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2018 Dileklerim.!

2018  Dileklerim..!
İçimde bir çocuk şarkı söylüyor, onun biraz büyüğü suskun, düşünceli;
-Haykırmak bu kadar mı zor? diyor  küçük kız.
-Ne olur  bağıra bağıra şarkımı söylesem mutluluğum dağlara çarpsa ve yankılansa,
gözlerimden sevinç yaşları aksa tüm dünyaya yayılsa, susuz çorak toprakları sulasa
,ellerim gökyüzüne uzansa tüm yoksulları doyuracak kadar varlıkla dolsa, ben değil tüm
dünya mutlu olsa.
-Evet, diyor büyük olan ,şimdi istediğin kadar bağırarak şarkını söyle söyle ki tüm
dünya mutlulukla coşsun herkes senin şarkına eşlik edip yeni yıla iyilik ederek ve güzel
dilekler dileyerek girsin.
2018 Mutlu, umutlu, sevgi dolu bir yıl olsun tüm dünya kardeş ,kardeşler el ele olsun .

Sevim Hakverir
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Acı..!

Bir kış daha,gözlerimde hüzün.
Yüreğim düğüm,düğüm.
Sanki,sanki yaprakları sararan dallar benim.
Bir ferman yazılmış,
Dönüşüm yok,yaz ecelim.
Gözlerimde kar taneleri uçuş,uçuş.
Ne bir güvercin,nede kırmızı gül,
Baharsa aklımda kalan bir isim.
Tüm zincirler kırılmış hayattan yana
O yüzden uğramaz vapurlar bu limana.

Sevim Hakverir

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Arkadaş.

İnsan ne zaman arar,
Ne zaman sorar,
Çıkar uğruna arkadaşlık,
Hangi kitapta yazar..?
Sevmek sadece sevgiliye değil,
Mutlu,Mutsuz anı paylaşmak.
Varlık,yokluk anlatmak,
Dertlerine yoldaş olmak,
Mezara kadar sırlara,
Yol almak..!
İşte gerçek dost,
Sevgiliden de,
Sevmekten de öte.
Kardeşin yoksa eğer,
Bazen kardeşten öte..!

Sevim Hakverir
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Ayrılık..

Ayrılık böyle bir şey,
Elin kolun bağlandı.
Hayallerin yok artık,
Umutların dağlandı.

Ne o sonsuz gülüşün,
Sözlerinde bülbülüm.
Bir gelsen kalbime,
Binbir çiçek her yerim.

Biliyorum dönülmez,
Gelinmez  yollardasın.
Af etmez seni  bu  yürek,
Sen kendini İNFAZLADIN..
                                    Sevim Hakverir..

Sevim Hakverir
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Aysel Öyle Özel Ki..!

Seni bazen bir faytonda hayal etmek,
Hani üzerinde saçaklı tavanı olan.
Bazen kız kulesine kapatılmış,
Prensesler kadar masum,çırpınan.
Orhan Veli'nin dediği gibi,
Bir kadının suya değiyor ayakları,
O kadının sen olduğunu düşünmek,
Sen misin? Demek geçerde içimden,
Sonra..!
Nazım'ın şiirlerindeki gibi,
Yazmak var ellerinin zarifliğini,
Ruhunun inceliğini,
Kuş kanadında uçan yüreğini anlatmak,
Ümit Yaşar Oğuzcan'ın yazdığı,
Beni unutma şiirindeki gibi
Seni tanıyanlar yalvarırdı Tanrıya,
Bari saat onikiyi vurduğunda,
Beni unutma..!
Aysel öyle özel ki..!
Aysel öyle güzel ki..!
Tüm şairler bir araya toplanıp,
Ancak anlatabilirler SENİ.

Sevim Hakverir
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Bayram..!

Küçük bir yürek atar taaa derinlerde.
Özler o sıcak bakışları,
Uzanan küçük kasedeki çukulatayı,
Amcasının verdiği az da olsa bayram harçlığını.
Şimdi gözlerinden usulca iki damla yaş akar,
Geri gelmez isteksiz o bakışlardaki bayramlar.
"Elbisem" diye üzerindeki günlük kıyafete bakar,
Artık kendisi gibi yıllara yenik düşen gözlerinde solar.
Ayakkabılarını sakladığı dolapta yoktur şimdi,
Bahçede oynayan torunlarının ortalığı sarar neşeleri.
Kendi yeniden küçük olmak ister,
"Hayat baki biz geçici "der.
Usulca kedisi gelir ayaklarına dolanır,
"En hayırlı yine sensin torunlarımında yok bana çaresi."
Yüreği yanar eli uzanır.
Soluğu boğazında tıkanır.
Herkes başka odalarda dolanırken,
Gözleri sabit noktada odaklanır.
Doymuştur tüm zamanlara,
İnsanların sahte dostluklarına,
Kimseye mecbur kalmadan,
Bayramda kavuşmuştur Rabbine..!

