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Bilal Geniş (Ressam - Şair - Yazar)
Bilal GENİŞ 1954  - İÇEL GÜLNAR doğumlu olup, ilkokul Karacailyas Kasabası
Orta ve Lise tahsilini Mersin Ticaret Lisesi'nde tamamlanmıştır.

                  Daha okul yıllarında resim sanatına olan ilgisi 1975 yılında yağlı
boya resim çalışmalarına başlamasına neden olmuştur. Kendi kendini
yetiştiren ender sanatçılardan birisi olan Sayın Geniş, ilk kişisel sergisini
1976'da Mersin Festivali Sanat Etkinlikleri çerçevesinde açmış olup, halkın
beğenisini toplaması üzerine içindeki doğa tutkusunu rengarenk tabiattan
aldığı ilhamla tuvaline betimleyen sanatçı kendine has tarzı ile naif ve klasik
ekole yakın anlayışla yaptığı tablolar öylesine canlı, öylesine sıcak ki
izleyicileri büyüleyip, sanatseverlerin tablolarının ve hayal alemin içerisinde
kaybolup gitmesine neden olmaktadır.

                  Alaylı takımdan olan sanatçı her tarzda resim yapmakta olup
içindeki duygulara, içindeki fırtınalara göre bazen klasik, bazen naif, bazen de
soyut yapıtları ile karşımıza çıkmaktadır. Peyzajlarında tabiatı öylesine
detaylandırır ki adeta şaşırırsınız. Karlı dağları görünce üşüdüğünüzü, şafak
vaktinde güneşin doğuşunu görünce içiniz ısınır, güneşin sıcaklığını
hissedersiniz

                 68  kişisel sergi açmış ve 356 karma sergiye de katılmış  olan
sanatçı,Dünya çapındaki sanatçılar arasına girmiştir. Antartika kıtası hariç 5
kıtada tablosu bulunmaktadır. Amerika, Almanya, Fransa, Avustralya,
İngiltere İtalya, Yunanistan, Romanya, Canada,  Hollanda,Belçika,
İsvçre,Avusturya, Norveç, Hindistan, Meksika, İspanya,Danimarka,
Finlandiya..Malezya, Brezilya, İran, Irak, Suriye,Sudi Arabistan, Etopya Mısır,
Azerbaycan Türkmenistan Rusya...gibi dünyanın dört bir yerinden sanat
severler tarafından tabloları alınarak koleksiyonları arasına katmışlardır. Yurt
içinde ise hemen hemen tablosunun bulunmadığı kent yok gibidir. Bu güne
kadar çizmiş olduğu tabloların 35.000'i geçmiştir.

                 Şu anda Mersin' de yaşayan sanatçı, Kendi adını taşıyan
atölyesinde,  Üniversiteye ve halka resim kursları vererek sanat camiasına
değerli ressamlar kazandırmıştır. Öğrenci sayısı, 1500 ' ü geçmiştir. Resim
aşkı dışında, yaşadığı aşklarını anlatan hikaye ve romanları vardır.Ama henüz
basılmamıştır. İlham Perisi adını taşıyan şiirleri  oldukça  meşhurdur...Bu
güne kadar yazmış olduğu şiirleri de  2000 ' i aşmıştır. şu anda kitaplar
haline getirmek için yoğun bir çalışma içindedir.

                 53 yaşına giren sanatçı evli. Dünya güzeli gibi bir İlham Perisi, 19
yaşında Aslan gibi bir İlham Prensi...12 yaşında da gonca güle benzeyen bir
gül perisi vardır.
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Eserleri:

RESİM WEBSİTEM : www.bilalgenis.com

ŞİİR WEBSİTEM      :   www.bilalart.com      Yapımı devam ediyor

ROMAN WEBSİTEM:   Tabloları satınca
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İlham Perisi - 12 -

İlham Perisi - 12 -

Merhaba..
İlham Perisi...
Ben geldim...
Dök bakalım...
Benimle dolu yüreğini..
Beni bana anlat...
Bilirim..
Mutlu olurlar..
Kış bitince...
Yuvasında kuşlar.....
Sen bilirmisin..
Baharda açar...
Benim için papatyalar..
Sümbüller güller......
Biliririm...
Ben gideli...
Sana ötüyor..
Tüm bülbüller...
Sende zevkten dört köşesin..
Amma velakin...
Nedense...
Hep beni arar...
Bakmaya doyamadığım...
O güzel  gözlerin..
Nedense...
Hep beni anar...
O çılgın yüreğin...
Nedense...
Hem beni ister...
Dudaklarımın ateşine...
Hasret kalmış  bedenin...
Yüreğin hep beni ister...
Hep beni arzular...
Bekle geliyorum..
Açık bırak pencereyi...
Gece tam saat  0.3'te geleceğim..
Çünkü sen bana..
Gece tam 0.3'te geliyorsun...
Her gün rüyalarıma girip.....
Bu saatte...
Hayallerimi süslüyorsun..
Biliyormusun...
İlham Perisi....
Sana geliyorum...
Sanaaaaaa....
Al beni...
Sana verdim...
Sendeki beni anlat...
Banaaaaa....
Hayallerindeki....
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Rüyalarındaki...
Beni anlat..
Ben hep seni anlattım...
Gece saat 0.3'lerde
Ben hep...
Sana şiirler yazdım..
Senin resimlerini çizdim..
Mehtaplı gecelerde...
Sana gitar çalıp..
Aşk şarkıları söyledim..
Biliyormusun...
Pencereyi açık bıraktım..
Sessizce gel...
Kimse görmesin..
Kimse duymasın...
Bu saatte..
Sen açsındır..
Bilirim...
Sen gelince...
Fırına balık koyalım...
Beraber yiyelim...
Fazla geç kalma..
İlham Perisi...

