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MANZARA

Metin Özarslan

İçimde yıllanmış yorgunluklar var
Her can sözü geçer zıkkım yerine
 Hânesi perişan yıkık otağı
 Benim kurak gölün karabatağı
 Kaybolmuş kaynağı kayıp yatağı
 Zulme akan bir nehirde yitmişim
Ben dünyaya geniş dünya bana dar
Tebessüm saplanır zıpkın yerine

Dibinde ışığı göreyim diye
Gecelere atıverip oltayı
 Vazgeçip lezzetsiz fani hazlardan
 Nasiplenip odlardan ayazlardan
 Yalın ayak başıkabak izlerden
 Gayptan gelip bilinmeze gitmişim
İne çıka dolaşıp biteviye
Nice taşa vuruyorum baltayı

Koyu bir efkâra kesmiş yollarım
Ölü denizlerden daha durgunum
 Firkat ile doldurup da koynumu
 Hakkın rızasına eğip boynumu
 Tezatlara duçar olan beynimi
 Kafatasım içinde eritmişim
Benim değil ayaklarım kollarım
Nefes almak için bile yorgunum

Çürüyüşüm artar durur gittikçe
Enikonu eksilmekte bedenim
 Bu ses benim değil bende söz bitti
 Kabuğum tükendi canda öz bitti
 Et kokmaya durdu tende tuz bitti
 Varlığımı bir yokluğa atmışım
Dağılan ruhumu tamam ettikçe
Ne kendimim ne şahsımım ne benim

[med-cezir]

OTUZ ÜÇ

Hasan Nalçacı

                          Oğlum Muhammed Ali’ye
Otuz üç yaşım ve omuzlarım var
İçime döktüğüm harflerim buruk
Affet Tanrım yeni farkına vardım
Omuzlarım bir kadın ve üç çocuk

Otuz üç yaşım ve omuz hizası
Apoletlerim var kalbimden ağır
Şairin gözünü kör eden dünya
Kimine eğlence kimine kahır

Omuzlarım Tanrım bana inan ki
Sana güvendiğim omuzlarımla
Ölümün kalbini kıran çocuklar
Göğün gözlerine bakıyor hâlâ

Omuzlarım Tanrım omuzlar gibi
Cephede yanyana duran yiğitler
İntikam mı bozar namazı yoksa
Mızrağın ucunda küflü şiirler

Omuzlarım sandım öyle değilmiş
Ömrümün yarası omuzlarımda
Omuzlarım aşkı omuzlar gibi
Bir gece yanığı tam alnacımda

Omuzlarım Tanrım taşıyamıyor
Dağların insana yüklediği yük
Bir dağ devrilseydi omuzlarıma
Hiranur’dan büyük Sina’dan büyük

Omuzlarım hakkı omuzlar gibi
Omuzlar sandığım omuzlarımla
“Kalbimiz iyice yatışsın diye”
Kalkıp omuzlarıma baktım aynada

Kandım âh dünyaya nasıl da yandım
Yandı omuzlarım nasıl dayandım
Otüz üç yaş için otuz üç âhım
Estağfirullah estağfirullah estağfirullah.