Sevim Hakverir
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Ben..!

Ne önemi var nerde doğmuşum,
 Kimim, neyim,nereliyim.
 Sabahın körü,gün batışı,
 Herkes gibi,
 Doğmuşum Rabbim ol demiş,
 Yazılmış yazım,çizilmiş yolum,
 Asla karşı gelmem,gelemem,
 Onu bunu istemem,
 Gönlüm deniz, sevgim engin,
 Girenler bazen bırakır iz,
 Kimisi girdiğini sanır,
 Bulamaz kendinden bir iz.......

Sevim Hakverir
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Devir..!

Bu devir,seyranu sefir.
Herkeste bir tablet,
Neredeyse WC'yi çekmiş mübarek.
Yarış için ataktayız
Dur şimdi yataktayız.
Yemesekte en güzelinden,
Tabaklarla faacedeyiz.
Çatladımı komşular?
Kıskandımı kaynanalar?
O ifadeyi de atalım.
Hadi bu fotayı da koyalım.
Oooh şimdi rahatladım.
Dedikodu dizi,dizi,
Sanki izliyorsun bir dizi.
Bu filmin sonu şimdiden belli.

Sevim Hakverir
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İnsan Oğlu...!

Ey zavallı insan.

      Tamah ettin dünya malına,

      Kazandıkların helal mi?

      Kazık attın insanlara..!

      Şimdi gülüyorsun?

      Mutlusun aynalarda.

      Çok sürmez biter,

      Bu  zevk'u sefa.

      Gün gelir,

      Gözyaşların sallanır,

      Kirpiklerinden aşağıya..,

      Aynadaki seni bile,

      Tanımaz..!

       O  eski gülen anlarında.

      Adında çıkarsa bir kere,

      Aklayamazsın inan buna.

      Gerçekse..!

      Kimseyi ezmeden,

      Doğruları yemeden,

      Yalanları sevmeden,

      Kimsenin sırtına binmeden,

      Çelme takıp düşürmeden

      Geçmek ne güzel şu ALEMDEN..!

Sevim Hakverir
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Karar..!

O kadar kolay değil,
Başlangıçlar nasıl özelse,
Ayrılıklar da bir o kadar vurmalı,
Yok etmeli kalbimi,
Bitmeliyim ve bitirmeliyim,
Sarsılmalı bedenim,
Her zerreni dağıtmalıyım,
Dört bir yana.
Yokluğunda gerçeği görmelisin,
Ve..!
Öyle karar vermelisin.

Sevim Hakverir
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Kemancı Dur

Kemancı dur..!
Notolarla raksım bitmedi.
Sevdağlandım kanuna,
Aşkım hiç bitmedi.

Döndüm,döndüm mevlana gibi.
Yoruldum şarkı bitmedi.
Çıldırasıya çalıyor müzikler,
Bende acı bitmedi.

Diyorum ki ey kalbim..!
Duy udun feryadını.
Tek yanan sen değilsin,
Gitarın,saksafonun namelerini dinle.

Acılar bitermi bilmem?
Bir durak var elbet biryerlerde.
Ey kalbim..! Müzikle coş.
Sarhoş ol, sarhoş.

Sevim Hakverir

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Komşu Kızı..!

Komşu kızı nevin.
Her balkona çıkışta,
Sırıtır bakardı bana.
Bundan cesaret alan ben.
Rastladım sokak başında.
Usulca selam verdim.
Ardından ‘nasılsınız’ dedim.
Baktı şöyle bir şaşkınca.
Sonra..!
İndirdi bir tokat suratıma.
Nasıl gözlerle bakakaldım.
Nevinin burnu havada,
Bakmadan yürüdü ardına.
Canım yandı anlamadım,
O zaman neden sırıtırdın?
Yine çıktı bir gün balkona.
Dilinde bir şarkı,
Sanırım bana.
Hoşgör sen affet gitsin aldırma.
Büyüklük sende kalsın sonunda.
Sen sarıl o sana sarılmazsa.
Sen unut o unutmazsa…

Sevim Hakverir
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Özlem..!

Sevgili beklenir,
Özlenen o karanlıkta.
Haberi olmadan dilenir,
Her yakarışta.
İsmi çağlar,
Yıllarca dudakta.
Bitmez sonsuz olur,
Yürek acıyla yandıkça.

Sevim Hakverir
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Sensizlik..!

