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1 Mayıs

1 MAYIS

Yaşadıklarımı geçmişimle barıştırdığımda
Kızgınlıklarım, kırgınlıklarım ağır bastı
Yıllarca çıkınımızda biriktirdiğimiz kavgalarımız
Kuru bir söylevlere ve kuru bir anmalara dönüştü

Onurun duldasında lirik bir emek türküsü
Dağlarımda bahar, işçimle halay çekmeliyim
Kan kusarcasına değil, omuz omuza ve yüreklice
Nice ağalar ve nice puştlar hâlâ pusuda, ama yüreksizce

Bayramın kutlu olsun emekçim, şen olasın
İncir çekirdeğini doldurmayan geçmişinle
Kucakladığın devriminle ve 1 Mayısınla
Şanlı bayrağının altında şen olasın

Geçmiş zamanlarında geleceklere yol kat ettin
İlerleyen bir yıldız kümesinin altında
Ve arşınladığın onca uğraşının yıldönümünde
Halkımın önünde, aydınlattığın bayrağı taşıdın

Gülmek pusatsız olmalı, ağlama emekçim
Seni bırakanları bir an bile satmadın
Işıldayan bir yüz, elbet yine ışıldar
Halkımla el ele yürürken şanlı devrimin yollarında
Kutlu olasın işçi kardeşim, benimle yaşadığın bayramın ve 1 Mayısınla…

15.04.05                                                                M.Gökçek

Mustafa Gökçek
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A-sosyal Şair

A-SOSYAL ŞAİR

Dışarıda çöp kamyonlarının gürültüsü
Balkonda hijyenik şiirini yazan şair
Bence içeri girmeli açık hava ilhama zararlı
Hem gürültü, hem okumama a-sosyal şair

Şair kalem tutmalı ekinli ve esinli olduğunca
Çiftçi buğdayını ekmeli sıcak ekmekleri kucaklamalı
Aşık sazının telleriyle esmeli ozanlığını bellercesine
Kalem tutan eller nice şairleri sosyalleştirmeli

01.11.2003                                   Mustafa GÖKÇEK

Mustafa Gökçek
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Aldırmamalı

ALDIRMAMALI

Beyhude kederlenmemeli dünyada
Kederlenirsek bizi esir eden dünyayla
Yoğrulduğumuzu düşlerim
Çınarlar kadar uzun yaşarsak

Aldırmamalı dercesine kızarak
Zulmetmemeli tene ten sardığınca
Dalda yeşil, nehir yeşil ama kurşun
Kurşunun ucu kızıldır, kırmızıya çalar

Söz içten, alaylı olursa yaralar
Ayrılık takvim yaprağının sultasında
Nice aşklar vardır, aşığı kör eder
Bir güzellik, seviyle kapat defterini...

14.10.03 M.Gökçek

Mustafa Gökçek
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Anladım, Gideceksin...

ANLADIM, GİDECEKSİN…

Git, arkana bile dönüp bakmadan
Merak etme ağlarsam namerdim
Silahımı dayayacağım şakağıma
Kan görmeden git, aldığın kırmızı gül hâlâ vazoda

Neden böyledir bilemem
Yalnız çıkacaksam dağımın tepesine
Tufanlara gelmek istemem Nuh gibi
Eğer soysuz bir kurşuna gebe kalacaksam

Bilirsin, acı çekmek sevgi üretmektir
Acı çekmek, kanayan yüreğimden öte
Dağımın eteğindeki su birikintisinden
Kana kana su içmek isterim

Ve sen, sızlayan benliğime aldırmadan git…

22.02.05 M.Gökçek

Mustafa Gökçek
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Aydınlığın Gülleri

AYDINLIĞIN GÜLLERİ

Bana bir şeyler çağrıştıran imgem düşümde
Soluk benizli denizde ve bir takadayım
Yozlaşan parmağımda dikenin kanı
Hiçliğin peşindeyken bir demet gül yüreğimde

Damarda kan durmaz diye boşa akan kanlarımız
Karanlığa çoğalttı aydınlığımıza koşan gülleri
Karalar bağlayıp kıyıcığımıza çöktüğümüzde
Nice ağıtlar ağıt olur şenliklerimizde

Cihan dolaştım esaretimi anlatmaya
Kör dövüşü yapan aydınların güllerine
Topraklarının bile topraksızlığını
Anlattılar, anladım ama nafile

İçimi sızlattılar kanayan parmağım gibi
Oysa kanayan yüreğim aydınlığın gülleri
Alnında ışığı hisseden aydın topraksız
Toprağını güllerle bezeyen aydın, dikensiz olur...

27.10.2003                                  Mustafa GÖKÇEK

Mustafa Gökçek
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Babalar Ağlamasım

BABALAR AĞLAMASIN

Ağır, aksak bir sancı gibisin koynumda
Ne zaman dinecek ve yüreğim sakinleşecek
Kapanan demir parmaklıkların ötesinde
Dağlarımın ve kurşun yüklü mavzerlerimin gölgesinde

Gaz lambasıyla günü kurtarmaya çalışan
Emekçi insanların, emekçi çocukları
Atın mavzerleri, eliniz kalem tutsun
Biliyorum bunlarda geçer, geçer ama, yine de babanızı ağlatmayın...

13.07.04                                                         Mustafa GÖKÇEK

Mustafa Gökçek
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Bir Gün

BİR GÜN…

Bir gün, bir gün ölürsem
Ağlama sakın, üzülürüm
Bir yerlere gittiğimi düşün

Vapurla giderken
Balıkların ipi göğüslemesini izledim
Bacasından çıkan gürültüyle
İrkildim bir an

Sonra, sonra kuşları gördüm
Ne güzel kanat çırpıyorlar
Aklıma balkondaki kuşlar geldi

Akşam gelip yem vereceğim
Acıkmıştır şimdi onlar

Mesela akşam
Seninle bir yerlere gideriz
Biliyorum beni çok,
Ama pek çok seviyorsun

Sevmenin bir renk ayırımı
Güzel olan her şeyin
Birlikteliğin bir sohbeti vardır

Örneğin ben kumralım
Örneğin ben aksi, geçimsizin biriyim
Eh biraz da asabiyim ya

İyisi mi sen, ben ölünce ağlama
Geri geleceğimi düşün
Birlikte olabileceğimizi
Daha birçok, birçok yapabileceğimiz…

Birlikteliğimizde gerçekleşecek
Hayalimizi belki umutlandıracak
Dostlarımıza yeniden merhaba, diyebileceğimi düşün
Ve düşün, belki bir telefon bile edebilirim

Ama sen yine, yeniden sevmeyi dene
Belki, belki yeniden aşık olursun
Çünkü güzelim aşk yaşamda olanlara açıktır
Ve yaşam, mutlak bir sonuca gider
Oysa sen, sen bene hep bir umut verdin
İşte o umudun sonunda bile olsa…bekle beni…
      19/01/2001                    M.Gökçek

Mustafa Gökçek
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Bir güzellik

BİR GÜZELLİK

Sıcaklığını duyuyorum vuslat yakın
Yumma gözlerini uyumamaya çalış
Sabah olunca bir güzellik ülkemde
İçimde bir ıslaklık yağmurdan sonra

İsyanlarına kucak açtırmayan dostlar
Alçaltın benliğinizi kırılan kalemlere
Seyirci kalmayın küçük bir serzenişe
Tabutsuz, kefensiz yollayın beni...

23.10.2003                      Mustafa GÖKÇEK

Mustafa Gökçek
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Bir Türkü

BİR TÜRKÜ

Hani bir türkü vardı
Gitti, gelmez o muhabbet diye
Yıllar öncesine gittim ve o öğretmeni gördüm
Keman nağmelerinde buluşan, tanıdım

Bir köy ve bir köy öğretmeni
Yoksunluğundan tanıdım kentin varoşlarında
Nağmelerinde keman, ne de güzel inliyordu
Kırmızı gül demet demet

Yaşadığımız kuru bir sevda değil
Bir alâmet olmalı, yarama merhem gibi
Hangi melek artık irinleşmiş yaramı sarar
Ben bilirim ama sen söylemezsin, köyde tabip yok

Kan dolu, irin dolu yüreğim orada kaldı
Kırmızı gül her dem olmaz
Bilirim…içim acıyor
Balam nenni der, sen söylemezsin anne…

24.03.05                               M.Gökçek

Mustafa Gökçek
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Bir Yiğit

BİR YİĞİT

Bir garip oturmuş derlerse
Yıllar öncesine gittim, geldim
Yıllar sonrasında bir düş gördüm
Muştumudur ki ölümüm sizlere

Yiğit oldum bir kez
Sevdalandım yarınlara
Gül ektim, diken biçtim
Ayağım kanarken, ben ölmedim ki

Benden gittin ama, yaşıyorum işte
Susuzluğumu ararken, suya muhtaç
Tenim kurudu, ama sen gittin işte
Ve belki de kuşa, kurda kul oldun…

(Şükran KURDAKUL’UN anısına…)

Mustafa Gökçek
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Bir Yudum

BİR YUDUM…

Bilmem ne vardı sanki
Büyüdüm ve sakalım çıktı ama,
Ama musluktan akan su hep açık kaldı
Şu suyun kıymetini bilemedik vesselâm…

