'-'

TUGRULTANYOL

TOPLU �IIRLER
1971 - 1995

omo

TOPLU $iiRLER
1971 - 1995

Tugrul Tanyol; 1953'te istanbul'da dogdu. Saint-Joseph ve

Kabata� Erkek Lisesi'nde okudu. Bogazi<;i Universitesi Sos

yoloji Bi:ili.imi.i'ni.i bitirdi (1977). istanbul Universitesi'nde
doktorasm1 tamamlad1. �imdi Marmara Universitesi'nde
bgretim i.iyesi. ilk �iiri Yeni lnsan dergisinde yay1mlanm1;;t1
(1970). Var/1k, So11111t, Tiirkiye Yaz1/an, Gdsteri dergilerinde
yay1mlanan �iirlerinin yamsira, �iirin ana sorunlan ve T i.irk
�iiri i.izerine yazd1g1 yaz1lanyla dikkati <;ekti. iir <;irek ve Po
etika adh �iir dergilerinin kuruculan arasmdad1r.

Tugrul Tanyol'un Top/Ji $iirleri bugi.ine dek yay1mlad1g1 be�
�iir kitabmdan olu�uyor.

�iir ki ta pla n: Eli11de11 7ill1m Giimi (1983), Ag11stos De/1/izleri

(1985), S11daki Anka (1990), Oda Miizigi (1992), llra11et Perisi11i11 Sog11k Saray1 (1995).

Ag11stos De/1/izleri isimli kitab1yla 1985 Necatigil �iir Odi.i

li.i'ni.i kazand1.

ISBN
Toplu �iirler

I.

�iir- 77
975-363-701-2

-1971-1995 I Tugrul Tanyol

baslu: 1000 adet, istanbul, May1s

1997

Yayma Hazirlayan: Birhan Keskin

Kapak Tasanm: Pmar Kazma c;:mar
Ofset Hazirhk: Nahide Dike!

Yaym Koordinatorii: Ashhan Din�
Baslu: Allan Matbaac1hk Ltd. �ti.

© Yap1 Kredi Kiiltiir Sanat Yaymcilik T1caret ve Sanayi A.�. 1997
Tiim yaym haklan sakl1dir.

Tamhm i�in yaptlacak lasa ahnhlar dl\imda
yaymcmm yaztl1 izni olmaks1zm
hi�bir yolla �ogalhlamaz.

Yap1 Kredi Kiiltiir Sanat Yaymc1hk Ticaret ve Sanayi A.�.

285 Beyoglu 80050 istanbul
(0-212) 293 08 24 Faks: (0-212) 293 07 23

istiklal Caddesi, No:

Telefon:

i<;indekiler

EL INDEN TUTUN GUNU
F1s1lt1 Agaci
13 • BeyazAt
14 • F1silhAgaCI
15 •Dar Kap1
16 •Dost Giinlerin Sonu
17 • Kim Var Orada
18 • Elinden Tutun Giinii
19 •Ayna
20 • imkans1z $iir
21 • ic;ine Doniik BirAk�am
23 • Bir Oliim Gecesi

Y11ak �aria
29
31
32
33
34
35
36
37

• Y 1k1k $ark1
• K1� Tutsagi
• Sen Elimden Tutunca
• Yangm
• Giinaha ilk <:;agn
• Karanfil Bahc;esi
• Uzansam
• Kas1m Sarho�lugu

Yagmurla <;izilen
41 •Dere
42 • Tiirkii
43 • <:;ic;ekleri DokiilenAgac;
44 • Yanm Kalan
45 • Yagmurla <:;izilen

46 • Sah
47 • Gezinti
48 • Uzakta Kalan
49 • Oliince
50 • Noktiirn
51 • KendiniArayan $iirler I
52 • KendiniArayan $iirler II
53 •Akmhya Kar�1
AGUSTOS DEHLI ZLER!

Gitmek
59
61
62
63
64
66
68
69
71
72

• Gitmek
• Her Giin Bu Saatlerde
• Unutu�
• K1� Masah
• Gece Esinleri
•Agustos Dehlizleri
• Kap1
• Mermerin Dogusu
• Harabelerde
•Dag

Cem Gibi

75 • Cem Gibi
78 • Tank Nerede?
80 •Ammsama
82 • Bir Kentin ic;erden
Goriinii�ii

84 •$avk
85 •Bir Giizden Ag1r

Ad1mlarla
86 •Olli Giivercin Yiiklii
Gemiler

131 •Uzak Tarihinde

Gozlerinin

134. s
135 •In Memoriam
136 •Gecenin Ku�lan

Arasmdan

Yagmur Saatleri

•Yagmur Saatleri
•Vi�ne Zamam
•Forsa
•Yagmur Sonras1
•Giinlerin KirlanglCl
•Annelerin Gen<; Kald1g1
Yer
95 •Eyliil
96 •Bir Yapragm Birakhg1
97 •Hep
98 •Kar�1lama
99 •Guz Sonu
101 •ilkyaz Ba�langlCl
102 •Kohimser Agacm $ark1s1
103 •iyimser Agacm $ark1s1
104 •Kedi ve Riizgar
105 •C::1 ghk
106 •Toren
107 •Riizgar
108 •C::a y Saatleri
89
90
91
92
93
94

SUDAKf ANKA
Kopuren Denize Dogru
113 •Sudaki Anka
115 •Deniz Gecesi
117 •Bakmca
118 •Kopiiren Denize Dogru
120 •Giizel Yiizlii Cece
121 •Saatler $iiri
123 •Gun Ortas1 Can C::eki�en

Yalmzhg1m1 Gordiim

125 •Ku�kunun Yedi Rengi
i?te Senin
129 •i�te Senin

Yara

141 •Yara
142 •Yoneli�
144 •Basra
145 •Gizli Bulu�ma
146 •Firtmadan Sonra
147 •Yediveren
148 •Bir Giiliin Ak�amma
149
150
152
154
155
156

Ko�turan C:: ocuklar
•Dost Y1ld1z
•Kolay Degil
•Bir Gun
•Geyikli $iir
•Bo�luk
•Kar Gecesi

Geni? Zamanlar
161 •Geni� Zamanlar
162 •Babalar Uzak
163 •ilk Bak1�
164 •Uzun Bir $iire Ba�lamak
165 •Yalmz Adam
166 •Bizans Agac1
167 •Geni� Bir Pencereden
168 •Hiiziinlii Kahve
169 •C:: ocuk ve Ayna
170 •B1<;ak
171 •Siirgiin
172 •Bir Ak�amiishi
173 •Eski Bir Resimden
174 •A<;1ld1k<;a
175 •Deniz Feneri
176 •$airin Oliimii

ODAMLTZlGJ
181 •Oda Miizigi (I-XXV).
Yedi �iir
209 •Sonbahar $a�kmhg1
210 •Iss1z Topraklar
211 •Soguk Irmaklar
212 •Kimse Bilmiyor Arhk
214 •Sararm1� Atlann Oldiigii

0Ike

215 •Yitik Bellegi Riizgarm
217 •Son Ada
lHANET PERlSlNlN
SOGUK SARAYI

221 •i stanbul $iiri
Sisin lr;inden
225 •Ak�amc1lar Balad1
227 •Avw;lanm1 A<;1p
228 •Yelkenli
229 •Sisin i<;inden
231 •Zamans1zhk Hali

232 •I�1gm Halleri
234 •Son Havari
236 •Golge Oyunu
I/1k Bir Kiil Gibi
239 •9 Harf
240 •Ihk Bir Kiil Gibi
241 •I�1gm i<;inden
243 •ihanet Perisinin Soguk

Saray1

Zamanm Tozlan

247 •Sudan Sebep
248 •Denge
249 •Her $ey Oyun
250 •Mesel
251 •Buzdan Kii<;iik �ocuklar
252 •Yol
253 •Giil
254 •Affetuoso
255 •Zamanm Tozlan
257 •Bir Ufleyi�te
258 •Son Dort $ark1

ELiNDEN TUTUN Gi.JNU

Birinci Bas1m: Do; <;:io;ek Yaymevi, 1983
ikinci Bas1m: Era Yaymc1hk, 1995

fzszltz agacz

13

BEYAZ AT
Sonmii� kentleri dola�hm sessizlikte
Bo� meydanlan, kirli sokaklan
Herkes kendi yank1smm pe�inde
Karanhk avlularda oturdum
i i;imde vah�i tamtamlan inlerken oliimiin
Tum putlann yeniden dirildigini gordiim
Beyaz bir at gibi uzakla�1p yiterken omriim
Sen uyuyordun
Kirli sokaklanna giine� vurmayan odanda
Evler bir bir y1k1hrken iistiime
Yollar canlanm1� s1karken boynumu
Uyuyordun sen
Uyuyordun sen
Uyanmak ii;in bir ba�ka gecede
Agu kanatlanyla biiyiirken sessizlik
Karanhk usulca konarken pencerene
Golgeler asarken kendini ba�ka golgel�re . . .
Kent yamyor duyuyor musun
SOnmii� kentleri dola�hm sessizlikte
i i;imde vah�i tamtamlan inlerken oliimiin
Acmni. ac1ya, nefretin nefrete
Karanhgm karanhga donii�iinii gordiim
Beyaz bir at gibi uzakla�1p yiterken omriim

FISILTI AGACI
Esir kalyonlan <;iiriimii� denizlerin
ben kendi i<;imde tutsag1m
kir pencereni
Karanhk kuyulardan sarkm1�
iki goziim, iki oliim, iki al karanfil
kmlm1� pen<;esi suskunlugun
kir pencereni
Uyand1 fis1lh agac1

DAR KAPI
Samimi degildik hay1r
gi.ilen gozlerimizde
aglamak vard1
susmak bir ba�ka ac1yd1
konu�mak bir bi.iyi.ik gi.inah
oyle bir di.inyaya a<;1lm1�t1 gozlerimiz
<;1kmak istedik
oysa ti.im kap1lar dard1

DOST GUNLERiN SONU
C:: ingene ruhum, dizginle arhk ahm
Bundan ote yol yok.
Ak�am, riizgar kanath bir ku�
C:: okmede agu agu, �imdi
Yolculuklarm suya dii�h.igii andu.
Egilip bir bak yiiziime
Gozlerimde <;izili eski atlaslara bak
Yild1zlann dokiildiigii o eski yollara,
$imdi orada
Ne agu ve uzun kervanlarm
Konaklad1g1 umaklar
Ne go<;ebe sarho�lugu var
S1cak yaz gecelerinin.
Gecenin <;a tls1du, a<;1hnca
Evrenin di�i giizelligi,
Binbir gokyiizii altmda uyudugumuz
Sevi�ip <;ogald1g1m1z o ozgiir
Gururlu ve dost
Giinlerin sonuna geldik.
Hangi hasrettir bu, bitirir bizi
Kap1s1 arahk odalarda eridi mumlar,
Saat ka<;, neredeyiz, kimin bu telle <;evrili duvar
Kimin eseri bu karanhk sokak
Bu bembeyaz kefen, bu ans1zm
Oliip yitiveren zaman.
Bir ok atlp dii�iirsem geceyi
Oniimde diz <;okecek aydmhk giinler
C:: 1 plak gogiislerimizde yeni y1kanm1� yaralarla
Ve agacm en yiiksek dalmda
Giiriiltiiyle a<;arken kalbim.
C::ingene ruhum, dizginle art1k ahm
Yolun sonuna geldik

Ki M VAR ORADA
U<;urumlarm <;agns1 var
gi::izlerinde
ve yagmurlarla tiikenen topraklardasm
iki kii<;iik 1rmak aglar
derinde
biitiin bir giinii ac1yla
yoguramazsm
Orada, bir kii<;iik bitkinin
sararan dallarmda
ya�am1 tutkuyla iireteceksin
ve daha da i::it ede
bozkirlarm, daglann, denizlerin
sonsuz, karanhk, durgun
ve o iirpertici bo�lugun
yeniden canlam�1m gi::ireceksin
Biitiin bir gun ac1yla inlememeli aydmhk
karanhk bulutlara binip gezmemelisin
yiireginde kanayan karanfil
egilip gi::iz ya�lanm silmelisin
U<;urumlann <;agns1 var gi::izlerinde
orada ac1 riizgarlann
oya oya bitlremedikleri
ag1r, a�Ilmaz ve sert kayahklarm
ortasmda yapayalmz
ya�amay1 i::igreneceksin
Unutma, kimse tersine <;eviremez 1rmaklan
ac1y1 ac1yla sindiremezsin
giine�i bulutlarla i::iriip
gecedir diyemezsin
degi�im evrenin yasas1d1r
i::il iim erdemin yontucusu
ve ya�amak onun da iizerinde
mutlu, kaygis1z, ama temkinle
u<;urumlann <;agns1 var gi::izlerinde
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ELiNDEN TUTUN G0N0
Giinii elinden tutuyorum
Oyle iirkek
Ben tutmasam karanhga dii�ecek
Karanhga dii�ecek sevgiler
Kapilanmz1 yalmzca nefret <;alacak,
Ag1r ag1r yiikseliyor bir davulun sag1r sesi
Birer birer dii�iiyor aga<;lar, orman seyreliyor
Tutun elimden, elimden tu tun yoksa
Bu canavar sessizlik, bu yilgmhk, bu oliim . . .
Sab1rs1z ayak sesleri n e topla�1yor, n e dag1hyor
Karars1z kiilrengi bulutlar, ne zaman yagacak yagmur
Hani nerede yildmmlar, gokgiiriiltiileri nerede
Yalmzca bu sagIT davul
Tenimde ag1r ag1r
ilerleyen bu han<;er,
Giinii elinden tutuyorum
Elim alev alm1� gibi yamyor
Yamyor karanhk, klZll, koyu, et kokusu, kiil ve kan
Kentin bacalarmdan savruluyor durmadan
Durmadan, altmdan ge<;iyor kopriilerin
Durmadan sanyor kuleleri
Durmadan siz1yor caddelerden
Biiyiiyor, biiyiiyor, biiyiiyor!
Bu canavar sessizlik, bu <;Iigmhk, bu oliim,
Beynimin <;1kmaz sokaklannda
Giderek artiyor <;eki<; sesleri
Yankilamyor kentin alanlarmda
Tahtay1 tutkuyla kucaklayan <;ivi,
Ya�am, yiikselen daragacmm kollarmda
Uyuyan bir bebek g1bi
T3butunda sallamyor.

AYNA
Bir biiyiik bo�luk muydu
hangi ayak sesleri
zalim, yirhc1 ve alabildigine kirli
gecenin yiireginden kanahrcasma gec;en
Bir biiyiik aynayd1, hay1r
yans1yan hep kendi korkumuz
dokiildii bir bir tum s1rlar
camm ardmda ne gordiiniiz
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iMKANSIZ $iiR
F1rtmalar dokudum yalmzhg1mdan
Iss1z yamac;larmda dola�hm omriimiin
A�1lmaz ate�ler yakhm almmm ortasma
Bir golge miydi c;arphg1m, yoksa gozlerin
Her gece ellerim uzamr bir ba�ka cehenneme
Her gece sokaklar bir olup dii�er pe�ime
ihanet bir b1c;ak gibi i�lerken tenime
Her gece bir ba�ka �air
Asar usulca kendini, penceresine
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i<;iNE OONUK B iR AK$AM
ic;ine doni.ik bir ak�amd1r
kimseler gec;mez sokagmdan
(kuyuya di.i�en bir ta�m c;1ghg1)
korkudur
yagmurun yi.irege degdigi an
Sorulmaz
kaptlar c;ahmr tek tek
1�1klar sondi.iri.ili.ir
perdeler orti.ili.ir
bekleyerek
Ri.izgard1r
tozutur c;ahlan
karanhk kuyular ic;inden
oli.im f151ldar adm1z1
Tavan arasmda h1zla c;arpan
bir kapmm korkusu
d i.i�er ytlrege
ilerler usul usul
bir mmlhd1r
ya da 1shgi
pencereye degen a gacm
yi.izi.ini.izde, bedeninizde bir el,
damarda p1hhla�1r kan
yank1lamr gecenin ic;inden orman
ilerleyen her dakika
ti.iketir ya�am1 ac1mas1zca
her an bir kap1 c;almabilir
sokagm soguk ta�larmda her an
karanhk
bir adam1 oldi.irebilir
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Di:i�ernenin <;atlagmda
gezinen gi:ilgenin ayak seslerini
duyar rn1sm
saatin ak1�ma kan�an
diizenli sesini yiireginin
bu beton ve ta� orrnamnda
ya�ayan kirnse yok
ne bir aydmhk pencere
ne giilen bir yiiz
kentin sokaklannda giiz
surer gider
Sorulrnaz, ah sorularnaz
kirnse bilrnez zarnamm i:iliirniin
bekleyi� arnans1z bir tutku gibi uzar
(ya yarm, ya bugiin)
sonra tiirn saatler susar
Aganr bir a gacm ilk yapraklan
gecenin kokusu u<;ar gider
gi:ilgeler, karanhk ve rnmlhlar
sessizlik, yagrnur ve riizgar
Bir k1sa giindiir
dolu�ur caddeler, sokaklar
evler, okullar, i�yerleri
bir k1sa giindiir
ya�amr ve biter
soma usulca kentin fitili si:iner
yankilamr uzaktan balta girrnerni� orrnan
i<;ine di:iniik bir ak�arnm kirnseler ge<;rnez sokagmdan
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BiR OLUM GECESi
Saat iki
biraz once kaldmrnda vurdular beni
uzanrn1� yahyor bedenirn
oylece
ii<; dart yalmz kopek ve gece.
Birden
ne bir aCI, ne bir korku
kamrnm usulca aktig1 yerden
camrn aynhveriyor tenirnden.
$irndi burada
bu karanhk rneydanda
tiirn oliirnleri birarada ya�1yorurn
evrenin darnarlan tek tek par<;alamyor
uzakla�1yorurn, uzakla�1yorurn
gokyiiziine dii�en bir darnlaya dahp
Istanbul' a bak1yorurn.
i stanbul'un yedi tepesine yedi ate� yakrn1�lar
yedi tepesine istanbul'un siiriiniip ge<;en riizgar
Duyuyorurn, karanhk sarsmhlarla <;alkalamyor,
birazdan bir bornba patlayacak
birazdan bir ba�ka adarn
ya�arnm smmndan atlayacak
birazdan bir tabanca sesi
be� el yaracak sessizligi
caddeye yap1�an karanhk
ve bu �ubat gecesini

Saat iki
bir kamyon h1zla ge<;iyor karanhktan
1�1klan sonuk kahvede
riizgarda savruk masalar...
U<;uyorum lodosun beni goturdugu yerlere
riiz gar el degi�tiriyor ve ahyor beni s1cak iklimlere
<;1khg1m bu uzak yolculukta pe�imi b1rakm1yor gece.
$imdi burada
Somali'li yalmz <;ocuk
a<;hgm odulunu ta�1yor
�i�ip kalan yureginde
Afrikah yorgun sava�<;mm
a<;1k kalm1� gozlerinde
y1ld1zh bir ozgiirluk gecesi
vurulup du�tiigu yerde.
Biraz ilerde
beyaz canavarlarm paralad1g1
bir kara <;ocuk,
ka<;maktan yorgun bir kadm
geceye yenik du�en bir aslan
kukreyi�lerle sars1hyor.
Tum oliimleri birarada ya�1yor
arhk atmayan yuregim
tum olumler benim olumum
vuran hep aym, vurulan hep ben.

Uzakla�1yorum, uzakla�1yorum
bu garip gezegene tepeden bak1yorum,
ekvatorda bir kan ku�ag1
gittiki;e geni�liyor
bir top gi.illesi gibi dontiyor evren.
Akrep donencesi ayaklanm1�
sokuyor geceyi
bir orman yangm1 sarm1�
oteki donenceyi
Santiago' da i�kence goren bir adamm
uzay1 yanyor feryatlan
Manila' da ipe i;ekiyorlar bir adam1
Endonezya' da olen ytizbinlerin i;1ghklan,
bir oltim gecesi yirtiyor karanhklan,
i�kence goren adamm kesiliyor sesi
diniyor i�kencesi
asilan adamm sessizce kmhyor ensesi
ve yorgun sava�i;mm gozlerinde
yild1zh bir Afrika gecesi...

Saat iki
avw;lanmda uyuyor evren
ve bu diinya, alhmdaki
karanhk bir nokta gibi,
Uzay denen karanhk canavarm
say1s1z kiimelerinden biri
bir kii<;iik samanyolu
say1s1z giine? sistemleri
ve bir kii<;iik diinyanm
bir ki::i? esinde
yedi tepeli bir ken tin
bir eteginde
vurulmu? yahyorum,
Solgun bir ay1?1g1 aydmlahyor beni
ve ard1mda a<;tk kalan perdeyi.

y1k1k �arkz
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YIKIK $ARKI

Bir uzak k1y1da y1k1lm1� dalgalar
Seninle i.i�i.iyorum, bulut parampan;a
Deniz tutu�an kayahklarla kamyor
Biliyorum, kanad1 kmlm1� gi.ine�lerin,
Bir uzak k1y1da aga<;s1z bir evin
Bacasmdan ti.iten ri.izgara <;izilmi� resmin
Orada duruyorum, zaman
Ugultular sa<;arak ilerliyor,
Bir uzak k1y1da yak1lm1� yeminler
Yagmur iri damlalarla gogsi.imi.i deler
Orada y1k1lm1�1m, orada sen yoksun
Orada ac1 ri.izgarlarm
Sana benzeyen ta�lara oydugu resim
Soguk, eri�ilmez . . . Neredesin?
Bir uzak k1y1da kamm1 yaktl tuzun
Agir kam<;1larmla a<;1lan yaralanmdan
Akti ak�ama, k1z11, koyu ve buzdan
Bir heykele donen yi.iregim,
Bir uzak k1y1da y1kilm1� dalgalar
Seninle i.i�i.iyorum, bulut parampar<;a.
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II
U<;ururnlann yarnacmda bekledirn seni
Dii�erken i<;irne kendi u<;ururnlanrn
Iss1z bir �ark1y1 di�ledirn
Giine�e gerdirn derirni
U<;ururnlarm yarnacmda bekledirn seni,
Bir ku�u alnmdan operken vuruldurn
Akh kamrn, serin bir geceyi kucaklarken
Karanhk kuyulardan i<;tirn oliirnii
Olrnedirn, bekledirn geleceksen,
\:iiriidiirn kendi yapraklanrnla
Bir yaz giinii girip k1� rnezarlanna
Dokundurn uzakhklara, geceye ve sana
Bir per<;ern gibi dii�rnek i<;in alnma.
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KI� TUTSAGI
Bir k1�a vurulmu�tuk
Yalmz gtivercinler gibi
Avlulara tutsak
Sessiz, serin ve yalans1z
Bir ak�amm kmk
<;ocukluguydu i�imizdeki,
�imdi ti�tiyorum, oysa yaz
Gtintin �ak1lta�lan kay1yor avu�lanmdan
A�1lm1� tum �e�meleri yalmzhgm
Sen yoksun, i�ime vuruyor ayaz
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SEN ELiMDEN TUTUNCA
Sen elimden tutunca
Deniz basard1 ic;imi
Sen elimden tutunca, yiiregim
Ye�il yosunlara tak1hp giinlerce
Dip akmhlarmm pe�isua gitmek isterdi.
Gunlerce, gozbebeklerini tutu?turan o gizli alevin kaynagzm
sorardzm kendime. Geceler boyu yolumu arardzm zor ve
a?zlmaz tepelerde. Sonra I?tklar saner, sonra y1ld1zlar
dit?erdi i(imdeki serin gollere. Sen elimden tutunca
ben miydim, yoksa bir ba?kasz
yuruyen seninle ...
Dalgalara ve ruzgiira basmadan yurityen.

