle parfümeri
dükkanları yoktu pazarlarda kolonya ve esans tezgahları olurdu yada küçük camlı bir
kutuda kolonya şişelerinin içine beğendiğin esanslardan enjöktörle sıkarlardı,Annemin
de pazarda yaşlı bir
kolonyacısı vardı bize torpil geçer
kolonyanın içine esansını biraz fazla
sıkardı tabi her hafta kolonya alan böyle tüketici müşteriyi nereden
bulacaktı.Geçenlerde halet yengelere gitmiştik onun kolonyasının kokusu çok hoşuna
gitmişti ve adını bir kağıda yazdırmıştı,.O hafta gene pazara gittik
kolonya şişesiyle beraber kağıdı da verdi,adam bir kağıda bakıyor birde anneme
sonra.-Bakın hanım efendi ben altmış yıllık kolonyacıyım ama bu ismi
ilk defa duyuyorum ama yeni çıktıysa bilemem deyince ben adamın elinden kağıdı
aldım okudum ki (Arkamdan Gel Kolonyası) .Oradan nasıl mahcup döndük
anlatamam.Annem bir hışımla halet yengeye gittiğinde herkes annemin boynyna sarılıp
anlat bakalım senin kolonycı ne dedi demişler.Ve oda ona bir ders oldu öyle kulaktan
dolma isimle kolonya almadı.Ama budamı genetik bende kokuya çok düşkünüm.Oğlum
yılbaşı için bana çok kaliteli   bir parfüm almış ama ben kışın (caldion)  yazın da(vivien)
kullanırım oğlum teşekkür ederim ama benim kullandığım markayı alsaydın daha çok
memnun olurdum dedim oda anacığım bu daha kalite ama onuda alırım deyince bu
sefer ben utandım  halbuki ben onun çok para vermesine kıyamadığım için
demiştim.Evet bu haftaki anımızda  bu kadar Allah Nasip ederse haftaya görüşmek
dileğiyle hoşça ve dostça kalın.  Münevver Şenol 20 1 2008

Münevver Şenol
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Herkese hayırlı pazarlar.
Bu günde  biraz düşünecek birazda gülümsüyeceğimiz bir anımı paylaşacağım. Biz her
yaz izinimizi  eşimin ailesiyle  benim ailemde eşit geçirirdik,Ama ne zaman Ankaraya
gitsek annesi ertesi gün yataklar serilir hastalanır yatardı, ne kadar dikilelecek dikiş
varsa oda beni beklerdi,eşimde arkadaşlariyla hasret giderir sabah bir çıkar gecenin
yarısı her gece alkollü gelirdi.Aile kalabalıktı bir bahçenin içinde kaynım görümcem
kaynanam,görümcemin dört kaynımın beş iki de benim çocuk,gerçi benim oğlum
bebekti,kızım her yemek saatinde ağlar ben evimizdeki gibi ayrı tabakta yemek
istiyorum,burada daha ben bir kaşık almadan yemeği bitiriyorlar derken kaynanam
burada böyle  alış sen sadrazamın kızımısn derdi,Tabi kocaman meydan sinisine
kocaman bakır tabakta çala kaşık yemeye alışmış onlar,Eşime -Hiç olmassa bizi gençlik
parkına götür dedim,aman Allahım kayanamla eltimin dışında herkes hazırlanmış kafile
halinde gittik ama inanin ben bir şey anlamadım onların sevincini görünce çok mutlu
oldum,eşim-Bir akşam ikimiz gideriz sen Neşe
Karaböceği seviyorsun ya dedi,o akşam tam hazırlandık çıkarken Annesi
-Gelirken bana kızarmış kelle alın dedi,ben eşime-Purogram başlamadan alalım çıkışta
bulamıya biliriz dedim,da soğur buluruz deyince ısrar etmedim
ama saatler ilerledikçe onun huzursuz olduğunu da fark ediyorum ama as
solistte ancak çıkmış ben zaten onu seyretmek için gitmişim,baktım ki huzursuz
olduğunu beli etmeye başladı çocukları bahane etti ve biz Neşe
Karaböceğin birkaç şarkısnı dinledik tabi dinlemek denirse kalktık ama her
yer kapalı oturduk daha yeni pişmeye hazırlanan kelleleri beklemeye,ben
-Gidelim yarın alırsın dedim.-Yok Annem bekler almadan gidemem dedi.
Eve gittiğimizde gerçekten de yatağa oturmuş bekliyor,eltim -Ayyy bunlar
nerede kaldı dedi durdu dedi,seninki bir iştahla yiyiyor ve göya sepiri yapıyor
oğluna etlerinden verirken gülerek kemikleri eltimle bana uzatıp eniklerde
bunları yesin deyince bende-Yok,yok önce doberman doysun da malum aç it sahibini
bile yermiş dedim ve dışarı çıktım.Ne onlar benden böyle bir şey bekliyordu nede ben
de kendimden şaşırdım ama çok ağırıma gitmişti,canım
eltim nasıl onlarla beraber yaşıyordu zaten 55 yaşında gencecik gitti zaten
eşime-Beni yarın evime götür yoksa  ben kendim giderim dedim,zaten
kızmda zehirli ishal olmuştu,ertesi gün evimize döneceğiz annesi sabahtan
ortanca kızıyla ayaş kaplıcalarına gitti.evet -Lütfen bütün kayınvalidelerden
rica ediyorum böyle hatalar yapıp gelinleri yüz göz etmiyelim,arkamızdan rahmet
okutalım.Bende kayınvalideyim gelinim kızım kadar  kıymetli.
Evet bu haftalıkta bu kadar haftaya kadar hoşça ve dostça kalın.
16.3.2008.  Münevver Şenol

Münevver Şenol
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Günaydın,Herkese Hayırlı Pazarlar.
Bu haftaki anımız ilk bebeğimin isimiyle ilgili.Yıl 1967 24 temmuz.
O zamanlar ne çocuğun cinsiyeti ne
sağlığı önceden bilinmiyordu.Benim
kızım dünyaya geldi,eşim sevinerek
pembe nufus kağıdıyla geldi,bana uzatarak.-Bak kızımızın hüviyeti dedi
Aldım isimini Nazan koymuş,halbuki laf arasında ben Mehtap ismini çok
sevdiğimi ima etmiştim,gerçi kesin bir şey konuşmamıştık ama isimi koyar
ken banada sorması gerekmez miy di?
-Bana sormadan   niye koydun  dediğimde cevabı.-Tırafik kazasında kaybettiğim
lisedeki sevgilimin isimi
dediğinde şok oldum,ama bu öyle acın
dırarak anlatıyor ki.-Kızın ruhu şad
olur çok büyük sevabı var hem ölmüş gitmiş yaşayan birisinin adını koysam haklısın
deyince,eh o zaman
bende 19 yaşındayım ve bende üzüldüm
gencecik bir geç kızın ölümüne.
Ama bu ukte kaldı içimde bazen sohbetlerde anlatıyordum,kimisi kızıyr beni aptallıkla
suçlarken kimi
arkadaşlarım da iyi yaptığımı olgunluk gösterdiğimi söylüyordu.
Karşı kmşumunda bir oğlu vardı ikinciye hamileydi,sonrakide kız
oldu baktım kucağında bebeğiyle geldi
-Al mehtabın isim annesi kızımız
hayırlı olsun cemesiyle ben göz
yaşlarımı tutamadım.-Bak artık kızın olsaydı deme bu seninde kızın dedi.
Öyle mutlu oldum ki anlatamam,Mehtap
çok güzel bir bebekti,şimdi mutlu
bir Anne Ama dostluğa bakarmısınız.?
Hala haberleşiriz görüşemesek bile
çünki onlar İstanbulda ben İzmir deyim
Evet bu haftalıkta bu kadar hoşa ve
dostça kalınız.
Münevver Şenol.23.3.2008

Münevver Şenol
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Herkese  bol sohbetli ve güzel bir tatil diliyorum.
Bu haftaki yaşanmış anım, rahmetli Annemin  tutumlu daha doğrusu cimriliğiyle alakalı
bir anı.
-Hani bundan önceki anımda komşumuz Nuran abla vardı ya gataya beraber
gittiğimiz,? Maltepenin üstünde gülsuyu sosyal konutlardan ev aldı,bizde
hayırlı olsuna gideceğiz.
Kızım üç yaşında oğlum birkaç aylık bebek.Annem  bana
-Sen cüzdanını alma  ben aldım, deyince bende düşer diye almadım.
Gittik çok sevindi tabi,eşini çok genç kaybetmiş üç tane oğlu vardı.,dönüşte-
dolmuşa bindik annem  -İki tane pendik deyince muavin -Bu kartala kadar gider
oradan  pendik dolmuşlarına binersiniz deyince ben.-Ama biz pendikten
aktarmasız geldik dediğimde muavin cevap bile vermedi.
-Kartala geldiğimizde annem,cüzdanında bir kişilik parası  olduğunu söyledi.-Akşam
olmak üzere ben çıldıracağım,Annem -Ben gidiş dönüşü hesapladım hatta bir kişilik te
fazla aldım nerden bileyim dönüşte aktarmalı
geleceğimizi demez mi?
-Ben bak şimdi münübüste ne sen beni tanıyorsun  nede ben seni dedim
ayol parası olmaz da anlarım hem bana cüzdanımı aldırmıyor kendiside
sayılı parayla çıkıyor,. Bu tamam dedi bindik paralar toplanıyor Annem
-Oğlum ben cüzdanımı düşürdüm demesiyle,şöför -Canın sağolsun anam
dedi,Annem adını öğrenmekte ısrar ediyor parayı vermek için,ben çok
karışık duygular içindeyim,bir yandan kızıyorum bir yandan halimize gülüyorum. Kızım
arada anneanne dedikçe bende yanımda şaşkın,şaşkın bakan bayana anne annesine
benzetti de ondan diyorum.Ama şimdiki aklım olsa hiç o tepkiyi vermezdim, bende
daha yirmibir yaşndayım. -Münübüsten
inerken muavine -Ben teyzeye yardımcı olurum dedim.İnince kahkahalarla gülüyorum
bir yandanda göz yaşlarıma mani olamıyorum.Fakat bu olay
beni cüzdanımı almadan öyle sayılı parayla yola çıkmamayı öğretti.
Ama ne gariptir  ki hala  pendik ten kadıköye giden münibüsler dönüşte ya maltepe ye
kadar  yada kartala kadargidiyor  pendiğe direk gitmiyor
evet dostlarım  bu haftalık ta bu kadar gelecek pazar kimseye söz vermeyin
ben yeni hikayelerimle buralardayım.
1.1o. 2oo7  Münevver Şenol

Münevver Şenol
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_Günaydın herkese iyi pazarlar.
_Bugün en son yazdığım  şiirim (Ne yapayım ben böyleyim)   den etkilendim,
onun için bu günki anımı intizar ve bedduayla alakalı olanı seçtim.
_Soğuk bir kış günü,kaynımla kayınvalidem  Ankaradan bize geldiler.
Kayınvalidem  parmağımdaki çeğrek altınlı yüzüğü örünce
_Yenimi aldın dedi_ Evet yaş günümde  aldık dememle birlikte bağırarak
_Onu ben doğurdum büyütüm bana almadan sana nasıl alır deyince,Annem
_Bak kızım kadın  haklı yüz lira ben vereyim üstünüde sen tamamla aynısından onada
al dedi,bende ölçü olarak parmağındaki kabe yüzüğünü
aldım,havada öyle soğuk,ki lapa,lapa kar yağıyor.Pendikte,ki kuyumcularda
onun parmağına göre bulamadım benim iki barmağım dan daha büyük ölçü
Kartalda bir kuyumcuda buldum ama öyle üşüdüm,ki ayaklarım hissetmiyor
Getirdim parmağına taktım bana ve anneme teşekkür beklerken o
_Oğlumun kesesine bereket demez,mi,oğlu  görevde haberi bile yok.
Anneme  fabrikadan yeni yıl hediyesi ayakkabı verilecek oda kayınvalidemin
ayak numarası nı veriyor,akşam getirdiğinde neyse çok beğendi,ertesi gün
pazar. Eskiden mahalle aralarında basmacılar el arabalarıyla kumaş satarlar
dı,ben sofra hazırlıyorum eşimde herkes anama birşeyler aldı bende beş
metre pazen alayım dedi kumaşları eve getirdi annesi nin beğendiğini aldı.
sobamız yanıyor ama benim miğdem bir tuhaf herhalde dün çok üşüdüm
ondan diyorum, meğe büyük oğluma hamiley mişim,miğdem felaket,onlara
Benim canım istemiyor sonra yerim dememle kayınvalidem bir hiddtle
Oğlum bir elbiselik aldı gelinin iştahı kaçt,diyince.Bende _Öyle olsa sana
yüzelli lira verip   yüzük almazdm diyince parmağin dan yüzüğü çıkartığı gibi
fırlattı attı. Eşim    de bana kızmış niye öyle cevap vedim diye kumaşı
aldığı gibi sobaya attı  ben müdehale ediyrum deken benim çeneme bir yumruk
dudağım patladı kanıyor,kayınvalidem bir iştahla yemek yiyiyor
bir yadanda çeneni tutsaydın dayağıda yemeseyin diyor benim duda  ğım
kanıyor çünki dişim dudağimi   kesmiş yani anlıyacağimiz yemeği zehir etti
ondan sonrada oturup afiyetle yedi.
-Bende Allah biliyor ya içimden şunların hepsinin cezasını ver arabbim diye
dua ederken kaynanam  ne o ğluma bedduamı ediyorsun diyince evet sadece ona değil
haksız olan herkese dedim ve odadan çıktım.
Eşim o zaman satın almada her gün askerle dışarda oluyor,akşam evebir geldiki,,,Yüzü
bembeyaz sordum  dün bana beddua mı ettin,    bu      gün hiç-kullanılmayan   tari diz
boyu otların büyüdüğü tiren yolundan   aniden önlerine
bir katar çıkyor asker panik liyor,Eşim hemen direksiyona sarılıp  firene
basmasıyla burularının dibinden acı,acı bağırarak geçmiş eşim diyor ki
an meselesiydi ölmemiz,.Hadi bana beddua ettin askerin günahı ne idi dedi
,ama haksız olduğunu da kabul etti.Kayınvalidem  biletlerini almışken bileti iptal iptal
ettirdi senin ile barışmadan gitmem deyince  mecburen barıştım da
evine öyle gitti.Evet dost bu haftlkta bu kadar haftaya  buluşuruz.
Ama çok kez denedim birine güceneyim mutlaka üzülüyor onu bildiğim için
kolay,kolay intizar etmem.
28 10 2007 Münnevver Şenol

_
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Herkese iyi pazarlar bu günki anım da
Kayınvalidem ile ilgili,bu sefer  kaynımla yazın geldiler yeni evlenen torunu kilyosta
oturuyor ona gitmek
istediğini söyleyince eşim -Ben seni  bgötüremem paranızı vereyim abim ile gelinin
götürsün deyince biz
abisiyle gideceğiz ama kayınvalidem
böbreklerinde taş olduğu için sık
lavoba ihtiyacı oluyor pendikten Haydarpaşaya kadar trende bir kere
girdi,oradan Eminönüne kadar vapur
da derken sarıyerde bir evin kapısını
çaldım rica ettim oradada girdi ama
Sarıyerden kilyosa taksi dolmuşlar
çalışıyor ve yolda bir hayli uzun
biz arkadayız abisi önde oturuyor
ikide bir arkaya dönüp.-Anaa tuvaletin
geldimi? diye soruyor birde şöföre
dönüp -Anam hasta ona tutmak zarar
diye izah ediyor,kaynanam.-Yok oğlum gelirse ben arabayı sağa çek derim.Birden
-Oğlum,oğlum hele bir sağa çek deyince taksici hemen sağa
çekti şimdi bu indi bende indim ama
otoban arabalar vızır,vızır yolun bu
tarafıda Askeri bölge askerler iştimada rap, rap yürüyorlar,bu şimdi
bir demet otu Askerlere siper etti
bir yandan da.-Adam sende otobandakiler görürse görsün birdaha
beni nerede bulur diyor.Ben koptum
gülüyorum arabaya binince abisi.-Niye gülüyorsun bacım benim anamın
tuvaletini  tutması sakıncalı oh iyi
rahatladın değil mi anam dedi. buda böyle yaşannmış bir anı Allahtan torunu biz
getiririz dedide bir daha
dönüşte aynı şeyleri yaşamadık
haftaya kadar sevgiyle kalın
Münevver Şenol
04 11 2007

Münevver Şenol

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

*Pazar Sohbetinde Yaşanmış Anılar 8**

Dostlarım gene geldi bir pazar.küçük
oğlum Burak henüz bir kaç aylık biz İstanbul Kartalda oturuyruz,eşim şark hizmetini
yapmadığı için Merzifona tayinimiz çıktı yıl.  1976
Annem -Bak oğlum bizi burada herkes tanır sen eve barka gelmiyorsun karın
genç güzel senin eve gelmediğini takip eden biri eve hısızlığa da girse ne malum derler
zaten şark hizmetin 4 yıl askeri uçaklar her hafta kuryeyle gelir gidersin ben gelir sizde
kalırım evini hiç dağıtma dedi.eşim
-Bak Anne ben burdaki arkadaşlarıma uyuyordum oraya gittim  mi herşey burada
kalacak söz dedi.Kendiside
MERKEZ Komutanlığına atandığı için
tam onun karşısında yeni yapılmakta olan evin beşinci katını tutuyor ev sahibi Esat
Bal-Kaç çocuğunuz var deyince eşimde-İki buçuk deyince bunlar daha fazla sormuyor
eşi fadimeye-Buçuk ne olaki ya hamile ya
bebek, ben soruyorum.-Bizim perdeler uyacak mı? eşim -Bilmem daha
camları yokki.Adam inşaat halindeki evi hem işinin karşsında hem yeni yapı ve yüksek
ya,neyse ev sahibi evi
çabuk bitirdi,izinide olmadığı için
Ankaradaki büyük abisi geldi eşyalarımı zaten toplamış kolilemiştim,Ama Abisinin
tutuğu kamyon kömür taşıyan bir kamyon olduğu için ne kadarda dikkatil sarsam
halılarım simsiyah leke
olmuş ,neyse ev temizlenmiş ev sahibim fadime hanım -Sen üzülme sütün çekilir
biz halılarını bahçede bir güzel yıkarız yeni alınmış gibi olur dedi
eşim bir iki ay Anneme verdiği sözü tuttu zaten Merkez Komutanlığın yanında Askeri
sinema onun bitişiği
as sb Ordu evi, bizim evle karşı karşıyayız arada garaj var tabiki tek katlı yazıhaneler
ben eşimin  nereye gittiğini görebiliyordum,mesai bitiyor bu dğru ordu evine giriyor
giriş o giriş sabah mesai saatinde gene işine çünki oyun salonunda sabahlıyor,kış geldi
sobalar yanmaya başiladı istanbulda
evimiz kaleriferliydi önceden lojmana yazılmadığı için puanımız yok lojmanda
alamadık,oranın kömürünün adı çeltik çok kuvvetli ama çok yağlı borular tez doluyor
aşağıdaki arkadaşta kütahyadan tayin geldi ama eşi her sabah kovalı sobanın kovasını
doldurup hazır bırakıyor benimkinin işine gelmediği
için gaz sobası aldı   her tarafı kapattığım halde ısınamıyorduk hem son kat yeni bina
iklim soğuk bir gece çocuklar üşüyor diye sobayı sonuna kadar açtım uyumuşuz eşimde
nöbetçi o gece arada bakıyor bizim lambalar yanıyor merak etmiş askeri yllamış ama
biz duymuyoruz çünki rüzgardan soba sönmüş ve biz zehirleniyoruz.Asker -Komutanım
çok
çaldım  kimsede ses yok ama içerden gaz kokusu geliyordu demesiyle koşarak geliyor
hemen camları kapıları açıp bize sarmısaklı yoğurtu
zorla ağızımıza veriyor ben sesleri duyuyorum ama müthiş bir baş ağrısı ve gözlerimi
açamıyorum,hepimiz bir
gasyan ettik ki her yer battı,ertesi gün kadın yollayıp evi temizletti
fakat biz günlerce kendimize gelemedik,ev sahibim görünce halimizi -Bak ben çatıyı
kiler olarak
kullanıyorum ama senin adamda iş yok çocuğun küçük  gaz sobası burada olmaz biz
kendimize kömür alırken sanada alalım senin kömürü tavana koyarsın al bu anahtarın
biride sende kalsın.-Aman Allahım beni dünyada hep iyi insanlarla karşılaştırıyor sun
şükürler sana dedim,benim annem bile çatım çöker diye koydurtmazdı vallahi,dedim ya
aradan iki hafta geçti soba bir tütü
her yer duman içinde eşim ise eve bile uğramıyor,neyseki ev sahibim bana anne
gibi,ama günlerden pazar herkesin eşi evinde kime ne diyeyim,en iyisi ayağıma  çektim
eşortmanı elimde halat torbanın içine kocaman bir taşı sardım ipe bağladım çatıya
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çıktım garajda kim varsa hayretle bakıyor hiç oralı olmadım çünki oğlum bebek
dumandan zehirlenecek bakıyorum ama hanisi benim baca bilemedim en iyisi ben
çıkmışken hepsininkini temizleyim dedim başladım ipi bacadan aşşağı sallamaya her
bacayı temizledim büyük bir iyilik yapmanın edasıyla ben çatıdayken ses duymuyorum
ama  indimki herkes merdivenlerde ben iyi
bir iş başarmanın edasıyla.-Bakın hepinizin bacasını temizledim deyince
onların ayak işlerine bakan kel Kadir
vardı,ev sahibim-Tamam bundan snra kel kadire niye para verelim hazır sen varken
dedi ama bizim evden oğlumun garip sesleri geliyor,içeri bir girdim ki çocuğun yattığı
divanın
üstü her yer kurum içinde oğlumun yüzü görünmüyor çocuk çırpnıyor hemen kaptığım
gibi yüzünü yıkadım ama yağlı kurum sıvaşıyor tıpkı madencilere benzedi  suratına
baktıkça hem gülüyor sinirimden hemde ağlıyorum oğlumu emzireyim de bari çocuk
zehirlenmesin dedim yazık arada
bir suratını ekşitiyor belliki boğazına kurum kaçmış,tabi benim evim gibi herkesin evi de
batmış
ama şakaya vurdular,şimdi düşünüyorumda bunu büyük şehirde yapacaksın adamı
mahkemeye verirler maazallah.Evet buda işte yaşanmış bir anıydı haftaya pazara
görüşmek dileğiyle hoşça ve dostça kalın
18 11 2007 Münevver Şenol

Münevver Şenol
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*Pazar Sohbetinde Yaşanmış Anılarım 1*

Günaydın, herkese iyi pazarlar.Geçen hafta rahatsızdım yazamadım, şimdi bu anılarımı
sayfama taşımaya karar verdim,o da dostlarımdan gelen yoğun istek üzerine.Bilhassa
yurt dışındaki dostlarım; biz pazarı iple çekiyor sizin anılarınızla kimi zaman
hüzünleniyor kimi zaman da gülüyoruz.Çünki gerçek, yaşanmış ve anlatımınız çok güzel
diyor, beni cesaretlendiriyorsunuz. Ne olur  bunu sayfanıza koyun, antoljideki dostlar
da okusun; hatta bunu kitap yapın diyen dostlarım,eğer olumsuz tepkiler alırsam siz de
bana ortaksınız ona göre...
EVETTT,gelelim bugünki anımıza: Gene bir ramazan,ben büyük oğlum Murat'a
hamileyim.Eşim bana kaputene çok güzel bir sabahlık almış,tıpkı bana biçilmiş; sarıldım
teşekkür ettim ama onda bir dalgınlık hali vardı; durdu,durdu...
-Bugün arkadaşlarla  öpüşünce oruç bozulur mu,bozulmaz mı diye  iddiaya girdik; ben
bozulmaz dedim onlar bozulur dedi.
Sence diye bana sordu. Ben onun halinden suçlandığını hisettim.  Aman canım
masumane bir öpücükten oruç bozulur mu,bak göreceksin iddiayı sen kazanacaksın
dedim,birden rahatladı.
-Bana gel bak sana ne anlatacağım; ama yemin ederim bunda benim suçum yok dedi.
Kadıköy'de altıyoldan aşağı inerken Şampiyon daktilo kursu vardır,dar bir pasaj. Orada
işportada sabahlıkları görünce,benim tipimde bayana giymesi için rica ediyor; o da bir
şartla deyince eşim bir tanede ona alıyor.Bu sefer bayan, ben teşekkür ederim diye
aniden eşimin boynuna sarılıp dudaklarından öpüyor ve kız koşarak oradan
uzaklaşıyor.Tabi bu eşimin bana anlattığı,doğru yanlış ALLAH bilir.Bunun böyle olup
olmadığını gelin haftaya bırakalım, çünki bu çok uzun dostları sıkmayalım,Haftaya
görüşmek dileğiyle sağlıkla kalın.
MÜNEVVER ŞENOL 30 9 2007 Pazar

Münevver Şenol
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*Sahip Çık Aşkına*

SAHİP ÇIK AŞKINA..!

Özgür bırak bu aşkı
Şahlansın kırat gibi
Hadi durma mahmuzla
Dörtnala koşsun kırlarda
Sakın bozma büyüsünü
Ulaşsın aşk pınarına,
Düşünmeye yok fırsat
Pişman olursun sonra
Geçiyor zaman su gibi
Saçlara doluyor aklar
Anladığında geç kaldığını
Yanarsın köz gibi
Heba etsen de uğruna bu ölümsüz aşkı
Bilinir sanma kıymetin
Sahip çık onun için bu aşka
Tut Sıkı sıkıya kaymasın
Ellerinin arasından
Unutma ki!
Bu son şansın,karışmam bak
Kaybettin mi ebediyen
Yanarsın! Mahşere dek…

Münevver Şenol
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*Sayenizde*

Ben sizi tanımadan önce
Aşklı meşkli,espirili birazda
Mesaj veren şiirler yazardım
Dostlarım adımı Nasrettin Anne
Takmış adıma şiirler yazmıştı
Soruyrum şimdi kendime
Bana ne oldu diye
Halbuki ben tüm olumsuzluklara karşı
Hayatı çok seven
Herşeyi tiye alan biriyken
Kimseye güvenme mem gerektiğini
Öğrendim sayenizde
Görüyorum ki namertlik hortlamış
Mertlik bozulmuş
Haksız yere hakaretler
Yağdı üstüme
Gıkınız bile çıkmadı
Hani dostumdunuz?
Ama iyi bir seyirci olduğunuzu
Ispatladınız sayemde
Şunu anladım ki
Allahın Adaletinden başka Adalet
Kalmadığını gördüm sayenizde
Yanlız güçlüsünüz
Övünebilirsiniz kendinizle
Çünki bu satırları yazarken bile
Göz yaşlarıma mani olamıyorum
Nekadar zayıf olduğumu
Öğrendim sayenizde
Sonra döndüm bir de kendimi yargıladım
Ben çok mu masumum diye
Çıktım hassas teraziye
İnanamadım çünki içlerinde
En masum ben çıktım sayenizde
Birden fırladım kürsiye çıktım
Bağırdım göğüsümü gere,gere
TÜRKÜM DOĞRUYUM ÇALIŞKANIM YASAM
KÜÇÜKLERİMİ KORUMAK BÜYÜKLERİMİ
SAYMAK
YURDUMU MİLLETİMİ ÖZÜMDEN ÇOK SEVMEK
TİR ÜLKÜM YÜKSELMEK İLERİ GİTMEKTİR
VARLIĞIM TÜRK VARLIĞINA
ARMAĞAN OLSUN
14.12.2007. Münevver Şenol

Münevver Şenol
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*Söz Vermiştim*

Bir zamanlar  senin için
                                ateşlerde  yandım nara.
                                Biliyorum sende benim kadar  üzgündün, ama?
                                Çaresizlik içimizde  açmıştı
                                kocaman bir  yara.
                                İnsan oğlu nelere  alışmıyor ki
                                sorarım  sana?
                                Ben  Babamın  yokluğuna  bile
                               katlanabildikten  sonra?
                               bu bana zız gelir
                               umurumda değil Dünya.
                               Ama şunu biliyorum ki
                               beni her zaman  seven
                               bir yürek var hayatımda
                             farketmez  olsada çok uzaklarda.
                               Dara düştüğümde  her zaman  yanımda
                               beni  benden çok düşünen
                              gölge gibi takip eden
                              can gibi can
                               bulunur mu bu Dünyada?
                               Söz demir yürek,söz sana
                               bundan  böyle  güvenemem
                               kimseye asla.

Münevver Şenol
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*Vefa Borcumu Ödedim

Dosta vefa borcu bildim
Geldim ama,öyle geldim
Beni çok kırdığın halde
Gönülden istemesem bile
Sana OH Çekerler diye
Yüreğime taşı basıp
Geldim ama,öyle geldim
Bana Aptal diyeceksin
Belkide alay edip,güleceksin
Evet,aptalım ben biliyorum
Bunları hak ediyorum
Son sözümü söylüyorum
Dosta vefa borcu bildim
Geldim ama,öyle geldim
Sana OH Çekmesinler diye
Bak kendimden ödün verdim
Geldim ama,öyle geldim
Münevver Şenol.

Münevver Şenol
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*Zaman İçinde Yitip Giden Aşk *.

Eskiden seni andığım da
Heyecandan yüreğim pır,pır eder
Yüzüm kızarır
Gözlerim çakmak,çakmak çakardı
Her hıçkırık tuttuğunda
İsmini anar
Hıçkırık ta birden duruverir di
Radyoda şarkı türkü
Çaldığı zaman
Bir sana,bir bana diye
Şarkılar dan fal tutardım
Yazdığım her şiirde
Mutlaka sen vardın
Şimdi ne oldu bize,bilemiyorum
Eskisi gibi
Gelmiyorsun aklıma
O heyecan da yok artık
Neydi sevgideki bu erozyon
Hayat şartlarımıydı yoksa
Gözden ırak olan
Gönülden de ırak derler
Ama biz ne demiştik
Ölünceye kadar seveceğimize
Yemin etmiştik yaaaa
İçime öyle doğuyor ki

Artık sevmiyorsun beni
Nereden çıkardın şimdi,deme
Eskisi gibi hıçkırık bile tutmuyor
Demek ki sende  anmıyorsun
Hıçkırıklar tutmadığından belli
Sakın kızdığımı sanma
Boşver gitsin
Bu dünyada unutan
Bir tek biz değiliz ki
Ama içimi en çok acıtan ne
Biliyormusun
Bu kadar seven yüreklerin
Bir kıvılcımla
Yanıp tutuşup kül oluşunu
Anlamıyorum
Zaman içinde yitip
Giden Aşka inanmıyorum,inanmıyorum.
6.2.2008 Münevver Şenol

Münevver Şenol
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*Zararlı Trtılsn Sen *

Zararlı Tırtılsın Sen

Eğer gerçekten sevseydin beni

Ben de insan evladıyım herhalde
Ben de severdim seni...
Yaralı ceylandım; geldim kapına...
Yarama merhem olacağına
Onulmaz bir yara da
Sen açtın bana…
Yıllarca acımı içime gömdüm.
Günde bir değil, bin kere öldüm.
Halbuki derilmeyi bekleyen
Gonca bir güldüm...
Girdin gönül bahçeme
Talan eyledin.
Meğer sen bahçıvan değil

Zararlı bir tırtılmışsın.

Münevver Şenol
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14 şubat sevgililer günü BABA sana geldim

-Canım Babacığım,seninle çoktandır
dertleşmeye gelemedim,bu gün 14 Şubat.
-Herkes sevgililer Gününü kutluyor.
Bende sana geldim,biliyormusun?
Hayatımda beni senin kadar çok seven olmadı hiç,ama  en büyük    şansım beni
anlayan ve canından çok seven bir   Babam olmasıydı,ne yazıkki o talihsiz kaza seni
elimden aldı,beni korumasız ve sevgisiz küçücük yaşımda daha sana doyamadan
Babasız bıraktı.Şimdi,
-Kızım bu sevgililer gününde  senin bu karamsarlığın niye? dediğini duyar
gibiyim.Canım Babam sakın sevgini  ver,de onlar utansın deme bana.
Senin bildiğin karşılıksız sevgi yok artık.Ama benim sevgi dolu yüreğim
senin genlerinden aldığım canla besleniyor kanımda.Şu anda seninle dertleşmeye o
kadar ihtiyacım varki
Babacığım ne olursun bari beni sen anla.Her dara düştüğümde  senin sevginle ayakta
kalmayı başardım,ama
artık tükendiğimi hissediyorum,niye
diyorum niye insanlar giderken sevdiklerini de götürmezler? Ben sensiz burada mutlu
değilim Baba.
Çünki beni kimse anlamıyor,senin kadar da sevmiyor,.Poiannacılık
oynamaktan bıktım usadım..
Sen gittiğinde ben henüz onbir yaşında  çocuktum,ama kardeşime Annelik yaptım
büyüttüm.Ben büyüdüm evlendim gene onları yanlız koymadım.
Şimdi mecbur kalmassa bana Alo bile demiyor evinde bir resmim bile yok
benim ona verdiğim değeri demekki o bana hiç vermiyor, bende ona sitem ettim oda
bunu biliyor.-Cannım Babam
zaten sağlık gitti elden,Evlatları
bıktırmadan,küstürmeden yavaş yavaş
gitmelimi bu elden? Ama demekle olmuyor.YARADAN,nın biçtiği ömür vakti,saati
gelmeden durmuyor.
Vefalı bir eşim bile yok hiç derdimden anlamıyor.OHHH Çok,ta güzel
yapıyor hiç değilse Adam hayatını
yaşyor.Nasıl olsa bulmuş benim gibi
bir merkep bütün yükü o taşıyor.
Canım Babam bu mektubu yazarken sana
ağlamaktan üç selpak bitirdim,senide
üzdüğümden eminim  ne olursun affet beni birdahaki gelişimde İnşallah iyi haberlerle
gelirim.Kızın Münevver.14.2.2008

Münevver Şenol
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3 Annem ayşeyle halam nebiş

3 Annem ayşeyle halam nebiş
Annem ayşeyle halam nebiş,hem akranlardı,hemde biribirilerini çok sever nereye
gitseler beraber giderlerdi,biz1976 da merzifondayken yaz tatillerinde istanbula ailemin
yanına gelirdik,biz çok bağlı bir aileyiz ben annemdeyken halam,nebişte
geldi,tesaadüfya teyzem zehrada geldi,benim çocuklarım eski anıları,dinlemeye
bayılırlar, o gün güle oynaya geçti yataklar serildi sohbet yeniden başladı halam
babamın işlerinin ters gittiğinde halama- Yahu,nereye elimi atsam kuruyor, sanki benim
rızkım kesildi,ölecekmiyim ne dediğini anımsayıp içine doğmuş demek diye
hüzünleniyor,teyzemde evet,-Sizin dedeniz çok becerikliydi,elinden her iş
gelirdi,çatıcıydı,duvarcıydı,lağamcıydıı, der demez halam birden-Teesüf ederim zehra
lağamcılık,diye bir mesleği senden duyuyorum,aslında olabilirde ama benim abim
inşaat kalfasıydı tamammı,teyzem ankarada bir komşularının lağamı tıkandığında
eniştem açmıştı dedi,halam komşu zor durumda,kalmiştır abiminde elinden heriş geldiği
için yardım etmiştir hemen mesleğimi oldu yani? teyzem Abla diye bağırıyor halam
Ayşe diyor,onun hiç birşeyden haberiyok,mutfakta bulaşık yıkıyor,sabunlu elleriyle
geldi,garibim,teyzem,-Abla falancanın lağamı tıkandığında,eniştem açmadımı?
annemde boynunu bükerek -Evet işsizdi yaptı,der demez halam fırladı bir yandan
giyiniyor biryandanda -Yazıklar olsun ayşe sana,demek benim abim sayenizde mesleği
lağamcılık oldu,ben bir dakika dahi kalamam gidiyorum evime dedi,annem -Özür
dilerim nebiye olayları tam bilmiyorum hem saat geç oldu bu saatte gidemessin diyor
çocuklarla ben şaşırdım,aşağı tükürsn sakal yukarısı bıyık,biri halam biri yeyzem,halam
o gece hiç yatmadı, divanın üstünde oturup sabahı bekledi,erkenden,kahvaltı bie
etmeden gitti,annemde teyzemde tabi bizde çok üzülmüştük,teyzem aslında öyle
demrk istemediğini ama kelimeleri,yanlış  kullandığını kabul ediyordu ama maalesef
istemedende böyle yanlış anlaşılmalar oluyor maalesef.buda böyle yaşanmış bir anıydı.
20 8  2001 Münevver Şenol

Münevver Şenol
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Aaa Badem İçi

Aaa bakıyorum aynaya, aynadaki yüz ben miyim?
Halbuki dünkü çocuktum şimdi kocaman anneanneyim.
İki badem içim var sormayın, bir tatlı ki, bir tatlı.
Size bir ipucu versem, mesela Berk ile Cenk desem?
Tabi ki Müniş'in torunları der hemen de bilirsiniz.
İnşallah tüm dostlarım benim yaşıma gelir.
Torun mürüvetini görür zaman nasıl geçti diye şaşarsınız.
Dilerim TANRI'dan benim gibi değil siz sağlıklı yaşarsınız.

Bu da canlarım torunlarım Berk  ve Cenk'e ithaf olsun.

26.02.2006

Münevver Şenol
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Acı gerçekler 1

Annemin peşpeşe kaybettiği bebeklerinin ardından sekiz sene çocuğu olmamış. Beni de
hemayil, tedavilerle bulmuş, altı-yedi aylık hamileyken karnında bebeğinin ağlama
seslerini duymuş ama bunu kimseye söyleyememiş. “Herhalde bana öyle geliyor” diye
düşünmüş ama bir gece babam da aynı sesleri duyunca hem şaşırmış hem de biraz
korkmuş.
Daha sonra halamla gidip bir din hocasına bu durumu sorup fikir almışlar, o da, nadir
de olsa böyle şeylerin olabileceğini söylemiş ve eklemiş: “sizin başınızda bir felaket
dolaşıyor, bu sabiye de malum olduğu için, anneme, babama böyle felaket verme
Allah’ım diye kaderine ağlıyor” demiş. Gerçekten birkaç gün sonra annem
''göremiyorum'' diye feryat etmeye başlamış (tıpkı Türk filmi gibi) . Babam, çaresiz,
annemin sabah kahvaltısını yaptırıp işine gitmiş. Öğle tatilinde doktora gitmişler,
“gebelik humması” tanısı konulmuş. İki ay sonra annem beni sezaryenle dünyaya
getirmiş ama prematüre olarak. Annemle dört ay hastanede kalmışız.

Bir sürü tedaviden sonra annemin gözleri açılmış (Türk filmi devam ediyor) . Tabii ben
de normal kiloma ulaşmışım bu arada. Annem hastaneden taburcu olmuş, evimize
gelmişiz, fakat annem bunun sevincini yaşayamamış, zira kız kardeşi Zehra’yı yüzü
gözü morluklar içinde karşısında bulmuş. Meğerse teyzem enişteme “sen beni
aldatıyorsun” demiş. Eniştem önce inkar etmiş, daha sonra da “sen bana iftira
atıyorsun” diyerek teyzemi dövmeye başlamış. Üstelik teyzem de hamileymiş! Annem
“sorun değil, bizde kalırsın, biz ne yersek seninle paylaşırız” diyerek kız kardeşine sahip
çıkmış. (Tabii babam da annemin bu fikrine katılmış) . Aradan aylar geçmiş, teyzemi ne
arayan ne de soran olmuş. Annem beni büyük teyzem Nefise’ye emanet edip tebdil-i
kıyafet giyinip (kara çarşafa bürünüp)     Zehra teyzemle birlikte Faruk Enişte’yi takip
etmişler. Sonunda Faruk Enişte’nin bir dostu olduğunu, Ankara telziler semtinde bir ev
tutup birlikte yaşadıklarını öğrenmişler. Çiftleri, semt karakolundan iki polisle takibe
almışlar. Eniştem ve birlikte yaşadığı kadın, önce sinemaya gitmişler, annem, teyzem
ve polisler de gizlice peşlerinden. Daha sonra eve geldiklerinde baskını
gerçekleştirmişler. Olay, tek celsede boşanma ile sonuçlanmış. Tabii nafaka ödemesi de
karara bağlanmış ama bırakın nafakayı, işinden ayrılıp sırra kadem basmış Faruk
Enişte.

