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Necip Fazıl KISAKÜREK
-ustad, Necip Fazıl KISAKÜREK anısınaKayboldu düşlerimden kabuslar
Yumurtladılar yuvada baharı kuşlar
Kovdum kışımı
Unuttum matemli şarkılarımı
Onun şiirleriyle.
Susuz yeşerdi ümitsiz çöller
Sevinç gazelleri besteledi bülbüller
Sevişti arılar çiçekleriyle
Kafamdan göç etti ümitsizlikler
Onun şiireleriyle.
Koyboldu metemli gazellerim
Unutulmuş garajlara itildi anılarım
Aktım, sabır üreten barajlara
Şaha kalktım, zincirlere, yıldızlara
Onun şiirleriyle.
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Tuz Ekiyor Gözlerim
I
Kahrolası ilhamlarım
Kara bulutları saldı düşüme
Hava soğuk, ensede yılan gibi
Kar yerine
Korlar yağdı içime.
II.
Yanar durur yüreğim
Ürkek, kısık çığlıklarda…
Isınıyor, soğumuş bedenin göğsünde annesinin
Ayazlı kış sabahında bir yetim;
Balyoz balyoz gözyaşları düşerken yere,
Tüz ekiyor gözlerim sayfalarıma;
Tenim titrek
Tercüman oldu kalemim duygularıma
Kekeliyerek.
III:
Öfkesinden suyu kurudu çölün
Havası bozuk havanın
Alnım yerde
Kum alıp götürüyor nefesim ciğerlerime
Boşuna mı?
Yeşertir mi gözyaşlarım bu ümitsiz çölleri,
Dindirir mi acıları mazlarımın! ...
Zülme değil koklamak için eğil,
Toprak deyip bastığımız yerleri.
Kan kokuyor
Secde ettiğim her yer;
Bozuyor ihlasımı
Ayyuka çıkan sesler…
Nal sesi, kuş sesi, değil bunlar
Kahkahaları, kokuşmuş vicdanların,
Ağlayışları ne acı çocukların…
Şehadetleri yarım bırakan
Uçakların, bombaların sesidir kulaklarımda.
IV.
Arkamda saf saf melekler
Tutuklamak için
Secdeden kalkmamı bekler.
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Kurdum Pusumu Korkularıma
Kurdum pusumu korkularıma
Hücumlarıma yem oldu acılarım.
Bombaladım yıldızlarla gecelerimi
Vız vız diye çosana dek arılar,
Yaradana açtım günahkar ellerimi
Rehmeti yutkundular.
Ve çostu azmim
Girdim şehadetlerle gediklerinden çeğın
Tahrip ettim yuvasına
Pusu attım yollarına arzularımın.
Bağladım zincirlerle sarhoş yaşantıları
Atıverdim mahzenlerime
Aydınlıklara boğdurdum karanlıkları
“Hoş geldin” diyemezdim gecelerime.
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Gündüz Oğlu Gece
Sordum sehelerimi
Yaşlanmış gecelere.
Arifler sofrasında
Yol sordum hecelere.
Çimlendi mahzelerde
Çilekeş hakikatlar,
Son ümit
Bahar cemreyi bekler.
Bahar uzak
Engeller sert
Kılavuzlar hain namert.
Yol namert, hece namert
Gündüz oğlu gece namert.
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Acıların Ayak İzi
Dolaştı yüzümde yıllar, acılar
Silinmedi acıların ayak izleri,
Ağlaşır gözlerim anıldıkça anılar
Güldü göz yaşlarıma resmimde ki yüzlerim.
Talihim belki yeşerir diye
Taşırım ömrümün arşivlenen yükünü.
Gözlerim gezinir ayak dibinde
Ararım doğrulmadan ölümsüzlük otunu
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Akıllar Sahibini Boğmasın Artık
Fırçalar,
Matemleri çizivermesin.
Bakışlara gülsün tablolar artık.
Kalemler,
Kederleri mısralamasın.
Duyguları okşasın şiirler artık.
Kitaplar,
Fikirleri canı yapmasın.
Akıllar sahibini boğmasın artık.
Atomlar,
İnsanları tutsak etmesin.
Medeniyet uygarlığı yıkmasın artık.
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Artık Ekilmiyor Tuzlar
Artık Ekilmiyor Tuzlar
I.
Artık ekilmiyor tuzlar
Tadı kalmadı baharın
Doğurmuyor toprak ana
Gülmüyor güneş
Gülmeyince şiirler şairlerin.
Bulutlar kısır baharımızda
Aranıyor güz
Ucuzladı geceler
Karaborsa oldu gündüz.
II..
Her nedense sağılmıyor pınarlar
Denizler susuz
Çatladı susuz eller/şakaklar ıslak
Boş dolaşır bulutlar hayatımızda
Testisi çatlak.