Mersin  31.12.1981   Bilal Geniş

Bilal Geniş
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İlham Perisi - 13 -

Biliyormusun..
İlham Perisi...
Seni görmeyince...
Sesini duymayınca..
İnce beline sarılmayınca...
Dudağından öpmeyince...
Cennetim  bana cehennem olur....
Yüz yıl yaşasaydım...
Yüz yıl daha isterdim..
Yüz yıl daha beklerdim...
Yüz yıl sonra seni öpmek için..
Biliyomusun..
İlham Perisi...

Biliyormusun..
İlham Perisi....
Sen gelmeyince...
Geceme ay  doğmaz....
Parlayan yıldızlar gülmez...
Denizde yakamozlar dans etmez....
Yüreğimdeki bülbüller. susar ötmez...
Gecelerim  bana zindan olur..
Yüz yıl yaşasaydım...
Yüz yıl daha isterdim...
Yüz yıl daha beklerdim...
Yüz yıl sonra dans etmek için
Biliyormusun....
İlham Perisi...

Biliyormusun...
İlham Perisi....
O gün sen  gelince...
O güzel gözlerine bakınca
O billur gibi sesini duyunca..
O ince beline sarılınca...
O kiraz gibi dudağından öpünce...
Cehennemim bana cennet olur...
Yüz yıl yaşasaydım...
Yüz  yıl daha isterdim...
Yüz yıl daha seni sevip..
Yüz yıl daha..seni öpmek için..
Biliyormusun....
İlham Perisi...

Biliyormusun...
İlham Perisi...
O gün sen gelince..
Gecem gündüz olur ay doğar...
Pırıl pırıl olur yıldızlar gülümser..
Denizdeki yakamozlar  dans eder....
Yüreğimdeki bülbüller durmadan öter...
Gecelerim bana gündüz olur....
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Yüz yıl yaşasaydım...
Yüz  yıl daha isterdim...
Yüz yıl daha seni sevip..
Yüz yıl daha..seninle olmak için..
Biliyomusun...
İlham Perisi...

Mersin 14.02.1982    Bilal Geniş

Bilal Geniş
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İlham Perisi - 18 -

Merhaba...
İlham Perisi..
Nasılsın...
İyimisin...
Neredesin,
Kiminlesin,
Bilmiyorum....
Ama aylar oldu,
Son gelişinden bu yana...
Öylesine özledim ki,
O güzel gözlerine,
Bir kez olsun bakmak,
Billür gibi sesini,
Bir kez olsun duymak için,
Neler vermezdim neler....
Biliyormusun..
Ama hala yoksun,
Biliyorum,
Sen unuttun beni,
Ama ben asla,
Unutmadım seni.
Doğum günün,
Kutlu olsun,
Ben seni sevdim...
Ben seni seviyorum..
Ben seni seveceğim..
İlham Perisi  ..

Mersin  05.11.1983    Bilal Geniş

Bilal Geniş
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İlham Perisi -1-

Güzel gözlerine bakıp, sana bağlandım..
Aşkından deliye dönüp, sana inandım...
Yaşamın güzelliğini, yalnız sende anladım...
Seni sevdim..Seni seviyorum..Seni seveceğim..
İlham Perisi...

Aşkınla yanıp, aşkınla tutuştum..
Gece gökteki, yıldızlarla konuştum..
Sensizliğimde ben, hayalinler buluştum..
Seni sevdim...Seni seviyorum..Senis seveceğim..
İlham Perisi......

Ferhat  Şirin için, dağları delmiş...
Mecnun Leyla için, çölleri geçmiş..
Kerem Aslı için zindana düşmüş...
Ressam Bilal'da sana ömrümü vermiş.
Seni sevdim...Seni seviyorum..Senis seveceğim..
İlham Perisi......