Zehra teyzem, kızı Hülya’yı bizim evimizde dünyaya getirmiş. Babam o kadar iyi bir
insandı ki eve geldiğinde önce Hülya’yı kucağına alıp severdi, sonra da beni. Hülya,
babama, “Çerkes Baba” derdi. Bir gün İstanbul’da babamın büyük halası tramvaya
bindiğinde bir bakmış ki, vatman, bizim kayıp(kaçak)     enişte. Hemen yanındaki gence
''evladım şu vatmanın yaka numarasını öğrenir misin ama sakın belli etme, çünkü o
bizim kayıp(kaçak)     damat demiş''. Yaka numarası sayesinde nerede oturduğunu
bulmuşlar ama sonuç sürpriz değil, Yedikule’de Vartui adında ermeni bir hanımla
yaşıyormuş. Ankara’ya mektupla bilgiler tek tek ulaştırılmış.
Bu arada babamın tayini Mardin, Nusaybin’e çıkmış, evde eşya toplama telaşı varken
durum içinden çıkılmaz bir halde karışmış. Teyzem, kızı Hülya’nın fotoğrafını çektirmek
amacıyla fotoğrafçıya gitmiş, arkasına da ''kızın dört yaşına geldi, sen nasılsın bir
babasın” diye bir not eklemeyi düşünmüş ama küçük Hülya stüdyodaki ışıklardan
korkup annesine sarılınca, fotoğrafta anne kız birbirine sarılmış bir halde kalakalmışlar
ve teyzem hiç bir not eklemeden bu resmi Faruk enişteye yollamış.
Gönderilen bu fotoğraf Madam Vartuinin eline geçmiş. Faruk Enişte akşam eve
döndüğünde, yemeğini yedikten sonra kahvesini yudumlarken Madam Vartui “sana bi
sürprizim var” diyerek fotoğrafı enişteme uzatmış. Baba müsvettesi eniştem ağlamaya,
hem de hıçkırarak ağlamaya başlamış (ki müsvette olduğuna bugün hâlâ
inanmaktayım) . Madam Vartui, büyük bir insanlık örneği göstererek, müsvette babaya,
“hemen karına ve kızına koş, bu çocuğu annesiz babasız bırakmaya hiç kimsenin hakkı
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yok ve karın seni af edecektir, inan bana” demiş.

Faruk Enişte (müsvette baba)     hemen yola çıkmış. İşte tam bu sırada Madam Vartuj,
Ankara’ya bir telgraf çekerek “eşin senden af dilemeye geliyor, sakın hayır deme” diye
bildirmiş. Bazen aynı dili, dini paylaştığımız insanlardan göremeyeceğimiz yakınlık ve
iyilik başka bir kültürün insanından gelebiliyor ve bu da bize önemli olanın “insanlık”
olduğunu hatırlatıyor, keşke bunu herkes görebilse ya da unutmasa.
Neyse, biz hikayemize dönelim. Zaten teyzem, onu istemeye gelenlerin hiç birini
beğenmediği için (sanırım hâlâ kocasına da âşık olmasının payı vardı bunda)     herkesi
geri çeviriyordu. Faruk Enişte geldiğinde sanki hiçbir şey olmamış ve sanki aradan o
kadar zaman geçmemiş gibi tekrar birleşmeleri hem güzel hem de dramatikti.
Ama işin daha hüzünlü yanı ayrılık zamanının gelişiydi. Biz Nusaybin’e, onlar ise
İstanbul’a döneceklerdi. İlk giden biz olduk ve onlar bizi yolcu ettiler. Ankara tren
garında gözyaşları sel olmuştu, herkes birbirine sarılıyor, öpücüklere boğuluyor, ağlıyor
ve sadece hıçkırık sesleri duyuluyordu. Bu esnada bir cılız ses herkesi daha bir burktu
ve daha bir hüzünlendirdi. Küçük Hülya ''bizi bırakma Çerkes Baba'' diye ağlıyarak
babamın boynuna sarılmıştı sıkı sıkıya.

Neydi baba, kimdi anne, ya çocuk kimin? . Bunların hiç bir önemi yoktu, çünkü gerçek
olan sevgiydi. Belki çok şeyimiz yoktu, belki maddi sıkıntılarımız vardı ama biz bir
aileydik, hem de güzel, büyük, mutlu bir aileydik.
Münevver Şenol

Münevver Şenol

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Acı tesadüf

Yıllar sonra tesadüfen rastladım sana
                           Manalı bakarak dudağını bükmüştün.
                           Neler geçti içinden bilemiyorum.
                           Ah keşke imkanı olsaydı da.
                           Gerçekleri diyebilseydim sana.
                           Yanlış anlaşılırdı zararı olurdu hem sana hem bana.
                          Yıllarca çektiğim acıyı tarif edemem.
                           Kabir azabı dedİkleri bu mudur ola?
                          Bizi ayıranlar buyursunlar sofraya.
                           Zafer yemeği onların yesinler doya doya.

Münevver Şenol
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Adı Münevver Şenol

Adı Münevver Şenol
Münevver Şenol Ablama…

-I-

adın anamın adı
uzat elin öpeyim ana yadigârımsın
sen! münevver kadın anamla andığımsın

adını her anıştı sulu sepken bereket
yağar inceden ince birikir ana sıcağı
arınır, yıkanır kirpiğimin ucunda
öksüzlüğüme memleket gülüşü
sıcaklığı güllere düşünce

-II-

adı münevver şenol sevginin gülen yüzü
adı gibi güzel inatçı çerkez kızı

mayalandıkça hayat yürek olgunlaşıyor
hazan mevsimlerinde sevi bahar oluyor

yıllar yılı büyütmüş kahır çiçeklerini
öğütmüş sevilerle yürek harman yeri

ama dizde derman bırakmaz hayatın bedeli

-III-

ruhu boran tipi kar
belleğinden tufanlar var...
çatır çatır çatlasa etmez yine intizar!

kanatır zaman zaman güne çıkan çileler
o iyi bir otacı; sağar ruhu yeniler
kalem tutarken eli dili bade süzer

inadına bir kahkaha ve okkalı bir küfür
silip süpürür geçer anasına dünyanın
vız gelir tırıs gider sevdaya yürür

adı münevver şenol sevginin gülen yüzü
mevsim mevsim ömrün hem baharı hem güzü
o, seven bir eş, ana
evlatlar ayrı bir sızı
helalim dediğine, sitemler dizi dizi.

mazi mi? ...sormayın! bilirim ince sızı
güzelliği doyumsuz o, şirin çerkez kızı...
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bakmayın yaşına çocuk ruhlu o peri
karışır bülbül sese, serçe titremeleri

-IV-

atlas kumaştan, bahar renkli libası
o gönlümün yunus’u, dost elimin en hası,
candaki can kafesi asilliğin adresi...

gelmedim yüz yüze... sesini duymadım
sanal denen mehlede özüm ile derledim
saygı sevgi... bitimsiz duygular serimde
gönlümün kardeleni, bahar yüzümde

adı münevver şenol sevginin gülen yüzü
o, inatçı bir bahar, güllerin kırmızısı
o’nu çok seviyorum, mısralar dizi dizi
o, ruhumu okşayan sevginin saran yüzü

Refika Doğan

Münevver Şenol
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Affet Tanrım

Affet Tanrım
Bu hayatın yükü ağır,taşıyamam.
Böyle zavallı, hem öksüz yaşayamam.
Tanrım, ne yaptım sana ben bilmiyorum?
Kusurum ne ise, söyle senden özür diliyorum.
Eller gibi gülmedim ben.
Zevki sefa, sürmedim ben.
Kaderime razı olup, kimselere demedim ben.
Herşeyin bir sonu vardır, çektiklerim yetmedi mi?
Yeter Tanrım yeter artık, benim cezam bitmedi mi?
Tanrım ne yaptım sana ben bilmiyorum?
Kusurum ne isesöyle, senden özür diliyorum.
Affet tanrım affet beni, affetmeni diliyorum
                      06.04.2003

Münevver Şenol
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Ah Bayramlar Ah

Bugün, çocuklarımsız ilk bayramım.
İçimse dolu dolu, tarifi imkansız bir şey.
Dokunsalar ha ağladım, ha ağlıyacağım.
Sebep diyorum, kendi kendime sebep?
Üç  büyük şehire bölünmüşüz,daha ne olsunki?
Hasret diyorum, kendi kendime,
Ah! o hasret.
Bu satırları yazarken dolan gözlerim.
Ha boşaldı boşalacak, gözyaşlarımı tutamıyorum.
Evet, gözyaşlarımı tutamadım,
Ağlıyorum, ağlıyorum...

Münevver Şenol

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ah be Müniş Sen Adam Olmassın

Gene dibe vurdun,zokayı yuttun.
                             -LADES,Aaaa,bu kaçıncı LADES?
                             -VALLAHİ Müniş ben bile unuttum.
                               -Birdaha vurgun yemiş misali.
                                Çıkma karşıma.
                                -Güneşi gördün,de Baharmı geldi sandın?
                                   Ama yanıldın.
                                  -Gene dibe vurdun,zokayı yuttun.
                                   -VALLAHİ Sen Adam olmassın be Müniş.
                                    -Senin Dünya görüşün on,onların sıfır.
                                   -Leb demeden,leblebiyi anlıyorsun sen.
                                -    El alem ne yaparsa yapsın,senin,neyine?
                                     -Etkisiz eleman ol,otur kenarda.
                                      -Selam verirlerse? ALEYKÜMSELAM.
                                      -Sen yoluna git,onlar yoluna.
                                       -Sen İnsan Proföserisin  ama diploman noksan.
                                       -Bunu unutma,bunu unutma.

 Dostlarım bu yazdığım şiirimin yanında anlatacağım yoruma açık,ama ben
yorum yapmıyorum,(Adamın biri arkadaşınıı almış gitmiş kadıya,) -ANAMIN
 Adı çıktı Senle, Ben Şimdi Kimi,Kime şikayet edeyim?
        22 7 2006

Münevver Şenol
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Ah benim gül ANAM

Ah benim bahtsız ANAM eller gibi pul değil.
                                 Güller gibi gül ANAM.
                                 Asker olan babanın yaptığı kaçamakta.
                                 Bir gecelik aşkın mahsulüsün sen.
                                 Ama o kahrolası savaşlar,senin gibi nicelerini öksüz.
                                 Vahide gibi gelinleride dul bırakmadımı?
                                 Daha henüz babanı tanımadan,sıcaklığını tatmadan.
                                 Seni övey babanın acımasız kollarına atmadımı?
                                 Ah benim bahtsız ANAM eller gibi pul değil.
                                  Güller gibi gül ANAM.
                                  Henüz küçük kızdın ammaa,her yaptığın suç olurdu.
                                  Haksız olan babalıktı birgün kafana bir vurdu.
                                  O kara gözlerin kaydı dünyaya şaşı baktın.
                                  Ah benim bahtsız ANAM eller gibi pul değil.
                                  Güller gibi gül ANAM.
                                  Övey babanın zulmünden onaltında evlendin.
                                   Talihsizlik peşindeydi,gene gülmedin ANAM.
                                    Sende gencecik yaşında tam kadınlık çağında.
                                    Ocağın söndü sende dul kalmadınmı?
                                    Ama yılmadın hayatın yükünü yükledin omuzlarına.
                                     Yavrularına hem anne oldun hemide baba.
                                    Eller gibi kendini düşünüp bizleri dağıtmadın.
                                     Bizde sana layık evlat olduk.
                                     Kalkta o şehla gözlerinle bak yavrularına.
                                     O şehla bakan gözlerini çok çok özledim.
                                     Ah benim bahtsız ANAM eller gibi pul değil.
                                     Güller gibi gül ANAM.
3.4.2006
   Dostlarım ölen anne ve babalarımıza ALLAH tan rahmet diliyorum
 sağ olanlarında hürmetle ellerinden öpüyorum.MÜNEVVER  ŞENOL

Münevver Şenol
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Ah elleri öpülesi anneler

Anneler,
Ah! o elleri öpülesi anneler,nerede şimdi? onlardan,biride,benim
annemdi,ofacık,tefecikti,ama mangal,gibi,yüreği,vardı,zamansız gelen ecel,onun evinin
direğinide,elinden aldı,o,iki minicik kızıyla koskoca istanbulda,çaresiz daha henüz   32
yaşında dul kaldı,ama yılmadı tıpkı bir kartal gibi yavrularını kanatlarının altına
aldı,çocuklarını önce allaha sonrada komşularına emanet edip,maltepe,tarım,koruma
fabrikasında çalışmaya başladı,eve koşarak gelir,bize sarılır ağlardı,kardeşim henüz 3
yaşında,
bende,11 yaşındayım,kardeşim annem sarılınca burnunu tutar öf anne pis kouyorsun
derdi,annemde gülerek trene biz binince komportumandakilerde senin gibi burnunu
tutuyor,derdi,bilmezlerdiki o  yavruları için zehirin içinde yaşam savaşı veriyordu,gece
vardiyasını  hiç  sevmezdi,birgün şefine durumu anlatmış ama sade sen değilsin burada
senin durumunda birçok insan var deyince çaresiz boyun eğerdi,gündüz 2 de iş alır
gece 2 de çıkardı,pendikte  oturduğumuz için
maltepe istasyonunun yolcu salonunda günün ışımasını bekler,ilk trenle  yavrularına
koşardı, ışıklar yanıyor biz kardeşimle birbirimize sarılmışız,üstümüz açık,annem bizi
kucaklar üstümüzü örter,kendid,banyoda,
yaptığı yer yatağında yatardı,çünki uyuması lazımdı,simitçisi,manavı bağırır çocuklar
top oynar şımarır,susun annem uyuyor derim,tamam,tamam,
derlerdi,ama biraz sonra gene oynarlardı,o zaman komşulukta  güzeldi,
bizi kendi çocukları  gibi sever  kollarlardı,şimdi abi bile demeye korkuyor   insan,bizim
bildiğimiz,abi demek baba demekti,şimdi bakıyorumda,
herkez kolayı seçmiş anneler babalar,kaçıyor,çocuklar ortada perişan,
bunları görünce,anacığım,senin değerini,dahaiyi anlıyorum,anaların,anası,
ellerinden öpüyorum,nur,içinde yat,seninle,iftihar,ediyorum,canım,anam.
       25.22.2002   münevver şenol izmir

Münevver Şenol

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ah Yalacı Sevda

Nasılda inandım,kandım ben sana.
                              Hani ben senin herşeyindim? Can derdin bana.
                              Elimi alır koyardın,Tam işte bak,şuraya sol yanıma.
                              Bana yediveren gülüm derdin her mevsimaçan solmayan.
                              Neoldu,mevsimlermi değişti?
                              Beni Can diye kucaklayan kollarında yok artık.
                              Onlarda mazi oldu.?
                              Şimdi neye yanıyorum biliyormusun?
                              Sağlığımı hiçe sayıp paket,paket sigarayı tükettim.
                              Ama en büyük kazancım gerçek yüzünü farkettim.
                               Hadi bana Eyvallah,seni artık ebediyen  terkettim.
                               Aşkın gözü körmüş derler bunu şimdi farkettim.
                               Oh Gönül Sarayımın en güzel yerine İLAHİ Aşkımı Parkettim.
14.8 2006 Değerli dostlarım içinizden şimdi oh müniş,dediğnizi duyar gibiyim,herhalde
İLAHİ Aşk? 59umdan sonra    saz çalamam herşey zamanında güzel?

Münevver Şenol
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Ahh geceler

Geceler ahh o adıgibi kara simsiyah geceler.
                                     Ben sana yıllarımı gençliğimi verdim.
                                     Amaa sende ne buldum?
                                      Sevgili gibi sevdin mi,kucakladınmı beni?
                                      Yoksa ana gibi bağrına basıpta sahipmi çıktın.
                                       Hayır,hayır hiç biri.
                                       Nediye isyan edersin ey garip kulum.?
                                       Bir senmisin yanlız,mutsuz olan bir tek senmisin?
                                      Şaştım,kaldım hanginizi sarayım  karanlığıma?
                                       Birde bana sor,bakalım ben mutlumuyum?
                                       Bak,bak bende ağlıyorum sizlerle.
                                       Bak şu göz yaşlarıma.
                                       Azat etsin tanrım beni.
                                       Birdaha gece olarak gelmek istemiyorum,dünyaya.
                                       Haydi gelin hep beraber yalvaralım hüdaya.
                                       Bundan sonra mutlu olarak dönelim dünyaya.

 26.3.2006tüm dostlarıma mutlu ve sağlıklı bir yaşam diliyorum

Münevver Şenol
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Akıl verme bana

İnsana akıl vermek kolaymış meğer.
                             İhaneti yaşatanı değil,yaşayanı kınarlar.
                             Kılasik sözdür,kadın olsun da tutsun kocasını.
                             Akılvermek kolay başına gelsinde göreyim seni.
                             Ağzınla kuş tutsan neye yararki?
                              Adam gibi adam yoksa karşında.
                              Ata sözlerinden çıkmışken yola.
                              El iyisi ev avusu bunamı derler?
                              İnsan kınamak kolaymış meğer..
                             Akılvermek kolay başına gelsinde göreyim seni.
 KİMSENİN İHANETİ YAŞAMAMASI DİLEĞİYLE.30.12.2002

Münevver Şenol

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Aklımda kalan Hıdırellez

Bak düdüğü çalıyor kalkmak üzere.
                       Konak İskelesinden Körfez Vapuru.
                       Rotası belli  karşı sahilin,Karşıyakası.
                      Şimdi beni aldı götürdü,çokk uzaklara.
                      İyisiyle kötüsüyle geçen Yıllara.
                      Babam genede yaşamasını seven adamdı.
                      Her hıdırellez vapur gezisi olurdu.
                      Baş misafir Çerkez Mahmut kalfaydı.
                      Elinde küçük akerdionu parmaklarının ucunda oynardı kazaska.
                      Kuzguncuktan kalkan boğaz vapuru.
                       Önce Büyük Ada,Vur Patlasın çal oynasın,heybeli.
                       Kınalıdan sonra  Burgazda  verilirdi mola.
                       Sarıyerde istersen balık ye,istersen midye?
                       AA Akşam olmuş Gün batmak üzere dönüş vakti geldi bile.
                       Kanlıcanın hatırı kalır hadi buradanda oraya yoğut yemeye.
                      Evett döndük gene kuzguncuğa yorgun ama neşeyle.
                      Vedalaştık sözler verdik birdahaki Hıdırellezde.
                      Sağ olursak görüşmek dileğiyle.

Değerli dostlarım buda yaşanmış gerçek anılarımdan biriydi sizlerle paylaştığım için
mutluyum.MÜNEVVER ŞENOL 6.8.2006

Münevver Şenol
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Al İşte

Kaleminle, hergün, isminiyazdığın.
Kalbinin taa derinliklerine kazdığın.
Geceleri rüyanda, hıçkırarak uyandığın.
Al işte,onu sana getirdim,desem ne yaparsın?
Ammann!
Bayramdan sonra yakkınayı,buna mı,derler?
Şimdi her şey mazide kaldı, hepsi bir rüya.
O bir efsane, onu içimden atamam.
Yıkılmış gönül sarayım bir kere
Artık o enkazın üzerine,  yenisini kuramam.
Yuva yıkanın yuvası olmaz, bunu yapamam...
        27.09.2005

Münevver Şenol
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Allah kimsenin evladını kimsenin umuduna bırakmasın

Evet  bir zamanlar köşkte otururken,babamın iflasıyla gecekonduya taşınmamıza
kızarken şimdi köyde amcamlardayız,keşke gene o yoksulluğu yaşasaydık da babam
sağ olsaydı,kendi yatağımda yatsaydım çünki biz evimizdeyken her gece babam benim
sırtımı kaşır kaşırkende ah benim sıska kızım bak kaburgaların sayılıyor der arada birde
gıdıklardı gülüşürdük,
şimdi amcamlardayız belli bir yerimiz bile yok eğer o gece yatılı misafir varsa bizim
picamalarımız bir poşete konur öbür amcamlara giderdik,
gerçi onlarda haklı,birinin dört ötekinin beş çocuğu vardı birde her yaz kardeşimle ben
gidiyorduk arada halamın kızlarıda geliyordu tabi,köyyerinde
işler ağır,bir gece öyle dişim ağrıyorki sabaha kadar ağladım baba annem
sabah namazına kalkınca söyledim bizde ancak aspirin var birşeyler yede iç dedi amma
ne gezer  geçmedi hıçkırıklarla ağlıyorum,içimdende şimdi babam sağolsaydı  parası
olmasa bile borç bulur beni dişçiye götürürdü
diyorum sabah olunca amcam beni aldı tabelasında berber yazan bir dükkana götürdü
sandalyaye otuttular adam aç ağzını bakim hangi dişin dedi
ben şaşkın bakarken asıla asıla dişimi çekti beynim akıyor sandım,içim bir tuhaf oldu
bayılacağım sandım amcamda oruçsun ya ondan dedi,öyle utandımki evet ramazan dı
ve ben sahura kalktığım halde oruç tutmuyordum çünki geçen gün iftara yakın
fenalaşmıştımda kimse farketmemişti,zaten
benim oruç tutacak alimmi vardı üçüncü sınıfa giderken zafiyet geçirmiştimde koşuyolu
vlide bağı pravantiryumunda yatmıştım,size itiraf edeyimmi? ŞAHİN  İNkuru üzümüyle
kesme şekerine ortak oluyordum,ŞAHİN
KİMMİ? amcamın yarış atı,içim kıyıldıkça gizlice ahıra gidip onun üzümüyle şekerinden
yiyiyordum oda gözüme bakarak ye ye der gibiydi,teşekkürler
ŞAHİN buda yıllar sonra bir itiraf yaşanmış şimdi bile içimi burkan bir anı,
ALLAH HERKESİN EVLADINI KENDİNE BAĞIŞLASIN DİYORUM.

Münevver Şenol

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

ALLAH Versin Diyebilseydim

Artık çok geç keşke,gençliğini yaşadığın.
                Hayatını geçirdiğin yere git benden merhamet dilenme
                Sana ALLAH versin diyebilseydim.
                Çocuklarım hastalanırdı,ama sen yoktun.
                Komşularımız yatişirdi imdadımıza.
                Peki sen nerdeydin,kimleydin,kiminleydin?
                O  zamanlar korkradım senden,soramazdım,neden mi?
                 Çünki avazın çıktığı kadar bağırır, aklınca üsete çıkardın.
                 Ama yanılırdın eskiler ne demiş el arı,düşman koru.
                 El seyirden kaçmaz imiş.
                 Kimi geceler söz verirdin erken gelicem diye.
                 Çocuklarla özene bezene sofra kurar,seni beklerdik.
                  Ama ALLAH kahretsin,şu kol saatin gene durmuş mu ne?
                  Ben çocuklarımı doyurur,ama kendim aç yatardım.
                 Bazı geceler dışarıda hırçın esen rüzgarın sesinden korkardım.
                 Gizlice camdan bakar,ağaçları bile adam sanardım.
                 Çocuklarım uyumasın diye uydurur,uydurur ne masallar anlatırdım.
                  Ama minik bedenleri daha fazla dayanamaz yenik düşerdi uykuya.
                  Bense sabaha kadar seni beklerdim.
                 Gün ışıyınca gece adam sandığım parktaki ağaçları görür gülerdim.
                  Neyse hepsi geride kaldı geldi de yüreğimi deldide geçti.
                  Şimdi sabrın mükafatı üç pırıl,pırıl evladım benim.
                  Kaybımı sorarsanız? Evet En büyük kaybım.
                   Gençliğim,güzelliğim,gururum en önemlisi,? sağlığım.
                    Artık çok geç keşke bunları hiç çekmeseydim.
                    Hayatını yaşadığın yere git benden merhamet dilenme.
                    Sana ALLAH Versin diyebilseydim
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ALLAHIM Kimseyi Yataklara Yatırıp Kapılara Baktırma

Hatahanede ışıkları hiç sönmeyen bir cam görürsen.
                      Bilki orası yoğun bakım ünitesidir.
                      Nereden biliyorsun diye sormayın bana.
                      Çünki ben oranın en kıdemlisiyim.
                      Erkek,kadın hiç farketmez hepsi de sivil.
                      Orada can pazarı yaşanıyor ne farkeder,ki.?
                      Ameliyattan sonra hayata ya merhaba.
                      Yada elveda diyeceğin yer.
                       Merhaba demekte bazen kolay olmuyor.
                      Heryanında cihazlar zamansa hiç geçmiyor.
                      Odama gitmek istiyorum iyiyim dediğimde.
                       Beynin tamam da ama bedenin?
                       Cihazlar sinyal verip gidemessin hayır diyor.
                       Evett üç gün sonra nihayet indim odama.
                       El açtım dualar ettim Şükür YARADANIMA.
                      ALLAHIM Kimseyi yataklara yatırıp kapılara baktırma.
 Değerli dostlarım buradan Ege Üniversitesi Beyin Cerrahi sinin tüm personeline
Özveriyle ve şevkatle davraddıkları için teşekkür ederim.Bu
Hastahane anılarımla sizleri bıktırmadığımı umarım,herkese sağlıklı yaşam
dilerim.SEVGİLİ DOSTLARIM BU ŞİİRİM İKİ YIL ÖCE HASTAHANE ODASINDA YAZILMIŞ
BİR ŞİİRDİ CANLARIM SİZDEN ÖZÜR DİLİYORUM ÇÜNKİ YENİ YATTIM ZANNEDİP
PANİK OLMUŞ DOSTLARIM.ÇOK ŞÜKÜR İYİYİM DÜĞÜN TELAŞIDA VAR YA? ALAKANIZA
TEŞEKKÜRLER

9.8.2006
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ALLAHIM Sen Yardım Eyle

Gün doğmaya gebe, Tan yeri ağarmakta.
                          Tam kuşluk vakti.
                           Ahh nede güzeldir değilmi, Ezan sesine uyanmak?
                           İçin huzur bularak,dualar etmek.
                           Her taraf ıssız, hava desen mis gibi.
                            Günün ışımasıyla,kuş sesine karışır araç sesi.
                             Bir günün doğupta,batımına dek neler yaşıyor insan?
                             Sabahların tez olmadığı?
                              Acıların son bulmadığı?
                               Susturun şu kuşu ötmesin diye bağıran.
                               Acısından kuş sesine bile tahammülü kalmamış.
                               RABBİM böyle çaresiz kullarına sen yardım eyle.
                              Emir büyük yerden.başka ne gelir elden?
                              Ancak yalvarırım RABBİM sana sen yardım eyle..
Değerli dostlarım herkese sağlıklı güzel günler diliyorum.18.8.2006
Bu gün bizim evlilik yıl dönümümüz yıl 1966 ve 2006 hayret yıllar nasılda geçti?
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Anam Anam Canım Anam

Sararmış solmuş, dalında yapraklar.
Bak gene hazan mevsimi geldi, gene sonbahar.
Annem, sensizim, yanlızım, kimsesiz bu sokaklar.
Özledim seni, hemde ÇOOK özledim, hasretim  anam.
Anam, anam, inanki bu dünya sensiz olmuyor.
Kimi koysam senin yerine, yerin dolmuyor.
Geceler çok uzun ve kara, sabah olmuyor.
Zaman desen hiç geçmiyor, hasretin büyüyor büyüyor.
Ama biliyorum anaların gözünde yavruları hiç büyümüyor.
Bende hala senin yavrun değilmiyim? be anam.
Bağırıyorum ne olursun, duy sesimi.
Bende senin gibi vermeden son nefesimi.Burak nişanlanıyor.
AA! , abisi dururken diye bağırdığını, duyar gibiyim.
Ama sen hep demezmiydin, herşeyde bir hayır vardır.
Darısıda Murat'ımın başına inşallah,
Amin dediğini duyar gibiyim.
Haydi anacığım bana müsade, şimdilik ben gideyim.
Gene böyle müjdeli haberlerle sana geleyim.
Sen yerinde rahat uyu, ben dualar edeyim.
Anam anam canım anam.
4.12.2005
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Anlık yaşıyorum ben

Bir günüm bir günümü tutmuyor benim.
                               Ama boş ver diyorum kendimi avutuyorum.
                               Sanki yarına çıkmaya senedimmi var.
                                Yarın.dediğime bakmayın benim.
                                Bazen misafirlerim variken evde.
                                Biraz dinlenip kalkarım,
                               Onlar farketmez diyorum.
                                Yanıldığımı onların gittiğini
                                 Uyandığım da
                                 Evde kimsenin olmadığını
                                Görünce anlıyorum
                                Beni  uyandırmadan
                                Usulca kapıyı
                                Çekip gidiyorlar
                                 Gerçi buna çok üzülüyorum
                                Ama elimde değil çünki ben anlık yaşıyorum
 4.7.2004 herkese sağlıklı yaşam diliyorum
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Annem ayşeyle halam nebiş

Annem,ayşeyle,halam nebiş,birbirlerini çok severledi nereye gitseler beraber giderlerdi
hemde akranlardı,birgün ikiside istanbuldan bana izmire gelecekler bende onları yeni
evlenen kızıma ısparta yalvaça götüreceğim
kardeşim bunları haremden bindirmiş birde ablam gelmeden izmirde arabadan inmeyin
diyede,tembihlemiş,arabalar geliyor boşalıyor peş peşe
bunlar yok istanbuluda aramıyorum telaşa vermemek için yazıhaneye sorum ooo
arabalar geldide bakıma gitti bile demezlermi? hemen bir taksi tuttum arabalar
ykanıyor çaylar içiliyor sordum,muavin haa o çok konuşan kocakarılarmı,biz onları
menemen dolmşlarına bindirdik hv.lojmanlarına gideceklermiş dedi,hemen gitim alt
komşum almış bunları neyse yukarı çıktık
bunlar kardeşim tembihlediği için koltuktan kalkmamışlar halbuki garaja geldiklerinde
ayağa kalksalar beni görecekler,neyse hadi bakalım şimdi arabada hanginiz çok kouştu
halam ııııh ben hiç ağzımı açmadım hep ayşe
konştu annem gözüyle halamı işaret ediyor,neyse kızıma gideceğiz annem ıspartaya
giderken sen halanla otur istanbuldan gelirken beni cam kenarında sıkıştırdı hiç rahat
edemedim deyince ben halamla oturdum halam kilolu annem ufak tefek,ama halam işin
farkında ikide bir ayşeciğim yanına gelimmi beni özlemişsindir,ama annemde tık yok
uyuyor göya
halam gene sesleniyor derken annemin arkasında otuan irikıyım bir kadın
ellerini beline komuş döndü halama bağırarak,bane,bak bane,ayşe,aplamı
rahat bırak ne istiyon kadından yanına varmim haa,demezmi,yalvaça kadar güldük
anneme sahip çıktı diye
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Annem ayşeyle halam nebiş 2

Annem ayşeyle halam nebiş 2
Annem ayşeyle halam nebiye hem akranlar hemde biribirilerini çokseverler,
nereye gitseler beraber giderlerdi,gene ikisi istanbuldan izmire bana geldiler,biz çiğli
hv.lojmanlarında oturuyorduk,lojmanlarda çok güzel komşuluk vardır, birinin misafiri
geldiği zaman hemen toplanır,hoşgeldine gidilir daha sonra hepsi tek,tek davet eder
ağırlarlar,o günde arkadaşlarım annemle halama hoşgeldine geldiler, fakat
fenerle,cimbomun önemli bir maçı var,benim iki oğlumda fanatik fenerli,o tarihlerde
tanju çolakta fenerde oynuyor,fenerin yenilmesi demek oğlanların kahrolması demek,
anneminde büyük oğlum murata aşırı zaafı var,kendi oğlu olmadığı için,oda ilk oğlan
olunca,ikinci oğlum buraktan farklı tutardı,misafirler geldi ama o seneler bir
televizyonumuz var,oda salonda,ikiside gayet şık giyindiler,hoş,beşten sonra
annem abdest almış bir yandan tesbihini çekiyor,gözüde maçta,heyecanla ya allah at
tancu,diye bağırıyor,halam usulca ayşeciğim onun adı tanju,derkende parmağıyla sus
işareti yapıyor,aradan biraz geçiyor annem gene ya allah yaa atsana be tancu,deyince
halam,bak ayşeciğim, on tane şaşkın,bir topun peşinde koçuyor,sen tesbih çekip
günaha giriyorsun
deyip annemin elindeki tesbihi aldı, annem biraz bozuldu,hiç birşey demedi ama
suratını astı,iki kolunu kavuşturup oturdu, halam,ayşeciğim,öyle kollarını bağama iyi
saymazlar,hemde suratını asma sana gülmek yakışıyor,dedi,annem ellerini iki yana
indirdi,halam,misafirlere dönüp ayşeciğim bizim ilk gelinimizdir çok asildir,şimdiye
kadar bir dediğimi iki yapmamışyır,ayşeciğim beni kırmadığı için sana teşekkür ederim
dedi,
arkadaşlarım onların bu haline şaşırdılar ama annemide çok taktir ettiler bu yaşına
rağmen saygıya bak dediler, buda şimdi bir anı kaldı ikiside peş,peşe rahmetli oldu nur
içinde yatsınlar.
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Annemi Şimdi Daha İyi Anlıyorum

Annemi şimdi daha iyi anlıyorum.
                             Kimi zaman işi gırgıra vurup, hayatı tiiye alıyordum.
                             AMMAA yanlız kaldığımda, zaman zaman ağlıyordum.
                             Sağlık elden uçtu gitti, dost sandığım onlar da bitti.
                              Dünyanın tadı tuzu da kalmadı, bunu da görüyorum.
                              Şimdi annemi daha iyi anlıyor ona hak veriyorum.
                               Allah'ım elim ayağım tutarken emanetini al derdi.
                              Yataklarda yatırma, kapılara baktırma derdi kızardım.
                              Ama şimdi aynı dilekleri kendim için diliyorum.
                              İnsan yükü ağır imiş bunu çok iyi biliyorum, ve hissediyorum.

Biraz karamsar oldu ama maalesef gerçekler böyle.
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Annemin o bakışını asla unutamam

Çocukluğumda yaşadıklarım aklıma geldik çe,kimi zaman güler,kimizamanda
ağlarım.Geçenlerde Halamın küçük kızı Ülkü Sultan tepe den,Pendik; e taşınırken yüklü
kamyonun üstünde minicik köpeğine sarılıp
gözlerinden akan yaşları dilinle yaladığını hiç unutamam dedi.Ama Pendik,
teki ev sahibimizin karısı Fikriye teyze daha köpeği görür görmez kendileri sığdı itleri
kusur kaldı demez mi? Bir gün okuldan geldimki köpeğim kaybolmuş tabiki attılar ama
çok ağlamıştım.babam hergün zembil dediği alet çantasıyla iş bulmaya gidiyor ama her
seferinde de eli boş dönüyordu,
Tabi ay dediğin ne ki hemen geliveriyor du kirada birikmiş ti,Fikriye teyze
gelirnusaybindeyken aldığımız ipek duvar ve sedir halımızı bu çok güzel,bunu
kiraya sayayım der alır giderdi,yerdeki bünyan halısıda nasibini aldığın dan yer boş
kalmasın diye ince bir kilim almıştı babam.Hatta balkonuna koymak için kardeşimle
benim yattığımız divanı bile almıştı kira karşılığı yer yatağında
beton çekmişti hasta oldum diye babam portakal sandıklarından sedir yapmıştı, Birgün
komşumuz Gülser teyze geldi Babama bak Mahmut Abi bu
böyle olmaz,sat ver nereye kadar? B en Tarım Korumada Çalışıyorum kadın
işçi alıcak Ayşe,de çalışsın,hiç olmassa sen devamlı bir iş bulana kadar?
Babam çaresiz kabul etti ben Okuldan gelinceye kadar kardeşime Babam bakıyor,Bir
gün okuldan geldim ki Babam sessizce ağlıyor Babamı ağlarken
ilk kez gördüğüm için çok gücüme gitmişti, sarıldım  sordum,bugün izmite bir
iş vardı kimden istediysem yok dediler halbuki ben onlara kaç kez vermiş ve geride
almamışımdır.diyince Annemi geçenlerde paltosunun vatkasına para dikerken
görmüştüm de Bana Babana deme sakın bak Bayram geliyor size Bayramlık alıcam diye
tembihlemişti,Ama Babam öyle ağlarken Ben Bayramlığı ne yapayım? Baba annem bize
Bayramlık için vatkasına Para dikti
Akşama oradan al yarında gidersin dedim.Ama Akşama Babam alkollü geldi ve Anneme
daha dün girdin işe benden Para  saklıyorsun ha? O Anda,
Annemin  bana bakışlarını  hala unutamam,Tabiki evde büyük bir kavga çıktı
Ben anneme izah etmeye çalışıyorum,o,İtiş kakışta Babamın yaptığı sedirin kenarına
kafamı çarptım kanıyor,Babam beni öyle görünce aklı başına geldi,bende Anneme özür
dilerim söylememem lazımdı ama ben nasılsa eski giymeye alıştım.Ama Babamın
ağlamasına dayanamam dedim.Aradan yıllar geçti ben kendimi anneme bir türlü
anlatamadım şu yokluğun Gözü kör olsun Yıllar geçsede unutulmuyor hep bir yerleri
Kanıyor insanın.
herkese böyle benim yaşadılarımı yaşamaması dileklerimle segiler
2.7.2006
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Arkadaş nasihati yeni kaynana münişe

Bak müniş,kız evladından kaynana olunmaz.
                      Ozaman cici anneydin,esas kaynana şimdi olucan.
                       Herşeyi ben bilirim devri kapandı artık.
                       Ben tecrübeliyim benden ders al ona göre gel.
                       İşte böyle ne yaparsın,nede olsa birtarafı el.
                       İlk önce üç maymunu oynamayı öğreneceksin.
                       Görmedim,duymadım,sizbilirsiniz diyeceksin.
                        Aslında iyi niyetli olmak önemli diyorlar amma?
                        Oda boş kötüye ağzınla kuş tutsan neye yararki?
                        İşte böyle ne yaparsın,nede olsa birtarafı el.
                       Doğruyu söylesen yalan derlerse?
                       Yapmadığın şeye gözüne baka,baka yaptın derlerse?
                        Haklıyken haksıza düşürürler  senide şaşarsın.
                        Aman oğlum üzülmesin diye kıyamassın sen.
                        Kol bilekten değil omuzdan kırık.
                        Aşağı tükürsen,sakal yukarı tükürsen bıyık.
                       Kol kırılır yen içinde kalır, kimseye diyemessin.
                        İşte böyle ne yaparsın,nede olsa bir tarafı el.