Sen elimden tutunca
Bir mavilik c;okerdi gozlerime
Sonra ti.im denizler c;ekilir
Bir orman ugultularla sars1hr
Bir giivercin siiriisii havalamrd1
Ki� biiriimii� yiiregimden
Sen tutunca ellerimden
Avlunun beyaz ta�larma dokiiliirdii
K1z1l yapraklan bir c;mann
Ve ben giinlerce
0 yapraklara gomiiliip olmek isterdim.
Panjurlan ac;1k kalm1� eski evler gibiydik
Riizgarda c;arpan, ba�1bo� ve iirkek
Sen elimden tutunca
Kayalan delip c;1kard1 bir c;ic;ek.
Sen elimden tutunca
Yolculuk basard1 ic;imi
Kiilrengi bulutlara tak1hp giinlerce ...
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YANG IN
Sigaramm yansm1 hen ic;tim
Yansm1 ri.izgar
Yaramla oynama gi.izelim
Ki.iii.in hemen altmda ate� var
Savursam ri.izgara, atsam yi.iregimi
i c;imde kanayan ho�lugu sen kapacaksm
Ki.ili.imi.i geri ver, al ate�ini
Sen yakla�hkc;a hi.iyi.iyor yangm
Tutu�acaksm, tutu�acaksm
Bu ate� seni de yakar
Birak hir ha�1ma
Ben yanay1m, sogusun ki.iller
Ci.in gelir kendiliginden soner
Sigaramm yans1m hen ic;tim
Yansm1 ri.izgar
Ate�le oynama gi.izelim
Bir yanma s1c;rar
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GUN AHA iLK <;:ACRI
Yagmuru ilk tutu�umdu
oyle sersemdim
baksam
tum denizler tisttime doktilecekti
ve sen
kumsalm otesinde
gokytiztindeki bah\eye
ula�an dallarmdan
yasak meyvalar uzahyordun
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KARANFiL BAH�ESi
Karanfillerle tutu�an bahc;ede
Sesin kristal 1�ilhs1yla soyunurdu
Bir eski dii�ten arda kalan,
Saatlerimize yelkovan ku�lan ta�1rd1
0 ince ve k1zil kumlan
Giine�in batmad1g1 bir iilkeden
Karanfillerle tutu�an bahc;ede
Denize ula�an gozlerimizdi
Y1k1k bir k1y1y1 onaran ak dalgalarla
Ki kopiik, birle�en dudaklanm1zda
�ag1ldayan bir bulut parc;as1yd1
Sesin bir kristal tmlamas1yla
�agmrd1 en uzak mavilikleri
Riizgar �a�mp dag1hrd1 sac;lannda
Karanfillerle tutu�an bahc;ede
Ortiinmeyi unuturdu zaman
Karanfillerle tutu�an bahc;ede
Avuc;lanm1z1 1�1k parc;alanyla dolduran
Giine� miydi, sevgi mi yoksa genc;ligimiz
Yemye�il yapraklara uzanm1� sereserpe
Gogsiinde bir kanat c;1rpm1�1.

UZANSAM
'"'I

Jumden once ilkbahar
tozlu yolda riizgar
yagmur sans1 gerdanhk
ve senin dumans1 bak1�larm,
Bir kur�un yankilamr i<;imde
kemige dayand1gmda b1<;ak
ya.mzhk m1, i:izlem mi bilmem
bir garip tutkudur
uzansam, tiim golgeler ka<;acak
Uzansam, odama dii�ecek karanhk. ..
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KASIM SARHO$LUGU
Yapraklar
aga<;lanm dokiiyorlar
sa<;lan bir kadm1
bir adam
masaya dokiiyor duygulanm
bardagma dokiiyor beni i<;kim
Yoksa boyle degil mi
Kas1md1r evet
aga<;lar
dokiiyorlar yapraklanm
bir kadm
oturmu� kar�1 pencerede
dokiiyor san sa<;lanm
kas1mda bir adam
alabildigine sarho�
aramyor masada duygulanm
hani <;oktandir yitirdigi
Bense oturmu� onu dinliyorum
kas1m ilerlemi�
olduk<;a gecikmi�im eve
hem farkmday1m
su katm1�lar i<;kime
D1�ans1 kas1m
yapraklar
bir agac1 usu! usu!
dokiip bitirdiler
penceredeki kadm
<;oktan kapattl perdesini
ve adam
bir vuru�ta par<;alad1
aynadaki meyhanesini

Bense son sigaram1 yak1p
kan�hm sokaklara
kas1m1, beni
ve yapraklan siipiiren
hm;m riizgara
Yapraklar bir uzak geceyi
altmla boyamaya gittiler
kadmm san sa-;lan
bilmem �u anda kimin koynunu siisler
ve kas1mdaki adam
sarho�lugu kahk edip i-;kisine
son solugunu bir yudumda i-;er
Bense
yapraks1z, kadms1z
ve yalmz
bir ak�am1 dokiip yiiregime
sabaha dek
riizgarda dola�acag1m
belki giin dogarken
nhhmda
denizi yalmzhg1mla kirletip
bir marh tutacag1m avu-;lanmda
kimse bilmeyecek beni

yagmurla flZilen
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DERE
Sabahm serinliginde
uzamp giden kii<;iik dere
ilkbahar yagmurlan geldiginde
ben nerede olacag1m,
sen �imdi <;ag1ldarken
sogiitlerin altmda
ben �u anda ge<;mekte olan
su damlas1 kadar mahzun
hangi agacm altmda yatacag1m,
Sen her yagan yagmurla
daha gen<;
ben her ge<;en giinle
daha ya�h
golgem her gece
daha yorgun
daha nereye kadar gidecegim,
�u kar�1ki daglardand1r dogu�un
her giin, her saat, her dakika
benimse oliimiim 0 daglardad1r belki
belki yarm, belki bugun,
Ya �u boynunu biikmii� duran
<;mar agac1
uzun geceler boyu
konu�tugum bu riizgar
ve sen su damlas1
kim bilir nerede
ne zaman
bulu�uruz.
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TURKD
Kirn getirdi bu hirkiiyii
boyle kugm, yamba�1rna
i�irne ak1yor eriyen kur�un
geceye degen goziirne bakrna,
bliim usulca konrnu� dahrna
(U� guvercin, beyaz rn1 beyaz)
benekli riizgar yanm sorrna
bu son y1ldu, belki de son yaz
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�i�EKLERi DOKULEN AGA�
Yalmz1m
soguk bir denizin maviliginde
i<;im d1�1m kupkuru,
kmhveriyor elimi attlg1m her �ey
tuzla buz oluyor sevgiler
1ss1zla�1yor ge<;tigim yollar
golgem bile korkar oluyor benden.
Kopkoyu bir karanhk
uzamyor damarlanma
siiziih.iyor i<;ime yagmur yiiklii bulutlar
<;tkmaz sokaklara iniyor gece
i<;imde bir <;ocuk, can veriyor sessizce.
Yalmz1m
sabah1 bekleyen penceremde
kimseler ge<;miyor sokag1mdan
beynimin i<;inde bir yerlerde
<;i<;ek a<;1yor bir aga<;
<;i<;ekler dokiiliiveriyor yere.
�ikmaz sokaklara iniyor gece
kentin kirli duvarlarma
dilsiz kaldmmlara,
i<;imde bir <;ocuk
i<;imde iirperen deniz
i<;imde dinmeyen ac1m
Ben
<;i<;ekleri dokiilen bir agac1m.
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YARIM KALAN
Yalmz �ocukluklar du�unuyorum
buyuyor ard1mda ma vi sabahlar
aydmhgm karanhga dondugu yerde
yorgun geceyanlan s1ralamyor,
Yanm bir �ark1y1 tekba�1na
olas1 m1 tamamlamak
i�imize yukledigimiz yalmzhk
yanm �ocuklugumuzdan beri.
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YAGMURLA <;:iZiLEN
Bir resrni c;izer gibi
hafif dokunu�larla yagrnur
iniyor sokagm tozlu karga�asma
ic;irnde sendeleyen c;1rpm1�larla
suruklenen bir gerni
anyor ruzgarda yitik
lirnanlarm sesini
bir resrni c;izer gibi yagrnur
c;iziyor bir hanc;erin ucuyla
ak�arnm buru�an golgesini

SALi
Siz hit; boyle bir gokyuzu gordunuz mu
ben gormemi�tim
san bir yagmur du�uyor caddelere
tozarcasma
bir sah usulcac1k damhyor
balkondaki kafesten
siz hit; boyle bir sah gordunuz mu
<;:ay i t;iyorum
gumu� bir bardaktan
it;im 1sm1veriyor sevginle,
gokyuzunde ag1r kanath bulutlar
ve yalmzca ut;an bir ku� var
Boyle bir gunde tek ba�ma
kristal sessizligiyle
get;iyor zaman
siz hit; zamam gordunuz mu
Sigaramm dumam halka halka
kalemim golge olmu� elimde
ba�ucumdaki l�lk sonuveriyor birden
boyle bir aydmhk gordunuz mu
Odanm sessizligine uzamp
alacakaranhg1 gozluyorum
ah�1lmad1k �eyler oluyor bugun
hem degi�ik hem aym
gokyuzunu ozluyorum
Boyle yagmura bulanm1�
riizgarda titreyen bir sah
siz hit; boyle bir sah gordunuz mu
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GEZiNTi
Yiiriiyorum, sessiz limanlarm
golgeli karanhgmda
ic;imde tutsak bir goc;men yalmzhg1,
bir eski zaman �ark1s1
yiiriiyor yamba�1mda ben durdukc;a
liman
soniik c;ayhane masalarmda
son buluyor,
Yiiriiyorum, sessiz 1�1klara
dondiikc;e gokyiizii
yamp sondiikc;e karanhk
uzakta gecenin afi�leri sokiiliiyor
karanhk nhhmlar boyunca yiiriiyorum
y1ld1zlar gokyiiziine dokiiliiyor,
Yiiriiyorum, esmer limanlarm
demir atm1� karanhgmda
ag1r bir korku usulca c;1k1yor
sessizligin basamaklanm
soyunuyor yukarda
bir kentin son 1�1klan
haz1rhks1z oliimler on ikiyi c;ahyor.

UZAKTA KALAN
Yalmzlzk gitti,�in yoldan gelir

Oktay Rifat

Elveda gen�ligim, bir daha bulu�ur muyuz
Zaman nehirleri karanhk denizlere ak1yor
Gittigin yoldan geliyor oliim
Elveda gen�ligim, dargm degilim sana
Bu rezil, bu kirli, bu ac1mas1z diinyada
i�imde bir sen tertemiz kaldm
Amlar giderek daha uzak
Oliim giderek yakm
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OLUNCE
Bahara gomiin beni
a<;an ilk <;i<;egin soluguna
suda yans1yan ilk 1�;aga
savurun golgemi,
Bir ezgiye gomiin beni
<;almsm dursun kederim
riizgara salm beni
bitmesin yolculugum,
Bir damlaya gomiin beni
donedursun altimda evren
bir dizeye gomiin beni
eller farketmeden.

NOKTURN
Ge<;mi�in buruk aydmhgmdan
yan beline kadar egilmi�
sudaki resmine bakan
beyaz <;ocuk,
oh.im oyle uzak ki sana.
Serilecek dokunsan
ayagma dallar
ve giine�i tepelere kovalayan riizgar
Taranc1'mn bir dizesi olur
aram1zda dalgalanan uzakhk
bir Noktiirn olur
yalmzhg1m1 oren karanhk.
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KENDiNi ARAYAN $iiRLER

En giizel �iirlerimi ben
biiyiik yalmzhklanmda arad1m
(imgelerin k1zkarde�i sessizlik)
Ve yalmzhg1mm yiice dostu riizgar
her gece bana ne f1sildar
her gece bir ba�ka dilden
agac;lardan, sokaklardan ve
c;irpman topraktan
denizi agir dalgalarla yoran
Sarho� kayahklarda bilinc;sizce
gezinen o uzak geminin
yorgun i�1lt1s1
nereye gider boy le her gece
agir bulutlan yi.iklenmi� gibi
uc;an marh
riizgarm dilinden
anlar m1
Belki susuzlugumdur
belki yalmzhg1m, belki de
bir damla �arap diye
ic;tigim kamm
c;ozemedigim bu dil
bir b1c;ak gibi i�liyorsa kalbime
ve ben her gece
onu dinleyip aghyorsam
Ve yazmay1p
ve yaz1p da c;izdigim onca dize
eski bir tableti c;ozercesine
ve c;iviyle kazircasma o harfleri
yiiregime
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II
Zehirli tohumlar ahlm1�
yamba�1ma s"nki
ic;imde bir uzun aynhk
yalmzhgm saks1larmda bitiveren
ve bir yara gibi kanayan
bu sonsuz bekleyi�
k1y1sm1 yitirmi� dalgalarcasma �a�km
Gidecegim nereye
gerekiyorsa gitmek
asi golgemi pe�imden siiriikleyerek
ve suyun toprag1 1slatmad1g1
ve ate�in elimi yakmad1f,1
o uzak gecede
sanp golgemi bir damla g:'kyiiziine
yagmuru sokaklara salaca�1m
Tum dizeleri aralay1p
bakmca pencereme
golgelere iplerle baglanm1� imgelerin
bulutlara hrmam�1m goriiyorum
goriiyorum bir huysuz kafiyenin
cama vuran sesini
riizgarm yapraklarma tak1lm1�
uc;u�an sessizligi
ben uzand1kc;a yok olan
ben su verdikc;e solan
o kac;ak �iiri
biliyorum
ben o �iiri istiyorum
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AKINTIYA KAR$1
Bir kar�1 k1y1dan
seslenir gibi
zarnan
yalmzhgm tabutunu
<;ak1yor
Suyun rnerrner kurnasmda
y1kanan
bir eski <;ocuk yi.izi.i
bana rn1 bak1yor
Bir resirn <;izilrni�
sanki nereye gi tsern
bulutlar beni izliyor
Suda y1kanan salk1rns6gi.it
salk1rns6gi.itlerde
y1kanan ri.izgar,
yapraklar
aga<;larm ardmda ne gizliyor
Bir kar�1 k1y1dan
bir <;ocuk beni <;agnyor
ben
o k1y1ya yi.izernern

AGUSTOS DEHLiZLERi

Birinci Bas1m: <;:izgi Yaymc1hk, 1985
lkinci Bas1m: Cem Yaymevi, 1987

U<;lincu Bas1m: Era Yaymc1hk, 1995

gitmek
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CiTMEK
Gitmek <;ogu zaman gitmemektir, ay1�1gmda riizgar
Daha yola <;1kmadan bulur bizi ayakizlerimiz
Bazen bir kadm bi<;imindedir, bazen aglayan bir <;ocuk
Derin kokleriyle bir aga<;hr gitmek ve i<;imde dizboyu kar.
Uzakta, kiile donii�en yollanndan ge<;tim kayahklarm
Kiif tutmu� aga<;larm arasmdan san ve dikenli ...
Sen! <;atal kuyruklu acemi �eytan
Bir gece ans1zm uykuma girdin
Delindi istegin atlas <;adm, delindi zaman.
Oradan dokiildii gordiim ince bir kay1kla dola�an 1�1k
Daldmp <;ektigimiz derin bir kuyudan delinmi� avu<;lanm1zla
Yirhlan su ve ate� duygusu: sen s1cakhg1m yitiren kiil
Yalmzhg1 kollanmm, �imdi biitiin saatler kmk.
Demirle doviilmii� gibi biitiin kapilarda
Lacivert gozlerini a<;mca gece, uykunun siiziildiigii
Cam <;er<;eveli altm ko�eli yalmzhk, orada kulelerde
Y1ld1zlardan haber veren biiyiicii. Diyor ki:
"Git, yiirii aga<;lar arasmdan, siit veren kadmlann
Sesleri durduramaz arhk seni aglayan <;ocuklarm ... "
Ye�ilin kmk ucu, 1�1kla giydirilmi� tapmak duygusu
Bir kartalm golgesinde asi ve ge<;ilmez
Sessizligin dort kollu mabudu: zamandan artakalan resim.
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Ko�tum kayahklar iistiinden ka<; giine�
Doldurup kollanm tuzlu sularla
Geni� giivertelerini y1kad1lar govdemin
Harflerin derin ge<;itlerinden <;1kmca
Bu 1�1ga bogulmu� bah<;e
Yagmurun aga<;larda oydugu heykel.
Damarlanmda biitiin bir gun i�te
Riizgarla soyulmu� gibi tepelerin orti.isii
Topragm topraktan aynh�1, kemigin kemikten
K1s1lm1� gozlerimde titreyen alevleri
Ve uzakta denizin hi<; durmadan kopiikleni�i.
Orada durdum k1y1smda, eski bir seccade gibi solgun
Ve sararm1� bak1�lanmla duydugum neydi?
Y1k1lm1� kulelerin ardmda a<;1lm1� kollanyla
Seslerin yeldegirmeni,
Kara damarh mermer! biitiin isteklerin gomiildiigu
Bir aga<; koklerinden ve ay1�1gmdan ba�ka nedir ki?

I IEI\

GUN BU SAATLERDE

Da g y1k1lm1�hr ve kar
nice <;ocugun gogsiinde kara
bir !eke gibi birikmektedir.
Yalmz ve yanh� soruland1r omriimiiziin
kay1p riizgarlarm savurdugu bir <;ocuk
her giin bu saatlerde
her yiirege bir �iir
eli�i onliiklerde kapkara
i�lenmi�tir.
Mah<;up insanlanz
ki yamtlan hi<; ilgilendirmez bizi yasalarm
yanh� sorulmu� sorulard1r
her giin bu saatlerde
bir �airin yiiregini yakar
elleri kopanlm1� riizgarlarm
dokunamad1g1 yapraklar.
Kim toplar onlan? her giin bu saatlerde
karanhk bir umak gibidir sevgi
kar as1rlard1r yagmam1�casma yagar
ve orter biitiin izleri.
C:: 1 plak bak1�h giinler!
siyah sedef donanmas1yla
pusulas1 tersine donmii� kambur gemiciler!
ben <;ok uzak layiiardan toplad1m bu <;ok klZll kumlan.
Diinya biitiin camlanm kapatm1� goriiyorum
bir ku�un �imdi d1�arda kalm1� otii�ii.

UNUTU$
Bulutsuz yagmur geceleri, avluda ayak sesleri
Suyun s1ynlm1� derisinde san leopar lekeleri
Tozun ugultusu bu, gozlerimizde ya�aran damla
Agacm biiyiisiinden ka<;, ka<; uzaklara.
Ben hi<; bilmezdim, �imdi eskidim
Yiikselen sessizliginde ta�lann
Dii�ii�iin s1zlayan etinde ve ac1rken ellerim
Derinin unutu�uymu� kapanan yara.

KI� MASALI
Bu k1� yeni dii� tiinelleri a�acag1z yalmzhga
Ve biraz daha derine gomecegiz yiiziimiizii
Eski bir define avc1s1 yeni adalara �1kacak
Yeni korsanlarla donanacak nehirler.
K1� uykusu, ag1r ve uzundur gece
Bazen kar yagar, bazen bir �ocugun
A�1k kalm1� kitabmdan hrlar sessizce
Bir masal padi�ah1, ii� turun�, bilmece.
K1� say1klamalan, dii� ve ger�ek
Kim padi�ah, kim korsan, kim �ocuk?
Bu k1� yeni tiineller a�1p gomiilecegiz
Kar iistiimiizii ortecek.
Bu nas1l gemi ki korkar agacmdan
Eski bir define avc1s1 . . . aslmda korsan .

CECE ESiNLERi
Cece bize lacivert bir parmak gosterir,
Orada yiizler ugultulu ve serin
bir bekleyi�le sars1hr
Sen onu sarmalarsm
ayakw;lan d1�arda kahr.
Acemi cellat! kelle yerine
parmak w;uran adam.
Arna kimbilir nerde?
bu tan;m kokulu yalmzhk
sevi�ir balduanla.
Bir kalyon sessizce korfeze girer
Yabaml giiller, ay ve sarma�1k
sanmr sarmalamr tiillere.
Sonra riizgar \Ocuk defterimizi kapahr
Amlar ve hesapla�malarla kahr omriimiiz
Bir bir kmhr camlan yiiksek kulelerin
Daha ilk dalgada par\alamr gemimiz.

<

;ece bize lacivert bir parmak gosterir,

Orada oglak siitiiyle beslenir akrep
l )rada �afak bun;larm ardmda eskir
( )rada i;ifte minareye i;ekilmi�tir karanhk
Ve orada bir i;ocuk
/\h�ap �ekiller verir
/\y1�1gmda i;iiriiyen etine.
/\cemi a�1k! iiziimleri tane
tane yiyi�inden belli
Dald1g1 esir pazarmda
bir bedevi tutkusuyla harem kuran yalmzhk
nasil sevi�ir bald1ranla?
i\h �imdi siitlerle birlikte kesilir almm
Cece beni gosterir
(Y1kamrken dii� kuran zaman)
Ciillerin ardmda ay ve tiim i;ii;eklerin ad1:
Beni unut
/\cemi gece! acemi korsan!
karaya vurunca haydut.
Cece biitiin parmaklanyla yalmzhg1 gosterir
ve dutlarm altmda uyuyan i;ocuk
i;iiriir ag1r ag1r ay1�1g1yla.
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AGUSTOS DEHLiZLERi
Agustos dehlizleri, �araba kahlan su
Bir golge gibi ge<;tik elinin avlusundan
Ve almm1zda gune�, depremleri ammsatan gozlerin
ipince bir yagmurla soyununca
Bu gurultu, bu 1�1k, bu ans1z uyam�
O gle sICagmda usu! usu! damlayan gun
iki el <;Irp1�1 arasmda
S1k1�1r kahr gozkapaklanm1za.
Bir uzak denizdir konu�tugumuz
Bir dalga nasil gelip vurursa ayaklarma
i�te oyle bir dehlizdir <;1kmca geni� bir agustos
Sen ormana dogru yurursun
Durdugun yerde biter gun.
Sozgelimi gozkapaklannd1r, a<;Iid1g1 yerde
Bir perde
Ans1zm iner ve biter oyunculugumuz
Tut ki hi<; ba�lanmam1� bir gundur
Hi<; ya�anmam1� umutlardir yoksul gecelerimizde
Bir <;an sessizligidir boler karanhg1
Ardmda bir ilk<;ag kalesi usulca <;Ciker.

Ag1r vuru�larla titriyor �imdi biih.in yap1
Dii�iiyor kanatlan a hmm, kap1lar y1k1hyor
Zaman uzun boyunlu bir dii�
Bir kum serpintisine <;arp1p dondiik<;e bak1�lanm
Bir camm ardmdad1r �imdi bu rahvan yiiriiyii�
Bu esir kervam, ince ve uzun
Ayaklan tozlu bir dehlizden.
Agustos dehlizleri, <;elik ve pas kokusu
Kim ol<;ebilir �arabm tortusunu
Ve nas1l <;ogalhlabilir yalmzhk
Ak�amm parmakhklarmda bu ku� siiriisii
Kimbilir hangi geceyi ortmeye gidecektir.
Boyle biriktirip biriktirip atma i<;ini
�ocuksun karanhk aldahr seni
Gozlerini al soma unut sesini
Bir sokagm koynunda
Bir anm sarho�lugunda
K1rm1z1 bir giilii�tiir Agustos.
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KAPI
Nice c;ald1g1m bu ceviz kap1larm
ardmda gozlerim
bir san sonsuzluga uzamr
Kirli merdivenleri her c;1k1�ta
nedir eksilen giinba timlarmdan?
Giine� akasya renkli denizlerin ic;inden dogrulur
ve bir kanarya ili�tirmi�tir gogsiine o
K1z1l pmltilanyla en uzak ordulan c;agmr
Kar tutmu� parmaklanyla ovu�turdugu
camlarm ic;ine kokusu siner.
Nice c;ald1g1m bu ceviz kap1larm
meger kaplamalanym1�, dokiiliir
ve yalmzca bir iskelet
toplar geride kalan kemiklerini.
Atalarmm mezarlanm kazu ince parmaklanyla
ve pi�mi� topraktan tutsakhgm kamm ic;er
lanet ve erince ula�u
Ardmda gozkapaklanm donamr san bir 1�1kla
Kirli merdivenleri her ini�te
yukarlarda bir kap1 kapamr.
Sonra usulca o c;1kagelir
kan ve c;amurun ic;inden
dudaklarmda c;elebi k1vnm1 ermi�ligin
Giine� akasyalarm ic;inden yiikselir
kaval kemiginden iskeletin
O ter gogsiine ili�tirdigi kanarya
ve biitiin biilbiiller susar.
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MERMERi N DOGUSU
Elmas, soyunup kendi pmlhs1m <;izer geceye
Bir geyigin boynuzlanyla y1rhlm1� o karanhk perdeye
Di.i�i.ince kan, mermere yap1�Ir tortu ve sessiz
Bir <;1ghg1 and1ran gozlerinde canlamr zaman,
Mi!at! iri ku� resimleri doki.ilmi.i� dallarmdan.
ipegin �ark1s1 bu, kentin dar sokaklanm dolduran hi.izi.in
As1h kalm1� gibi ori.ilen, karanhgm ortasma ve bo�altip bi.iti.in
Yalmzhklan ... susuz <;bl gecelerine a<;1lan kap1
�imdi �urac1kta olen ve yeniden dirilen zaman.
Ben mermerin dogusuna gittim. Orada bi.iyi.ik tapmaklarm
<;:1plak bedenleriyle sevi�tim, o s1cak otlarm arasmda
O li.imi.in gizli pmarlanyla beslenen. Bir yeraltI
Bir magra �ehveti. Zamam ti.iketen aynalarda,
i nce tabakalanm gordi.im govdemin
Ve dag1lan pullanm, korkuyla u<;u�an ri.izgarda.
Ben mermerin dogusuna gittim. Orada eski bir
Suriyeli tacirin <;:in' den getirdigi baharat, misk ve tar<;m
Kenevir, afyon ve bir Hintli kadmm siyah
Gozlerini and1ran ipek yollarmm
Kesi�tigi o uzak i.ilkede olmek i<;in.