Küçük bir çocukken,
Büyüklerim gibi sakalım çıksın diye
Tıraş makinesine, jilet takmadan tıraş oldum
Belki çok önemli değildi, köse de olmadım

Yaşamda üç ses insanı mutlu edermiş
Kadın sesi, para sesi ve su sesi…
Suyun, yaşamın güzelliğinde olduğunu
Ve bir hayat olduğu ne zaman bilinecek…

Susuz değildir, yalnız suyu arayan
Su da susuzu arar ama,
Sanki şu gerçeği, yani küresel ısınma gerçeğini
Olmazdı daha önce söyleselerdi…

Ben de en azından,
Tıraş makinemi temizlemek için
Açardım, açmaya çalıştığım musluğu
Ve boşa akıtmazdım, yıllarca eksiltemediğimiz suyu…

26.03.05                                                M.Gökçek

Mustafa Gökçek
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Bundan Sonra

BUNDAN SONRA…

Hiç mi acımadın güzelliğini sunarken
Hiç mi sızlamadı yüreğin ağıtımı duyarken
Kör bir kurşun gibi pas tuttun yüreğimde
Anam avradım olsun bundan sonra sana dönersem

Namerdim puşt zulasına yakın olursam
Pusatsızda olsa yüreğim, dağlarımdadır
Kan görmeye yakın değilim
Ama gerekirse dağlarımı mesken tutarım

Bir mavzerin süngüsünde, kanırtırcasına yüreğimi
Meraklanma bekleyemem beynime kurşun sıkmanı
Kendi ağıtıma gülerken akbabaların yanında
Onlar ağladı ama sen, sana sunulmayan leşimi parçaladın…

17.02.05                                               M.Gökçek

Mustafa Gökçek
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Çan Sesleri

ÇAN SESLERİ

Ayaklara kurulu bir masadan
Ve üç kuruşluk mezeye muhtaçken
Onmaz yaralardan, onmaz şiirler çıkaran
Mutlaka ibrişimin zor akşamıdır

Kader değildir padişah sofrasından sonra,
Halil İbrahim sofrasına besmele çekmek
Miskinliğimin varlığı, barutumun kokusu
Oturunca ağlayan küçük İbramın sesi

Bir gün geçer, bir gün akşam olur
Dağlarımdan dağlarına bir ataş
Uçarda ebabilim cigara içimi
Savrulur dumanımla rastığının sürmesi

Şafakları bekler, kızıl şafakları
Tan yerlerinden ağıtlar besler
Kırmızıya çalan kan dolu çan sesleri
Şafak bekler mavzerleriyle nice yiğitleri…

21/04/04                            M.Gökçek

Mustafa Gökçek
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Çay Saati

ÇAY SAATİ

Deniz manzaralı cumbada
Oturmuşum, yoldaşımı karşıma alıp
Vakit gelmiş, ayarlanmış kösteklim on yediye
Demlenmişse içelim şu çayı saat beşte…

Mutluluğu getirdi umuduyla
Güzellikleri çağrıştırdı buğulu
Yüreğimin mutluluk pınarı
Bir yudumdan sonra, nice hatıralarla çoğaldı

Ne mutlu ki  bana, çıktım ve indim
Yaşadım yine umutla beklediğim yoldan
İndim, ama buruşan dilim
Demini tattı ve elbet içilmeli huzurla beş çayı…

13.03.05                                  M.Gökçek

Mustafa Gökçek
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Çığlık

ÇIĞLIK

Bağırmaya yeltenmek istemiyorum
Ne olur düşüncelerimde kınamayın
Özgür iradem özgürlüğümün umarıdır
Umarsızlığa düşürmeyin ne olur

Cebimde üç-beş delik, avare ruhum
Göl kıyısında oturmuşum avuntudayım
Haykırmanın ötesindeyim yıllarca
Ama bir defa da olsa çığlığımı düşlemekteyim...

07.10.03 M.Gökçek

Mustafa Gökçek
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Çıkmaz Sokak

ÇIKMAZ SOKAK

Uzunca bir yolda ilerliyoruz sağa sola sapmadan
Yolun inceliği ve uzunluğu hoşumuza gidiyor
Seyir ettiğimiz iki hanın kapısına bakmadan
Yoldaş diye sarılmacasına madamlara

Boş verircesine canımız sağ olsun
Yüreğimizin yıkıntılarına onarım nafile
Günlerle bir olmalı günler tükenmeden
Sabahçı kahvelerine bile oturamadan

Yalnızlığımı yaşadım bir an, umarsızca
Umutlandım hanın diğer kapısını hissettiğimde
Her isteyenin orucu zamansız bozulmuyor
Bir yamada senden olsun bohçacı madam

Tarifsiz bir acıyla kucaklaşırken yüreğim
Elimde kalanlarla sokağın sonundayım
Garip bir duyguyla geriye döndüğümde
Anlamakta gecikmiyorum, yolun sonundayım...

02.10.03 M.Gökçek

Mustafa Gökçek
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Çılgınlık

ÇILGINLIK

Hangi çılgın acıtacak yüreğimi
Belki benim çılgınlığım acıtacak
Şafaklarda gelecek, umutluyum bir busem
Hüznüm var mahpushanede

Gözyaşıma dokunabilirsen dokun
Artık boşa gitmesin, ağlayacağım
Sabah olunca yine yorgun kalkacağım
Bütün gün sürecek bir düşüm, menzilsiz

Geceye düşen bir sürgün,yorgun alnıma ne düşer
Seni düşünüp belki yok olacağım
Bir öfke çağında, ağlayacağım ve sen gülmeyeceksin
Gel artık bir çılgınlık yapalım, sen acıt yüreğimi…

23/04/04                                                  M.Gökçek

Mustafa Gökçek
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Çinganem

ÇİNGANEM

Zulamda hayın toprak
Çıkınımda üç kepek ekmek
Ve ben ekmeğimi yer
Katıksız, karnımı doyurduktan sonra…

Sedef kakmalı bir zurnam var nasıl olsa
Alt deliğinde gümüş bir işleme, üst deliğinde sedef kakma
Oturursun ağlar, ağlarsın oturur
Ve kalkarsın bir gün koltuğundan
Ama sana kalan, birazcık da olsa sedef kakmadır…

20.04.04                                         M.Gökçek

(Bu şiire şu açıklamayı yapmak zorunluluğunda kaldım...     'TDK' nun 1989 yılında
yayımladığı Kâmus-î Tûrk-î 'sinde ÇİNGANEM 'in karşılığı; aşırı kıskanç...' sanırım bu
açıklama yeterli olur. Yani ÇİNGENEM 'le lütfen karıştırılmasın.)

Mustafa Gökçek
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Dağlarımdan Akar Kızıl Şafaklar

DAĞLARIMDAN AKAR KIZIL ŞAFAKLAR

Yine toplanmış bulutlar, gökyüzü ağlayacak mı ne
Yağmurlardan sonra bir dolu bahar
Bahardan sonra akar bir güneş, çılgın gibi
Dağlarımın eteklerinde kızıl güneş ve ateş

Zirveye tırmanmak için kızıl şafaklar
Ne güzel bir duygudur tepelerde olmak
Bir mendil sıcaklığında kan kırmızı gelincikler
Ve benim kör pencerem görmez gök kubbeyi

Kızılcık şerbeti dolu tasım bal tadında
Yüreğim elinde, oysa al demedim daha
Görüşmecim bir sıcaklık duyar zulamda
Kan tükürsem de yutkunurum kızıl şafaklarda

Çıkınımda bir parça ekmek, mataramda şarap
Birde yanında yeşil soğan, bak bahar gelmiş
Nasıl olsa yaşıyoruz ve bir gün nasıl olsa...
İçimiz dışımız şarap, bir parça ekmek, biraz yeşil soğan

Artık dağlarımdan ve ovalarımdan
Soğuk suların yerine sıkıntılı ve tutsak
Kaçak bir kuş gibi akar kızıl şafaklar
Ve biz nasıl olsa nefes alıyor, nasıl olsa yaşıyoruz! ...

13.05.04 M.Gökçek

Mustafa Gökçek
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Dumansızlık

DUMANSIZLIK

Bu aralar sigara içmeyenler çoğaldı
Yapılan zamlar mı etkiledi yoksa
Ciğerlerimiz mi iflas etti tahlillerimizde
Velhasıl bir ortam sanki bayram havası

Birde bu şenliğe dumansızlar dahil oldu
Ne güzel şey dumansız olmak
Oysa dumansızlık çürümüş bir elma
Kurtçukları yeşillendiren tütün gibi

Sitemlerin ayyuka çıktığı düzlemde
Bir el tavla oynamak toplantılardan
Toplantı yapmaktan daha iyidir
En iyisi de balkonda oturup sigara molası...

 15.10.2003                          Mustafa GÖKÇEK

Mustafa Gökçek
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Düzen

DÜZEN

Uzaklardan bir ses, bir rüzgâr
Ve bir güneş, ıssız, kapkara
Perçemini indir, yüzünü göreyim ey güneş
Nazlanma da doğ, doğmaman kıyametim olur

03.01.05                                     Mustafa Gökçek

Mustafa Gökçek
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Eklediğim Listede Yeralan Tüm Şiirler

SANKİ

Yüreğini bir kurşun çıplaklığıyla
İçimde koşturan onmaz yaralarla
Benden uzakta duran bedenime sardığında
Nice uzun, nice umarsız hasretleri kucakladım

Sanki, olup, olacağı bir umarsız abideydi
Sanki, yüreğimde patlayan bir devrim lambasıydı
Sanki, masamda günlerce ve öylece duran bir ağuydu
Ve sanki, içmemi bekleyen bir kadeh dolusu rakıydı...