Mersin  10 Eylül 1980   Bilal Geniş

Bilal Geniş
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İlham Perisi -11-

Biliyormusun...
Sen güneşim oldun..
Dünyamı aydınlattın..
Oksijen oldun...
Nefes alamıyan..
Yorgun yüreğime..
Bir canım vardı...
Bir can daha kattın...
Gecelerim kördü..
Gecelerim sensizdi....
Gecelerim sessizdi..
Bana verdiğin sevgiyle...
İnan ki bir tanem....
Gecelerime ilaç gibi geldin..
Pırıl pırıl şimdi..
Oturup şiirler yazıyorum..
İçinde hep sen olan...
Renga renk..
Resimler çiziyorum..
Bazen bultlarda..
Bazen dağlarda...
Bazende..
Denizdeki dalgalarda..
Biliyormusun  yüreğim...
Cıvıl cıvıl şimdi..
Seninle dolu...
Alıyorum gitarı elime...
Her dokunuşumda tellerine...
Hayalin geliyor...
Gözlerimin önüne...
Sana Şarkımızı çalıyorum..
Hatırla ey periiiiii....
Seviyorum seniiii
Neredeysen gel artıkkkkkk...
İnan çok özledim seni............
Duyuyormusun beniiii
Neredesin eyyy periiiiii
Hala seviyorum seniiiii..
Gel artık eyyy peri.....
Sözlerini bile...
Her söylediğimde..
O anda uyduruyom..
Odamın  duvarları bile...
Şarkımız söyler oldular.
Her yerde sen varsın..
Sen kaplamışsın...
Bilirim...
Ben çok uzaklardayım...
Diyorsun...
Ama yanılıyorsun...
Bir tanem...
Sen bana...
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Güneşten de yakınsın...
Anlıyormusun..
Çünkü..yüreğimdesin...
Biliyormusun...
Ben seni sevdim...
Ben seni seviyorum...
Ben seni seveceğim...
İlham Perisi...

Mersin  1.1.1982        Bilal Geniş

Bilal Geniş
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İlham Perisi -14-

İlham Perisi -14-

Biliyormusun,
Sesini duymak bile,
Beni hayata döndürdü,
Canıma can katmıştın...
Billur gibi sesin,
Kulaklarımdan içeri girince,
İnanamadım,
Aylar geçmişti üzerinden,
En son sesini işitmemden...
Ne demiştin,
Hatırlıyormusun bilmem,
'Pazartesi uğrarım.'
Olmuştu son sözlerin...
Dünyaları bağışlamıştın sanki,
Görecektim o güzel yüzünü,
Seyredecektim doyasıya,
Sana çaktırmadan güya...
Cesaret bulursam gözlerinden,
'SENİ SEVİYORUM' diyecektim,
Biliyorum beni üzmemek için,
Zoraki gülümseyecektin....
Liseli aşıklar gibi,
Her gün hazırlanıyordum,
Şöyle yapayım,
Şunu söyliyeyim diye...
Hayaller kuruyordum her gün,
Sil baştan...
Ve bu gün Pazartesi,
Günlerin bu kadar uzun,
Bu kadar acımasız olduğunu,
Zamanın geçmek bilmediğini,
İlk kez farkına vardım..
Her ayak sesinde heycanlandım,
Fakat sen değildin gelen,
Hüsrana uğradım.....
Akşam olmuş, güneş batmış,
Ve sen yoktun ortalarda,
İçim burkuldu birden,
Nedense yaşlar boşaldı gözlerimden.
Madem gelmiyecektin,
Ne istedin benden...
Soruyorum sana...?
İlham Perisi...
Nedennnnnnnnnnnn....
Biliyormusun..
Ben seni sevdim...
Ben seni seviyorum...
Ben seni seveceğim...
İLHAM PERİSİ
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Mersim 10.03.1982     Bilal Geniş

Bilal Geniş
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İlham Perisi -15-

İlham Perisi  -15-

Biliyor musun,
Bir gün olup,
Döneceğini,
Aniden kapımı çalacağını,
Biliyordum...
Günler öncesi başlamıştı,
Kalp atışlarım,
İçim içime sığmıyordu,
Güller açmıştı,
Bahar gelmişti sanki,
Seninle dolu dünyama...
Kar yağmış saçlarım bile,
Bahara ayak uydurmuş,
Siyahlaşmıştı adeta,
Ruhum bayram ediyor,
Bedenim alev alev yanıyor,
Kulaklarım pür dikkat,
Ayak seslerini dinliyor,
Ha geldi ha gelecek......
Ama öylesine,
Yorulmuştu ki gözlerim,
Kan çanağına dönmüştü,
Uykuya hasret kalmıştı,
Gündüzüm geceye eklenmişti,
Seni beklemekten....
Yeni bir güne,
Merhaba diyeceğiz neredeyse,
Saat 05.45 şafak söktü,
Güneş doğacak az sonra,
Ve ben seninle,
Tüm geceyi paylaştım...
Gözlerim dinlensin diye,
Başımı masaya yasladım,
Sanki o anı bekliyormuş bedenim,
Masa yastığım olmuş,
Sandalye yatağım,
Tatlı bir uykuya dalmıştı,
Yorgun gözlerim.....
Rüyama giriverdin birden,
Geliyorum dedin,
Ve kayboldun aniden,
GÜNAYDIN HOCAM....diyen bir ses,
Rüyanın devamı sandım,
Şaşırıp gözlerimi ovuşturdum,
Ama gerçektin,
Ellerimi uzatıp,
Ellerini sıkınca,
Gerçeğin ta kendisiydin....
İçimden rabbime dua ettim,
Şükürler olsun sana,
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İlham Perimi getirdin bana....
Acı çekiyorum ama,
İnan ki çektiğim acılara,
Uykusuz gecelere razıyım,
Anlıyor musun beni,
Biliyormusun..
Ben seni sevdim...
Ben seni seviyorum..
Ben seni seveceğim..
İlham Perisi...