Agu atlaslar, diba, nak1�, suya i�lenen sim
Harami gec;itlerinde pusuya yatm1� isim
Sava�lar, oliimler, zenginlik ve talan
Gecenin bulutlan dag1hnca dumans1
Ve ye�il sankh bir peygambere benzeyen zaman.
Elmas! c;eviriyorum i�te sayfalanm
Uzakta, agu yiiriiyen bir kervanm geceye c;1kan ad1mlan
Yahudiler korosu, Nil' in karanhk sulan
isa'y1 gosteren el, eski bir korsan �ark1s1
Mesnevi'den ardakalan yitik bir hiiziin,
Dogu'nun tarihi: zenginlik ve talan
Milat! iri ku� resimleri dokiilmii� dallanndan.
ipegin �ark1s1 bu, kendini solduran 1�1k
Aym laneti, �imdi biitiin tepelerde
Ve vadinin derin yamac;larmda
Suyun opii�en sesi, kayahklarla.
Sen ey kente dogru ko�turan ath! 1�1klara, yalanc1 1�1klara ...
Cesaretin, kmlgan bir billura benzeyen penceresinden gee;
Ve don git kendi karanhgma.
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HARABELERDE
riizgarm sarard1g1 ve sokaklann
ince ve uzun bir <;1ghga donii�tiigii bu sabah vakti
s1ynlrm� topragm altmda o <;atlarm� ta�lann
golgeli alnma koydugun ellerinle, kalbirn!
sen neyi anyorsun?
sabahlan, kirnsenin uyurnadan uyand1g1 saat
biiyiik aga<; golgeleri altmda almrna <;izilen k1y1
bir dantel sessizligi, avu<;lanrnda atiyorsun
sanki her �ey deniz basrn1� bir bah<;eye kapanrn1�
lastik sesleri, durnan ve 1slak <;1ghg1 sokaklann
bir viraja giriyorsun uzaktan, ah! yol bitecek
'A' direnen kernerleri y1k1lan duvarlann
ardmda bir kap1. giriyoruz (nereye?) her �ey deniz
bir rnaden kadar derin ve ugultulu
adlanrn1z1 haykmyor haykmyoruz
sus! yank1s1z bir <;1ghgm ac1s1 ilerliyor tenirnde
gozlerini goriiyorurn bir an, sonra bir an, gozlerin <;ekik
bir siitun ba�1 devrilrni� ve y1k1lrn1� tapmak
rnerrnerin oyuldugu ve dantele donii�tiigii. bak!
sen hep bu ta�lan rn1 ararn1�tm?
gokyiiziiniin k1Z1l 1�1klan altmda
zarnanm yorgun atlannm dinlendigi
bir siitun ba�1, y1k1lrn1� tapmak, kopiiren rnerrner
ta�lann <;atlaklannda U<;U�an nal sesleri
eski ve bilge yalmzhg1 zarnanm . . .
kalbirn, i n gogsiirnden artik, sen!
o atlarla yan�arnazsm
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DAG
dag yama<;larmda dola�hk butun bir gun
kartallar, bir sozun geni� kanath renkleri
mavinin derin u<;urumlan, grinin ye�ille kayna�hg1, dun
dagilan dudaklarmda <;i<;ek tozlan. susmak
karla ortulu bir ovanm altma uzanm1�
ve serin bir gulumseyi�le aga<;lan sarsan ye!
harflerin derin vadilerini dola�h guz
v'lerin ag1r bulutlarla kapand1g1
siyah bir akmh gibi damarlanmda,
's' bir tren yoludur dagm kalbini deler
o'larm ve O'lerin karanhk dehlizinde
dag yama<;lannda dola�hk butun bir gun
harflerin tuzagmda ve butun renklerin. dun
sozcuklerin karla ortuldugu ovalarda yitik
dagm soguyan iskeleti, etle kaplanan kemik

cem gibi
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CEM GiBi

Mehmet Mi(fit'e
Gun soldu, eteklerinde k1zil pmlhlarla darnlarken su
Gecenin yenik bah<;esinde dola�hrn, san bir yagrnurdu
Bitip tukenrneyen kayahklarm ortasmda rnahsur
i<;irnde titrerken amlar ve ka<;1�m baklf kokusu
C:: ocuklugurn bir taht odas1, Bursa' da yenik sultanhg1rn
Bu tun kapilar kapanrn1�, butun kapilar sur
Dondurn, ard1rnda yans1yan o buyuk aynay1 gordurn
Varhgm ve hi<;ligin kayna�hg1, go<;ebe yagrnur.
Gun soldu, eteklerinde k1Z1! pmlhlarla darnlarken su
Vard1g1rnda yoktu butun kapilar. iskele, gunbahrn1
Rodos'a dogru batik tekneler. Kad1rgarnm �i�rni�
Tahtalarmda <;lfpman ruzgan
Duydurn, yuzurnun buyuk sularma <;izilen.
Ta orada yuksek daglar, bu dik ve ac1h yo!
Bir at ki�nernesi, yag1z gul kokusu
C:: okrnu� tapmaklarm altmda gizli ge<;itler
Ve kuflu rnahzenlerinde ta�la�rn1� oluler korosu
Giden kirn? bu ilkyaz �afagmda yolcu edilen habersiz
Beyaz kefenlerine burunrnu� yuruyen bakirelerle.

Birden :;;i m:;;e k! ve gorundu ve yokoldu kap1lar
Yenilgi ve aci, kap:;; ve surgun. Zamanm yitik
Aynasmda tuterken yalmzhgm bakir kokusu
Almma dovulmu:;; bu ilern�, bu belirsiz yolculuk
Duydum etime degi:;; i ni bin k1zgm demirin
Karanhk mazgallarmdan sarkan govdemin . . .
Bir ilkyaz :;; a fagmda kurban edilmi:;; l igim.
Birden yagmur! ve yuzumun yans1 ak1p gider
Benim gozlerim yok, kur:;;un! s1cak ve agdah yuzgorumlugum
lss1z oyuklarmda derin ugultulanyla ruzgar
Gozlerimin iss1z oyuklannda . . . Sira kimde7
Batik teknemin suya gomulmu:;; ah:;; a p direklerinde
Asilm1:;; tum yolculanm. Celal'im! Sinan'1m!
Bu deniz nereye gider, bir biz kald1k
Ve yagmur tum kapilan siler.
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Ben Cem, daha dun yanm imparatordum
Kestirdigim paralarda soldu vucudum
O ldum binlerce oliimle, k1y1ya vuran cesedime bakhm
Yagh urganlar baglay1p boynuma (iskele, gunbahm1
Rodos'a dogru batik tekneler) yurudum, arhk
Bana bu dunyada yer yok
Ne saray, ne ko�k; ne rutbe, ne taht
Agabey el ver yanma geleyim
Al beni, sonra istersen bogdur
Bir yamm zifiri karanhk, bir yamm . . . birden yagmur!
Gunler bir ormanm sessiz <;1ghgma gomuldu
Kendi i<;ine du�en dipsiz kuyulara. Cesaret:
Gozbebeklerimin i<;indeki karanhk ulke
Perili ... ve hi<; vanlmayacak.
Gun soldu, eteklerinde k1z1l pmlt1larla damlarken su
Bir at ki�nemesi, yag1z gul kokusu
Vard1g1mda yoktu butun kap1lar.
Ben yitik zamanm altmda kald1m
Silindi kap1lar ben d1�arda kald1m
Bu soguk, bu kimsesiz karanhkta
Yalmz1m, ellerimden ba�ka yok fenerim.

TARIK NEREDE?
Onlar gemileriyle birlikte yand1lar, kas1md1
Aga<;larm kedere durdugu o yalmz ak�amiish.i
Ben en ufak bir tedirginlik bile duymadan
Ge<;mi�e olan bor<;lanm1 odemek i<;in
Bir agacm size bakmayan yiiziinden
Ellerimi almma koyup a glad1m.
Onlar gemileriyle birlikte yand1lar ben ka<;hm
Kas1md 1. Havada agIT bulutlar vard1
iki <;izgi <;izilmi�ti gozlerime ve onlarm
Arasmda denizin o bitip ti.ikenmeyen <;agns1
c;:atirdayan tahtalar, y1rhlan yelken, eriyen metal
Eriyen <;1ghklan giine�in ve tutu�an gemicilerin.
Eriyen neydi? ruhlanm1z. Ak�amm bak1�larmdan uzakta
Mermere donii�iinii duydum o k1z1l mermerin
Ve kopiiklerin, birer birer i�leni�ini kumsala,
Avu<;lanmda h1zh soluyu�u korkak kalbimin
Bacaklanm bir taym son �ahlam�1
Ge<; kalm1� gozlerimde ufuk <;izgisi. O len kim? gormedim.
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$imdi o kai;1�m biihin donii�lerin
Ba�lang10 oldugunu biliyorum
Avui;lanmda k1zgm ate�ini duyuyorum
Bir kopegin aray1�1m umutsuz gozleriyle
Kumsal boyunca dizilmi� kum tanelerini
Ve degi�en yerini, ayak izlerinin.
Uzun y1llar sonra karaya i;1khg1m yere dondiim
Bir ben olmii�tiim, demek ki onlar sagd1
Gemiler yanm1� bir ben sonmii�tiim
Bir hani;erin i;ekilen 1�1lhs1yd1 gece
i�te yalmzhgm sustugu an, gogsiime saplanan ok
Ko�tum buri;lann ardma, y1k1k i;adularma
<;:okmii� omuzlarma erdemin
Uzakta iskeletler, ard1i; ku�lan, boz orman
Ve yitirdigimi sand1g1m safhk, �imdi vah�i
Bir tenin soluk soluga ta�lara i�leni�i.
Onlar gemilerini yak1p gei;tiler, kimisi oldii
Denizin k1pudam�m1 gordiim, k1y1lar uzak, yalmzhk i;oldii
Geni;ligim! kar�1hgmda bir tek kay1k
Al beni yanma, beni yanma al Tarmk!

ANIMSAMA
Her :;; i ir biraz yalanla ba:;;l ar
Ve her :;; iir bira1: bh.i mdiir.
i:;; te bir bir siiriiyorum ta:;;l anm1
Ne kald1ysa cebimde
Ve en son askerim blene dek
Hi<tbir sava:;; yitirilmemi:;; tir.
Size hi<t bakilmam1:;; aynalar getirebilirim
Ahr ardm1za bakarsm1z <tiinkii hep dbniiktiir Sirhmz
Sen geceyi alnmda sogutan giiliin<t ve zavalh insan
Birak lambalarm yalanc1 aydmhgm1
�imdi hangi kap1y1 a<tsan
Orada bliim
Kandilsiz bir ruh gibi beklemektedir.
Orada durdum
Ve egip ba:;; 1m1 dizlerine dokundum
Ba:;;1m bir k1:;; kadar agir
Bakhm ki her yanda ta:;;
Ve yalmzca ta:;; var
(Dizlerin ba:;; 1m1 vurmak i<tin bir ta:;; duvar)
Unutma, her :;; iir biraz yalanla ba:;;l ar
Ve zaten
Bir mezar ta:;;m dan ba:;;ka nedir ki bl ii?

Olrnad1k intiharlar ta�1yoruz cebirnizde
Elirnizde giiliin<; ve aCikh bir kahrarnan sureti
<;:almrn1�, a<;1lrn1� ve kapanrn1� kap1lar <;ahyoruz
Saatlerirnizi hep yanh� saatlere ayarhyoruz
(i�te bu yiizden
Ararn1zda hep kelep<;esiz dola�Ir caniler)
i �te iki ad1rn daha ahyorurn
Arhk soylenecek hi<;bir soziirn kalrnad1 dilirnde
(Ne de size verecek elyazrnas1 bir uygarhgm
Gizli saraylarmdan bugiine kalrn1� bir par<;a bakir)
i <;irnde kar yiiklii ge<;it verrnez amlar
Ve her �iir biraz oliirn
Bir bir <;ekilip gidince dostlar.
Her �iir biraz yalanla ba�lar
Varhgm ve yoklugun ikiz yalmzhgmda ...
Hey sen!
Her oyuna yedek soyunan zavalh insan
Uygun ad1rnla yiiriiyiip
Aykm dii�ler kurrnay1 birak
<;:1k arhk s1radan.

BiR KENTiN i<;:ERDEN G O RUN O� O
K1p1rtls1z bir irmak gibi kent kendi karanhk sulanna ak1yor
Denize dogru iniyorum dar sokaktan, ba�1mda yagmur
Iss1z bir agac; dibinde dinleniyorum, derisi soyulmu�
eski giinlerin ardmda soluk giiliimseyi�leriyle
alda tilm1� seslerin karanhk ordusu
Kahn kiirklerine biiriinmii� e�k1yalar, daglardan
akan kurt siiriisii, karh ovalardan siirgiin
kentin karanhk sularmda bogulmak ic;in.
�u anda biliyorum, birileri birilerinin hayatmdan c;1k1yor
Birileri birilerinin hayatma giriyor, yorgun ve pash
gozlerini goriiyorum, geceye uzanan ellerini
Denize inen dar sokakta yagmur kimleri
kimlerin uzak yollarma siiriikliiyor.
Yalmz gece trenlerine biniyor �imdi uzak gozlerim
Yagmurda titre�en gar lambalanyla biiyiiyen golgelerin
Kimlerden ne kac;mrcasma tela�la ko�u�an
seslerin ardmda biiyiik bir hic;lik, terkolunu� ve kederin
s1cak yagmuru bu, dudaklanma yagan, sokaklara, gar lambalarma
nhtima her ak�am yorgun umutlar bo�altan yolcu vapurlarma
tersaneye, 1�1klan soniik son vardiyalara
a�ka ve kedere yagan, kemiren yalmzhklan.

K1p1rhs1z bir 1rmak gibi kent kendi karanhk sulanna ak1yor
Biliyorum, �u anda bir tren en olmad1k
dii�lerle yiiklenmi� geceye a<;1hyor
Geceye ve yild1zlarm karanhk iilkesine a<;1hyor bir gemi
Her an her yerde birileri birilerinden aynhyor
Her an her yerde birileri birilerine kavu�uyor
Usulca soluk ahyor. . . veriyor biitiin yollar.
i �te yalmzlar ordusunun ats1z pehlivanlan
Karanhga serilmi� seccade, k1blesi kmk saat
Hepsi solgun bir aynanm dipsiz derinliginde
Daglardan akan kurt siiriisii, karh ovalardan siirgiin
zil sesleri, kumanya, son vardiyadan siiziilen oliim
Her �ey biiyiik bir tela�la kente dogru ko�uyor
kentin karanhk sulannda bogulmak i<;in.

$AVK
toprak testilerde giin
eridi aglf bir yalmzhkla, klZll
athlan siirgiin
edilmi� bir ilk<;ag yorgunlugu
balkondaki saks1lara dokiiliince giine�
yagmuru 1slak camlara hapseden kim?
a<;1verin kanatlanm
pencere, kap1, ne varsa
ta�sm odama nisan
hiiziin! nas1l da ezberledik adm1
ve s1gmd1k ardma onca zaman
toprak testilerde giin
ve bir k1rlang1<; kanad1d1r gogsiimde o
sen benim en <;1lgm dii�iimsiin
bu kalabahk sokak, bu geni� okyanus
oyna�1p durduk<;a camlanmda
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BiR GUZDEN AGIR ADIMLARLA
i�te, bir giizden ag1r ad1mlarla iniyoruz
hiizniin ovalanm buakarak ard1m1zda
yiiregimizin en olmad1k ko�elerinden, yani
silkinip tozlanm1zdan
hayatm ye�il gozlii k1sragma biniyoruz
topragm gurbeti dindi, yagmur ne zaman?
iklim c;oktan savurdu kehribar h1rkasm1
ve suyu tutsak alan k1�, eridi ag1r ve aksak
bir yaza donii�iirken giin
i�te, hep birlikte denize dogru yiiriiyoruz
orada sedef kakmah giine�, gozleri yelken
ve bak1�lan riizgar olan genc;ligim
bana bir agacm ozgiirliigiinii
ve bir ormanm karde�ligini anlat
golgesi yiiziime vurmu� nas1l da bir evin
genc;ligim! sen oras1 m1sm?
karmcalarm binlerce ugultusundan uzak
o karanhk bahc;eye dii�eli beri ben
ogrendim yalmzhgm biitiin gizlerini
�imdi s1ra, ya�am1 yeniden ogrenmeye geldi
demek ki oliim, yiiregimizde eski bir yara
k1zgm demirin ardmda soluk bir iz
ve madem ki yalmzhk kendi ic;ine siirgiin edilmi�
i�te, bir giizden ag1r ad1mlarla iniyorum
hiizniin ovalanm b1rakarak ard1mda . . .
ey su ic;meye egilip de yiiziinii goren zaman
seyrelmi� yelesinde binlerce ku�ku uc;uran at!
al beni s1rhna, gecenin kopiigiine uzan
giinlerin beyaz kumsalma at

86
OLO GUVERCiN YUKLO GEMiLER
Bu iskeleye, ohi giivercin siiriileri
Ta�1yan gemiler yana�maz
Bu iskeleye dii�mez golgesi
Eyliil' de aynlan sevgililerin,
Cece yanagmdan c;ald1gmda ay1
Gogsiinii ac;
Beyaz bir hanc;er gibi c;ekilsin elim.
Sana en uslu oykiilerin
Ayrmhlanm anlatacag1m
Harflerin bir bir yerini degi�tirdigi
0 uzak oykiilerin
Hani nas1l ba�lay1p
Nas1l bittigini bildigimiz
Arna yine de doyamad1g1m1z bir tiirlii dinlemeye
Belki bir gun
Belki bir gun
Her oykii kendi sonunu yazar diye.
Dinle, gecenin kac; ad1m otesinde
Olli tabutlan suya b1rak1r bir el
Bir el zambaklar diker bahc;esine
Her mevsim onlan toplasm diye riizgar,
Dii�lerimizin ilkyaz1d1r, ac;1hr bir bir bulutlar
Ac;1hr masal bahc;eleri
Ki orada oykiiler hep mutlu biter
Ve batar gecenin karanhk sulannda
Olli giivercin yiiklii gemiler.
Susma arhk ne olur, soylenecek ne varsa soy le
Bilir misin, karanhk sulan
Karanhk sular yutar
Sen yarah bir at gibisin vah�i ve uysal
Kolayca dizginlenen, dii�man biniciye.
Olli giivercinler ta�1yan
Gemiler yana�maz bu iskeleye.

yagmur saatleri

YAGMUR SAATLERi
Biihin bir giin yagmuru durduramad1k
Zaman, senin giihi�iiniin kumral k1vnmlarmda
U�uk, mavi bir ku�tur
Limon kiifiin e bulanm1� sa�lanmda dola�an.
Tam orada duruyorsun �imdi esmersin
Giine� nas1l da yak1�m1� sa�lanna
Kollarmda derin bir vadinin u�urum serinligi
Yiiziime vuran riizgar senin gozlerinden.
Uzakta, saatlerin siirgiine gittigi o 1ss1z tepelerde
Ak�amm tezgahmda dokunan bu balrengi sessizlik
Senin en giizel giysilerin, tenin, yabaml �1plakhgm
Atlann k1zgm bald1rlanndan di:iktiigum bu �iir.
Uzan kollanma, ye�il ol, uyan safhgmdan
Sana en uyumlu yalmzhg1 ogretecegim
Ormanm yagmura i:izlemi, h1r�m ve vah�i �1ghklan
Bir y1lanm soktugu yaradan di:ikiilen pul pul.
Biitiin bir giin yagmur, direnen camlanm1zda
Uzayan giine�i k1zgm golgelerimizin
i pegin ipege siirtiinii�ii, kmma giren k1h�
Bir sava�m sonunda dag1lm1�, yorgun,
Siivaridir <loner yuvasma.

Vi$NE ZAMANI
Vi�ne zamam, dallara i;1k
Esrimi� ve eskimi� giinleri fulat
Yanaklarmda bir y1lamn
Soguyan ve iirperen tadi.
Kayahk, kmk saati gecenin
Hii;bir yerin gosterilmedigi o mavi atlasta
Hangi su ak1tabilir seni
Bu Nil rengine bulanm1� sai;larmla
Kurumu� denizlerime hangi umak?
Bu kumun geldigi kayay1 nasil bulmah
Denize don, o batik teknelerin
Tozuna bulanm1� sararan tiiylerinle
Kurumu� dudaklanma uzat ellerini.
Vi�ne zamam, bahi;eler, dikenli yalmzhk
Git, git, bulut ol, tepenin ardmda sonsuz geni�lik
Daglarm ayak izleri, ovada ard1i; siiriisii
Senin derin gozlerinden i;ekilen kum ve i;ak11.
Kayahk, kmk saati gecenin
$imdi biitiin haritalarda, yuhk. . .
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FORS A
Gozlerine bakardun ve orada
Binlerce gerniden arhk dalgalarm
Uzak denizlere dogru <;oziih.i�iinii goriirdiirn.
K1y1 <;ak1l ta�lanmn bittigi yerde ba�lard1
Eski korsan iskeletlerinin uguldad1g1 lo� rnagaralarda
Kazamlrn1� ve yitirilrni� onca hazinelerden soma
Gozlerin, sert riizgarlardan korunrnu� bir lirnand1 bana.
Ben sana bakard1rn, yani denize, o giivenli sulardan
Her giin bir gerni halatlanm toplay1p uzak seferlere <;1kard1
Ben onlara bakard1rn yani gozlerine
Gozlerin gidilrnerni� denizler kadar k1skan<; ve uzakh.
Her giin <;1k1lrnarn1� seferlerden donerdirn
Her giin gerniler donerdi tuzlu ufuklardan
Her giin sabus1z ayaklanrnla k1y1ya inerdirn
Bir giin giivenli sulan terkedip a<;1lrnak uzaklara . . .
Gozlerindeki o uzak denizlerde bir go<;rnen olan ruhurn
$irndi hangi gernilerde forsa ve siirgiin hangi a�klara.
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YAGMUR SONRASI
Seninle karanhk dii�ler kuracakhk, �imdi nerdesin
Bu bembeyaz aga�larm altmda ne �ok bekledim
Yagmur sonras1.. . camlan bugulu bah�e
Buraya sanki hi� degmemi� elin.
Ellerin birak gezinsin almmda
Sen aga�larla soyun �1kar giiz giysilerini
Islak sa�larmla sonra egil iistiime
Yaz biitiin esmerligiyle ta�sm gogiislerinden.
Ay dogarken bu son gecemiz
Birazdan san ve s1cak bir yolculuga dii�ecek saatler
Bu bah�e sonra bu sokak kalk1p gidecek
Ve almmda gezinen elin usulca eriyecek.
Bu son gecemiz yeniden op beni
Bu son gecemiz anlatamam i�te ilk 1�1k
Kalbini �uraya koy, �uraya dudaklanm
Opii�lerinle i::i rt ii�iiyorum i::i rt iizerimi.
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GUNLERiN KIRLANGICI
K1rlang1<; giinlerim! nane ve kekik kokusu
Kim eri�ebilir size?
Yagmur yalrnzca bir arnmsamad1r,
Gecenin kirli duvarmda oyna�1r 1�1k ve golge
Erir ag1r ag1r aydmhgm porselen kasesinde.
K1rlang1<; giinlerim! erir nane ve kekik kokusu
i<;imdeki sulann tortusu <;oker.
Bir martmm tutu�ur kanatlan, k1zil ve mavi
Tutu�ur arnlann gizli defteri.
K1rlang1<; giinlerim! bir <;ocuk
F1rlay1verip aynalarm tarihinden
Solmu� mavi gozlerini dikip de sorarsa,
Kmhr giiniin kiilrengi kayas1
Dag1hr sim ve nak1�,
Ona �oyle deyin: Unutma!
Hep yeniden <;izilir ilkyaz haritas1.
K1rlangu; giinlerim! siz ...
Ah! ne <;abuk, ne <;abuk ge<;tiniz.
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ANNELERiN GENC:: KALDIGI YER
Biitiin aglamalann dinmesi gerek bir �iiri yazmak i<;in
C:: iinkii duygulann dinlendigi yerde ba�lar �iir
Sevginin ii�iidiigu yerde yaz1, <;ocuklugun bittigi
Ve hep gen<; kald1g1 yerde annelerin.
Soluk pencereleriyle o eski evimizin
�imdi as1rlar oncesinden hi<; dinmeyen
Arahk kalm1� kap1smda, biriken karlarm
Donmu� s1cakhg1 bu, yiiriiyen usulca yiiregime.
Anne i�te ben o <;ocugum, yiiklerin tepesinden
Senin �arkmda iirperen o ince bedenim
D1�arda karlarm biiyiik heykellerle dovii�tiigii
Billur penceresinde <;izilen, silik dii�iincelerin.
Sana bakard1m odanm hangi ko�esinden
Bir resim tak1lm1� gozlerime, belki ger<;ek
Sen en mutlu anlarm resmini <;izerdin
Dudaklarmda iirperen sessizligi o eski <;inilerin.
�imdi goriinmez pencerelerini ovuyorum tozlu amlanmm
D1�arday1m, kar yag1yor, anne ii�iiyorum
i<;eri al beni, kollannla sar, 1s1t bedenimi
0 eski odada, yiiklerin tepesinden dii�iiyor dii�iiyorum.
Biitiin aglamalarm dinmesi gerek bir �iiri yazmak i<;in
C:: iinkii duygularm dinlendigi yerde ba�lar �iir
Sevginin ii�iidiigii yerde yaz1, <;ocuklugun bittigi
Ve hep gen<; kald1g1 yerde annelerin.
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EYLUL

Ali Giinvar'a
Durulup oturma vakti, eyliil!
i�imizde derin kam�Iiarla a�Iian yara
kurumu� bir 1rmagm �orak kollanyla
avu�lanm1za ve almm1za kazman nedir?
Her �ey eskir, o eskidendi
�imdi yosun tutmu� bir geminin
govdesini yoklar dalgalar
mermer toza donii�iir, solugum
donmu� kiillerin i�inden,
cama yaz1lm1� ilk a�k sozleri gibi eyliil
ilk dii� kmkhg1 ilk umudu kanatuken.
$imdi yolculuk denkleri son kez a�1hr
�imdi son kez uzayan bir alevdir omriimiiz
unutulmu� amlard1r kiillerle kan�1k
gece eski bir kuma�la orter dii�leri,
�imdi herkesin kendince bir tarihi vard1r
kendi bo�lugunda usulca yitiveren.
Biitiin mumlan yoketmeli arhk
hep aynalar �ogaltu biz azahrken
cama yaz1lm1� ilk a�k sozleri gibi eyliil. . .
Sen umudu hep kar�1 k1y1larda ararsm
yagmur kopriileri siler
sen bu k1y1da kahrsm.

