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BOŞ MEZAR

B U  S AY I DA

 

 İşte kapınızı tıklatıyorum, ölüm var ay gardaş haber vereyim, olur ya aklından 
fırlayıverir, bu dünyanın cangaması içinde, nefsin okşandıkça kuyruk dikelir, farkına 
varmadan aslan olursun, hizmetine girer tilkiler kurtlar, dünya güllük gülüstanlık sa-
nırsın, yediğin önünde yemediğin çöp, şükür makamını teget geçersin, var git ölüm bir 
zamanda yine gel türküsün dinlerken ritim tutarsın.

 Koy söyleyim tekrar olsun ölüm var, yanımızda yönümüzde her yerde, ekranlarda 
canlı canlı izlerken, öküzün trene baktığı gibi, bakarız gözümüz alacalanmaz, yüreği-
miz et parçası it yemez, komşumuzda çığlık kopar bir gece, başımızı yastıklara gömeriz, 
nasıl olsa acısını paylaşan, biri vardır arar çıkar gelirler, diye kendimizi sorumluluktan, 
kenara atsakta kurtulamayız.

 Her doğan ölecek ölmemek yasak, yasağı delecek yok başka yasak, herkes bir 
hayırlı ölüm peşinde, kimi gökte yiter suda kaybolur, kiminin ölüsü dirisi olmaz, gelirse 
habersiz gelir her ölüm, gidenin peşinden sözler yarışır, kimi cehenmemden çukur der 
geçer, kimi der cennete açılan kapı, beyaz bir kundakla pazara gelen, siyah bir takımla 
girmez mezara.

 Boş mezar dediysem beleşte değil, mezar da mezar ha gireni yutar, ne tahtaya 
hacet ne de birkete, etrafında yine kendi mamulü, yanını yönünü örtecek kadar, sıra sıra 
kerpiçleri dizilmiş, bakınca insanın canı çekiyor, hele bu da benim gibi şairse, zaman 
kısa ben yorgunum yol uzun, bu mezar bedava n’olur nasip et, Efendime komşu sekiz 
karışlık, Cennet’ül Baki’de konak olayım.    
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