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TÜRKİYE İDİLLERİ 

İDİL: I 

Bakıyornın türkü adamlarına iş düştü yine: 
Dametas diyor ki «Haydi söylesene bizim türkümüzu.~ 
Davar, sığır sürüleri, yürüyüp gitti eceline 
Eti yenmez bizleriyse istemiyor yeryüziii 

Kavuşurduk çoktan rabata etimiz yenseydi 
Kemiklerimiz bile kill edilirdi fosfor için. 
Ah yorgun insan şöyle bir dinlenseydi 
Sanma gelirdi usıma ne sıgınn, ne keçin·, 

Babam istiyor gövdesinin son artıklarıyla: 
Can vermek evimizin yerinde bitecek çarnlara 
Sahip olmak köyü örtecek sessiz akşamlara, 

Dametas, kentte gönlünun, bağrının yirtıklariyla 
Bir fabrikada bir makinanın başında oturuyor 
Çoluk çocuğuna düşünde bir gecekondu kunı_xor. 
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iDİL: JJ 

Bir acıldı derdi daha var ~tas'm 
Bab:.ısı istemiyor birtürlü yıkılası köyden aynimak 
Oysa, köy bürünmüş en karanlı~ yasın 
Birkaç yaşlıdan başka isteyen yok orada kalmak. 

Onlar da ancak anılarında bulmakta özgürlü~ 
,V aşayıp gidecekler eski günleri düşleyerek
Nerde o eski yağlann, balların, sütierin gürlü~ ? 
Şimdi yetinecekler daldaki son elmayı dişleyerek. 

Eskiden ağaçtaki bir elmaya on kişi atardı taş 
Şimdi, birtek elmaya yüz kişi atıyor. 
Analar, durmadan sokağa döl fırlahyor. 

Dağ köyleri ölüp giderken yavaş yavaş 
Yaşlılar da istiyor köyleriyle birJikt.e ölmek, 
Köyü kaplayan geç çamlann dibine gömülmeıc ••• 
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İDİL: III 

Gümüş saban derler toz gibi bir yağmur çiseliyor 
Budur kask~tı toprağı helva gibi yapan. 
Bu toprak, tohuma .kuştüyü yatak geliyor 
Mutlu bir türkü yapmak hevesinde Tirsis, aylak çobaD 

Aylak çobanın türküleri de bir gümüş sahandır 
Helva gibi yumuşatır insan yüreklerini. 
Cennet çayırlannı pir aşkına sulayandır 
Hiçbir yağmur tutamaz dünyada onun yerini. 

Girdim gümüş sahanın altına ben de toprak gibi 
Şimdi, ikimiz de ağır ağır ıslanmaktayız 
İkimiz de yalnızlıktan dert yanmaktayızo 

Tatsız tuzsuz bir şey kadıns-.LZ böyle ısJanmak 
Anlamsız Amarillis'in adını adını anmak. 
Eberokuşağı gerilmiş bize tak gibi .• 



İDİL ~lV 

Artık, Ormanlar insanlanmizı hanridırmaz oldU 
Sığırtmaç Darnetas da bırakıp gitti Arkadya'Y.Jı1 
Bütün sı~ır, davar ormandan koğuJdu 
Tarlalar kaplamakta öbür yanda ovayi! 

Mal şaşırdı artık nerde otlayacağıni 
Omıanda kolcu kol geziyor, tarlada koylii. 
Hergün kırmaktalar birkaç sığınn bacağıru: 
Birçt:,ğu da yatmakta tarla rınınnda ölü~ 

Buyüzden bütün davar, sığir sürüldü ınezoaliay~ 
Sahipleri onlann etinden tatmadı bir lokma. 
o:taşını ağntırsam Tirsis, kusura bakma. 

Dametas böyle dedi ağlaya ağlaya 
Hiç olmazsa zümıüt çam ormanlan kurtulsun, Cieaii 
Onunla oturup birer yanık türkü söyledik .• ~ 



İDİL: V 

Boncuk boncuk seslerini serperek bir sürii çayir kuş~ 
:Adırnlarınun altından kalkıverdi birdenbire. 
Amarillis'i andırmaktaydı güneşin doğuşu 
.Üzgünli.ik, yine tutup vurdu. beni yerden yere. 
<cTirsis)), (<Tirsis» diye biri. seslenmekteyde bana 

Ötelerden, sümbül rengi sisler içinden· 
Öyle benziyordu ki Amarillis'in çağnsına 
Çıkarırdım o sesi sayısız sesler içinden • 

. Güzel bir kadınla yatrnaK isteği bir şahlaıidı ki 
~İlk gençliğimde aşksızdım» dedim, şimdi de aşkiJZİ1!2: 

l Bir cehennem old1ı kükrecli bağnmda SlZ'lm~ 

Sa'bali serlnliğinae Içim bir yandı bS'r yaıid': 
Kızdım Testilis'e beni böyle aşksız bıraktığınd3!l'J. 
:Aşkımı salt b:ij:: çiçek gibiyakasma, taktığuuları 



İDİL: V1 

Kış güneşi. birkaç kızannış bulut, bir altın servi 
Büyümekte bana doğru suda ufuktan. 
En ağır başlı anlarımda bile ağır basan sevi 
Kuşatmış bütün askerleriyle yöremi çoktan. 