BiR YAPRAGIN BIRAKTIGI
Mezar sessizligi ol�er
Sen zarnam giinlere bolrnekle ge�ir
En ince dakikalan saklay1p gogsiinde
Uyu' a �e�1gmm rnerrnere oydugu resirn
Kirn toplad1 onca korkuyu? heybesinde delik
Bir yiiz olan ikizirn aglar
Ben en kara sulan boyle bilrnezdirn
Kristal �ahrn1z1 sarsmca firtmalar
Sonras1z aynalarda par�alanmca yiizlerirniz.
Yagrnur nas1l da siipiiriiyor onca �eyi
Aga�lar arasmdan �ekip �1kard1g1rn1z
Suyun fi�kird1g1 yerde bu serin bekleyi�
Binlerce golge i�inden s1ynlmca golgerniz.
Ay yava��a rnerrnere boyuyor her �eyi
C:: a hrd1yor, dag1hyor, �okiiyor dii�iincerniz
Ardmda biiyiik aglarla �ekilen
Ve �arnurdan bah�ernize donii�en deniz.
Sen zarnam giinlere bolrnekle ge�ir
Giiriiltii, tutku, ko�u�rna, ba�an ve yenilgiler
Hep bekleyi�leri dogurduk�a bekleyi�ler
Sonunda o derin ve ortiilii sessizlik
Bir yapragm geriye b1rakhg1 rnezar
Onca rnevsirn a�1hp kapand1ktan sonra
Pencererniz, �irndi hangi bah�eye bakar?
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HEP
Ben o denizleri bilirirn
Gozlerirnin aynasmda inip kalkan biitiin o denizleri
Ya�lanan bekleyi�lerin birbirine bakhg1
Suya degince ak�arnm kiilrengi kanatlan, bilirirn
i<;irnde hep aym k1skan<;hgm ba�harfleri.
Oyle esriktir gozlerirn, u<;ururnlannda ses yiter gider
Bir kent hep oldugu yerde <;oker
Hep o denizlerdir bilirirn, ne <;oktur
Penceresinden ye�il saks1h evler ge<;er.
Ben o denizleri bilirirn hep
Ben kalmrn, denizler gider.

K A h'.� I L A M A

Ve ald1m bedenimi t a daglara kadar goti.irdi.im
Ki.i<;i.ildi.im ki.i<;i.ildi.im ..... bir nokta gibi
Sonra kaldmp en olmad1k
Harflerin i.isti.ine koydular beni
i<;inde a�km bulunmad1g1 sozci.iklere,
Oysa ben yalmzca bir gi.izi.i kar�1lamaya gitmi�tim
Gozlerimizden ardakalan ve yitik a�klanm1zdan.
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GUZ SONU
Adnan Ozer' e
'Giiz bir tes adiif'
dize si i(in
1.

Mumlar bir bir erir
sonra usulca tenimde soner
Guz degdirince elini
altm bakira doner.
$imdi nerdesin? ne <;ok bekledim
Tukendi yapraklanm
Ruzgar bulutlarm gogsunden damlalar <;ald1
Aldi beni
kath onune
Pas tutmu� yollarmdan ge<;irdi gen<;ligimin,
Guz yalmzca bir rastlanhyd1
Aga<; bunu nerden bilsin?
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2.
Her yagmurla biraz daha ya�lamyoruz
Bulut bilir mi bunu?
Deniz diplerini kan�hran bu korku
bu yiiz
Aynalarda unuttugum
Bu tel a� kimin i�in?
Ci.in gelir sessizligin kayas1 �atlar
Ci.in gelir bu avare riizgar, konar ba�1m1za
F1rtmalar k1rlang1� kanatlarmda durulur.
Ve bak1r yeniden altm
Ve yagmur yeniden bulut.. .
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i LKYAZ BA$LANGICI
Dii�lerin anas1d1r acilar, i�te sabah
Gi.ine� ufka tam be� kere vurdu
Haydi kalk
Uzun ve yorucu bir gi.in
Uzun ve aCI ugra�,
Kalk pencereden bak
Nasil da yeniden kuruluyor di.inya
Bah<;en sapsan gi.ine�te bogulmu�
Ya�am kapma dayanm1�, a<; gozlerini
Bu gen<; gi.in agacm en i.irkek dalmda,
Mahmur gozlerini yeni uykulara kapatma
Gi.inler puslu bir hi.izni.i indiriyor takvimden
Sokaga <;1k kahl kalabahga
Agacm dallarma tak1h kalm1� ri.izgar
C::: ozi.iver kanatlanm, hsilda kulagma
0 gidecegi yeri bilir.
Bu ilkyaz sabah1, san ve s1cak bekleyi�
Ba�1ma kadar bulut, ba�1ma kadar sevin<;.
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KOTUMSER ACACIN $ARKISI
Sizleri riizgar i;ahp gohirdii benden
Geri doniin ey yapraklanm
Geni;ligim, tum giizelligim
Mevsimler ac1ym bana
Ya da kurutun, altimda
$u tasas1z ak1p giden irmag1
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iYiMSER AGACIN $ARKISI
Sizleri riizgara sald1m gidin
Ba�ka topraklarda kurun kralhgmm
Cece lacivert bir biiyiiciiniin o gizemli kiiresi
Degi�imlerin birdenbire duruverdigi saat
Bu gece ac1 bir kan tad1 var dudaklanmda
Aynhk zor biliyorum, kammla besledim sizi
Gidin ey yapraklanm tohumlanm1zm sa-;ild1g1 iilkeye
E� olun, s1rda� olun -;ogalm
Ak�am golgeleri gibi

KEDi VE RUZC AR
Giine\)e bak! �irndi bir ki:ipegin c;1ghg1d1r
K1zgm alevleri 1s1rrnaz kendinden ba�kasm1
Uzak sokaklan kaplarken bulutlarm 1shg1
Dii�en pencererne, perdeyi kabartan kirn?
Kirn oynuyor incirin dallanyla? �irndi c;1plak
Sutten kesilrni�, duvarda saa tlerdir uyuyan kedi
Nasil da ald1rrn1yor riizgara.
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�IGLIK
Kim kesecek bu <;1ghg1 b1<;akla ac1mas1z
Saat ii<;e vurdu karanhk
Tiim giiller ve k1pk1Z1l sarma�1k
Arhk neye yarar, 1rmagm ak1�1 durdu
Giiz doluyor pencereden
Ak�amdan a<;1k

106
T(Hff N
Haydar Erg iilen'e

1 1.ivalar 1smn11� kirn ipler tOreni
ipini kopanr gider bu bulut treni
Hey arnca, sen unutrna nutkunu
Biz doniince dinleriz,
Arna belki de donrneyiz.
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RUZGAR
Evirnin ardmda riizgar
Ben bakrnaymca ses veriyor
Ben bakmca her yer sessiz
Pencerenin d1�mda agacm dah
incirinde riizgar sakh.
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(-AY SAATLERi
Saat ii<;le be� aras1 <;ay soyler konu�uruz
Saat ii<;le be� aras1 konu�uruz <;aylar biter
Saat ii<;le be� aras1 neler konu�uruz
Neler konu�may1z, masada <;i<;ekler.
$iirden konu�uruz (hep mi?) ne <;ok
Omriimiiz sonunda bir �iir olup u<;acak
Saat ii<;le be� aras1, belki y1llar soma
Bir bardak <;ay, dostlugumuz ve k1z1p riizgara
i nce bir giilii�, bir resim, kopuk bir film olacak:
Bazen Haydar, ben, Miifit, Adnan
$iirden konu�uruz ve acilardan
U<;le be� aras1 <;ay, ah delikanh zaman !

SuDAKi ANKA

Birinci Bas1m: Korsan Yaym, 1 990

kopuren denize dogru
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SUDAKi ANKA

biz biilbiil-i nzulzrikdem-i giilzar-z firakzz
ate� kesilir ge�se sabd giil�enimizden
II. Selim
ozlemin soguk k1�1, 1rmaga kan�an arzu
dallarda, ii�iiyen kanatlarmdan soyunmu�
sudaki billuru dii�leyen anka
seslerimiz seslerimizi anyor uzaklarda
ard1m1zda uzanan yollarda unuttugumuz
kay1klar dolusu altm �ark1, miicevher, akik
ve kehribar 1rmagm usulca yiizdiirdiigii
eski bir �arab1 ta�1ran esrik amlar
bah<;elerden akard1 ince bir kanun renginde
giiller ve giillere siirtiiniip tutu�an riizgar
aga<; yagmurun bi<;imini ahrd1 uzaktan baksak yamhrd1k
giinlerin karaya <;1khg1 yerde dururdun
s1cak falmda izlerin ve kumun
bir ses bir sese yans1hrd1 pmlhsm1
bir dag bir dag1 golgelerdi ve o 1ss1z siiriiniin
tozlan dag1lmca ba�lard1 giin
uzay1p giderdi yollar boyunca
agacm agaca hs1ldad1g1 siirgiin

zarnan sesini yiikseltiyor �irndi seyrelrni� otlarm arasmdan
k1y1ya yana�an kay1klardan iniyor
kalabahk, golgesini ardmda b1rak1p usulca bir irngeye donii�iiyor
1rrnagm buzlan erirken otelerde
son kez doniip bak, geride b1rakhgm izleri topluyor <;ocuklar
eski bir evden, ziirnriit bir kuleden
sevdigirniz ve unuttugurnuz kadmlann sozlerini u<;uruyor riizgar
ya�arnm aos1 ge<;rni� buradan bir iz gibi siiriip toprag1
ge<;tik biz de <;ahsmda binlerce ses <;mlayan o 1ss1z geceden
kar�Iiarnak i<;in seni: bilinrneyeni
arhk susrnahy1z, konu�sak bile
bizirn ac1rn1z1 kirn anlayabilir
sen, sudaki rengine kiiliinii savuran anka
1rrnak ak1p gitti, <;oktan
kiillerirniz kiillerirnizi anyor hala

DENiZ CECESi
geni� kanatlarmda kuzey ruzgarlarmm
gelecek olan neyse? karanhk magara, sedef pmlh
bir Acem bah<;esini anlatan mercan kayahk,
orada sa<;lanm m1 tarard1 korkun<; kas1rga
deniz k1zlarmm <;1ghklanyla batm1� bin yilhk gemi
biitiin bir gece sise donii�en sulan dinledim
karanhgm gozlerini, yamp sonen feneri
ak�am! erimi� bir ku� rengindeydi ...
ayakizlerime bakhm, kumlara gomiilen derin <;1ghga
sesin, yarah bir geyik gibi sekerek
olmad1k golgelerin ard1s1ra, kopiiren karanhga
uzak bir camm ardma s1gmm1� ii�iiyen ellerin
ya�amm gergin bak1�larma tiineyen vah�i giivercinlerin
otesinde bir duygu gibi beni bekleyen
kan diyordun, i�te! deniz hi<; doymad1 daha
korku: ge<;mi� aynalarda eskiyen gizli bir <;ocuk yiizii
her vuru�unda dallanndan dokiilen binlerce ku� golgesi
gozlere <;ekilen bir <;izgi, bir soz, bir resim gibi
hi<; kapanmayan bir yara nasil onanr sessizligi
bir tel gibi uzay1p giderken yalmzhk
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bi.iyi.ik sularm ard1sira, iskeletlerin, ba tik teknelerin
�agm bo�lugunda �mlayan sonsuz ofkenin
oli.irni.in, dirirnin; ya�arnm ve cinnetin
k1y1smda bir u�ururn deh�etiyle bulu�turan beni,
gece hsiltilara doni.i�i.iyordur. belki . .
hs1ltilar aga�lara v e gi.iz yapraklarma
kuzey ri.izgarlarmm kanatlannda
daglara, irrnaga ve unutulrnaya
�irndi u�suz bucaks1z denizin dinlenen ugultusunda
bi.iyi.ik bir �a�kmhk gibi doguyor gi.in
bir aslan �1k1yor karaya suyun gori.inti.isi.inden
bir rnagara kendini �iziyor sonsuz aydmhklara
orada, gecenin ve y1ld1zlarm dag1lan kokusunda
egilip kalrn1� bir sogut gibi sudaki yalmzhgma
o bi.iyi.ik, o k1p1rtis1z aynada beliren yi.iz benirn yi.izi.irn
bir zarnanlar tela�h bir amrnda di.i�i.irdi.igi.irn.
unutturn, o ben rniydirn? geceki kasirga nerede �irndi?
uyand1rn, di.i� bitti, almrnda ilerleyen �izgi
ne rnercan kayahk, ne deniz k1zlan, ne bin yilhk gerni
i.izerirne ri.izgarm ve dagilrn1�hgm kokusu sindi
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BA KINCA
bakmca bir 1ss1zhk oluyor birden
ii�iiyorum, kollanmdan tut, oniimii ilikle, yollara sal
bir sabah vakti, ak�amm golgesi, kavrulan giine�, ah!
gogsiimden dokiilen s1rlann yerini kim dolduruyor
ta tepede, uykusuzluktan deliren bir aga\ oluyor
ben ona bak1yorum, o beni gozliiyor, biitiin bir gece
cvlerin bacalanndan h�kmyor dumanlar i\inde
kendi iskeletini kusan bir olii gibi,
kalbim uzak bir yoldan ge\iyor agir ad1mlarla
yalmz1m, saa tin kollan derin bir vadiyi gosteriyor
ay tepelerin ardm1, kavaklar uzak bir iirperi�i
bir anne \OCUgunu gosteriyor hi\ opmeden terk ettigi
geni� bir zamanm i\inde kaybolmu� gibi
gelecek ge\mi�i gosteriyor
ge\mi� hi\ligi
oysa bir krald1m, tozlarm ve yild1zlann
bir kum gibi kaynad1g1 gecede yiiziime bakt1m
gen\ligim, giizelligim, gururum, inan\lanm
soma bir ak�am oturup usulca yalmzhg1m1 yakt1m
kiiliin dostlugu, kavrulunca beden
bir kopiigiin eteklerinde uzayan dar ve karanhk maden
�imdi U\U�an ne kald1? dibine \Oktiik\e azalan tortu
yiiziinii esirgeyen orman, Sir, ayna, giimii� kakmah kutu
avu\lannda derinle�tik\e kapanan yo!
karanhk t1ls1m, durmadan biiyiiyen su
bir sesin riizgarda dag1hrken yanan kokusu
her �ey farkh saatinde uyanm1�, her �ey:
bir camm par\alam�mdan ardakalan ugultu
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KOPUREN DENiZE DOGRU
gun agacm kuytu yapraklanm zorluyor
ince damarlanm yeni dogmu� <;ocugun
<;ar�1dan a�ag1 ko�turuyor k1zgm bir at
arabasm1 unutup sahibinin elinde
zaman gurultuyu kolluyor
ans1zm bashran gun 1�1gmm i<;inden
soluk golgeler ge<;mi�in sisli dagm1 a�1yor
ve bir am olan o e�siz vadiye ula�1yor
gun araland1k<;a bir kap1 yarahyor karanhkta
geceyi ve amlan bir <;izgiyle ay1ran
bir k1h<; darbesiyle kesilmi� gibi
gogun kuma�m1 delerek o kan
avu<;lanm1z1 daldmp i<;iyoruz
kendi kamm1z bu, belki degil
i.ilmeden oldurdugumuz nice
dostumuzun yuzu h�kmyor o derin aynadan
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korkarak m1 unuttuk yoksa kendimizi
bir yerlerde aramrken ka<;!fd1g1m1z
o son vapur ayak seslerini
kahp da gi.iri.ilti.isi.ini.in i<;ine
i�te tam oyle derken ilkbahar
pat diye pk1veriyor <;ahlarm i<;inden
bir badem uzahyor bir cl buzlarm arasmdan
kay1p giderken gen<;ligimiz
buna benziyorsun diyorum, gi.in 1�1gma
ylfhlan goge, delinen arzulara
eski inan<;larm, i.ilki.ilerin ahld1g1 <;opli.ikte
bir hayalet gibi gezdirerek amlanm
tutup bir ya�am1 canlandlfmak
mum 1�1gm1 bi.iyi.iten perdede
gi.in agacm kuytu yapraklanm zorluyor
<;1lgm bir at, kopi.iren denize dogru
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GUZEL YUZLU CECE
Bir daha ge\, dun dola�hgm
ye�il, yosun kokulu guzel yuzlu geceden
Sessiz bir dalga . . . vuran bu muydu ayaklanm1za
yoksa alum mu, a�k ml, bilinmez bir buyunun
donup donup geldigi ve bizi yeniden ba�lathg1 hayata.
Belki o k1y1dan, o sulardan, o dag co�kusuyla
kalbini bir avlu gibi a\an gecenin
karanhk, ipeksi derinliklerine inmelisin
Bir kuyunun gun kokan agzmdan
bir saban iziyle de�ilmi� topraktan
yagmurdan, yagmurun aga\ta b1rakhg1 ac1dan
acmm boyutlanm bir uzay derinligiyle \bzen
zamanm karanhk sularma . . . sen!
bir kristal tutkusuyla gomup i\ine butun 1�1klan
derin bir gecenin k1skan\ kollarma girmelisin.
Ta otelerde bir bayku� otmeli ve onun
yan a\Ik, yan kapah gozlerinden gormelisin geceyi
i �te budur! korkunun ve urperi�lerin son buldugu
denizlerin alabildigine \ekildigi
bu kum ve aCI hrtmasmm kayahklarma \arp1p y1kilan
Bu sessiz ve kanayan nokta
hayatm getirip birakhg1 bu \izgi.
Bir tu! sessizligiyle ge\iyor kulrengi atlar

0 uzun k1y1dan, o y1k1k kuleden

gokyuzune yildmmlar yagd1ran minarelerden,
�ehir nas1l da sessiz �imdi
butun lekeler nasil da tertemiz.
Hayatm derin ve karanhk ormanmda
yalmzca a�ka ve olume yenildigimiz . . .
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SAATLER $iiRi
Herhangi bir saat, giine�i ve ogleyi gosteren
Geni� kollarmda zamamn bulutu erimekte
Babil'in kumlarmdan kalan zenginlik tm1s1
Bir Siimer rahibi kadar kutsal ve oliimiin
Bir Nil deltas! gibi binlerce kola aynlan
0 <;amurlu ve eskil sularmda durmaktay1z.
Ag1r kanath bir kap1 a<;Ilsa belki Bagdat
Belki Eriha'y1 y1kan sum israfil'in
Re�it zamanmdan kalma bir saat
Ya da Musa <;1kacak sulanndan gecenin.
Gogiin biitiin y1ld1zlanyla yere yakla�tig1 an
Dokunsan, giinlerin petrolii s1zacak avu<;lanndan.
Hani nasil ans1zm bashran yagmur sondiiriirse ate�i
Beden <;iiriir, <;iiriir biitiin yankilar
Bir mabedin serin ve lo� sessizliginden kalan
Ammsanan bir �arkmm kokusu oylece tiiter
Herhangi bir saatin <;ald1g1 o eri�ilmez an
Lacivertta�1, kutup y1ld1z1, geni� <;er<;eveli zaman.
Yalmzca biitiin bunlan anlatmak i<;in
Saatlerin saat olma bilincine eri�meleri
Ve par<;alamak insam en ince ayrmtilarma
0 tarihsel, kuytu, gizemli
Bir oren yerini kaz1r gibi, biitiin katmanlanm
Bir kum saatinin kumlanm savurmak yukanlara.
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Bir c;izgi c;iz Toroslar' dan ve kes ak�amm yolunu
Buradan m1 gec;mi�ti iskender okuyarak Eflatun'u
Burada m1 kesilmi�ti doguyla batmm afyonu
Belki iyi ogrenmek gerek, neden yenildi Kartaca
Ve neden saatlerin c;an sesleri ve bi.ih.in parmaklar
Hep i:ivgi.iyle gosterir o rezil Scipion'u.
Herhangi bir saat, gi.ine�i ve ogleyi gosteren
C::i n'i gosteren, barutu, ipegi, C::i n seddini
Goe; yollanm, haritalan, atlaslan.
Bir c;izgi c;iz Toroslar' dan o eski saat, altm kemerli
Hamn Re�it'in belki de Karl' a gonderdigi
Hangi boylamda, nerede ve neden durdu.
Gi.inler yok renginde ve erken gelmede gi.iz
K1vrak atlarm terkisinde ve tugrasmdan Osman'm
Bir ti.iy kopup di:iki.ildi.iydi.i yere, oras1 mi.ilk
Edinilmi� bir agac; kadar derin ve gi.ir
Ki:ikleriyle nasil bulu�turmu�tu
Mermerin hmar ettigi o goc;ebe ruhu.
Bi.iti.in bunlar m1 kald1, mermer c;adular
Kulesinden inen �aman, topraga yenilen bi.iyi.i
Bir saatin sedefini kmp c;1kan soluk benizli zaman
iki ayn c;am c;alan bir zangoc; gibi
c;:atallanan bir yolun agzmda kararsiz kalan insan,
Dogunun ve batmm ortak yazg1s1: akrep ve yelkovan
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GUN ORTASI CAN C:: E Ki �EN YALNIZLIGIMI G ORDUM
Ans1zm bir yara a<;1hyor durdugum yerde
Giine�in altmda biiyiiyor, kmk saplann arasmda
Alnmda bir ter damlas1 gibi nice vadilerden
Siiziiliip gelen bu suyun pmarlarmda y1kamyorum
Ah sen otelerden! k1zgm bir giivercin gibi a<;1p kanatlanm
Bo�lugun uguldayan kalbine birak1yorsun kendini
c;:1khg1m kayahklarm bir <;ol gibi tutu�tugu
Saatin ilerleyen nabzma dokunup titriyorsun
Ak�am m1, golgeler mi, bekleyi� mi uzun
Yiiriidiik<;e yanan hayaletlerin uzakta km�an sesi
Bir k1v1k1m dii�se, bir aga<; devrilse, orman!
Ku�larm terk ettigi giinden beri koyu
Ve iirpertici yalmzhgma gomiildii
An bir ses mi, bir magaranm derinliginde?
Sedeften kulelerin ardmda biiyiiyen kayahk
Vah�iligim! i<;imde kum gibi kabaran deh�et
Donmu� oliileri saklayan sava� alanlarmda
Kargilanm1�, de�ilmi�, yagmalanm1� duygu
O liimiin gizli basamaklarmdan usuka akhk<;a su
Nereden doniiyorduk? uzun siirmii� bir uykunun
Yama<;larma hrmanm1� yorgun athlar m1yd1k?
Serhas'm pe�inden Kii<;iik Asya'ya
Sezar'la birlikte M1s1r'a, Kleopa tra'ya
Bir kehanet gibi dikildik<;e oniime ardarda y1kilan surlar
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Oradayd1m, Kolomb'un gemisine dogru uc;an marhy1 gardiim
i sa'nm kiilleriyle kutsanm1� geceyi gardiim
i nsanm, bedeninden bir ince giysi gibi soyundugunu
Anka'mn kiillerinden yeni bir Anka'mn dogdugunu
i c; ic;e gec;mi� anlar boyunca uyuyup uyanan
Biiyiik bir bulutun ic;inde yok oldu zaman
Soma, atlarm yelelerinden dakiilen tozda uyand1m
Dilim kurumu� <liken tadmdayd1, emer gibi
Bir siingerin ic;inden giiniin esintisini duydum
Gec;erken takilm1� gibi yapragma giiliin
Bir ben miydim? bir kale, firavunun bahc;esinde ac;an Yusuf,
Ahp kemiklerimi ahyorum ate�e, ne varsa c;1ksm
Sonsuz topraklarm ortasmdaki tek d ikili agacm
Dallarma asarken kendini ihanct
Horoz iic; kere bttii, iic; kere yirhld1 tapmagm perdesi
Yiiriidiim bu dik yoku�tan, ard1mda insanhg1m!
Galgem gibi kopup uzakla�mak isterken benden
Aym dart okla vurulup geceye dii�tiigiinii gardiim
Her �ey biiyiik bir bo�lugun ortasmdaki kiic;iik pmlh
Kendi i�1lhsmdan korkan k1hc;, keskin bir ba� danmesi
Ans1zm bir yara gibi ac;1lmca durdugum yerde
Gelecek c;aglar! umudun ve aydmhgm habercisi
Zaten oradayd1m, usulca ard1ma dandiim
Giin ortas1 can c;eki�en yalmzhg1m1 gardiim
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KU�KUNUN YEDi RENGi
uzun y1llar var ki boyle olmedim
uzak ve lacivert gozleriyle geceledigim
donmu� bir karanhgm yeleleriyle oriilmii�
bir yangmdan ardakalan o dumanh ormanda
ses i;1karmayan kar ad1mlanyla
kalm paltolanm1za biiriiniip yiirii diigiimiiz.
soguyan cesetler ordusunun s1cak kiilleri
bunlar benim hi<; kullanmadan att1g1m sozlerim
hi<; sevmeden unuttugum a�klar
hani nas1l dizilir birbiri ardmca ve uzaklar
onlars1z bir tiirlii varamad1g1m1z.
�imdi oliip biitiin bunlan dii�iinmeliyim
bir k1� sabah1 uzun ve karanhk bir dehlizden
nas1l da i;1km1�tik o yasak aydmhga
biitiin oralardan ve daha da otelerden belki
karla ortiilmii� damlardan sarkmah amlar
ve ben, dii�erken donmu� su damlac1klan gibi
onlan, gozlerimin karanhk bahi;esinden toplamahy1m.
ses! bir ses ver bana, bir tlm, bir hece, bir harf
en biiyiik kaleler yiikselteyim dilin k1vnmlarmdan
kumsala vuran h1ri;m dalgalarla bogu�an
ormandan diizliige i;1kan bir ath gibi �a�km
bir kartal kadar keskin bak1�lanyla
dallarm yiikselen sessizliginde iirperen.
sen kar tutan ayaklannla kumlann arasmdan gel
karanhk burcumun ii�iiyen sessizliginden
uzan yamma, oliimiin s1cak koynuna gir
gozlerimin karanhk bahi;esinden bana
ku�kunun yedi rengini getir.