5.8.2006 Değerli dostlarım inanın gelinim hicranı çok seviyorum onunda beni
sevdiğine inanıyorum inşallah  böyle problemler yaşamayız.
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Asker ananın çağrısı bu

Kıyma  gardaş kıyma benim askere.
                     Her ana nasıl özenle büyüttüyse yavrusunu.
                     İşte bende onu öyle büyüttüm.
                     Geceleri uykusuz kaldım,ayağımda salladım.
                     Gündüzleri ağlatmadım,ninnilerle uyuttum avuttmonu
                     Düşün bir kere,senide onun gibi bir ana doğurmadı mı?
                      Kör olası kahpe kurşunlara hedef olmasın yavrularımız.
                       Ağlamasın analar,babalar kardeşler.
                       Dul kalmasın taze gelinler yetim kalmasın bebeler.
                       Benim oğlum ve tüm mehmetcik kurban bu cennet vatana.
                        Gel gardaşım gel kaprislerine engel ol.
                         Böyle aslanlar kolay gelmiyor dünyaya.
                         Bak bir ananın ahını alma iflah olmassın.

                         Bu dünya sanada kalmaz ceennemde cayır,cayır yanarsın.
                          Cehennemde cayır,cayır yanarsın.

değerli dostlarım büyük oğlum murat askerdeyken yazmış olduğum bir şiir,
her asker evladı olanlara hayırlı teskereler diliyorum.18 1 1996

Münevver Şenol

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Aşk

Aşk kısacık üç harften oluşmuş değil mi?
                                Ama ne kadar da güzel geliyor dile.
                                Aşkı bulanlar çok şanslı, yaşasınlar güle güle.
                                Ben de ne kadar isterdim, aşık olmayı.
                                 Ama olmadı, olmadı işte dolu dizgin.
                                 Aşk yerine ihaneti gördüm ben.
                                 Yaralandım, berelendim, hatır için sineye çektim.
                                 Doktorum kendim oldum, neşter vurdum.
                                 Temizledim sardım yarayı.
                                 Ama nafile akan kanı dindiremedim.
                                 Çünki yaranın altı oyulmuş, kangıren çıktı.
                                  Bilmeliydim senden bana yar olmayacağını.
                                  Şimdi yanıyorum, boşa geçen yıllara.
                                   Bu can senden hesap soracak, bunu unutma.
                                   En çokta ağlattığım gözlerim,biliyormusun?
                                   Geleceksin diye, çok geceler sabahladı camlarda.
                                    Ama sen hiç gelmedin, kıymetimi de bilmedin.
                                    Bundan sonra geçmiş ola, daha ne diyeyim sana.

08.04.2006
     Sevgili dostlarım bu şiir veya değil benim bir iddiam yok. Ben derdimi sevincimi
sizlerle paylaşmaktan mutluyum imla hatam çokmuş olabilir,
Benim yazılarım o değerli arkadaşlarımı rahatsız ediyorsa okumasın, o kadar. Sizleri
seviyorum, sizler benim terapistimsiniz ve ben ne hallerdeydim, sizin gibi dostların
sayesinde ayaktayım. Münevver Şenol
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Aşkı Tarif Edemedim

Bana aşkı tarif et dediler,
Edemedim...
Öyleyse, resmini çiz dediler.
Siyahtan başka kalemle,
Çizemedim...
Niye öyle karamsarsın,
Hadi anlat bakalım dediler,
Sustum...
Sadece  sustum hiçbirşey,
Diyemedim...
Nasıl derdimki? ,
Ben hiç sevilmedim ki, seveyim.
Meğer hiç mutlu olamıyacakmışım,
Nerden bileyim?
Şansımı zorlamıyorum artık,
Razıyım kaderime,.
Bundan sonra sevsem ne olur,sevmesem ne?
Tren kaçtı bir kere.
Bana aşkı tarif et dediler,
Edemedim...
Öyleyse resmini çiz dediler.
Siyahtan başka kalemle,
Çizemedim.
Kaderimi soruyorsanız eğer,
İşte onu, hiç değiştiremedim...

Münevver Şenol
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Aşkımız bakir kalsın

Gel canımın canı gel.
                  Bu yüce,bu ulvi aşkımıza dokunmayalım.
                  Günahsız gözyaşlarıyla ıslatıp büyütmeyelim.
                 O erişilmez bir Mağbet gibi hep bakir kalsın.
                  Aşk sadece tene dokunmak değil.
                  Tam şurada bak yüreğinde hissetmektir.
                  Gün gelipte öldüğünde,kabire,de girdiğinde.
                   Sorgu suale geldiğinde,Münkir,Nekir?
                  Tertemiz Aşkından başka veremeyecek hesabın olmasın.
                  Gel bu İlahi Aşk mağbedine,el değmeyelim.
                  Kirletmeyelim hep bakir kalsın.
                  Tarihe geçsin bu aşkımız.
                 Leyla ile Mecnun,Tahir ile Zöhre,Kerem ile Aslı gibi.
                  Gerçek Aşıklarda,onlar gibi bizide ansın.
                  Sevipte kavuşamıyanlara hatıra kalsın.27.8.2006

İnşallah sevenler kavuşur,kavuşamayanlara teselli bu şiir sunulur.

Münevver Şenol
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Aynı Yerden Gelmedik mi.

Aynı yerden gelmedikmi.
                                           Ben gözlük bulamazken,
                                           Sen rengini değiştirme.
                                            Ben karnı aç yatar iken,
                                            Sen pirzolaları götürme.
                                             Ben ilaç bulamazken,
                                             Sen sağlığınla övünme.
                                             Ben sabun bile bulamazken,
                                             Sen parfümleri sürünme.
                                             Ben soğukta donar iken,
                                             Sen sıcaktan gerinme.
                                             Nedir senin benden farkın?
                                             Aynı yerden gelmedik mi?
                                             Geldik amma birsana bak, birde bana.
                                              Ben toprağa işer iken.
                                               Bak senin bacağındaki dona.
                                               Benim çocuğum, renkli televizyonu bulamazken.
                                               Seninki bilgisayarla oynuyo.
                                               Nedir senin benden farkın?
                                              Aynı yerden gelmedik mi?
                                              Sendeki imkan bende olsa.
                                              Ben neleri yapmazdımki?
                                              Bir ekmeği kırka böler.
                                              Kırk kişiyle yemezmiydim?
                                              İşsize iş imkanı verirdim.
                                              Sürüm, sürüm süründürmezdim.
                                              Ne yaparsınki, kelin yağı olsa.
                                              Önce başına çalarmış.
                                              Yağım yokki, çalsam sana hemde bana.
                                               Nedir senin benden farkın?
                                                Aynı yerden gelmedik mi?
                                               YAZIK OLSUN YÖNETENLERE.
                                                Biz bunları hak ettik mi?
                                                Sefaleti hak ettik mi? ETMEDİK, tabi.

                   13.2 2003

Münevver Şenol
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Azraile Kafa Tuttum

Azraile kafa tuttum.
Hergün hasta olan gönlüne, ecel sana hak diyorum.
Duğduğun şehire git,
EEE daha ne bekliyorsun.?
Doğru dürüst yaşamıyorsun, yataktan bile zor kalkıyorsun.
Gitmek için acele et,
EEE daha ne bekliyorsun?
Yavrularım deme artık, onlar koca adam oldu.
Sende küçücükken yetim kaldın, hani sana ne oldu?
Ordada yer kalmaz bak, gitmek için acele et.
Arkadaş çok orda sana
EEE daha ne bekliyorsun?
Kandıramassın AZRAİL beni çek git başımdan.
Görürsün bak, bundan böyle karamsar şiir yazmayacağım
Herşeye üzülüp dert sahibi olmayacağım.
Nerde akşam ben orda sabahlıyacağım.
Dünyanın anasını boyayıp, uzaylılara satacağım
AH,AZRAİL seni varya seni, sonsuzluğa gönderip.
ZİLLERİ takıp birde göbek atacağım,
OH SEFAM olsun.
      15.12.2005

Münevver Şenol
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Azraille Dans

Sakın ha!
Aldanıp kanmayın bana.
Çünki,
Azraille dans eden, o çılgın benim.
Boyuma posuma bile bakmadan,
Ona kafa tutan, delinin taa kendisiyim.
Kırkpınarda buluşacağız, gel dedi bana.
Bakalım  görüşeceğiz, hangimiz güçlü.
Kısbetleri giydik, çıktık meydane.
İkimizde bir birinden merdane.
Ne olursun Allah'ım, bana sen yardım eyle.
Şu Azrail'e mahçup etme sen beni.
Biliyorum canım,
Sonundagüreşi kazanan, gene o olacak.
Bana ise, acı, elem, hep gözyaşı kalacak.
Haydi dostlar, bana müsade,
Sevgilerim,kucak kucak...
02.09.2005

Münevver Şenol
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Bahar Geldi Deme Bana

Ne  olursun  Bahar geldi deme bana
                  benim  gönlüm  kış yaşıyor
                  dertlerim okadar çok  ki
                   sormayın  beni aşıyor
                  halbu ki  bahar geldiğin de
                  insan  nasıl da coşuyor
                  ama  benim  gönlüm  kırık
                   baharda kış  yaşıyor

Sakın bahar geldi deme bana,
Benim gönlüm kış yaşıyor.

Münevver Şenol
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Bahtın Güzel Olsun

Bahtı güzel olsun demiş eskiden,büyüklerimiz,evetayşeyle mahmut
peş,peşe,ölen,bebeklerinin ardından 40 ahmet 10mehmetten topladıkları parayla
gümüşten hamaylı yaptırıyor anne anne,vahide hanım,kesilen kurbanlar,bu kadar
özenden sonra münevverin yetim kalacağı kimin akılna
gelirki,malesef insanlar kendi kaderini,yzamıyorlar,dedimya babamı,elim
bir kazada,kaybettik,annem çalşmak zorundaydı,ben öğretmen okulunu kazandığım
halde gidemedim,annem çalıştığı için kardeşime bakmam lazımdı,sömestir
tatillerindedurumu pekte iyi olmayan 5 çocuklu,zehra
teyzem dekalıyorduk,tahta ahşap iki göz odada yatağa enlemesine yatardık
ayaklarımız,dışarda itiş kakış,birde tahta kuruları yemese ya çok mutlu olurduk
sabahları teyzem iki bardak paşa çayının yanında bir kase zeytini bir sana bir sana diye
dağıtırdı,kardeşimle ben iki,ısırıkta bitirirken,teyzemin çocukları
önce zeytini dişiyle çıtlatır ekmeğinin üzerine sürer katık yaparlardı baktık
olmuyor bizde onlar gibi yemeye başladık,yaz tatilindede adapazarına
babamın köyü çaybaşına,muhtar olan nurettin amcamlara giderdik,onunda
5 çocuğu vardı,gerçi bir amcam daha vardı ama muhtar amcamın çocukları akranımız
olduğu için biz orda kalırdık çocuğuz işte arasrada kavga ederdik
o zaman amcamın büyükoğlu bizi kovar hadi gidin birazda öbür amcanda
kalın derdi,onun,küçüğü önümüz geçer gitmeyin der abisinede oğlum onlar yetim ne
kovuyorsun günah değilmi derdi,annemde,biz köyde kaldığımızda
mesaiye kalırmış taksitle aldığımız arsanın taksidini ödemek için,amcam,
muhtar olduğu için misafiri hiç bitmezdi ee reçberlikte var,bizde nede olsa
çocuğuz birgün,hiçunutmam,tepeye çıkıp samanların üstüne atlıyoruz
oranın halini düşüne biliyormusunuz? amcam avaz,avaz,bağırıyor,canımbenim
yengem hayrinüsa amcama,abazaça,sus,ben şimdi toplarım yetimlerin kalbini kırma
diyor,ben konuşamıyorum ama anlıyordum dediğini,şimdi çok hastaymış,ona acil şifalar
diliyorm eskiler sanki mecburlardı bize bakmaya şimdi yatılı misafir bile istemiyor
insanlar annem ve yengem gibilerin nesli tükendi malesef nur içinde yat   yengem
12/7/1976

Münevver Şenol
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Bayramlar eskidendi

Şimdi bayram tatili var.Bayramlar eskidendi.Hatırlıyorum da bayramdan on gün önce
baklavalar açılır,arifeden bir gün önce de şerbeti dökülürdü.Gerçi her bayram biz
Adapazarı Çaybaşı köyüne babaanneme giderdik.Babaannem bir kazan sütlaç
pişirir,kaselere doldururdu.Bir teknede hamur yoğurur,annem,halam,babaannem
birlikte haluja açardık.Haluja da nedir diyeceksiniz.Çerkezlerin,Abazaların hamur işi
bu.Ceviz büyüklüğündeki hamuru ellerinde açıp arasına rendelenmiş peyniri ahusha
dediğimiz reyhana benzeyen kokulu otları karıştırıp kapatmak suretiyle
yapılıyor.Uçlarını da ince ince bükerseniz o da süsü oluyor.Misafirinize ikram ederken
hemen tencereye suyu koyup kaynatıyor ve halujaları içine atıp mantı gibi
haşlıyor,süzgeçli kaşıkla çıkartıp sıcak sıcak,sütlacın yanında servis yapıyorsunuz.Bir de
her bayram mutlaka bir dana keserlerdi,tabii kendi beslediklerinden.Ee...Biz
gidiyorduk,halamlar geliyordu,amcamlar derken kalabalığa ancak yetiyordu.

Babaannem her bayram bize mendille çorap alır ve hepimize eşit harçlık verirdi.Bir gün
'yaa babaanne,artık bayram hediyelerini değiştirsen mesela başka şeyler alsan'
dedim.'Bak' dedi,buraya her geldiğinizde sizi daha fazla büyümüş görüyorum,en iyisi
ben sizin bayram harçlığınızı arttırayım,siz de gönlünüze göre bir şeyler
alırsınız.Ben,yaşasın diye bağırdım,hepimiz çok sevindik.

Çünkü çoraplar eskimişti ama mendiller duruyordu,birikmişlerdi.Babaannemin hatırası
diye de başkalarına veremiyorduk.En güzeli neydi biliyor musunuz,patiskadan etekleri
dantelli jüponlarımız.Yengem onları nişastalı suyla ıslatır,her birimizinkinin içine
kırlentleri koyar,öylece kuruturdu.O zamanlar köyde elektrik yoktu,lüks lambası ve gaz
lambası vardı.

Hele bayram sabahı ne telaş olurdu Ya Rabbim,babam,amcam,kuzenlerim başlarında
takkeleri bayram namazına giderlerdi.Halam da mangalda maşayı ısıtır,tastaki suya
batırır,çoss diye bir ses olunca saçlarımızı sırayla kıvırırdı.Biz,kıkır kıkır gülerken halam
'doğru durun,şimdi maşa yüzünüze değecek,yanacaksınız vallahi' diye bağırırdı.

Bayram namazından sonra kahvaltımızı yapar,hemen bayramlıklarımızı
giyerdik.Saçlarımız kıvır kıvır,eteklerimiz Sindrella gibi kabarık,şöyle tek ayağımın
üstünde dönüp bakardım daha da kabarabilir m diye.Önce ev halkıyla bayramlaşır
sonra da komşulara giderdik.Babaannemin gözleri dolar,mutlu bir şekilde gülümseyerek
'Keşke dedeniz de sağ olsaydı,sizi böyle görseydi'derdi 'Ama ruhunun burada olduğunu
da biliyorum' diye de eklerdi.

Size bir şey diyeyim mi az da olsa bayramdan önce bozuk para biriktirin,şekere
vereceğiniz parayı çocuklara bayram harçlığı olarak verin,çünkü biz paraya çok
seviniyor,şekerleri,ise sokağa çıkar çıkmaz fırlatıp atıyorduk.Paranın azlığı,çokluğu hiç
önemli değildi.Gerçi şimdi çocuklar torbayla geziyor,şekerleri torbaya dolduruyorlar
ya.Dedim ya,bayramlar eskidendi,şimdi insanlar tatile kaçıyorlar,rezervlerini çok
önceden yaptırıyorlar.Bayramları da bilgisayardan e-mail, cep telefonu mesajlarıyla ya
da sabit telefonlarla kutluyorlar.

Büyüklerimiz eski bayramları beklemesin,bulamazlar.Üzülmesinler de,kıyamam onlara.

Tüm büyüklerin ellerinden,o tonton yanaklarından öpüyorum.Tüm dostlarımın
bayramını kutlarken,nice bayramlara sağlıklı girelim temennisinde bulunuyorum.
Sevgili dostlarım burada bir teşekkür borcum var,sayın zehra birsen yamak
ve sevgili kızı sertaç a,okadar yoğun işinin arasında t g r t de yaşanmış eski anılarımıla
katılmıştım göndermemi onların imla hatalarını düzeltip elçiyayıncı_
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lığın antolojisinde çıkmasında ki,emeğinden dolayı ikisinede teşekkür ederim

Münevver Şenol
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Bedenime Çok Kızıyorum

Sağlıksız bedenime çok kızıyorum.
                                     Bir gün ana gibi kucaklayıp sardı mı beni?
                                     Dostlarım bile bıktı uğramaz oldu.
                                     Hani nerede kaldı sağlıklıyken dolup taşan ocağım?
                                     Ne bayramda ne seyranda bile gelmiyor artık.
                                     Bahaneleri de hazır ağız birliği etmişler sanki.
                                     Hastaymışım ya hizmet etmeme kıyamazlarmış.
                                     Yalann, yalan vallahi yalan billahi yalan.
                                     O yalan söyleyen dillerinizi soksun zehirli yılan.
             04.03.2006

Münevver Şenol
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Bedenimi Sen Koru TANRIM.

Hayatta her şeyimi paylaştım.
                                    Bir tek bedenimden başka.
                                    Aşımı, işimi istemiyerekte olsa, eşimi.
                                    Amma, bedenimi mi? ASLA.
                                    Ruhumu paylaşabilirim,.
                                    Sevebilirim de ama dostça arkadaşça.
                                     Bedenim kutsal bir mabet benim için.
                                     Bundan böyle hep bakir kalacak.
                                     Ancak öldüğümde, sahibi toprak olacak.
                                     Bedenimi ilk kez paylaştım eşimle.
                                     ALLAH'IN emri dediler.
                                      Eh çok şükür TANRIMA meyvasını da verdiler.
                                      Bundan böyle kilit vurdum bedenime açmayacağım
                                      Bedenimin gerçek sahibi toprak.
                                       Onu ona saklayacağım.
                                        ALLAH'IM, şimdiye kadar
                                        Şaşırmadım, yanılmadım korudum bedenimi.
                                        Öldükten sonra da sana emanetim
                                        Ne olursun TANRIM sen koru emi?

   01.04.2006  dostlar nisan 1 şakasına dikkat.

Münevver Şenol
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Bekle beni İSTANBULgeliyorum

Geliyorum İSTANBUL,bekle beni geliyorum.
                              Yıllar sonra rastladım çocukluk sevgilime.
                              Tıpkı şarkılarda olduğu gibi.
                               Rastlarmıyım acaba,ne dersiniz hıı? .
                               Karşılaşsakta tanıyamaz belki de?
                               İki büklüm belimle,bastonum da elimde.
                               Hayret,yıllar ne çabuk ta tüketmiş.
                               Dal boylu ince belli hayat dolu.
                              O çerkes kızı nerede?
                              Bunun hesabını şimdi kimler verecek?
                             Amaa onu bu hale koyan,inan,inan oda hiç gülmeyecek.
                              Cehennem ateşinde cayır,cayır yanacak.
                             İnanıyorum ki,kimsenin ahı kimsede kalmayacak.
                             Geliyorum İSTANBUL bekle beni geliyorum.

  3.5.2006 HERKESE SEVGİLER İSTANBUL DÖNÜŞÜ GÖRÜŞMEK DİLEĞİYLE.BU
SATIRLARI YAZARKEN GÖZYAŞLARIMA MANİ OLAMIYORUM,ÖZ AĞLAMASSA GÖZ
AĞLAMAZMIŞ BUNUDA BİLİYORUM.

Münevver Şenol
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Bellimi Olur

Belli mi olur,
Gözlerin gözlerime bakarken,
Ne kadar da derindi?
Benim, onun olacağımdan da,o kadar da emindi.
Amaa kader, kader işte,olmadı gitti.
Zamanla bu ateş küllenir, söner  demiştim.
Kimler unutulmadı ki, bu dünyada sanki.
O da bir gün beni, unutur gider demiştim,
Yanıldığımı, maalesef çok geç anladım.
Bilemezdim volkan olup coşacağını.
Hep o beni seviyor ya, benim demişti.
Gördüğü her rüyayı, hayra yormuştu.
Meğer rüyalar da  ters çıkarmış, nerden bilsin ki
Gözlerin gözlerime bakarken, ne kadar da derindi,
Benim  onun olacağımdan da, o kadar da emindi.
Şimdi göçebe  kuşlar gibi, yanlızım tek başınayım.
Hayat bu belli mi olur?
Bir gün bakmışsın, bakmışsın ki karşındayım...

Münevver Şenol
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Ben Bu Filmi Görmüştüm

Ben bu filimi görmüştüm
Aman Allahım yaşanmaması yıllar, geri mi geldi.?
Ben bu filimi yıllar önce, seyretmiştim galiba.
Seyretmek ne kelime, defalarca yaşamıştım.
Haklıyken, haksıza düşürürdün benide ağlardım.
Çünki sen, usta aktördün, rolünü hep oskara oynardın.
Şimdi şaşırdım desem yalan söylerim.
Ayrıca sürprizde olmadı bana.
Her ayrılıkta, yeminler içer, tövbe ederdin.
İnanmak isterdim, düzelmiştir,doğrudur belki.
Vay kurnaz!
Yıllarca nadasa yatmış, pusudaymış demek ki.
Şimdi, lavlarını püskürten volkan gibi çıktın karşıma.
Unutma ki, hayatını zehrettiğin,
O aptal kadın yok karşında...
Yaşarken öldürdün, cehennemi yaşattın ya sen bana.
Meğer ben ne aptalmışım, nasılda katlanmışım sana?
Ama şimdi,ağzından çıkan alevleri, tükmüğümle boğarım.
Rol yapmayada kalkma, zaten herkes tanıdı seni.
Yıllardırkazandığını sandın,
Ama, yanıldın dostum.
Köprünün altından çok, sular geldi de geçti.
Takke düştü, kel göründü misali.
Geçti borun pazarı, sür eşşeği Niğde'ye,
Anca gidersin...

Münevver Şenol
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Ben Evinizin Gülüyüm

Kıymetimi bilin benim, ben evinizin gülüyüm,
Biraz solmuş sararmış, kokusu bile kalmamış.
Boynu yana yıkılmış, ama ölmemek için direnmiş,
Ama bilin ki, sizin için yaşıyorum ben,
Ben olmasam,kapıyı kim açar,size?
Işıkları yakmasam, karanlıktan korkarsınız.
Acıkınca, kim doyurur karnınızı?
Hergün dışarda yenmez.
Eee, komşudan da her gün gelmez.
Ben varken koşun eve siz.
Sizin için yaşıyorum, sizin için varım ben.
Canlarım benim, sizleri ÇOKKK,seviyorum.

Not: Ben büyük bir ameliyat geçirmiştim. Tabi benim yokluğumda dışarıda yemeye
alışmışlar, bende bu şiiri yazdım kapıya yapıştırdım, ama bayağı da etkili oldu.

Münevver Şenol
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Ben olsaydım

Hayat hiç bir fedakarlığa,değmezmiş meğer.
                          Anladım,anladım ama çok geç anladım.
                          Hep derdimki,ben hiç hasta olmayayım.
                          Çocuklarım kanatlanır,uçar gelir yanıma.
                          Hayret,ben onları nekadarda büyütmüşüm gözümde.
                          Kendimden onlara hep on vermişim.
                          Amaa onlardan hep beş almışım.
                           Sonundamı? Bakıp şaşa kalmışım.
                           Hastahaneye bile yattığımda.
                            Ben iyiyim sakın ha gelmeyin demiştim.
                            Dedim demesine,ama gene gözüm yollarda kaldı.
                            Ben olsaydım,evet ben olsaydım dedim kendi kendime?
                            Annem hastahanede,ben buralarda kalırmıydım hiç?
                         Gözümle görmeden sıkı,sıkı sarılmadan dururmuydum hiç?
                          Kendimden onlara hep on vermişim.
                          Ama onlardan hep beş almışım.
                         Sonundamı? Bakıp şaşa kalmışım.

    29.7.2003 Biz anneler nedense kendi annemize nasıl davrandıysak,
aynı ilgiyi bizde onlardan bekliyoruz,fazla bir şeymi istiyoruz?

Münevver Şenol
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Beni burada bulursun

Ben kasvetli yerleri hiç sevmem oralarda arama.
Bulamassın sen beni
Ben neşeyi,sohbetin güzelini severim.
Soracaksan,oralardan sor beni.
Şu kısacık hayatta,fitne,fesat nekazandırırki insana?
Bu dünya sanda yeter,banada.
Sen sazın,sözün türkünün sesine gel dostum.
Halay çekenlerin başında bulursun beni.
Artvinin ATA Barı,ANKARA,nın Misketi.
Nerede kaldı efesi? Egenin,de zeybeği.
Dadaşın hançer barı,Anadolumun halayı.
Haydi uşaklar horana,geliyor kemençe sesi.
İşte böyle dostlarım.
Güzelliklerde ara beni ancak orada bulursun.
Beni burada bulursun,burada bulursun.
5.10.2006
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Benim Bitmeyen Gecelerim

Bazı geceler vardır,
Camdan bakarsın, doyulmaz.
Belki, mehtap çıkmamıştır, yıldızlarda yoktur.
Her yer zifiri karanlık,
Tek tük yanan ev ışıkları vardır.
Ama olsun, benim gönlüm huzurludur,mehtap istemez.
İşte, dalarım tatlı hayallere,
Neler düşlemem ki, o an olacak yada olmayacak güçte?
Saatlerin geçtiğini, kurduğum hayallerden yorulunca anlarım,yatarım...
Dedim ya benim bitmeyen gecelerim var diye.
İşte o bitmeyen gecelerden birinde, ben hüzünlüyümdür.
Mehtap gülermiş, yıldızlar göz kırparmış, bana ne?
Ben ağlıyorum, hüzünlüyüm ya,
Bana nispet yapar,haspalar...
İşte  benim böyle gecelerimde olur,
Kara, adı gibi simsiyah.
O zaman isyan ederim, şansıma, kaderime, herşeye.
Ağlarım  uzandığım yatağımda, öylece uyurum.
Gözlerim  nemli, yastığım ıslak,
İşte...
Mutlu gece  ve mutsuz gecelerimin,
Karanlığına bak.
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Benim Defterimde İhanete Yer Yok

Benim defterimde ihanete yer yok.
Bir babamın ölümüne neden olanları
Birde bana ihanet edenleri.
Asla ve asla affetmiyeceğim.
Kadınlar menfaati için aldatır diyorlar.
Ama yanılıyorlar.
Kanı bozuk olanlara, lafım yok.
AMMAA,  ben erkek olupta aşkından ölen.
Sonunda menfaatine yenik düşüp, ALDATAN.
Erkeğim diye geçinenleride gördüm.
Bir babamın ölümüne neden olanları,
Birde bana ihanet edenleri...
Asla ve asla affetmiyeceğim
Benim defterimde
        17.3.1995
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Benim Sadık Dostlarım

Benim sadık dostlarım.
Çocukluğun nasıl geçti diye, sormayın bana.
Ben hiç çocuk olmadım ki
Çoğu zaman isyan ettim, ama duyan olmadı ki.
Vefakar iki dostum vardı,
Sadece, bir karabaş, bir de tekirdi.
Çoğu insandan daha sadık,
Onlar benim herşeyimdi.
Tekir evimizin içinde mırıl mırıl dolaşırken.
Karabaşta bahçemizin kıralıydı.
Keşke dilleri olsaydı da,
Onlar, neler demezdi ki?
Kalleşlere kafa tutar, bana it diyen, esas it sensin derdi.
Tekirde tıslayarak,  bana nankör diyenler, esas sizsiniz derdi.
Benim sadık dostlarım, karabaşla, tekirimdi...
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Benimde Bir Kalbim Var

Bir kalbe, bir aşk sığar, fazlasını alamazki.
Sığar diyen, yalan söyler,
O gerçek bir aşk olamaz ki.
Ah! Keşke bir çok kalbim olsaydı da,
Mavi boncuk gibi, dağıtsaydım herkese.
Sevdiniz, çok acı çektiniz biliyorum.
Hayaller kurup,umutla beklediniz.
Alev alev yandınız bunu hissedebiliyorum.
Ama benim, bir çok kalbim yok ki dağıtayım hepinize.
Merak ediyorum, neydi beni size çeken?
Vallah, çok güzelde değilim hıı.
Sevilmek çok tatlı ama, sevmemek daha acı.
Ama bunu çeken bilir, nerden bilsin yalancı?
Şu anda düşünüyorum da hiç olmassa, vicdanım rahat.
Çünki boş yere umut vermedim ben kimseye.
Bende bir kalp taşıyorum, fazlasını alamaz ki.
O, bir tane benim için, herkese de veremem ki.
Gerçek aşk, birkez yaşanır, herkesi de sevemem ki.
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Benimle zaman tüneline varmısın?

Ne zaman yosun kokusu duysam,sen gelirsin aklıma.
                       Deniz kenarında yosun tutmuş kayalar gelir.
                       Senin bana seslenişin, kayalara basma kayarsın.
                       Düşersen kıyamam sana deyişin gelir.
                       Bense dinlemem seni,şımarırım tıpkı bir çocuk gibi.
                       AH o  günleri çok özlüyorum,nerede kaldı şimdi?
                       Melodili bir ıslık sesi duysam, sen sanırım.
                       Portofinoyu çaldığın gelir,gayri ihtiyari çıkarım balkona.
                      Sonrada kendi kendime gülerim,ahbe şaşkın derim.
                      Böylebirşey gerçek olurmu hiç yıllardan sonra?
                      Bazende bir kuş sesiyle uyanırım,köyüm gelir aklıma.
                      Sabahın kuşluk vakti,güneş henüz doğmakta.
                       Derenin çağıltısı,yeşilin her türlüsü yaşıyor tabiatta.
                       Yaban bülbülleri ötmekte,serçeyle yarışıyor.
                       Gel tertemiz havayı OH diye çek ciğerine.
                       Ciğerin bayram yapsın,böyle bir güzelliği birdaha bulamassın.

                  Birdahaki zaman tünelinde başka bir anıda buluşmak dileğiyle.
   15.6.2006
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Beynimden silmek istediklerim

Ne zaman dışarıda uğuldayan rüzgarın sesini duysam.
                 Yüreğim üşür,yoksulluktan sobamızın yanmadığı.
                 Soğuktan uyuyamadığım geceler gelir hep aklıma.
                 Tekirden medet umardım.
                 Oda anlamış gibigelir ayaklarımın üstüne yatardı.VALLAHA.
                 Ne zaman bir çığlık sesi duysam,kulaklarımı kaparım.
                 Çünki hiç Hayra Alamet değildir.
                  Babamın Ölüm haberi gelir aklıma.
                  Küçücük ellerimle annemin gözyaşlarını silişim.
                  Ağızını tutarak Ağlama diye haykırışım gelir aklıma.
                  Ambulans seside hep ürpertir içimi.
                  Ama Adı Can kurtaran ya,Dualar ederim.
                  ALLAHIM İçindekine yardım et Şifasını ver derim.
                  Ne zaman Ağlayan Bebek Sesi duysam.
                  Yeni bir Hayata Merhaba diye Doğan.
                 Çocuklarım gelir aklıma,Mutlu olurum.
                  O Mis gibi CENNET kokan,aguu sesleriyle.
                   Etrafa Gülücük Saçan,Mutluluğa Mutluluk katan.
                   İşte böyle Güzellikler kalsın Aklımda.
                   Beynimden silmek istediklerimi.
                   Ne olursun sil sen YARADAN.
 29.7.2006
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Bin Benim Koçum

Bin benim koçum,
Böyle aptal küheylan gelmez bir daha.
Bin sıtına, dizginleri çek, kamçıla vur benim dostum.
Alabildiğince kullan, ür ürebildiğince.
O sana hayır demeyi, hiç  bilmedi ki
Ama, bir gün iki ön ayağı yere çökerse hiç şaşma
Eyvah derse çok  geç olur, sen ona bakma
O bir kere pişman olur, sense bin kere
Dedim ya, o aptal küheylan, sen kurnaz jokey.
Ama atını kaybettin, yazık ettin.
Artık üstünden in,
İn benim koçum.
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Bir İnat Uğruna

Ne umutla başlar gizli sevdalar?

Sanki hepsi mutlu bitecekmiş gibi.

Olurdu tabiki, neden olmasın?
Aramıza zalimler girmeseydi
Halbuki?
Tapıyorduk birbirimize, tıpkı bir İlâh gibi.
 Çekemediler  kıskandılar sevgimizi
Bak bir inat uğruna terkettim,
Ne yazık ki

Hem seni yaktım, hemde kendimi.

Merak ediyorum,

Hıı, bizi ayıranlar şimdi, mutlumudur ki?

Senin yaşadığın yere gelemiyorum.

Bir başkasıyla görünce, ne yaparım bilemiyorum.

Kapattım gönlümü bütün aşklara.

Demek ki, ben aşk nedir bilemiyorum.

Bak bir inat uğruna terkettim.

Hem seni yaktım, hemde kendimi...

Münevver Şenol

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bir Kuş Kadar Olamadım

Her sabah balkonumda gugukçuk, gugukçuk diye öten.
                         Yusufcuk kuşu, senin bir adın da kumru değil mi?
                         Eşine ne kadar bağlı sadık bir kuşsun ki sen.
                         Verdiğim yemi bile yanlız yiyemiyorsun.
                         Gugukçuk gugukçuk diye öterek onu çağırıp
                         O kırmızı boncuk gibi gözlerinle nede güzel bakıyorsun.
                          Çokta insancıl bir kuşsun yemi yerken kaçmıyorsun.
                           Eşini gaganla sevip hep başını okşuyorsun.
                           Birde ona nağme yapıp gugukçuk, diye ötüyorsun.
                           Muhabbetinize imrenmedim dersem yalan söylerim.
                           Ne yazık ki, bir kumru kuş kadar bile olamadım ben.
                           Ammaa, ben treni çoktan kaçırdım BOŞVERR.
                           Sizdeki mutluluğu artık yavrularımıza dilerim.
                            Benim güzel kumrularım yarın gene gelin emi?
                            Ben burdayım sizi beklerim
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Bizmi kirlendik dünyamı kirlendi?

Eskiden biz çocukken haftadan haftaya yıkanırdık,pazar günü annem maltızı
yakar,maltız nemi? babamın kocaman yağ tenekesinin içini tuğlalarla döşediği alt
tarafından hava alsın diye açılmış pecere üstünede demirden ızgara yani bildiğimiz
borusuz soba onu dışarda  kok kömürünün üstüne tahta parçalarını çatar bir yakardıki
akşama kadar hiç sönmez her işini
görürsün,annem kahvaltıdan sonra kardeşimle beni sırayla yıkardı,kaynar suyla yeşil
sabunla köpürte,köpürte,sanki çamaşır yıkar gibi başımı çitilerdi
yandım anam diye bağırmaya gör hamam tasını yerdim kafama,sus bağırma
soğuk suyla kirin bile kabarmaz pis kalırsın haa,ondan sonra  kese faslı
sonrada köpürte köpürte  üç kez de liflenirsin,keseden incelen yerlerinde sızlar ama
genede gıkın çıkmaz temiz kız olacaksın ya? şimdi yeşil sabun tarihe karıştı yerine
çeşit,çeşit şampuanlar çıktı beğen beğen al,sabunlarda
renk,renk parfümlü,hani bizim duru sabunumuz hacı şakirimiz nerede?
şimdi insanlar iki gün yıkanmassa pis kokuyor yanına bile yaklaşamıyorsun
soruyorum sizlere bizlermi kirlendik dünyamı kirlendi? sularmı kirlendi?
maltızda su ısıtıp kazanda tas,tas yıkandığım günleri çok özlüyorum.
 18 9 2003
Sevgili dostlar ben şiirlerimle t g r t,de,zehrahanıma katılırken aysun asar
ben sizin şiirlerinizi seslendirebilirmiyim dedi ve bundan sonra zehrahanım
bana sen yaz aysun asar seslendirsin işte şiir o zaman şiir oluyor diyince
bende zaten kendi yorumumu beğenmiyordum,hem ben dobra insanı severim,çünki
bende öyleyim,EE ama bende canlı bağlantıya katılmak istiyorum? ve çocuklarıma
anılarımı anlatırdım dinlemekten çok zevk alırlardı
bende ilk olarak bu anımla katıldım çok beğenildi zehra hanıma  arkadaşı say
semra oral hanım ben münevver hanımın anılarını bekliyorum bizi eski yıllara
götürüyor diye birsürü istek gelmiş evet bu yaşanmış anılarda böyle meydana çıktı
bundada zehranımın payı var tekrar teşekkür ediyorum.
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Boş Dünya

Dünyanın malı dünyada kalır.
Alın hepsi sizin olsun, ben istemem
Bir lokma bir, hırka o bana yeter
Fazla malda gözüm yok, kalsın istemem
Dünya Sultan Süleyman'a kalmamış
Ne saltanat yaşamış, ne sefa sürmüş?
Sonu ölüm değilmi? beden çürümüş,
Meydan kara başlı yılana çiyana kalmış.
İnsan oğlunun gözü aç, ver ver yetmiyor
Haksız kazanç hiç kimseye hayır etmiyor
Halbu ki kefenin cebi yok bunu biliyor
İşte, eyvah diyecek ama zaman kalmıyor...
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Boş Ver Be Müniş

Boş ver be Müniş
Gamı kederi bırak be Müniş, yaşamaya bak.
Sanki sana yakışıyor mu bu asık surat?
Anan seni bir daha mı getirecek dünyaya?
Alahatdin'nin sihirli lambası yok ki elinde.
Kim bilir, tatlı cadıyı bekliyorsun belkide.
Aman be müniş! ,
Al eline bir yün iş, sat anasını gitsin.
Nasıl olsa, bu dünyaya birkez geliyor insan.
Ama şanslı, ama şanssız, boş ver be Müniş
Sende yaşadığın iyi günleri getir akılına.
Gerçi, iyi günün kötü gününden az amma.
Ne yapalım be Müniş
Bizden kötüleride var bu dünyada.
Dedim ya boşver aldırma, sat anasını gitsin.
Sat anasını, gitsin be Müniş
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Boş Yere Ayrıldık

Hiç yok yere aklına gelirmiydi ayrılık,
Bak işte ayrıldık,
Nerden akılma geldi şimdi durup dururken?
Öf be! bak efkarlandım ben gine
Halbu ki biz, ne emekle dikmiştik değil mi o aşk ağacını?
Şimdi yaprağını döktü, boynunu büktü biliyor musun?
Dallarınıda kırdılar çıt çıt duyuyor musun?
Şimdi seni seviyorum deme bana.
Bak bu aşkı sen bitirdin, beni arama unut diyorum
Çaresizim sebebi var, benu sende biliyorsun
Şimdi, hayata kırgınım küskünüm artık
Üzüldüğüm, bir şey var
Boş yere ayrıldık...
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Boşver

Katladım devşirdim hayat kitabımı.
Kağıdım tükendi kalem yetmedi.
Şu darıı dünyada neler çektimde.
Onu benden başka kimse bilmedi.

Bundan sonra inşallah gülerim diyorum.
Şimdi poliannacılık oynamaya karar verdim ben.
Eller gibi yalandan aşığım seviyorum.
Hayat seninle ne kadar güzel? demek isterdim amma
ALLAH kahretsin elim gitmiyor yazamıyorum.

