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Büyülü mü değil mi bilmem
Bu şehir sonradan sevilir

Burada mikadandır tesbihler
Güvercinler taştan yontulur
Bilinen kokusu yoktur gülün
Yalnız serçe vardır sokaklarda
Ne gezer keklik, sülün
Ne gezer mavilibaştankara
Burası köy-kasaba değil; nâmı büyük Ankara” (s.13)

Şeker’in şiirini menzile doğru ilerleyen yalnız, ya-
payalnız bir süvariye benzetebiliriz. Bazen rahvan, 
bazen dörtnala giden kararlı bir süvariden söz ediyo-
rum. İstikameti üzere giden yağız bir süvari… Bazen 
de henüz keşfedilmemiş hisarlarda, içinde Fetih Su-
resi okunmamış kale burçlarında şiir severlerin ilgi-
sini bekliyor mezkûr “yağız atlı süvari.”

Mehmet Şeker’in şiirinde karşımıza çıkan ilk ayı-
rıcı unsur, hayatın ve aşkın mısralara olağan haliyle 
yansımasıdır.

Şeker’in şiirinin bir ucunda aşk var; bir ucunda si-
tem var… Münevver kaygılardan neşet eden bir si-
tem… Sitemin iç dinamiklerinin arasında ise ümide 
çalan bir bekleyiş göz kırpıyor.

Şiirlerdeki kelimeler maharetli bir duvar ustasının 
taşları gediklerine özenle koyması gibi düşünülerek 
örülmüş mısralara…

Akşamdan sabaha çalakalem yazılmış şiirler değil 
bunlar; tefekkür ufuklarından kopup gelmiş dizele-
re…

“Dem Dem Demokrasi” de tashihsiz ve tarifsiz şiir 
zevkine ulaşmak mümkün… Tashihsiz bir şiir zevki-
ne varmak isteyen sahaflardan Dem Dem Demokra-
si’yi temin edip okusun.
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Buz ve Atəş
 
      u Nemət Tahir 

Qəlbim yara, gözümdə yaş,
Duz yaranı göynədərmi?
Könlümdə buz, sevgim atəş.
Od buzları əridərmi?

Öz qarğışım tutub məni.
Dost nəfsinə satıb məni.
Kor quyuya atıb məni,
Haqq səsimi eşidərmi?

Şaxta vurmuş ürəyimi
Daşa dönmüş diləyimi
Xəzan olmuş gəncliyimi,
Qış günəşi isidərmi?

Sevgi yaşadar insanı,
Kindən,kinfrətdən yıxılar.
Aşkar olandan sarsılmaz,
İnsan qəflətdən yıxılar.

Doğru sanmam gördüyünü,
Fikirlərim cin düyünü,
Azalıbdır toy-düyünü,
Dünya matəmdən yıxılar.

Burnumda çiçək qoxusu,
Gözümdə səhər yuxusu,
Qəlbimdə hicran qorxusu,
Sevgim həsrətdən yıxılar.

Bərk sarıl haqqın ipinə,
Haram girməsin cibinə,
Hamı həyatın dibinə,
Öz zirvəsindən yıxılar.


