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Ölümün Kaçınılmazlığı

..: Ankara yağışlı bir gece daha yaşıyor
bardakdan boşalıyor isli sisli göz yaşı güzeli
gecesinin zifiri karanlığına iniyor mavisi
ağır aksak ölüyor mutsuzluğu çeviremiyenler
..:ölümle ölüm arası ölümle sona eren
gecenin koynunda bitmeyen sancılar
mor sümbüllü kapıların açılmasını bekleyen
umutlarına çoğalıyor güneşe yüreyenler
..:ay eşlik ederken hüznüne
seranat yapan yıldızlar dökülüyor
yitirilmiş zamana inat
atıklar yitiği acıların artığı ağlıyor
ve … her defasında ;
asi mavi mor gecenin
sıcağına sulanan
rengi çizilemeyen
yürek vuruşu
vurgun yemişliğin
karasını bağlıyor
..: karanlığın gecesine avunması
avunmalar avutması avuntusu değil ki ,
kırmızı ruhun gece bakışlarında
ölümün kan bağışı kendini yaşıyor
ve …. kaçıyor küçük dozdaki ölümlerden
..:anlaşılamayan değişemeyen yürüyemeyen
alışılmış direncin kölesi sevgisizliğe inat
sonsuzluğun ruh tutkusu kuvvetine
gökkuşağı renkleriyle güneşi düşürüyor yeşile
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çiçeklerin üzerinde resimlerin lacivertliği
toprağında su damlası sesin çağlaması
bakma diyor bana bakma
akma diyor bana akma
oysa ben akmadan yaşayamam ki
ben bir çağlayanım
..:insana insan değerinde verilmeyen değer
kendine yürümesini bilmeyenin cezası
her anlamda en saldırıların en ağır biçimde
hevallerin hevvalsizliğine hevvalsiz hayasızlığı oluyor
/ güveni sağlamlaştırmayı istemek güvensizlik değildir
güven güvene dayalıdır sözümü kutsallaştırıyorum /
mantıksızlığın mantığını bile hayatlarına
bir kerecik olsun mantıklı öğüt dinlemeyenleri
artık ateş tesbihi sabır taneleri bile götürmüyor
/ yalnızca yaşamak değil nefes alıp vermek /
söyleyin !
tekrar yaşamı yılmadan anlamlı
kılmanın ne kadar çabası var
söyleyin !
her saniyede yaşamak için
altmış kalp bacıncı uygulanırken
otuz kalp masajı iki suni hayat öpücüğünün
ölmüş bir ruha ne kadar anlamı var
söyleyin ;
ruhum gök yüzü yağmurlarında ıslanıyorken
ne yaşar ne yaşamaz hayat sunan yaşam denizi
kırmızı kaçınılmazlığını şah damarıma hissettiriyorken
ölümün nabız yoklamasının kalbe ne kadar faydası var ?
Gülay GÖKTÜRK
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