Hayatımda yalana yer yok, yapmacıkta yapamıyorum.
Fazla doğrulukta aptallık bunuda biliyorum.
Ama satmışım anasını ben bu dünyanın.
Savrulun önümden ben geliyorum boşver.
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Boşver müniş abla

ah ablacim kolaymi hic bos vermekcok zor saygilarimla gecmis olsun dileklerimle.....

bos vermek kolay olsa
coktan bos vermistim
yapma etme yasar diye
bana cok soylemistim

dinlemedi yasar beni
simdi boyle yaniyor
asla af etmedim seni
hergun yaram kaniyor

munis ablam hastanmis
bos ver hayat bu diyor
bos verdikde yandik abla
bos vermeyle bitmiyor

sen uzulme hastasin
hayat boyle geciyor
bos verelim dedik ama
felek bizi seciyor

ah ile vah ile bosa gitti omrumuz
bos verdikde dindimiki gozumuz
bos laf yedik bos konustuk
bilinmedi ozumuz

15-02-2006 munis ablam icin yazdigim siir abla saygilar sunarin
yasar gurlek
rotterdam hollanda

Münevver Şenol

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bu Bizim Şarkımız Olsun.

Şimdi hatırlıyorum da, biliyor musun?
Sarı bir süeterin vardı.
Hani, saman sarısı, sanada çok yakışırdı doğrusu.
Ne kadarda titizdin,
Ama üşümüyeyim diye çıkarır, bana verirdin.
Bir gün, seninle buluştuğumuz, o çay bahçesinde.
Bana, ay viy hi nating, bu bizim şarkımız olsun dedin,
Ama ben Tükçe bir kelime olmadığı için,
Anlamadım dedim.
Sende gülerek, anlattın şarkının hikayesini.
İki genç varmış, birbirini çok seven,
Ama paraları olmadığı için, evlenemiyorlarmış,
Çocuk bir gün, koşarak kızın yanına gelmiş,
Motorsiklet yarışı   var,
Ödülde  bayağı yüksek, bende katılacağım, kazanacağım.
Göreceksin bak evleneceğiz demiş.
Yarış günü kız endişeli, birazda heyecanlı.
Çünki hava   bulutlanmış, gök  gürlüyor, şimşekler çakıyor.
Yağışla beraber kızın kalbi küt küt atıyor.
O anda, en önde giden çocuğun motoru,
Kaygan yolda kaç takla atıyor.
Kız daha fazla bakamıyor,  gözlerini kapatıyor.
Olamaz, olamaz  diyor
Ve ay, viy hi nating, aylavyuuu, diye bağırıyor.
Ama yapacak, hiç bir şey yok, çocuk ölmüştür.
Ne gariptir ki, sen bunları anlatırken, hava  bulutlanıyor,
Hafiften yağmur atıştırmaya başladı,
Sanki kavuşamıyacağımızın, mesajını verir gibiydi,
Onları ölüm ayırdı, bizi ise eller,.
Ama bizi birbirimize yazmamışşa yaradan,
Ne  yapsın eller?
Ne yapalım, boşver?
Böyle saf ve temiz mazimiz varya,
Bu herşeye değer...
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Bu dünya hep ver dünyası

Gİrdim Dünyanın özel bahçesine.
                          Bir tarafı Al bahçesi, adına Baba demişler.
                          Ötekisi Ver bahçesi,onada Ana demişler.
                           Al bahçesi tenha,mı tenha ağaçları da cılız.
                           Üstünde meyvesi bile yok.
                           Ver bahçesi tıklım,tıklım.
                           Dallarsa yıkılıyor,ye yiyebildiğin kadar.
                           Demekki babayı soran yok.
                           Herkes anayı soruyor.
                           Aman dostum sen,sen olda.
                          Ne herkes gibi Anayı sor.
                          Babayı soranlara hiç yorum yapma.
                          Al deme sakın ver diyenlere.
                          Onların maskesi düşecek elbet.
                          Gerçek yüzlerini Dünya görecek.

Değerli dostlarım taze kaynanadan tazecik şiir ALLAH Hep Anaları soran menfaatçi
insanlardan korusun hepimizi diyorum.24.8.2006
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Bugün Kızımın Doğum Günü

Aylardan 24 temmuz Yıl 1967 AAA tesaadüf,ya bu günki gibi günlerden,
Pazartesi pazar akşamı Pendikteki yazlık sahil sinemasında Gönül yazarın Assolist
olduğu bir sürü sanatçının katıldığı konser var,Müniş ön sıraya oturmuş hamile ya
Torpilli,Gündüzden de kuaföre gitmiş saçlarını yaptırmış saçlarda mizampileli,Neşeyle
başlayan konserde,Sabaha karşı  tam Assolist Gönül Yazar çıkmıştı ki Münişin rengi
değişti EEEE Sabaha kadar tahta sandalyede oturdu ya ondan besbelli,Ama Oda ne
rahatsızlığı arttıkça arttı, anladılarki Bebek Gönül Yazarın konserinin bitmesini
bekleyemiyecekti,
Konseri yarıda bırakıp hemen Haydarpaşa Gata ya geldiler Doktor Seyhan Yazıcıoğlu-
OOO  Nereden böyle? -Münişte konserden,-EE Şimdide sen konser ver bakalım sıra
sende,Sabah 9.15 te dünya güzeli bir kız doğar,
Adıda Nazan.İYİKİ DOĞDUN NAZAN,İYİKİ DOĞDUN NAZAN İYİKİ DOĞDUN,İYİKİ
DOĞDUN MUTLU YILLAR SANA
    Değerli dostlarım ALLAH Herkesin Evladını bağışlasın acılarını göstermesin,bugün
tüm doğanların yaşını kutluyorum.24.7.2006
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Can anam,Münevver Şenol'a ithafımdır.) Dilek Hokkaömeroğlu

(Can anam,Münevver Şenol'a ithafımdır.)  Dilek Hokkaömeroğlu

Geceler haram bana sen yoksan yanımda
Ciğerimde ağrı var kanıyor avuçlarımda
Güneşi topladım gün avuçlarımda sensiz
Ağlıyor bak sevgim kucağımda sensiz
Annem...

Bilseydim; gözünden akan her damla yaşa
Her yatışımda bağrında,sabah olmasın isterdim
Avuçlarıma akıttığın her damla acında
Öperdim kanayan yaranın tam ortasından
Annem...

Duydum ki ''acılar denizinde'' kaybolmuş yüreğin
Bin parçaya bölünmüş hayatın,her birimizin acılarında
Affet desem sana yıldızları toplasam avuçlarıma
Öpsem durmadan kanayan acılarından.
Annem...

Kara bir zaman geldi kapımıza sormadan
Acılar oturdu yollarımıza ayrılık gecit vermedi zamana
Minareden duyuluyor ezanlar tan yeri ağarmakta
Gün doğar mı? bilmem yuvamıza, gelecek zamanlara
Annem..

Saçların bembeyaz yüzün acılardan çökmüş
En son babamın arrdından el sallamıştın acılara
Dedin ki; emanetlerin emanetimdir korkma!
Söz vermiştin ya! bize öpmüştün yüreğimizi sevginle
Annem...

Tut ne olur ellerimden kucakla yine bu gece
Ruyalarına al sar sarmala,yüreğine can
Ayaklarına derman, gözlerine fer olayım
Kokunun sindiği buluz üzerimde sen nerdesin?
Annem...

Hergün telefon ediyorum nasılsın diye
Kuzum diyorsun bak kendine üzülme
Kurban olayım sana, ağlamasın gözlerin
Yanmasın ciğerin,sabret kuzum geçecek zaman
Annem...

Yüreğim pare pare canım pejmurde geziyor
Gözlerim seni,yüreğim sevgini,ellerim ellerini
Yollar izlerini, kulaklarım sesini, dudaklarım öpmeyi
Yüzünü ellerini,kollarım sarmayı saçlarım okşamanı bekliyor
Annem...

''Ağlarsa anam ağlar gerisi yalan ağlar''
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Anneler Günün kutlu Olsun,,

(Can anam,Münevver Şenola ithafımdır.
Yazan: yağmur altında/dilek hokkaömeroğlu

Münevver Şenol
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Can Kızım

Canımın canı, can kızım,
Kara gözlü, kınalı kuzum.
Sultan ana, seni tarihini bilip,
Zembille mi dünyaya getirdi?
Sancılar çekerek doğurdu,
Toprağa beledi.
Ak sütüyle besledi, büyüttü seni.

Öpülesi elleriyle,kocaman teşte,
Hamur yoğurdu.
Kimseye muhtaç etmedi,
Bebelerini, elleriyle doyurdu.
Ne mutlu ona ki evlatları hayırlı,
Eh, mükafatı da  buydu.

Gözün arkada kalmasın sultan ana,
Senin kızın koç gibi...
Sevgi vermişsin,
Dürüstlük,merhametse,gani gani.
Ama dünyanın çivisi çıkmış,
Kıymet bilen hani?
Sen içini rahat tut o işini biliyor.
Doğrusunu ayırıp, yanlışını eliyor.
Sultan ana rahat uyu dedim ya,
O herkesi biliyor...

''Değerli şair yorumcu kızım, Süheyla Kurnaz ve annesi Sultan Anaya itaf siirimdir.''

Münevver Şenol
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Canım Babacığım

Benim canım babacığım,
Seni öyle özledim ki,
Hiçbir dilde anlatamam.
Biliyor musun?
Kimi zaman,  yatağımda ağlıyorum sessiz sessiz.
Ferhat gibi dağı delip, seni alsam,gelsem diyorum.
Lokman gibi şifa bulup, yaralarını sarsam diyorum.
Ah! , seni öyle özledim ki.
Gün görmedi, murat almadı, bu sözler senin için mi yazıldı.?
Sevmeye doyamadığın yavrularından, seni kimler ayırdı?
Burnumun direği sızlıyor baba, yokluğun yüreğimi oyuyor baba.
Ne olursun hiç olmazsa, rüyalarıma gir baba.
Seni, öyle özledim ki baba.

Münevver Şenol
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Canım evim

Canım evim,güzel evim.
                               Ben gelince güler yüzün.
                               Bende sana gülümserim.
                               Büyük konaklarda gözüm yok.
                               Nede şatafat isterim.
                               Huzurum olsun yeter.
                               Daha ben ne isterim?
                               Geceleri evimde rahat,rahat horluyorsam.?
                               Parmaklarımın ucunda lavobaya koşmuyorsam?
                               Haydi iştima,herkes yatağa deyip.
                               Uyumaya çalışıp,yıldızları saymıyorsam?
                                Kumandanın tuşlarına özgürce basabiliyorsam?
                                 Kendi yatağımda,gerine,gerine uyanıp.
                                 Yeni güne MERHABA diyebiliyorsam?
                                  İşte bu dünyaya bedel daha ne olsun ki?
                                  Evim evim canım evim,benim güzel güzel evim.

  Değerli dostlarım,aslında herkes beni nasıl ağırlıyacağını bilmedi ama
dedim ya herkes kendi evinde rahat ediyor bu gerçek, 26 5 2006 izmir

Münevver Şenol
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Canım İzmir'im

Bulutmu kaplamış, İzmir'i bu gün.
Yoksa benim içim mi kararmış?
Dokunsalar, ha ağladım, ağlıyacağım.
Bulutmu kaplamış İzmir'i bu gün.
Ben alışkınım, senin gülen yüzüne.
Yağsan bile, ardından doğar güneşin.
O kadar yer gezdim amma,
Dünyada yok bir eşin.
Bulutmu kaplamış, İzmir'i bu gün.
Dokunsalar, ha ağladım, ağlayacağım.
Gerek kalmadı dokunmanıza.
Dolan gözlerim boşaldı,
Ağlıyorum, ağlıyacağım...

Münevver Şenol
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Çerkez mahmut kalfanın hazin sonu

Çerkez mahmut kalfanın hazin sonu.
Çerkez mahmut kalfa çekirdekten yetişme bir inşaat ustasıdır,ona arsayı ver
projeyidever gerisie karışma,çatıya bayrağı asar teslim eder,içinin badanasınıda filit
pompasına koyduğu renkli badanalarla püskürterek çiçek
motifleriyle şimdiki duvar kağıdı gibi badana yapardı,yıllarca devlet su işlerinde
çalıştı,taaki kızı münevverin okul hayatı başlayana dek münevver ilk okul biri elazığda
ikiyi malatyada okurken,istanbuldaki kızkardeşi nebiyenin
kocası eski pehlivanlardan vahit üsküdar da kereste tüccarıdır mahmut sen
inşaatten anlıyorsun gel ortak mütehatlik yapalım teklifine çok sevinir,
kızkardeşi üsküdarsultantepede büyük bir köşkte oyurmaktadır ve taras katı
nıda abisine tutacaklardır,ama o zaman rahmetli tugut özalın abisi korkutözal
d.s.i.müdürüdür mahmut kalfanın istifa dilekçesini geri çevirir,kalfa iyi bir
eleman olduğu kadar arkadaşları tarafındanda sevilen biridir,ama onun için
münevverin okul hayatı daha önemlidir münevver büyük şehirde okumalı
öğretmen olmalı çünki idealibudur kalfanın,ve istanbula gelir o şirin tarasa
taşınırlar,oradada ikinci kızları münire doğar,ama işler umdukları gibi
gitmemektedir,çok soğuk birkış hüküm sürmektedir akşamdan yarına hazır olsun diye
kardıkları harç gece ayaz yapınca taş kesilir,ekonomi altüst olmuş
küçük esnafın kepenk kapattığı bir yıl alım gücü azalınca pahalı aldıkları demir
bile yarı fiatına inince inşaati zararına verip işçilerin parasını ödemişler iflas
kaçınılmaz olmuş,eniştesi herkes başının çaresine baksın der kendisinin
silahtarda üç katlı evi vardır onu satar ama mahmut kalfa zaten birikimini
inşaate yatırmıştırkarısı ayşenin kolundaki üç beş bilezikten başka birşey
kalmamıştırköşkün tarasından pendikte bir gecekonduya taşınır,hergün
aletlerini koyduğu zembil dediği çantasıyla amele pazarı tabir edilen bir kahve vardır
herkes orda toplanır işçi arayanlargelirler ama mahmut kalfa
her seferinde eli boş gelir çünki taşaron dedikleri insanlar orayı tekeline almış hem
işçiden hemde müşteriden para alıp fiat kırmaktadır,kalfanın evinde sefalet
başlamıştır,üç öğün tarhanaya talim ederler,ev kirasıda birikmiş ev sahibinin karısı eğer
şu ipek duvar halısını satarsanız haberim olsun iki aylık kiraya sayarım annem çaresiz
verirdi çünki bozduracak altında kalmamuştı,bigün komşumuz gülser teyze geldi bak
mahmut abi namusuyla çalışmak ayıp değil benim çalıştığım tarım koruma fabrikası
kadın işçi alıyor ayşede girsin hiç olmassa sen devamlı bir iş bulana kadar bak her ay
bir eşyan gidiyor nereye kadar,mahmut kalfa çaresiz kabul eder  ama kadrolu iş
bulunca çıkmak şartıyla,ayşe işe başlar baharda gelmiştir inşaatlerin başladığı ay birgün
sevinçle gelir eve cevizlide bir fabrika inşaatine ek bina yapılacak çalışan işçilerde
kadrolu işe alınacaktır,ek binayı yaparlar ama kadroya geçmesi için üç ay çalşması
lazımdır,fabrika sahibi bir çekme kat daha çıkalım der ama mahmut kalfa gerilim
hattının çok yakın olduğu için tehlikeli olduğunu söyler,oda siz çerkezler  korkmazssınız
diye ısrar edince
çaresiz kabul eder kadroya geçecek karısını işten çıkaracaktır ya,neyse oda,bitmiş bir
çatısını kapatması kalmıştır ağızlıkla içtiği sigarasını bile yarım bırakıp çıkar çatıya ama
korktuğu olur belindeki keser den geriim hattından ceryanı çeker büyük bir patlama
kalfayı aldığı gibi beyinüstü yere çakar
beyni bir bomba gibi patlamış elinde tutnmak için yakaladığı kalasla son nefesini
vermiştir,halbuki o sabah evden çıkarken münevvere kardeşine iyi bak bugün para
vericekler kardeşinle sana bebek alıcm demişti,fabrika
sahibi hemen işçileri topluyo,bakın böyle olmasını istemezdim şimdi hepiniz çok
uğraştık ikna edemedik kendini attı diye ifae verin sizi kadroya alıcam
giden gitti burası kapansa hepimize zararı olucak işçiler çaresiz kabul ediyor
zaten hükümet tabibi bende ağır yaralıydı yolda öldü derim ama kimliği lazım eve iki
adamını yolluyo münevverede baban  düştü atağı kırıldı hastane nufus kağıdı istiyor
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deyince oda veriyor ne bilsin insanların art niyetini,süreyyapaşa hastanesinin mogunda
boşalan beyinin yerine hastanenin amblemini taşıyan havluyu tampon yapıyorlar,zavallı
ayşe eşinemi yansın yoksa çocuklarıyla
ikidebir intiharın sebebi ne diye savcının ifadesinemi münevverde hayır babam bize
bebek getirecekti diye ifade veriyor kalfanın kırk mevlüyünde bir
adam çıkageliyor bakın ben onun en iyi arkadaşıydım diye olanbiteni anlatıyor ve ben
pişmanım böyle ifade verdiğime her gece rüyama giriyo sen bana bunu nasıl yaparsın
diyo ben size şahilik yapıcam diyor,mahkemede beynine konab havluda delil olarak
gösterilinceayşe kazanıor maaşa bağandığı gibi tazminatta ödeniyor,oa o parayla evine
yakın arsa alıyor,bu arada münevver arifiye öğretme okulunu kazanmıştır ama annesi
çalışmak zorunda kardeşine kim bakacakevet münevverin oul hayatı malesef sona
eriyor,arasan iki sene sonra gazetelere ölüm ilanı kalfanın fabika sahibi amansız
hastalığa yenildi,dahasonra fabrika mirasçıların alaşamamaları yüzünden battı
gitti,aradan seneler geçer münevver evlenmiş üçüncü çocuğuna hamiledir ana sağlığa
son kontürolüne gitiğinde bayraklar yarıya inmiş bir matem havası var sorduğunda
adeta kanı donar çünki mahmut kalfaya yıllar önce itihar etti rapornu veren şimdi
başhekim olan
doktorun bir kızı vardır ancak ne acıdırki doğum yaparken ölmüş oğlan bebek yetim
kalmıştır,işte bir babanın hatasını evladımı ödüyor yoksa
ilhi adalet bumu demeden edemiyor insan.     paylaşığınız için teşekkürler.

Münevver Şenol
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Çocukları Sevelim

Çocukları sevelim
Çocukları çok sevelim,ne olur,güzel çirkin diye ayırmayalım,güzeli,herkes
sever esasçirkini sevelim,çünki çocuklukta yaşadığınız sevgi ve  sevgisizlik  hiç
unutulmuyor,evet bende çocukken hatırlıyorumda  sıskacık bir çocuktum
ama kendimi pek beğenirdim doğrusu,hiç unutmam   halamın kızının nişanı var  annem
beni birkaçgün önce  yolladı,bende birşeyler  yapmak istiyorum halamın etrafında
dolşıyorum alt komşunun    kızı  nişanı olacak ablaya,_Ayol,
annenin  etrafında dolanan  bu sevimsiz  kız,kim? deyince oda hııı,_Omu?
annemin,babasının,kızkardeşinin,oğlunun kızı,demezmi oda Ooo dığdının
dığdısı desene,diyince o çocuk aklımca günlerce ağladım,şimdi bile
yazarken,etkileniyor,o,günleri yaşıyorum,geçen yaz,mersinde yazlıkta
bir nazlı kız,tanıdım,henüz 8 yaşında,çocuğu olmayan bir aile evlt edinmiş,
ama  evlat edinen aile karıkoca da sarışın,nazlıda esmermi esmer,tıpkı,
afrikalı çocuklara benziyordu,dikkatimi çekti çocuklar oyunlarına almıyor büyüklerde
kendi aralarında _Nekadarda çirkin  çocuk,allah afetsin,diyede,
tövbe ediyorlar,nazlıda pilastik kovasıyla,denizin kenarında kumdan kaleler,
yapıyor,bende delikli nazar taşı arıyorum,dikkatini çekti herhalde _Teyze sen ne
arıyorsun dedi,bende _Bak nazlı nazar taşı arıyorum ve ilk bulduğum,
taşıda sana takacağım,okadar  güzelsinki,dedim inanayımmı,dergibi,
yüzüme baktııı,kaldı,sarıldım öptüm,inan bak herkezin senin gibi kaşı  yok,
iğneyle kaş çizdiriyo,dudakları  yok silikonla dudak  yaptırıyo,senin gibi,
esmerleşmek için günlerce güneşin altında yatıyo,sen nekadar şanslısın,
nazlı dedim  sevindi,ertesi gün sahilde,_Teyzee diye arkamdan,koşarak,
geldi kovasındaki taşları göstererek,bak bunları sana topladım dedi,
sarıldım,öptüm,tatil bitimi bizi geçirmeye  gelen arkadaşların,arasında,
nazlıda vardı,gözünden sicim gibi inen yaşlarla  sessizce ağlıyordu,
ve  _Sizi geçirmek için annemden izin aldım,seneye gene  gel   emi teyze
diyebildi,_İnşallah nazlı dedim gene sarıldık,öpüştük,işte,çocuklara,
sevgi,eken,segi biçiyor,ne olur  onları çok sevelim.

18.8.2004.münevver,şenol.izmir

Münevver Şenol

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Çocuklarıma Öğüt

Ömürler tükenir günler tükenmez.
                    İnsanoğlu sağ iken kıymet bilemez.
                    Öldükten sonra ah,vah hiç para etmez.
                    Her anneler günü sizde beni.
                    İki damla göz yaşıyla hatırlayın olurmu?
                   Sitem etmek olurmu hiç anaya?
                   Soruyorum şimdi bu sitem hakmıydı bana?
                   Bir çocuk ya anaya benzer,yada babaya.
                   Bu sizin suçunuz değil,kime çektiğiniz belli.
                   Keşke benim genlerimden de alsaydınız.
                   Hiç değilse,yüzde elli ama almadığınız iyi olmuş.
                   Ama analar evlatlarına genede kıyamaz.
                   Genede ÇOKKK seviyorum ben sizi.
 19 5 2006 istanbul

Münevver Şenol
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Çocukluğumdan Buruk Bir Anı

Çocukluğumdan buruk bir anı
Babamı şanssız bir kazada kaybettik,gene sık,sık hastalanıyorum,annem çalıştığı
için,izin alması,sorun oluyor,halbuki pazartesi tahliller yapılacak apandisitten
şüpheneliniyor,belkide yatıracaklar,annem pazar gününden beni üsküdar sultantepe de
oturan halam nebiyeye,yani nebiş,e,götürdü,
ama şanssızlık işte,eniştemde pazartesi,aynıgün,yurtdışından gelmiyormu anahtarıda
yok,geliş saatide belli değil,halam teyzesinin kızı nazlı teyzeye
durumu anlattı ve beni hastahaneye götürmesini rica etti,oda burun kırın kabul
etti,çünki kocası huysuz bir insanmış,ondan izinsiz gidemezmiş,ama,
allah razı olsun genede geldi,tahliller yapılırken yatış muamelelerinide yaptırdı daha
fazla kalamıyacağını söyleyip evine döndü,bendaha 13 yaşındayım,annem halama
güvendi o nazik teyzeye münşi allaha emanet,
nazik teyze dönüşte halama yatırdılar diyor,hastahanede ben birden sancılanıyorum ve
bayılıyorum, anons yapılıyor münevver çevik refakatçisi acil gelsin,ama kimse
yokki,hemen ameliyata alıyorlar,tabi apandisitim patlamış,karnımın içine yayılmış,uzun
süren ameliyattan sonra gene anons,
yapılıyor kimse yok bir kadın doktora benimde kızım ameliyat oldu boş yatakta var ben
ikisinede bakarım diyor,şu anda kim olduğunu bilsem kendisine teşekkür
ederdim,annem maltepe tarım koruma fabrikasında çalışıyor,işten çıkıp haydarpaşa
numune hastahanesine gelmesi saatleri alıyor,sorduğunda,hastanız ameliyat oldu ama
ziyaret saati değil giremezsin diyorlar annem durumunu,anlatsada nafile,annem
ağlıyarak hastananin,etrafını dolaşıp camlarda beni arıyor numune hastahanesini
bilenler bilir,eski binadır calarıda alçaktır,beni görüyor camı çalıyor bana bakan teyze
sen merak etme ben kızımla onada,bakıyorum gözün arkada kalmasın,diyor,annaem
ağlayarak,şanssızlığına lanet ederek,eve dönüyor,ama halamada güceniyor,halamda
çok üzülüyor nazikteyzenin ona böyle anlatmadığını söylüyor,ama öldürmeyen allah
öldürmez doğru bir söz,
ömrün varsa bütün şanssızlığa rağmen yaşıyorsun tıpkı benim gibi,ama,
doktorum her sabah bak nihansın diden ey mestinazımı,söylemezsen seni taburcu
etmem diyor utanıyorum, meğer ben narkozdan ayılırken o şarkıyı söyleyerek
ayılmışım,ben o,olumsuzluklara,rağmen nekadarda kendisiyle,
barışık bir insanmışım 26.6.2004

Münevver Şenol
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Daha Önceleri Neredeydiniz

Bak gene sabahlar oldu, okunuyor ezanlar.
Seni düşünmekten, gözlerime uyku girmiyor.
Soruyorum şimdi kendi kendime
Geç gelen bu aşk ödül mü, yoksa ceza mı bana?
Neden diyorum Allah'ım neden.
Mutluluğa biz neden geç kaldık?
Şimdi gönlüm, bir şelale olmuş, akar mı akar,
Bir alev topu olmuş yakar mı yakar.
Dur diye set çekmeye kalkmayın sakın ha,
Buna kim bakar.
Bazen  isyan ediyorum,
Onu daha önce çıkarmadın karşıma.
Benimde hakkım yokmu sevmeye sevilmeye.
Şu koskoca dünyada?
Ama beni sevenleri üzemem,
Onlara yanlış yapamam asla.
Ben sevgimi  içime gömmesini de bilirim
Ama ne olursun, arasıra rüyalarıma  gir emi?
Bak gene sabahlar oldu, okunuyor ezanlar,
Seni  düşünmekten gözlerime uyku girmiyor.

Münevver Şenol
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Dardayım

Bu gün içim daralıyor, nedendir bilmem?
                                     Avazım çıktığı kadar bağırıp ağlasam, diyorum.
                                     Gördüğüm rüyalarım bile karma karışık.
                                     Amaa, çoğu aklımda yok seçemiyorum.
                                     AHH, anam olsaydı diyorum şimdi yanımda.
                                     Musluğu aç suya anlat kızım, HAYIRdır derdi.
                                     Görüyorsun ya anam, yokluğun nasıl da belli?
                                      Bir rüyayı bile sensiz yoramıyorum.
                                      Yaşım elliyi geçti, amma genede anasız olamıyorum.
                                       Anamı anmadan duramıyorum, duramıyorum.

Münevver Şenol
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Dayan Yürek

Sen nelere katlanmadın be koca yürek, yılmadın.
Yalanı sezdinde, gene yüzüne vurmadın.
Sanmasınlar, onlar kurnaz, sen hiç birşeyi bilmezsin.
Bilirsin bilirsin de,kalp kırmayı sevmezsin.
Aldırma sen onların hepsi beş para etmez neylersin.
Boş ver gönlüm sen üzülme, yukarıda ALLAH var
Yap itiliği at denize, balık bilmesse halik bilir diyorlar.
Anam onlarda zamane balığı olmuş, yemi kapıp gidiyorlar.
Şaştım  şaştım şaştım da kaldım, ahir zaman bumudur?
Dayan gönlüm, dayan yürek, sen neleri görmedinki?

Münevver Şenol

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Değerini geç anladım

Altın gibi değerli sevgini,yüreğimde sakladım.
                Şimdiki sahte sevgileri gördükçe, değerini anladım.
                Sanmaki unuttum,inan adın hiç düşmüyor dudaklarımdan.
                Şu anda ağlıyorum,gözyaşlarım akıyor yanaklarımdan.
                Biliyorsun seni görmemek için yaşadığım kenti terkettim.
                Ama genede silemedim aklımdan.
                Şimdi artık herşey geçmişte kaldı,üzülmekte boşuna.
                Aslında masumane sevgiler hiç unutulmuyor.
                Gelsekte kaç yaşına.
                Dilerim sevenleri hiç kimse ayırmasın.
                Onlarda üzülmesin boşu boşuna.
                Eminim herkes mutlu olur.
                TANRI nın bile gider hoşuna.
      5.10.2004
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Derdinizi anlatın çare bulalım TV

Derdinizi anlatın çare bulalım,dullar varsa gelsin,onlarada eş bulalım,TV.
Programına her yerden her semtten servis kalkıyor,Yayın Saatine kadar lobide çaylar
içiliyor sohbet başlıyor,kimin ne derdi var? Ne için gelmiş? Bir,
bir anlatıyorlar Rizeli Fadime hala derti mi dertli oğlu idris gül gibi karisu biri
kız ötekisu oğlan o iki uşağu piraktida ha o rus kizunun peşina gitti rusyaya,
Altı aydur haber alamayrum,Urfalı Nadire hanımda,Benim adam beş çocuklu üç damatlı
kendinden büyük kadınla kaçtı,Göğsüne vura,vura UYYY RABBİM
ALLAH ikisinide ala diye intizar ediyor.Kütahyalı satı hanım,onunda kızı evden
kaçmış,sekiz aydır haber alamıyor.Şaştım gari ne etcem bilemeyyom
aramadığım yer gamadı korkum ganına bi sıpa goyupta gelivemesin?
Elazığlı sevim hanım bunları duyunca haline Şükrediyor,o da oğlunun sevdiği kızı
almamış oğlandan bir yıldır haber yok,Oradakiler sende alsaydın ya
Diyorlar Sevim hanım çok sinirleniyor ben tanıdığım kızı alıcaktım hahın kızından bana
ne? Torpah başıan.Herkes derdini anlatırken onları sessizce
Dinleyen gayet şık ve bakımlı Gönül hanım yanındada ona hayran,hayran bakan Hasan
bey vardı,onlarda,her ikiside evli ve ikişer de çocukları olduğu halde ama beraber
kaçmışlar şimdi buradan eşlerine boşaması için ricaya
gelmişler di,Rizeli Fadime hala,Bak kizum senin var iki,onun var iki ettimi dört, şimdi öz
kardeşler uyum edemiyu,Cicim ayı çabuk geçer o zaman  olur
Senin uşaklar benim uşaklar.Gel sen vazgeç bu sevdadan.Urfalı nadire hanım Biz hiç
sıkıntı çekmedik mi? De hadi de get bacım  hanım,hatın,otur
evinde, ne diyen düşmüşsün el alemin herifinin peşine? Kütahyalı Satı karışıyor
söze,Viriii diye şaşırıyo bene bak hele bene,kimse delisini atıp akıllıyı sene vemez,elin
akıllısında se senin delin daha iyidir.Elazığlı Sevim hanım dayanamaz söze karışır.Bak
bacıma kurban olum  ne elin kocasından sana koca,nede çocuklarına baba olur,olsaydı
kendi karısına çocuklarına hayır ederdi.Bak ben sana bir şey anlatım sen anla.Nasrettin
hocanın eşi ölmüş gene eşi ölmüş bir hatunla evlenmiş bir gece kadın rüyasında ölen
eşini sayıklamış nasrettin hoca kadına bir tekme kadın yere düşmüş nasrettin hoca EEE
bu yatak iki kişilik senin rahmetli geldi benim rahmetlide
gelince sana yer kalmadı.Anladın mı bacım? yarın seninki,benim ki senin çocukların
benim çocuklarım Benim Gözüm bu adamı Heç tutmadı ilerde
sanada bir tepbik atarki VALLAHİ eşşekten düşmüşe dönersin,çocuklarınızda ortada
kalır irezil olur.Der demez,Gönül hanım bir hışımla yerinden kalkar,Hasan beye
dönerek,Biz yanlış yere gelmişiz,onlarada
Dönerek,Siz bukadar çok biliyordunuzda neden buradasınız o olmayan aklınızı kendinize
saklayınız diye orayı terkederler.Zaman gösterecek kimin haklı oluğunu tabii.
Sevgili dostlarım bu hikayede her yöreden insanı konuşturmaya çalıştım ne
kadar başarılı oldum bilmiyorum bu akşam telefonu düşürebilirsem o lehçelerle T G R T
FM  Zehra hanımda okumaya çalışacağım 14 7 2006
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Dertli Yasemen

Bana temizliğe gelir yasemen.
                                Amaa dertlimi dertli, kocasından.
                                Tembel adam ben çalışayım o yesin.
                                Birde kıymetimi bilse ya, ne gezer.
                                Bir yandan halıları siliyor, bir yandan da söyleniyor.
                                Evlen, evlen dediler başımın etini yediler.
                               Sanki evde kalmışım gibi.
                                Evlendim de ne oldu?
                               Ev ocak bebe doldu.
                               Keşke doğurmaz komaz olaydım.
                              Evlenmeseydim de kız kurusu kalsaydım.
                              Anama, babama bakardım da.
                              Hiçmi değil hayır duasını alırdım.
                              Şimdi hayırsız herifin, künde koruna küfür etmez.
                              Hiç yok yere günaha da girmezdim.

EVET şanssız olan kadın hangi konumda olursa olsun farketmiyor,
Yasemen beni de yaz kız abla demişti bende söz verdim ve işte tüm dostlarımla onun
derdini paylaşıyorum, kolay gelsin Yasemen Allah sana kuvvet versin. Münevver Şenol
17.1.2006
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Dilenci

Paranız, pulunuz, yatınız, katınız, sizin olsun istemiyorum.
Onlar beni mutlu etmez, ben azıcık, azıcık sevgi istiyorum.
ALLAH rızası için, diyorum bak, açtım ellerimi, dileniyorum.
Anlamadım niçin? ALLAH versin diye
Yüzüme kapanıyor, bir bir kapılar.
Ben neyaptım ki size?
Kimi kırdım, kimi üzdüm ki, bilmeden?
Gün gelirde, sizde birgün, sevgi dilenirseniz eğer,
O zaman anlarsınız.
Hıı geçte olsa bak sende anladın mı dilencinin halinden?
Her şeyi bulabilirsin zamanla,
Ama o sevgi denen şeyi?
Dilendirir kapı kapı da, her yürekte bulamassın
ALLAH rızası için diyorum bak,
Açtım ellerimi dileniyorum.
Dilenirken, UTAN, UTAN diye beni kapısından kovanlar
Soruyorum şimdi size, ben neden utanacakmışım ki?
Bu dünyada, çalanlar, çırpanlar, yetim hakkı yiyenler utansın
Birde ALLAH versin hadi başka kapıya diye
Beni kovanlar utansın
Ben bir garip sevgi dilencisiyim anladın mı?
Beni kapısından kovanlar utansın.

03.09.2005
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Durdurun Dünyayı

Kaderimmiş hep ağladım.
Artık gülmek istiyorum.
Labirent gibi dünya.
Onu çözmek istiyorum.
Hille, hurda, hepsi burada
Aldatılmaktan bıktım usandım
Durdurun dünyayı ne olur
Müsadenizle artık inmek istiyorum.

30.08.1999
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Dünya bir garip

İnsanlar bir garip olmuş dünyada,dünya bir garip.
                                 Çal çal oyna,çal çal oyna oynamayı bilmiyorsan? .
                                  Oturduğun yerden kalçayı salla.
                               Eskiden insanlar,TÜRK sanat müziğini daha çok severmiş
                                Kimi hüzzam kimi nihavent dinlemiş..
                              Şimdi dünyada değişti,dünya bir garip insanlar bir garip.
                               Oynamayı bilen kalkmış oynamış bilmeyen kalçayı sallamış
                               Geçmişte insanlar hastalara yardım.
                               Yaşlılara da hürmet edermiş,şimdi neredeee?
                                Köprünün altından çokk sular gelmişte geçmiş.
                                İnsanlar bir garip olmuş,dünya bir garip.
                               Çal çal oyna,çal çal oyna,oynamayı bilmiyorsan?
                                Oturduğun yerden kalçayı salla.
                                 Bayram geçeli bir hayli oldu.
                                 Hayret,komşumun aklına şimdi gelmişim.
                                 Benimde içimden ona, bayramdan sonra....diyesim geldi
                                 Kalbi kırılır diye, demedim işte.
                                  Ama niyetini sonra anladım,.
                                  Kurşun dökme kepçemi ricaya gelmiş.
                         Eh be komuşum geçmiş bayramı karıştırmaya ne lüzum vardı.
                          Senin kepçen lazım oldu desende canımı yesen?
                          Dedim ya dünya bir garip olmuş insanlar bir garip.
                         Çal çal oyna,çal çal oyna oynamayı bilmiyorsan?
                          Oturduğun yerden kalçayı salla YAA İŞTE BÖYLEE.

1.5.2006 GENE MÜNİŞÇE BİR KARALAMA  HERKESE SELAM
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Dünya Menfaat Dünyası

Yaa dostum!
Dünyada ne sevgi kalmış, ne gönül, ne hatır.
Ama, önce kendini sorgula,
İğneyi sana,
Çuvaldızı da git şerefsiz dediğine batır.
Dünyanın ahvalini sorma sen bana.
İnsanoğlu ne yaparsa yapsın, ektiğini biçiyor,
Bu dünya yüzyıllardır böyle gelmiş, böyle gidiyor.
Adam sendecilik varken düzelmez bu dünya.
Haksızlığı kınar,
Aaaa! Farkında değilim der, biz de yaparız.
Menfaat için kırk takla bile atarız.
İşimize geleni anlar, gelmeyince salağa yatarız
Yaa dostum!
Dünyada ne sevgi kalmış, ne gönül, ne hatır.
Ama, önce kendini sorgula,
İğneyi sana,
Çuvaldızı da git şerefsiz dediğine batır.