05.08.04 M.Gökçek

http://www.antoloji.com


www.antoloji.com - kültür ve sanat

                     ZAMANSIZ

Koşturduğum yüce dağlarda
Nice anemonların buluşmasında
Yüreğimi aydınlat, gül biraz
Yükümü hafiflet mavzerimi kucakladığımda

Zamansız açan bir gül, deremem
Dikensiz olsa da koklayamam, çekinirim
Puslanmış eteklerinde, pusatsız gençliğim
Zaman içinde harcamışım sevgimi, sunamam

Su dolu bir kap, ağzına dayalı
Bir kuşun ve kanadının
Yukarılarda bir yerde, bir kayanın üzerinde
Oturmuşum öylece, kırık kanadından kan içerken

21.09.04 M.Gökçek

               GİTME DESEM
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Dağların üzeri karlı ve dumanlı
Benim gözlerim senin ve senin geleceğin yollarda
Yadıma sen düşünce çiçeklerim solar
Gözüm yaşlı, yüreğim kanlı

Erdem, erdemsizliği getirmiş
Başlar ayak, ayaklar baş olmuş
Ve puşt zulasında bir akşam
Yüreğimin üzerine çöreklenmiş bir yılan olmuşlar

Gitme desem de sen gideceksin
Ve beni onmaz yaralarımla bırakırken
Belki bir avuntu, yarama tütün basacağım
Seni kuşatmamın ötesinde, ama sen gideceksin

Sana, harman yüreğimden
Mahcup, ama sevdalı bir selam vereceğim
Oysa, ardına bile bakmadan yine gideceksin
Ve ben, seni geniş zamanlarda sevdiğimi bilmeyeceksin

Vazgeçtim artık bu sevdadan
Unuttum bu dünyayı, unuttum yaşamayı
Ama seni yalnız koymak var ya
Yüreğime kurşun sıkar, onurumu puştlara emanet ederim...

21.09.04                                                        M.Gökçek

GEÇMİŞ GÜNLERİN HATIRINA
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Aynada yüzüm, hüznüm aynada
Bir sabah baktığımda o ışıltılı yüze
Okşadım usûlca yıllarımın çocukluğunu
Geçmiş günlerimin hatırına

Avuçlarımın arasına aldığım yüzüm
Yanıltmadı hatıralarımda
Yoksunluğumu ve yoksulluğumu hatırlatırcasına
Sıcak bir günde tenimde hissettiğim

Sanırdım bir damla da olsa terim
Oysa yüreğimden akan kan damlası
Sarhoş edercesine aynada yüzüm
Yıllar öncesinin yitikliğine alaycı bir tebessüm...

12.10.04 M.Gökçek

Mustafa Gökçek
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Garip

Istırap var çalan sazda
Acı var her yudumda
Maksadım, maksadına ortaktır
Zulmünden perişanım
Boynu bükük insana
Garip demek yakışmaz
Hor görmeyi bırakıp
Mutlulukla kucağını aç
Hasretinden perişanım
Ümit dolu hayat yolunda
Yolumu kaybettim, zalim olma
Dünyaya yaşamaya geldikse
Kıymet vermeyi inkâr ediyorsan
Dert, kasavet, zevk veriyorsa
Sevmeyi bir dene...

Mustafa Gökçek
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Geçenlere

GEÇENLERE…

Bir tokat attım geçmişime
Bir mil çaktım atımın nalına
Küheylan şahlandı
Yıllar önce, geçip, giden gençliğim gibi

Dönülmez bir yolun sonundayım
Hayın, kapkara bir çingene
Öylece, acımasızca karşımda
Ve yaşattığı oyununun sultasında

Bir namlu çıplaklığında
Ve bir kurşun gibi ağır
Yıllarıma baktığımda geçen gece
Yüreğim elimde, ağlıyorum geçenlere…

21.01.05                                   M.Gökçek

Mustafa Gökçek
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Geçmişi Dinle

Bedenimi bozmayan sancılarda
Fişengimde kurşun olmaz
Patlayamayan gençliğimde
Köpeklerin umursanmaz coşkunluğunda
Bedduadan bile uzak
Sarhoşluğumu bedenime yüklerim

Sakallarımın paslığı açılmadı
Çekimi mi bilemezsiniz
Hani taş duvarlar var ya
Aynada demirleri gördüm
Ama hücremde ayna
Bir aynam bile yoktu, bilemezsiniz

Oturup bir köşede, konuşmadan
Konuşmadan konuşulanları dinliyorsam
Ve dinliyorsam küskünlüğümü
Cahilliğimden yana değil

Saçımı, sakalımı nasıl tararım
Nasıl tıraş olurum
Birde nasıl, nasıl
Medeniyetin yularını takarım...

Mustafa Gökçek
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Gitme Desem

GİTME DESEM

Dağların üzeri karlı ve dumanlı
Benim gözlerim senin ve senin geleceğin yollarda
Yadıma sen düşünce çiçeklerim solar
Gözüm yaşlı, yüreğim kanlı

Erdem, erdemsizliği getirmiş
Başlar ayak, ayaklar baş olmuş
Ve puşt zulasında bir akşam
Yüreğimin üzerine çöreklenmiş bir yılan olmuşlar

Gitme desem de sen gideceksin
Ve beni onmaz yaralarımla bırakırken
Belki bir avuntu, yarama tütün basacağım
Seni kuşatmamın ötesinde, ama sen gideceksin

Sana, harman yüreğimden
Mahcup, ama sevdalı bir selam vereceğim
Oysa, ardına bile bakmadan yine gideceksin
Ve ben, seni geniş zamanlarda sevdiğimi bilmeyeceksin

Vazgeçtim artık bu sevdadan
Unuttum bu dünyayı, unuttum yaşamayı
Ama seni yalnız koymak var ya
Yüreğime kurşun sıkar, onurumu puştlara emanet ederim...

21.09.04                                                        M.Gökçek

Mustafa Gökçek
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Hastane

HASTANE

Hastaneden bir girersin yüreksizce
Hastaneden bir çıkarsın yüreklice
Korkunun ecele faydası yok
İnsan tamirhanesi bu, fena mı, reftekeden geçersin…

Dolaştım kapılarda,
Durdum bir doğum hanenin önünde
Bir velet gelecek diyorlar, ömrü uzun
Yetmiş, seksen ve belki de yüz, ama yüz bir demesin

O bir yıl var ya, ah…o bir yıl
Nedense insanoğlu, hep yaşadığı o bir yılı
Bin yıl yaşayıp, bin yıl gibi sürdürebildiği
Yaşamını, katık ettiği ekmeğine bir yıl gibi sürüyor…

04.04.05                                      M.Gökçek

Mustafa Gökçek
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Hatıralar

HATIRALAR

SEN…YILLAR ÖNCE SEVİNDİN
ÇÜNKÜ…ÇÜNKÜ YAŞAMANIN SEVINCI
MUTLULUĞUNUN MEYVESİ
İNİŞLİ,ÇIKIŞLI,SIKINTILI VE ESRİK
EVLİLİĞİNİN ZERRECİK PARÇASI
GÖZÜNDEKİ YAŞLAR MUTLULUĞUNU
YENİDEN PERÇİNLEDİĞİN
NİKAHININ MUTLULUĞUNU ANLATIYORDU
SEN MUTLUYDUN YA…
BEBEKTİM AMA,İNAN
İNAN ANAM BENDE MUTLUYDUM
BENİ SEVEN,ÇIRPINAN
YILLARCA DİDİNECEK
BİR ANAYA KAVUŞMUŞTUM
YİNE DE BABAMA TEŞEKKÜR ANAM
BENİ SENİNLE TANIŞTIRDI YA
AMA KENDİ YILLAR SONRA
UZAK BİR DİYARA
NERESİ OLDUĞUNU PEK
ALGILAYAMADIM AMA,GÖÇTÜ İŞTE…
BÜYÜKLERİMDEN ÖĞRENDİM
HER BEBEK GİBİ
BİRAZ HUYSUZMUŞUM GALİBA
SEN SABIR GÖSTERMİŞSİN
ÇÜNKÜ…ÇÜNKÜ SENDE SEVMİŞSİN
BENİ BİLEMEM AMA
GALİBA BABAMI BE ANAM
BÖYLE DİYORUM YA
KIZMA,NE OLUR ÜZÜLME
YILLAR SONRA GÜLDÜREMEDİM
SENİ AMA,AĞLATMADIM DA BE ANAM…
SEN,EL BEBEK GÜL BEBEK
TABİRİYLE KUCAKLADIN BENİ
YAŞAM DEGIRMEN TAŞINDAN
PEK FARKI OLMAYAN GİRDAP
YILLAR SONRA ÇARKLA TANIŞTIM BE ANAM
TANIŞTIM AMA,PEK KÖTÜ OLMADI DA
ÇÜNKÜ…ÇÜNKÜ YILLARDIR
YILLARDIR KAVGA ETMEYİ ÖĞRENEMEDİM
HANİ SENİN ŞU SÜTÜN YOKMU
HANİ BAZEN KIZIPTA
BİRŞEYLER DİYORSUN YA
AMA NE DERSEN DE
SEN…SEN BENİM ANAMSIN
GÜN GEÇİYOR,BİZLERDE YAŞLANIYORUZ
ÖLÜM,HER ADEMOĞLUYA
BANA DA HAK BİLİRSİN
AĞLAMA, GÜN GELİR ÖTE, ER,
GİDERİM BU DÜNYADAN
KİMBİLİR URGANDA,DÖŞEKTE
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DARAĞACI KURULUR KURULMASINA DA
BENİM HAZİN ÖYKÜM
NE YAPTIYSAM,NE ETTİYSEM
ÜZDÜM,SUSKUNLAŞTIM,YITTIM
KURU DALLARA BASMAK
BENİM GÜZEL ANAM
BİLİRSİN ALDIĞIN SİMİTİ
BİLİRSİN KÜÇÜCÜK BİR ÇOCUKKEN
OKULUMUN BAHÇESİNDE
HANİ YANINDA BİRDE BEYAZ PEYNİR
BÜYÜDÜK VE RAKI İÇTİK O PEYNİRLE
ÖLÜM UZAK DEDİYDİM
YAŞ KÜÇÜK OLUNCA
ÖYLE DERLER YA