Mersin 28.08.2982        Bilal Geniş

Bilal Geniş
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İlham Perisi -16-

İlham Perisi -16-....

Günaydın..
Gülüm...
Gün,
Gelirde...
Gündüzün,
Gece...
Gecelerin,
Gündüz...
Gibi..
Görürsen..
Gelİlham Perisi..

Gün..
Gelirde..
Görmezse..
Gözlerin..
Gönül..
Gözünü..
Git..
Gelme..
Görmesin..
Gözlerim..
Gitme..
Gel
İlham Perisi..

Gün
Gelecek
Güller..
Gönderecek..
Gönül..
Gözlerim..
Günler...
Geçecek..
Güller..
Göndermeyecek
Gönül
Gözlerim...
Güllerin..
Gelmeyince..
Günlerin..
Geçmeyecek..
Geceler..
Gündüz..
Gündüzler..
Gece..
Gibi..
Gelecek..
Gururundan..
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Gelmeyeceksin..
Gönül..
Gözün..
Görünce..
Gel....
İlham Perisi

Gün..
Gelecek..
Geleceksin..
Geldiğinde..
Göremiyeceksin..
Gebereceğim..
Gabrime..
Geleceksin..
Gelirken..
Güller..
Getir..
Güzelim..
Gül..
Getirmezsen..
Gelme..
Gözlerim..
Görmesin..

Gül..
Gibisin..
Gül..
Güzelim..
Gönül..
Güzelim..
Gel.
Gül perim...
Gel..
İlham Perim...

Mersin...14.02.1983    Bilal Geniş

Bilal Geniş
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İlham Perisi -17-

Şair...
Bir dünya  çizdim...
Güneşi ısıtıyor,
Ayı ışık saçıyor...
Toprağı yemyeşil...
Havası oksijen dolu..
Suyu sanki bal...
Kelebekler al al..
Çiçekler renga renk...
İnsanlar sanki bir melek..
Yürekleri sevgi saygı dolu...
El ele tutuşmuşlar.....
Anadoluda buluşmuşlar..
Benim adım ressam..
Bunları çizdi fırçam...
Cehennem değil....
Cennetir benim dünyam...
Yaşamasını bilene...
Ben on ağaç ektim...
Sende dik memleketine...
Anadolum benzesin cennete...
Ağaçlarımız çoğalsın...
Bulutları çağırsın...
Şimşekleri çaktırıp....
Yağmurları boşaltsın...
Toprak yağmuru emsin...
Çatlamış toprak yeşersin
Renga renk çiçekler versin
Kelebekler uçussun...
Cıvıl cıvıl kuşlar ötsün..
Yüreğindeki üzüntü..
Mutluluğa dönüşsün...
Gülmeyen yüzün gülsün..
Sendeki mutluğu...
Komşun bulamamış ise..
Sen onlara ulaştır...
Sen tok yatarken..
Komşun aç ise...
Bir şey olmaz...
Bir gün az ye....
Ölmezsin...
Komşun ile paylaş....
Her gün ayrı bir elbise giyerken..
Çevrendeki çıplak gezerken...
Giymediklerini çöpe atma...
Mahallendeki bir garibana ver....
Büyüklerine saygı göster...
Ki....
Sende saygı gör...
Küçüklerine sevgini ver...
Ki...
Küçüklere örnek olasın...
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Unutma....
Ne ekersen onu biçersin...
Biliyormusun....
Dün doğduk...
Bu gün yaşıyoruz...
Yarın öleceğiz...
Söylermisin bana...
Ne götüreceğiz..
Giderken....
Bizi yaratana...
Ne diyeceğiz...
Sana nasihatım...
Ne verirsen elinle...
O gidecek seninle...
Rabbena hep bana deyip
Turşu kurma......
Paylaşmasını bil...
Yüreğindeki...
Kini nefreti sil...
Dokuz dinle bir söyle...
Kötülük edene...
İyilik yap..
Küfür edene...
Cevap verme...
Onun seviyesine inme..
Ne edersen kendine...
Edersin kendi kendine.
Eline....
Beline...
Diline...
Sahip olursan....
Cenneti bulursun...
Sözün özü...
Şair...
Cehennemde senin elinde...
Cennette senin elinde...