i�te senin . . .
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i$TE SENi N . . .
i �te senin yiiriidiigiin yere kadar geldim
i<;imde bir hanm lo� s1Cakhg1. Ocakta ag1r
agir donen, kaynayan, kopiiren ve gokyiiziine
dogru u<;u�an . . . bir anm sarho�lugu,
�arap testisinde beliren <;atlak
kalm ve terleyen damlaoklarla: kamm
i�iiyen bedenimi ince kuma�lara sard1m
seni, uguldayan golgeni bulmak i<;in
zamanm isiyle kararm1� duvarlarda
hain, alayc1, aldahlm1� . . . k1v1lc1mlarm
oraya <;izdigi resim. Dbkiilmii� s1valarm ardmda
dizboyu karda, tepelere dogru o dondurucu riizgarda
seni, ii�iiyen ellerini bulmak i<;in
i�te senin yiiriidiigiin yere kadar geldim
i<;imde bir hanm lo� s1cakhg1. Devrilen kiitiiklerin
yiiregimden kopanp dii�iirdiigii <;1g. Kmlan mermerin
ta�larda yankilanan, biiyiiyen ve iirperten sessizligi
Orada zamanm ince bakmndan ge<;mi� derin
bir cezvenin i<;inde bakilacak onca fa!:
dordiinde oliim, be� uzun yo!. 'Gitme kal!'
anla�Ilmaz <;agns1 karanhk perilerin
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D1�arday1m, ri.izgarda, denizin c;1ghklan her an
birkac; kaya parc;as1 daha kopanp gi:iti.iri.iyor avuc;lanmdan
ve penceredeki asmadan ic;iyorum
�araba ve yagmura di:ini.i�en dudaklanm
Ta� avluya dogru bakmca
denizin orada oldugunu biliyorum
biliyorum ri.i zgarm savurdugunu
mi.irekkebin i.isti.ine di:ikti.igum bu ince kumlan
ve ki.illerimi savuracak olan ri.izgan biliyorum
ic;eride, ke�i� ci.ibbesi giymi� bir dinsizle zar ahyoruz
ve kabaran kahvenin kokusu sanki ta�lara sinmi�
lo� ki:ipi.iklerle serin almmdan akan zaman ...
tersine i�leyen saa tler miyiz? kuruyan mi.irekkebin
ardma yazd1g1m onca si:iz, kumlarla erimi�

Burada ne c;ok durmu�sun
bu sert ve direnen noktada
kayahklarm ve ufkun ... orada !
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UZAK TARiHiNDE G OZLERiNiN
gi.ine ba�larken serinlikte uyamyorum
bedenimde dola�an bir el, ince servilerin
altmda i.i<; be� <;ocuk ve uzakta dingin
bir bulutun yama<;larma hrmanm1�
bir ba�alh sessizligi. plgm tayfalarm
dudaklarmda sonmi.i� sigara
eskimi� <;ay, lodos kokusu. h1rs1z marhlara
ara sokaklara uzanan par<;alanm1� gen<;ligim!
bilin ki uykulanmm en dar yerinde
ter i<;inde uyamrsam ve kar�1ki pencerede
bir kadm, resminin yerine ge<;mi� uyuyorsa
bi.iyi.ik seferlere haz1rlanmaktad1r aga<;
kendi ekseninde, kavu�turup kollanm
bu kum bak1�larm senin, ri.izganmda u<;u�an
al bunlan, bi.iti.in yollanm1 al, bagla bedenimi
senin beyaz kollarm, iplerim benim
aglanm, k1rbac1m, kammla y1kanan
sana ula�an o ta� yollarda
en karanhk bulutlan toplay1p ba�1ma
<;akhr �im�eklerini ve y1ka
bu kirli bedeni
sa<;larmm 1rmagmda kutsa
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rii z g5r dondti, poyraza yaslanan yelkenimiz
egiyor ah�ab1, vakit yok salm biihi n bahklan
tarpiilenen yuzlerimizde tuz ve mavi kokusu
suyu kopiirten ac1 <;arphk<;a kollanm1za
sen, denizlerin efendisi, karanhk kralhgm!
kayahklarm iistiinden izle ve ger bedenini
senin sert kal<;alarma <;arpmaya geliyorum
<;arpmaya ve dagilmaya, oliime ve sonsuzluga
susuz kalm1� gibi damarlanmda <;ekilen
sana dogru, senin k1v1lc1mlar sa<;an govdene
i<;ime dogiu egilip bir baksan
sen eski dii�lerinden kestigin aylak kanatlarmla
hangi dagm daha yuksek oldugunu nerden bileceksin?
cografya kitaplanm a<;, nehirlerin yollanm gozle
elbet bir dalga sana da gelip <;arpacakhr
ayaklarma y1g1p Babil'in zenginligini
bir baku lira, bir torba tuz, sedef kakmah asa
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ben biitiin bunlan soyliiyorum ya
bir ceylan yine sessizce gozlerinin ormanmdan kay1yor
bir iz b1rakiyorsun �uraya, tam �uraya
dokunuyorsun ve her �ey ba�lang1ca doniiyor
<;ok eski ba�lang1<;lara, toza ve bulutlara
son i�1ga, ilk karanhga, o tannsal <;amura
bir ses yiikseliyor ve yedi gun yedi gece oluyor
goklerin ve denizlerin birle�tigi yerlere bak1yorum
daglarm yiikseldigi, karalarm c;:oktiigii
derin vadilerin derin <;ollere donii�tiigii
siingerin <;1ghg1d1r ah! <;1karken gizli sulardan
<;ektigin ellerinle sanyorsun beni
gidemem arhk hic;:bi[ yere, heniiz
ne soylendi ki? yalmzca bize benzeyen <;ocuklar
uzak tarihinde gozlerinin
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s

yeni sag1lm1� siitlerin tadma vanyorum
gi:igiislerinin arasmdaki o esmer <;ukurdan ak1yor kamm
kimsenin girmedigi 1ss1z ormanma dahyorum senin,
bir kaplansm! ben i:iniinde can <;eki�en hayvan
bir y1lanm siiziilii�iinii duyuyorum karanhk <;ahlardan
gerinen kas1klannda biiyiiyor bu ipeksi koku
elime degen zehir. Dokununca pul pul dag1lacak
gece giindiize, kth<; kmma kavu�acak
yapraga dii�en ate� nas1l tutu�turursa ormam
ellerin bana uzamnca hayat ve i:iliim beni <;agnyor
bir dalga bir at oluyor, ki�neyen bir at, kayahklann
i:ifkeyle soluyan bir kalenin bur<;lannda dag1lan. A�k1m
si:izlerin ve seslerin di�i budaklannda ki:ik sahyor
ki:ipiiklere ve i:ihi deniz kabuklarma <;arp1yor ba�1m
sen soguyan ta�lann rengini ahyorsun
bronz heykellerin, deliren <;tplakhgm
u<;suz bucaks1z bir iilke oluyor avu<;lanmda tenin
bir magara, kuytu . . .
uzun ke�iflerden sonra dinlenmek
ve yeniden uyanmak i<;in
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IN MEMORIAM
biT �ey vaTd1 o zamanlaT, eski biT SIT gibi unutulan, neydi?
"bekle beni, bekle beni, bekle! ..
yiiksek tepeleTin iistiinde yildmmlan kovalayan biT feneT gibi
ai;1hp kalm1� kollanyla 1�1g1 i;eviTen hi<; durmadan
hi<; durmadan i;eviTen yild1zlan, yiikselen suyu, giine�i, gogu
ve tannlan daglaTm etekleTine indiTen; �imdi
ne 1�1g1 yans1hyoT sedef ne soylenmemi� sozleTi
"

uyamyorum, sai;lann biiyiik biT kum seTpintisi, uzun i;ol gecesi
biT kur:;;u n yamg1, Tiizgann etine saplanan, otlan tutu�turan
kendi 1�1gmda yiikselen biT ev yakla�hk<;a eTiyen
biT at vaTd1 sanki burada, �imdi yalmzca biT iz
biT imge, dagilan bulutlaTm i;izdigi
uyamyorum, gozleTin koTkuni; anaforlaTm biTiktigi o ta�
o saTsilmaz kalenin govdesine uzanan
biT burnun aTdmda batm1� biitiin gemileTin bekledigi
yiikselen ate�leTin ve OTmanm sonsuz ugultusunda
"elleTimi tut, elleTimi tut, elleTimi! ..
"

biT �ey vaTd1 o zamanlaT, eski biT SIT gibi beklenen, neydi?

GECENiN KU�LARI ARASINDAN
ko�eba�mda duruyorum ve birden
nasil oluyorsa biitiin diinya
benim bulundugum yerden ak1yor
eski bir tramvay paslanm silkip
sokiilmii� raylanm anyor
ben seni anyorum, her �ey oylesine h1zh ak1yor
gozlerini bir fener yap1p topraga <;eviriyorsun
hi<; gormedigimiz ba�ka diinyalar
ans1zm diinyam1za giriyor
karmca boylu adamlar, <;imen ye�ili kadmlar
bir <;ilek, sapmdan kurtulup pasta olmaya gidiyor
bir kurt elmasm1 di�liyor, ben onu di�liyorum
ve yine nas1l oluyorsa her �ey
biiyiik bir giiriiltiiyle son buluyor
ko�eba�mda duruyorum, fenerler, fenerler! . .
denize a hlm1� bir <;ocuk sesi yiiksek damlan kolluyor
y1ldmmlar onu kolluyor, golgeler yildmm olmay1
ben bir golge olup ka<;sam diyorum
parkm demirlerinden ge<;sem, parmakhklardan
ince yollardan siiziilsem, geyik olsam
on kanath kartal, yiikselsem
hcrkesin ka<;hg1 deliklerde fareler �a�km!
bir oriimcek, aglanm toplay1p resim olmaya gidiyor
bir kadmm ba�ucuna (her an bir <;1ghk)
ko�eba�mda duruyorum ve birden
nasil oluyorsa seni tamyorum
<;1ghgmm akil almaz tizliginden tamyorum
bir sigaray1 payla�1yoruz sonmii� elektrik diregi yerine
gozlerini yiiziinii elliyorum
karanhktan <;1k1p ba�ka karanhklara dahyoruz

1 37
aztannh bir din gazete ilamyla tann anyor
devrim ve diyalektik diyorsun, ataerkil fosiller
ge<;, diyorum ve ba�ka tehlikeli sozler
karanhk ya, gece ya, uykuma si.izi.ili.iyorsun
en olmad1k yerlerime ellerinle dokunuyorsun
ba�kalarma dokunup geldigin yerlerden bir s1z1
nymphea ! gecenin ku�lan arasmdan
sudaki resmine bak1p kendini yaratan
yalmzca beni sevsen hi<; gitmesen
ko�eba�mda duruyorum ve birden
geceyans1! bir orman gibi dayamyor kap1m1za

yara

YARA
en ince yerinden ak�amm bir yara a<;1p giriyoruz
kirpiklerin kalm demirlerinde tutuklu amlar
gozlerimizin karanhk perdesinde resimler yasak
al ti <;izili sozciikler yak1lm1� kitaplarda
bir de bu dahp dahp gitmeler yok mu
a<;m kap1lan, a<;m kap1lan, a<;m!
kag1dm iistiine dii�en deniz bak nas1l geni�liyor
tutup bir bak1� getiriyorsun kirarak parmakhklan
en uzak yollardan getiriyorsun bunlan, belki yarahsm
dudaklanm1z1 yakarak bir soz hrhyor kalbimizden
silkinip uyamyoruz, d1�arda bir ac1 hrtmas1
bir mart! dii�iiyor iistiimiize karanhktan

YONELi�
gee; saatlerde uyanan otlar gihisin
herkesin yathg1 anlarda hir dii�iinceyle uc;up giden
kurumu� agac;lar hoyunca ye�ertecek ne kald1
inane; mi, ofke mi, gurur mu, a�k mi?
hir liman sonras1 gee; saatte kapanan kahve
soluk hasamaklan c;1kan lo� golgeler
hir sis gihi inince �ehre ayakizleri
gee;! hiitiin sokaklarda inleyen hir �eyler var
hir hulut gihi hiirsiin, hir gemi seni heklemekte
1�1klan soniik hir sandal yana�mada k1y1ya
atla git, kiilrengi golge, genc;ligim! hir ayet gihi solgun
duydugun sesle irkilmenden anhyorum, korkuyorsun
hir ceviz agacmm altmda hiiyiiyen sarho�lugun
zakkumlar ve leylaklarla . . . hirden uyamyorsun
iki ac; noktanm arasmda korkuyla kivranan c;izgi
karanhk iilke, kurt c;1ghklan, sevgilim!
hir afyon gihi yiiziime vurdukc;a nefesin
kim hakh, kim haks1z, kim oliim
gihi hir duygu var uyuyan suyun altmda k1m1l k1m1l
hen hakhkc;a hir yiiz h�kuacak
hen hakhk<;a yiiziim henden aynlacak
hen hakhkc;a hir ha�ka yiiz yerle�ecek yiiziime
hen hakhkc;a . . . hinlerce
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gitmek, �imdi bo� sandallarda kiireksiz
limanda olmayan gemiler boyunca
�urada golgen, �urada acm, �urada c;ocugum, �urada kanm
bastig1m her yerde bir kok gibi ayaklanma dolanan
bazen bir koku kadar yalmz
gozlerimizi ya�artan duman
korkunc; bir magara gibi kuytu, derin, ba�donmesi, ugultu
agac;lara vurdukc;a gecenin koynunda parc;alanan koku
gec;mi� ve gelecek, varhk ve yokluk, zaman ve otesi
ve senin karanhk agzmda demirin paslanm1� sesi
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BASRA

Sava�ta ii/enlerin a111sma
<;:ekildi sularm durgun korfezi
istegin <;1lgm aygm k1z1:;; h
Simsiyah golgesinden dogrulan bir y1lan gibi
D:;;uyen yazm vadisine dolu:;; tu giiz
Ah, ac1yla titrerken mutluluktan sararan yaprak
Dii:;;i inmenin a<;mazmda canlanan duygu
Bir kmnh m1 bu? bir biiyiik bo:;;l ukta par<;alanan
Kutsal tozlan yokolu:;; u n, belki bir ayta:;;1
Belki ta Kerbela' clan
Hae yollarmm ard1s1ra, harap
Ve biiyiik bir yagma olan Basra' da
Ye:;;illere biiriinmii:;; o karanhk satrap
Beyaz sakalh siyah sankh bir orta<;ag
Siiziiliiyor ag1r ag1r durgun sulanna korfezin
Hilalin iki par<;aya boliiniip dii:;; tiigii yerde
blmek, oldurmek ve kutsanmak i<;in
Tannm, nerede vaat edilmi:;; anahtan cennetin
Korfezin karanhk sulan gotiiriiyor
Sahipsiz golgesini morarm1:;; oliilerin
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GiZLi BULU$MA
Sesimi soyup yiiksek dallara gersem
Sisin ic;inde iic; giizel kay1k
Bahc;enin kayahk zemini, su ic;en golge
Athlar ko�turuyor, ac;1hyor dar kap1
Burada bekliyorum, ince agac;lar
Dev golgeler, serin leylak kokusu
Bir s1z1, gogsiimden a�agilara
Giirbiiz su yollarma, kuytuluklara
Irmagm ic;inde gale kan�ma korkusu
Suyu i�leyen sesi c;ifte kiireklerin
Kopiiren ter ve tozlu gec;itlerin
Yorgun topuklarmda dinlenen hanc;er
Koprii: gerinen siyah bir kedi
Her an s1c;rayacak, bozacak gecemizi

FIRTINADAN SONRA
Buh.in o yagmurdan sonra yine hayattay1z
Riizgar korpe dallan kmp nas1l gec;mi�ti
Biiyiik caddelerden giinlerce o azgm irmak
Se! sulanmn savurdugu bu solgun ceset
K1y1ya vurmu� batik bir tekne gibi
Belirsiz bir kap1da unutmu�tu sevgiyi.
Orada bir ev yaptlk kendimize
Y1k1lm1� evlerin artiklanndan, c;amurdan ve tozdan
Yeniden, o belirsiz kap1ya b1rak1lm1� sevgiyi bulmak ic;in
Dostlanm1z, e�lerimiz, c;ocuklanm1z ic;in
Y1kmtilann arasmda, ta�larm, goc;ebe agac;lann
Son kalm1� ac1y1 yakar gibi savurup kiillerini.
Giinler omriimiize s1gm1yor �imdi
Rengini unutmu� bir billur gibi
Bedenin bedene verdigi ac1
Geride mi kalm1�tl, gelecek giinlerde mi?
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YEDi VEREN
gi.ihin goncas1 a1tild1, a1tild1 umudun yedi renkli 1ti1tegi
bir ak�am vakti, sulan 1tevreleyen sessizlik
yedi ath ge1tti suyun uyuyan 1�Ilhsmdan
gi.ihin goncas1 a1tild1, a1t1ld1 giiniin en son saati
bir damla 1tarph atm biiyiiyen golgesine, boliindii
yedi damla ! suyun gozya�lanyla 1slanan sessizlikten ge1tti
yedi yola aynlan karanhgm kollarmdan ge1tti yalmzhk
gi.iliin goncas1 kapand1, hk! dagm yank1s1
kendi korkusunu bekleyen bir vadiye donii�ti.i
biz yedi ayn kap1ya bakan avlumuzda bekle�tik
birinden bir kahraman 1t1k1p bizi kurtarsm diye

BiR COLON AK$AMINA KO$TURAN c;:ocUKLAR
giine�in mermer sesi soguk kapilanm1z1 sars1yor
patlayan yild1zlarm karanhg1 dii�iiyor i<;ime
ters zamanlara <;ah�an saatin tiktaklan derin bir
bo�luk <;iziyor gozbebeklerime oturan korkusunun i<;inden
bir bebek haykmyor, duyuyor musun?
duyuyor musun riizgar cama yaslanan <;amlan igneliyor
geri <;ekiyor ba�1m <;ocuk yiizlii iblisler
kararan ta�larm ortasmda yanhyor ate� dilli ejderha
ve korkusunu <;elik bir kutuya saklayan
bakireler mi kald1 arhk kurban verecek
kurban alacak tannlar terk olundugundan beri
yine de susmuyor topragm kavrulmu� sesi
kan! kan! diye haykmyor, daha <;ok!
neden azalan renginde erir gibi bir giiliin
ak�amma ko�turan <;ocuklarm seslerinden eser yok?
tannlar da yok arhk
oyleyse kimin i<;in bu kadar kurban?
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DOST YILDIZ
dene, ka<; yild1z sayabilirsin tek bir gecede
en parlagmdan ba�la istersen o senin olsun
yalmzca senin olan bir �eye kavu�
yitirdigin her �ey i<;in ya da hi<; bilmedigin
gece bir ayna gibi kmld1gmda boydan boya
yagmura don yiiziinii, golgeni ak1t bulamk sulara
yeni bir golge bu! kendine, yalmzca senin i<;in
parlayan o uzak yild1zm altmda
govdene uzan kendinle kal
olmii� ve dogacak karde�lerini dii�iin
bir yild1z se<; her biri i<;in
bir yild1z, oliimden sonra bile parlayacak
alum; ne ise, anlamak gerekir mi
yorgun bir sava�<;1y1 dii�iindiiren egilip topraga
bir aga<; nas1l biiyiir, Tannm! bir <;ocuk nasil oliir
bir anne, bir anne <;Iigm geceye kar�1 nedir?
sokakta, yolda; mutlu yatagmda ya da soguk
riizgarlann savurdugu siperde uyurken beden
bir geyik siiziiliir ormanm ugultusu i<;inden
bir mermi hsildar, bir yild1z! �imdi yok. ..
ter i<;inde uyanmca ka<; gece korkuyla hayk1rarak
bir biiyiik bo�luga <;arp1p doniince <;1ghk
yoklugun rengini silip bugulanm1� camlardan
yild1zm1 ararsm binlerce yild1z arasmdan
karanhgm otesinde, gecenin tozlanyla orh.iliir ses
bir ku� oter, inine <;ekilir yilan

KOLAY DEGiL
ucuz mutluluklar bizimkisi
pazar sabahlan ac1 <;ay ve peynir eskisi
buru�mu� kag1tlara sanh, solmu� renklerin ardma
toz yumaklan, y1rhlm1� hahlar ve dokiik badana
ucuz resimlere bak1p hep aym �arkilar
dudaklanm boyam1� bir k1z babas1 riizgar
almayan koylardaki gemiler kadar durgun
kim ge<;er camdan? <;ocuklar: erkek olmaya aday
sinemalar, renkli riiyalar, geceleri
bir firtma var raylan dokiik somyalarda, ah!
kolay a�klar bizimkisi
her �ey, soylenir, bir insam sevmekle ba�lar
sevmek en zor i�, sevmek en kolay
zor olan unutmak uzamp kirli camlardan
yorgun bak1�lanm orterken kent
oyup oyup bitiremedigimiz
gozlerimiz degil mi bizi ya�atan?

ucuz mutluluklar bizimkisi
yani kadehin dibindeki san�m uyku
her ak�am, radyoda, renkli camda, iri puntolarla
gazetelerde, rengarenk afi�lerinde siyah beyaz sokaklarm
dii�iinde bir annenin: <;ocugu pa�a okullanna gidecek
sesinde bir k1zm: ak�ama ne prensler gelecek
biih.in tellerinde kentin yiizbin volt cereyan ugulduyor
kald1r at kendini, at! kmp pencereni
bir martmm kanatlan m1 denize dii�mii� ya bani u<;urtma
<;ocugunu kopartm1�lar elinden, bir tren
ray Ian boyunca ka<; intihar kurbamm bekliyor
tiinellerde yiten bir ses gibi
pahah ac1lar ucuz ya�amlarda eriyor
kolay oliimler bizimkisi
fabrikada, sokakta, ayakta ve sava�ta
kolay ac1lar bizimkisi
dillere kolay, �ark1lara kolay, �iirlere
kolay degil!