Sevdağ meltemi,
Eserken tenimde,
Çatlamış dudaklarım,
Gözyaşlarımın selinde.
Adınsa tespih olmuş dilimde,
Kasırgalar var şimdi bu şehirde.
Bir çığlık duyarım her sabah,
Tan yeri ağarırken,
Gel deyişine koşmak,
Çaresiz günlere zincir vurmak,
Geçer,geçerde aklımdan,
Çaresizliğimin önüne,
Geçemediğime kızarım inan..!

Sevim Hakverir
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Sevgiliye İnat..!

Her gün bir yerde gezeceğim,
Ooooh..!
Günümü gün edeceğim.
Aşkı tadında bırakmadan,
Ölene dek seveceğim.
Sana inat kendimi çizeceğim.
Ne fark eder hayat benim.
İster yok olur giderim.
İstersem tarihe geçerim..!

Sevim Hakverir
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Sevgiliye.

Bu gün karşılaştığımız gün değil.
Bu gün senin doğum günün hiç değil.
Sadece seni özledim bunu bil..!
Sevgi aranmak demektir sevgilim.

Sevim Hakverir
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Türküler.

Anadoluda  yanar türküler.
Davulu,zurnası eşlik eder.
Kalbimizden ruhumuza işler.
Dilimizde coşar türküler.
Kaybolur insan türkülerde.
Hepsinde bir masal gizlide.
Bağrı yanık köy yiğitleri,
Al yazmalı,ceylan bakışlı kızları.
Her oyada ah var,gözyaşı var.
Kimisinde sevdiceğine söz var.
Hele birde kavuşma yakınsa,
Uçuşur türküler gökyüzünde,
Dua eder,dua eder.

Sevim Hakverir
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Yabancı..!

Sırtımda bir hırka,
Ayağımda potin.
Hala cahil,
Dünyaya yabancı gibiyim.
Sakın gülme halime,
Sende çıplak geldin.
Çıplak gideceksin,
Güzelim..!

Sevim Hakverir
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Yine Döneceğim..!

Yine döneceğim,
Vedam sana değil demiştin giderken,
Gözlerin bana değil,yüreğin bana değil,
Sözüm ona,öylesine söylenmiş bir söz gibi.
Oysa gerçeği diyemeyecek  kadar acıyordu yüreğin.
Beni ne kadar sevdiğini biliyorum hala.
Karşında üzmekten korktuğun o küçük kız,
Yok artık..!
Sanki tüm acılarım,
Yokluğunun feryadında yıkanmış.
Yanlışların içinde dik kalmayı bilmiş,
Bir yürek var.
Korkma..!
Eskisi kadar gözlerim çağlayanlar gibi akmaz.
Dönüşün bana,
An be,an bayram.
Çok severim yıl başlarını,
Bu yılbaşında hediyem sensin.
Tüm günahlarımın içinde,
Gizlediğim ve büyüttüğüm sensin,
Aşk çiçeğim..!

Sevim Hakverir
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Yok Oluş..!

Sonsuzlukta kaybolmak böyle bir şey.
Ne yağmurun kokusu,
Ne baharın tadı var.
Tıpkı sararan yapraklar gibi
Oradan,oraya savruluş
İyiden,iyiye.
Bir varoluş masalı değil.
Bu gidiş,yok oluşun senfonisi.
Baktığında bir uçurum,
Bir buğulu cam misali
Her şey bir karmaşa
Tutunacak bir el,
Hiçbir şey bulamazsın
Tüm yaşantın boyunca
İçine sindirdiğin baharlar
Ansızın onca güzellikler içinde,
Varlığını bir sonbaharın
Fotoğrafında kalırlar.

Sevim Hakverir
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Yorgun.

Koşarak gelirdin yanıma
Elinde bir deste şiir yapraklarıyla,
Ben gül beklerdim senden
Sen şiirle gelirdin oysa.
Okumam için ellerime tutuştururdun
Gözlerime bakarak "senin için yazdım"
Bense seni okumak, sana doymak isterdim,
Mutlulukla ellerini tutmak
Gözlerine dalmak, o kısacık anlarda.
Beyaz kağıtlarda yazılanları anlamazdım,
Öyle koşardı ki o cümleler,
Yorgun, üzgün, hasta.
Bazıları güneş gibiydi
Sıcacık sarardı, öper okşarcasına.
Kimisi rüzgar estirircesine
Uğuldardı yapraklar arasında
Anlamazdım.!
Şimdi ellerimde şiirlerin,
Anlıyorum ,alınıyorum, dağılıyorum.
Her biri tek, tek aşk fısıldıyor.
Saçma gelen sözcükler
Şimdi benden hesap soruyor?
Çok geç çünkü artık sen yoksun,
Şimdi kalemimden düşenlerse çok YORGUN.!

Sevim Hakverir
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