Mersin 30.08.2007   Bilal Geniş

Bilal Geniş
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İlham Perisi -19 -

Merhaba...
Aşkım...
Merhaba...
Canım...
Merhaba...
Çiçeğim...
Merhaba...
İlham Perim....
Nasılsın...
Umarım iyisindir...
Ama  biliyormusun...
Ben bittim...
Ben tükendim artık..
Sensizlikten...
Seni beklemekten...
Ne gecem kaldı...
Ne de gündüzüm..
Sana ağlamaktan...
Kan çanağına dönmüş...
İki gözüm....
Keşke bilmeseydim...
Keşke söylemeseydin...
Nişanlandığını...
Sessizce çekip gitseydin..
Bir başkasıyla evleneceksin..
Ben nasıl katlanacağım...
Ben nasıl sabredeceğim...
Söylermisin...
Ben kimi seveceğim...
Biliyormusun,
İlham Perim,
Gidiyordum buralardan..
Son kez,
Veda etmek için,
Hakkını helal et demek için,
Aramıştım seni,
Dün son kez....
Sen benim,
Ellerini tutamadığım,
Saçlarını okşayamadığım,
Dudaklarından öpemediğim,
Kollarımla saramadığım,
Tek Perimdin..
Her şeyimdin,
Damarımdaki kanım,
Bedenimdeki canım olmuştun..
Gündüzlerimi geceye,
Gecelerimi gündüze çevirmiştin..
Öylesine çok sevmiştim seni,
İlham Perim...
Ama gitmeliydim,
Seni unutmalıydım,
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Veda etmeliydim,
Bu ölümsüz aşka....
Sen her şeye layıksın..
Mutlu olmalısın...
Baban haklı...
''Bula bula çulsuz bir ressammı buldun..''
Benim gibi...
Meteliksiz...
Çulsuz bir ressamın...
Asla eşi olamazdın...
Sen zengin...
Katları
Arabaları..
Yatları olan...
Bir yediğini...
Bir daha yemiyen...
Bir giydiğini..
Bir daha giymeyen...
Birisine  gelin gitmelisin..
Ben bunları sana veremem..
Ben ancak...
Seninle dolu yüreğimi...
Sana aşkımı anlatan şiirlerimi...
Her tarafta...
Senin güzelliğini anlatan resimlerimi...
İşte ben bunları verebilirim...
Ama bunlarda karın doyurmaz...
Sende haklısın...
Samanlık üç beş ay seyran olur...
Üç beş yıl sonra...
Alev alır....
Yanar kül olur...
Küllerle yaşanmaz ki...
Haklısın...bir tanem...
Ama sesini duyunca,
Yapamadım,
Erteledim gidişimi...
Biliyorum sen de seviyorsun,
Ama o gururun yok mu,
Kahrediyor beni....
Bende inat ettim...
Düğününe geleceğim...
Nikahında şahidin olacağım...
Düğününe  çağır beni...
İlham Perim..
Ama...
Aniden yok olur..
Bir gün gidersem..
Sakın unutma...
Ben seni sevdim..
Ben seni seviyorum..
Ben seni seveceğim..
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Biliyor musun...?
İlham Perisi...

 Mersin  12.12.1983       Bilal Geniş

Bilal Geniş
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İlham Perisi -2-

Biliyormusun..
Dün gece seni aradım..
Mersin sokaklarında...
İnsanlar bir telaş içinde...
Koşuşturuyorlar...
Bazılarının yüzünde tebessüm...
Bazılarında ise üzüntü var....
Benimkinde ise belli değil...
Her zaman olduğu gibi....
Acaba  soruları var..
Yüzümde.....
Seviyormu.....
Sevmiyormu....
Soruları gidip geliyor yüreğimde...
Bir papatya olsaydı çözerdim...
Falıma bakar,
Sonucuna katlanırdım..
Koparırdım yaprakları tek tek...
Seviyormu....
Sevmiyormu.....
Yumdum gözlerimi şimdi...
Elimde beyaz bir papatya....
Başladım tek tek yolmaya...

1-Seviyor......
2-Sevmiyor....
3-Seviyor.....
4-Sevmiyor...
5-Seviyor....
6-Sevmiyor....
7-Seviyor....
8-Sevmiyor.
9-Seviyor...
10-Sevmiyor..
11-Seviyor...
12-Sevmiyor...
13-Seviyor..
14-Sevmiyor...
15-Seviyor.....

Bak falımızdan seviyor çıktı....
Bende seni seviyorum aşkım...
Aç kalbini şimdi....
Ben gireceğim içeri.....
Yüreğinin içini şiirlerimle doldurup,
Resimlerimde hep seni çizeceğim..
Ve haykıracağım dünyaya....
Seni sevdim İlham perisi.......
Seni seviyorum İlham perisi...
Seni seveceğim İlham Perisi...