OYSA,OYSA HEMENCECİK GEÇTİ
BAK,BABAYİĞİT O KOCA
O KOSKOCA ÖMÜR DENEN FUKARA
BU ŞARKIYI SENDE SÖYLE
YIKIKLARA FARKETMEZ
GÖRÜNMEZİM,KAÇAĞIM YILLARDIR
TÜRKÜNÜ SÖYLE ANAM
HİÇLİK DERDİNDEYİM
MEKTUBUMU HATIRALARA GÖMDÜM
ÖYKÜMÜ HİLAFSIZ DİNLE
İÇİME GÖMDÜM HASRETİMİ
USTA YÜREĞİMLE SALAŞ MEYHANEDE
ŞARAP IÇER,ISTAVRIT YERDIK
OYSA,OYSA GÜZEL ANAM
HATIRALARIMDA KUCAKLADIM SENİ
YAŞAMIMLA YÜZLEŞMENIN
KOŞAR OLDUM,HATIRLADIGIM
O GÜZEL GÜLÜŞÜNÜ
GÜN BE GÜN ÖYKÜMÜ OKUYACAK
UMUTLARIMI SUYA BIRAKACAKSIN
BİLİYORUM DEFALARCA KULAKLARIMDA Kİ
BAĞIRMAYAN O YUMUŞAK SESİNİ
YAZIM,KARA YAZIM,KAVRUK YAŞANTIM
ÜZÜLME GARİP ANAM
KELEBEK MİSALİ KOŞTURDUN YÜREĞİNLE
TENCEREDE ZEYTİN YAĞINA
EKMEK BANMAK NİCEDİR
BURAM,BURAM KOKAN VARSILLIĞINLA
ARAMA,YORULURSUN,ÜZÜLÜRSÜN
KIYAMAM SANA BUNCA YILDAN SONRA
KEFENİMİ SIRTIMA ALDIM
BEYAZ MİNTANLA PARLAK BİR YÜZ
NE GÜZEL OLUYOR,NE GÜZEL YAKIŞIYOR
KIYMETLİ DÜNYAYI,KIYMETLİLERE
BIRAKALIM GEL,HAYATIN CİLVELERİNİ
SENDE BİLİYORDUN,SENDE BİLİYORDUN ONURSUZLUĞU
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VE BİLİYORDUN ŞEREFSİZLİĞİN
YIKILMIŞLIGIN EZIKLIGIYLE YITMIŞLIGI
KARANLIK BİR GECEDE TOPRAKLIK
TOPRAĞA SARILMAK GARİP DUYGUDUR
OYSA,OYSA SANA SARILMAK İSTERİM
HASRETİNLE MİS KOKAN
O GÜZEL GÜL YANAĞINLA
YILLARIN ACISINI ÇIKARTIRCASINA
GÜNEŞ DOGUNCA KAYBOLAN
YAĞMURLA ISLANMAYAN
SESSİZLİĞİNDE AĞITINI DUYARIM
UMUDUNU YİTİRME
SENİ UNUTMAK NE MÜMKÜN
GİDEN GİDİYOR
GELECEĞİMDE SENİ DÜŞLEDİM GÖKÇEK
GİTME,KAL YANIMDA BE ANAM 11.03.2001
HASRETLİK,HASRET OLMAK (Sevgili Anama)
ŞIMDIDEN KOYUYOR INSANA
HEMDE ÇOK…ÇOK BE ANAM…

Mustafa Gökçek
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Huzurum

HUZURUM…

Kahve, ah…kahve
Yemenin kadısı, sabahımın mutluluğu
Gözlerimi yatırıp uzaklara
Bir yudum su, bir yudum kahve ve bir yudum sen

Yoldaşım, bir sade kahve içimine hayır demem
Tanrı bilir ama, kırk yıl beraber olmak isterim
Köpüğü olmasa da, fena da değil hani
Arada bir yapsam da, kadın elinden içmek iyi oluyor…

24.03.05                                              M.Gökçek

Mustafa Gökçek
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Ilgıt Ilgıt Bir Yürüyüş

Uzun bir maratona başlamıştım, elimi tuttuğun an
Yolda yürürken yapayalnız, yalpalayarak
Nice düşler kurdum senli, sensiz
Yürüdüm delice ve seni kucaklamak için

Yağan yağmurda şemsiye oldun
Bir tür sevi sağanağında patırtılı bir kadındın
Yarınların seni yanlış tanıdı ama
Günlerinin dolu dolu finaline kucak açtın

O günler, ardı arkasına ve çok çabuk geçti
O günler, bir çabuk ve çok hızlı geçti
Yalpaladığımda elimden tuttun
Hatıralarını sakladığın, sandık odasında

Neden büyüdüm ve neden bıraktım elini
Mahcubiyet yaşatmayan bir tür tarihsel yanılgı
Yalın bir dil bu sıcakta, buruk, nemlenen gözlerin
Sana, dolu bir aşk sundum ama sen beni terk ettin, anne...

Mustafa Gökçek
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İlave şiirlerim

UNUTULMUŞLUĞUN İSYANI

Hani bazılarınca efkarın derdi unutulmuşluğun anısıdır
Aşkı görmek aşkı yaşamaya yeter mi gözüm
Yaşam girdabı bir oyunsa düşmemeye bakmalı
Bu oyunun mağlubiyeti nedense yaşamımın önceliği

Kaderci değilim ama feleğe de sözüm yok
Yargılanmadan karalığa ferman verilir
Bu limandan bana fayda yok rüzgarım yetersiz
Yarama merhem olmak zamana düşer

Üşüyorum hırkanı ver dostum titretmeden
Ama bakışlarını yumuşat gülümse biraz
Özgürlüğün caddesinde unutulmuşluğun isyanı
Çırpınan yüreğim hazanda gazel yaprağı

Ayrılığa dayanamıyorum yalan olma
Bırak, bırak artık şu pis bohçalarını
Sarılma artık bana lekeli madam
Unutulmuşluğumun isyanını yaşıyorum

09.10.03                                  Mustafa GÖKÇEK
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ALDIRMAMALI

Beyhude kederlenmemeli dünyada
Kederlenirsek bizi esir eden dünyayla
Yoğrulduğumuzu düşlerim
Çınarlar kadar uzun yaşarsak

Aldırmamalı dercesine kızarak
Zulmetmemeli tene ten sardığınca
Dalda yeşil nehir yeşil ama kurşun
Kurşunun ucu kızıldır kırmızıya çalar

Söz içten alaylı olursa yaralar
Ayrılık takvim yaprağının sultasında
Nice aşklar vardır aşığı kör eder
Bir güzellik seviyle kapat defterini...

14.10.2003                     Mustafa GÖKÇEK
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            DUMANSIZLIK

Bu aralar sigara içmeyenler çoğaldı
Yapılan zamlar mı etkiledi yoksa
Ciğerlerimiz mi iflas etti tahlillerimizde
Velhasıl bir ortam sanki bayram havası

Birde bu şenliğe dumansızlar dahil oldu
Ne güzel şey dumansız olmak
Oysa dumansızlık çürümüş bir elma
Kurtçukları yeşillendiren tütün gibi

Sitemlerin ayyuka çıktığı düzlemde
Bir el tavla oynamak toplantılardan
Toplantı yapmaktan daha iyidir
En iyisi de balkonda oturup sigara molası...

 15.10.2003                          Mustafa GÖKÇEK

MADAM KONTES

Tırnaklarının cilası gelmiş ojelesene
Bakmıyorsan yazık etme tırnaklarına
Kadınsı olmaya devamsa bil bunları
Bil ki yadsımayalım seni madam kontes
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Ne acılara şato kurmuşsundur
Şatolar yıkıp kaleler yıkmışsındır
Ateşler taşır sevda yüklüyken
Nice yeminlerini yüreğinde saklarken

Sevda düş derken ömür geçti
Saklı olduğun göz yaşlarından
Sen seni saklayamazsın unutma
Yüreğini kanatma artık madam kontes...