İlk usuma gelen Amarillistir çınlçıplak 
Kış olduğundan habersiz çıkarıp atmış giyneğini. 
Kalçasıyla göğüsleri mermer gibi ak 
Hiçbiryam şaşırtmıyor insanın belleğini· 

Buluyorum onu elimle komuşum gibi istediğim yerde 
Kimi zaman kış güneşinin yıkandığı denizlerde 
Keçileriminin geviş getirdiği eski ağılda kimi zaman. 

Kimi zaman yambaşımda sessiz oturmaktadır 
Küskün bakışlarını kalbime vurmaktadır 
Yaşanmamış sular geçmektedir bakışlarından . 
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İDİL: VII 

•Tirsis, dedi, güzel bir kadın,» odun yarar mısın ?» 
Dedim: «Ben eskiden çobandım, türküciiyüm şimdi
Şöyle" kaval çaldı:rıp şarlu söyletıneye var mısın? 
Vaktiyle ormanları çınçın öttüren benim türkülerlmdi@", 

·Kurtlar tanır kavalımı sürümf: yaklaşmazdı 
Dağları güın güm öttürürdü Tekemin boynundaki çan ~ 
Neyleyeyim yazgım alınma kara yazılar yazdı. 
1\.yrıldıın hem ormandan, hem sürümden, hem dt: 

kavahmdaıi:o 

Ben, ağaç kesmem, cana kıymanı, her can kutsaldır 
İnan ol, keçilerimin salt sütünü içtim ben 
lfattıysam kafir olayım bir lokma etlerinden. 

:Dirim benim için yemyeşil bir daldır 
Ona dokunan bıçağın, baltanın can dUşmamyım 
Ben, bıçaksız, ölümsüz fıllı:elerin 5tı1tanıyım. 



İDİL: VIII 

Amarillis'in köyde kalmış son akrabasi 
Son ormanı yaktı elektrikli hızardan arta kalan, 
.Toplaımş gidiyor ormanlar tarağı tası 
Son kuşaklar toprak kazanmak istiyor yurttan! 

Kaval çalmasını öğrenmek için bile 
Yeni kuşaklann, bakıyorum, hiç zamanı yok'. 
Orman yakmak, ağaç köklemek işleriyle 
Kanlı terler dökmekte bütün çoluk çocuk.~ 

Birkaç yıla kalmaz şu bizim güzel Arkadya: 
Bir ülke kesilir kel dağlar, tepelerden. 
Ne kayın gölgesinde çilekler, ne bir ak papatya; 

Elize'ye göçmüş keçilerin çıngıraklan 
Şimdi bile titretir durur mavi dumanlı ıraklan 
Bir top alev fırlar serin glineşin doğduğu yerden·•~ 
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İDİL: IX 

Bugün yürüdüm kırlara bir aşk bahçesine rasiarım diye 
Silinmiş gitmiş Amarillis'in bütün izleri. 
Can yakıcı ezgiler dinledün durdum birdiziye 
Kurak otlaklarda sürüler bir kemik bir deri. 

İrat, akar sahibisin herhalde dedi çobanlar 
Böyle boş gezenin boş kalfası gibi gezdiğine göre 
Türkü söyler, dedim, Tirsis, kendi kendine kaval çaıaı 
Boş şeyler gibi mi bakarsınız siz türkülere ? 

Bir aylıklı keçi çobanından başka ne çıkar ? 
Sürüm, salhaneye gitti ben açığa çıktım· 
Bunun anlaşılmayacak neresi var? 

Hey claglar, kel dağlar diye bir türkü yaktım 
Yürüdüm yine Testilis'in aşk bahçesine. 
Umutsuz da olsa orası paklar bizi dcdir:n. 



İDİL: X 

Biri Tirsis, dedi, Gavuristana giderdin sen de 
Delikanlı olsaydın eğer bizler gibi. 
Senin için iş kalmadı sevgili ülkede 
Çoban milletinin para görürdü orda cebi. 