08.08.2006
Değerli Dostlarım Çocuklarımıza Güzel Bir Dünya Diliyorum.
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Dünyaya Bir Daha Gelirsem Eğer

Dünyaya birdaha gelirsem eğer
Öyle yağma yok, bedava gelmem.
Pazarlık peşin kırmızı meşin,
Vefasızlarla  Iııh, yok benim işim.
Prensesler gibi, yaşıyacaksam eğer?
Bir elim yağda, birelim balda olsun isterim.
Daha isteklerim bitmedi ama,
Bir daha ki geldiğimde görüşmeyi dilerim.
Amma, şartlarım kabul olursa eğer?
Aslında benim için herşeye değer
Dünyaya birdaha gelirsem eğer?
Pışşık,
Öyle yağma yok, bedava gelmem.
Yukarda da dedim ya,
Bedava gelmem.
Münevver Şenol
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-Düşlerimle konuşuyorum ben*

<table width='%80' align='left'>
<tr>
<td width='100%' align='left'><font color='#800000'>
<img src='http://gruplar.antoloji.com/i/g/att/01/13437_45701_20077131452.JPG'>
</head><p align='left'><font face='Amaze' style='font-size: 16pt'>

Ne zaman aklımdan seni geçirsem.
                       Hıçkırık tutuyor hıçkırıyorum.
                       Çok merak ediyorum soruyorum kendime
                        Şu anda oda beni düşünüyor,mu?
                         Hatırlarmısın bilmem şarkılardan fal tuttuğumuzu?
                         Sana nihavent çıkardı.
                         Bana ise hep hüzzam
                         Bir seferinde ikimizde aynı şarkıyı tutmuştuk.
                         Çatılmış kaşarınla kime düşman gibisin?
                          Gözünde yaşlarınla belli pişman gibisin.
                         Nazarmı değdi bize düştük bu hale neden?
                         Kaderimiz böyleymiş ayrıldık istemeden.
                          Şimdi bu şarkı çalarken radyomu kapatıyorum.
                           Elini ver bak  hıh tam şuram sol yanım.
                            Çok acıyor dayanmıyorum.
                              Ama bir şey itiraf edeyim.mi ben sana?
                              Eskisi gibi şarkılardan fal tuttum,
                               Birisi sana Biride bana.
                               Benimki gene hüzünlü çıktı ağladım.
                               Neyseki seninki neşeli çıktıda sevindim.
                               Ne yapayım işte kendimi böyle avutuyorum.
                               Yoksa.sensiz sevgisiz hayat geçer.mi söyle?
                                İşte böyle sevdicğim zaman,zaman.
                                  Düşlerimle konuşurum ben.
                             .
 28.9 değerli dostlarım İNŞALLAH  tüm sevenler kavuşur,düşleiryle

konuşmaz
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Eeh Be Bacım Öğünme Yeter

Ataköyde Gece kondularla Gökdelenler yan,yana.
                          Mehmet konduda yaşıyor,Ali çok katlılarda.
                          İkiside Arkadaş olmuş oynuyorlar Çocuk  parkında.
                         -Aaa Anne bak bu arkadaşım Ali nin annesi.
                           -Evet Anne buda Mehmet,in Annesi.
                            -Alini annesi Bizim binalar çok lüks.
                             Mutfağım,banyom tavana kadar fayans.
                             Salonlar çam parke,Boydan boya da balkon.
                              Asansörede alıştık merdiven çıkmak zor olsa gerek?
                          -Mehmet in Annesi Bak bacım benim mutfağım küçük.
                            Hemde fayans değil mozayik taş.
                          -Salonum da rabıta tahta olsun.
                            Ben onu fırçalıyom kehlibar gibi,senin çam parken ne?
                            -Bizim balkonumuz yok ama,asmanın altı var avluda.
                             -Gelin beş çayında kısrda yaparım yanında.
                            -Alinin Annesi Bilmem Alıştık ya rahata.
                               Genede söz vermiyeyim ama gelebilirsem gelirim.
                             -Mehmet in annesi Gelmessen gelme Öğün,öğün sıktın ama
                              Eeh Be Bacım Öğünme Yeter.

  evet dostlarım hani derler ya yumurtadan çıkmış yumurtayı beğenmemiş
işte böle bir hikaye 26  7  2006
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Elişmeyin Dostlarım Elişmeyin Siz Bana

Yalansız bir dünya kurdum ben kendi içimde.
Yalan dolan istemez ölür, ölür oda benimle.
Yıllarca hep ben verdim, siz aldınız.
Kendinizi akıllı mı sandınız?
Alın malım, alın canım sizin olsun.
Ama ruhumu rahat bırakın,
Oda artık benim olsun.
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En Ağır Yük Onun Adı İhanet

En ağır yük, onun adı ihanet.
                   Dünyanın en ağır yükü, bana sorsan,onun adı ihanet.
                   Kadın erkek, hiç farketmez,
Öyle ağırdır ki o taşımaya güç yetmez.
                   Adı kısa amma, kendisi ağırmı ağır, işte onun adı ihanet.
                   Hasta olsan, yataklarda yatsan, inim inim inlesen.
                   Allah'tan geldi ne yapalım dersin çekersin.
                   Amma, kulun kula ettiğine bak
 Şimdi buna ne dersin?
                   Affetsende, hiç aklından çıkmıyor,
Bir kurt gibi kemiriyor beynini.
                   Utanması kalmamış, birde haklı gibi savunuyor kendini.
                   Kadın olaydı kocasını tutaydı, erkek olaydı karısına sahip çıkaydı.
                   Geçiniz kardeşim, geçiniz bunları, hepsi safsata.
                    Bir insanın sütü bozuk olduktan sonra.
                   Altın kafese koysan, kuş sütüyle beslesen, gene nafile...
                   Herkes akıl veriyor affet, affetmek büyüklüktür, erdemdir.
                   Ama sütü kaynattım, olmuyor şeker.
                    Genlerini kimden almışsa insan, işte o ona çeker.
                    Dünyanın en ağır yükü bana sorarsan onun adı ihanet.
                     Kadın erkek hiç farketmez,
Öyle ağırdır ki o, taşımaya güç yetmez.
                     Bırak onu kendi haline, boşver gitsin farketmez.
                     Sana hayır etmeyen, kimselere hayır etmez.

27.07.1974  İstanbul
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Eşime Vasiyet

Birgün gelip öldüğümde.
                   Saçın,başın yolmayasın.
                    Evi barkı talan edip.
                    Ele rezil olmayasın.
                     Ah,vah artık para etmez.
                      Şimdi buna güçte yetmez.
                       Hey ALLAH tan korkmaz.
                       Kuldan utanmaz.
                        Evvel aklın neredeydi?
                        Gökte uçan MELEK olsan.
                          Gelipte kıymetimi bilsen.
                           Giden geri gelmez dostum.
                             Al bir okka kınayı.
                             Yak,yak istediğin yere.

Münevver Şenol
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Evimi Çok Özledim

Kimi zaman üzülüp, kimi zaman sevinsem de.
                   Hani şöyle bir dalıp, eskileri düşünsem de.
                   Geceleri yatağımda gözyaşımı gizlesemde.
                    Tutmayın, bırakın beni, evime gitmek istiyorum.
                    Evime gitmek istiyorum,
Çünki evimi çok özledim.
                    Özledim, dostlarımı, hatta olmayanları da.
                     Körfezin kokusunu, kafesteki kuşumu,.
                     Kapıdaki tekiri,
Tekirr kız seni bile özledim.
                     Evi otel gibi kullanan, bir işin bile  ucundan tutmayan.
                     Yaralı parmağa bile etmeyen.
                     Etkisiz eleman, seni bile özledim.
                     Şimdi göçebe kuşlar gibiyim,
Kah ordayım, kah burdayım.
                      Tutmayın, bırakın beni, evime gitmek istiyorum.
                      Evime gitmek istiyorum.
Çünki evimi çok özledim.
                        14.8.2000
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Evlattır Vazgeçemezssin

Bir anayı elin yaptığı yıkmaz,
El dersin geçersin.
                                Bir anayı beyin yaptığı yıkmaz,
Büyük adam uğraşamazsın.
                                Bir anayı koca yıkmaz,
Geçinemedik dersin boşarsın.
                                AMMAA Bir anayı evladın yaptığı yıkar,mahveder.
                                Genede bağışlarsın, affedersin.
 Evlattır vazgeçemessin.
                                Çünki, sen bir anasın vazgeçemezsin,
vazgeçemezsin.
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Gardaş

Gardaş
                            Gurbette hasretlik canıma yetti.
                           Artık döneceğim günleri sayıyom, gardaş.
                           Sen oralarda, havalar ısındı gel derken.
                           Ben soğuktan  buralarda, donuyom gardaş.
                           Bak sizlerle bile, internetten konuşuyorum.
                           Onlar buz gibi, havası gibi soğuk
                           Selam vermeye bile,  korkuyom gardaş.
                         Şimdi oralarda, ağaçlar çiçek açmıştır,
Gökyüzü de masmavi.
                           Burada ağaçlarsa kasvetli,
Ğöğü bile kapkara geliyo gardaş
                           Yurdumun, koyununu, kuzusunu özledim
                           Burada koyunları bile acaip, iri iri kocaman
                           Koyun desem değil,  domuz desem, hiç değil.
                Ne diyeceğimi, ben bile şaşıyom gardaş.
                          Burada insanlar biribirilerine.
                     Bay İsmail, Bay Ahmet, Bay mehmet derken
                          Ben bizim oralardaki, hey, ülen Ahmet gardaşım
                          İsmail canım benim diye sarılmayı özledim.
                    Neyse,  yazacaklarım, pek  çoktur amma
                   Oraya varıp gelince daha çok konuşuruz be gardaş
                     Allah sağlık  sıhhat versinde, sayılı günler, gelir de geçer.
               Burada yiyecek ekmeğimiz,   suyumuz varmış.
                      Birgün hasret biter, bizde kavuşuruz be gardaş.
                    Hepinizi inan çok özlüyorum, canlarım, sizi çok seviyorum

Not: Belçikadan sevgili kardeşim Karaca Müniş abla birde gurbet şiiri yaz
dedi bende yazmaya çalıştım, inşallah olmuştur, tüm gurbetçilerimize armağan olsun.
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Geçmiş Ola

Doksan derece sarsılan yıkılmamak için direnen.
Bu bedenin mimarı sensin, övün övünebildiğince.
Şimdi üzülmen pişmanlık duyman boşuna, nafile artık.
O yarayı derinden aldı artık onaramazsın.
Sen onu hiç anlayamadınki zaten.
Boşver bu saatten sonra hiç anlayamassın
Bırak onu yıkıldığı yere kadar gitsin elleme.
Sonra kırılırda tuttuğun her dalı elinde kalır.
Dedim ya o yarayı derinden aldı onaramazsın.
Boşver gitsin bu saatten sonra sen onu anlayamazsın.
Bu bedenin mimarı sensin, övün övünebildiğince.
Ama şunu unutmaki bende yaşamayı öğrendim sayende.
Sağ elim ihanet etti senin gibi,sol elimi kullanmayı öğrendim
Yataktan kalkamadığım için.
Yattığım yerden, yemeyi içmeyi öğrendim sayende.
Ayağa kalkmayı yürümeyi özledim, inatla kalktı
AMAA yere çakılınca ağlamadım gülmeyi öğrendim sayende
Şimdi koşmasamda yürüyorum,
Oturarak yemeğimi yiyiyorum.
Ben güçlü bir kadınım bak neleri başardım kendi sayemde.

 25.10.2002
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Gençlik Macerası

Herkesin, ilk aşkı vardır,
Birde gençlik  macerası.
O, bana baktı, ben ona baktım,
bakıştık...
O bana güldü, ben ona güldüm,
gülüştük...
Sevgi, okadar büyüktü ki,
tam yarıdan bölüştük.
Bizim evin önünden  geçerken,
bisikleti bozulurdu,
Hay aksi!
Bende arkadaşım Cevriye'ye seslenirdim,
bu akşam sinamaya  gidiyoruz,
Atalarımız boşuna dememişler,
kızım sana söylüyorum, gelinim sen işit.
Birden bisikleti düzelirdi çocuğun,
mesaj gitti ya yerine...
Şimdi akıma geliyorda gülüyorum kendime,
bende az hınzır değilmişim, hıı.
Adı ne diye sormayın, bilmiyorum vallahi,
ama yakışıklımı yakışıklıydı işte.
Biz kızlar aramızda ona ''o biçim'' dedik.
O biçim geliyor,o biçim geçiyor,o biçim geçti,
işte o biçimdi beee.
Bütün kızlar hasta ona,
ama  onun gönlü   kimde?
ne dersiniz? ,hııı..
Sokakta ben yok isem
bisikleti bozulmadan, tam gaz gidiyormuş evine.
Ama ben varsam,
bisikleti bozuluyor, bak şu şeytanın işine.
Kızlar tamam tamam, Müniş bu oğlanın gönlü sende.
Amaa arkadaşlarımın hepsi güzel, eti butuda yerinde.
Bense, sıskacık bir kızım, bu çocuüğunda gözü kör mü ne?
Yanlız kaşım gözüm güzel, birde belime uzanan kızıl saçlarım.
Amaa, atalarımız ne demiş, ''kaş ile göz gerisi söz''
Şimdi bundan eser yok ki,
ne cami kaldı, ne mihrabı yerinde.
yaşlanmayan tek bir  kalbi,
birde gülen gözleri kaldı sadece.

21.05.2003
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Genede Seviyorum Seni

Böyle olacağını, bilmedin değilmi?
 Bozuk para gibi, bozdurdun bozdurdun harcadın beni.
Kulaklarını sağır ettin duymadın,
Gözlerini kör ettin, görmedin beni.
Ele değer verdin, amaaa bana vermedin.
Ayaklarının altında ezdin, ezdin de toz ettin beni.
Oğula, kıza kavuştuysan, benim sayemde.
Adam gibi adam, ben ettim seni.
Hep kendimden verdim, senden almadım.
Kimseden de hiç aşşağı kalmadım.
Evimin hem anası oldum, hem de babası.
Şapkanı eğdirmedim, her yerde yücelttim seni
Yıkılmaz kale idim
Amaaa...
İhanetinle, derinden  yaraladın sen yıktın beni.,
Bizi perişan ettin, sanki sen olmadın mı?
Ettiklerinden de, bin pişmanlık sen duymadın mı?
Ama, biraz  geç  kaldın diyorum sana.
Genede acıyorum, sen bir zavallısın, kendini aldattın.
Seni çocuklarımın hatırına, affediyorum.
Genede, evimizin direğisin,
Galiba,bende seviyorum seni...
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Genelde İzmirli'ye Güvenmem

İnsan İzmir'de günde tam dört mevsim yaşıyor
İnsanlarıda, havasına uymuş canım, gören buna şaşıyor.
Bir kere oruç tuttuğuyla, bayram etmiyor.
Cebinde akrep var sanki, eli hiç cebine gitmiyor.
Sizde yiyip içelim, bizde gülüp söylüyelim.
İyi de canım, şimdi buna güç yetmiyor.
Durup dururken, seni çok seviyorum derse, sakın inanma.
Arkandan çekiştirirken, gördüğünü farkedince seni.
Gülerek,
AAA, bizde senden konuşuyorduk.
İyi insanda lafının üzerine gelirmiş hani.
Vay Allah'sız kertenkele! ,
Vay yalanın batsın emi?
İşine gelirse sana der, hay hay!
Bir de işine gelmezse,
Sana der bay bay!
Bende biletini kestim senin.
Hadi git gidebildiğin yere, bendende sana çavvv...

Münevver Şenol
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Gönüle Nasihatim Var

Gönül, adının kıymetini bil.
Hem seven, hem sevilensin.
Çalgıların tellerinde.
Şarkılarda nağme sensin.
Dilden dile söylenensin
Masalarda meze olup,
Kadehlerde içilensin.
Süresiz vizen var elinde.
Güzelden güzele gezersin
Aman DİKKAT karışmam bak.
Fazla içip serhoş olma.
Ayağın tökezlenir düşersin.
Bir deli mayına çarparsan,
Feleğini şaşırırsın haa! karışmam
Hadi kalk git bak vakit tamam.
GÖNÜL; GÖNÜL adının kıymetini bil.
Nasihatimdir sana, hadi bana elveda.
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Gün Gelirde Bir Gün

Gün gelirde birgün, gözlerimi yumarsam eğer
Arkamdan ağlamak boşuna olur, bunu unutma
Hatırına getir beni gördüğün o ilk günü
Kırmızı paltomu belime uzanan kızıl saçlarımı
Hani hiç olmayan o üç abimi
Nasılda kandırmıştım seni değil mi?
Onlar aklına gelsinde gül biraz
Salon tutamayıpta, komşunun temelinde yaptığımız düğünü
Hani, kızımızın doğduğu  o ilk günü.
Onun kara gözlerine bakar, nasıl   severdik.
Ardından bir tane,   bir tane daha, tam beş tane.
Tıpkı dama taşı gibi, bir  artı,  bir eksi.
Ama olsun, üçü sağlıklı,  hayatta ya şimdi.
Kızım dünya güzeli, artistim benim,
Murat'ıma da  kıyamam.
Tombili Burağım da,  evimizin direği,
Ne mutlu bize
Kırsaçlı prensim,
Birbirimizi sevdik  ama öldüresiye
Onlar akılna gelsinde, gül biraz
Evet gül biraz.

Münevver Şenol
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Halam Nebiş'in Üç Gülü

Dedim ya, biz çok bağlı bir aileyiz, halam Nebiye'nin üç kızı ve dünya güzeli üç de kız
torunu var. Büyük torunu Burcu'nun, benim küçük oğlum Burak ile bir gün arası var.
Hep anlatırımya, annem Merzifon'a bana gelirken, halam da Burcu'yu alır o da gelirdi.
Çünkü Burcu'nun annesi Asuman, Zeynep Kamil hastanesinde jinekolog doktordu.
Burcu'ya da halam bakıyordu. Aman Allah'ım sevimli mi sevimli... Ama kızdımı hemen
tırnaklarını çıkaran bir panterdi. Herkeste mutlaka Burcu'nun tınak izi vardır.

    Şimdi sıra, dünya güzeli, başarılı bir tekstil mühendisi,  Burcu'nun bir küçüğü olan
Başak'ta. Sapsarı saçlar, derin derin bakan yaprak yeşili gözler. Anlatamam tıpkı tablo
gibi. O da bende kalmayı ve Çiğli'deki hava lojmanlarını çok severdi. Gene bende
kaldığı zaman, ben en tepede oturuyorum. Kantinde aşşağıda, nizamiyeye yakın. Güle
oynaya bayır aşşağı indik. Ama çıkarken,  ''ben yoruldum, arabasız gitmem, benim
babamın arabası var.  Ben yürümeye alışkın değilim'' dedi ve oturduğu yerden
kalkmadı. Neyse ki eşim jiple geliyordu. O  jipten indi, yerine Başak bindi ve
paketleride ona  verdik. Biz eşimle yürüyerek çıktık ki, Başak evin yanındaki parkta
kaydıraktan kayıyor. Tabi poşette elinde, içindekileri merak ediyor musunuz?
Yumurtalar omletlik olmuş, bir de üstelik ''alın be poşetinizi bununla zor kaydım'' demez
mi? O da şimdi dünya güzeli, babası Bilgin Karaman gibi, başarılı bir hukukçu.

   Geldik üç numaralı güle, o gül de halamın küçük kızı Ülkü'nün biricik kızı Aslı. Ben
ona maviş derim. Gerçektende bu kadar güzel mavi göz az bulunur. Onu da Allah ona
vermiş. Onlarda kaldığım birgün ben Aslı'nın odasındaki çekyatta yattım. Sabah onun
sevgi çığlıklarına uyandım ki uyku tulumunun içinde, karyolasının muhafazalarına
tutunmuş, yumuk gözlerinin içinde maviş maviş iki göz. Altta üstte iki tane sırıtan
beyaz dişlerle,  bana gülücükler atan Aslıcık. Benim büyük oğluma büyük abi, küçüğüne
de küçük abi derdi. Aslı, gene birgün Çiğli'de lojmandayız. O zaman Aslı da dört-beş
yaşlarında. Her yere küçük abisiyle gitmek istiyor, küçük abiside ilkokul sonlarda falan.
O da Aslı'yı çok seviyor ama arkadaşlarıylada oynamak istiyor. Aslı bunu sezdi bıdıcık
boyuyla, küçük abisi gitmesin diye, odadan sandalye sürükleyerek getiriyor, kapının
önüne oturup yolu kesiyordu. Ama küçük abi balkon kapısından çoktan kaçıp gitmişti
bile. Aslıcığın, o maviş gözlerinden sicim gibi dökülen yaşlarla ''küçük abi'' diye
ağlayışını hiç unutamam. Evet Aslıda şimdi üniversite son sınıf talebesi, annesi  Ülkü
Aykuz  gibi hukukçu değil ama başarılı  bir iş adamı ve değerli bir insan olan  babası
Aydın Aykuz gibi,  Aslı da  müthiş bir iş kadını olabilir.

   Halamın üç gülünü anlatabildiysem eğer, ne mutlu bana. Bu fikir Aslıdan çıktı.
Aslıcığım sana çok teşekkür ediyorum. Çünki ölümsüz olan  bu anıları kaleme almama
fırsat verdin. Bende bunu dostlarımla paylaştığım için  çok mutlu oldum. İyi ki varsınız,
sizleri çok ama çok seviyorum.

Münevver Şenol. 26.1.2006
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Hangisi Doğru

Bakıyorum şimdiki gençliğe de,
onların yaşdığı mı aşk?
Yoksa hiç birşeyi anlamayan, biz  mi aptaldık?
Geçeceğin saati bilir kapıya çıkardım.
Şöyle bir bakışmak bile yeterdi bize.
Kalbim yerinden çıkacakmış gibi tik tak atarken.
Kibrit kutusuna koyduğun notu alırken bile
Bir gören olur diye ödüm kopardı.
Bakıyorum şimdiki gençliğe de,
Onların yaşadığı mı aşk?
Yoksa hiç birşeyi anlamayan, biz mi aptaldık?
Bayramda seyranda tokalaşmak,
O bile heyecan verirdi.
Nerdeee, şimdiki gençler gibi,
Sarmaş dolaş kucak kucağa.
Göz göze, diz dize oturmak bile hayaldi bize.
Şimdi artık biraz bunları biz bile aştık.
Samimi dostlarla sarmaş dolaştık.
Bakıyorum şimdiki geçliğe de onların yaşadığı mı aşk?
Yoksa hiç birşeyi anlamayan, biz mi aptaldık? .
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Hasret

Şevkatle  bakan kara gözlerin.
Bırakıp gitti beni çok uzaklara.
Aradığım dostluktu, sadece dostluk.
Aşkı bir kez yaşadım ben, bir daha asla.
Şimdi kanadı kırılmış kuşlara döndüm.
Çırpındım çırpındım, ama düşmedim asla.
Şimdi  bir garibim ben, mekenim dağlar.
Benim bu halime ağlasın dostlar.
O  bir garipti, öldü gitti desinler.
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Hastahane Günlerim

Kollarım delik deşik hep kanımı aldılar.
Beni sanki kanbankası sandılar.
Buyurun buyurun ayağımdan da alın.
Alın bak, almassanız hatırım kalır.
Yaa kardeşim bunebiçim iştir böyle!
Buna can mı dayanır?
Beni insan değil kan bankası sandılar.
Kollarım yetmezmiş gibi elimin üstünüde deldiler.
Bir de süs olsun diye kelebeği koydular.
Kelebek dediğime bakmayın sakın.
Bizim bildiğimiz kon kon kelebek yaldızlı böcek değil.
Bu arı gibi iğnesini damarına batıran can yakan kelebek.
Neyse sabret Müniş bu da geçecek elbet.
Sen nelere dayandın da bir kelebekten mi korkucan?
Bir iyileşte bak,
Yürümeyeceksin koşacaksın.
Ha gayret Müniş göreyim,
Şiir dostların bekliyor seni.
Yürümek ne kelime
Yürümeyeceksin koşacaksın koşacak.

23.07.2003
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Hata

Sevilmeyi istediysem senden, vur demedim ya.
Özlemeyi beklediysem, öldür demedim.
Nerden bilirdik böyle olacağını.
Sen beni yanlış anladın biz anlaşamadık.
Özür dilerim senden, sevmekte biz hatalıydık.
Şimdi arkamıza dönüpte baktığımızda.
Keşke o yılları biz hiç yaşamasaydık.
İkimizde perişan, mutsuz, pişmanız şimdi.
Sen beni yanlış anladın biz anlaşamadık.
Özür dilerim senden, sevmekte biz hatalıydık.
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Hatırım İçin Ne Olur

Hatır için çiğ tavuk yenir diyorlar.
Ama ben yiyemem, yersem kusarım.
Kırmamak için, evet dedin mi?
İstekleri bitmez onun.
Ardından bir, iki, üç  gelir bir daha.
İşte ozaman, yakayı kaptırmışsın demektir.
Tamam artık benden bu kadar dediğin zaman
Hatırım için, ne olur beni kırma der.
Yazmıyacağım işte dediğin, fermanı yazdırır sana.
Bak bu işler böyledir, ricayla başlar.
Hayır dediğin zaman, çatılır kaşlar.
Aşkolsun ama, benim hatırım yok mu?
Al, al, al dersin, bu seferlikte kırmamak için.
Aman Allah'ım! birde bakmışsın ki, herşey gitmiş elinden.
Sen, cıbılacık  bir donla, öyle kalmışsın.
İşte, hatır için çiğ tavuk yiyemem ben,
yersem kusarım.
Senin durumuna düşemem asla,
hayırı basarım.
Gözyaşına bakmam isyan bayrağını asarım.

Münevver Şenol

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Hayat Bu İşte

Sevdik birbirimizi hem de delicesine amaa,
İkimizde çok gençtik, bilmedik kıymetini.
Hep kendi doğruların için beni anlayamadın.
Bende kırıldım sana için için ağladım.
Saygının olmadığı yerde, baktım sevgi tükenmiş.
Demek ki çok kırdın beni bende ayrılığı seçtim.
Karşıma ilk çıkan taliplimle de hemen evleniverdim.
Sende nispet olsun diye hemen buldun birini.
Ama bir şey vardı ikimizin de unuttuğu?
İlk öz ağrımız, yani yavrumuz.
Ne oldu bize nazar mı değdi,
Yoksa göze mi geldik?
Bitmez tükenmez dediğimiz aşkı bir nefeste tükettik.
Şimdi ben başkasıylayım, sen başkasıyla.
Ben seni unuturum sanmıştım, ALLAH kahretsin ama olmuyor.
Senin kollarındayken uykuya doyamazdım.
Şimdi geceler çok uzun sabah olmuyor.
Yavrumuzda huzursuz iki arada kaldı.
Soruyorum ikimize, buna hakkımız varmıydı?
Duydum ki ayrılmışsın kapatmışsın defteri?
Doğruyu söyleyeyim mi? Bende de yürümüyor bu gemi.
Ayrılma kararıma yavrum bile sevindi.
AMMAA o melun kaza yok mu? AH,AH,.
Hepimizi mahvetti.
Gene de ilk koşup gelen,kucaklayan sen oldun.
Hatalar insanlar içinmiş, bunu çok geç anladık.
Eski defteri açmamak üzere kapatıp,
Yeni bir sayfa açtık.
Bu tertemiz sayfayla hayata yelken açtık.
İkimizde hayattan çok ders aldık.
Çok da acılar çektik.
Hatalar insanlar içinmiş bunu çok geç anladık.
Hayat bu değil mi işte?

21.4.2006 ÇOK SEVDİĞİM BİR AİLE DOSTUMUN KIZININ YAŞADIĞI BİR OLAYDI
BUNDAN BÖYLE İKİNCİ BAHARLARINDA MUTLULUKLAR DİLERİM, HELE ARADA EVLAT
VARSA? BÖYLE AYRILIKLAR HİÇ OLMASIN DERİM.
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Hayatıma Girdin Gireli

Sen benim hayatıma girdin gireli.
Ne sevdirdin, ne güldürdün.
Sadece gıdım gıdım öldürdün beni.
Sevmedin beni diye inkar edemem.
Ne yazık ki, tırnaklarınla sevdin kanattın beni.
Gözyaşımda kurudu, akmıyor artık.
Halbuki, ben hayatı ne çok severdim,
şimdi sevmiyorum.
Ölüm bile zaman zaman sevimli geliyor bana.
Sen, benim hayatıma girdin gireli
Bu hayatı bana zehir ettin edeli
ettin edeli.
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Hepside Canlarım Benim

Hayaldenizi panosunda adım yok ise
Dağı taşı aşar bana ulaşır,oğlum,Enginim
Zigana dağların da Kaşkar yaylalarında
Rizenin çayelinde dualaryla
Bekliyor beni,oğlum,Kadirim
Ata toprağım canım Sakarya da,
Bekleyenim var oda kim derseniz
Tabiki benim can Erdal kardeşim
Bayburt ta bir kardeşiniz daha var unutmayalım
İlim irfan adamı arslan Mehmedim
Tabiiiii birde Canımın Cananı var
Hem hemşerim,hemde toprağım benim
Eeee soruyorum sizlere
Böyle seven yürek nasip olurmu herkese
Sevgi eken sevgi biçiyor
Canlarım hepiniz bana itafen yazmış olduğunuz
O değerli şiirlerinize çok teşekkür ederim
Onlar benim en  kıymetli hazinem
Hepinize Mutlu, Huzurlu, Sağlıklı bir Ömür dilerim.
Münevver Şenol. 11.10.2008
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Hercai Gözler

Ahhh! hayalimden gitmeyen, o hecai gözler,
kalbim seni nasılda özler.
Hani nerede kaldı yeminler edipte,
bana verdiğin sözler?
Oda,hercai gözlerin gibi yalanmış,
yalanmış meğer
Seni kaybettiğimi anlayınca,
günlerce ağladım, yasını tuttum.
Şaşıyorum sana, bir anlık yokluğumda,
beni nasıl unuttun.
Aklım almıyor, hafızam durmuş sanki,
beynimin bir yarısı,tempo tutu.
Sevme onu unut diyor, öbür yanı isyan edip,
Çaresizdi biliyorsun.
Onu şimdi, daha çok  sev,  sev diyor.
O hercai  gözlerine baktığımda
Bir çok rengi bir arada bulurdum.
Geceleri hayalimde,
O kızıl saçlarını ördüğümü görürdüm.
Tıpkı eski filimlerde olduğu gibi,
zengin adam, fakir aşık.
Halbuki mutluluğu biz seninle nasılda paylaşmıştık
Tercihine değdi mi?
Mutlu olabildin mi söyle?
Ama ne yaparsın düzen böyle,
sende haklısın dünya yapmacık.
Tek dileğim var, mutlu ol sen,
O güzel hercai gözlerin ağlamasın artık.
Zaten yıllardır ağlıyormuşsun
duydum, kahroldum.
Sen beni, ben seni,
o gülen gözlerimizle hatırlayalım.
Gül artık.
Sana gülmek yakışıyor,o hercai gözlerinle
Gül, gül artık.
Hatırım için, ne olur,
Gül artık

02.09.2005
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Hey Gidi Dostluk

HEY GİDİ DOSTLUK
    Dostlar biz yıllarca aynı havayı soluduk
    Sevincimize ve hüznümüze hep ortak olduk
    Ben sizleri bırakıp İstanbula gitmedim
   Sağlığımı kaybettim ammaaaa
   İnsanlığımı asla
   Evlerimize taşındığumızda telefonlarımız yoktu
   Çat kapı bengeldim der çokta mutlu olurduk
   Şimdi arayanların telefonda numarası çıkıyor
   İşine gelene bir alo diyiyorlar gelmeyene yok
   Dostlar acaba biz avrupalıyamı özeniyoruz
   Yoksa nazaramı uğradık gözemi geldik
   Sorduğumda sebebini
   Bakıyorumda hepiniz dersinizi iyi çalşmışsınız
   Ağız birliği etmişcesine
   Eee çocuklar büyüdü gelinler damatlar derken
   Torunlara karıştık zaman yetmiyor
   Ayol ben size yatıyamı gelin diyorum
   Ben yürüye bilsem uğrar bir hatırınızı sorarım
   Zaten ben bu kafayla hayat üniversitesinde
   Hep sınıfta kaldım
   Dostlar münişin sitemine  kırılmadınız değilmi
   Arayıp sormasanızda  on basamak çıkamasanızda
   Onu çok sevdiğinizi biliyor
   Çünki oda sizi çok seviyor.
Münevver Şenol  30.4.  2009
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Heygidi Günler

ben 12 12 1947 de doğdum,yaşantım filim şeridi gibi geçti gözümün önünden,eskiden
biz küçücük şeylerle nasılda mutlu olurduk,o zaman ses mecmuası vardı,türkan şorayın
filiz akının elbiselerinin modelini  çizer  aynısından   diktirirdim,şimdikigibi,hazır
giyim,pek yoktu   terziler   vardı,birini,
kare yaka birini şapşal yaka şöyle iki yana devrilen,belden büzgülü,pileli,eteğin altınada
4 parmak eninde danteli olan patiskadan,jiponu
nişastayla kolalar   kırlentlere geçirir,sabaha kadar kurumasını beklerdik,
Saçlardada kahkül modaydı,bire onları tarağın tesiyle tifter tifter kabartırdık,
tabi rüzgarın azizliğine uğramassan eğer,şimdi,hıdırellezde çektirdiğim siyah beyaz
resimlere bakıyorumda,gülüyorum kendime,o kızkurusu halima bakmadan  nasılda poz
vermişim,arkadaşlarım asker gibi drmuşken benim kahküller,rüzgardan hepsi havada
bacak bacak üstüne atmışım,uzun olan saçlarımıda,yana almış  o kıl boynumuda
bükmüş nasılda poz vermişimazda havalı değilmişim hani,şimdi insanlar lükse biraz
fazla alışmışlar,o zamanlar tiyatrolar sinemalarda    sahnelerini,açardı,biz
pendikten,kartala belediye,sinemasına tiyatroya giderdik,hiç bir oyunu
kaçırmazdık,giderken münübüsle gider, çıkışta geç olduğu için münübüs
bulamaz,taksiyede çift tarife vermemek,için kartaldan sahilden gurup halinde şarkılar
söyleyerek pendikteki evimize gelirdik,ozaman en ünlü dediğimiz şimdi as solist
deniyorya,biz onları,yazın yazlık sinemalarda,hem dinler hem seyrederdik,
kışında caddebostan,maksimde matineler olurdu,bostancıdada saksonyalılar
vardımatineler hem çok eğlenceli hemde,fiatları uygun olduğu için hiç
kaçırmazdık,şimdi o günleri,çok özlüyorum maksim gazinosuda migros olmuş,hey gidi
günler diyorum içimi çekerek,temennim,bizim o  imkansızlığımıza rağmen,yaşadığımız
mutluluğu,şimdi çocuklarımızında
yaşaması.
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Hoş Yarim O Koca Kafası Boş Yarim

Ah benim hoş yarim,
O koca kafası boş yarim.
Hergün sebepsiz bağıran,
sitres yaratan sensin.
Sonra pişman olup,
kedi gibi sinen, üzülen sen.
Ne olursun bak,
öyle avaz avaz bağırma artık.
Ne kendini üz, ne bizi tüket,
aklını başına al.
Bak beni kaybettiğinde, bağırırsın tamam mı?
İşte ozaman ne yapsan yakışır sana
Ama şimdi sakın ha!
Ah! benim hoş yarim,
O koca kafası boş yarim.
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Hoşgeldi hicran

Sen burağın çok sevdiği nişanlısı.
                                 Bizimde ilk gözağrımız hemde cansın.
                                 Adın isimlerde kalsın hiç hicran yaşamıyasın.
                                 Sen dalında gonca gülsün.
                                 Cankızım benim iyiki varsın.
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Huriler kıysın nikahımızı

İkimizede çok yazık oldu,ayırarak,günahımıza girdiler.
                       Sandılar ki? para her kapıyı açar,mutlu olur dediler.
                       Yanıldılar,şimdi gelsinlerde perişan halimizi görsünler.
                       Ama onlar mutluluk,mutsuzluk nedir? yaşamamışlarki,bilsinler.
                       Şimdi yanıyorum,acıyorum,heder olan ömrüme.
                       Yeminim var senden başkası giremez şu gönlüme.
                        Sözüm söz,bekliyeceğim,seni inan mahşer yerinde.
                        Bellimi olur? bir bakmışsın İLAHİ ler okunuyor.
                        HURİ ler bekliyor bizi çiçekleri elinde,aman ALLAHım.
                        Nikahımızı HURİlermi kıyacak,şahitlerimiz nerede?
                        Şahidimiz YARADAN,o hazırdır her yerde.

17 6 2006
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İhanet Suçlularına Genel Af Çıktı

Ama İsmet Şenol'un ki, ağır cezalı geldi.
Çünki münişin gönül kapıları ona kapalı.
İzni olmadan asla içeri giremiyecek.
Adam yıllarca sevgi bankasını, yemiş tüketmiş.
Suçu iflas bayrağını çekince ortaya çıktı.
YAA kardeşim insanlar eskiden bankerzadeydi.
Şimdi bakıyorumda, bankazade olmuşlar.
En güvenilir banka, sevgi bankasıydı,
Baksana...
Onun da altı cılk cılk, cılk çamur çıktı.
Oda birşey mi, canım kardeşim?
Dünya batıyor.
Baksana artık dünyanın bile çivisi çıktı.

13.12.2005
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İkinci Emre Kadar Maziyi Açmayacağım

Karar verdim bundan böyle.
İkinci bir emre kadar maziyi hiç açmayacağım.
Çünki acı veriyor, sol yanımsa,ığıl ığıl kanıyor.
Yaşamış olduğum haksızlıklar, ihanetler.
En zoruda sevgisizlik büyüyor büyüyor.
İki tarafı keskin bir bıçak gibi çıkıyor karşıma.
Al beni ne yaparsan yap der gibi.
Ama hayır aklından geçen o çılgınlığı yapmayacağım.
Sadece düşünmek kendimi sorgulamak istiyorum.
Tek suçlu o muydu, benim hiç suçum yok muydu?
Kendimi hep aklayıp mazlumumu oynadım?
Şimdi kendime ceza kestim.
Oturup vicdanımla hesaplaşacağım.
Ve bir daha eskileri hiç açmayacağım.
Maziyi zındanlara gömdüm.
Kapısına da kocaman bir kilit astım.
Anahtarını mı? Okyanusun derin sularına attım.
Karar verdim bundan böyle, maziyi unutacağım.
Şu kısacık ömürde üzülmeye değmiyeceğini anladım.
Biraz geç kalmadım mı ne dersiniz?
Ama zararın neresinden dönsen kardır.
Herşeyde bir hayır vardır.

23.02.2006
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İstanbulu sevmiyorum

İstanbulu senle yaşamak isterdim,
Sensiz mi?
Asla.
Seni benden, beni senden alan bu şehri,
artık hiç sevmiyorum.
Çünki acı veriyor bana,
orada yaşamam manasız ve anlamsız geliyor.
Biliyormusun,
dün,  şiir dostlarıyla toplandık, bir aradaydık.
Yıllar önce  sana yazdığım  şiiri,
çok beğendiler ve seni andık.
Kulakların çınladın mı, hıçkırıklar tuttu mu bilemiyorum?
Bende neler düşünüyorum dedim kendi kendime,
Hay Allah!
Birden yıllar öncesine döndüm,
sislerin ardından seni gördüm.
Biliyor musun?
Çıkarsız sevgi ve temiz aşk yok artık bu zamanda.
Yıllar  sonra, mazimi anabiliyor, yazabiliyorsam,
Ne mutlu bana.
Utanılacak birşeyim yok, şükürler olsun Tanrım sana.
İstanbul'u senle yaşamak isterdim,
Sensiz mi?
Asla...
Seni benden, beni senden alan bu şehri,
artık hiç sevmiyorum.
İstanbul biliyor musun?
Seni artık hiç, hiç sevmiyorum.

15.03.2003
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İyiki Doğdun Canımmm İyiyki Varsın.