15.10.2003 Mustafa GÖKÇEK

GÖLGELER

Bugün yeniden doğmak istiyorum
Akşamları çağrıştıran gölgeleri kucaklayıp
Gün ışığını kendimce lütuf sayıp
İsyanlarımı biriktirdiğim yüreğimi istiyorum
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Usulca nemlenen gözlerim
Ayrılıklara bağlanan yüreğim
Bir göç taşır yersiz yurtsuz karanlıkta
Gölgem bile olsa doğmalı inadına...

15.10.2003                     Mustafa GÖKÇEK

ALDIRMADAN YÜRÜ

Aldırmadan yürü ahım kalacak sonra
Rüzgarın olmazsa külün dolaşır ortalıkta
Gün batımı can bedende tükenir belki
Sevmelerimiz bile firari ağlamadan yürü
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Mavzerini doğrulttuğunda kanım akmaz
En güçlü yaranın kurşunu yüreğimde
Atış poligonuna gerek yok on iki için
Kırmızı bir gül yeter be çingenem

İntikam saati yüreğimi sızlatıyor
Duygularımı katledip katilim olma
Gururlu ve onurlu ol daima aldırma
Ama ne olur yüreğimi parçalarcasına yürüme...

20.10.2003 Mustafa GÖKÇEK

     DOKUNAMAM DÜŞLERİME

Serseri bulutlar düşlerimi topladı yine
Beyhude kederlerimden geçtim
Hazinemdir dokunamam düşlerime
Gece olduğunda ve ben üşümezsem belki

Zalimlerin kahyaları çoğaldı
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Yükseklere bakmaktan ayaklarına
Çorapları giymekten gocunanlar
Başkalarının başına der, ayaklarını unutanlar

Göçebe uykumun yarısı geceye gebe
Şarabın koruğunu aldık bekletmeye
Ateşin közü düşlerimde soğudu
Biriken düşlerimin sandığına kilit vurdum...

23.10.2003                               Mustafa GÖKÇEK

BİR GÜZELLİK

Sıcaklığını duyuyorum vuslat yakın
Yumma gözlerini uyumamaya çalış
Sabah olunca bir güzellik ülkemde
İçimde bir ıslaklık yağmurdan sonra

İsyanlarına kucak açtırmayan dostlar
Alçaltın benliğinizi kırılan kalemlere
Seyirci kalmayın küçük bir serzenişe
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Tabutsuz, kefensiz yollayın beni...

23.10.2003                      Mustafa GÖKÇEK

RÜZGARLA SUNULAN MELEK SESİ

Bir rüzgar, bir deli rüzgar
Uğulduyor, uğulduyor, uğulduyor
Masamda bir melek, azrailmiş
Kulağıma, ölümden yana bir şeyler fısıldıyor

Mabedimde Tanrıyım ya, sorguluyorum
Cesaretimle siluetine baktığımda
Gözlerimle bıyık altı gülüşünü yakalıyorum
Daha sıran var diyor, merak etme...
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26.10.2003                         Mustafa GÖKÇEK

   AYDINLIĞIN GÜLLERİ

Bana bir şeyler çağrıştıran imgem düşümde
Soluk benizli denizde ve bir takadayım
Yozlaşan parmağımda dikenin kanı
Hiçliğin peşindeyken bir demet gül yüreğimde

Damarda kan durmaz diye boşa akan kanlarımız
Karanlığa çoğalttı aydınlığımıza koşan gülleri
Karalar bağlayıp kıyıcığımıza çöktüğümüzde
Nice ağıtlar ağıt olur şenliklerimizde

Cihan dolaştım esaretimi anlatmaya
Kör dövüşü yapan aydınların güllerine
Topraklarının bile topraksızlığını
Anlattılar, anladım ama nafile
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İçimi sızlattılar kanayan parmağım gibi
Oysa kanayan yüreğim aydınlığın gülleri
Alnında ışığı hisseden aydın topraksız
Toprağını güllerle bezeyen aydın, dikensiz olur...

27.10.2003                                  Mustafa GÖKÇEK

A-SOSYAL ŞAİR

Dışarıda çöp kamyonlarının gürültüsü
Balkonda hijyenik şiirini yazan şair
Bence içeri girmeli açık hava ilhama zararlı
Hem gürültü, hem okumama a-sosyal şair

Şair kalem tutmalı ekinli ve esinli olduğunca
Çiftçi buğdayını ekmeli sıcak ekmekleri kucaklamalı
Aşık sazının telleriyle esmeli ozanlığını bellercesine
Kalem tutan eller nice şairleri sosyalleştirmeli

01.11.2003                                   Mustafa GÖKÇEK
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ÇILGIN GÖÇ

Ayrılıkların en çılgını nedir dersiniz
Kuşatılmış yüreğimce göçleri yaşamak
Aşkın son bilmecesi gecekonduda başlar
Gözyaşım bittiğinde yağmur yağar

Çılgınlıklar yiter göçlüğün yittiğinde
Kuraklığın pekiştiği yer sarmadadır insanı
Yıllardır beklediğim güz mevsimi
Yağdırmasa da yağmurunu çocukların üstüne

Balçık gibi yoğrulan çamuruna
Ayrılıklarımı, hüzünlerimi katık ettim
Artık sensiz gelen sabahlara da günaydın
Mülteci yüreğim bedenimden ayrı, yine göç yaşıyor...
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15.12.2003                           m.gökçek

ÇALIŞIRKEN

Sana şiirler sunarken Amadeus Mozart kulağımda
Yüreğim lirik bir keman sesiyle isyanlaşıyor
Tuttuğum kalem, yazdığım kağıt şeffaf
Elim, elim değil sanki kayıyor ıslaklığıyla

Yozlaşan dünyada virtüöz  değilim
Sende şiirlerimi kucakla, Amadeus’u dinle
Ve sakın bana, duvarda asılı mavzerimi indirtme
Çünkü meskenim artık evim oldu...

22.12.03                                               Mustafa GÖKÇEK
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SANCIM İSYANIMA

Kavrulan insanlığıma yanarım
Sabahlar tez olmalı, içimde isyanım
Sancılıyım, ocaksız köylerimden yana
Odun yerine yansam ocağınız tüter elbet

Umurunda mıyım memleketim
Hasretin sarıyor ne kadar ıslansam da
Badanasız evimde, kandilin ışığında
Kandilin isini sil çocuğum, iki damla gözyaşınla

31.12.2003                                       Mustafa GÖKÇEK
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KÜLLENDİM

Bir söğüt gölgesinde anılarımı dinliyorum
Ekmek arası sigarama katık
Tuz bulamacında soğuk namlular
Unuttun mu beni anne, öpmeye kıyamadığın oğlunu

Yeryüzündeki acılar yüreğimi kanattı
Savrulan külümle kendimi yarattım
Sarhoş oldum anne, mey sandığım kanımı içtiğimde
Hava puslandı yağmur yağıyor, yoksa söğüt mü ağlıyor

Geceler olunca konar göçerim
Bir göçmen kuşu olurum, suçüstü dağlanmadan
Kabrine gelirim karanlığın bağrında
Küllendim artık anne, geliyorum çam ağacıyla...

03.01.2004                                           m.gökçek
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MUM GİBİ

Gibilerle doldurduk şu yaşantımızı
Karanlık yollardan ırak, mum barındırdık
Hiç yoktan mum iyidir desem de
Yine de ışığı bulanı tanrı affetsin

Ağlaşırken mumun ışığında ve bir köşede
Romantizmi yakalamıştı insanoğlu
Yıllar yılları kovaladı, zavallı Edison
Bir aşık bile olamamıştı, bu dünyadan göçtüğünde...

04.01.04 m.gökçek

Mustafa Gökçek
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İzmirce

İZMİR’CE

Susuzluğumu bir yudum içkiyle giderirken
İzmir’i seyrediyorum kod farkıyla evimden, ne mutlu
Bakışlarımın altından gemiler kayıyor sanki
Ne güzel ama,
Çıkan fırtına toprağın dan mıdır nedir
Birazcık gavurdur
Hele fırtınada kavakları bir eser ki, sormayın
Nemli olunca da don yapar nafile
Ama bazı meczupları donsuz gezer bu fırtına da...

Mustafa Gökçek

http://www.antoloji.com
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Karanlıkta Bir Sabah

KARANLIKTA BİR SABAH

Yeni bir güne uyanmak, var olanla yolculuk
Kararan düşlere ışıltılarla güneşin doğması
Yıldızlara uzanıp felsefe yapmak
Nice benliğimizi Konfüçyüs’lere açar

Uzun, upuzun bir yoldayım
Ve bu yolun sonu var mı bilmiyorum
Ama bildiğim bir şey var
Ayrılıkların hep, karanlık sabahlara yelken açması...

09.04.2004 M.Gökçek

Mustafa Gökçek
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Kıyımın kıyısında

KIYIMIN KIYISINDA

Bir burjuvanın penceresinden sızan ışık
Mavi gecenin bağrında ve ben kör uykumda
Yalpalanan bir takanın kıyıya vuran hışıltısı
Kıyımdan kurtulan devrimcileri taşıyor

Yüreğimin ötesinde sakladığım bir kurşun
Yeri geldiğinde göğsüme saplanacak
Kırmızı ucu nedeniyle belki de,
Kan akmayacak, ama! ...