Böyle kirlarda ah of ederek gezmenin yok anlamı 
Olmabsın bir ayak önce bir baltaya sap 
Artık, bir yük oldu Arkadya'ya büyük süriiler 
Ormanların dönüşünü boşuna etme hesap· 

Bir iş yapmış olmuyorsun baş ağntmaktan başka 
Bir kez daha daha gelmez yerine gürgen ormanlan 
Bir kez daha bulamaz Testilis o ceylanlan 

Evet, sen de genç olmalıydın bizler gibi keşke 
Yer elini altın gümüş ülkesi gavuristan 
Yok işi kaval çalmakta, beklemekte bostan.-. 
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İDİL XI 

Oldukça yürekler hey Melibeus, gittikçe taştan beter 
Traktörler sürmekte bütün dağı taşı. 
Artık, bir yük oldu Arkadya'ya büyük sürüler 
Belaya girmekte her allahın günü çobanların başı! 

Sen ol da bu dert içinde otur da kaval çal 
Sıkıysan sözet Amariilis'in güzelliğinden 
Titremekte bütün insanın sinirleri dal dal 
Nerde demvuran saatler keçi çınğıraklannın 

gevezeliklerinden.. 

Şaşmam seni de bir gün bir fabrikada işçi görürsem 
Ya da bir apartımanda yapıcı ustası-
Ben de ineceğim kente bir gün toplayıp tarağı tası. 

Geçiddir eğer şu birkaç gün içinde ben de öıgürseın 
Tatlı günler geçip gitti eski altın çağ gibi. 
Yıkıldı üstümüze zaman bir ~gibi-



İDİL XII 

Hem sana ağlıyonını Amarillis hem karaağaçlara 
Gitti o ölümsüz yeşillikler senin arkandan. 
Nasıl gömülürdü düşlerim o yemyeşil saçlara 
Nasıl karşılardı o güzeller ikim1zi candan. 

Koyu gölgesinele düşü ne güzel saklardı 
Yakan güneşten korur, korurdu keın gözden. 
Onlar, ne sık, ne cömert, ne insancıl yapraklardı 
Daha gUzeldi o güzeldi o güzellik en güzel sözden. 

Ar lık kalmadı Arkadya' da bir tek ilaçlık 
O koyu gölgeliktc anımızı saldardık 
Hiç olmazsa senin arkandan bir zaman daha. 

Ncetir o bütün sevgileri oburca yutan·! 
Nedir ezgilerime bu :ıcı öliimsüzlüğü katan ? 
Kime gideyim ~türkümle, kavalımla söyle yakınma~a? 
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İDİL XIII 

Demir giiıılcr geçirmcktcyiz, hey Melibeus, hem ne demi-r 
günler 

Arkaclya'nın yarısını ev diye taşlar kapladı. 
Topı-aklar kapışılıp başlamakta sürgünler 
Şairin gözünii yağmur gibi yaşlar kapladı. 

Kentler yutnwkta yavaş yavaş bütün ovalan 
İnsan oğluysa bir afet gibi çoğalıp durmakta, 
Fabrika dumanı karartmakta bütün havalan 
Yeşillik özlemi kömür dumanı gibi başa vurmakta. 

Bilenip durmakta bıça:klar keçilerle om1anlar Için 
Uğursuz günler başlaınakta insanlar için. 
Nerde o ceza kanştırılmamış bal gibi sütler ? 

Süreceksin pazara sürünü sen de anlaşılan 
Artık kalmadı ko:yıınlan da etiatacak yer· 
B:ir anı olacak belki Arkadya'dan bir tek kalan .. < 
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İDİL XIV 

Nar bülbülü güzel türkü söyler güz günleri 
Kuğu da güzel türkü söylermış ölümüne yakın. 
Durmalı demek türkü söylemekten geri 
Tirsis de ölümüne ağıt yakmasın sakın. 

Gittim dolaştım dağdaki kulubemin yöresini 
Gözyaşı oldu damladı keçilerimin çığıraklan. 
Geçmiş günlerden deyneğimle dürtsem neresini 
Fırlıyor ardan sonsuzluğa ebemkuşaklan. 

ille de keçilerim sarıyar çevremi meleşcrek 
Yürek ister, Testilis, buna dayanınağa yürek 
Senin aşkın da olmasa artık yaşanınaz burda. 

Artık yok kaptınlacak keçilerim kurda 
Bir tek senin tekne kazmtısı aşkın var esirgenecek 
Bu da olmasa Tirsis, Mum gibi sönecek .. 