Mersin 11 Eylül 1980  Bilal Geniş.
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Bilal Geniş
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İlham Perisi -20 -

Merhaba....
İlham Perisi...
Biliyormusun..
Dün bir arkadaşın geldi..
Seni anlattı bana...
İlham Perin evleniyor dedi..
Hiç şaşırmadım...
Bekliyordum...
Bir gün gelip..
Kıyametin kopacağını
Yüreğimde patlayan fırtınanın..
İçimi daraltan sıkıntıların..
Sebebi bu olsa gerek...
Başımda dolaşan kara bulutun..
Yanıbaşıma düşen yıldırımın...
Sebebi bu olsa gerek...
Günlerdir sicim gibi yağan yağmurun...
Lapa lapa yağarken tipiye çeviren karların...
Sebebi bu olsa gerek.....
Biliyormusun....
Saat 24 şu anda...
Yeni bir gün başladı...
Bu yeni günde...
Mutluluklar dilerim sana...
Evlen be güzelim...
Evlen ki bizde...
Biraz acı çekelim...
Gözlerimizden yağmurlar boşalsın..
Yüreğimizden  kanlar damlasın......
Sana ait bir kaç şiir yazayım...
Seni anlatan bir kaç resim çizeyim..
Gitarımı alıp dışarı çıkayım..
Sana benzeyen aya ve yıldızlara...
Seni anlatan şarkılar çalayım...

Biliyormusun..
İlham Perisi...
Mutluktan şiir yazılmaz...
Yazsanda kimse okumaz...
Mutluluktan resim yapılmaz...
Yapsanda kimse satın almaz...
Mutluluktan şarkı çalınmaz...
Şarkı çalsanda kimse dinlemez...
Mutluluğu yakalarsın...
Mutluluğu o anda yaşarsın...
O an bitince...
Mutlulukta terk ediyor beni...
Tıpkı senin gibi.......
İlham Perilerimin her gidişinde...
Yanıma eski sevgilim geliyor...
Azrail Perim baş ucumda bekliyor...
Yazdığım şiirleri okuyup...
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Çizdiğim resimleri görünce..
Çok hoşuna gidiyor...
İŞTE AŞK BU....deyip gidiyor...
Canımı almaktan vazgeçiyor...

Biliyormusun....
Ben seni sevdim...
Ben seni seviyorum..
Ben seni seveceğim...
İlham Perisi....

Mersim  31.12.1983     Bilal Geniş...

Bilal Geniş
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İlham Perisi -3-

Biliyormusun...
İlham Perisi..
Öylesine çaresiz öylesine yorgundum ki..
Bir anda çıkıverdin karşıma,..
Hiç beklemediğim bir anda....
Sahilde dolaşıyordum,..
Meltem rüzgarlarının...
Kum taneciklerini bir o yana..
Bir bu yana savurduğu,
Dalgaların mendireğin taşlarını,
Tıpkı bir şarkı notları eşliğinde...
Hüzün bestelerini,
İçime nakış gibi işlerken,...
Ve..
Bazende bir filim şeridi gibi,
Sevdiğim periler..
Gözlerimin önünden geçerken...,
Neden hep ben sevdim,
Neden perilerim tarafından..
Hep terkedildim derken,
Kalbimin kapılarını zincirleyip,
Tam da kilidi vuracak iken,
Aniden o kadar nazik,
O kadar sıcak,
Bir cümleyle giriverdin ki  içeri...
İçerisi buz gibiydi,
Kimsecikler yoktu...
Ama...
''İstersen İlhan Perin olabilirim....''
Kelimesi yok mu...
Odamın içini aydınlatıverdi,
Söminedeki sönmeye yüz tutmuş ateş..
Bir anda benzin dökmüş gibi...
Alevlerle parlayıverdi...
İçerisi sımsıcak şimdi...
Ve seni hayal edip...,
Seni bekliyorum şimdi..
Biliyormusun..
Seni sevdim İlham Perisi...
Seni seviyorum İlham Perisi..
Seni seveceğim İlham Perisi..

Mersin 15.09.1980    Bilal Geniş

Bilal Geniş
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İlham Perisi -4-

Mevsim bahar,
Aylardan Nisan,
Tabiat zümrüt yeşili,
Tıpkı gözlerin gibi...
Her ağaç, her bitki,
Renga renk çiçekler açmış,
Seninle yarışıyorlar adeta,
Tıpkı elbiselerin gibi...
Cıvıl cıvıl her taraf,
Tabiatta bir uyanış var,
Bülbül yine konmuş, gül dalına,
Tıpkı Benim gibi......
Bülbül en güzel şarkılarını söyler,
Gül ise bıkmadan sadece dinler,
Bülbül'ü sever ama,
Sevdiğini söylemez bir türlü,
Tıpkı senin gibi......
Gül sevilen'in,
Bülbül seven'in,
Sembolü olurlar her zaman,
Tıpkı Sen ve Ben gibi....
Gül aşkın,sembolü,
Sen ise güzelliğin,
Gülü severim,
Ama seni,
Gülden daha çok severim..
Biliyormusun....?
İlham Perisi....Seni Sevdim..
İlham Perisi....Seni Seviyorum...
İlham Perisi... Seni Seveceğim.....