Karşı sahilin kıyısında çattığımız mavzerler
Hayın bir çingenenin hurda niyetine sattığı
Ve iyi de para kazandığı çelikler
Ve benim, kıyımın kıyısında devrilen onurum! ...

Hilafsız bir gerçektir ensemi ütüleyen
Yüreğim elimde ve almış başını gidiyor
Dur, durak bilmeyen hayın kıyım
Ucunu bucağını bilmeden yaşarım, memleketimin kara duldasında...

Siyahlar içinde ektiğimle, yalnız, kırmızılar biçerken
Ve devrimcilerin yürekleri, çıplak, kanlı kıyımların ortalık yerindeyken
Güneş, çattığımız mavzerlerin peşindeyken
En iyisi bir taka, bir devrim ve kıyımın kıyısında yaşamaya çalışan, bir avuç dünyamın
insanı...

07.06.04                                                                                   M.Gökçek

Mustafa Gökçek
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Kızıma

KIZIMA

Yalnız kaldığımda
Gecenin bir yerinde
Seni düşledim, penceremin,
Kopuk pervazında

Öptüğüm yanaklarını anımsarken
Geleceğini hayalledim bir an
Etin tırnaktan ayrılması güç
Can bedenden ayrılırken

Baba olmak zor, çok zor
Ama zorluk güzellikleri
Yaşarken inan, inan kolaylaştırıyor
Artık çoğaltma hasretleri
Bu ten seninle güzelleşiyor

Ama bir gün, biliyorum,
Biliyorum ellerin olacaksın
O vakit ağıtımı duyacak
Ceketimi yağmurlara asacaksın

Ne güzel kokar toprak
Yağmurlardan sonra bilir misin
Senin kokun bile unutturdu
Bilmezsin sönen yıldızların yoksunluğunu

Garip bir duygudur kızım
Sarmaşık dallarına sarılmak gibi
Aldanışlarına yaklaşıyorum, çaresiz
Gözlerimin feridir üzüntülerim
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Değmez mi dersin umarlarıma
Bence değer be güzelim
Ayağına çarpan taş, yüreğim
Yüreğimi sızlatıyor, koşma

İnan paylaşmak, sensiz güzeldir
Paylaşmak, mutluluğu çoğaltmaktır
Yaşamım mutsuzluğa gebedir
Biliyorum, biliyorum güzelim

Kirpiklerin ok gibi, sızıyor
Yüreğimin derinliklerinde
Ah... ciğerim, ay ışıklım
Baba olmak zor, çok zor...

14.03.01                               M.Gökçek

Mustafa Gökçek
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Köyüm

Yağmur yağarken penceremin camı ıslanıyor
İki damla gözyaşım ise yüreğimi kanatıyor
İçim kanıyor, acımadan satıldım anam
Çoktu bir merhaba, boşver be babam

Ne azarlar, ne kırmalar, ne sürgünler
Yarım kalan dişimin kovuğunda bir küfür
Sabah dört, bir jandarma kapıda
Lambayı açıp kapıya baktım, köyüm hâlâ karanlıkta...

21.04.2001

Mustafa Gökçek
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Kum Saati

KUM SAATİ

Anılarımdan artakalan bir kum saati
Yıllar sonrasından aklımda kaldığınca
Kum dolu cam küre sanki bir tür oyuncak
Ötelere götürür oyun gibi elimden tutarcasına

Gülerim kendime oyun çağım geçti herhalde
Kendimce edebiyatçı oldum, eh birazcık da şair
Oysa masamdan ayıramadığım kum saatini
Bir denizin sahilinde, kumsalda bıraktım

Yıllar sonra satır aralarında bir dostumun
Birkaç sözüne rastladım pusatsız, sitemlice
Ne güzel söylüyordu yıllar öncesinin
Sol cenapta yer almaya çalışan şairlerine

Merak ettim acaba sonradan mı kazanılmış
Yoksa, kendi payımızca bir kazanç mı bu devrimcilik
Bir kentin kalbine silah dayamak revamıdır!
Kalpsiz kente düşürdüğün için usumu yorma artık...

03.10.03 M.Gökçek

Mustafa Gökçek
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Küllendim

KÜLLENDİM

Bir söğüt gölgesinde anılarımı dinliyorum
Ekmek arası, sigarama katık
Tuz bulamacında soğuk namlular
Unuttun mu beni anne, öpmeye kıyamadığın oğlunu

Yeryüzündeki acılar yüreğimi kanattı
Savrulan külümle kendimi yarattım
Sarhoş oldum anne, mey sandığım kanımı içtiğimde
Hava puslandı yağmur yağıyor, yoksa söğüt mü ağlıyor

Geceler olunca konar göçerim
Bir göçmen kuşu olurum, suçüstü dağlanmadan
Kabrine gelirim karanlığın bağrında
Küllendim artık anne, geliyorum çam ağacıyla...

03.01.04 M.Gökçek

Mustafa Gökçek
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Madam Kontes

MADAM KONTES

Tırnaklarının cilası gelmiş ojelesene
Bakmıyorsan yazık etme tırnaklarına
Kadınsı olmaya devamsa bil bunları
Bil ki yadsımayalım seni madam kontes

Ne acılara şato kurmuşsundur
Şatolar yıkıp kaleler yıkmışsındır
Ateşler taşır sevda yüklüyken
Nice yeminlerini yüreğinde saklarken

Sevda düş derken ömür geçti
Saklı olduğun göz yaşlarından
Sen seni saklayamazsın unutma
Yüreğini kanatma artık madam kontes...

15.10.2003 Mustafa GÖKÇEK

Mustafa Gökçek
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Memleketim, Ah...Memleketim! ...

MEMLEKETİM, AH… MEMLEKETİM! ...

Gözümün yağıydın, çapağı oldun
Bana değil ama,
Ocaksız, dumanı tütmeyen köylerime koşaydın
Ve çıkınımda bir parça tayın, zulamda peynir olaydın

Bulmasam da olur ama,
Tencerelerinde taş kaynatan
Ana sütüne helâl diye yüklenen
Nice bebelerin solmuş tenini acıtan

Fırtına öncesinde hakim, sessizlik
Ölü bir afet gibi dirilmişliğin boranı
Bir dolu rüzgâr ve kıtlık, kıran
Yıl 2004, köy yolundaki aracımızın çamurlukları hâlâ çamurlu! ...

04.07.04                                                           Mustafa Gökçek

Mustafa Gökçek
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Nazım'ın Düşü

NAZIM’IN DÜŞÜ

Bir vapur geçer Varna önünden
Ve ustam bakar, bakar gözleri nemli
Moskova’da otururken bir balıkçı kahvesinde
Özgürdür, çay ve simitle doyursa da midesini

Sarışın, uzun boylu, mavi gözlü bir kız geçer
Bahşişini de bıraktığı kahveden, kaçar gibi kalkar
Yaklaşır bu güzel kıza yüreğini elinde tutarak
Vera’yı memleketine götürmek ister, onmaz yaralarını sıralayarak...

Varna’da, şimdi kendisi bir vapurdadır
Mavi gözlü ustam hasretlik çeker
Gök kubbe açılır ve nihayete erer hasretlik
Kamarasına döner, yatağına uzanır ve yatağına düşen yıldızlarla seyreyler alemi...

Şimdi İstanbul’da olmak vardı ya...
Üzülme ustam, sen gök kubbeden seyret
Bizde dilimiz döndüğünce, İstanbul’u anlatalım
Ve senin yaşadığın bu düşü, inan olsun bizde yaşıyalım...

08.06.04 M.Gökçek

(Bu şiir, değerli ustamızın 41. Ölüm yıldönümü nedeniyle, anısına ithaftır.)

Mustafa Gökçek
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Nazım ve Hikmet'in Düşü

NAZIM VE HİKMET'İN DÜŞÜ

Bir vapur geçer Varna önünden
Ve ustam bakar, bakar gözleri nemli
Moskova’da otururken bir balıkçı kahvesinde
Özgürdür, çay ve simitle doyursa da midesini

Sarışın, uzun boylu, mavi gözlü bir kız geçer
Bahşişini de bıraktığı kahveden, kaçar gibi kalkar
Yaklaşır bu güzel kıza yüreğini elinde tutarak
Vera’yı memleketine götürmek ister, onmaz yaralarını sıralayarak...

Varna’da, şimdi kendisi bir vapurdadır
Mavi gözlü ustam hasretlik çeker
Gök kubbe açılır ve nihayete erer hasretlik
Kamarasına döner, yatağına uzanır ve yatağına düşen yıldızlarla seyreyler alemi...

Şimdi İstanbul’da olmak vardı ya...
Üzülme ustam, sen gök kubbeden seyret
Bizde dilimiz döndüğünce, İstanbul’u anlatalım
Ve senin yaşadığın bu düşü, inan olsun bizde yaşıyalım...

08.06.04 M.Gökçek

(Bu şiir, değerli ustamızın 41. Ölüm yıldönümü nedeniyle, anısına ithaftır.)