ıs 



İDİL XV 

Beklernek boşuna o güzel günleri gelıt ~z artık geri 
Her yaz yeşi1se de dağlar nerde o eski yeşillik! 
Ne:ı;.dc Arrıarillis'le söylediğimiz o çoban türküleri ? 
Sanki, biz iki zavallı çoban parçası değildik. 

Bir tattı tattlğımız kırların bile tatmadığı 
Kuştiiyi.i yataktı altırnızda kaskatı kırlar. 

Şimdi yok hiçbir anısı beni ağlatnıad:ğı 
Onun her anısıncL hir kaval sc.,i aglar. 

Dalalım yine eski günlere hayır yok Testilis'ten 
Boşuna urumaktan yeğ bir eski güzel düş 
İnsan, nasıl der o güzel Amarillis ölmüş? 

Çoğu zaman sıyrılıp y.okluk denen sisten 
Güzel bir ateş gibi bana doğru ileder 
•Haydi, Tirsis, başlayalım yine o güzel çoban tüdcüsüne» 

der. 
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İDİL XVI 

Hiçbir vakit türkü yakmadım ben Aleksis'e 
Karşımda tatlı bir kadının güzelliği varken. 
Koşarım güzelliği kavalla söyleyen sese 
Dinlerim Koridon'u da Aleksis'e türkü yakarke.ıı 

Bense değişmcm hiçbir şeye Amarillis'in akhğını 
Ancak ateşten özlemiyle beni yakmasa. 
İnsan unutur mu onun ölümsüz sıcaklığım 
O göğiisleri, benzeyen iki altın tasa. 

Karaağaç altında bulup beni arasıra 
Haydi, Tirsis, sen de bana türkü yak, diyor 
Ne cilvelcr öğrenmiş Amaıillis'ten maskara~ 

Dişinin hakkının yadsımak ne kerte zor 
güzel insana kahkahayla yemyeşil doğa 
Testilisle Aleksis'i koşarsam ortaklığa., 
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IDIL xvn 

Melibeus, gcçcnde gördü beni, « Ulan Tirsis» dedi 
Para ezme~e mi geldin kente kalantor ağalar gibi? 
Ö~lum, bu kent çok kişinin sürülerini yedi 
Çok çabuk dclinir senin de kesenin dibi·» 

Küt ruhlu biridir doğrusu dostum Melibeus 
Bilmez Id ne otlatacak orman ne keçi kaldı. 
Elimdeki kaval artık çok eski bir süs 
Orman azaldı, çoban azaldı, kaval aza~dı. 

Artık, Testilis bile kentli hovardalarla yatıyor 
Kaval çaldığını bile unutmuş Tirsis'in. 
,Yitirmiş kokusunu giyneğine sinen isin. 

GÜzel bir kaval sesi yine de benim yüreğimi lioplatıyor 
Açılıyoruro kimi zaman başımı alıp şöyle kıra. 
DUşleyip dunıyorum eski günleri kara kara~·~ 
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İDİL XVIII 

Kaval sesinden çın çın öten annanlar nerde ? 
İşitilmekte hızar sesleri ta uzaklardan. 
Çingırak sesleri uzaklaşmakta perde perde 
Ağlayışlar gelmekte meşeden kayından, Akça'kavaktan. 

Vaktiyle Amarillis'i altında sev~iğim kayınlar 
Çoktan kesilip taşındı uzak kentlere. 
Hala balta sesleri boşlukta çmçın çınlar 
Buz gibi pınarlan aramaktayım şimdi boş yere. 

Gcyiklcr sığındı tırmanılmaz kayalıklara 
Ağıtıpek yaman dişisini yitirmiş erkek geyiğin 
Artık gölge vermiyor söğütler alabalıklam. 

Gel Testilis, sığınıp cennetine son gölgeliğin 
Ormanlanmızın anısına son bir çoban türküsü yakalım 
Birimiz mavi gökyüzüne birimiz san toprağa bak<ı.lıtm 

22 



İDİL XIX 

İki ceylan hesliyar Testilis dağda mı bulmuş ne ? 
Vedlrlp içiriyor onlan çoğu gibi. 
Vurulnıadun desenı, yalan bu ceylanlann gözleıine 
Konuşmak istiyorum ben de şairlerin konuştuğu gibi. 

Testılls onların başlarını tanyar kızları gibi 
Onlara şeker yediriyor, tuz yalatıyor 
Evlat edinınişe benziyor bu iki garibi 
Bunlnr, ona sattığı keçileri hatırlatıyor. 