Mersin  16 Nisan 1981        Bilal Geniş

Bilal Geniş
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İlham Perisi -5-

Biliyormusun...?
Dinle seni anlatacagim  kendimce..
Yine bu aksam...
Elimde gitarım ve ben sana agliyoruz..
Haykirmak istiyorum sana..
Yuregımı daglayan..
Volkan gibi yakan askimi anlatmak istiyorum.. Sensizlik mi beni boylesine param perca
eden...
Yuregimi ahtapot gibi saran....
Yoksa seni bulup da senin iken..
Seninle  olamamak mi?
Senden ayri kalmakmi..
Beni binlerce bene bolen cok sey var....
Binlerce siir yazdim..
Binlerce resim cizdim..
Yuzlerce peri  sevdim...
Ve sen o  perilerden birisin.
Senin yanlizligin,
Senin acilarin,
Senin sevdalarin
Ve senin kendin...
Beni parcalara  bolensin.
Beni parcalara ayiransin.
Sonra da,
Parcalarimi alip goturensin.
Sen benim kanayan yuregımsın......
Beni anliyormusun...
Ben seni sevdim...
Ben seni seviyorum..
Ben seni seveceğim..
İlham Perisi..

Mersin 15.05.1981  Bilal Geniş

Bilal Geniş
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Ne zaman geleceksin..
Ne zaman döneceksin..
Ne zaman arayacaksın..
İnan ki bilmiyorum..
İlham perisi..
Gözlerim yollarda..
Günlerce seni aradı..
Gelene gidene seni sordu..
Gündüzleri havadaki bulutlara..
Geceleri gökteki yıldızlara sordu..
İlham perisi..
Gün geldi ağladım..
Gün geldi güldüm..
Gün geldi bir kenara büzüldüm..
Gün geldi kahrolup üzüldüm..
Gelmedin bir türlü..
İlham perisi..
Gündüzlerim gece..
Gecelerim gündüz oldu...
Güz geldi sanki sararıp soldum...
Geçen  sensiz günler de kahroldum...
Geleceksen gel artık..
İlham perisi..

Mersin   28 Haziran 1981                  Bilal Geniş

Bilal Geniş

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İlham Perisi -9-

Biliyormusun,
İlham Perisi..
Sesini duymak bile,
Beni hayata döndürdü,
Canıma can katmıştın...
Billur gibi sesin,
Kulaklarımdan içeri girince,
İnanamadım,
Aylar geçmişti üzerinden,
En son sesini işitmemden...
Ne demiştin,
Hatırlıyormusun bilmem,
'Pazartesi uğrarım.'
Olmuştu son sözlerin...
Dünyaları bağışlamıştın sanki,
Görecektim o güzel yüzünü,
Seyredecektim doyasıya,
Sana çaktırmadan güya...
Cesaret bulursam gözlerinden,
'SENİ SEVİYORUM' diyecektim,
Biliyorum beni üzmemek için,
Zoraki gülümseyecektin....
Liseli aşıklar gibi,
Her gün hazırlanıyordum,
Şöyle yapayım,
Şunu söyliyeyim diye...
Hayaller kuruyordum her gün,
Sil baştan...
Ve bu gün Pazartesi,
Günlerin bu kadar uzun,
Bu kadar acımasız olduğunu,
Zamanın geçmek bilmediğini,
İlk kez farkına vardım..
Her ayak sesinde heycanlandım,
Fakat sen değildin gelen,
Hüsrana uğradım.....
Akşam olmuş, güneş batmış,
Ve sen yoktun ortalarda,
İçim burkuldu birden,
Nedense yaşlar boşaldı gözlerimden.
Madem gelmiyecektin,
Ne istedin benden...
Soruyorum sana...?
Neden.......?
İlham Perisi

Mersin  10 Eylül 1981            Bilal Geniş

Bilal Geniş
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İlham Perisi  -7-