Mustafa Gökçek
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Rüzgarla Sunulan Melek sesi

RÜZGARLA SUNULAN MELEK SESİ

Bir rüzgar, bir deli rüzgar
Uğulduyor, uğulduyor, uğulduyor
Masamda bir melek, azrailmiş
Kulağıma, ölümden yana bir şeyler fısıldıyor

Mabedimde Tanrıyım ya, sorguluyorum
Cesaretimle siluetine baktığımda
Gözlerimle bıyık altı gülüşünü yakalıyorum
Daha sıran var diyor, merak etme...

26.10.2003                         Mustafa GÖKÇEK

Mustafa Gökçek
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Sancım İsyanıma

SANCIM İSYANIMA

Kavrulan insanlığıma yanarım
Sabahlar tez olmalı, içimde isyanım
Sancılıyım, ocaksız köylerimden yana
Odun yerine yansam ocağınız tüter elbet

Umurunda mıyım memleketim
Hasretin sarıyor ne kadar ıslansam da
Badanasız evimde, kandilin ışığında
Kandilin isini sil çocuğum, iki damla gözyaşınla

31.12.03 M.Gökçek

Mustafa Gökçek
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Sanki

SANKİ

Yüreğini bir kurşun çıplaklığıyla
İçimde koşturan onmaz yaralarla
Benden uzakta duran bedenime sardığında
Nice uzun, nice umarsız hasretleri kucakladım

Sanki, olup, olacağı bir umarsız abideydi
Sanki, yüreğimde patlayan bir devrim lambasıydı
Sanki, masamda günlerce ve öylece duran bir ağuydu
Ve sanki, içmemi bekleyen bir kadeh dolusu rakıydı...

05.08.04 M.Gökçek

Mustafa Gökçek
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Sitem

SİTEM

Uykumu bölmeyen kâbuslarımın itiraflarındayım
Yastığa başımı koyduğumda, gömülen yüzüm
Geçmişi hatırlatırken çıranın alevi
Aldırma, aldırma küçük bir sitemdir gülüm

Yaşamımda uykum hep kaçtı
Çünkü kâbuslara koştuğum maratondu uykum
Bu nedenledir ki akşamın olmasını istemem
Bilinmez akşamlarda, ayrılışların çoğu akşam olur...

Mustafa Gökçek
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Son Nefes

SON NEFES…

Kadehimde, kanımı anımsatırcasına dolu bir şarap
Sanki, Tanrı’nın sesiyle yoğrulmuşçasına
Ve ben bilirim, yüreğimde var olan bir aşk
Olmayanlara nispet, bu dünyada yaşadığımı biliyorum

Nicelerinin kulağı pas tutmuş
Ne kadehinde şarap, ne yüreğinde bir aşk
Ve uzaktan da gelse duyamadığı ilahi ses
Ömrünü doldurmuş, ama giderken yine çulsuz

Akşamın serinliğinde, yüzün semada
Hayalinde kurulmuş çilingir sofrası
Kadehinde mey, gözlerde tebessüm
Seyrettiğin uzun bir film ve mutlu son

Elbet bu dünyadan uzaklaşacağız
Oysa kadehin dolu, yüreğin dolu
Ve eksikliği tamamlayan kulağındaki ses
Bu dünyadan ayrılsan da, unutma, sana sunulan son nefes…

27.04.05                                                   M.Gökçek

Mustafa Gökçek
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Suskunluk

SUSKUNLUK

Avazca bağırsam da yüreğim suskundur
Kan doldu içime sesim çığlığa dönüştü
Yumma gözünü suskunlaşma ne olur
Suskunluğunun ardında topal bir haykırış

Yorulmuşsundur yanı başımda duran
Serseri bir sedir avantamdır uzanmak istersen
Yanılmışımdır belki kederlenmeden dinle
Haykırışıma belki ahım karışacak

Ucu yanık cıgaram ruhumu acıtıyor
Sıfatını gördüğüm aynada gülümse biraz
Yazgım mı kara, yoksa gülüm, verdiğin yargımı
Limanına yaklaştırdığım yüreğinin kara sularımı...

06.10.03 M.Gökçek

Mustafa Gökçek
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Unutulmuşluğun İsyanı

UNUTULMUŞLUĞUN İSYANI

Hani bazılarınca efkarın derdi unutulmuşluğun anısıdır
Aşkı görmek aşkı yaşamaya yeter mi gözüm
Yaşam girdabı bir oyunsa düşmemeye bakmalı
Bu oyunun mağlubiyeti nedense yaşamımın önceliği

Kaderci değilim ama feleğe de sözüm yok
Yargılanmadan karalığa ferman verilir
Bu limandan bana fayda yok rüzgarım yetersiz
Yarama merhem olmak zamana düşer

Üşüyorum hırkanı ver dostum titretmeden
Ama bakışlarını yumuşat gülümse biraz
Özgürlüğün caddesinde unutulmuşluğun isyanı
Çırpınan yüreğim hazanda gazel yaprağı

Ayrılığa dayanamıyorum yalan olma
Bırak, bırak artık şu pis bohçalarını
Sarılma artık bana lekeli madam
Unutulmuşluğumun isyanını yaşıyorum

09.10.03                                  Mustafa GÖKÇEK
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ALDIRMAMALI

Beyhude kederlenmemeli dünyada
Kederlenirsek bizi esir eden dünyayla
Yoğrulduğumuzu düşlerim
Çınarlar kadar uzun yaşarsak

Aldırmamalı dercesine kızarak
Zulmetmemeli tene ten sardığınca
Dalda yeşil nehir yeşil ama kurşun
Kurşunun ucu kızıldır kırmızıya çalar

Söz içten alaylı olursa yaralar
Ayrılık takvim yaprağının sultasında
Nice aşklar vardır aşığı kör eder
Bir güzellik seviyle kapat defterini...

14.10.2003                     Mustafa GÖKÇEK
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            DUMANSIZLIK

Bu aralar sigara içmeyenler çoğaldı
Yapılan zamlar mı etkiledi yoksa
Ciğerlerimiz mi iflas etti tahlillerimizde
Velhasıl bir ortam sanki bayram havası

Birde bu şenliğe dumansızlar dahil oldu
Ne güzel şey dumansız olmak
Oysa dumansızlık çürümüş bir elma
Kurtçukları yeşillendiren tütün gibi

Sitemlerin ayyuka çıktığı düzlemde
Bir el tavla oynamak toplantılardan
Toplantı yapmaktan daha iyidir
En iyisi de balkonda oturup sigara molası...

 15.10.2003                          Mustafa GÖKÇEK

MADAM KONTES

Tırnaklarının cilası gelmiş ojelesene
Bakmıyorsan yazık etme tırnaklarına
Kadınsı olmaya devamsa bil bunları
Bil ki yadsımayalım seni madam kontes
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Ne acılara şato kurmuşsundur
Şatolar yıkıp kaleler yıkmışsındır
Ateşler taşır sevda yüklüyken
Nice yeminlerini yüreğinde saklarken

Sevda düş derken ömür geçti
Saklı olduğun göz yaşlarından
Sen seni saklayamazsın unutma
Yüreğini kanatma artık madam kontes...

15.10.2003 Mustafa GÖKÇEK

GÖLGELER

Bugün yeniden doğmak istiyorum
Akşamları çağrıştıran gölgeleri kucaklayıp
Gün ışığını kendimce lütuf sayıp
İsyanlarımı biriktirdiğim yüreğimi istiyorum
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Usulca nemlenen gözlerim
Ayrılıklara bağlanan yüreğim
Bir göç taşır yersiz yurtsuz karanlıkta
Gölgem bile olsa doğmalı inadına...

15.10.2003                     Mustafa GÖKÇEK

ALDIRMADAN YÜRÜ

Aldırmadan yürü ahım kalacak sonra
Rüzgarın olmazsa külün dolaşır ortalıkta
Gün batımı can bedende tükenir belki
Sevmelerimiz bile firari ağlamadan yürü
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Mavzerini doğrulttuğunda kanım akmaz
En güçlü yaranın kurşunu yüreğimde
Atış poligonuna gerek yok on iki için
Kırmızı bir gül yeter be çingenem

İntikam saati yüreğimi sızlatıyor
Duygularımı katledip katilim olma
Gururlu ve onurlu ol daima aldırma
Ama ne olur yüreğimi parçalarcasına yürüme...

20.10.2003 Mustafa GÖKÇEK

     DOKUNAMAM DÜŞLERİME

Serseri bulutlar düşlerimi topladı yine
Beyhude kederlerimden geçtim
Hazinemdir dokunamam düşlerime
Gece olduğunda ve ben üşümezsem belki

Zalimlerin kahyaları çoğaldı
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Yükseklere bakmaktan ayaklarına
Çorapları giymekten gocunanlar
Başkalarının başına der, ayaklarını unutanlar

Göçebe uykumun yarısı geceye gebe
Şarabın koruğunu aldık bekletmeye
Ateşin közü düşlerimde soğudu
Biriken düşlerimin sandığına kilit vurdum...

23.10.2003                               Mustafa GÖKÇEK

BİR GÜZELLİK

Sıcaklığını duyuyorum vuslat yakın
Yumma gözlerini uyumamaya çalış
Sabah olunca bir güzellik ülkemde
İçimde bir ıslaklık yağmurdan sonra

İsyanlarına kucak açtırmayan dostlar
Alçaltın benliğinizi kırılan kalemlere
Seyirci kalmayın küçük bir serzenişe
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Tabutsuz, kefensiz yollayın beni...