İyiki doğdun canımmmm.
İyiki varsın,bunu herkes duysun.
Biz çok mutlu bir aileyiz
Sevgi harcıyla yoğrulmuş
Aşk mağbetimiz.
Biz birbirimizi ölesiye severiz.
Bir kızımız var b irde oğlumuz.
İşte bunlar servetimiz.
CERAGEM deki tüm dostlarım
Onlarda canlarım benim.
Bu gün eşim Burçak beyin,yaş günü.
Hepinizi beklerim.
İyiki doğdun SEVGİLİ EŞİM.
İyiki varsın,
Sen benim 1 Nisan Şakamsın.
Seninle çok mutluyum
ALLAHIM Nazarlardan saklasın
Eşin Songül.
1.4.2008
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Kabiliyet

Dürüst olmak aptallık'sa
Ben o kadar aptalım ki,
Yalancılık  zanaat ise,
Bende kabiliyet yok demek ki,
İkiyüzlü olanlara aferin aferin ise,
Benim notlarımın hepsi kırık,
Gördün mü bak sınıfta kaldım yine.
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Kader Bağladı

Kader bağladı her ikimizi,
Sevgi verdi, saygıdansa  bihaber.
Aslında, mutluluğa açmıştım ben kollarımı.
Farkında olmadan kırdın sen birer birer.
Şimdi çok pişmanım birkez oldu diyorsun.
Sana kalkan ellerim kırılsın,
Kırılsın diyorsun.
İnanmıyorum artık sana ben,
Çünki verdiğin sözde hiç durmuyorsun
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Kaderde ayrılık varmış

Vaktinde olsaydı hayır demezdim.
                             Kaderde ayrılık varmış,gelme istemem.
                             Yazsaydı YARADAN baştan yazardı.
                             Bundada bir hayır vardır.
                             Emir büyük yerdengeldi birşey diyemem.
                             Eskidenmiş gerçek aşklar sevdalar.
                            Çöllerde su leyla,leyla misali.
                            Şimdi dünyada herkes cin olmuş adam çarpıyor.
                            Bu yüzden batıyor,batıyor dünya,amann kimin umurunda?
                            İşte böyle günlere kaldık görüyorsunuz?
                            Dilerimki bu günleri mumla aramam.
                            Olduğun yerde kal kader gelme istemem.
                           Yazsaydı YARADAN baştan yazardı.
   1. 7. 2006.
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Kaderime İsyan

Kaderimi ben yazmadım,
benden hesap sormayın.
Sevdim amma,
sevildiğimi sanmayın.
Doğma dedim, doğdu işte,
Kaderimi ellerimle boğamadım.
Yetsin dedim, yetmedi,
bitsin dedim, bitmedi.
Tanrım verdiğin bu canı,
almaya gücüm yetmedi.
Kaderimi ben yazmadım
benden hesap sormayın.
Sevdim amma sevildiğimi sanmayın.
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Karadenizli Türk Erkeği Çapkın Olur

Aferim de hatır için, bir kaşık suda boğulur.
Kafası cinliğe çalışır aklı fikri kadındadır.
Kapıların açılması, ithal bayanların kuzu gibi yayılması.
Ohh yaradı bizim  karadenizliTürklere
Gökte ararlarken yerde buldular.
Yavrum seni kim doğurdu?
Huri misin, melek misin?
Ne huriyim ne de melek.
Bavul ticareti için geldik ama gideceğiz dediler.
Sözünde durmadılar sebep mi?
KaradenizliTürklere bayıldılar.
Türk erkeği çapkın olur bunu hemen anladılar...
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Kendini akıllı sanma

Kaşıkla verip kepçeyle alma.
                          Kendini,akıllı mı,? sakın ha sanma.
                          Kuzu postuna bürünmüş,tilkisin ammaa?
                          Yukarda ALLAH var bunu unutma.
                          İşte onu kandıramassın,sakın unutma.
  9.6.2006.Malsahibi mülk sahibi hani bunun ilk sahibi,ALLAH herhese kendi
 kazancını sağlıkla yemek nasip etsin.
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Keşke

Keşke,
Sana o güzel sözleri söyleyen dilim,
Keşke tutulsaydı da.
Şimdi  konuşamayan bir lal olsaydım.
Neden sevgimin, kıymetini bilmedin?
Tükettin beni?
Ellerim kırılsaydı da,
Sana o mektupları yazmaz olsaydım.
Ben nerden bilirdim böyle olacağını,
Şimdi yaşarken öleceğimi.
Çoktan göçüp gitmiş bir mezar olsaydım.
İnsan öleceğini bilse mezarını kazarmış derler.
Keşke medyum olup,
Bunları önceden sezmiş olsaydım.
Mutsuzluğu hak etmedik ama
Yanlış seçim yaptık biz.
Müebbete mahkum olup,
Affa hiç uğramasaydık.
Kör olsaydı gözlerim,
Keşke seni hiç görmeseydim.
Taş bassaydım kalbime,
Keşke seni hiç sevmeseydim.
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Kızıma Öğüt

Sevmek ayıpmış neden olsunki?
Bir  insan kendini bildikten sonra.
Gezip anlaşmakta çok varmış fayda.
Sonunda ben gibi, pişmanlık duyma.
Şendim, şakraktım sindirdi beni.
Aptala çevirdi mala döndürdü.
Bir mezarım noksan, neyim kaldı ki?
Zamanında tanısaydım, bunlar olmazdı.
Belki oda pişman beni almazdı.
Ahıra bağlayacak, inek alırdı.
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Korkmuyorum Ecel Senden

Korkmuyorum ecel senden biliyor musun?
Hadi geleceksen gel üstüme,
Daha ne bekliyorsun?
Alacağın topu topu, bir can değilmi?
Al anasını sattığımın canını,
Al senin olsun.
Bende son zamanlarda,
Ondan bıkmıştım zaten
Biliyor musun?
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Küstüm Yıllara

Eskiden aynalara bakarken,
gülerdi yüzüm.
Hııı!
Şimdi ise çökmüş bir hüzün.
Kaşlar düşmüş, yanaklar sarkmış.
Dudaklarda, buruk bir tebessüm.
Ah yıllar vefasız yıllar,
Beni yıllarca nasılda oyaladılar?
Dostlarım! benim gibi inanmayın onlara.
Bende şimdi küstüm yıllara.

16.12.2005
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Manevi Oğlum Enginin Dğum Günü Münişten Armağan Akrostiş

İyiki doğdun engin iyiki varsın
Yolun da adın gibi engin olsun
İki oğlum vardı zaten
Kardeşleri de sen oldun
İyiki doğdun engin iyiki varsın
Daima yüzün gülsün hayatta
Ogüzel seven yürek sende varken
Görecek toplayacaksın meyvalarını
Demişti Müniş Ana diyeceksin
Unutma bak bu sözümü
Nice gönüllerde taht kurmuşsun
Engin seven yüreğinle bunu bil
Ne demişler sevgi eken sevgi biçer
Göreceksin sende ektiklerini
İyiki doğdun engin iyiki varsın
Nede olsa Müniş Ananın evladısın

not:Sevgili engin benim hediyemde bir iki satır artık azımı çoğa say kabul et çoluğunla
çocuğunla eşinle mutlu yaşa. Münevver Şenol 18.10.2008
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Maziyi Arama Artık

Bir zamanlar, benim dediğin sevdiğin,
nerede şimdi?
Rüyalarda görüpte, hayra yorduğun,
hasretiyle uyuduğun nerede şimdi?
Tanıyamazsın eski sevgilini,
tanıyamazsın arama artık.
Senin tanrıçam dediğin,
ilahlaştırdığın şimdi bir harabe.
Doksan atmış doksan bildiğinden eser yok.
Maziye baktıkça eskileri hatırla avun.
Onda gözleri aşka gülen dediğin,
sadece gözleri kaldı.
Aldı acımasız yıllar ondan herşeyi
herşeyi aldı.
Onda tertemiz bir tutam sevgi,
dostluk ve hasret kaldı.
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mechullerdeyim

Dümeni kırılmış, kaptanı olmayan,
umuda yelken açmış, umut yolcusuyum ben.
Şu  anda hayal gemisinde kamaramdayım,
gözlerimi kapattım maziye daldım.
Ahh! ben ne günler gördümde,nelere kaldım.
Allah'ım beterinden koru diyorum.
Gözlerimi sıkı sıktımda yumdum,
hayattan sadece mutluluk umdum.
Bir zamanlar çocuklarım yanımdayken,
nasılda mutluydum evim neşe doluydu.
Amaaa,şimdi yanlızım meçhullerdeyim,
umuda yelken açmış, umut yolcusuyum.
Dümeni kırılmış,kaptanı olmayan,
umut yolcusuyum ben,
umut yolcusuyum ben.
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Merhaba İstanbul

Merhabaİstanbul,sisli ve puslu sanki ruhumun pusulası.
                     İbre bir poyraza dönüyor,acı,acı esiyor içimi üşütüyor.
                     Bir bakmışsın lodosa çevirmiş,dalgalar boyumu aşıyor.
                     İsmini koyamadığım birşeyler var içimde?
                     Duygu yogunluğumu desem,merakmı desem?
                    Beynim arapsaçına döndü AHH,bir adını koyabilsem.
                    Amaaa özlemişim seni be istanbul.
                    Bebek gibi bağıran,martılarını.
                    Sende yaşanmış bir çok anılarımı.
                    Kim ne derse desin,boşverr umurumda bile değil.
                    Merhaba İstanbul,sisli ve puslu sanki ruhumun pusulası.
                    Amaaa seni özlemişim be İstanbul.

 9.5.2006 İSTANBUL,EVET İSTANBULDAN MERHABA 1976 DAN BU
YANA İSTANBULDAN YAZDIĞIM İLK ŞİİR HERKESE SELAM. AAAA
  İSTANBULUN SİMİDİNİ YAZMAMAK HAKSIZLIK OLUR,İNANIN NEREDE
SİMİT YESEMDE  İSTANBULUNKİNİN YERİNİ TUTMUYOR.
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Minnetim Yok Hiç Kimseye

Sabah yataktan kalkarken,
beni sakın ha görme, ağlarsın.
Şov programındaki, Hüsmen Aga gibi,
düşüp düşüp kalktığımı görür.
Belkide bu yaptıklarımı oyun sanar,
kahkahalar atarsın.
Gerçi, benimde zaman zaman
güldüğüm olur kendi halime.
Size bir sır vereyim mi?
Çoğu zamanda ağlarım.
Mutluluk maskemi taktım da sizlere hep güldüm ben.
Amaa içimde fırtınalar koptu,
günde yüzbinkere öldüm ben.
Poliannacılık oynadımda, sizleri hiç üzmedim.
Hastalığımın ciddiyetini geç kalınca gördünüz.
Müniş gerçekte hastaymış bee deyip,
belkide üzüldünüz.
Kabahat bende dostlar,
naz saz nedir hiç bilmedim.
Bırakın gidin benikendi halime,
ben yanlızda yaşarım.
Minnetim yok Tanrım,
senden başka hiç kimseye.
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Münevver Şenol

MÜNEVVER ŞENOL
(akrostiş)

Mutluluğun resmine benzer
Üzümler asmada gezer
Nehirler yağmurdan taşar
Ela gözlerin derin bakar
Vaz gecmem diye kalp atar
Vah çeker yar göçmem diyor
El ele tutuşalım ver gidiyor
Ruhum sensiz nasıl göçer diyor

Şad olsun günün güzeliği
Esmerleşiyor hep sevdiği
Naza gelmem söz verdiği
Olmaz diyor yar gittiği
Lamba gibi yanar gördüğü…

Yusuf Ter 01.12.05
Saat 19:30 İsviçre

Çok değerli dostum, Sayın Yusuf Ter Beyefendinin bana itaf bu guzel şiirini sizlerle
paylaşıyor ve huzurunuzda ona teşekkür ediyorum.

Münevver Şenol
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Müniş Cevap Hakkı Doğdu Kocana

Eee Müniş!
Kırk yıldır çektiğim dedin yazdın, biz seni dinledik
Peki şimdi cevap hakkı doğmadı mı kocana?
doğdu tabi.
Hadi arkadaşlar!
telefona bağlayında birde ona soralım.
ALO; ALO, buyurun beyefendi sizi dinliyoruz
duydunuz konuşulanları.
VALLAHİ Münişi ben ÇOKK seviyorum,
kuş sütüyle besliyorum.
Bir eli yağda, bir eli balda,
yediği önünde yemediği ardında.
Tabii bende insanım, hatasız kul olmaz,
ufak tefek hatalarım var amma.
Kumar illetinden ne etimse kurtulamadım.
Şu zıkkımı azalttım bırakamadım,
susuz rakıma su katamadım.
Harama uçkur çözmem diye temin etmiştim,
AMMAA.
Hatunlar bırakmadı yakamı,
bir çiçekle yaz geçer mi dediler, kandırdılar.
Bende nefsime hakim olamadım
Yenildim ALLAH kahretsin.
Vallahi tövbeler ettim artık
Münişten başkasına bakarsam diye.
O cefakar, vefakar benim kırk yıllık eşim,
Helalim benim.
Ama artık bana güvenmiyor dudak büküyor.
Buda benim çok gücüme gidiyor.
Gözüme baka baka  yazıyor çiziyor,
Hıı galiba beni size şikayet ediyor
Ama hatasız kul olmaz bende insanım,
beni hatamla kabul et ne yapayım?

Münevver Şenol

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Müniş Hisseder

Ben gerçekten kırıldım ama bakın sabahın3.44 ve ben böyle
                       bir şeyi nasıl yazdım diye üzüldüm ve silmeye karar verdim,

                       ama gene diyorum insanlar hep kendilerini akıllı sanmasınlar
                       eğer ben    bir şey demiyorsam kımktan koktuğm içindir
                       OHbe rahatladım şimdi gidip huzur içinde yatabilirim müniş

                         19 7 2006

Münevver Şenol
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Müniş Uyanda Bak

Her sabah merhaba diye yatağına doğan güneşin.
Bugün hastane odana süzülmüş,
kalk bak gördün mü?
Yanlızım diye üzülme sakın,
yıldızlarda toplanıp geliyorlarmış.
Akşam da ay çıkacakmış odana,
duydun mu haberin var mı?
Zaman zaman bulutlar şaka yapsa da aya.
Bulutların arkasından seslenir ay,
burdayım Münişşş.
Oh be! gündüz güneşim var gece mehtabım,
keyfim yerinde.
O gece mehtap olmayabilir bak,
ama sakın üzülme.
Nasıl olsa  samanyolu  yıldızlarda seninle.
Ama mutlaka sabah olacak doğacak güneş,
umudunu yitirme.
Müniş sen güçlüsün, bunuda yenersin hadi kalk.
Kim tutar seni hadi yürü be Müniş,
Hadi yürü beeee.

25.09.2004/Ege Üniversitesi Beyin Cerrahisi

Münevver Şenol
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Münişe özel

Müniş abla bunu başarıyor...tüm saygılarımla...esen kalınız.

hazan sultan ayten
Avusturya
Bayan,  47

15.2.2006 23:06
 HAYATIN KAHRINI CEKMISSIN EN DERINDEN
SEVDIGIN ACIMADAN VURMUS CAN EVINDEN
YASAM GÜCÜNÜ KIMSE ALAMAMIS ELINDEN
AYYÜZLÜM HERSEYE RAGMEN........
DIMDIK AYAKTA KALMAYI ÖGRENDIM SENDEN.

Demek geldi icimden...Sözler yetmez...ayten.

Münevver Şenol
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Münişe özel 2

12:11:00
 Aktif Yap | Pasif Yap | Bu Görüşü Sil

Şiir: 385509 - Münişe özel
Yazan: Aydın Sevgi-...Şiir_Adamı

Gönüllerin Sultanı Münevver Şenol,
Sen,güzel ol,iyi ol ve sağlıklı ol,
Bizler senin can-ı gönül dostlarınız,
Allah(c.c) 'a yalvar,bizlere duacı ol.
...
Senin dualarına ihtiyacımız var...aslında hepimizin birbirimze dua ihtiyacı var...dua ile
kalın..huzurlu olun..
Saygılarım ve sevgilerimle.

Münevver Şenol
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Nazara inanıyorum

Nazara ve negatif enerjiye inanıyorum,çocukluğumdan beri bir gezmeye gitsem
kalabalık topluma girsem hemen başım ağrır neşem kaçar kendimi
çok kötü hissederim,annemde sana nazar değdi der ve başlar bildiği duaları okumaya
ve ne gariptirki ben annemle karşılıklı esneriz,annem yıldızımın düşük olduğunu
söylerdi zaten annemin çocuğu olmamış  adaklarla
anneannem her önüne gelene oğlum adın ne eğer ahmet yada mehmetse
kızımın çocuğu olmuyordu şimdi hamile ona gümüşten boylama hamaylı yaptıracağim
gönlünden ne koparsa diye para toplamış ben ilk okula gidiyordum o hamayli
boynumdaydı,sık,sık hastalanırdım annem nazar oldum diye mahallenin kurşun döken
yaşlı mümine teyzesini çağırır oda kurşunu döker bir yandanda tü,tü,diye suratıma bir
okka tükürürken kadının
ağzı ayrılırdı esnerken bir yandanda nekadar nazar olmuş kızı çatlatacaklarmış vallahi
derdi,gerçektende neyime nazar değerdi bilmem?
gençkız oldum hani gençkız kurusu yani,birtek uzun kızıl saçlarım birde küçücük suratta
simsiyah kıvrık kirpiğinortasında iri ela göz,ben o sıska halimi hiç beğenmezdim ama
annem ben kızımı zengine vericem dediği için benim için almanyaya gidenmi red ettim
diye kendini kilyosta azgın dalgalara atanmı? yemin ederim abartı değil annem güzelde
değilsin ama şeytan tüyümü var sende derdi şu anda 59 yaşındayım sağlıksızlıktaysa
en başındayım,bir lüksüm saçımı sarmadan birde parfüm manyağıyım onu sürmeden
öyle sallaparti sokağa çıkmam,ama dedimya hemen nazar olurum
kimseyi bulamassam kendimi kendim okurum,ALLAH herkesi kem göz_
lerden korusun.16 6 2004

değerli dostlarım sizlerden aldığım olumlu tepkiler ve isteğiniz üzere anılarımı
paylaşıyorum.

Münevver Şenol
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Ne Mutlu Bana ki Böyle Bir Babanın Kızıyım Ben

Ne mutlu bana ki böyle bir babanın kızıyım ben.
Hille hurda,hiç bilmedin,bir öğününü bile yanlız yemedin,bazen softadan aç
kalktında,-Ohh çok şükür karnım doydu dedin,yamalıyı kendin giydin yeniyi garibe
verdin sevindirdin,annem kızar -Yeniyi sana aldım bey yamalıyı versen ya,ama senin
için huzurlu,-Amann hanım vermişken yenisini verki makbule geçsin garip
sevinsin,ciğerci selimede abone olmuştu sanki her akşam gelirken uğramadan
edemezdi çünki bekleyenleri çoktu onun,karabaş la tekir
arap la toni yetişi de unutma haa,akşam oldumu mahallede toplanır dört gözle babamı
beklerlerdi.Bunlar da kim mi mahallenin kedi si köpeği,hele biraz gecikmeye görsün
bremen mızıkacıları gibi hav hav da miyav,taa ki babam gelene dek evine bile
uğramadan onlara koşardın ellerinle beslerdin onları tek,tek,annemde nekadar titiz bir
kadındı değilmi? kapının önünde soyardı seni elini ayağını yılatmadan içeri almazdı.
ondan sonra kurulsun çilingir sofrası,sende hergece atardın iki tek,çekes mızıkanı çalar
karşılıklı oynardık türk sanat müziğinide pek severdin.
nihansın diğdeden eymestinazım la başlar kırmızı gülün alı varla final yapardık
heygidi günler diyorum şimdi içimi çekerek beni zamansız boynumu büküp
öksüz bırakan o kazaya lanet ediyorum,ama senin izindeyim bunu bil,
elimden geldiğince gücümün yettiğince garibe ulaşmaya çalışıyorum ne mutlu ki böyle
bir babanın kızıyım ben,ruhun şaad olsun canım babam.
16 10 2003  Münevver Şenol

Münevver Şenol
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Ne Olur Dostlarım Anlayın Kınamayın Siz Beni

Düşlerimde,
satırlara ve mısralarıma hep seni yazdım.
Hayal denizinde,
dağlara ovalara ismini kazdım.
Kazmak ne kelime uğrunda ben öle yazdım.
Ne olur dostlarım kınamayın siz beni.
Sizde anlamazsanız kim anlar beni?
Sana üç cevheri veren insana da.
Methiyeli şiirlerden hatır için yaz diyorsunuz.
Ama, hak ediyor mu?
Sizde biliyorsunuz.
Dilim dönse kalbim kırık,
çektiğimi ben bilirim.
Yalan söze hiç gerek yok,
ne yapayım ben böyleyim.
Öz ağlamazsa göz ağlamaz,
sizde biliyorsunuz.
Onun bana ettiğini ben de ona edemem ki.
Benim silahım kalemim,
dertlendikçe yazar çizerim.
Kader derim yazgı derim,
çekebildiğim kadar çekerim.
Ne olur dostlarım anlayın,
kınamayın siz beni.
Sizde anlamazsanız,
kim anlar beni?

16.01.2006  Tüm dostlarımın geçmiş yeni yılını ve bayramını kutluyorum.

Münevver Şenol
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Ne Olursun Esme Seher Yeli

Seher yeli, seher yeli.
Ne olursun esme bugün deli deli.
Canlarım geliyor yolda.
Üşürler bak seher yeli...
Bu zehmeride hiç yola konulur mu?
Benden hesap sorulur mu?
Ama bugün senin mutlu günün.
Gözün aydın Müniş Teyze.
Hiç sana karşı durulur mu.?

 Not: 09.01.2006 tarihinde  çocuklarım yoldaydı. Bu bayram hep beraber olduk.
Burak'ın da hayırlı işi vardı, işte içimden geldi, böyle karaladım.

Münevver Şenol
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Ne olursun TANRIM

Hayaldemi düştemiyim,bir boşlukta geziyorum.
                         Mevlananın semazenleriyle,dönüyor,dönüyorum.
                         Sığınmışım RABBİMsana,sağlık sıhhat diliyorum.
                         Malda mülkte hiç gözüm yok,senden sevgi istiyorum.
                         Sevgisiz bu dünyadan,korkuyor ürküyorum.
                         Herkesin gönlüne merhamet,şevkat diliyorum.
                          Bu dünyanın sonu yok bunuda biliyorum.
                         Götüreceğimiz iki metre kefen,kefenin cebi varmı?
                         Onuda bilmiyorum,onuda bilmiyorum.
   ALLAH Herkese merhamet versin sevgisiz bırakmasın.

Münevver Şenol
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Ne Seninle Nede Sensiz

Seninle biryerlere sığamıyorum.
Tıpkı yaramaz bir çocuk gibisin.
Senide bırakıp gidemiyorum,
Ne yapayım ben?
Şeytan diyor ki,
al başını çek git bu dünyadan.
Allah kahretsin genede yapamıyorum.
Bazan aklıma geliyor bana yaptığın haksızlıklar,
Ammaa
Şimdi bakıyorumda,
Arkamdan ağlayan, çocuk gibisin.
Şeytan diyor ki,
al başını çek git bu dünyadan.
Allah kahretsin, genede yapamıyorum.
Vicdanım elvermiyor,
seni terkedip gidemiyorum.
Sen benim alın yazımsın silemiyorum...

Münevver Şenol
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Nefreti ektin biçiyorsun sen

Gençlikte kavgamız selli yağmurdu.
                               Benden özür dilediğinde kızgınlığım geçiverirdi.
                               Ama acımasız yıllar yıprattı beni.
                                Şimdi elimi tutmana bile tahammül edemiyorum.
                                 Aman ALLAHIM nedir bu sevgisizlik,nedir bu nefret?
                                  Sevgi ile kazdığımız AŞK temeline.
                                   Nefret harcımı kattık bilmeden?
                                   Oysaki ben sevgiye susamış gonca bir güldüm.
                                    Sen hoyratça söktün attın kökünden.
                                     Şimdi artık bir hiçsin sen benim gözümde.
                                      İnanki riya yoktur benim özümde.
                                      Yalandan seni seviyorum diyemiyorum.
                                      Çünki sevgiyle sunduğum gönül tarlama.
                                      Nefreti ektin biçiyorsun sen.
                                       İçimden acımak gelmiyor sana.
                                      Çünki nefreti ektin yıllarca şimdi biçiyorsun sen.
      1.6.2006

Münevver Şenol
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Neleri Öğrendim Senin Sayende

Hastalığın bana büyük bir ders oldu.
Neleri anladım senin sayende.
Böyle bir hataya düşmem bir daha.
Tecrübe kazandım senin sayende.
Kimselere haber vermemeyi öğrendim.
Günah keçisine döndüm sayende.
Güldüm kabahat oldu, ağladım kabahat
Benim adıma kararları bile
Onlar verdi sayende
Hasalığın bana büyük bir ders oldu.
Neleri anladım senin sayende.
Böyle bir hataya düşmem bir daha.
Tecrübe kazandım senin sayende.
Çok şeyler öğrendim senin sayende.
Gerçek dostlarımı gördüm senin sayende.

27.11.2002

Münevver Şenol
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Nur İçinde Yat,Yat Özer Abi.

Dün akşam baktımda, her taraf ıssız,
Camların karanlık, ışığın yoktu.
Birden içim acıdı, halbuki seni sevenin çoktu.
Bütün sitenin abisi, babası, dedesiydin sen.
Babam gibi sende, ansızın bırakıp gittin, gittin be özer abi.
Süheyla'na kıyamazdın, herşeyindi o senin.
Gezerken bile, çifte kumrular gibi, elele gözgözeydiniz.
Herkes imrenirdi size, nazarmı değdi, yoksa göze mi geldiniz?
Bir ses olsa, koşar gelirdin, herkesin derdini dinler akıl verirdin.
Bayramın birinci günü, henüz bayramlaşmadan.
Elini öpüp, bahşişimizi almadan bırakıp gitmek var mıydı?
Ama sende tıpkı babam gibi, ansızın bırakıp gittin
Gittin be özer abi.
Nediyelim,
Mekanın cennet olsun, kabrin nurlarla dolsun.

02.02.2006

Not.Ardından çok üzüldük yasını tuttuk. Şu anda bu satırları yazarken bile ağlıyorum.
GÖNEN eşrafından Hacı Bekiroğlu Hasan'ın oğlu emekli.as.sb.
  Özer Bekiloğlun'a ithafımdır.

Münevver Şenol
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O Kadın

Uzun yıllar geçti aradan ama
unutamadım ben seni.
Ölmedi bende sevgin
sen hep benim aklımdasın.
Seni kalbimin derinliklerine ektim sakladım.
Sevgi sözleriyle suladım da yaşattım seni.
Zarar verirler diye, kimselere diyemedim adını.
Sende hatırlar mısın bilmem?
şimdi seni çok seven o kadını?
İstersen şimdi nerede nasıl diye,
merak etme unut gitsin.
O zamanki gibi hayal et aklında,
hep öyle kalsın.
Sakın görme ha!
yoksa sükütu hayale uğrarsın.
Düşün şöyle bir kere
eğer mutlu olsaydı mutluluğu bulsaydı o kadın
Yıllarca bir hayalin peşinden ağlarmıydı hiç?
hııı sanmıyorum.
Söker atardı içinden de,
sevginin katili olurdu belkide.
Şimdi mazide kaldı herşey,
ağlamakta boşuna çokk uzakta kaldı.
Bu satırları yazarken bile,
içim burkuldu gözlerim nemli,
Maziye daldı, maziye daldı.

Münevver Şenol
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Oldu mu?

Oldu mu ya Mahmut Kalfa oldu mu ya,
Belki gülmedin sende ömrün boyunca.
İki kere denediğin evliliğinde mutluluğu bulamadın.
Bütün sevgini bana vermiştin sanki hayatın bendim.
Severken ölçtüğün sıska bileklerimi.
Kaşırken saydığın kaburgalarıma üzülürdün sessizce.
Ama bana dağlar kadar sevgini verdin sıcacık yüreğime.
Zamansız kaçıp gitmek varmıydı?
beni kimlere bıraktın?
Oldu mu ya Mahmut Kalfa oldu mu ya?
Bana verdiğin güçle direndim senelere.
Kötülere yenilmedim sevenlere eş oldum.
Dara düştüğümde hep sen vardın yanımda.
Her şeyden gönlüm geçti
sensiz hiçbir şeyle mutlu olamıyorum.
Sendeki yalın sevgiyi hiç kimsede bulamıyorum.
Zamansız kaçıp gitmek varmıydı?
Beni kimlere bıraktın?
Oldu mu ya Mahmut Kalfa oldu mu ya?
Canım babam oldu mu ya?

Münevver Şenol
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Olmadı Gitti

Böyle acı çekerek yaşamayı isteme benden.
Birgün canıma kıyarım ha haberin olsun.
Oysa ki, ben ne hayaller kurmuştum kendi adıma.
Olmadı gitti, ne yapalım hayırlar olsun.
Papatyalardan fallar tutmuştum.
Hep seviyor çıkmıştı o da yalanmış.
Oysa ki bu yuvayı ben ne hayallerle kurmuştum
Sıcacık sevgimle sarıp sarmalamış,tım
Mutlu olmadım ne yapalım hayırlar olsun.
Ama sabrım kalmadı tükendim artık
Böyle acı çekerek yaşamayı isteme benden
Bir gün canıma kıyarım ha haberin olsun

Münevver Şenol
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Osman N.Akdemir'den, M. Şenol'a İthaf

Çeşitli hastalıklar bırakmasa da peşini.
Radyo, televizyondan duyurursun sesini.
Hiçbir güç kıramaz hevesini.
Neşeyle kalasın Münevver Şenol.

Gönül bahçesini açıp bekleyesin.
Sevgiden başka birşey ekmeyesin.
Yaşadıkça unutulmaz acı çekmeyesin.
Şen kalasın  Münevver Şenol.

Radyodan televizyondan sesine alıştık.
Senin tavsiyenle bizler de karıştık.
Dost kalasın Münevver Şenol.

Şiirler nerede sen oradasın.
Sesin çıkmayınca anlarız ki dardasın.
Ya hastahanede, yada firardasın.
Şifalar bulasın Münevver Şenol.

Kardeşim engelleri bir bir aşıyor.
Gönlünde nice dostlar yaşıyor.
Yüreğindeki sevgiyi ostlarla paylaşıyor.
Mutlu kalasın Münevver Şenol.

Duygularını şiirle dile getirirsin.
Bizleri eski yıllara götürürsün.
Dostlara selam der şiiri bitirirsin.
Sağ olasın münevver şenol.

Aşk, sevgi merhametle dolusun
İsmet Şenol'un ayağısın kolusun
Sen Allah'ın sevgili bir kulusun
İyi ki varsın Münevver Şenol.

Şair Osman Nuri Akdemir'in,Münevver Şenol'a ithafi.
08.03.2004

Münevver Şenol
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Ölümsüz Sevgi

Dün,
Şöyle daldımda bir eski günlere.
Zaman tünelinde buldum ben beni.
Hey gidi günler dedim, kendi kendime.
Nerde kaldı o bitmez tükenmez sevgili.
Bebekteyim gel derdim hemen gelirdin.
Hiç bir menfaatinin olmadığını da bilirdin.
Sadece ve sadece, bir merhaba, tokalaşan iki el.
Oturduğumuz çay bahçesinde gelecekten konuşurduk.
Birde havadan sudan muhabbet işte.
Ora nere bebek nere, şimdi evliliklerde bile kalmamış,
Aman Allah'ım!
şu büyük sevgiye bakarmısın bir kere.
Şimdi gözlerin kaldı aklımda sadece gözlerin.
Galiba yeşilmiydi ne?
Ama ben bakamazdım utanırdım.
Bir daha ki sefere bakıcam derdim.
Ama göz göze gelirdik gene bakamazdım,
Çünki utanırdım.
Biliyormusun ikimizde kız çocuklarını çok severdik.
Olursa ilk çocuğumuz kız olsun derdik.
Evet benim kızım oldu
Senin de iki oğlunun olduğunu duymuştum.
İşte bizim zamanımızda sevgi,  öyle saf öyle temizdi.
Bebekteyim gel derdim, hemen gelirdin.
Hiç bir menfaatinin olmadığınıda bilirdin
Sadece bir merhaba tokalaşan iki el.
Oturduğumuz çay bahçesinde gelecekten konuşurduk.
Bir de havadan sudan muhabbet işte.
Ora nere Bebek nere  şimdi evliliklerde bile kalmamış.
Aman Allah'ım!
Şu büyük sevgiye bakarmısın bir kere.
Ne yazık  ki sevenler kavuşamıyor
Şu acımasız  kadere bakarmısın,
Bakarmısın bir kere.

Münevver Şenol
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Özendiğim Herşey Hüsran Olmuştur

Hayatta neye özendiysem, utlaka bir aksilik olmuştur,pendikte oturduğumuz
gecekondunun sahibi,makinist hasan amcanın tam,9 kiracısı vardı kocaman çevirdiği
bahçenin etrafına derme çatma konduları dizmiş,evmi? evişte,istanbulmu? istanbul taşı
toprağı altın diyen gelmiş, her yöreden insan vardı, ama hepimiz bir aile gibitdik,annem
işe giderken kardeşimle beni onlara emanet eder gözü arkada kalmazdı çünki kendi
evlatları gibi gözetir kollarlardı,.Bir bayram ben gene artist mecmuasından belgin
doruğun kıyafetinden,çizdim modeli mahalle terzimiz meryem teyzeye,götürdüm o
zaman konfeksiyon pek yoktu,kalın kemerli kalçadan büzgülü,leylak rengi akfilden
eteğim altında tabiki kolalı dantelli jiponum üstünede beyaz karpuz kollu kare yakalı
önünde inci düğmeli bulüzüm,
ayağımdada beyaz rugan çaça topuklu ayakkabılarım,pekte havalıydım
doğrusu,ozaman saçlarım çok uzundu annemden yalvar yakar kahkül için izin
almıştım,ama belgin doruk yanlardanda yanağına doğru ay gibi kıvırıp,cina
yapmıştı,bende bir cesaret kestim limonlu suylada ıslatıp cina yaptım o zamanlar jöle
falan yoktu,tabi annem işten geleceğine yakın,kestiğim cinaları uzun saçların arasına
katardım,taki bayramda saçlarımı topuz,yaptırana dek,ama anneme berber yanlışlıkla
kesti,uzar canım kökü bende değilmi? dedim bayram diye birşey demedi,ozaman
mizampile vardı saçlar bügodelerle sarılır kocaman bir makinada saatlerce beklersin
şimdiki gibi saçları yola yola fön yoktu,bayram sabahı önce annemle kardeşimle
bayramlaştım,annem belli etmemeye çalışsada ben  babamızın yokluğundan
burukluğunu hissedebiliyordum,sırayla komşularla bayramlaşmak için önce yan
komşumuz kayserili kezban teyzelere gireceğim,ama kapıda çarpışmamız,onun elindeki
bulaşık suyu dulu tasın üzerime dökülmesiyle ikimizin attığı çığlığa herkez
geldi,lavobası bozulmuş oda bulaşık suyunu bahçeye dökmeye gidiyormuş,ben
hıçkırarak ağlarken kezban teyze gadalarını alırım ağlama şimdi gider sana yeni alırım
diyor,ben aynısından bulamassın biliyorsun ben bunu diktirdim derken,elazığlı sevim
teyze kezban ellerin kırıla,çağanın bayramını haram ettin derken kızı tülin,annesini
çekerek hahın işine karışma diyor,sivaslı melek teyze göz yaşlarımı silerken kurban
olurum o göz yaşlarına ağlama kurban,diyor rizeli emine teyze uşağım haçan şimdi
gider aynısından alurum da diye teselli ediyor evet ben birdaha o kıyafetimi giyemedim
malesef,ama sonraları ben onların hepsinin taklitini yapıyordum onlarında çok hoşuna
gidiyordu sanki bir tiyatro oyunu gibi,anıyoduk.

Münevver Şenol
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Parkinson Denen Şerefsize Bak

Parkinson denen sevimsiz illet.
Bula bula geldinde beni mi buldun?
Sanki kral oldun bedenime taht kurdun.
Bedenimi kastın ayağımı kastın.
Bari elimi rahat bıraksaydın
Şuna bak yaaa şuna bak!
Beni dinlemiyor bile hele şu şerefsize bak!
İlaçlara mahkum ettin beni diye sakın ola sevinme.
Çok şükür hiç olmassa beynim yerinde.
Güzellikle söylüyorum bak hadi git geldiğin yere.
Tıp ilerliyor artık senin ecelin geldi suyun ısındı.
Şuna bak yaa şuna bak.
Beni dinlemiyor bile şerefsiz
Ama sen sonuna bak.