Biliyormusun...
İlham perisi..
Kalbime girdin...
Girmesine girdin ama...
Birde bana sor...
Feleğimi şaşırttın...
Gecelerimi  gündüze..
Gündüzlerimi gecelerime kattın...
Afferim sana....
24 saatimi çorba yaptın...
Çorba gibi içiyorum seni..
Biliyormusun..
İlham Perisi..
Hani günde beş vakit...
Rabbime dua ederim ya...
Sabah, Öylen, İkindi,Akşam ve Yatsı..
Rabbime borcumu ödedikten sonra..
Ellerimi havaya kaldırıp..
Başlıyorum duaya...
Rabbim bana sağlık sıhhat ver...
Rabbim bana İlham Perimi de ver..
Sen giriyorsun sıraya...
Rabbim beni elden ayaktan düşürme...
Rabbim İlham Perimi  de ver...
Sen giriyorsun sıraya...
Rabbim bana uzun ömür ver...
Rabbim bana ilham perimi  de ver..
Sen giriyorsun sıraya...
Rabbim bana dağ başında bir ev ver...
Rabbim bana İlham perimi de yanın da  ver
Sen giriyorsun sıraya...
Rabbim Anamı Babamı koru...
Rabbim İlham perimi de koru...
Sen giriyorsun sıraya...
Rabbim vatanımı milletimi koru..
Rabbim İlham perimi de koru..
Vel hasıl..
Dualarımda sende varsın şimdi...
Gerçekten çok sevmişim seni....
Yaşamıma renk kattın..
Damarlarıma kan oldun...
Bedenime can oldun...
Ciğerlerime oksijen oldun...
Beni.. benden aldın...
Yüreğime kor alevi sardın...
Ben şimdi yangınlardayım...
Yanardağ misali...
Aşkının lavları fışkırıyor yüreğimden..
Biliyormusun...
Oturdum resmini çizdim...
Karşımda duvarda asılsı...
Gözlerini gözlerimden hiç ayırmıyorsun...
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Bayılıyorum bakışlarına...
O zümrüt yeşili gözlerin...
İpek gibi siyah saçların...
Hilal gibi ince kaşların....
Elma gibi pembe yanakların...
Kiraz gibi kırmızı dudakların...
Çok güzel olmuşsun...
Baktıkça bakasım geliyor...
Dudakların arzu dolu...
Vallah öpesim geliyor....
Öpeceğim öpmesine de..
Resmini yeni yaptım..
Boya daha kurumadı...
Kurumasını bekliyorum...
Biliyormusun...
Seni sevdim İlham Perisi...
Seni Seviyorum ilham perisi...
Seni  seveceğim İlham Perisi

Mersin  11 Temmuz 1981    Bilal Geniş...

Bilal Geniş
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İlham Perisi  -8-

Geleceğim demiştin..
Dün gelmedin..
Bu gün sabah arayıp..
Geleceğim dedin..
Yine gelmedin..
Gözlerim yollarını gözlemekten..
İnan ki yoruldu..
Ben eski ben değilim..
İçimde bir yanar dağ var..
Eritti beni..
Bir deri bir kemik kaldım..
Çürüttü beni..
Dayanamıyorum eskisi gibi..
Yorgun düştü..
Emekli kalbim
Ama seviyor seni hala..
Eskisi gibi..
Neredeysen gel artık…
Saçlarıma aklar düştü…
Baksana…
Halimden anlasana..
Gözlerim kan çanağına döndü..
Uykusuz gecelerden..
Beynim yaşlandı..
Seni düşünmekten..
Geleceksen gel artık..
Sabah olmadan..
Güneş doğmadan..
Güller solmadan gel..
Seven kalbim durmadan..
Gel ilham perim..
Gel gellllll….
Güzel gözlüm
Billur seslim
Tatlı dillim
Pembe yanaklım
Kiraz dudaklım
Gel bir tanem gel…
Ben seni sevdim..
Ben seni seviyorum…
Ben seni seveceğim…
İlham Perim….

Mersin  18 ağustos 1981                          Bilal Geniş

Bilal Geniş
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İlham Perisi 10

Biliyormusun...
Biri var uzaklarda haykiriyor,
Biri var uzaklarda seni özlüyor,
Biri var uzaklarda titriyor,
Biri var uzaklarda üşüyor.....
Anlıyormusun...
İlham Perisi.....

Biliyormusun...
Gel artık susutur haykırışını..
Gel artık sona  erdir özleyişini..
Gel artık durdur titreyişini..
Gel artık öperek ısıt bitir üşümesini...
Anlıyormusun...
İlham Perisi.....

Biliyormusun...
Aslında o biri uzaklarda değil..
Aslında o biri  hemen yanında..
Aslında o biri  hep rüyalarında..
Aslında o biri hep düşlerinde..
Anlıyormusun...
İlham Perisi......

Biliyorumusun....
Keçi gibi inatçısın..itiraf edemedin..
Bir kez olsun  seviyorum diyemedin.
Burnunun dibindeyken  göremedin..
Hep yanaktan.. hiç dudaktan öpemedin...
Anlıyormusun...
İlham Perisi.........

Biliyormusun....
Benimda canım var.. bende insanım..
Hopur hopur içim.. kaynıyor kanım...
Seni görünce yanıyom...sanki volkanım..
Gel artık azrail bekler..  yok zamanım
Anlıyormusun...
İlham Perisi.......

Biliyormusun..
Senin ismini ilham perisi koydum..
Sana olan aşkımı şiirlerimde yazdım..
Sana olan arzularımı resimlerimde çizdim...
Senin adına birde oturup..roman yazdım..
İşte ben seni böyle..ölesiye sevdim...
Anlıyormusun...
İlham Perisi...

Mersin  20.11.1981  Bilal Geniş

Bilal Geniş
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