BiR C U N
Bir giin uzak bir yerlere gidecegim ku�kusuz
Saatin \anmdan hrlayan buruk giiliimseyi�
Km�an kag1dm beyazhgmda dagilacak
Bu kan rengi siit, dudaklanmdan hi\ eksilmeyen
Eski bir zamam onaran kii\iik diikkanmda, lo�
Serin bir duygu gibi ortiilen nedir bacaklanma
Bir giin uzak bir k1y1 kahvesinde biitiin martilarla
Sanlm1� sarmalanm1� bir am ya�ayacag1z
Bu kalabahk, nereden \Iktig1 belli olmayan
Her giin i�ine giden i�inden donen kii\iik seriivenciler
Yoklugun sokagmda oturup i� i�leyen kadmlar
Sizler de olacaksm1z orada belki, ya�lanm1� dii�lerinizle
Bir giin uzak bir yerlere gidecegim ku�kusuz
Camlan hi\ kapanmayan, riizgarlara kar�1
Sava�1 hi\ bilmeyen \ocuklarla giir aga\larm altmda
<;ok uzak degil, yakm! bir yer aymn bana da
Saatin zamam durdurdugu e�it arahklarda
Sararm1� otlarm arasmda, ozgiir, sm1rs1z topraklarda
ilkesiz, sarays1z, tahts1z, tasas1z
Giinlerin pe�ine dii�iip seni arayacag1m
<;ok degil, yakm zamanlarda
Ordulanm yitirmi� bir asker sava�tan donecek
Ve y1rtip riitbelerini y1k1k duvarlarm ardmda
Galibi olmayan bir hayatm kozasma girecek
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Mermerin dolgun gogiislerinden akan siitle
Suyun bugulu solugundan h�k1ran ate�le
Ahp yoksulluklan yakacag1z; oliimii ve yalmzhg1
ilk 1�1k usulca bogarken karanhkta yiten i;1ghg1
ilk riizgarla dii�en yapraklar gibiydik
Zamanm penceresinde, suyun kopiiren yelesinde
Iss1zhgm nobet tuttugu k1zgm i;ollerde
Aynhkta, yoklukta, ac1da, yalmzhkta
Bir sabah vakti uzak k1rlara dogru
Saa tin zamam durdurdugu o ilk aydmhkta
Bir giin, inamyorum, bir giin
Bir bocek kozasm1 y1rhp nasil kanat ai;arsa
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GEYiKLi $iiR
adarn topraga geyik resirnleri c;iziyordu
biz ondan korkuyorduk c;iinkii geyikler bize benziyordu
ah benzetrne diyorduk, gozlerirniz boyle �a�km
bir avcmm dudaklarmda beliren .. c;m!
diye oten sesi kadehin ve birden
�arabm dokiilii�ii gibi .. uyamyoruz
bir dii� orrnamn agac;lanm aralay1p bize bak1yor
bir pencereden uzakla�1yoruz gokyiiziine her �eyi goriiyoruz
darnlan ve akasyalan, parklan ve larnbalan
bir c;ocuk c;ernberine tak1lrn1� tepelere c;1k1yor
bir cam kmhyor, bir top sesi caddeye dii�iiyor
kalabahk sokaga bak1yor, sokak gokyiiziine
parrnak kaldmp sessizce haykmyorurn
bu adarn bir geyik, kendini c;iziyor
bu adarn bir korkak, gozlerini gizliyor
bir tebe�ir ahp ba�lad1g1rn yerden karahyorurn
herkes evine doniiyor, ben geyiklerle kahyorurn
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BO$LUK
yolunu yitirmi� bir ses, dii�iince camlara ak�am
kap1ya vuran kim? gidip kap1y1 a<;sam
karanhk almm1 deliyor, deli davullar, vah�i tamtam
sokakta ii<; be� sarho�, 1�1ktan izler buakan taksi
kimin yolcusunu tiiketmi�, belirsiz
koltuklarda belirsiz isimler gibi
yorulmu� aramaktan durmadan degi�en adresleri
�uraya m1 <;ak1lm1� 1�1g1 korelten ayna?
kocaman bo�lugunda ii�iiyen bir <;ocuk
ve sarho� bir devin agzmdan fi�kmr gibi
meyhane kap1lan, otel odalan ... yalmzhk
vakit yok, her �ey biiyiik bir tela�la bitiveriyor
oliimii parmaku<;lanm1zda dag1lan kokusundan tamyoruz
ahp <;ocuklanm1z1 gomiiyoruz, oraya, batakhklara
agula�an gozkapaklanm1za birka<; <;ocuk daha as1yoruz
yiiztinii yitirmi� bir ses, vurunca camlara ak�am
kap1y1 <;alan kim? gidip kap1y1 a<;sam
goziimiin bo�luguna dii�iiyorum

KAR GECESi
0 iyi insanlan anlatmak isterdim

D1�arda kar, gecenin beyaz orh.isii y1kanm1�
Biitiin o yollardan ilk ben gec;:meliyim
Karlarm altma gomiilii ayakizleri �imdi yok

Hie;: soylenmemi� gibi biitiin ac1lar
Biitiin yalmzhklar, ofkeler
Beyaz ortiiler serilmi� sedire sert kaldmmlarda
Pamuktan ve yumu�ak bir bak1� gibi
Orada olmii� olan duygulan diriltmeliyim
Bu sahte giilii�ler, bu karanhk c;:1ghg1 giizel c;:ocuklarm
Acmm iistiinden kac;: y1l gec;:ti �imdi unuttum
Amlarm karanhk gecesine yag1yor kar
Uzak peri bacalarma, nhtimdan esen riizgara
Banliyolere, trenlere, kalabahk sokaklara
Unutulmanm ac1h tozlanm serpen biiyiicii
Yukanlarda bir yerlerde, belki y1ld1zlarla oriilii
Bu k1� gecesinin otesinde bilen biri var
Ve karanhk engelleri delip gec;:en kar
Ortiiyor yalmzhgm titreyen kuma�1m
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Buh.in sokaklan bir bir dola�hrn
Kanayan ve ate�ten bir top olan kalbirni
Derin, ugultulu ve beyaz ellerine buakhrn
Uyuyan ayrmhlarm dirildigi saatlerde
Biitiin dallardan h�k1rrn1� gibi yapraklar
Ve ac1h iskeletleri biiyiiten kar
Amlardan, uzaklardan, bu uguldayan bo�luktan
Sedef kakrnah bir kubbeden savrulan sirnler gibi
Onlan acmm karanhk bahc;esine siiriikleyen riizgar
Yagarken tek tek ve urnutlu haykm�larla
Beyaz kefenine girince unutulan isirnler gibi
Gec;rni�in buruk bir �araba benzeyen
Urperi�inden yag1yor kar
Ve ortiiyor usulca ayakizlerirnizi

geni§ zamanlar

GENi� ZAMANLAR
giiniin egilmi� �afagmdan soluk giivercin resimleri
(yani ne mi? geni� zamanh fiil �ekimleri)
senin eline degen giil, geceye degen ezgi
par�alanm1� bir bulutun havaya �izdigi
oysa hep ba�lad1g1m1z yerdeyiz, s1hrla sonsuz arasmda
sonsuz say1larm ortasmda (ve aslmda
ne kolay: birden sonra iki) tutsak ve oliimlii
bir bo�luga dii�erken donmu� . . . olii!
sonra bir telin koparken �izdigi egri
goziin cografyasmdan ta�an gemi resimleri
hepsi bir ba�ka yone, hepsi . . .
orada parampar�a, riizgann kapanan perdesi
biitiin bunlar karalann birle�tigi bir yerden
bir liman �ehri olabilir, biitiin palmiyeleri
ortiinmii� �1plak bir bed en gibi
gerinip duran bir k1zm a�1kta kalan yerleri

BABALAR UZAK
Kimi geceler vard1r bir <;ocuk
Usulca yer degi�tirir yatagmda
Gizli magaralarda giindiizden artan 1�1k
Gibi kendi 1ss1zhgm1 <;ogalhr yalmzhk
Kimi geceler vard1r y1ld1zlar
Kendileri kadar <;ok ve uzakhrlar
Tozlann dinlendigi saatlerde eli�i
S1cakhgm1 arayan <;ocugun usulca iirperi�i
Kimi geceler vard1r uzak yollara <;1k1hr
Bakmca bir kap1 a<;1hr karanhkta, u<;u�ur tozlar
Orada bir erkek usulca bir kadmdan aynhr
Orada kendi govdesine s1gm1r bir <;ocuk
Kimi geceler vard 1r, babalar uzakta eskir
Suya ahlan bir ta�m buru�an sessizligidir
Ayi�1g1, golgeler... kag1ttan yelkenli
Kimi geceler uzakta, bir tepenin ardmda
Ova: bir <;1ghgm izdii�iimii avu<;lanmda

i LK BAKI$
Bir sabah pencereden bakmca birden ye�eren avlu
Bir ormamn gizli ipu�lanm fisildar kulagma
Ve soyunup gozlerinden ta kemiklerine kadar
Zamamn o beyaz k1srag1d1r, deli�men, tutkulu
Giinlerin �imeninden kaldmp ba�1m sana bakar.
Sen ona dogru ko�arsm kayarcasma, denizin
Kabaran kopiiklerinden �Ilgm tapmaklar
Bir ormana girer ve birden kaybolursun
Giinlerin karatahtasmdan adm1 siler riizgar.
<:;:ocuk oyunlan ve a�km biiyiilii sesi
Bir agacm biitiin yilanlarmm sana uzathg1
0 ilk bak1�, pencerenden, kirlara dogru

UZUN BiR �iiRE BA�LAMAK

Asli ve Zafer'e
uzun bir �iire ba�lamak
zamans1z bashran yagmura ragmen
dize!erin araland1g1 yerde beliren yiiz
bir perdeyi a<;ar gibi karanhgm i<;inden
kimin elleridir bilinmez bir dosta benzeyen
ay m1, bulutlar m1 ya da sessizce
bah<;eyi boydan boya dola�1r riizgar
o si:izciigii i<;inde saklar gece
uzun bir �iire ba�lamak
hayat kadar uzun, umutlar gibi uzak
bir yo! ans1zm kesiliverir bir yerlerde
bir denizin i:iniinde unutulan ITmak
haritalar kan�1k bir yalmzhgt gi:isterir
ama<; yoksa sonsuza uzamr yollar
uzun bir �iire ba�lamak, belki bu!
ne <;ok beklenmedik si:izciik 1�1r gecede

YALNIZ ADAM
yalmz adam goriir baz1 �eyleri
dii�iincenin 1ss1zhgmda beliren golgeler gibi
kalabahk caddeler, 1�1klar i<;inde geni�···
hep gidilecek bir yo! vard1r birlikte ba�lanan
sonunda tenha bir sokaga <;1kar insan
i�te ardmda giderek azalan ayakizleri
golgesinden korkan 1�1k, dallarm mor iskeleti
y1llarm kararttig1 bir giimii�ii ovalar gibi
s1ynlmak istesen de seni saran ellerden
bir an, duyumsay1p ans1zm
yalmzhgm o korkun<; ejderini
hrlarsm sokaga, aramak i<;in birilerini
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BiZANS ACACI
eski bir bizans agac1
sonsuzca dokunmu� bir kilim
yamaca uzanm1� gerinen giin
i<;inden 1�1klar ta�arak uyanan
her �eyde ak1p giden bir umak serinligi
her �eyde bir golge k1puhs1 . . .
ayaku<;larmda gezinen bir anne
<;ocugunun uykusunu ta�u gittigi yere
degi�en ne var ki? bin y1l ya da bir gece
<;ocuklar ans1zm biiyiir anneler oliince
aga<; dallanm uzahr, ge<;mi� bir giinii orterken
bir ba�kas1 <;1kagelir silerek izlerini
uzakta ak�am yava�<;a rengini katar eriyen giine
dagm yamacma kamp kurar go<;ebeler,
bir 1�1k <;1kanp gogsiinden, ge<;ici varhgm1
bir iz gibi buakmak i<;in karanhga
i�te bak! en uzak yollar boyunca
riizgardan ba�ka bir de derin bo�lugumuz
karanhk pencerelerden 1�1ks1z sokaklara
belki heniiz dogmu� bir <;ocugun <;1ghg1
bir de belki, ge<;mi�e ve gelecege
uzanan kollanyla her diigumiinde
eski bir bizans agac1 uyur govdesinde
tamkhr, dogan giine ve biitiin oliimle:e

GENi$ BiR PENCEREDEN
Yagrnur uzun bir <;1ghktu, bakmca duyulrnayan
Ge<;rni�in orrnanmda yorgun bir kurt gibi uluyan,
A�ktu, ince bir tren diidiigii yakmca 1�1klan
Ac1 sokakta kahr, sis gotiiriir <;ocuklan
Bir gerni ge<;er sonra usulca geni� bir pencereden
Ayaklanm uzahrsm dogaya, dokunrnak i<;in gozlerini
Bir el sevgiyle dola�u iirperen bedeninde
Bir ba�ka el ahr teninden iirpertini
Uykunun bocegi derin aglarma <;ekilir
Ihlarnurlar altmda, sonsuz yaz ak�arnmda
A<;1k kalrn1� bir carndan, giillerin arasmdan
Birisi, eski ve dalgm bir �ark1y1 <;alar durrnadan
Bir dal kmhr ge<;rni� ve gelecek arasmda
Uzanrnak isterken y1ld1zh goge, zor!
Oradan usulca giinlerirniz savrulur
c;:ocuklugun gibi, seni otelere ka<;mr yagrnur
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Ak�amm kararan kedisi, korliik saati, sonbahar
Zamanm h1zh ak1!?1 i�inde yava!ii l ayan anlar
Uzak �ay1rlarda ko!?turan lo!? kiiheylanlar
Ve yapraklarm arasmda birdenbire a�1lan mezar
Biri var otede hep ge�mi!? giinleri sayar
iki bo!? sahr, hiiziinlii kahve, sonbahar
c;:ocuklan gelecek giinlere siiriikleyen riizgar
Orada bizim i�in aynhk, yalmzca oliim var
Derenin biiyiisii: y1k1k bir kopriiyii ayuan sular
Ge�mi!?e, hep ge�mi!?e mi akar?

C:: OCUK VE AYNA
agac;: usulca yay1hr giine�in serpilen govdesine
gozlerini ac;:an bir kugunun kanatlarmda biiyiir giin
sonra oteden, ta otelerden
ince
akilalmaz
titre�en bir bo�luk gibi
sesinin yank1sma bulanm1� bir ku�
kaymlarla tepenin
denizle 1�1gm
goriintiiyle aynanm arasmda
s1k1�1p kalm1� bir anm resmini c;:izer
c;:ocuk biitiin bunlara bakar
sesinin balkonuna konan ku�un kanat c;:1rp1�ma
saa tin ziliyle irkilen zamanm uc;:up gidi�ine
goriintiiyle aynanm arasmdaki sonsuz degi�imlere
c;:ocuk biitiin bunlara bakar
ta�lara
biiyi.i lenmi� gibi
1�1gm ta�larda biiyiiyen 1rmagma dalar
kopuk zaman parc;:alarma
kopiiklere, yapraga, zambaklara
kaymlarla tepenin
denizle 1�1gm
goriintiiyle aynanm arasmda, ah!
bellegin taz1s1 dalm1� c;:ahhklara

benim gizlerim yok, <;1plak!
<;tplak bir ard1<; ge<;iyor duvarm izinden
magarasmda uyuyan �aman
unutuldu
binlerce y1lhk uykusundan
uyansa bile
putlardan si::iz ediyorduk
tanrmm izniyle nas1l ba�lamah si::iz e?
duvar duvara di::i n rneden once
kim kan�hrd1 kumu kirece, kim s1vad1
si::iz lerin ve �ehvetin iish.inii?
benim gizlerim yok!
ayir ay1rabilirsen ikiye
tam ortasmdan ak1p giden suyu
bir bt<;ak neye yarar
kesip <;1kartmaya, bu inan<;s1z ruhu

S0RG0N
siirgiin, ona ki a�klarla birlikte
goc;iip gitmi�, saatler ve aram�larla
bir adak! soguyan ta�a uzanm1� kurban
zamanm karanhk agzma bak1yor �imdi
iirperen tiiylerin arasmda akmak ic;in bekleyen kan
siirgiin, bir toz tanesi ki siipiiriilmede her ak�am
her ak�am gozleri bagh bir koc; gibi inmede kapma
ac;1p kapatmak gerek, a�klar ki uzayan her dakikada
yeni bir filiz ye�ertir c;orak topraklarmda
tannm! bir gun, nas1l da uzak
biiyiik bir bo�luktan uc;arak
kavu�mak sana

B i R AK$AMUSTU
ortas1 bir ak�amiistii ans1zm
birdenbire kapatan
l 1 1 r ceylan gibi iner gece
Vl' senin korkuyla bakt1gm yerde
.1vrn;larmm arasmda ince
bir ceset gibi yatan giinlerin
< ;tiz

)',< >zkapaklanm

Sen en tanmmayan renginle
tek mevsimlik kralhgm
Bir ak�am serinligi, bir geyik izi
yoklugun golgesi
$uradan ge<;mi� gibi bir bir say1larm
eksilen sessizliginde biitiin amlar
Giiz ortas1 bir ak�amiistii ans1zm
ince bir s1z1 gibi biiyiir gogsiinde
1ss1z caddelerde yapayalmz, �a�km
ardmda bir kapmm usulca kapand1gm1 duyarsm
Bir ak�amiistii .. ki ans1zm ya�lanm1�sm
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ESKi BiR RESiMDEN
eski bir fotografta, du�undun mu hi<;
duygulann resmini <;ekmek zor
bir kiz, salmcakta, aga<; dipleri esmer
gi:izleri dalm1� uzaklara
belki y1llar sonra bir defterin ki:i�esinde
ahlm1� onca �eyle, unutulmu� ve ge<;mi�
gen<;ligini bulmu� gibi bak1p bak1p resimlere
0 am hahrlamak . . . zor
butun o yollardan ge<;ip gelmi�sin belki
sen gunlerin dalgm pmanndan su i<;en kiz
ne o bah<;e, ne o aga<; ... ne de salmcakta
uzayan esmer gi:ilgeleri gi:irebiliriz �imdi
eski bir fotografta, du�undun mu hi<;? ..
annem, annem olmadan once
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damarlan siirekli a<;1lan ve a<;1ld1k<;a
ye�il girdaph bir denizi gozlerime salan
bir kadmd1r, gecesi giindiiziime kan�1r
en olmad1k saatte en olmad1k oykiiler anlahr
karanhk a<;1hp kapand1k<;a dar bir kap1dan i<;eri
yagmuru yakasmda ta�1yan neon 1�1klanyla
bir memur eskisi k1y1ya bakan meyhanede
sokiik paltosunu ozenle katlar kurutur
bir <;ocuk kahr bir yerlerde bir bayram tela�1
bir kahkaha, bir ciimbii�, unutulan bir <;i<;ek ad1
kimbilir belki en <;ok vapurlarm bo�ald1g1
o ak�am saati ba�lar yeniden istanbul'un
yabanc1 ve 1ss1z adamlarm ortasmda
bir ses bir sesi <;agmr
bize benzeyen bir yiiziin
usulca kay1p gidi�i . . . kalabahktan
bacaklan siirekli a<;1lan ve a<;1ld1k<;a
korkuyu geride b1rakan uzun bir ko�unun
sonunda hi<;bir yere varmadan uzand1g1m1z
yorgunlugun mermeri <;atlar ba�ucunda
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DENiZ FENERi
Karanhk papazlarm biiyiilii tapmag1
K1stmlm1� c;ocukluk �eyler ve neyler arasmda
I�1ks1z magaralarda, avluda, dik duvarlarda
Ardmda sorularm ve ozlemlerin kayna�hg1
Oradan c;1kmak biitiin merdivenleri
Uzakta c;an kulesi, orgun kararan sesi
ic;inde biitiin korsanlarm bekle�tigi
Dokiilen kanlanm1zla kopiiren deniz
Gecenin kemik ve toz kan�1m1 sac;larmda
Ufka gerilmi� ag ve tuzdan parmaklanyla
Dii�en bir sesin almma c;izdigi resim:
Siyah bir armada usulca demir atar avluya
�ocukluk dii�leri lo� koridorlarda
Uzakla�an ve biiyiiyen ayaksesleri
Hayaletler, gillgder deniz feneri
Karanhk iki c;1ghk gibi riizgarda

$AIRIN O LUMU
i�te gide gide en w;: noktasma geldin sozlerinin
di! bitti ve kar�mda bu derin w;:urum
bir harfin damarlarmdan \ektigin alkol
dam1thgm kan benzeri aCI bir su
i\tin diyelim, soma bu yamk kokusu
avu\!annda terleyen sozciiklerin raks ettigi
bir oliim gecesi gibi
kararan aga\!arm altma yatmyorsun govdeni
usulca golgeni aymyorsun ondan; ruhunu, gozlerini
as1lmak i\in belki beyaz bir elin
gerdigi iplerde son hecelerin
i�te gide gide en U\ noktasma geJdin sozJerinin
kalemin durdugu yerde gozlerin ve beynin
S3\In oniine dii�se
oldiim, diyeceksin

OoA Muzici

II est des parfums frais comme des chairs d'enfants

Doux comme les hautbois, verts comme les prairies
C.B.

Birinci Bas1m: Telos Yaymc1hk, 1 992

oda miizigi

riizgann aralad1g1 camlardan bak
gage yild1zlarm dii�higii saatte
s1cak ve yorgun yatagmdan dogrulup
bir geceyans1 ans1zm uyanmak
bah<;e sessizligini <;eviriyormu� meger
tozlu yolda uzanan bu bulamk 1rmak

II
susup sessizligine bakabilir misin
aynalardan di.i�en tann suretlerine
bir avuc; tuz ahp madenin derinligine serp
i.irperen golgeni bashr kanayan yerlerine
zaman bahc;enin bir ucundan giriyor
basamaklarmda oyalamyor y1kilacak bir evin
sen ey! c;admm soki.ip
ri.izgara savurdugu mendilin pe�i s1ra
eski ayakizlerinde yeni bir yol arayan adam
bir mezar i.irpertisi gibi
durup resmine bakabilir misin?