Kıl keçisi beslemek yasak, artık Arkadya'da 
Güıclim ormanlann bu suçsuz katilleri 
Artık elektrikli hızar tutan katil elleri 

Sözde ormancıl koruyucular gibi kodu arkada. 
Önce keçiler gitti, sonra ormanlar gidecek 
Sonra, Testilis'in evlatlığı ceylanlar gidecek 
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iDiL xx; 

Apollon'u s~n hiç tanımadınsa da işitmişsindir. 
İyi ki tanımadın hemen vurulurdun ona· 
:Büyük çobanın yolu, Amarillis, çetindir, 
O da vurnlmuştu bütün kalbiyle insanoğluna~ 

Bu dünyaya bir tanrı gibi doğmuş adam 
Kanştı halka, egemenler arasına kanşacağına. 
Bir karaağaçtı başının üstlinde en güzel dam 
Kavgalar etti egemenlerle banşacağına, 

r.fuz yalattığı sürüyü susuz götiiriip 
lrmaktan susuz getiren adamdı o çoban. 
Kırk haramileri Arkadya'dan süıiip 

Kıraç, keleş dağlara atan kavalından 
Kalmış ezgiler şimdi de havada çmlayıp durmakta 
Haramilerin döllerini kalbinden vum1akta. 
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İDİL XXI 

llem sana a#lıyorum, Amarillis, lıem karaağaçlara 
Gitti o ölU.msüz yeşillikler senin arkandan. 
Nasıl gömillUrdü düşlerim o yemyeşil saçlara 
Nasıl karşılardı o güzeller ikimizi candan .. 

Koyu gölgesinde düşü ne güzel sakh-ırdı 
iYakan gUneşten korur, korurdu kem gözden· 
Onlar, ne sık, ne cömert, ne insancıl yapraklareli 
Daha güzeldi o yeşillik en güzel sözden. 

Artık kalmadı Arkadya'da bir tek ilaçlık 
O koyu gölgeliktc anımızı saklardık 
Hiç olmazsa senin arkandan bir zaman daha. 

Nedir o bütün sevgileri oburca yutan ? 
Nedir ezgilcrlme bu acı ölümsüzlüğü katan 1 
Kime gideyim, türkümle~ kavalımla, şöyle, yakınma~? 



İDİL XXII 

İçlerinden birini dişleyip gönderdiğin elmalan 
Ne sevinçle yemiştim delikanlı bir aşık gibi. 
Kahr.ından ölsün, demiştim, AmarilHs'in hovardalan 
Yansm tutuşsun kıskançlığından hepsinin kalbi. 

Olüm dişleyip yedi seni ey aşk elması 
Kim verdi seni ölümün ağzına böyle dişleyerek? 
İnsanın kırası dökesi geliyor, hön,oür höngür ağlayası 
Artık kalmadı kaval sesinden hoşlanan kadın pek. 

Yaşamak sevincirnde birkaç yeşil yaprak ~"'rpınmaktat 
Birkaç eski kaval sesi sürüklernede rüzgar. 
Kış düşüncelerinin ormanında kopmakta fırtınalar~ 

Ey ölümün dişiediği kırmızı elma 
Düşümde olsun görün muhannet olma 
Arkadya kırlan çöl gibi güneşten yanmakta~ 
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İDİL XXIII 

Aldın götürdün yaşlılığımm mutluluk b'ahçeleriw 
Amarillis, herkes unuttu seni ben unutmadım 
Çaldı kavalını türkülerin en deliceleriili 
Sen bir tat bahçesiydin seni her kadınla bir tutn:ıadım. 

Akçakavakların mavilikte çırpınan güzelliği 
Artık bana boş bir çaba gibi görünüyor, 
Sığırcık kuşlannın ilkyaz gevezeliği 
Şürlerime boşuna çarpıp çevremde dönüyor. 

Senden çaldığım mutluluğun ölüleridir 
Hep Arkadya kırlannda ayaklarıma takılıp dura~ 
:Yaşlı çoban, kırda bir akşamüzeridir 

Evrenin acılı yüreğidir onun göğsünde vuran. 
Nerde o aşk gecesini boydan boya doldurduğtımuz;,. 
Nerde tanyerine karşı çırılç:ıplak durd~? 



İDİL: XXIV 

Yitirdikçc eski güz ormanlannın narbülbülleri 
Avunuş aramakta kentlinin bodur ağacında. 
Y eşilliğe özlem çekmekte olann da gönülleri 
Nerde o ölümsüzlük bir çam kıralının zümriit tacnıd, 

Kentleri kuşatmakta gittikçe taş yığınlan 
İnsan yürekleri de gittikçe taşlamakta. 
Türkülerde kocluk artık, ceylanları, geyiklerl 
İnsan yürekleri de gittikçe taşlaşmakta. 

