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İSMAİL KARAKURT

Uykulu Bahçe

Bil ki bahtım siyaha çalmaz, her mevsim
Senin siyahçığın ay ışığı oluyor kalbime.
Sol yanının karanlığı dindirirken fırtınayı 
Gözlerinin daveti: Bir sabah, bir kuş...

Bir sabah bir kuş gökyüzünü uçarken,
Bir çiçek açarken yüzünün saflığını
Bir tüy düşürüyorsun tütsüler içinde 
Bakışlarının suresindeki hafızlığıma.

Bulutlarım geziyor böğründe ırmağın;
Bir elma kokusunda buluyorum kendimi.
Bir gecede; neşeden köpürmüş hazla 
Ey nur tanesi! Uykulu bir bahçeyim şimdi.
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MEHMET AYCI

Karanlıkta İlk Oda 

Her şey bir yaz ikindisinde başlar diye geçerse
İçinden ince belli az sevilmiş kızların
Güzelliğine yaslanan taze eriklerine
Kavun tadına yaslanan kızların bakışından
Aşk da süzülür elekten başak da, yaşamak da
Yâr da sızlar, yara da kapalı bıçaklar da
Sızlar ilkyaz içinde
Öyle iner yazıya...

Aşk bir kekliktir tez uçar oysa hayat bir turaç
Diklenir kanatlarıyla en muhkem sözcüklere
Ondan kesilir kulacı karanlık denizlerde
Tanrının izniyle uçan bir kuştur oysa tutku
Yazın serin yaylaklarda dolaşır
Kışın iner ovaya...

Ova bir yazıdır dilinde annemizin
Nasıl ki yazgılıysak öyle yayılır ılık
Bir ikindi içimizde daima ergenliğin
Kanatlarını taşır, bir keklik, kınalı ve sürmeli
Varsın vurulsun turaç, söz, bitince dalgınlık
Aşk başlar kayalarda yeminli sarmaşıklarca
Yeşerir söz düşünce yüreğe batan kıymık

Tabir edilir rüya...



MEHMET AYCI

Dinginlik Burcu

Ben rüzgârı çekiyorum dünya umrumda değil
Yandıkça uyanıyorum ruhumun parmakları
Rüzgâr da umrumda değil, nasıl olsa yaşamak
Bir aymazlık ağacı, çırpındıkça dallarım
Ruhumu çırpıyorum dökülen meyvelerden
Bir şiir, hiçbir çeki tartamıyor sözleri
Çözdüğüm sözcükleri yalnız Allah biliyor
Yalnız Allah’a aşina ateşi tadan dilim…

Siz nedense,
Bir midye kabuğuyla, bir yaprakla,
Serin bir kuytuyla yeryüzünü
Yağmuru, toprağın rüyasını, 
Ateşin sudan suyun ateşten öğrendiğini
Küçümser oluyorsunuz her gece ağdığında
Oysa ben,
Gecenin saçlarını öperek açılıyorum
O karanlıkta saklanan muhteşem yalnızlığa
Ondan kanatlarım var, fırtınada sarsılmayan
Muazzam gemilerim
Allah âlim…

Ey beni bilinmezden yaratan
Bilinmezin bilgisinden yaratan
Bilginin inceliğinden yaratan
Suyuma toprak katan ateşle kıvamlandıran
Rüzgârla mayalayan güzel Allah’ım
Oyunum ayinime karışıyor bağışla
Ayinime oyunum…
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