III
unutmak ve ammsamak arasmda
bakmanm <;1ghgm1 oyan ses
gogsiimii bir cam gibi <;izerek
gecenin ormanma siiziilen bulut
bir aga<; yiikseliyor bak1�larm biriktigi yerde
belki aynalardan yap1lm1� bir �ehirde
golgeden insanlar arasmda, bak1yorum da
<;ol kendi serabm1 yarahyor
giinii hrlahveriyorum avu<;lanmdan

IV
usulca gezmek
ay1�1gmm gezdigi yollarda
izleyerek bir golge gibi
bir dalm riizgarda titreyi�ini
bir yaprak bir yapraga kan�hk<;a
ke�fet ey yolcu!
heniiz yah�an tozun
ne anlathgm1 topraga

v

yiiksek yerlere pk1p a�ag1lara bakmak
(yolun dolanarak vadiye kavu�mas1)
aym <;epe<;evre uzun bir <;izgi <;izip ...
izlerin su i<;meye gidip de donmedigi
bir goliin durgun sularmda bogulmak

18 6
VI
avw;:lanrn1 a<;:1p bo�luga <;:eviriyorurn
bir ku� kanat a<;:1yor, yapraklarm
iizerinden ay1�1gmm usulca ak1p gittigi
altmda ne varsa siipiirerek
iiziintii, tasa ve ge<;:rni� giinlerin
i<;:inden s1ynhp u<;: uzaklara

VII
insanm kendinden s1ynlmas1
yagmur yagarken kmlan bir dalm c;1hrhs1
s1cak evinde pencereden bakmas1 bir yiiziin
ve bakarken sen, d1�ardan ic;eriye
ic;erden d1�<mya, gordiigun
bir ayna kmhyor gozlerinin ic;inde, sanki
hayatm sokagm bir ucundan otekini ka tediyor
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VIII
usulca gezmek i�te yine
�imdi bir di.i� olan kentin sokaklarmda
bir ozleyi� olarak kalan eski yapliarm
hahrlamaktan bile ote
unutmak kadar yakm
eski konaklar, ko�kler ve uzak bahc;elerin
hangi ri.izgar, hangi yagmur, hangi uc;uk zaman
silip si.ipi.irdi.ikc;e
c;ocukluk belleginden unutarak bi.iyi.iyor insan

IX
yollar yollan kesiyor
<;1ghk <;1ghga kan�1yor karanhkta
u<;up u<;mamakta
karars1z bir ku� gibi ...
altmdan bir y1lanm siirh.iniip ge<;tigi
yerde buakhg1 iz
kayanm gogsiinde biiyiiyen <;atlak
suyun ilk yiikseli�indeki serinlik
biitiin bunlan gordiim ben
altm tozlanm orterken yalmzhk
tepenin ardmda kimse yok
bizim izlerimiz yok arhk
haykusan haykusan sabaha dek
<;1ghgm bile geri donmeyecek

x
bir dal ml kmhyor ne otelerde
i;1ghg1m duyuyorum daglardan kopan i;1gm
bir yo! uzamyor kapanm1� gei;itlere
1�1ks1z bir koy oluyor yalmzhg1m
ben �imdi bundan y1llarca once
iz siiren bir kurt gibi �ehrin s1cakhgma
bak1p bak1p sararan sogiitlere
akan suya, zamana, iirperen dala
kmlan ben miydim yoksa kim? otelerde
kendi i;1ghgm1 duymak ii;in yiizlerce kere
derin kuyulara sark1p o 1ss1z gecelerde
yiiziimii i;1kann! orada, dii�iip kald1g1 yerde

XI
gokyiizii tepenin uzanhs1dIT suyun gozbebeginde
dortnala ko�an k1srak kuguya donii�tiigunde
uzun zaman once eski bir c;in yaz1tmda
kalemi insan kamna bahran katip
boyle yazm1� zamamn kiitiigiine
bir y1ld1zm yiiksekligini olc;mek ic;in
dort kugu kanad1 ve yelesinden k1sragm
bunlan yava�c;a geceye serpeceksin
lotus, nar c;ic;egi: kirazland1gmda zaman
nas1l da tam almma dii�iiyor golgesi
duvarm boyuna eri�tiginde
kurumu� dahn kmlan sesi

XII
sabir suya di.i�ti.i gece
dag1ld1 kopi.irerek akan suda
di.i�i.incelerirn sana degince
�ok uzaklardan bile olsa
dag1lan ben rniyirn yoksa ne?
inanrnak gerek belki de
yalmzca golgelerin
vurduguna bu di.inyaya
egilip baksam akan suya
ben kendirni gorernern
beni bana gosteren ne?
akan suda, aynada, ak�arnlan
karanhgm bir sir
gibi kaplad1g1 carnlarda
suyun aynas1 kmhnca
beden yok olur
golge kahr yalmzca carnda
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XIII
gokyiizi.indeki aylardan biri
kay1p giden bir <;izgi
gibi
suya egilen ceylanm i<;tigi
aga<; bulutun iistiinde durdu
goziimiin teki otekini vurdu
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XIV (XXVI)
denizin iistiinde kayahklar
zarnanm ad1rnlanm ol<;er
oturup sayrnak i<;in gelip ge<;eni
suyun kenarmdaki deli
bahklarm tela�mdan
gorernez kendi gozlerini
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xv
arad1g1m �eyi bulabilir miyim.. gozlerinizde
sonuk bir isyan kokusu, insan nas1l da yamhyor
suyun rengine dahp gidince ak�am
kim bilir kac; gline�i eskitmi� pencerenizde
aynalar m1 diyordum, hep durdugu yerde
zaman ilkbahan anyor kendi gec;mi�inde

XVI
Tannm i�te ya�land1m neden?
bu yaz giine�inde c;ifte kelebekler
ormana dogru uzanan yolda
ilk agacm ba�lad1g1 yerde olecekler
lirik ak11! olmaz1 olmaz kilan
ilk varan kaybedecek, nasil?
bakmca ay dii�ecek geceden
uzamp bakmca pencereden:
Tannm! ya�amak ic;in c;ok gencim
olmek ic;in c;ok ya�h
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XVII
sahi karanhk bir sogiit miidiir sudaki aksin?
ne zamand1r cinnet saatlerinden bir <;ocuk
pkar gelir sisler i<;inde
bak1lmad1k tek bir sokak kalm1�hr
yakm kampanalar uzak gemileri <;agmr
ak�am giine�inde kmlmca marhlar
dii�er halsiz! avu<;larmda bakir. . .
<;ocuk uyur v e oliim
alnma siyah bir kelebek b1rak1r

XVIII
uzun bir sessizligin aynasmdan bak1yoruz birbirimize soylenecek
onca soz nas1lsa bitmi�!
kiicuk izlerimizle bir <;izgi b1rakmakm1� hayata sevgimiz
bel l-.1 de yalmzca bir mum .. nas1lsa bitmi�!
yalmzca 1�1g1 kalm1� amlarda
o mum yamyor mu diye
bizi aldatan Mila
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XIX
bir elma buakm1�hm size hpk1
anlarm kar yaphg1 yerdeler,
soylu dii�iinceler vardu bir agacm barmdud1g1
o su kenarma kadar nasil gelmi�se
siiriiniip izlemek, bir ku�un titredigi yeri
size en <;ok yara�an: av mevsimi
tan yeri
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xx
bir b1c;agm siiziilii�ii yirtarak kendi c;1ghgm1
bir yerlerin agnd1g1 zarnandan beridir hani
ikiz c;ocuklar dogurup yatagmdan dogrulan
annerniz: sac;lanm y1k1yor �irndi irrnagmda sonbahar
suya a tilan oliirn rniiydii?
bir halkas1 sizi siiriikliiyorken
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XXI
uzun bir nehrin kollan boliiyor hayahrmz1
bir eliyle kapahp biitiin kap1lan
bir eliyle carnlanm ac;1yor, sonsuz!
bir gole varmca ayakizlerirnizin
bakhk ki iizerinde durrnu�uz

202
XXII
uzak gozlerle bakilan bir ayna m1yd1? sogiit yorgunu su
ve k1y1smda gezinen (biliyorum ki gezinmi�tir bir k1z, i;iinkii
i�te ayakizleri) �imdi nerede oldugunu kim soyleyebilir?
oliim bir ok gibi
hayatm (ve zamanm) kalbini delmektedir
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XX III
kim durduysa burada i�te yorgun bir viyolonsel
devrilmi� �arabm ak1p durdugu yerde1hk dudaklarm amsmdan ba�ka ne kalm1�hr ki
hayatm soldurdugu sevgililerden geriye
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XXIV
bir agacm doldurdugu yerdeki bo:;;l uk
uzanrn1:;; dallanyla <;1ghk <;1ghga ...
ko:;;rn ak nedir ki? aga<; nereden bilecek
eteklerinde soluk soluga opu:;;e n <;iftten ba:;; ka
zarnan du:;; u nceden bile h1zh ak1yor
sevgilirn! bir zarnanlar sen de ...
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xxv
bir atm ba�1m yatmyorum dizlerime
geni�, <;ok geni� <;ay1rlann ortasmday1m
riizgar denizinin <;arp1p geldigi
bir ses yoncas1, yosun tutmu� bir <;1ghk
hani ne zamandir gemiler ge<;meyen
bir dagm eteklerine <;C:ikiince sonsuzluk
bir atm ba�1m yatmyorum dizlerime
kopiik kokulu bir yalmzhk gibi biz bize
usulca paslanan demirin izinden gidiyorum
ayakizlerimin bana seslendigi yere
bir giin goklerin ve denizlerin otesinde
bir avu<; kum gibi serpilirken geceye
biitiin yazilar ve sozler silindiginde
bir atm ba�1m ok�amak, yatmp dizlerine
sahi yoksa o siz miydiniz?
miizik bitti ve eridi odadaki golgemiz

yedi �iir
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SONBAHAR �A�KINLIGI
sonbahar taslaklan i;izen bir ressam
elini eyh.ilde kaybetmi�tir i;iinkii
nasil? bilinmez . . . nasilsa kaybolmu�tur
heniiz tiitmekte olan i;aym buhanyla birlikte
bir sabahm ince pusuna sanmp da
sonbahar limanlanm dola�an bir gemi
yoniinii eyliilde kaybetmi�tir i;iinkii
yiikiinii bo�althg1 nhhmdan beri
azgm dalgalarm ortasmda
inancm1 yitirmi� bir gezgin gibi
s1gmacak bir yer aramaktadir
sonbahar �arkilan soyleyen dilsiz
sesini eyliilde kaybetmi�tir i;iinkii
belki geri gelir di ye beklemektedir
hep aym notanm iistiinde yapayalmz
oysa �arkmm gerisi onu i;oktan unutmu�tur
sonbahar �a�kmhg1 ii;inde gidip gelen biri
ayagm1 eyliilde kaybetmi�tir i;iinkii
agacm altmda kalan son ayakizi..
kendininki samr oysa bir ba�kas1
onu i;oktan oradan ahp gitmi�tir
amlar miizesine kald1rmak ii;in
sonbahar amlanm i;alan hirs1z
bellegini eyliilde kaybetmi�tir i;iinkii
bilmez kim kendisi, kim hangi dii�
oysa hep kaybolmu� amlardir
bazen ressam, bazen dilsiz, bazen ba�1bo� bir gemi
bazen kay1p ayaklanyla bir devrimci
kendini ha.Ia uzun yiiriiyii�lerde samr
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ISSIZ TOPRAKLAR
ilk once suyu 1s1trnay1 ogrendirn, karm yak1c1 s1cagm1
rnagaralardan inenler oraya, kiilrengi ta�larm arasma
seslerinden ba�ka bir de iirperrneleri olan resirnler b1rak1yorlard1
ta�lan yontrnay1 ogrendirn, sonra bir giin
dilirn kururnu� <liken tadmdayd1, oliirniin
gizli bir gii<; olarak ya�ad1g1 o 1ss1z toprakta
insanlar (onlara insan rn1 denir?) rnadenlerin
gizli gii<;lerini ogrendikten <;ok sonra
sesleri duyulrnaz olan hayvanlarla ii�iiyen
1rrnaklar boyunca biriken kurnlan arad1kti
o san ve parlayan 1�1g1 bulrnak i<;in
doru a tm1 yaban riizgara karn<;1layan avc1
gel de� gogsiirnii
<;iinkii
karde�inirn ben
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SOGUK IRMAKLAR
oliiler arasmdan ge<;ip giderken
�ark1sm1 unuttu biri gizli parklarda
ayakizleri ayakizlerinden ka<;ar gibi sessizlik
unutulan �arkmm sokaklarma oturdu keder
soguk irmaklar vard1r yalmz ku� siiriileri gibi akar
morotesi <;i<;ekler ve kana bulamr mercan
fildi�i, maun ve simsiyah masklar
hayatm <;izigine birikir usulca s1zlar
o k1yilardan kalkan bir gemidir belki afyon
<;ekmi� bir k1zm gozlerinden siiziiliir ince
ince yagan yagmurun altmda titredigimiz,
�ark1sm1 unutan yolcu usulca yan <;izer �iirimizden
oliiler mi kahr yalmzca bir kenti bekleyen
geceleri kalk1p kalk1p bakmca camlardan
ne sevin<; kalm1�, ne hiiziin; canhhk ...
kalbine soguk bir el gibi sokulur mercan
i�te masalardan birinde yine hep aym �ark1
fildi�i bir hiiziin gibi ya�ay1p gitmede
ya�amak m1 denir soguk upuzun bir denizde
kaybolan bir yiizii ortiince masklar
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KiMSE BiLMiYOR ARTIK
gidelim istiyordunuz (suya bak: ter basm1� s1cak bir yaz korosu)
a�ag1ya dogru durgun atlar, sonra daha a�agilara uzanan
goz alabildigine geni� otlar ve \i\ekler arasmda
iki bacagm1 sonsuza dek a\an yol . . .
kimse bilmiyor arhk nereye gittigini
ah bir dal olahm istiyordunuz, meyvas1z, kmk bir dah kim ister
yalmzca deli gibi kopiiren 1rmakta bir o yana bir bu yana
savrulan ( hayat m1 diyordunuz)
a\1lm1� bacaklann ortasmda karars1z ...
kimse bilmiyor arhk nereye gittigini
bir att1m ben \Ok zaman once, kartallann \Ighklan
vadileri bogarken ve yan a\Ilm1� sandukasmda gecenin
bakirelerin gozya�lanyla par\alanm1� gerdanhk
ne \Ok yara�1rd1 size, uzun golgenizin
ve savrulan Sa\lanmzm i\inden ge\erken karanhk,
gokyiiziinii iki yanmkiireye bolen k1hc1mzla
tak1my1ld1zlann arasmda ilerleyen
bir athm ben, ikiz giine�lerin parlad1g1 yerlerde
yalmz patikasmda samanyolunun
ama ...
kimse bilmiyor arhk nereye gittigini
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di.i�man ri.izgarm oni.indeki karanhk
hangi agaca <;arpacak, bilir misiniz
eski bir kalp s1z1s1 gibi
aramyor, aramyor, aramyor
her yolun ba�mda bir bakire onu bekliyor
ama ...
kimse bilmiyor arhk nereye gittigini
bir tek o biliyor
birbirini yans1tan aynalar panaymnda
bi.iti.in yollarm gittigi tek bir yer vardu
ama ...
kimse bilmek istemiyor art1k nereye gittigini
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SARARMI$ ATLARIN OLDUGU ULKE
ruhunda kara derili bir giinii dola�hnr gibi 1ss1zca
bir nehrin kollarmdan ge<;iyorsun
kimse tamm1yor seni, yalmzca i<;i bo� bir giivercin
ad1m ahlmam1� iilkeler boyunca
sararm1� atlarm oldiigii iilke
kaskah a<;Ilm1� kollarm <;izdigi bo�luk,
nesnesi sen olan o dairenin i<;inde doniip duran
binlerce ku� var, kaldmp ahlm1� ruhlar
kaldmmlara dizilmi� bekleyi�lerin son buldugu bar
orada ne i<;ilirdi? esmer tenli kadmlar
ardmda bir esinti buak1p, sonra
unutmanm lo� karanhg1 i<;inde eriyen
yalmzca bir koku
ama bir ya�am boyu sen onu aram1�hn
haydi oradan da ge<; siingiisii dii�iik siperler boyunca
asuhk cesetlerin gomiildiigii o 1ss1z tbrenden
cloner gibi
ne i<;in yiiriimii�tiik ki bunca zaman
yalmzca i<;i bo� bir giivercin
o giinlerden bende kalan
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YiTiK BELLEGi RUZGARIN

buraday1m, sana bak1yorum
omuzumda yagmurun silktigi tozlar
oysa heniiz ne nisan ne de sonbahar
yalmzca suyun gizli duvan
yani bir 1rmak gibi akmaktasm
ben seni izliyorum, golgeni
giine�in yagmura vuran golgesini
fildi�inden bir ta� gibi opiiyorum seni
yani seni diyorum opmek ak1p giden suyu
suda oynayan 1�1g1
1�1g1 1�1kla dolduran a�k1, adm1
gomiiyorum sessiz i;1ghklara, suya, ui;urumlara
sen avui;lanndan gizli ku�lar gei;iren
bilmez misin ki bulut
bir bahk siiriisiidiir o goksel denizde
ben seni izliyorum nicedir daldmp ellerimi
o bulutlarm arasmdan i;ekip i;1karmak ii;in seni
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sen altm y a d a giine� 1�1g1 bir b1<;akla kalbimi oyuyorsun
oyulmu� iskeletimden karanhk bir riizgar gibi ge<;iyorsun
bir irmak gibi ge<;iyorsun zaten hi<; durmadan
zaten hi<; durmadm ki, nereye gittiysen
bir giivercin u<;u�uyla oraya dek izledim seni
ye�eren okyanuslarm, kopiiren dalgalarm i<;inden
diyorum ki kopiigu sudan ayirmak ya da a�am1
riizgarm yitik bellegiyle u<;arken hen
bir kayay1 <;ekip <;1karmak 1rmagm derisinden
i�te oyle seviyorum seni, bir ta�
nasil sonsuzca dii�erse
sonsuzluktan bir sonraki u<;urumlara
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SON ADA
okyanus kaldmyor tuzunu ince
riizgara seren kadmm esmer boynunu
suyun a<;hg1 yolda ilerliyor hiiziin
dalganm kabarhp athg1 <;1ghk benzeri... ne?
be� tarah sanh bir korsamm ben
definem kimdedir? kad1mm nerede?
<;ok uzun zaman once, yalmz bir ada
olmay1 dii�ledimdi, berrak suyun altmda
bir deniz kralhg1, yalmzca ben
ve sen olan <;ocuklanm1zm beyaz tuzlarda
oyna�hgt ve silinip yiten ayakizlerinin pe�inden
giden kim? yedi denizin otesinden
belki gelir di ye beklenen
be� tarah sanh bir korsamm ben
definem kimdedir? kad1mm nerede?
o, durgun suya vuran aym resmine bakh
orada ge<;mi� ya�amlanm1zdan yans1yan bir �eyler vard1
1�1g1 kaydiran teninden bir iirperti gibi
ak1p giden bir su damlas1 olmay1 dii�lemi�ti
be� tarah sanh bir korsamm ben
definem kimdedir? kad1mm nerede?
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kayadan seken bir ta�m bir vadi kadar derin
<;1ghklarla a<;hg1 yaradan yaraya akarken kan
ruhumun tayfalan bir bir terk ediyor govdemi
arhk gidecek son bir liman
yok! aym solgun 1�1g1 bulutlarda erirken
o son kez ba�m1 kaldmp oraya bakh
okyanus tuzuyla agaran kag1tlar kadar beyazd1. .
oysa �imdi <;ok uzak bir gi.ili.in altmda
toplamp duruyor hala kanncalar
otlar, ri.izgarda deli gibi sararan otlar
ko�turup duruyor uzakta hu<;m bir tay
ri.izgarda savrulan kelebekler gibi
kaybolan omri.imi.izi.in i.isti.ine vuruyor ay
be� tarah sanh bir korsamm ben
definem kimdedir? gen<;ligim nerede?

iHANET PERiSiNiN
SocuK SARA YI

Birinci Bas1m: Era Yaymc1hk, 1995
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iSTANBUL �iiRi
saatc;i saatini boynuna ash. tik - tak
bir tramvay ne�esiyle istanbul'un resmine bak
kar da yag1yordur belki Bogaz'm dalgm sularma
Kandilli, kandilsiz gezerken tak1lm1� Yahya'nm riizgarma
eski �iirler ahp satan bir borsa simsan hevesiyle
dii�h.i kuru �iirin, dolarm ve altmm yiikselmesiyle
levanten bir kay1kc;1 edas1yla yaz1lmakta �imdi �iir
istanbul belki de o eski istanbul degildir
birileri diyor ki, istanbul: Galata ya da Pera
ozliiyor, ah nerede kafe �antan, nerede opera
istanbul, evet, biraz Gala ta Kulesi
ama biraz da, hie; unutmadan, Ayasofya'nm minaresi
saatc;i saatini boynuna ash. tik - tak
�iir: biraz da aynanm tarihine bakmak

sisin ir;inden
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AK$AMCILAR BALADI
Biz lanetli gemicileri eski korsan ;;arkilannm
Biz dilenciler siiriisii Galata sokaklarmm
Bizans meyhanelerinden, M1s111 clan ve Ceneviz
Kalyonlanndan dokiilen ayya;; gemicileriz
Biraz k1hk degi;;tirdik ;;imdi sakm korkmaym
Gemilerimiz yok, ruhlanm1z eridi. korkmaym sakm
Ne uzak seferler, ne mercan adalar
Ev bark, c;oluk c;ocuk, ;;imdi bunun ic;in ic;eriz
Ya;;lanm1;; agac;lar vardu park ko;;elerinde hani bilirsiniz
Dalian uzak denizleri gozler durur
Eski amlar canlamr koklerine vurunca riizgar
ic;imiz c;iiriise de, bir bardak ;;arap ic;in kalkar gideriz
Bizi hor glirmeyin gee; saatlerde sokak ko;;elerinde
Kaldmm kenarlannda kaym1;; gozlerimizle
En uzak yolumuz bu artik gide gele
Evie i;; arasmda, iic; kuru;;a. bunun ic;in ic;eriz
Aram1zda riitbe fark1 yoktur hie; olmad1 da
ic;ince farks1zdu vezir dilenciyle
i ster kiic;iik bir kay1k, isterse dev armada
Bir zamanlar oyle olc;iiliirdii zenginlik, ;;imdi ne ile
Ah temiz c;ar;;aflar dii;;lemezdik yeterdi ah;;ap kerevet
Kadmlanm1z ek;;imi;; peynir kokard1, olsun ne c;1kar
Gozlerimizi ac;sak en uzak y1ld1zlanyla riizgar
Gelir dolard1 ic;imize, nas1l da mutlu olurduk, evet!
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Bilir misiniz en eski �arap bile tutmaz insam denizin tuttugu kadar
Uzakla�mak gerek, gitmek bir yerlere, her yanda ta� duvarlar
Her yanda kalbini cebinde ta�1yan h.irh.i beyinsiz
i� gii<;, <;oluk <;ocuk, i�te bunun i<;in i<;eriz
Ey ruhunda eski korsan hayaletleri dola�hran ayya�
Kolomb'un diimencisi, Hayrettin'in neferi
Bak! i�1klar soniiyor, hayat golgeleniyor, oliim yava�
Bir tekne gibi siiziiliiyor koydan i<;eri
Biz lanetli gemicileri eski korsan �ark1larmm
Biz dilenciler siiriisii Galata sokaklarmm
Bizans meyhanelerinden, M1sn' dan ve Ceneviz
Kalyonlarmdan dokiilen ayya� gemicileriz
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AVUC:: L ARIMI AC:: I P
avuc;lanrm ac;1p hayatnmn
gri kurnlanm doki.iyorurn sulara
kan�1p gittigini gori.iyorurn hayahrnm
hayahrna kan�an ba�ka hayatlara
aym dogu�u sersern bir ku�tur
ve bir kopek gibi k1zgm soluklanyla
bahc;eden gec;en izin ac;1k b1raktig1 kap1
ve kalbirnde
kmlan dernirin ic;erde kalan k1srn1
bir at huysuzca silkinir yalmz gecernizde
birisi adm1 haykmr bahc;enin derinligine
bir c;izgi gibi doki.ilen 1�1gm i.izerinde
bir gerni gec;rni�e ac;1hr c;ogu zarnan
sonra bir elin yakhg1 i�iktan denizin i.izerinde
sevincin ve a�km k1zarttigi bir yi.izle
heyecan ic;inde ko�arak gelir gibi
hayatm gidi�i de ... i�te oyle
zarnan uzun ahm ko�turuyor almrn1zda
bir ku� c;izerek gec;iyor avuc;lanrn1zda yiten gage
nehrin geceye doki.ildi.igi.i yerde
kad1rgas1m dernirliyor ve upuzun direklere
beyaz bayrag1m c;ekiyor yenilginin
i�te oradan a�ag1ya dogru ad1rnlanm daraltan korku
sonsuz patikalar boyunca iniyor kac; kez oli.irni.i
ardma hie; bakrnadan, suyun i.izerindeki kopri.i
ta�la�rnl� hayahrn1z1 aymyor oteki yansmdan
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YELKENLi
Irmak se<;imini yaph, ya sen?
gitmek i<;in ne bekliyorsun daha
sevmek i<;in <;ok mu ge<;?
kimseye soyleyemedigim bir �eyler var
kimsenin umurunda degil yanmda ya tan ohi
olen bir �eyler var durmadan, eksildik<;e
<&rtan yalmzca huzun
Irmak ve Irmakta kurek <;eken kii<;iik k1z
suyun yolculugu hi<; bitmeyecek
k1z usulca buyuyecek
1rmagm denize a<;1ld1g1 yerde
simsiyah bir yelkenli onu bekleyecek
biz! yola <;1kmaya korkanlar
biz! sabahlan deh�et i<;inde uyananlar
biz! ruhunu Faust'tan bile
ve aynada bir Yahuda goruntusuyle
hangi 1rmak kabul eder ki bizi?
hayahm boyunca <;ah�hm, diyor biri
ve benim <;1khg1m merdivenleri
kim yukseltiyor tannm! durmadan
bir ba�kas1 h1zla yammdan ge<;iyor
tutundugum duvarlar dag1hp dokuluyor
inand1g1m ne varsa bir gece i<;inde <;okuyor
ak�am yava�<;a iniyor tutunmadan hi<;bir yere
k1rlara dogru bak1yorum
insanlar toplamyor a�ag1larda bir yerde
su i<;iyorum, yemek yiyorum, du�unuyorum
hii;bir 1rmaga gidemeyecek kadar yorgunum
beni bekleyen yelkenli (eger varsa)
Irmag1 a�1p buraya kadar gelmeli
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SISIN IC::: I NDEN
biliyorum, arhk her �eyi bilmek miimkiin olan ya�tay1m
agacm egildigi yerdeki golgesi k1sa ve geceler uzun
bir k1�1 gizliyorsa ve yalmzhklar yalmzhklarla
avunuyorsa, bir goz gibi zamam izleyen
bayku�un sakland1g1 yerden
uzu n susmalar denizinden bir dalga
ancak ac1sm1 haykmr kayahklara
sen onu duymazsm, <;iinkii
lodos arhg1 bir martmm kanatlan kmlm1�hr
ve onun oliisiinii kim kaldmr?
zaman bir vapurun ugultusudur
sisin i<;inden kimseler <;1kmaz
sen kii<;iigiim, avu<;lann k1zarana kadar
<;1rp ellerini, bak! uzun s1rmah haydutlar
ge<;iyor karanhktan, i�te sag1rlar ordusunun
ba�generali, i�te yavrukurt mar�1
i�te ii�iiyen yelesini riizgara <;ald1ran tay
ve olen teyzesini dii�iinen arpac1 ku�u
biliyorum, arhk kimseyi su<;lamamak miimkiin olan ya�tay1m
ve avu<;lanmda uzanan iilke
ve kollanm1 dolduran k1ta ve belki de
kucaklayamad1g1m olii denizcilerdir
ancak yagmurda aglayabilen
bir adamm gozya�lanm kim gorebilir?
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kuzeyden giineye ve dogudan bahya uzanan
bir odanm i<;inde uyuyorurn
ay benirn <;evrernde doniiyor
y1ld1zlar iizerirne dii�iiyor
ve ben k1p1rdarnadan �unu dii�iiniiyorurn:
'u<;urtrnalar gokyiiziine tak1lrnadan nereye u<;abilir?'
bornbalanrn1� kent, yangm arhg1 ev, yiizlerce ceset
ellerirn �uraya buraya degiyor da ben ge<;erken
her �ey dag1hp dokiiliiyor
sisin i<;inden kirnseler <;1krn1yor
ah benirn u<;urtrna bak1�h <;ocugurn, o tay
yelesini seyrelten bak1�lann i<;inden ko�uyor
biliyorurn, arhk bilrnenin onernsiz oldugu ya�tay1rn
hangi yone baksarn kmlrn1� insanlar
ve onlan bolen aynalarm i<;inden kirn giiliiyor?
torenler bandosuz kapamyor
kadmlar <;ocuklarmm iizerine kapamyor
<;ocuklar rnutlu sava�lara gidiyorlar
rnutlu oliirnler oluyor baz1lan i<;in
'baz1lan i<;in bahar hi<; gelrniyor' diyor birisi
bahar rnezara konan <;i<;eklerde soluyor
kadmlar <;ocuklarmda
biitiin rii zgarlarm durdugu k1p1rhs1z bir denizde
biitiin k1y1lardan ve k1talardan uzakta
pankartlar ve afi�ler indi
kentin duvarlanndan ve solgun amlanrn1zdan
tiirn yaz1lar silindi
evet, arhk bilrnenin onernsiz oldugunu bilrne ya�mday1rn
bilenler oldii, bilrneyenler
neyi bilrnediklerini asla bilerneyecekler
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ZAMANSIZLIK HALi
insam insana baglayan ipler c;oziiliince
yagrnurun golgeledigi bir rninareler �ehrinde
herkeste bir a thkanncadan inrnenin sarho�lugu
beden y1k1lrn1� bellek yerli yerinde
sulann karard1g1 yerde bir eski zarnan taksirni
ney ve kanun, �arap ve a�k
sanki isrnin zarnans1zhk hali
c;ahmyor da kulag1rna bilrnern nereden
bir c;ocuk ko�arken giiliiyor ve biiyiiyor birden
bir el sa trancm ta�lanm oynat1yor durrnadan
ve yitik avluda zarnan
riizgann prensligine uzanan yollar boyunca
golgeden fillerin rnezarhgm1 anyor
hicretin kac;mc1 y1h bu?
atlann boyunlannda biriken ter
c;oliin kurnlan kadar c;ogald1gmda bil ki
durrnak zarnam gelrni�tir
ve yagrnurun nereye yagacagm1 kirn bilebilir?
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I$IGIN HALLERi
iplik gibi biikiilen 1�1gm soziinii dinle
<;iinkii kirmIZI
yanmca ve susunca biitiin dii�ler
agacm kay1gma bin ve a<;-1! biitiin denizlere
�ubat 6liimdiir dilin uzak yollarmda
kalemi tutan el titrer vc kandil ba�ucunda
zaman kurtlanm salar en ince kovuklara
iplik gibi biikiilen 1�1gm s6ziinii dinle
iplik gibi biikiilen 1�1gm s6ziinii dinle
<;iinkii san yaralan sarar beklenmedik 6liimlerde
beyaz hi<; olmad1, hie; olm;iyacak da
ye�il: kutsal bir s6z, orada her �ey miimkiin
siyahm glistermedigi branhk aynasmda
mart gelince karlan temizleriz
boylu boyunca yathg1m1z k1� manzaralanndan
ate� suya cgilir, gece yenilenir
karton �ehrinde bir japon resminin
belki bir aga<; ans1zm <;i<;eklenir
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nisan kalbin yolunu a�ar yakm a:;;k lara
bekleyi:;; usulca ay1:;;1gm1 �iiriih.ir
Mecnun belki de Leyla'nm �oliine gomiilmii:;; tiir
iplik gibi biikiilen 1:;; 1 gm soziinii dinle
iplik gibi biikiilen 1:;; 1 gm soziinii dinle
sava:;; k1rm1z1 1:;; 1 klar yakar en serin kalpte bile
davullarm ugultusunu bir an duyarsm da
i�inde bir denize varamamanm yalmzhg1
heykel diye sanhp uyudugun cesetlerle
bir istasyon bir istasyonu izler
may1st1r ve bilirsin hi� gelmeyecekll'r
suyun zamam tiikettigi o karanhk aynada
barakasmdan korkuyla firlayan asker
duyup da baharm giiriiltiisiinii
i:;; te o gun ve ondan sonra
�ok onemli bir sozii unutmanm :;;a :;;k mhg1yla
oturup bir :;;i ir yazarsm ve 1:;;1k
oliimii bekleyen bir ruh gibi ti trer ba:;;u cunda
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SON HAVARi
suyun eriyen marhs1, kollannda bo� saatler
ikindi vuruyor gozlerinden i<;eri, riizgar ve alametler
yalmz kadmm olsayd1m, onun yerine biri gelseydi
bir tren, bo� vagonlar, yenmemi� kahvalh art1klan
soma bir su ak1yordu durmadan
merdivenler merdivenleri hrmamyorken
solugunu.yitirmi� bir kedinin irile�en gozleri
karanhkta bir <;akmak mavisi ... k1v1lc1m
ve isa'nm son havarisi
�oyle de haykmyor olabilirdi:
"ah! hain evlat!"
ve bir Feris! solgunluguyla ak�amm Galile'sinde
1smmak i<;in onun <;arm1h1m yakt1kh.
bir el nereyi gosterir goziin bo�lugunda yank1lanan bir el
at olmii�tii, peki bizi U<;uran kimdi
nereden doniiyordu o durgun kalabahk
duvann y1k1lm1� <;ocugu, <;agm a<; yalmzhg1
oniimiize ekmek yerine konan sahte ozgiirliik.
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onu gozlerinden oph.im i;iinkii aynhk
avui;lanm1zdaki yola i;izilmi�ti
bir siirgiiniin ayakizleriyle
nereye gittigi belirsiz
donii�iin i;Iid1rhc1 hlZlyla
gei;mi� i;aglara
ilkel barbarhga.
ah sakalh baba! i sa'nm son havarisi
dii�iince korliigii aydmlatabilirdi
sevgi nefreti yenebilirdi
her �ey ama her �ey olabilirdi
ihanet ve ai;hk olmasayd1.
biz isa'y1 i;arm1hmdan indirip sonra etini yedik
i;arm1hm ate�iyle 1smd1k, �imdi her �ey kl.ii
ince bir toz bulutu gibi yava�i;a i;okmede hayat
umut bitti onu sen oldiirdiin
ah! hain evlat!