23.10.2003                      Mustafa GÖKÇEK

RÜZGARLA SUNULAN MELEK SESİ

Bir rüzgar, bir deli rüzgar
Uğulduyor, uğulduyor, uğulduyor
Masamda bir melek, azrailmiş
Kulağıma, ölümden yana bir şeyler fısıldıyor

Mabedimde Tanrıyım ya, sorguluyorum
Cesaretimle siluetine baktığımda
Gözlerimle bıyık altı gülüşünü yakalıyorum
Daha sıran var diyor, merak etme...
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26.10.2003                         Mustafa GÖKÇEK

   AYDINLIĞIN GÜLLERİ

Bana bir şeyler çağrıştıran imgem düşümde
Soluk benizli denizde ve bir takadayım
Yozlaşan parmağımda dikenin kanı
Hiçliğin peşindeyken bir demet gül yüreğimde

Damarda kan durmaz diye boşa akan kanlarımız
Karanlığa çoğalttı aydınlığımıza koşan gülleri
Karalar bağlayıp kıyıcığımıza çöktüğümüzde
Nice ağıtlar ağıt olur şenliklerimizde

Cihan dolaştım esaretimi anlatmaya
Kör dövüşü yapan aydınların güllerine
Topraklarının bile topraksızlığını
Anlattılar, anladım ama nafile
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İçimi sızlattılar kanayan parmağım gibi
Oysa kanayan yüreğim aydınlığın gülleri
Alnında ışığı hisseden aydın topraksız
Toprağını güllerle bezeyen aydın, dikensiz olur...

27.10.2003                                  Mustafa GÖKÇEK

A-SOSYAL ŞAİR

Dışarıda çöp kamyonlarının gürültüsü
Balkonda hijyenik şiirini yazan şair
Bence içeri girmeli açık hava ilhama zararlı
Hem gürültü, hem okumama a-sosyal şair

Şair kalem tutmalı ekinli ve esinli olduğunca
Çiftçi buğdayını ekmeli sıcak ekmekleri kucaklamalı
Aşık sazının telleriyle esmeli ozanlığını bellercesine
Kalem tutan eller nice şairleri sosyalleştirmeli

01.11.2003                                   Mustafa GÖKÇEK
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ÇILGIN GÖÇ

Ayrılıkların en çılgını nedir dersiniz
Kuşatılmış yüreğimce göçleri yaşamak
Aşkın son bilmecesi gecekonduda başlar
Gözyaşım bittiğinde yağmur yağar

Çılgınlıklar yiter göçlüğün yittiğinde
Kuraklığın pekiştiği yer sarmadadır insanı
Yıllardır beklediğim güz mevsimi
Yağdırmasa da yağmurunu çocukların üstüne

Balçık gibi yoğrulan çamuruna
Ayrılıklarımı, hüzünlerimi katık ettim
Artık sensiz gelen sabahlara da günaydın
Mülteci yüreğim bedenimden ayrı, yine göç yaşıyor...
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15.12.2003                           m.gökçek

ÇALIŞIRKEN

Sana şiirler sunarken Amadeus Mozart kulağımda
Yüreğim lirik bir keman sesiyle isyanlaşıyor
Tuttuğum kalem, yazdığım kağıt şeffaf
Elim, elim değil sanki kayıyor ıslaklığıyla

Yozlaşan dünyada virtüöz  değilim
Sende şiirlerimi kucakla, Amadeus’u dinle
Ve sakın bana, duvarda asılı mavzerimi indirtme
Çünkü meskenim artık evim oldu...

22.12.03                                               Mustafa GÖKÇEK
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SANCIM İSYANIMA

Kavrulan insanlığıma yanarım
Sabahlar tez olmalı, içimde isyanım
Sancılıyım, ocaksız köylerimden yana
Odun yerine yansam ocağınız tüter elbet

Umurunda mıyım memleketim
Hasretin sarıyor ne kadar ıslansam da
Badanasız evimde, kandilin ışığında
Kandilin isini sil çocuğum, iki damla gözyaşınla

31.12.2003                                       Mustafa GÖKÇEK
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KÜLLENDİM

Bir söğüt gölgesinde anılarımı dinliyorum
Ekmek arası sigarama katık
Tuz bulamacında soğuk namlular
Unuttun mu beni anne, öpmeye kıyamadığın oğlunu

Yeryüzündeki acılar yüreğimi kanattı
Savrulan külümle kendimi yarattım
Sarhoş oldum anne, mey sandığım kanımı içtiğimde
Hava puslandı yağmur yağıyor, yoksa söğüt mü ağlıyor

Geceler olunca konar göçerim
Bir göçmen kuşu olurum, suçüstü dağlanmadan
Kabrine gelirim karanlığın bağrında
Küllendim artık anne, geliyorum çam ağacıyla...

03.01.2004                                           m.gökçek
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MUM GİBİ

Gibilerle doldurduk şu yaşantımızı
Karanlık yollardan ırak, mum barındırdık
Hiç yoktan mum iyidir desem de
Yine de ışığı bulanı tanrı affetsin

Ağlaşırken mumun ışığında ve bir köşede
Romantizmi yakalamıştı insanoğlu
Yıllar yılları kovaladı, zavallı Edison
Bir aşık bile olamamıştı, bu dünyadan göçtüğünde...

04.01.04 m.gökçek

Mustafa Gökçek
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Unutuluşluğun isyanı

UNUTULMUŞLUĞUN İSYANI

Hani bazılarınca efkarın derdi unutulmuşluğun anısıdır
Aşkı görmek aşkı yaşamaya yeter mi gözüm
Yaşam girdabı bir oyunsa düşmemeye bakmalı
Bu oyunun mağlubiyeti nedense yaşamımın önceliği

Kaderci değilim ama feleğe de sözüm yok
Yargılanmadan karalığa ferman verilir
Bu limandan bana fayda yok rüzgarım yetersiz
Yarama merhem olmak zamana düşer

Üşüyorum hırkanı ver dostum titretmeden
Ama bakışlarını yumuşat gülümse biraz
Özgürlüğün caddesinde unutulmuşluğun isyanı
Çırpınan yüreğim hazanda gazel yaprağı

Ayrılığa dayanamıyorum yalan olma
Bırak, bırak artık şu pis bohçalarını
Sarılma artık bana lekeli madam
Unutulmuşluğumun isyanını yaşıyorum

09.10.03                                  Mustafa GÖKÇEK
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Mustafa Gökçek
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Vazgeçtim

VAZGEÇTİM

Vazgeçtim, vazgeçtim onurumdan avunmaya değmez
İnsanlığından çıkmış emekçi üç kuruşa talim eder olmuş
Değil mi ki kötüler iyi, iyi kötü olmuş
Vazgeçtim böyle yaşamaktan el-etek öpmekten

O kız oğlan kız, dağlara kaldırılmış
Erdem, erdemsizliği yaratmış
Yüreğimde sakladığım bir kurşunmuş
Değil mi ki kan, kansızlığı peşkeşlemiş

Vazgeçtim bu dünyadan, dünyamdan

14.03.05                                 M.Gökçek

Mustafa Gökçek

http://www.antoloji.com


www.antoloji.com - kültür ve sanat

Yalan

YALAN

Gözlerimi yatırıp uzaklara
Bakıyorum işte, öylesine
Yaşamak ağrısı saplandı boynuma
Yaşamak, başkası içinde olsa

Pusatsızım, artık mavzerimi astım duvara
Ve yüreğimi rehin bıraktım, yüreklice
Cesaretim onmaz yaralarla
Yol bitiyor artık ve ne olur, ne olur yalan de…

03.01.05                                          M.Gökçek

Mustafa Gökçek
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Yılbaşı

YILBAŞI

Gözlerini daldırıp uzaklara
Gönlümü düşürüp geçmişime
Sardığım hediye paketlerinin coşkusuyla
Ellerimle yüreğimi sundum sana

Canımdan öte bir can gibisin yaşlı bedenimde
Susuzum sana gözlerim nemsiz, ama yaşlı
Kalbimin ortasında saklı bir mermi
Avuçlarımda kalan barut kokusu

Etimle tırnağım, yoksun
Yoksun artık bedenimde
Adına yaşamak diyorsan
Usandım artık böylesine umutsuzca

Ve sen daha demin, çıkınımı karıştırırken
Zulamda, sana vereceğim hediye
Çıkınımda değil, yüreğimde saklı
Oysa kapına bırakacağım, giderken ve paketsiz tek bir mermi…

30.12.04                                                Mustafa Gökçek

Mustafa Gökçek

http://www.antoloji.com


www.antoloji.com - kültür ve sanat

Yiğidin Arkasından

Yiğidin Arkasından

Bir garip oturmuş derlerse
Yıllar öncesine gittim, geldim
Yıllar sonrasında bir düş gördüm
Muştumudur ki ölümüm sizlere

Yiğit oldum bir kez
Sevdalandım yarınlara
Gül ektim, diken biçtim
Ayağım kanarken, ben ölmedim ki

Benden gittin ama, yaşıyorum işte
Susuzluğumu ararken, suya muhtaç
Tenim kurudu, ama sen gittin işte
Ve belki de kuşa, kurda kul oldun…

(Şükran KURDAKUL’UN anısına…)

Mustafa Gökçek
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