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Hakan İlhan Kurt, 1976 yılında Tarsus’ta doğdu.2002 yılında 
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nden mezun oldu.

Töre, Kurgan Edebiyat, Siyah-Beyaz Kültür, İnziva, Herfene, Yeni 
Düşünce, Başarı Edebiyat, Şiar Dergi, Edebice ve Ayarsız gibi çeşitli 
edebiyat dergilerinde şiirleri yayınlandı. Hakkında, Özlem Kızıl-
cık tarafından 2018 yılında tamamlanan Hakan İlhan Kurt’un Ha-
yatı, Sanatı ve Şiirleri Üzerine Bir Araştırma başlıklı yüksek lisans 
tezi mevcuttur.

Kamu kuruluşunda memurdur ve Mersin’de yaşamaktadır.
Evli ve bir kız, iki erkek olmak üzere üç çocuk sahibidir.
Eserleri: Gülizâr Divânı (Ankara 2013), Kutalmışoğlu Süleymanşah 
Ululaması (İstanbul 2015), Belemir (İstanbul 2017), Köl Tigin Ün-
lemesi (İstanbul 2019), Gök Deyişler Al Betikler (İstanbul 2020), 
Gülizârnâme (İstanbul 2020).
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senden konuştuk

- O mâhîler ki deryâ içredir deryâyı bilmezler 
      Hayâlî

ham deyip yandığım yeşil elmanın
kurdu köke düştü senden konuştuk
derdinle dertlenip derde kalmanın
yolu büke düştü senden konuştuk

ıstakamdan arta kalan geriye
ne varsa pay ettim üç beş periye
çektiğim her taşı dizdim seriye
elim teke düştü senden konuştuk

yelesi boynundan taşan küheylan
yol bulup dağları aşan küheylan
güzel binse aklı şaşan küheylan
ağır yüke düştü senden konuştuk

dar gelir kainat maharet bu ya
şu uçarı ruha şu haylaz huya
bıraktım oltamı o azgın suya
yeme eke düştü senden konuştuk

iflah eder mi hiç kestiğin haraç
yazım çöl kuşandı koyağım kıraç
martini tüfekle yorduğum turaç
seke seke düştü senden konuştuk

kapattım tavlada beş kapısını
dubara evine eş kapısını
son hamlede aldım şeş kapısını
pullar yeke düştü senden konuştuk
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eşkıya yola inmiş perçemler darağacı 

ben usta leventlerin arasına karıştım
bir martı seni bulur bin yıldız beni taşır
uyumadım uyandım dalgalarla yarıştım
-beni hep geceleyin çağırma konağına
gemiler gelir gider yanaşır uzaklaşır
bir iskele misali gizemli yanağına

yaslandıkça kıyıya kalkıp kalkıp yeniden
rüzgârı tutuyorum rüzgârla doluyorum
yükü omzunda ülkem oluyorsun aniden
üstü başı dağınık o mağrur açlarından
-ben suya hasret kalan bağrımı suluyorum
karanlığa karışan o çıplak saçlarından

yelesiyle okşuyor savurduğum kırbacı
ardına canlar takmış şahlanan bir küheylan
-eşkıya yola inmiş perçemler darağacı
tahtlar zapt ediyorum deli âşıklarıyla
yüreğim avcıların menzilinde bir ceylan
alnından topladığım ayın ışıklarıyla

beni başkalarına bırakma sakın sen vur
özgürlüğün elleri kanlı oluyor mutlak
şu sert alımlı bulut şu iri damla yağmur
vazgeçmiyor sancılı sarsıcı kumarından
dudakların çekilmiş kandan alevli sancak
-ben de yakınım sana yanan şahdamarından
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kar bir daha kartları eli yeniden dağıt

anlarım gece vakti uykumu böldüğünde
hangi dilden ibaret olduğunu o sihrin
renklerini sağarım yüzüme güldüğünde
-çocukluğum sînemde köşe bucak çığrışır
çocukları kadardır güzelliği her şehrin
her çocuk gözlerinde emîn bir şehir taşır

seninle kıymetlenir bu tapulu arazi
ayağı ala kayrak yanı yamacı dümdüz
-elde güç dizde derman iman tartan terazi
dağılır tane tane tespihim hitabından
yağmalar durur yağmur dudaklarımı gündüz
kaç da gel geceleyin o masal kitabından

senden mi saklayayım şeytana uyduğumu
-sevap küstah aranır günah azamet ister
bıkana dek karıştır ortaya koyduğumu 
yaz-boz bana ilişir bendedir kalem kâğıt
oyunda mahir isen marifetini göster
kar bir daha kartları eli yeniden dağıt

parıldar gümüş gibi her kuzgun karasında
kalbinin ortasından mühürlenir her âşık
acı tütün emzirir kaşla göz arasında
dağların eteğinden sıyrılan dolunayım
-sancılı toprakları beslerim çalakaşık
ben nirengi noktası sağlam bir haritayım
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sûretin pusuladır göğsün kutup yıldızı

tarla kuşları döner ekinler haraç mezat
oysa koyar mı oğul açıkta peteğini
hızır değilim lakin kadem eyle el uzat
rengarenk çiçeklerle vadileri bezerim
ırmak olur toplarım kırların eteğini
o dik uçurumların uçlarında gezerim

bahar şarkısı dokur börtü böcek bir ağız
uyanınca coğrafya cemrenin avucunda
başım uca dağların doruklarından yağız
bazen keskin bir tipi bazen kopan bir çığım
mekân dizinin dibi zaman parmak ucunda
her nereye bakınsam kuytumsun sığındığım

ahlar yorgun düşecek o âmâ fenerler aç
fethe koyulmuş sultan kıyar mı ulağına
ister karaya çekil ister menziline kaç
ben belânın üstüne yürümeyi severim
ya ninniler söylerim rüzgârın kulağına
ya da esrik hâlimle kıyıları döverim

yağmur ki gözlerinin bulutlarından nezir
saplar durur toprağın bağrına çuvaldızı
bahtım kınına küsmüş dardağan bir medcezir
gelirim çekilirim hem derinim hem sığım
sûretin pusuladır göğsün kutup yıldızı
her nereye bakınsam kuytumsun sığındığım
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yalan değil

varım yoğum yüreğimde
gerisinde kalan değil
kara günde ereğime
durdum ise yalan değil

sekilerden seken ayaz
sabah sabah dolan niyaz
hayâlini siyah beyaz
kurdum ise yalan değil

aldım sürdüm av şanını
kekiğini yavşanını
o vadinin tavşanını
yordum ise yalan değil

tetiğinden tetiğinden
yaşı yetip yetiğinden
her aşığı yitiğinden
sordum ise yalan değil

vakit bedir ürkekliği
fırsat bildim erkekliği
kınalanmış bir kekliği
vurdum ise yalan değil

çayır çimen bağlı bağlar
başı karlı dağlı bağlar
kara dağlar uca dağlar
yurdum ise yalan değil




