Ali Asaf Rana
- şiirler -

Yayın Tarihi:
22.12.2020

Yayınlayan:
Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine
aittir. Şiirlerin kopyalanması gerçek veya elektronik ortamlarda yayınlanması, dağıtılması Türkiye Cumhuriyeti
yasaları ve uluslararası yasalarla korunmaktadır ve telif hakları temsilcisinin önceden yazılı iznini gerektirir. Bu
doküman, şairin kendisi veya temsil hakkı verdiği kişinin isteği üzerine Antoloji.Com tarafından, şairin veya
temsilcisinin beyanları doğrultusunda yayınlanmıştır. Bu dokümanın yayınlanması kullanılması dağıtılması
kopyalanması ile ilgili husularda ve şiir içerikleri ile ilgili anlaşmazlıklarda Antoloji.Com hiç bir şekilde sorumlu ve
taraf değildir.

Ali Asaf Rana
Eserleri:

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Adına Şiir Desinler
Ben yıkık bir yol kenarı durağının yalnız mahkumu.
Kelimeler, dilimden düşenler
Yola, yolcuya, gelene ya da geçene
Gelmeyene ya da hiç gelmeyecek olana
Dertlerimden bin demet
Bir demet gülün hatrına…
Pencereler diyordum,
Uzak dağların tek şahidi buralarda
Yüksek binalar arasında kalmış ruhumun
Rezidans çırpınışında o pencereden bir diğerine
Koşarken
Ben
Aynı dağın
Uzaktaki aynı yolun
Aynı yolda aynı durağın
Ben yıkık bir yol kenarı durağının yalnız mahkumu
Kara yollara beyaz çizgiler yakışır
Bitmeyen kilometreler metreler metreler
Aklımda çığrışır
Şimdi bir şelale sesi duyduğum
Suyun çığlığı
Uzaklığın nefesi ensemde kaynamakta
Bir motor sesi metal kargaşası yarıyor ruhumu
Oturduğu yerden kalkan gözlerim bakıyor
Ufukta bir silüet
Beklenene dair bekleyişe dair herşey ve
Hızla önümden geçen o metal yığınından geriye kalan toz bulutunda
Bütün hayalim resmedilirken
‘Esra’ rlı gözlerin yeter bana diye
Bin teselli…
Bin umut geriye kalan
Bir kanun resitali yükseliyor damarlarımda
Bir ezgi mırıldanmakta dilimde
Ve adına şiir desinler
Seni gördüğüm o ilk anın heyecanıyla dökülen kelimeler emrinde…
Ben yıkık bir yol kenarı durağının yalnız mahkumuyum
Bakınca göremez kimse beni
Bir beden iki göz bir insan vücuduyum
Ben benden ötede gizli bir, birkaç, birçok benim
Ben,
O kız çocuğunun vicdanı
Senin yeniden yeniden sabırla işlediğin ellerinim…
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Hamallık
Zamanın emanetini taşıyorum
...zamansız elime kondurulan...
...bir zeytin ağacı hikayesinin,
...asırlık sırrını taşıyorum.
Bir bilseniz diye başlama
...ihtimali olan konuşmalar,
...bilemezsiniz diye devam edecek
Ben, kimsenin kimseye
...söyleyemediği
...sırra hamallık ediyorum.
Hamallık dedimse
...memnunum,
Asrın çilesini çekmiş
Medeniyet kıvranmalarından
Arta kalan
Memleket sevdası şiirlere konu bir
...toprak parçasından payımıza düşen yükü
Gururla taşıyorum.
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Kibrin Sarayları
Kibrin sarayları yıkılıyor bir bir
Firavun'un çöl kulelerini yıkan bir damla su...
Belkıs'ın sarayları rüyaları süsleyen bir hayalden ibaret...
Sultan Süleyman'ın mührü vurulmuyor artık...
İmparatorluk tahtlari hep sallanırdı.
Yüksek katlı binalar mahpusu insanlık...
Yükseldikçe alçaldık.
Zaman zamana gebe
Keramet kuklaların kendi ellerinde.
Nefes tükenecek bir nefeste
Napolyon'un paraları tükendi
Bizans'ın güneşi battı
Osmanlı bir cihan hulyasıydı.
Yokuş tırmanan mekanik parçalar gibiyiz
Tükenirken yükselen
Her yanımızdan gıcırtılar
Her anımızdan zaman yakıtı sızmakta...
Asırlar devrilmekte üzerimize
Ve tarih diye okutulmakta mekteplerde...
Bir muallim kafası yaşıyor zaman
Ve mekanın değirmen ruhlu sınırları
... çarpıyor bedenimizi yerden yere..
Kalem ehlinin son mürekkep sızısı
Kitap ehlinin son çağrısı kulaklarda. ..
Bir bekleyişin sonsuz sabrına sığınaklar kurduk...
Hayrola,
Hayrolsun.
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Medeniyet-muhabbet
bir gergef elinde
ömrün en gri renginde
işlenen insan...
zaman savruntusu kelimelere muhtaç
içimdeki en muhkem hazineler
bir harabat ehlinin çığlığına düşmüş
ontolojik tartışmaların varlık meselesi
gün ışığını beyaz iple ayıran kahinler
ve kapitalizm kitap raflarındaki ideoji degil artık
ekran grafiklerinde kaybolur ruh
elimizin kiri banknot seanslarında
cüzdanlar kripto
alışveriş sanal
ve aşklar facebook
radarlardan korkan metal yığınlarına
mahpus insanlar toplulugu
ve kolay geçelim diye köprüler yapılmıyor artık
yerin altından geçtik.
göğe selam durmak yok artık
ve kafamız bir android zamanın içine müptela.
özlem bir neslin geçmişe hasreti
bin neslin umursamaz haleti
çağ denen müptezelin önünde sürüklenen
her nefesin
bitmeyecek işkencesi
bir gergef elinde
zaman
ve işlenen en gri
renkte insan
memleket meseleleri yok artık
dudak ketum ve söz ne gereksiz atık
bir de ben kaldım bir saat akrebine
direndi ayaklarım
ya varmak o gergefte bir nakış olmak
ya kalmak geçmişte muhabbet olmak
hep bir tercih
hep kafa karışıklığı
bir devrim gibi yükselecek
medeniyet zorbasına
muhabbet karşıtlığı
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