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TORUNU GÖRÜNCE BÝZÝ UNUTTU
Ekleyen sefa
Cuma, 02 Ekim 2009

AFET KIRAT

Hecenin güçlü þâiri Afet Kýrat, erkek torun müjdesini alýnca bizleri unuttu. Kýrk günlük olan minik Kerem Berk Örsdemir&rsquo;e
uzun ömürler diliyor, Allah analý babalý ve anneanneli büyütsün, diyoruz.

KEREM BERK ÖRSDEMÝR

Yaklaþýk iki aydýr ortalarda görünmeyen, Üçüncü Yeni&rsquo;nin deðerli hece þâirlerinden Afet Kýrat, meðerse beþinci torunu K
Örsdemir&rsquo;i karþýlamak için Niðde&rsquo;ye gitmiþ, dört kýz torundan sonra erkek torun gelince de bizleri unutmuþ...
Þaka bir yana, Afet Hanýma &ldquo;gözün aydýn&rdquo; diyor ve Kerem Berk&rsquo;e hayýrlý uzun ömürler diliyoruz. Ýki kýzýn
torunlarý Aminenur Duygu, Ayþenur Aslý, Asude, Ahsen Þeyma&rsquo;dan sonra beþinci torun Kerem Berk&rsquo;e kavuþan,
Afet Kýrat&rsquo;a da, evlatlarý ve torunlarýyla birlikte saðlýk ve esenlik dolu nice yýllara diyoruz.
Bu arada Afet Hanýma, torunlarý için þiir yazýp yazmadýðýný sorduk; &ldquo; Ben onlarý seviyorum sadece öfkelendiðim zaman
yazýyorum&hellip;&rdquo; cevabýný alýnca, torunlarý için þiir yazmadýðýný öðrenmiþ olduk.
Biz de, Afet Kýrat&rsquo;ýn sitemize eklediði son þiiri yayýnlýyoruz:
DERTLÝ ÞAÝR
Nedir ey dertli þair! Bakýnan meçhul nazar
Serilmiþ yerde durur ak kâðýttan seccade
Kalem kýbleye dönük durmaz aþk ile yazar
Damla damla çileye döküldükçe al bade.
Bu aþkla titredikçe tutuþup yanýyorsun
Birleþen heceleri artýk kýskanýyorsun.
Nedir ey dertli þair! Kâðýda düþen leke
Sýrtýndan býçak yemiþ kuþ gibi sendeledin.
Kanadý açýk durur baþucunda meleke
Hecelerin içinden hangisini eledin?
Gam düþen hecelerin narýyla yanýyorsun
Üç beþ sefil heceyle yazdým mý sanýyorsun?
Nedir ey dertli þair! Bu çaba, bu arbede
Senelerce yazdýn da söyle þan mý kazandýn?
Nasýl kalýrsýn öyle saatlerce secdede
Nasýrlý alnýn gibi harfler nurlu mu sandýn?
Ýlhamýn aleviyle durmadan yanýyorsun
Anýlarý bohçandan çýkarýp anýyorsun.
Nedir ey dertli þair! Bu karmaþýk ifade?
Uykudan mý uyandýn yazdýðýn belli deðil.
Dua et gelecektir ilham sana amade
Allah&rsquo;ýn takdirinin önünde durma eðil.
Her zora düþtüðünde öfkeden yanýyorsun
Anlýyorum yazmaktan artýk utanýyorsun.
AFET KIRAT
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