GO LGE OYUNU
kag1ttan duvarlar ve ardmda golge oyunlan
hep bir !?eyleri saklamak i<;in birbirimizden
gozleri kor etmek de mumkun yuksek duvarlardansa
ruhun i<;indeki duvarlan kim y1kacak?
ah, onlan duvarm i<;ine gomduler
in!?aat sonras1 yorgun ameleler
duvann ardmda ne var kimse bilmesin diye
ve kopanp dillerini timsahlara yedirdiler
sahipsiz diller konu!?abilir miydi hi<;
goz kendini gormek ister aynada
ruhun uykusu ag1rd1r bazen asirlar surer
b<1zen bir gccede y1k1hverir duvar
ben duvarlan hi<; sevmem ister Berlin
isterse C:: in Seddi, Yasak �ehir
yuksek !?atolar, hisarlar, ya da mu teahhit
ne <;ok duvar yapm1!? bizim evin i<;ine
kag1ttan duvarlar ve <1rdmda golge oyurd,m
<;1plak giigsunden bir japan kadmm
bir aclam ba!?InI kaldmr, bakar
ve 1jrter I!?1g1

zlzk bir kiil gibi
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9 HARF
dokuz harfli bir kelirne ve i<;inde senin adm
bir yerlere saklanrn1� aramr aramrdm
sekizinde solgun bir <;i<;ek
gtil ya da hi<; gelrneyecek
yedisinde yapraklanm doken bir aga<;
birbiriyle top la, <;tkar sonra gozlerini a<;
iizerirnde baharm tozlanm y1kayan bir yagrnur serinligi
dokuz harfli bir kelirne . . . ta o zarnandan beri

ILIK BiR KUL CiBi
1hk bir ki.il gibi di.i�i.iyordu kar
hayatm yanm1� ormanmdan
yi.izi.imi.ize ve avw;lanm1za dogru
bir iz b1rak1yordu sanki bir an
sonra yok olan bir di.i� gibi
suyun kaynama noktas1
ibrenin i.isti.inde ti trerken buhar
1hk bir ten gibi tenimize degen kar
1hk bir nefes gibi dudaklanm1zda
1hk bir koku gibi . . .
ah, kim bilebilir? sevdigimiz kadm
el ayak <;ekilince ve koyu golgeler arasmda
penceresinde ge<; saatlere dek 1�1k
ne okur yalmzhgmda, nereye dokunur?
sokakta <;1lgm bir tay 1slak kaldmmlarda clans ediyor
agacm golgesi duvarm ensesini ok�uyor
suya ahlan bir ta� (kim bilir nerede?) ta oradan beri
sesini ta�1yarak ta� duvarda par<;alamyor
sevdigimiz 1�1k usulca soni.iyor (uyku! zalim uyku! di.i�i.inde
ba�ka erkekler) agacm golgesi duvarda ans1zm eriyor
1hk bir ki.il gibi di.i�en kar
aym <;1lgm karanhgmda doni.iyor
upuzun bir gece orada bekledimdi
sahibini yitirmi� bir golge gibi
ruhum! i�te onu avu<;lanmda tutuyordum
oysa �imdi yalmzca <;orak yalmzhk

I$IGIN ic;:iNDEN
1�1k yalmzhgm ba�1m yak1yor
beyaz, kardan kag1tlara uzamyorum
bir trenin i<;inde sana dogru ko�uyorum
birlikte tiinellere giriyoruz
tiinellerden yalmz <;1k1yoruz
1�1k ans1zm gozlerime vuruyor
gozlerim ans1zm kor oluyor
kor yalmzhgm i<;inden nas1l goriiniirse diinya
i�te o gozle bak1yorum diinyaya
sana bak1yorum kor yalmzhg1mla
1�1k yalmzhgm ba�1m yak1yor
uzand1g1m beyaz kag1tlar bird en alev ahyor
bir dag silkelenip biitiin karlanm iizerime dokiiyor
alev soniiyor ah, belki hi<; sonmese
yalmzhk bir mum gibi eriyip gitse
iizerimde yagmur yorgunlugu sonbahar
uzak yollardan gelmi�ligin tiitsiisii
ans1zm a<;1lan s1cak bir kap1dan girince i<;eri
hani nas1l buhar olup u<;arsa her �ey
seni goriir gormez unutuyorum
ba�ka ba�ka kap1lara ko�uyorum
birinde sokag1 bekleyen kor atmaca
birinde mah<;up bir <;ocuk daha on dordiinde
birinde diin vurulmu� oliimii bekleyen gen<;
birinde oliim, heniiz kap1ya vurmayacak
a<;mca 1�1k ve karanhk odaya dolacak
seni kurumu� dudaklarmdan opecek
ve bekleyecek (neyi?)
dogurmasm1 belki de annenin seni

herkes unutulmu� bir yerlerde unutulmu� �arkilar dinliyor
bi.ih.in o yalmz kalabahgm i<;inden sana dogru ko�uyorum
bir ba�ka ko�eden sana ula�amadan <;1k1yorum
nasil yan yana ge<;ip gormemi�sek birbirimizi
elini bir yerlerde unuttugum gibi buluyorum
�unu soyli.iyorum sana ve belki ilk kez aghyorum:
�airleri seven kadmlarm gi.inahlan bag1�lamr
<;tinki.i <;ektikleri ao onlarm safhkland1r
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iHANET PERiSiNiN SoGUK SARAYI
ayaklanm soguk suya degdiriyor
suyun i<;inden kendisine bakan kendisini seviyor
h1zla ko�tugu kayahklardan
bir marh u<;uyor
it;ine dogan yoldan bir a th ona yakla�1yor
il tm solugunu yanaklarmda duyuyor
yanaklarmdan gogusu<;larma du�en bir ter damlasmda
iltm ko�tugu butun k1talardaki nal izlerini goruyor
ve karnmm gerilen derisinde
bitmek tukenmek bilmeyen tamtamlarm ugultusunu
ayaklarmm degdigi soguk sulardan
bir sevgi halkas1 yarahp otelere hrlahyor
ve o halkalara yakalanan erkeklerin
gozlerini kor eden 1�1ktan bir ejder �ekilleniyor
beklemek i<;in o tutsak ruhlan
tutsak ruhlarm ormanmda
ka<; aga<; kurtulu� olabilirdi?
dallarm keskin u<;larmda
kurusun diye gi.ine�e dogru kalpler
ve ser<;elerin dik gagalanyla
oyup <;1kard1klan bo�luklarda
olmayan gozleriyle ge<;mi�e bakan nice adam
�imdi ihanet perisinin soguk saraym1 bekliyor
o

o ayaklarma bir degip bir degmeyen sularla oynuyor
o suyun dag1lan berrakhgmdaki gi.ili.i�une bak1yor
k1� yaralarm ustune buzdan saraylar dikiyor
ve yara buzun i<;inde sonsuza dek kamyor,
ihanet perisinin soguk saraymda
kadm adm1 buluyor
ve erkek ta�a donu�uyor

zamanin tozlan
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SUDAN SEBEP
su kendi yans1masm1 goremezse yamhr
kendi golgesinde kendini goren bir bayku�
geceye doniik saatler boyunca uzar-k1sahr
rii z garm gec;erken konaklad1g1 bir tepenin
en iist noktasmda kmlan bir testiden
yaytlan
zaman m1d1r?
kmlan yerkabugunu onaracak kimse yok
diinyanm suyu kendi yangmmda buharla�1yor

DEN GE
yolun yuruyiip durdugu yerde bekliyorum
i<;imde du�me korkusu
gelip ge<;enlere bak1yorum ge<;ip gidenlere
aynalara bak1yorum o derin tunellere
ard1mdan bir tren o karanhk tiinele giriyor
ben hep bekliyorum <;linku yurusem
ah, ben ince bir tel cambaz1 gibi
buraya kadar nasil gelmi�sem
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HER $EY OYUN
su samuru samur kiirkiinii <;1kard1 <;iinkii k1�
aga<;larm ardma <;ekilen bir yaz gi:iriintiisiiyle, yeniden
ah, yeniden bir ku� olmak vard1, yukandan a�ag1ya
bir merdiven tela�1yla dii�erken <;ahlardan<;ak1lan bir <;ivinin agnsm1 kim ta�1r? cebinde binlerce hiiziin
a<;1p bakarsm sayfalar kendi kendinC' cevrilir
kendi kendinf' 11<;up gittigi yerde . . . kahr�m
bizim bir si)ziimti z vard1 -her �ey oyun- bir kuyu
kendi i<;inden ne gi:iriir? giine�i, bulutlan, ay1
ve belki de bir agac1, biiyiirken ag1r agirkar�1 k1y1ya <;ekilen ak�am ve ufukta i:ilen yild1z
etle tirnak gibi, ya�amla i:iliim gibi
bir giin bir mermeri kaldmp usulca altma baktim
zaten ne olabilirdi ki
okurunu aldatan bir �iirden ba�ka

MESEL
havaya firlatzlan bir ta� yarz yolda bilin( kazansa
kendi iradesiyle yiikseldigini sanzr

Spinoza
bir y1lam sevebilir miydi? k1m1ldayan kumlan
ve gern;ligin �ark1sm1
kulaklarmda eskiyen sozler c;mlard1
ah! bir kuleden ahlan bir ta� gibi
yi.ikselmeyi hie; bilmeden di.i�mek
bir y1lam sevebilir miydi?
belki biraz zaman ...
kumlann k1m1lhs1 durdugunda
ve gene;Iigin �ark1s1. ..
ta� di.i�ti.i
onu kuleden kim indirecek �imdi?

BUZDAN KUC:: U K C:: OC UKLAR
golge sizin neyiniz olmahyd1 yani ki�
heniiz c;okmemi�ken gozlerinize, bir ku�
orada donarak olmii�tii, gormii�tiim c;iinkii onu ben
onu siz oldiirdiiniiz
golgeniz sizi ele veriyordu
agac;lar sizi gosteriyordu
eviniz sizi kovuyordu, kediniz
bile. ku�lan sever miydiniz, siz bundan once
ah! buzdan kiic;iik c;ocuklar eriyedursunlar oylece

YOL
her agacm i<;ine bir yo! uzamr
her uyku bir daha dogmamaktlr
i!?te ellerimi a<;1yorum
agacm i<;indeki yola <;eviriyorum
avu<;lanmdaki <;izgilerden yiiriiyen <;ocuga bak1yorum
bir <;izgiyi bi::i l en i::i teki <;izgilere
ve karars1z, bir yo! agzmda kah!i>lara
bayku!?un i::i tii!?iinii duyar m1sm kimi kez
tiinedigi aga<;tan havalam!i>ml
neden i::i y lesine bir hiiziin vard1r bazi si::iz lerde
i<;imizden kimseyi sevmek bile gelmez
upuzun bir ip bu gitmek ve gelmek arasmda
a!?km ve terkedi!?in ortasmda
upuzun bir ip bu, altmda derin u<;urumlar
bir elin usulca hrlatt1g1 zar
bir kalp se<;er kendine sevmek i<;in
<;arpar - kmhr - <;arpar
Tannm! ne kadar da yalmz1z
bu koskoca ormanda
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COL
a�km \OTak yavrusu, kalbime konan ku�
giiliin dikenini didikledik\e . . .
bir aga\ yapraklanm ilikler ince bedeninin
i\inde rakseden ruh bilmez nas1! \Ik1hr
o dik merdivenlerden, done done
son yaprak da dii�iince yere
hayatm tiil perdesi
oliimiin siyah bayrag1yla \ekilir gondere
riizgarm ath sava�\Ilan uzun bozkm bekler
ya ben neyi beklerim
a�km \Orak yavrusu, o giil
nas1! gelmi�se buraya belki kalbim
y1rhlan yerlerinden akan suyla besledi onu
belki de oradan dogdu biitiin o umak
hep ikiye bolerek \Ogalth kendini
a�km sm1rotesi harekatma kahlan athlar gibi
yiiksek tepeleri gozledi durdu
riizgann altm \1kng1
zamanm yeldegirmeni iistiinde
senden dogacak \Ocugu kim incitebilir?
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AFFETUOSO

le violon fremit comme 1111 coeur qu 'on afflige
iizerinde 1�1gm kmlm1� hali
bir bahgm pullan savrulduk\a havaya
demiri cloven balyoz nas1l k1zarm1� ku�lanm Sa\arsa
sa\larm!
bana giinii orten ipek gibi dokunu�unu verin gecenin
bir kadmm \Iplak uykusundan \ekilmi� gibi s1cak
ve kokusu sinmi� odalarda doniip duran
huzursuz bir ruh, dokunmak i\in zamam
ve \Iplak bedenini yatmp serin ta�lara
bir y1ld1zm ancak eri�ebildigi o buz gibi anda
kmlm1� 1�1g1 kim onarabilir?
iirpermek gerekiyorsa bir keman
bir kalpten \Ok daha fazla ac1 \ekebilir
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ZAMANIN TOZLARI
duvardan duvara geni�leyen parmakhklar boyunca
nereye giderdi kurumu� yapraklarla eyliil sonlan
bir bo�luga a\Iian pencereden dolard1 giiz
\Dcukluk saatleri, masallar
ve akhmm kuytusunda aylak
bir k1rlang1\ kanat a\ard1 solgun goklere
tepede gece yeni bir giinii bogard1
yalmzca \Ocuklar giderdi o 1ss1z yollardan
beyaz giysileri i\inde
buru�an yapraklara donerdi zaman
gomiiliirdii eski bir sand1kta uyuyan gizli define
giinlerin arasma, tozlarm, kararan bulutlarm
a\ kald1k\a koparmak i\in dii�erdi .ellerine
\i\ekleri kurumu� bir aga\, paslanm1� bak1r, \Ikmayan fa!
renkleri solmu� bir minyatiirden hrlard1 Decca!
avluda riizgarm k1zgm bir at gibi ki�ned igi
zamanm tozlan m1 ben vard1k\a U\U�an
camlan par\alayan, duyard1m, daha o zaman,
bir giin yiiksek bir yere \Ik1p egilmi�tim
\Dcuklugumdu, sokaktan ge\en, ko�arcasma

kmlm1� elmas, to.1:cl bulanm1� bayku�, yiikseklerc u<;
hrman dallara, dii�iir olgunla�m1� meyvay1
kurumu� bir 1Tmag1 bulw;>tur kalbin kanayan sesiyle
ve sor ona -en guzel gece hangi bah<;ede dola�1r
hangi tepede riizgar ka<; oglak dogurur
ka<; akrep sokar yeni emzirilmi� umuduzamanm oriimcegi bogarken kozasmdan <;1kan kurdu
sm1Ts1z geni�ligi altmda ejderha bulutlarm
biz biiyiidiik<;e yiikseldi hep duvarlar
bilemedik bir tiirlii
oliimden once ne varoliimden once ne var
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BiR UFLEYi$TE
arhk orada oturan kimse yok, suyun i.izerindeki ri.izgar
zamanm <;:ocugunu ta�1r gerinen kas1klarmda
bir kadmm yi.izi.i <;:izilir, ben onu g6remem, bir i.ifleyi�te
kmlan aynalarm i<;:inde s6ner mumlarm ne�esi
yolunu �a�1ran 1�1k, e�ya, yank1larnr durur bir <;:ocuk sesi
geni� caddeleri ge<;:erim, kalabahk insanlar
a<;:hgm kral oldugu bir i.ilkeden gelip
nereye gittigi belirsiz
arhk orada oturan kimse yok
dud aklanmda yeni kmlm1� tuzben yi.iksek aga<;:lara <;:1k1p a�ag1ya inemeyen <;:ocuk
beni burada nas1! unuttunuz?

SON

DORT �ARK!

uzun ;;iirler, romanlar fa lan yazd1kh
yiiriid ii k tii upuzun yollar boyunca, yorulduktu
yollarm bittigi yerde k1zgm, �aresizcahillik ve can s1kmt1s1, birbirimizi vurduktu
sonra kristal bir gemi yiizerken nas1! b a tarsa aya
aym yirt1lan yerinden d b kiilen o sonsuz 1�1kta
1�1gm ok�ad 1g1 bcdenlerimizdi, kapahp yaral an
yaranm hi� bzlemle s1zlad1g1 gbriilmii� miidiir?

25 9
II

a d lanmz b e n i m a d lanm ama b u n d a n s i z e ne
sahi siz n e zaman oldu nuz, yani ne zaman
kim amms1yor sizi, ah' kim
zaman avw;:lanma ba tiyor
bir <;ivi hi<; d u rm a d a n almm1 d eliyor
a khm, umutla nm, du;;lerim
a<;1lan d eliklerden s1Z1yor
tutam1yorum, d elik avw;lanmdan a k1yor
unutmak gibi a k 1yor
ve her ;;ey bo;;ahp bittiginde
belki d e bir uykud an uyanaca g1z
hi<;bir ;;ey olmam1;; gibi
bu tun diger insanlann yapt1g1 gibi
yuruyup gid ecegiz
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Ill
huzun meta]l eri, bak1r teller

ve

gozya�1

bir kadma yakt?an en c;-ok
guz sac;-lanm agartm1�ttr ve yuzunde
gene; c;-izgileri d ag1tan ruzgann dola�ttg1
uzak zamanlard a n bir �eyler c;-ahmr
belki bir l a vta, bir flu tun e�liginde
tu�lanm d o ken bir klavsen ve merdivenlerden
a�agt!ara dogru bir top . . . d u�er hie; durmadan
bir a d a m suya dalar soguk kt� gecelerinden
bir ba�kas1 olarak c;-1kar sudan

IV

oh.im denizinin u s tu n d e yu kselen ku�
(bir �ark1y1 bi tirmenin korkusu)
usulca �evrilen sayfalar, safir
ya d a yakut - art1k ne \Ikar
kabaran ruzgann �i�irdigi yelken
ve vadinin derin bo�lugunda
bo�lugun i�ini oyan bir ses var
herkesin ressam 1 d ir ken d i oh.imu
tek bir yap1t u zerinde sonsuzca �ah�ir
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AGUSTOS DEHLiZLERi [ 1 985 BEH!;ET NECATiGiL 6DOL0],
SUDAKi ANKA, ODA MOziGi, iHANET PERiSiNiN SOGUK SARA YI.
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