 05.03.2006

Münevver Şenol
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Pazar Sohbeti Yaşanmış Anılar Özel

iki elti vardır bunlardan berfi bacı erzurumun yakın bir kasabasından öbür elti Hıtay
horasanın dağ kasaba sındandır
herkez gibi onlarda ankaranın varoşları altındağda hazine arazisinden kendileine bir
gecekondu yapmışlar eşleride ankara sebze halinde hammallık
yapmaktadır iki eltininde oğulları akran     ve aynı sınıftadırlar.Berfi bacı kendini hep
eltisi Hitaydan üstün görür ona dağlı derdi.Bir gün bit konturolünde Berfinin oğlu hasso
da yani Hasan ama herkes ona hasso der Hitayın oğlu hıdır da bit görünce Öğretmen
ikisinide eve gönderir yarın velilerinizle gelin der.Zaten evleri yan yana aynı bahçe
içindedir.Berfi hasssoya-Oğlum ben sene diyeremki o dağlının yanına fazla sokulma bah
bitleri heppiside sana geçti derken bir yandanda hassonun kafasını gazyağıyla ıslatıp sık
tarakla tarıyor tarağa çıkan
büyük bitleri bş bir kibrit kutusuna öbür küçük biteride başka kutuya toplar
Hasso -Aney kafam yanıyo dedikçe tarağı
kafasına yiyiyor Hitay sa oğlu hıdırı almış içeriye perdeleride çekmiş oğluna sakın dışarı
çıkmıyasın ha yengen edepsiz beni ona bulaştırma diye tembih ediyor.Ertesi gün
çocuklarıyla okula gidiyorlar hemen berfi atıyor kendini öne.-Ögretmen hanım
ögretmen hanım ahanda HÜDA şahittir bu büyük bitler hassoya emmisi oğli hıdırdan
geçmiştir haşa bizim degildir.Ahanda bu küçcik bitler hassonundur.Diye topladığı bitleri
kibrit kutusundan çıkarınca öğretmen bir çıglık atar.-Çabuk topla
onları görevliiiii çabuk bunları dışarı çıkartın diye bağırınca Berfi buna fena alınıyor
öğretmene.-Bahan bak ögretmen hanım hanımlıgını  bil bura senin babanin degil
haaaaaaaa diye elini beline koyarak  göz dağı verdi aklısıra oğlu hasoya dönerek -Gel
benim yigidim kene itte bit yigitte bulunur der evet buda böyle bir anı olarak anılıyor
şimdi.Münevver ŞENOL
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Dostlarım gene geldi bir pazar bu  hafta benimle ilgili bir anımı anlatacağım,Eşim
Merzifon dan İzmir  şirinyer 6 tıncı ataf Natoya tayin oldu evimizi de hemen bir alt
sokaktan tuttuk birgün şirnyerin işçievlerine     paralı güne gideceğim orası tek katlı
bahçeli ve her sokağı birbirine kesişen çok güzel bir semt  ben tam köşeyi dönücem bir
dedeyle burun buruna geliyoruz
hayran,hayran gözlerini dikmiş bakıyor,yol veriyorum tam öbür köşeden dönücem
dedeyle omuz omuza çarpışıyoruz.Baktım ki tesadüf değil -Dede
yav ne istiyorsun dedim -Kurban olam o kaşan gözen demez mi.-Dede benim şansımda
hep kırolardan mı başımda var birtane dedim.-Ben kibar lehçede konuşaram yeterki
sen iste dedi.Zaten arkadaşın evine gelmiştim içeri girdim sinirden gülme kırizine
tutuldum arkadaş hemen çıktı sokağa ama kimseyi bulamadı eve gelince anneme
anlattım bunak adam diyor kendi kendine söyleniyordu bende anneme -Anne bu aralar
yaşlı dedler bana talip acaba ben 60 yıl önceki delikanlıların idealindeki genç kız
tpimiydim dedimevet bu haftalıkta bu kadar herkese hayırlı bayramlar diliyorum  16 12
2007Münevver Şenol

Münevver Şenol
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Herkese hayırlı pazarlar.Bu haftaki konuyu özel bir tv kanalnda ittirazı olanların
yaşadığı gelin kayanana dramını yaşayan birisi olarak bende içimi acıtan anımı sizlerle
paylaşmak istedim.Gene senelik izinde Ankaradayız,
her sene olduğu gibi, dikilecek kumaşlar beni bekliyor,eşimide kahvedeki arkadaşları,
Büyük teyzem de Ankarada iki kızıyla beni ziyarete gelmiş,ama kayın validemin eltime
yaptığı kaş göz işaretiyle eve değil bahçeye sandalye buyur ediliyorlar, ve ne acıdır kibir
çay bile ikram edemedim.Onlarda bizi yarın yemeğe davet etmek için geldiklerini
söyleyip kalktılar,ertesi
gün eşim -Hazırlan beşte gelirim teyzenlere gideriz dedi,bende hazırlandım,ama
kayınvalidem  birden
hastalandı -Ölüyorum hemen yer yatağımı serin diye bağırıyor,yatak serildi,o
sırada eşim arkadaşının arasbasıyla geldi.-Hadi çocuklarıda al   arabaya derken içerden
kayınvalidem.-Ben ölüyorum ulan sen gezme derdinde misin
diye bağırınca eşim şaşırdı ve o gelen arabayla onu hastahaneye götürdüler.
O senelerde evlerde telefon yok teyzeme durumu izah edebileyim,.Hastahaneden
döndüklerinde hiç bir şey bulamadılar -Beni yarın özel doktora götürün dedi,ertesi gün
teyzem merak etmiş geldi
gene bahçeye bir sandalye çıkarttılar
biraz oturdu ve gitti.Meğer damadımız ilk defa gelicek diye komşudan masa ve
porselen takımları almış yaptığı yemekler
de bozulmasın diye komşularına dağıtmış
o zamanlar buzdolabı olmadığı için.Evet bu haftalıkta bu kadar haftaya buluşuncaya
kadar hoşça ve dostça kalın.münevver şenol  12 1 2008
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Herkese hayırlı pazarlar,bu haftaki anımızı MERZİFON HAVA LOJMAN larında yaşamış
olduğum bir anımı paylaşmak istiyorum,Lojmandan hergün işehire iki kere aile servisi
kalkar önce (hakik) yani alış veriş merkezine uğrar on dakika bekler şehire gider,bir
saat sonra tekrar hakiğe uğrar ve lojmana döner,bede her seferinde asker kalkma
kornasını basarken zor yetişirim.Tabi bela geliyorum demezmiş derler ya,o gün
saatimin azizliğine uğradım onbeş dakika önce  arkadaşım şenayla, durakta önümüzden
iki bayanla bir genç kız bindiler benim pirensibim dir mecbur kalmadıkça en ön sıraya
oturmam,
meğer bizim önümüzden binen bayanların biri Paşanın  diğeri yaverin eşi,genç kızda
paşanın ankarada okuyan kızıymış,bizde meraklılar vardır ya hani kim kimin nesi diye
ama beni hiç ırgalamaz ve tanımamam da normal çünki meraklı değilim. Tabi hareket
saati geldi herkes bindi önmüzdeki paşanın hanımı yanındaki yaverin eşine -Merzifonun
personoli laçka halbuki o öndeki iki koltuk komutan eşlerine aittir ister olsun ister
olmasın boş gider kimse oturamaz
deyince bende sesli bir şeklilde arkadaşım şenaya -Teyze hanımın eşitlikten haberi yok
galiba dedim,
zaten arabada hakiğe gelmişti ,arkadaşlar çok güzel  mayolar gelecek demişlerdi bende
geldimi bakayım diye inerken kadının bana bir bakışı vardı ki sormayın.Tabi merakılar
hemen ayyy sen ne yaptığının farkındamısın o Paşanın hanımı sen bu sivri dilinle ismet
beyi mardine sürdüreceksin dediler bende.-O bomboş arabaya bindi gidip en öne
otursaydı hem mardinede giderim Türk Bayrağının dalgalandığı her yer benim
Vatanımdır derken,arabada da kızına - Bak bakalım cilt toniği varsa al
deyince kızıda in kendin al demiş ve -Bak öyle saçma sapan konuşursan böyle cevap
alırsın demiş.biz tekrar binerken herkesin Gözü üerimde tabi
Ertesi gün hanım kızıyla Ankaraya döndü ama talimatı vermişya asker ön sıraya
kimseyi oturtmuyor millet ayakta hemen Ankaraya dilekçeler yollandı bir hafta sonra
yasak kalktı.Tayinlerde geldi ama daha açıklanmadı herkeste bir heyecan,o bana sivri
dilli diyen arkadaşın eşinin Ankara
 bizim tayin İzmir Nato ya,Birgün gene servisteyiz beni sivri dillilik le suçlayan  arkadaş
en ön koltukta oturuyor ben seslendim
-Arkadaşımmmm ön sıradan merzifonun manzarası nasıl görünüyor çok merak
ediyorum ben komutan eşi olmadığım için o şerefe nail olamadım dedim.Arkadaş Allah
iyiliğini versin dedi meğer yanında hareket Komutanın eşi oturuyrmuş,oda şöyle bir
edalı döndü bana baktı,benim umurumda bile değil ve sesli bir şekilde-Arkadaşlar
natonun havuzuda varmış sizi İzmire bekliyorum bakın
doğrunun yardımcısı Allah dedim bu mevzu günlerce konşuldu bazıları benim eşim
böyle knuşmama kızar derken benim eşim beni tebrik etti
öyle bile olmasa bu yapı meselesi ben haksızlığa asla sessiz kalamam
bu haftalıkta bu kadar haftaya kısmetse başka anıda buluşmak dileğiyle hoşça ve
dostça kalın
3.2.2008.Münevver Şenol
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Selam Herkese hayırlı pazarlar diliyorum.Bu haftaki anımı Antolojide bir dostumun
mesajında bu haksızlıklara bir dur demiyecek miyiz duymadım,görmedimi mi yapacağız
demesi üzerine bu haftaki anımı böyle
bir yaşanmışlığı anlatmaya karar verdim.Yazın İstanbuldayım bizim meşhur salı
pazarımız vardır ya bende
alışveriş yaptım,Söğütlüçeşme Tren istasyonundan Pendik teki Anneme
gideceğim.Baktımki Haydarpaşa yönüne gidecek karşı peronun orada Zabıta on
yaşlarında bir simitçiyi nasıl dövüyor o garibim sırtını siper ediyor ki tepsisindeki
simitler düşmesin diye korumaya çalışıyor insanlarda seyrediyor hemen yanımda tren
bekleyen bir bayana -Sen şu torbalarıma bak dedim,hemen geçitten karşıya
geçtim,ama ben gidinceye kadar çocuğun simitleri dökülmüş ağlıyarak topluyor birden
zabıtanın ceketine yapıştım.-İnsafın yokmu senin sen gitte hırsızları yakala gücün bu
küçücük çocuğamı yetiyor dedim bir okkada tükürdüm suratına.Göz göre göre ceketine
asıldı düğmesini koparttı.
-Bayan lütfen Zabıta amirliğine buyurun resmi hizmetlinin işine mani olmaktan ve
düğmemi kopartmaktan davacıyım demez mi? Bende bulüzümün üstteki düğmesini
koparttım Askeri kimliğimi çıkarttım ki böyle şeyleri hiç sevmem.-Tamam bende sizden
şikayetçiyim ikimizde birbirimizin yakasına yapıştık arbede sırasında düğmelerimizi
koparttık,ben asker eşiyim önce merkez komutanlığına gideceğiz dedim.
-Ben senin düğmeni kopartmadım sen kopattın dedi.-Bende seninkini kopatmadım sen
kpartın dememle sesini bile çıkartamadan döndü gitti radakilerden bir alkış kptu herkes
simitçiye para verdi bende biriken halka.-sizde ancak seyrettiniz bunlara fırsat
vermemek lazm deyince.-Bak sen kimliğinle gitmekten kurtuldun ya biz ne yapardık
deyince Onlarada hak verdim tabi ama Resmi kıyafeti kötüye kullananlara
YUHHHHHHHHH diyorum.Bu akşamlıkta bu kadar.HAFTAYA PAZARA KİMSEYE SÖZ
VERMEYİN BULUŞUNCAYA KADAR HOŞÇA VE DOSTÇA KALIN 10.2.208
MÜNEVVER ŞENOL
NOT:Bak unutuyordum torbalarımı emanet ettiğim hanıma teşekkür ederken iyiki Tren
gelmeden yetiştim
deyince-AAAAAAAAben bırakıp binmezdim ki sen bana güvendin deyince bir hoşuma
gittiki sormayın

Münever Şenol
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Herkese Hayırlı PAZARLAR.Bu hafta biraz gülelim,.Eskiden düğünden bir gün önce gelin
hamamı yapılırdı,davetiye verilen komşular hep beraber hem eylenirler gelini yıkar
lardı. Benim gelin hamamımda görümcemin kızı yeni evli olduğu için kolları bilezik dolu
zaten yapılı güzeldi de ben ise sıska saniye   hamamcı hemen  onu       yakaladığı
gibi.-Bahşiş vermezseniz gelinde yok dedi. o  avazı çıktığı kadar
-Ben evliyim gelin     bu diye beni gösteriyordu,hamamcı bile.-Bumu dedi dudağını
bükerek.Ama inanın hiç gücenmedim çünki bende kendimi o sıska halimle hiç
beğenmezdim.Evlendik,nişanda takılan düz  alyansımızın üzeri çizilmiş birazda rengi
soluştu hadi değiştirip yenisini alalım dedik ama eşimin parmakları Maaşallah ona göre
alyans bulamadık kuyumcu -Şöyle biraz dolaşın
biz bunu büyütelim dedi bizde şöyle moda burnuna yürüyüp kos helva arasında
dondurma yiyelim dedik.Bir gezi otobüsü
durdu,eşim-AAAAAAAA yETERRR DİYE Seslendi ona doğru yürürken,kızda -İsmet
diyerek Koşarak ona doğru geldi ben olduğum yerde kalakaldım.Tıpkı türk
filimi gibi,neyse bunlar .-o nasıl
bu nasıl diye epeyi konuştular ben bir hırsla dondurmamı afiyetle yedim onun
dondurması eridi aktı gitti neçe sonra
benim varlığımı  farketti kıza -Bak bu benim kız arkadaşım Münevver banada buda
lisenen arkadaşım Yeter dedi.Karşılıklı memnun oldum dedik.Kız otobüse bindi araba
gözden kayboluncaya kadar el salladılar,ben.-Kimdi bu hem
niçin eşim demedin de kız arkadaşım dedin? dediğimde.-Parmağımızda alyansımız yok
hemde sen zaten zayıftın
düğün arasında dahada zayıfladın küçücük kaldın Bak küçücük kızı almış diye
ANKARADA herkese anlatırdı demezmi?
Ama inanin hiç kompleks yapmadım
çünnki herkes bana manken gibisin der,
imrenirdi.O Beni kıskanırdı oh olsun
canıma değsin  güzelim ne yapayım derdim
evet buda yaşanmış gerçek bir anı herkese iyi Pazarlar haftaya buluşmak
dileğiyle hoşca ve dostça kalınız
2.3.2008. Münevver Şenol
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Günaydın Herkese iyi Pazarlar.
Bu haftaki anımı farkında olmadan ve -AA ben hiç öyle evlat ayırımı yapar-
mıyım,diyen ama farkında olmadan yaptığımız bir anıma ayırdım çünki bu
bana büyük bir des oldu ve ben Annemle Babamın yaptığı hatayı yapmadığıma
inanıyorum.Annemin iki çocuğu  öldükten sonra yedi yıl çocukları olmamış doktor
tedavileri sonucunda ben olmuşum,sekiz yaşıma
kadar el bebek gül bebek,sonra kız kardeşim Münire doğunca.Ben Babamın kızı
kardeşim Annemin kızı oldu hep.Annem kardeşlerine bile giderken Babam benim kızımı
bırak kendi kızını götür der beni yollamazdı
kardşim küçük tabi ona süte biskivi kırarken bana bir tane verir ve sen ablasın
derdi.belki normalide oydu ama çocuk aklı işte   ben üzülürdüm.
Onbir yaşımda Babamı elim bir kazada kaybedince,çocuğu olmadığı için evlatlk isteyen
bir aileye gidip benim Babam öldü Annemde kardeşimi seviyor beni sevmiyor ben sizin
kızınız olmaya geldim dedim.Ama Annem
bana sarılarak ağladı ve ben senide seviyorum ama baban ikilik yaratıyordu dedi.Ama
annem Babamın öldüğünde kardeşimin henüz üç yaşında olduğu için onu biraz daha
çok sevdiğinide itiraf ederdi.Ben bu   eksikliği hep hissetmişimdir,onun için çocuklarımı
büyütürken   küçük oğluma mamayı  onun yiyeceği kadar geğilde daha fazla yapardım
büyük oğlum -Anne aslinda ben kardeşimi kıskanmıyorum ama onun maması çok güzel
koktu
dediğinde -Evet banada koktu onun için çok yaptım derdim,birini dövsem hemen
ötekine git kardeşine bak aslında çok üzüldüm ama oda bunu yapmamalıydı der
kardeşiyle ilgilenmesini sağlardım,biraz sonra ikiside
gelir özür dilerler bende öperdim  barışırdık.-Ama şimdi bunun mükafatını
görüyorum ve çok mutlu oluyorum.Ben bir çocuğuma kızsam hemen öteki
karseşini müdafaya geçiyor,öyle bir birlerine bağlılarki onlarla iftihar
ediyorum,Abla ablalığını Abi abiliğini Kardeşte kardeşliğini biliyor,bunda
benim de ufacıkta olsa katkımdan dolayı mutlu oluyorum.Evet bu haftalıkta
bu kadar haftaya görüşünceye kadar hoşça ve dostça kalın.
Münevver Şenol. 9.3.2008
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Pazar Sohbetinde Yaşanmış Anılar 30**

Herkese Hayırlı Pazarlar,bu haftaki anımı ben hiç yorum yapmadan anlatacağım
yorumu sizlere bırakıyorum,ama şunu bilin ki hepsi yaşanmış ve tamamen gerçektir.
Şimdi kısa bir özetten sonra anıma geçeceğim.Bizim düğün gecesi eşimin ailesi
Almanyadan gelen  Büyük görümcem le büyük bir tartışma yaşıyorlardı,
Ama kürtçe konuştukları için anlamıyorduk,gelin odasında yaşanan tartışmada
görümcem gelin yatağında bayıldı suratına soğuk sular kolanyalarla ayılttılar,tabi
özenerek yavru ağızı sire setenden yaptırdığım örtüm  su ve kolanya lekeleriyle
kaldı,meğer görümcem kocasının ölümünün
yedinci ayında evlendiği yeni kocasıyla geldiği için miş kavga,eşim bana
-Ablamın oğlu yaşar bizimle kalabilirmi,annesi evlendi diye eve dönmeyi
düşünmüyor,başına bir şey gelmesinden korkuyorum da? Daha gelinliğimle oturuyorum
düğün sürüyor ve yaşar benden bir yaş küçük,hiç düşünmeden
-Tabi kalsın diyebildim,.Artık o bizim oğlumuz oldu,şimdi bu çok uzun olduğu için ben
finali öne almak  diğerinide ilerde anlatmak istiyorum. Ben iki çocuk
annesi olana kadar yaşar bizdeydi.Biz kartalda oturuyoruz kızım ilk okula başladı
oğlumda beş yaşında eşim.-bak bunlar büyüdü bir çocuğumuz daha olsun dedi
çocuklarda kardeş isteyince  bende kabul ettim ve hamile kaldım
o zaman mazot kıtlığı var ve nöbet arabaları sabah kalkmıyr akşam mesaiyle
geliyorlar,eşimde şilede atafta görevli,ama onda bir tuhaflık seziyorum,nöbete  daha sık
kalıyor ,bir gün kızımın öğretmeni beni çağırdı.
-Sizin evde bir sorun mu yaşıyorsunuz kızınız sırasına kapanıp ağlıyor dedi.
Ben yarım ağızla yok dedim.Ogün halamın kızı  Ülkü -Hadi gel biz beyoluna gidiyoruz
ucuzluk var sende hamile jilesi bakarsın dedi.-Bende eşim nöbette
haberi yokken gidemem dedim.Eve geldiğimde  baktımki gelmiş uyuyor,ama masanın
üstünde bir poşet beyolundan aldığı gönmleğin poşetiydi, kafam karıştıbeyolu neresi
şile neresiydi,hem bu nöbetçi değilmiydi? -Gittim uyandırdım bu gün seni beyolunda
görmüşler deyince,
afalladı.-Ben nöbetçiydim dedi .-Bende gel o zaman ıspatla dedim.Biz arada sırada
Kartal sahilinde bir kebapçımız  vardı orada kebap yemeye
giderdik,-Bak gel seninle konuşacaklarım var yüzleşmeye snra gideriz dedi.
Oturduk bu başladı anlatmaya.-Geçen gün bir Almancı kadın geldi bende
onu bir askerin yakını sandım ama  o lavobaya gidince masaya bıraktığı çantasında
mark dolu  bende bu nasılsa kendi ayağıyla geldi kalacağı bir ay ben bunun parasını
yerim diye düşündüm,derken o arada yalovadan kalkan arabalı vapur kartal iskelesine
yanaşmıyor da benim üstüme,üstüme geiyor sandım ve.-Bak senin her şeyine
katlandım ama bukadarına katlanamam,
dedim onu orada bırakıp eve geldim çocuklara.-Ben anne annenize gidiyorum
dememle onlar hemen giysilerini toplamaya başladılar,ben göz
yaşlaıma mani olamıyorum,elim karnıma gidiyor sanki onu  hemen elimi atıp çıkarasım
geliyor.Meğer kızım babasını o kadınla görmüş ve oda bunu fark edince bir taksiyle
uzaklaşmış, kızım o küçücük aklıyla ben üzülürümde karnımdaki kardeşi zarar görür
diye söylememiş bana.Eşim oradan halamın kızına koşup anlatıyor ve -Müniş seni
kırmaz gel der geldiler,ama ben asla
kabullenemiyorum ve bir ara eşim o rtadan kayboldu birde baktık ki banyo
kapısının altından kanlar süzülüyor kapıda kilitli  kapıya yüklendik açtıkki her yerini
doğramış,çocukları anneme bıraktık onuda haydar paşa gataya.Devamını haftaya
bırakalım çünki bu çok uzun görüşmek dileğiyle koşça ve dostça kalın.Münevver
Şenol.6.4.2008
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Rahmatli babaannemle pazar macerası

Rahmetli babaannemle pazar macerası
 Rahmetli babaannem,çok kibar ve düzgün konuşmaya önem veren bir saraylıydı,her
sene gelir birkaç ayda bizde kalırdı,fortmenim dediği
çantasında,tarağı,aynası,kolanyanın içinede,esans,sıkılmış,kokusu mutlaka
olurdu,babaannemle birgün semt pazarına gittik,saksılara ekilmiş çiçek satan iki
genç,kaktüsü göstererek,kaynana diline bakk,dikenlerini gör,gelin çieğinide göstererek
gelin diline bak,çiçeğide üstünde şu güzelliğe bak diye bağırıyor,babaannem çok
sinirlendi,üstüne alınmıştı,bak oğlum,evladım,siz ağaç koğuğundan çıkmadınız
herhalde? sizinde,anneniz ve büyükanneniz,vardır herhalde? bana baka,baka,dikenli
kaktüsü,gösterip kaynana diline bak diye bağırıyor,torunuma,baka,bakada,çiçeği açanı
gösterip laf atıyorsun,o gelin değil birkere,gençkız,benimde torunum olur,deyince
çocuklar gülerek,biz,nebilelim,haminne alnınızda yazmıyor ki,demezmi? babaannem
daha çok sinirlendi,çocuğun üstüne yürüyor ben gel diye çekiyorum,babaannem ben
senin haminnen değilim hem insan,büyük hanım der,terbiyesiz,ama sende kabahat
yok,seni yetiştiren ailende,derken çocuklar arkamızdan kahkahalarla gülüyor,eve
geldiğimizde,babaannem kendisine çok kızdı,o cahil çocuklarla,böyle bir tartışmaya
girmemliydim,onlarla muhatap olmamalıydım,ozamam böyle lafları işitmezdim,şimdi
düşünüyorumda babaannem,kendisini eleştirebilen,büyük bir kadındı. 26.2.2004
 Not.depremde,hep üzüldük,bari bu anıyla biraz gülelim istedim.
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Rahmetli baba annem

Rahmetli baba annem
Rahmetli baba annem,şahika,bir saraylıydı,düzgün kouşmayı seven,haza bir
hanımefendiydi,yılda gelir birkaç ay bizdede kalırdı,çamaşırlar,yıkandıktan sonra,ütüden
önce,söküğü  yırtığı,varmı diye,bakar,eliyle ütü yapar gibi,düzeltir katlardı,parmağında
yüksüğü,tenekeden dikiş kutusu,burnunun,
üstüne indirdiği gözlüğüyle,oya yapar  gibi,yama yapardı,zaten ufacık tefecikti,birde
bacak,bacak,üstüne atar,bir yandanda,ada sahillerinde bekliyorum,diye
şarkı,söylerdi,t.s.m.deçok severdi,çünki,sarayda,her akşam
fasıl yaparlarmış,baktım şarkı söylerken sessiz,sessiz,ağlıyor,boynuna
sarıldım,hemen kendini toparladı,sanki suçlu gibi,özür dilerim,göya size moral
vereceğim yerde,üzüyorum değilmi? diyebildi,ama sebebini ben
biliyordum,annem işe giderken,kalın çerçeveli siyah gözlükleri,takıyor,
başındabaşörtüsü,pecmude kıyafetiyle,işe gitmesine  üzülüyor,ama,gelini,
gençti hemde duldu,dikkati çekmemek için de  öyle  giyinmesinede,
seviniyordu,baba annem işkali yaşamış biriydi,gençlerin,karnına kalçasına
yastıklar bağlayıp,yüzlerinide,örterlermiş,ihtiyar kadın   sansınlar diye,
bende baba  anneme,baba  anne,sen saraydan niye,ayrıldında köye  gelin
geldin  dedim,oda,ben senelik izinine  gelmiştim,bir düğünde,deden,beni
görmüş,aşık olmuş,daha düğün bitmeden,beni kaçırdı,o zaman düğünler
3gün3gece olurmuş,ama padişah arkasından,bir kamyon,çeğizinide
göndermiş,hala pirinç kayrolası,kıristal şamdanları,sedef kakmalı,konsolu,
hala   duruyor,ben baba anneme,biz ne  kadar şanssız bir aileyiz,değilmi?
üsküdardaki köşkte otururken  camdan denizi seyrederken,pendikteki,
gecekondunun,tavan arasından,yıldızları,seyrediyoruz,ama,keşke babam
sağ olsaydıda,çadırda yaşasaydık,dedim,baba annemde  bak,bu,bir,imtihan
allah  insanların  sabrını ölçermiş,bunlarda sabrımızla yeneceğiz inşallah
hadi  gel şimdi neşeli bir şarkı söyleyelim dedi  gezdiğim dikenli aşk yollarında,elimden
bir kırık,saz geldi geçtidiyerek sarıldık,sohbeti,bitirdik.
      15.3.2005.münevver şenol
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Rahmetli babamdan bir anı

Rahmetli babamdan bir anı.
Rahmetli çerkez mahmut kalfa çokmukallit,yeni adıyla espirili bir
insandı,elinden,bırakmadığı,mızıkasını,yani akordionun küçüğü,her yere onunla
giderdi,parmaklarının ucunda kazaska oynar,tam bir cemiyet adamıydı,insanların
küçüğü büyüğü saygı duyar çok severlerdi,bir gün sakaryanın,çaybaşı
köyüne,ailesinigörmeye gittiğinde,akşamda arkadaşları
onu ağırlamak için,sofralar kurulmuş,sohbet başlamış tabi mızıka eşliğinde,
çerkez oyunları,ama mahmut kalfa kendi akranlarıyla,özel sohbeti özlemiş öbürlerinide
kırmak istemiyor,dedikya çok mukallit,hemen sivri zekasını çalıştırıyor,biliyormusunuz
ben aslında ticaret yapmaya geldim,herkes merakla dinliyor,eğer sizde isterseniz
beraber yaparız,ben,kaplumbağaticaretine başladım
tanesi,şukadardan,alıyorum,adapazarında,yeni caminin orada  aman canım binalbant
mehmet ustaya veriyorum,ordanda haftada bir kamyon gelip alıyor yutdışına
gidiyor,aranızda bu işe talip kim varsa alın şukadar avans
gençerin hepsi talip,mahmut kalfanın aradığıda o zaten hepsine,üçbeş herneyse
veriyor,topladıklarını nalbant mehmet ustaya götürüp paranın tamamınıda ondan
alıcaklar,tabi çok seviniyorlar OOO,köyde kaplumbağadan bol ne var, vay miğdesiz
gavurlar demek kaplumbağayı bile yiyiyorlar,aman canım bizene,yesinler bizde para
kazanırız diye seviniyorlar köy yerinde,para sıkıntısı her zaman yaşanır çünki seneden
seneye hasat zamanı elleri kıt kanaat para görür,o gece sabaha kadar üç çuvaldolusu
kaplumbağa toplarlar herkes kaçtane toplamış yazarlar,sabahta hemen sarı
öküzühazırlar iki kişideyardımcı alıp doğru adapazarına,yeni caminin ordaki nalbant
mehmet ustanın dükkanına,neyse havada çok sıcaktır,ama inşallah kaplumbağalar
ölmemiştir,selamun aleyküm,biz geldik,hayrola? bir çırpıda anlatıyorlar
meseleyi,mehmet usta içinden neler demiyorki mahmut kalfaya onun bu vukuatı bir
değil beş değil,ama bozuntuya vermemek için çocuklar,geç kaldınız sabah kamyon
hareket etti, şimdi üç çuval için,araba kalkmaz siz şimdi gidin bunu mahmuta verin o
bir yolunu bulur gönderir,gençler,neyapacağını,şaşırmıştır,okadar zahmetle topladıkları
hayvanlar köyde hevesle kendilerini bekleyen arkadaşları,bu hayvanlara günah
dönünceye kadar ölürler en iyisi salalım gitsin zaten mahmut abi parasınıda
ödemişti,derler çuvalların ağızını açar salarlar,ama oda ne,kaplumbağalar çimenlere
değil asvalta doğru giderler,trafik durur polis gelir,çabuk bunları toplayın trafiği felç
ettiniz,gençler bir yandan toplayıp çuvala koyarken isyanda ediyorlardı,bilmedikleri işe
kalktıkları için ama bunun,mahmut abilerinin şakası olduğnu tahmin etmeleri
lazımdı,ama güldü geçildi,anı olarak anlatıldı yıllarca bakın şimdide bunu sizlerle
paylaşıyorum,şimdi olsa alimallah adamı,mahkemeye verirler,rahmetli,cem
karacanın,MAKEMEYE  VERSEM SENİ ASARLAR,şarkısındaki gibi.
 Bugün 13.11 2005.pazar  bu anıyı sizinle paylaşayım istedim
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Rüyaymış Meğer

Rüyaymış meğer
Dün gece rüyamda,
arkadaşlarınla bize gelmiştin.
Öyle heyecanlandım ki,
hoşgeldin bile diyemedim ben sana.
Ama biliyor musun?
Bir an içimden boynuna sarılıp,ağlamak geldi.
Rüyalar gerçek olsaydı keşke
Ne çok özlemişim meğer ben seni?
Bir an cesaretlenip ellerini tuttuğumda,
ellerin buz gibiydi.
Yüzünde bucuk boncuk terler,
Tıpkı bir heykel gibi duruyordun karşımda.
Başını çevirip, te şöyle yüzüme bakmadın bile,
Dayanamadım bende.
Seni öyle görmeye koşar adımlarla kaçtım içeri.
Tabi gözyaşlarımı tutamadım sessiz sessiz ağladım.
Bir ara baktığımda göremeyince seni heyecanlandım sorduğumda.
Aaaa az önce buradaydı herhalde şimdi gitti dediler.
Bir veda bile etmeden gittin be canım,
halbu ki ben neler düşlemiştim.
Kendi adıma küçücük bir pusulaya,
telefonumu yazıp koyacaktım avcuna.
Hiç olmazsa arada  bir alo nasılsın diyebilmemiz için.
Rüyada olsa bak nasıl inandım hıçkırarak uyandım yattığım yerden.
Kendime gelebilmek için öylece kaldım
ta ki sabah ezanları okunana dek.
Ellerimi açtım dualar ettim,
sevenleri ayırma ne olursun Rabbim diyerek.
Halbuki bizde ne çok sevmiştik değil mi bir birimizi?
Ne yapalım?
Kaderde rüyalarda görüşmek varmış.
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Saçmalardan Seçmeler

Yıktın yıktın ben onardım gücümün yettiği gibi.
Kırdın kırdın yapıştırdım sanki gerçeği gibi.
Ateş oldun sıçradın yaktın tıpkı bir kıvılcım gibi.
Aslan gibi kükredin de,
Sevdim seni tıpkı Tekir kedi gibi.
Var gücümle direndim sana,
Tıpkı herkülmüşüm gibi.
Şimdi pilim bitti artık, benden bu kadar.
Vites geriye basıyor ileriye gitmez abi.
Bu da nebiçim şiir böyle demeyin.
Saçmalardan seçmeler bunlar.
Aklına geldikçe yaz, beğen beğen sen çiz abi.
Beğemediğini at gitsin,
beğendiğini iyi günlerde kullan.
Kahkaha atmak, hadi git ya işine demekte serbest abi.

10.6.2003

Münevver Şenol

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sağlığımı Geri Ver Tanrım

Yaşıyorum Tanrım, yaşamak buysa eğer?
Zorla yürümek koşmaksa?
AA! , koşuyormuşum ben meğer
Bağırmak ağlamaksa?
İsyan etmekse?
Evet ediyorum ben.
Aslında yaşamayı seviyorum,
İnsanları kendimi de seviyorum.
Tek dileğim var Tanrım
Ne olursun sağlığımı geri ver.
Bıktım usandım artık,
Sahte yalancı gülüşlerden.
Bahane uydurup ayağını kesen,
Sahte gidiş gelişlerden.
AAa! bizde şimdi sana geliyorduk,
dünde seslendik duymadın.
Diye gözüme baka baka yalan söyleyişlerden
Yürüyüşte beni farkedip,
tornistan geri dönüp gidişlerden.
Korkmayın dostlar,
sırtınıza binmem, ben haddimi bilirim.
Cesaretim dağlar gibi, kımetse seneyede gelirim.
Ben çok gördüm sizin gibi vefasızları onları çok iyi bilirim.
Ammaa bende onlara nasıl davranacağımdan eminim.
İhtiyacım yok Tanrım benim senden başka hiç kimseye.
Ben kendime yeterim
Şarkı söyler şiir yazar boncukları dizerim.
Tek dileğim var Tanrım,
Ne olursun sağlığımı geri ver.
              20.8.2005.Mersin
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Sen Beni Seviyorsun

Bana sakın haa gelme diyorsun.
Amaa kendin geliyorsun,
İtiraf et doğru söyle.
Sende beni çokk seviyorsun.
Sevmek ne kelime,
Benim için ölüyorsun.
Gözler yalan söylemez bak.
Bunu sende biliyorsun.
Göz yaşını silerkende.
Gururundan inkar ediyorsun,
Kirpiğim battı diye bir de yalan söylüyorsun
İtiraf et doğru söyle.
Sen beni çokk seviyorsun.
Sevmek ne kelime
Benim için ölüyorsun.
Dünya alem biliyor,
Sen beni çokk seviyorsun
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Sen Benim Aşkıma Layık Değilsin

Üstüme elleri sevdin bana şöyle bi baktın.
Gönül bu işte sevmiştim seni kalbime aktın.
Madem sevmiyecektin beni ne diye yaktın?
Çek git benim karşımdan seni gözüm görmesin.
Ne yazıkki sen benim aşkıma layık değilsin.
İt bile senden sadık sen it bile değilsin.
Hayret herkes anlamış senide bir ben anlayamadım.
Sirk maymunundan daha usta çıktın sen.
Daldan dala daldan dala atladın durdun.
Seni yakalayacağımı hiç hesaba katmadın mı sen?
Şimdi masumu oynayıp ağlama boşa.
Sokaklar dolu bak,
Seni bekliyorlar git koşa koşa.
Onlar senin ayarın ben olamam ki.
Sana da daha fazla katlanamam ki
Çek git benim karşımdan seni gözüm görmesin.
Ne yazık ki sen benim aşkıma layık değilsin.
İt bile senden sadık sen it bile değilsin.

Bu sadık dostlara hakaret ama onlardan özür diliyorum.1975
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Sen Kendine Yan

Gün gelirde bu dünyadan gidersem eğer.
Sen bana değil, asıl sen kendine yan.
Senden bir   ricam olacak haa,
Beni iyi sözlerle an.
Merak etme  beni sakın,
Ben orada da yanlız kalmam.
Islık çalarak seslenirim onlara.
Bir dirsek atarım sağ komşuma,
Bir dirsekte sol komşuma.
Huhuu, yalancı dünyadan ben geldim derim.
Çok eminim onlarında gider hoşuna.
Oh be ne neşeli komşu geldi derler gülerek.
Tabii tanıtırım kendimi önce onlara.
Dünyanın halini sorarlarsa
Özenilecek bir şeyin kalmadığını.
Herkesin buraya kaçmak için can attığını söylerim.
Bak beni merak etme,
Ben buraya da alışırım gönlümü eğlerim.
Sen bana değil, asıl sen kendine yan...
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Senin annen benim annem

Yüzyıllardır süre gelen senin anan,benim anam.
                            Bir çok  aşkı bitirdi,farkında olmadan ocakları söndürdü.
                            Senin anan benim anam.
                             Ne olur bırakın bu saçmalıkları bırakın artık.
                             Ne farkeder olsun,senin anan benim anam.
                             Unutursun demek kolay,gel bunu birde solyanıma sor?
                             Biz mutsuzluğu yaşarken,onlarında işi zor.
                             Ama ne fayda iş işten geçtikten sonra.
                             Şimdi neye yanıyorum,biliyormusun?
                             Hata yapıyorsun,tanımadığın insanla inat uğruna..
                             Evlenilmez,neolur son kez konuş benimle demiştin.
                             Nişanlıma ihanet olur diye konuşamadım.
                             Ah aptal kafam,kendimi meryem anamı sandım ben?
                             Yoksa namus budalasımı ilan edilecektim?
                             Öyle sandım ama yanıldım,
                             Daha kaç mutsuzluk yaşanır böyle.
                             Var oldukça senin anan, benim anam.

  11.6.2006 Değerli dostlarım bu şiirim annelere karşı olduğum gibi yanlış
anlaşılmasın,bende bir anneyim,ama çocuklarım kimi isterse saygı duydum
şimdi ki evliliklerde senin annen benim annem yarışı evlilikleri maalesef olumsuz
etkiliyor aslında ALLAH  insanın yüreğine merhamet versin ki onları
evladı gibi görebilsin.MÜNEVVER ŞENOL

Münevver Şenol
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Serseri Gönül

Gönül benim senden şikayetim var.
Kadir kıymet bilmeyene kul ettin beni.
Yıllarca süründüm gözyaşı döktün.
Yeter diye feryat ettim duymadın beni.
Sen bir serserisin bense divane.
Nedir benim senden çektiğim ey aptal gönül?
Artık bırak benim yakamıda git başka kalbe.
Benden uzak olda gittiğin kalbe sultan ol...

Münevver Şenol
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Sessizce çeker giderim

Bu dünyaya nasıl yanlız geldimse.
                              Gene sessizce çekip gitmesini bilirim.
                              Aradığım bir yudum sevgiydi,bulamadım.
                               Mutlumu? Maalesef mutluda olamadım.
                               Hastalandım,başımı yastığa koyup,uyuyamadım.
                               Eller gibi nazı sazıda bilemedim ben.
                               Ama bunlar iyi olduğumdan değil,gayretimden di.
                               Bana APTAL dediler güldüler,olsun ben gene aldırmadım.
                               Akıllılık  adam kullanmak,bencillik,kurnazlık ise?
                               Kalsın ben almıyayım,bana dokunur.
                               Siz gene gülün,ne yapayım,ben böyleyim.
                               İnsan gibi yaşamassam bırakın bari öleyim.

Münevver Şenol
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Sevgi Ana (Can anam,Münevver Şenol'a ithafımdır.)

Sevgi Ana (Can anam,Münevver Şenol'a ithafımdır.)
 

Her geldiğinde selamın
Sıyrılır da güneş bulutlardan
Gündüz olur gecem
Isınır yüreğim
Güldüğünde sen,
Güller açar yanağımda,
Işıl ışıl olur, aydınlanır karanlık gözlerim
Ne zaman hissetsem ağladığını
Sanırım anam ağlar mezarında
…
Ey! Cesur Yürek
Sen anam gibi sunarsın ya sevgini bana
Işıklarla örtülür,
Yere göğe sığmaz küçücük yüreğim.
Yüreğinin bahçesinde
Açar rengarenk çiçekler,
Yayılır en güzel kokular
…
Ey! Yüreği güzel,yüzü güzel kadın
Değmez hayat çektiklerine
Kurşun sözler ezilir kendi ağırlığında
…

''Bir sabah,belki de akşam...en güzel bakışıyla deli bir çocuk gelirse sana...durma al
onu içeriye...belki çok ihtiyacı vardır,senin ana yüreğine ''

Nevin Özveri

Münevver Şenol
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Simitçi Necati

Simitçi necati
Kaderle buluşup dertleşelim,diye radevulaştık,ben gittim ama nedense kader
gelmedi,gelseydi ona simitçi,necatiyi,soracaktım,izmirde simite gevrek diyorlar,necati
henüz ilkokul çağında,sabahın köründe,başında simit dolu tepsisi,düşmüş
yollara,üstünde doğru dürüst kıyafetiyok ayağında yıtık kesler,necati o cılız sesiyle,taze
gevrekk,diye bağırıyor,onun akranları sıcacık yatağında,uyurken necati,bir lokma
ekmek peşinde,ama baktım,birkaç gündür necati görünmüyor ortada,sorduğumda,onon
siteye girmesi yasak dediler,merak ettim sebebi ne diye
sordum,sıkışmışta,asansöre,çişini yapmış diyorlar,peki,gözüyle gören varmı? diye
sorunca,pantolonunun önü ıslakmış ondan dediler,ee be kardeşim,necati sıkışamazmı?
altınamı yapsaydı yani? keşke birinizin kapısını çalıpaffedersiniz çok sıkıştım tuvaletinize
girebilirmiyim diyebilseydi,ama çekindi,besbelli diyemedi garibim,bak kardeşim biz
suçlu arıyacaksak eğer? çöplerini sulu,sulu,servis
dışı asansöre bırakanlardan,leş gibi kokutanlardan,hesap soralım,necati gibi
 garibanlara,iftira atmak kolay,ellerin çocukları,sıcacık yatağında,yatarken kırk çeşit
kahvaltıyla büyürken,içimden,gücünüz o garip necatiyemi yetti,diye bağırmak geldi,ne
olurdu sizde bir annesiniz,babasınız,anlasaydınızya,necatinin o zor halinden,nasihat
etseydiniz,tutsaydınız ya necatinin elinden,şimdi necatiyi kovdunuz,siteden vicdanınız
rahatmı? soruyorum size,tabi vicdanınız varsa eğer.

Münevver Şenol
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Sitemli Kurban Bayramı

Beni bu bayram ağlattın ya anne, diyorsun.
Sanki ben üzülmedim güldüm mü, kızım?
Bu kadar uzun tatil gelmez bir daha.
İşte gönül bu, gelirsin diye umuyor kızım.
Koca yıl çalışıyorum, tatilde dinlenicem diyorsun.
Sende haklısın kendince  ne diyeyim be kızım?
Birde kendini koy bakalım benim yerime, ne dersin hıı?
İnsan ektiğini biçermiş diyorlar, ama yanılıyorlar.
Annemsiz bir bayramı, yeni yılı yaşamadım ben.
Ben öyleydim, sizde benim gibi olun diyemem.
Ama, Allah kahretmesin,
Gönül bu, gene de umuyor kızım.
Ne yaparsın gönül bu işte,
Umuyor kızım, umuyor kızım.