Tirsis'in kavalını arhk sucular çalıyor 
Son yeşil ot kurumadan gel, Testilis, gel 
Bak, Narbülbülünün sesi yürek parçalıyor~ 

Anlıyorum onun çok şeyler demek istediğini: 
Kentler hep taşyı~nı, onnanlar bütün kel 
Me eski m.agaramız kaldı, ne de bir ayı ini. 
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İDİL XXV 

Çok zor acı çekmeden olgunlaşmak doğrusu, 
İnsan nasıl olgunlaşacak mutlu çağlarda? 
Gak dedikçe et, gut dedikçe su 
Bizler gibi ot otlamaycak onlar dağlarda. 

Ben yanıp durmasaydım derdinden Amarillis'in 
Keçilcrimizi ben doğmadan önce yemeseydi kurt 
Nasıl varırdım yaruna bendeki mutlu sesin ?. 
Nasıl tutardı bende şiir haspası yurt ? 

Artık korkuyorum, inanın, mutluluktan bile 
"Yeni, insanı yaratan insan, taş baltasiyle 
Şimdi de tıımanmakta sarp yamaçları, emeklemekte. 

Gelir mi bir gün, dersiniz, acı çeldlmeyen ça~? 
Acı da kalacak sanat da insan kaldıkça sağ 
İnsanı kim bilir neler, neler, beklemekte? 



İDİL XXVI 

Zümrütı:ınkanın sırtında gezdim ömriim boyunca 
Ar;;.· , a , gemiye; trene, otomobile bind1itim de oldu. 
Keçilcrim atlırken bayırclıı penbe çiçekll yonca 
Dizi dizi şiirlerde gezind1ğim d~ oldu. 

Yıldım insanoğlunun kahpesinden, dogrusu1 yıldım, 

Kaçıranıadı onlardan beni Zürnriitakamın kanadı bile 
İnsamn şiirini akudurn da biraz açıldım 
Eğlendirdi beni Tirsis çok zatnan kaval seaiyle. 

Tirsis, kırlar ölmekte, ölmekte keçiler, durma kava] çaJ 
Balta girmemiş annarılar kül olmakta dal dal 
Birkaç çoban türküsü taşıyacak doğayı bundan geri, 

Eski güzelim orman sürülmekte tarla ta.r:la 
Nerde onun fırtınaila çıkardlğt u~tuiarla 
Ağaç ağaç, söyledi~ ölmez yeşillik ttir.kiileıU' 



İDİL XXVII 

Düşüncemin kumsalında sıralanmış izler 
Kimin diye sorma ayak izleridir Testilis'in. 
Onları ara sıra silse de denizler 
Kavalında ezgi olur söylenir Tirsis'in. 

Bu kış da haJi yaman keçi çobanının 
Kara kış gittikçe açmakta Testilis'le arasını. 
Bir tek Tirsis bilir onu nasıl çektiğini canının 
Felek bu kış da yoksun edecek Tirsis fıkarasııu, 

İlkyaz gibi s:ı:cak, güzel bir kadın ancak 
Sana düşlerinde konuk olur zavallı Tirsis. 
Nerde, nerde o cömert, o can kadın Arnariilis ? 

Yü klenmiş yalnızlığı geliyor samurtkan bulutlar 
Bu kış da bize yalnızlık türküleri söylemek var 
Bakıyoruro Narbülbülü yalnızlıktan nerdeyse çatlayacalt• 
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İDİL XXVIII 

Bir çoban ateşi yaktım yine kırlarda Testilis, 
Aıtırnak ısiatan altmda otluyor keçilcrim· 
Örtmckte paslı meşeliği kurşun rene,ri sis 
Bir karaağacın damı altında kupkuru yerim. 

Ne hoş olurdu şimdi olsaydık seninle yanyana 
Kavalınıdan ezgiler dinleseydin göğsüme yaslanarak. 
Isianmaktan korkarak sokulurdun bana 
Yada yürürdük yağmur altında birlikte ıslanara.k. 

Yıllarca si.iren özlemimin korkunç ateşi 
Kuruturdu güneş gibi ikimizide çabucak 
Boşuna yanmakta içimdeki altın ateşli ocaR:. 

Yok sevrnekte, sevilmekte, inan, Tirsis'in eşi; 
Varsm bütün keçilerimi isterse kurt yesin 
GeJ, özlem.imin al tm ka~1 nerdesin, nerde$in .Z 
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İOİL XXIX 

Hey Koddon, y·ine kayın gölgesinde düş kunnaktasm 
Gençliğinele Aleksis'e yaktığın türkiliere benzer. 
Sen de ben gibi kuytuya çekilmiş oturmaktasın 
Oysa bütün kumrular hep çift çift gezer! 