Yazmıyorsa kalemim
Damlamıyorsa odam
Neden önümdeki sayfalar ıslak.
III.
Korkun olmasın sevdiğim
Taksitledir artık ölmek
İthalı durduruldu tebessümlerin
Karaborsa oldu gülmek.
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Çınar Gibi
Ördüm sözcükleri, kapısız, penceresiz.
Acılar için döktüm sokaksız mısraları.
Şiirlerim çeşmesiz
Susadı kalem uçları.
Gör bak nasıl yeşerdim, susuz, topraksız
Ümittir acıların bu yanışları.
Ördüm odaları harçsız, dikişsiz.
Sevgiler için kurdum elemsiz sarayları.
Duygularım bacasız
Üşüdü ilham elleri.
Gör bak nasıl ısındım odsuz, güneşsiz
Ümittir acıların bu yanışları.
Ördüm fikirleri hilesiz, nakaratsız.
Zulümler için kazdım çıkışsız mahzenleri.
Kalemim acımasız
Sır oldu metem güftecileri.
Gör bak nasıl büyüdüm eşsiz, rakipsiz
Ümittir dalların uzayışları.
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Gelecektir Çocuklar
- Baş Öğretmen Atatürk anısına
Gelin,
Bir pazarlık yapalım, sizinle ey insanlar
Sizin olsun mutluluklar
Neşeler, güzelliklerin hepsi
Sizin olsun sevdiğiniz ne varsa;
Bana çocukları verin.
Onlarsız bakamam geleceğime
Geçmişimi yaşıyamam onlarsız.
Olgunlaşıyor çocuklar bende
Ben çocuklarda gençleşiyorum.
Bilgiyiz, sevgiyiz çocuklarda
Çocuklarda doğar, çocuklarda yaşarız.
Gelecektir çocuklar
Yol oluruz çocuklara
Tohum olur, güneş olur / çimleniriz çocuklarda
Gelecekte doğmak için / çocuklarda yaşarız.
Gelin ey büyükler
Bitirelim sizinle pazarlığı;
Sizin olsun ne varsa aklınızda
Çocukların dışında.
Bana çocukları verin.
Biliyorum, büyüyüp gidecekler
Bir veda partisinde diyecekler, ELVEDA.
Gitmiyor çocuklar, giden büyükler
Göreceksin biliyorum, yarın dönecek çocuklar.
Bilgiyiz, sevgiyiz çacuklarda
Çocuklarda gizlenir, çocuklarda yaşarız.
Gelecektir çocuklar
Yol oluruz çocuklara
Tohum olur, güneş olur/çimleniriz çocuklarda
Geleceği kurmak için / çocuklarda yaşarız.
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Kalemim Toy
Delirdi ilhamlarım
Mısralarım bulanık/ akar Nil gibi
Nil gibi umutlar akar
Zülmün kurbanlarına.
Sulanır, tazelenir acılar
Uzun kış gecelerin ayazlı karanlığında
Mazlumlarımın.
Tercüme edemiyor dizelerim
Hissettiklerimi.
Acılar yutkunurum renk renk, boy boy
Feryadım ondan sönük.
Onun için dargınım kaplızan mısralarıma;
Kalemim toy
Uzun kış gecelerimle onun için aram bozuk.
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Kalplerdeki Nur
Nebiler şahısın, kalplerde nursun.
Nerde sorun varsa, orda çözümsün.
Dikenli yollarda, rehber olursun.
Çileli dünyada yarsın Muhammed.
İzinde yürürken, yücelir şanım.
Ah.görsem yüzünü yok olsa canım.
Sana siper olup, aksaydı kanım.
Şerefsiz dünyada, şansın Muhammed.
Gecemizi boğup, gündüzle geldin.
Özünle, sözünle çağları deldin.
Yüce Kur-an ile batıla seldin.
Karanlık dünyada, nursun Muhammed.
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Kurtulmak istiyorum
Tirelendi duvarlar
Üzerinde yeşillikler ıslak kürk gibi
Tavanlarda küflenen damlacıklar
Ağırlaşıp ustra gibi
Düşüyor balyoz gibi enseme.
Pareleniyor düşlerim,
Islanıyor, üşüyor hayallerim
Veremiyorum kendimi, kendime
Kurtulmak istiyorum
Tekmelesem gökyüzünü
Dökülse bir bir yıldızlar,
Karanlık sokaklara odama asıversem;
Çift çift kullansam gezindiğim yollarda
Kurtulmak istiyorum
Tökezletemez ülkümü /paraleller, meridyenler
Başımı döndüremez, bin kez hızlansa yerler
Yerçekimi durduramaz azmimi
Yutsada beni kabirler
Hakk'a uçmak istiyorum.
Reşat Önder