Münevver Şenol
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Sokak Çocuğu

Adı: garip,
soyadı: oğlu.
Yani ona kısaca, garipoğlu diyebilirsiniz.
Yaşı: herhalde on, onbir vardır.
Anne adı:  yok,
onun hiç annesi olmadı ki,
Tahsili: kimliği olmadığı için, o okula gitmedi ki.
Ev adresi: o ne demek? , onun evi yok ki.
Ama köprü altını sorarsanız  tarif edebilir.
Çünki o sokak çocuğu, sokaklar onun evi.
Üşüyormusun diye sorma, üşüyor tabi.
Hemde çok üşüyor, ayakları donmuş buz gibi.
Karların üstünde düşe kalka yürümeye çalışıyor.
Kimse ona acımıyor, zaten acıyacak kimseside yok ki
Sokak çocuğu o, sokaklar onun evi.
Adı; garip,
Soyadı; oğlu.
Yani ona kısaca garipoğlu diyebilirsiniz.

11.02.2006

Münevver Şenol
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Soluduğum Hava Sensin

Soluduğum havada sen varsın.
                            Onu hissetmesem, nefes bile alamam öıürüm ben.
                            Her gülen yüzde gene sen varsın hayalimde düşümdesin.
                            Şimdi evet şimdi kimbilir  nerelerdesin kiminlesin?
                           Bilki sevdiceğim,herzaman o saflığınla kalbimdesin
                             Denizleri niye çok seviyorum diye hadi sor bana?
                              Seni hatırlatıyor da ondan.
                               Hani o yosun rengi gözlerin varya.
                               Ah aklıma geldikçe,solyanım sızlıyor biliyormusun?
                                Senin için çarpan kalbimin sesini.
                                Elini koy bak,tam şuramda duyuyormusun?
                                Soluduğum hava sensin,çok özledim seni.
                                Ansızın çıkıpta geliver Hadi ne dersin?
                                Ama şimdi içimde adını koyamadığım.
                                Garip bir his var,bu seferki bir başka.
                                Ne dersin yoksa kanatlanıp uçarak yanına gelecekmiyim?

                                İşte içimde adını koyamadığım öyle garip bir his var.
                               10.7.2006

Münevver Şenol
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Son Kararıma Herkes Sevindi

Son aldığım karara
Azalarım bile dile geldi sevindi
Dostlarım siz kararımı biliyorsunuz
Geçmişe bir sünger çekip
Üzülmek yok üzmek yok
Gülmek var ağlamak yok
Bu karara en çok kalemim sevindi
Zilleri taktı çiki çiki yaptı oynadı
Kalbim ise sevinçten
Güm güm atıyordu
Sanki sol yanımdan
Fırlayıp çıkacaktı
Gözlerimin içi gülüyordu
Çünki bundan böyle ağlamıyacak tı
Ayaklarım koşacak
Geri,geri basmayacaktı
Bundan böyle dillerim
Bülbül gibi şakıyacak
Melul mahzun susmayacaktı
Kafamı olur olmaz şeylere takmıyacak
Boşverrrrr dünya böyle gelmiş
Böyle gider
Hayalde benim kızlarım
Kardeşlerim Aslanlar gibi
Oğullarım var
Bir nara atmaya hakkım yokmu yani
HAYDİİİİ SAVULUN MÜNİŞE KİM
YAN BAKAR.
5.10.2008. Münevver Şenol

Münevver Şenol
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Sor Beni

Çocukluğumu sormayın bana,
ben hiç çocuk olmadım ki.
Hep büyüktüm ablaydım ben,
oyuncağım bile yoktu.
Babamda erkenden bırakıp gitti,
öksüzlerden sor beni.
Genç kızlığımı yaşamadım,
hemen gelin oluverdim.
Birde baktım oğlum kızım,
kendimi anne buluverdim.
Kocam sefa adamıymış,
ondan hesap sorulmazmış.
İstediği zaman gelir,
istemezse gelmez imiş.
EE o zaman niye evlenmiş?
Hiç huzurlu bir günüm yok,
gözyaşlarım sicim gibi.
Gök yüzü de bulutlanmış,
çakan şimşeklerden sor beni,
En iyi o anlar beni.
İçimdeyse fırtınalar,
geceleri yalnızım karanlıktan korkar ağlarım.
Gözyaşımla ıslattığım sarılarak uyuduğum,
yastığımdan sor beni.
Şimdi sağlık gitti elden,
ne sen kaldın nede ben.
Tükenmezdi benim aşkım
bir nefeste tükettin sen.
Zalimin zulmüne uğrayan,
mazlumlara sor onlar iyi anlar beni.
Yıllarımı mahvettin ya
asla affetmem ben seni.

Münevver Şenol
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Söyle Ne Oldu Bize

Belime uzanan kızıl saçları,
Hani, sen örecektin, ne oldu işmdi?
Çok beğendiğin ela gözlerim,
Sadece sana bakacaktı, ne oldu şimdi?
Arzulayıpta çalamadığın masum buseyi,
Vermedim sana kim öptü şimdi?
Şöyle bir sarılsam dediğin ince belimi,
saramadın birtanem, kim sardı şimdi?
Bakmaya doyamazdın, sen bana kıyamazdın birtanem,
acımadan kıydılar bize.
Kavuşamadık,
Kavuşamadık söyle,
Söyle, göze mi geldik, ne oldu bize.?

Münevver Şenol
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Sürünüyorum

Hiç yüzün gülmesin inşallah, dedin mi bana?
Gerçekten gülmedim, hep ağlıyorum.
Suçlusu tek benmiyim bilemiyorum.
Bir gün gülsem, üç gün hep ağlıyorum.
Kaderciyim, kadere de inanıyorum.
Geçmişteki hatalara ben yanıyorum.
Birdaha dünyaya gelirsem eğer.
Sana kavuşacağımı var sayıyorum.
İşte bu güçle herşeye katlanıyorum.
İntizar mı ettin doğru söyle, hep ağlıyorum?
İntizarın tuttu beni, sürünüyorum sürünüyorum

Münevver Şenol
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Şaire mektup

Sizi sayfamda gördüm sevindim.
                             Şiirlerimi almış birde yorum yazmışsınız.
                              Teşekkürler size ŞAİR.
                               Bende size iadeyi ziyarete geldim.
                               Şiirlerinizi defalarca,okudum.
                               Ama sözcükler bana yabancı geldi.
                                Kelime haznem yetmedi,anlayamadım.
                                Bağışlayın beni neolur,yorum bile yapamadım.
                                Anlamadığım halde,eller gibi.
                                 Çok güzel olmuş,kalemine sağlık diyemedim.
                                Cahil olabilirim amma yalancımı olamam asla.
                                 O anda kendimi sınavdaymış gibi hissettim.
                                  Boş kağıdı verdim çıktım dışarı.
                                  Zaten fazlasıda beklenemezdi,benden.
                                  Kusura bakma,ŞAİR özür dilerim senden.

Münevver Şenol
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Şansını Zorlama

Şansını zorlamak boşuna olur
Yaşamın son durağına geldiysen eğer.
On elle sarılsan neye yarar ki?
Tirenin o acımasız düdüğü çaldıysa eğer.
Tüm yaşamını getir gözünün önüne.
Ne kadar anlamsız boş değil mi ki?
Az yaşa çok yaşa akibet gelecek başa.
Yaşamın son durağına geldiysen eğer,
Trenin o acımasız son düdüğü çaldıysa eğer
Dünyaya gülümsüyerek bir veda yeter.
Mutluluk ve acı o anda biter biter.

Münevver Şenol
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Şaştımda Kaldım

Sana canımın canı demişim çokmu?
EE bence az bile söylemişim
Kıymet bilensin bu canım feda sana.
Keşke herkes senin çeğreğin olsa.
O zaman dünyada fitne fesat olmazdı
Şimdi seni taşıdığım yıllara şaşıyorum.
İnsan oğlu şaşarda beşer.
Ama sonunda doğruyu bulduğuma inanıyorum.
Bak arkamdan dürtme beni,
Deh çüş,deh çüş,diyerek.
Herhalde insanım ben eşşek değilim.
Ne yaparsan yap zorla güzellik olmuyor.
Eşşeği sattık belaya çattık kurtuluş yok bundan
Fazla üstüme gelme benim bak çeker giderim.
Daha olmadı dünyayı yakar giderim.

Münevver Şenol
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Tanrı'ya Yakarış

Zengine mal mal üstüne verme Tanrım
Verme Tanrım.
Fakire ise açlık zülüm verme Tanrım,
Verme Tanrım.
Şanssız doğan şanssız ölür,
Zenginse şımarır öğünür.
Fakir kulunun yüzünü güldür,
Senin hazinen boldur Tanrım.
Şanssız doğan birde benim,
Kime şikayet edeyim?
Tek ümidim gerçek yerim,
Bari orada güldür Tanrım.

Not:1968'de görev icabı Merzifonda garajın yanında oturuyorduk. Bir sabah lapa lapa
kar yağıyor, camdan baktım bir sürü kadın erkek yaşlı biribirlerine sokulmuş
bekleşiyorlar. Hemen karşı dairemdeki ev sahibine sordum. Hıı,onlar fakir aylığı
alıyorlar herkes biryerlerden gelmiş bankanın açılmasını bekliyorlar, o kadar  üzüldüm
ki bir mutfağa koşuyorum çaydanlığım onlara yetmez eve çağırsam yaşlılar 5 kat
çıkamazlar çaresizlik içinde o gün karaladığım şiir 2 yıl sonra uluslar arası bir gazetede
yayınlanmaya değer bulundu onu hala saklarım.

Münevver Şenol
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Teyzem

Teyze!
Teyze arnavut köydeki evin ne kadar da şirindi.
Boğaz ayağının altında,
Rüzgar efil efil eser, ne kadarda serindi.
Tahta kurularıda olmasaydı ya,
Doyulmazdı tadına.
Sanki sana az geliyordu beş çocuk,
Birde kardeşimle biz giderdik başına.
Sabahları zeytini sayıyla verirdin,
Bir sana, bir bana
Ekmeğimize katık ederde yerdik,
Olsun biz öylede mutluyduk sevinçliydik.
Çünki çocuktuk çocuktuk ya!

04.07.2003

Münevver Şenol
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Torunum Berk'e İthaf

Seni yaradana kuban olurum.
Benim küçücüğüm, miniciğimsin.
Sesini duymadan duramıyorum.
Seni sevmelere doyamıyorum.
Telefonda alo, deyişimi tanıyıp.
Melodi gibi, ANNEANNEEE deyişin yok mu?
Yüreğim eriyor, ölürüm uğruna.
Ömrümden alsınlar, versinler sana.
Seni yaradana kurban olurum.
Benim küçücüğüm miniciğimsin.
Anneannesinin canı,
Biriciğimsin.

Münevver Şenol
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Umut Gül Umut Treni

Bak el sallıyor münevver abla
Çabuk yetiştir lokman hekime
Yerini hazırladım en ön koltukta
Aman kusur etme hizmetinde
Çünkü o Nasreddin Anne
Başımızın tacı, gönlümüzün aydın yüzü
Bazen hüzün verse de çoğunda güldürür bizi
….
Umut treni kalktı kalkacak
Erken gelen yerini tutmuş
Yetişemeyen ahh edecek
….

Zeliha bacı telaşlı
Tutmak ister anacığının elinden
Kıymet anasının gülen yüzü atlamış bile vagona
Fatoş uzaklardan bağırır unutmayın beni emi
Umut treni doldu sanki Nuh’un gemisi gibi

Hatice çok sevindi bu işe
Güller açtı yüzünde umut trenine binince
Tekirdağ’dan Ahmet bey
En sakin yolcumuzdu
İstanbul’dan Aydın kardeş
Aceleci belli ki
Gitmek ister ışık hızı
Fransa’dan meçhul yolcu
Katıldı aramıza…

Meral tutundu son anda
Süheyla en kıdemli yolcu
Anacığından torpilli
Kurulmuş baş köşeye
Seslenir yolculara
“Hadi durman binin gari”

Nevin ise çok sabırsız
Sakın derken kalkmasın bensiz
Dalıp kalmış beklerken sevgi durağında
Tam tren geçerken uyandı birden
Koştu ardımızdan tuttu elimizden

Kaptan pilot Müniş abla
Trenin mucidi…
Umut Gül makinist olmuş
Kasım kasım kasılıyor
Nede olsa tren onun adını taşıyor
Bu yolun sonunda
Sevda var biliyor
…

Haydi canlar yerimiz çok
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Umut, sevgi rehberimiz
Güzel yürekli herkesi
Trenimize bekleriz
….

Nasreddin ana pek keyifli
Kızları oğulları
Kardeşleri ve dostları
Sarmışlar dört yanını
Umut treni ise nazlı
Dumanın savurur
Düdüğünü öttürür
Üstelik birde türkü tutturur
…….

“Dertlilere deva hastalara şifa
Bana yari getir umut treni
Hiçbir vagon boş kalmasın
Her şafakta hareket var
Hiçbir dost aşağıda kalmasın…”

'trenler geçer yüreğimden. umudun trenleri ve en son kalkan tren sevda durağına
götürür, sevda yolcularını ve ordan öteye gitmez... '

Sevgili Münevver Abla, Benim deyimimle Nasreddin Anne Münevver ŞENOL’ un
“Umut Treni “ şiirinden esinlenerek yazılmıştır.

Bu Şiirde geçen isimler, Münevver Abla’nın “Umut Treni “ isimli şiirine yorum
yapanlardır, diğer yolcular alınmasın…

Perşembe 21-23, Cumartesi 19-22 arası www.lavaraci.com’ da
Umut Gül’ le “Sevda Yolculuğu” na beklerim

Umut Gül

Münevver Şenol
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Umut Treni

Birtek kendimi sanırdım dertli.
                                   Yanılmışım, nekadar da çokmuşuz meğer.
                                   Analar, babalar, bağrı yanık sevdalıların.
                                   Son şansı umut TRENİ.
                                    Herkes binmeye gelmiş, peronlar tıklım tıklım.
                                    Bir umut, bir umut işte, başka ne olsun ki?
                                    Halbuki, bende bir tek kendimi sanırdım dertli.
                                    Zaten zor buldum iki kişilik bileti.
                                    Ben lokman hekim durağında  ineyim, dedim.
                                    Eşimi de tövbeler durağına bırakın emi?
                                    Bellimi olur, bakarsın dönüşte arınmış biner.
                                    Ben de lokman hekimden şifa bulursam eğer
                                    OHH keyfime diyecek yok o zaman.
                                    Benim için dünya yaşamaya değer.
                                    Al beni yaşanmamış sevdalara götür, umut TRENİ.
                                    Herkes bir umutla binmiş bak, yolun açık olsun.
                                    Bundan böyle bir adın da olsun sevda TRENİ.

14.04.2006
                   TÜM DOSTLARIMI BEKLİYORUM UMUT,
 YANİ SEVGİ TİRENİNE.  MÜNEVVER ŞENOL

Münevver Şenol
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Umut Treni 2

Sabırsızlıkla beklerken göründü, nihayet umut treni.
                         O kalabalıkta hangi vagon diye bakmadan girdim içeri.
                          İlk bulduğum yere hemen oturdum.
                          Şöyle etrafıma bir baktım.
                          Herkesin suratı asık, sirke satıyor.
                          Merak ettim, yanımdakine sordum:
                          _Siz yanlış bindiniz teyze, bu vagon dertlilerin ki.
                          _Görüyorum, her yanınız sargılı, yaralısınız.
                          _Sizin vagon bir öndeki.
                          _Olsun dedim, hiç farketmez, ben hem yaralı, hemde dertliyim.
                          Çocuk baktı baktı:
                           _Teyze yaran geçer ama ya detlinin ki?
                          Anladım ki, bu çocuk bayağı dertli.
                          _Bak oğlum, bu yaraya dikkat et hafife alma.
                          _Bende önceleri dertliydim, tıpkı seninki gibi.
                          _Derdi çeke  çeke bu hale geldim.
                          _Yaralandım, berelendim, şimdi beni daha iyi anladın değil mi?
                          _Şimdi benden sana ANA nasihati.
                          _Öyle vara yoğa üzülme, hiç bir şeyi dert edinme.
                          _Boş ver, sat anasını gitsin daha çok gençsin
                            Baktım, ilk istasyonda iniyor çocuk, seslendim:
                          _HEYY oğlum ne diye iniyorsun, daha henüz gelmedik?
                          _Sağol teyze derdimi sen aldın, bende dert bırakmadın.
                          _ALLAH sana şifa versin.
                          _AH be teyzem daha önce niye karşıma çıkmadın?
                          _Sen şanslısın oğlum,teyzende de şans olsaydı.
                          _Böyle olur muydu hiç?
                           Çocuk bağırdı:
                           _sağol teyze, sağol umut treni.
                           _Yolcuların mutlu, yolun açık olsun emi?
 16.4.2006
 Dostlarım imla hatalarım olabilir hele iki insan konuşurken baştaki tire işareti
ni bir türlü başaramadım şimdiden özür diliyorum hatamla kusurumla Müniş'i böyle
kabul edin size gene Münişce bir şeyler karaladım, bu açıklamayı neden yaptım? İmla
hatalarımdan yazdıklarımdan şiir değil bu okuyucuya saygısızlık gibi ağır eleşiriler aldım
tabi ki bu normal belki ama beni çok üzdü
zaten ciddi olan parkinson hastalığımı olumsuz etkiledi, ama sizlersizde
olamıyorum, hadi şimdi bizde BOŞVER, diyelim hepinize yer var umut treninde, hepinizi
beklerim. MÜNEVVER ŞENOL
     .

Münevver Şenol
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Umut Trenine Nazar Değmesin

Müniş ana bir avuç harçla attı temeli.
Dostları da bu fırsatı bekliyormuş demek ki.
Kadın erkek toplanmışlar kucaklarında sevgi taşları.
Erkekler de,var gücüyle karıyorlar harçları.
Müniş ana oturduğu yerden yardım ediyor.
Mahmut kalfanın kızı ya o örüyor duvarları.
Bir yandan da bana böyle büyük sevgiyi yaşatan dostlarımı.
ALLAH’IM,sen nazardan koru diyor.
Müniş ana sallanıyor tıpkı bir beşik gibi.
Kızları oğulları üzülüyor, biraz da endişeli.
Ama onun umrunda mı? Boşver,sat anasını gitsin.
Ben ne zaman sallanmıyorum ki? .
Fakat bu sefer sevgi sarhoşuyum ondan sallanıyorum.
EEE,şaka,maka derken bitti inşaat.
Şimdi bu garın nedir eksiği?
Tabi ki, UMUT TRENİ.
Aman ALLAH’IM! Umut Gül sürpriz yapmış.
Makinist olmuş, sürüyor koca TRENİ.
Kondoktörde pek dikkatli, kaçak yolcu binmesin diyor.
Laf aramızda, kara gözlüme de kıyafeti pek yakışmış hani.
Gülen yüzüm, kapıda herkese hoşgeldin diyor.
Tatlı cadı hareket memuru olmuş ağzında düdük.
Ha bire öttürüyor, ara istasyonda bekleyenler var diyor.
Meral Hanım girmiş Müniş ananın kolunda,
Zeliha Hanım da onların yanında,
Daha unuttuğumuz dostumuz var mı bakın vagona?
Çünki hareket saati geldi kalkıyor Umut Treni,
Müniş ananın keyfi yerinde,kurulmuş baş köşeye.
Seyrediyor mutlulukla onları, dualar okuyor.
ALLAH’IM dostlarımı nazarlardan koru diyor.
Nazar degercekse  şu şerefsiz PARKİNSON’a değsin diyor.
Duydu mu dersin? Bak! nasılda kaçıyor.
Kara gözlüm can kızım, onu görürsen toroslarda,
Doktorun yerinde, son lokmasını yedir.
Cennet cehenneme götür ama cehenneme at emi?
Tatlı cadı Adana’da sen görürsen baraja at boğ onu.
Maralım sevgili,sende eyfel kulesine ibret için as tabi.
Hatice Antalya’da görürsen falezlerden at aşşağı.
Saadet zaten bekliyor Artvin’de Çoruh’a atmak için onu.
İbrahim kadeşim, hazır karadenize gelmişken,
Hopadan atsak onu denize, ölüsü bile bulunmaz vallahi.
Aydın oğlum, ALLAH ıslah etsin onu diye dua ediyor.
Fatoş’da Almanya’da görürsem keserim diyor.
Ayten’im sinirinden çatlıyor. hele bir ölmesin karışmam ha...
Kibar kızım,gülen yüzüm sen görürsen ne yaparsın?
En iyisi telli babaya götür onu orada günah çıkarsın.
Makinist Umut sen görürsen herhalde tükmüğünle boğarsın
Müniş ana bak, şefkatle açmış bize kollarını.
Tükenmesin çoğalsın sevginin umutları.
Bekleyenin çok senin, haydi yolun açık olsun.
Senin bir adın da SEVDA TRENİ
Seni çok seviyoruz UMUT TRENİ
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BURADAN,
SEVGİLİ SÜHEYLA KURNAZ’A EMEKLERİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİM. SAĞOLSUN
ŞİİRDEKİ  VE RESİMDEKİ EMEĞİ ÇOK ONA SEVGİLERİMİ GÖNDERİYORUM.

Münevver Şenol
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Unutmayın Anın Beni

Birgün gelip öldüğümde,
Yas tutmayın, anın beni.
Ama,
İyi deyin yada demeyin,
Tek dileğim, unutmayın anın beni.
Şarkılardan fal tutun benim adıma,
Birisi sana olsun, biride bana.
Müniş sağ olsaydı  böyle yapardı,
Deyin anın beni.
Şiirlerimi dağıtın herkes okusun,
İnsanlar kendinden birşey bulsun
Tabiki bu da onlara büyük bir ders olsun,
Unutmayın anın beni.
Unutulmayı hiç sevmem HAA
Unutmayın anın beni.

Münevver Şenol
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Uykusuz Gecelerde Sabah Olmuyor

Dışarıda zemheri ayazı var hava çok soğuk.
Benim odam sıcak ama ben gene üşüyorum.
Çığlık gibi öten rüzgarın sesi.
Kulaklarımı tırmalıyor ürperiyorum.
Gecenin karanlığına karışan köpeklerin uluması
Sinirlerimi bozuyor, hayırdır diyorum dualar okuyorum.
Gözüm ise saatte
Nedense zamansa hiç geçmiyor.
Ne zamandır bakıyorum akrep üçte yelkovan onikide.
Hay ALLAH,
Yoksa bu saatin pilimi bitti ne?
Hani nerede kaldı saatlerin at gibi koştuğu yıllar?
Sabahları uyanamaz uykuyada doyamazdık.
Şimdi uykusuz gecelerde sabahlar geç oluyor.
Geçmişi düşünmekten  yorulan göz kapaklarım.
Daha fazla direnemiyor, uykuya yeniliyor.

07.03.2006  HERKESE SAĞLIKLI MIŞIL,MIŞIL UYUYAN GECELER DİLİYORUM

Münevver Şenol
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Varlıktan yokluğa düşmek nekötü

Varlıktan yokluğa düşmek nekötü
Kardeşim münire benden daha şanslı,henüz 3 yaşında olduğu için varlığında
yokluğunda farkında değil,ama ben ilk okul 3 e gidiyorum,varlığı yaşadığım için şimdiki
sefalet ağırıma gidiyor,üsküdar sultantepe deki köşkün,tarasının camından denizi
seyrederken,şimdi penikteki gecekondunun,bombelenmiş kotürapilak tavanından
yıldızları seyrediyoruz,oda yetmezmiş gibi,mahallede nekadar kedi varsa bizim
tavanda,galiba tekiri dövmeye gelmişler ama kolaymı öylebir bağırıyorki
sormayın,annem hergün köyden gelen,tarhanayı pişiiyor,sabah arhana,öğlen
tarhana,akşam tarhana,artık t harfini bile duymak istemiyorum,haftasonlarının
gelmesinide,nedenmi? odunumuz yok ev soğuk,annem -Kardeşine masal anlat oyala
yatağın için den çıkmayın kardeşin küçük üşür hastaolur diyor,iyide ayı masalı
dinlemekten bıkıyor annemde -Uydur,uydur anlat diyor ama aklıma birşey
gelmiyorki,kardeşimde -Öf be sıkıldım diye kalkıyor,tabi annem gene bana
kızıyor,Evcilik falan oynayın diyor,hiç yatağın içinde evcilik oynanırmı? pazartesi olsada
okula gitsem diyorum,ama o zamanda çantama koyduğu torbaya yolda bulduğun çalı
çırpı yı topla sobamızı yakarız diyor bende arkadaşlarımdan önce çıkıyorum evden daha
çok inşaatlerin etrafından tahta parçaları buluyorum,okulun bahçesinde kuytu bir yer
var oraya saklıyorum çıkıştada alıyorum,eve dönerkende,öbür yoldan dönüyorum başka
yakacak bulmak için,birde aksilik işte ayakkabımın altı delinmiş su alıyor,ayaklarım
üşüdü buz gibi birde buruşmuş tıpı baba annemin ayakları gibi olmuş,ama annem gene
bana kızıyor -Seksek,oynamışsın bak sağ ayakkabın delinmiş diyo,halbuki oynamadım
vallahi,babam karton kutudan ayağımın kalıbını çizip ayakkabımın içine koydu giderken
kuru yerlerden yürü diye tembihledi yağmur yağıyor kuru yer olurmu? akşam eve
geldiğimde ayaklarım sırıl sıklam babamın koyduğu kartonda ıslanmış,annem
battaniyelere  s ardı birde         sıcacık tarhana çorbası,ama bu sefer hoşum a
gitti,bana yeni bir ayakkabı alınana dek okula gitmiyeceğimi söyledim,annemin aklına
onun arkadan tokalı siyah ayakkabı  geldi aklına annemin ayağı küçükübana tenefüse
çıkmassın öğretmenine hastayım üşüyorum dersin dedi bende öyle yaptım ama
öğretmenim,-Bak arkadaşlarının birşeyi kaybolur senin üstüne kalır,sen eniyisi
korüdorda bekle dedi çıktım okulun en yaramaz çocuğu asal -Aaa annesinin papuçlarını
giymiş diye ayağıma bir çelme taktı kendimi yerde buldum ayakkabıda ayağımdan
fırladıtabi,oğlanlar topgibi bir birlerine atarken ben   hıçkırarak ağlıyorum biryandanda
annemin ayakkabısını almaya çalışıyorum zil çalınca bıraktılar,ben sınıftan çantamı
aldığım gibi eve geldim,annemle babam çok üzülmüştü,babam evdeki takım elbisesini
götürüp eskiciye verip bana müstamel yani birazcık kullanılmış kolej tipi önden bağlı
ayakkabı, birazda yakacak almış ertesi gün okula gittiğimde arkadaşlarım
öğretmenimize anlatmışlar olanları oda beni aldı müdürün odasına gittik,dünki olanlara
çok üzülmüştü,-Neden bana söylemedin bak ihtiyacı olmayan lar bile okul aile
birliğinden yardım alıyorlarbak bir ayakkabı mağazası bağış yapmış hadi beğen birtane
dedi -Teşekkürederim öğretmenim babam bana aldı diyince ayaklarıma bakarak -Bumu
yeni diyerek sarıldı,benimle oda ağlıyordu,müdüre dönerek,görüyorsunuz değilmi
hocam,tok gözlü insan evladı bu işte dedi,çok ısrar ettikleri için kırmızı rugan bir
ayakkabbı beğendim kıyafette verdiler bayram yakındı erzak bile verdiler,arkadaşım
asal  da yaptığına üzülmüş gelip özür diledi,kötü başlayan ayakkabı maceram      tatlı
bitti     26.10.1970.Münevver Şenol
sıcacı tarhana çorbası

Münevver Şenol
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Vefasız

Bu dünyada herşey boş herşey vefasız..
Kimi paraya tapmış, kimi kolayı seçmiş de kaçmış.
Bunlardan biri de sendin sendin vefasız.
Duydum ki, çok uzaklardaymışsın,
Benim için ağlıyormuşsun.
Onu unuturum diye, buralardan gidiyorum demişsin.
Eee, gittinde ne oldu?
Maziyi bir kalemde silmek kolay mı?
Bari unutabildin mi doğruyu söyle,
Söyle be vefasız?
Birlikteyken,
Sende çok kızardın aşkına sahip çıkmayanlara.
Üç kuruşa tamah etti şerefsiz derdin,
Şimdi ne oldu?
Bir anlık yokluğumda,
Sende beni bırakıpta gitmedin mi?
Ne olurdu keşke
O da sevseydi seni benim sediğim kadar.
Tesellim olurdu da, bağrıma taş basardım,
Susardım inan mahşere kadar
Ama duydumki mutlu olamadığın gibi sağlığında bozulmuş.
Şimdi teselliyi  arıyormuşsun,
Yazdığın şiirlerde ve o acı mısralarda...
Zaman zaman bende dinliyorum seni içim acıyor.
Şimdi içimden gelmiyor karşıya geçmek,
O sahili sensiz dolaşmak.
Her yerde sen varsın her şey seninle güzeldi
Ne yazık,...
Şimdi dokunsalar, ha ağladım ağlıyacağım.
Maziyi boğazın o derin soğuk sularına gömdüm de çoktan.
Ama, böyle  temiz mazi kaldı mı dersin?
Sanmıyorum.
Onuda seninle aldın götürdün,
Beni yanlız sahipsiz bırakıp gittin
Gittin be vefasız vefasız.

15.05.2005.

Münevver Şenol

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Vefasız yıllar

Vefasız yıllar
                                   Hayatım gitti,ömrüm tükendi.
                                 Sayılı günler,biran,gibi,geçtide,anlayamadım.
                                 Herkese,mutluluk verdim,gülücük saçtım.
                                 Dertlerine derman oldum,onlarla yandım.
                                 Birgün,mutluluk kapımı çalacak sandım..
                                 Heyhat boşuna beklemişim,bak ömrüm gitti.
                                 Sanki,çokşeymi,istedim,ben bu hayattan?
                                 Bir,lokma,bir hırka küçücük mutluluk,yeterdi,bana.
                                 Onu bile yakalayamadın ya müniş,yuhh,olsun sana.
                                  Eller gözünü açtı ben ağzım,açtım.
                                 Sonunda,şaşırıp,ben baka kaldım.
                                  İşte ağızını açana,böyle yaparlar.
                                 Bırakın sizde acımayın,oh,olsun bana.
                                 Bıktım budünyadan,gidiyorum hadi bana elveda.

Münevver Şenol
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Vefasızlara Haydi Güle Güle

Bu dünyada neler oluyor insanoğlu yaşada gör.
Ne demiş eskiler, paran varsa dünya alem kulun.
Paran yoksa eğer, sürüm sürüm sürün.
Allah'tan başka kimseye güvenme kendinle öğün.
Ben dost bildiğim ama olmadıklarını şimdi anlayanlardan biriyim
Çok param zaten yoktu sağlığım da gitti,.
Vefasızlarda sanki kuş oldu uçtu.
Yazlığınıza giderken hani siz beni çiğneyip geçemezdiniz?
Beni çok özlemiştiniz, görmeden edemezdiniz
İzmir il hudutlarından geçerken,
Bir alo  bile mi diyemezdiniz?
Müniş hasta olabilir, sanmaki yasta.
Yüzü her zaman güler eş ile dosta.
Onu hastalık yıkmaz, yıkan siz gibi vefasızda.
Ben hepinizi anladım anladım,
Amma, biraz geç oldu.
Masumane sitemli yazdığım şiirim bile
Büyük bir suç oldu.
Kaybeden ben değilim
Ben aynı Müniş'im neşem benimle.
Kalkıp oynayamasam bile, oturduğum yerden oynarım.
Ohhh,keyfim yerinde.
Param yokmuş olsun,
Sağlığım bozulmuş, herşey Allah'tan.
Dost olmayanlarda gitmiş,
Gitsinler be! umrumda bile değiller.
Hadi benden onlara güle güle, yolları açık olsun.
Gerçek dostlarım varya o yeter bana.

Münevver Şenol
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Vicdan Mahkemesine Verdim Ben Seni

Vicdan mahkemesine verdim ben seni
Dün akşam yok yere kavga çıkardın.
Olmayan hakkını, haram ettin sen bana.
Ben de seni vicdan mahkemesine verdim.
Sabıka kaydın hayli kabarık, suçun ise, vicdansız çıktı.
Meğer sen ne kadar günahkarmışsın.
Seni savunacak avukat bile bulamadılar
Hakim, davacı.. ''son sözün ne? '' dedi, bana
Yıllardır çektiğim yetti canıma.
Ben davacıyım, karar sizin hakim bey
Gereği düşünüldü, karar verildi.
Vicdan cehenneminde, müebbete mahkum ettiler.
Ama temyize yolladı dosyayı, davaya itiraz etti.
Bu seferde ona verdiğim yıllarımın hesabını tutum.
Onun bana verdiği, kocaman bir sıfır çıktı.
Hakim bey, ''eşime aşığım yanıyorum aşkımdan'' dedi.
Termomereyle ölçtüler, saçak saçak, buz çıktı
Sen yıllarca hesabı tuturamadın aşk kitabında.
Ölüyorum dedinde, senin uğrunda.
İmamın bile sahteymiş şalomon çıktı...

3.12.2005  (taze taze çıtır çıtır)

Münevver Şenol
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Yakarım Ülen

Bedenimi benden iyi kim tanır? tabiki ben.
Yavaş yavaş fire veren, hissizleşen ayak parmaklarımı.
Hareketlerimin günden güne azaldığını.
Benden başka kimbilir, kim hisseder? tabiki ben.
Hayır işlerinde dağları aşan, ulaşılmayana ulaşan.
Kim derdi ki bende böyle olacak mıydım?
Anasını sattığımın bu dünyayı atarım ülen.
Hemde bir kalemde silip atarım.
Daha olmadı bir kibrit çakar, yakarım.
Birde karşısına geçer, ohhh çekerek,bakarım.
Bakarım ülen bakarım.

Münevver Şenol
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Yarınlar umut olsa

Yarınlar umut olsa gelse benide bulsa.
                         Şansın gözü kör olmuş galiba.?
                          Ama bekliyorum umutla.
                          Zengine verip azdırmış,olan gene garibe olmuş.
                          Şans,şans diye tutturmuşum,ne şansı be kardeşim?
                          Hergün fire veren beden bende,.
                          Genede gülüp geçiyorum,ağlanacak halime.
                          Feleğe bir fırsat versem ya bir geçirse eline.
                          Hindi gibi yolar beni,meze yapar kendine.
                          Ama bende o göz varmı? yedirmem kendimi kimseye.
                          Ben çok güçlü bir kadınım,hep öyle kalacağım.
                          Amma şansada ihtiyacım var.
                           Yarınlar umut olsa gelse benide bulsa.
                           Bekliyorum umutla,geceler sabah olsa.
                          Umutsuz yaşanmazki be dostum,bekliyorum umutla.
    20.4.2003
     ALLAH TÜM DOSTLARIMA  ÖNCE SAĞLIK VE ŞANS VERSİN

Münevver Şenol
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Yaşada Gör

Davulun sesi uzaktan güzel gelirmiş derler.
Birde kulağının dibinde güm güm vursunda göreyim seni.
Zamam zaman tam akıllıya dayanamazken,.
Birde yarım akıllıyla yaşada göreyim seni.
Ölüsü olan bir gün ağlarmış,
Delisi olana her gün cehennem.
İnsanların çektiğine, büyüklerin vebalini çekiyor derler.
Ne o hayrola, piyango bana mı vurdu?
Ağzı olan konuşuyor kardeşim.
Davulun sesi uzaktan güzel gelirmiş derler.
Birde kulağının dibinde güm güm vursunda göreyim seni.
İşte o zaman anlarsın beni.

Münevver Şenol
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Yaşamak Buysa Eğer

Sevenler ayrılırsa yaşamaz ölür diyordum.
Kocaman bir yalanmış, bak işte yaşıyorum ben.
Eğer bunun adına yaşamak denirse eğer?
Koklamaya kıyamadığın manolyandım ben senin.
Bak şimdi, dalları kurumuş gazele döndüm.
Kor gibi yanan sıcacık yüreğimden artık eser yok.
Gönlüm kırık, kalbim kırık,
Kırk yerimden yaralıyım ben.
Sevenler ayrılırsa yaşamaz, ölür diyordum.
Kocaman bir yalanmış, bak işte yaşıyorum ben.
Eğer bunun adına yaşamak denirse eğer...

29.09.1999

Münevver Şenol

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yıllarımı Geri Ver

Bir gün beni güldürmedin, sevmesini bildirmedin.
Her gün gözyaşı döktüm onu bile sildirmedin.
Neydi benden istediğin, sev  dedin de sevmedim mi?
Herşeyimi verdim sana, bir canım  var onuda al e mi?
Ama, önce bana yaşatmadığın yıllarımı, geçliğimi geri ver.
Çılgınlığın bitti heyhat,şimdi artık neye yarar.
Ben, benlikten gittim artık, yaralarımı kimler sarar.
Dostlarımda yok ortada, şimdi beni kimler sorar.
Ben böyle olmazdım,
Amaaa ahh!  sebep olanlar.
Şimdi artık herşey  çok geride kaldı.
Amaaa,
Önce bana yaşatmadığın yıllarımı,
Gençliğimi geri ver.

20.09.2005
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Yuh Olsun Sana

Gözyaşlarım sel oldu aktı yanaklarımdan.
Kurudu gözpınarlarım artık değmeyin bana.
Canımı kanımı vermiştim
AMMMA.
Kıymetimi bilmedin ya,
YUHH olsun sana.
Şimdi bir gazelim, kurumuş dalım.
Meskenim dağlardı, sırdaşım kuşlar.
Ama kış geldi,onlarda sıcak iklime uçtular.
Yanlızım yanlızım yanlızım dostlar.
Şimdi bir tek şunu söylüyorum içim yanarak
Hakkımı sana helal etmiyorum bunu böyle bil.
Kıymetimi bilmedin ya,
YUHH olsun sana.

20.01.2000
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Yürüyorum Tek Başına

Yürüyorum hastahanenin koridorunda tek başıma
Bakıyorum sağa sola,
Bir ben yalınızım
Tek başınayım.
Yaa, işte böyle diyorum, başımı sallayarak.
İçim burkularak,gözlerim doluyor.
Hani benim hayat arkadaşım nerede şimdi?
Hastahane kapılarında yapayalınızım
Bakıyorum etrafımdaki insanlara herkes yabancı.
Saatler ilerliyor ama randevu sıram gelmiyor bir türlü.
Her yer zifiri karanlık,
Ben tek başınayım ama yolum aydınlık
Soruyorum kendi kendime,
Yıllarımı verdiğim eşim nerede?
Hııı, sorduğuma da bak,
O hayatını yaşıyor,
Yok yok işte bee...
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Zengine Nispet

Sizin evinizde kanarya kuşunuz mu var? olsun.
Bizim bahçemizde serçeler ötüyor.
Sizin sofranızdan pahalı balıklar eksik olmazmış.
Olsun, bizim hamsimiz neyimize yetmiyor.
Hııım, sizin süs köpeğiniz varmış, evin ortasında oturan.
Bizimde karabaşımız var, kapıda arslan gibi kükreyen.
Siz vakkodan giyinirmişsiniz, öyle mi?
Gelin bizim pazarda görün, daha ne çeşitleri var.
Siz camınızdan denizi seyredermişsiniz, olsun.
Bizim buralarda, yağmur yağınca deniz oluyor.
Ama, yüzme bilen kurtuluyor, bilmeyen boğuluyor.
Yaşlılar, bebeler, eşyalar, hepsi ölüyor
Çünki onlar, yüzme bilmiyor,
Olanlar gene garibe oluyor.

 Not: 1999'da dere yatağına yapılan evlerin, sel felaketi anısına yazmıştım.
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