Ağbınalı insanoğlunun mutsuzluğuna 
Bütün gençlik geçer gider bomboş sevişmek ditşleriyk 
Zamanla alışır da ekmeksizliğine, konutsuzluğuna 
Söyleşmeden edemez gönill kuşkulariyle. 

Bak bc~n bütün gençliğimi kadınsız geçirelim 
Şimdi, yaşlılığun da kadınsız geçiyor 
Bizinıki «git başımdan ben kadınlıktan çıktınB diyı:ır 

Evet, yine gençlikteki kısır döneme girdim 
Öyle de aşk, kadın çekiyor ki canım bilmezsin 
Düşmanlanm, cennette, elize'de, dilerim kndınsız gez.sin. 



İDİL XXX 

Sansarlar ağaçta son tavuğu kovalamakta 
Ne bir çoban dcyneği var onu kovacak ne bi·r sığırtmaç. 
Birkaç koca ohırmuş dizlerini ovalarnakta 
Onlar da son tavuifu cil!: cii! vivecek ı;ı;ibi aç. 

vrrnan KUrtuwu, .Keçı, sıgır, balta 
.Acar köylüler, şimdi bir vaımış, bir yokmuş. 
Şimdi, ayılar sevinç içinde üstüste, altalta 
İnsansız evlere sokulup tünemekte baykuş. 

Ötede boşuna şınldamakta buz gibi sular 
Artık ne bir keçi içebilir ondan ne bir insan, 
Insanlar kendi istekleriyle J?;Öçmen oldular. 

Şimdi, kentte sözetmekteler buz gibi sulardan 
Zümrüt gibi çamlıklardan etmekteler söz 
Yürekleri göğüslerinde birer yaşlı göz~ 



İDİl. XXXI 

Nerden t1suna esrtı.işse esmiş Testilis bugün 
cHaydi, nolur, Tirsis, dedi, bana bir türkü~ 
Dağdan dağa rJ:zgar gibi ulaşmış ünün 
Nedir sendeki bu büyü isterim anlamak ? 

Bir tek türkü yakmamışsın vaktiyle Amarillis·e 
O da se.ı;:ıi benim gibi salt teke sanırdı. 
Türkü-cü diyorlar ama bizim Tirsis'e 
Bizim için ne bir türkü yaktı, ne bardak kıraı.ı. 

Oysa, zavallı kadına ne çok türkü yaktım 
Rüzgara söyledim hepsini o anlamaz diye. 
Sankj aptal rüzgara mı anlatacaktım? 

Rüzgar, geçti gitti, AmarilJis gitti, gençJik gitti 
AmariJlis'in tUrkülerden alacağı sevinç yitti 
Bir avuç saçma pişmanlık kaldı onlardan geriye. 
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IDİL: XXXII 

Sen yaşayışını Aleksh/in düşüne harcadın 
Ben de gi.izel kadın düşleriyle bir harem kurdunt; 
.Hiç olmazsa ayda bir iki değişik kadın, 
Güzel bir kadın göıiir baştanbaşa şarkı c>hırduın~ 

Hiçbiri geçmedi bu dUşlerimin di.işten öteye 
Gençlikte umut vardı yine yanlışlık kötü. 
Artık, boş güzel kadın düşüyle oturup gölgeye 
Akşamlara dek çalıp durmak kın~ fi.ilütU. 

lnsanın yaşlılığı, dostum, kötünün kötüsÜ, 
Hele yoksul yaşlılığı 1mldır at çöplüğe. 
Ne bir dişi keçi yan bakar sana, ne bir öğürsek düğ~, 

Boğmakta kaval sesini kentin güriilti.isü, 
Yaşlılık da bastnmakta her gün iyiden iyi 
Hiçbir dlşi sokınuyor yaruna yaşlı tekeyi, 



lDtL: xxxın 

lçindc-n keçi çıngıra#ı, kaval scsi gelen onnaniar ~ 
Dünyayı değiştirmek, senin nene, Tirsis? 
Güzel, başka insanlan da mutlu kılmayı düşünüşi.in 
1\.ma, her mülk sahibi değil bir cömert Aınarillis. 

Diyorsun ki bırak artık şu Aleksis düşünün peşini 
Arslan gibi kadın gövdeleri, güzel göğüsler düşle. 
Sen bilmez misin )'üreğe düşen ilk sevgi ateşini i! 
Söner mi saıursm o şöyle bir üfürüşle ?. 

tannya ŞükUr, benim tuzuro kuru, kadın da bol, bOl 

olmasina 
Ne yazık sızlar durur yUrc~imin başındaki o eski yarıılt; 
flnla, ollum, belki yalan gelir sana: 

Yoksul zamanımaa sevdim Aleksis'i, zenginim artık 
Şimdi, kadınlar bana hep Aleksis'çe görünmekte 

l1 



İDİL XXXIV 

Bir hastalık atiattım ki, Testilis, sorma gitsin 
Korktum seni bir kez olsun sarmadan gideceğim diye. 
Ben, neler yitirdim, dedi, ne çıkar bir de Tirsis yitsin 
Beni yitirecek kimsem yok baktım da geriye. 

BF H'Şiye ağlarsa ancak kendisi ağlar 
Hıç kimse sevemez bir kişiyi kendisi gibi. 
Ne yazık, senden değil, Testilis, bu türkümden anlayanlar 
Nerden bulup da okuyacak bunu Testilis garibi ? 

Kutlayayım, dedim, bir türküyle şu hastalıktan kurtuluşU 
Dediklcr:ne göre ölehilirmişim de. 
Ne yazık, sana diyeceklerim hep kaldı içimde. 

Göğsümün aitında çırpınıp duran o yaşlı kuşu 
Sonuna dek ötsün diye serbest bıraktığım gün 
İsterim senin tadamadığım güzelliğini anarak ötsün. 

38 



İDİL XXXV 

Eskiden güneş dönermiş gökte şimdi dünya dönüyor , 
Bir görünüş aldı dünya güneşten de büyük-
Hey Koridon, davarın bana biraz daha artmış görünü~ut J; 
Olmuyor mu sana bunca davar, bımca sığır yük? 

Dur hele senin'"kcntte de artık adamlann var 
Apartımanlar ılikınişsin söylendiğine görc
Nasıl ço!talırsa kıı,;ırı da!t başmda kar 
Bu ça~ da çok yaradı bakıyorum senin sürülere! 

Eline bir tılsımlı deynek geçirmişsin 
Davar oluyor dokunuyors:un dağa taşa. 
Alkışlar sana, doğrusu usunla bin yaşa. 

Ne var ki sen bir teksin biz ni dip nişleyel'f.m ı 
Kavalımı sattım geçende ruculardan biri'Re 
Bildiriyor onunla su geldi~ni apartırnan salıiı:;~~ '\ 

Bir gün bir kaval seS:· işittim bakt:Jm bizim kaval 
~n1atmakta taş yığını apartımanlara on:mmdan masa! 
l\ğladım havada kaval:ı. mm düşüne değdi de eJ.,im. 



İUİI~ XXXVI 

Oysa berı güzel övt:,rüler yalunahydım Aınari11is'e 
Ona ıyisin deme1iydim, gUzelsin demeliydim. 
Her tüd::ü !'Ar kadın için bir gUzcl öksc 
Ona ybe ;k~ gerekscdiği bu türkülcrinıi söylerndiydim.. 

Sanki ona yaraştıramadım bu türküleri çoğu zaman 
Daha güzeJ birine armağan etmek istedim gerdanlik gibi: 
Oysa, elindeydi diriminin en lıoş parçası, çoban, 
Geçti. o sRf gUzelliğİn üzerinden kahramanlık gibi 

On un öli:irnüylc çıktı ortaya bütün doğrular 
Baktın sana doğnı akmıyor hep mutluluk denen sular 
Akarsulann tadı Amarillis'roiş meğer. 

Şirndi hep yol değiştirmiş mut ırmaklan 
Başka dirimler üstünde açmakta ebemkuşaklan 
Şimdi geçmektc rnntsuzluğun bahçesin ·~cn h•·,,;·, ı-: tkrelr:rf 
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İDİL XXXVII 

dcrlın, eldeki son lokma en gi.izcliJir, 
Onu sev, ona güzel minnet türküleri yak. 
Köpri.inün altından geçen yaş~yış sdidiı: 
İçinde hir damla gibi geçip gitti~in ırmak. 

Ortlan hiç belli değil ikinci bir kez gcçcL·eğin 
Giizel olsun L'n son lokmuııa söylediğin tiirkii. 
Şiirinin bir dizesidir her dakika crişcccğiıı 
Yaşam değil Jıiçhir zaman bir kuru giiıiilt.ü 

:.\ncak, yaşanıp geçtikten soııra belli olur 
En kötü yaşayışın bile bir tatlı türkü olduğu. 
Bunu anladım ne yazık, son sulannda kuğu. 

liaydi, keçi çobanı, son gi.izd lıa,·;.ını vıır 
Vur, ku ğu ilk ve son güzel ti.irki.i.sünc b;ışhmacbn , 

Vur aşkın çalar saati bi.isbiiti.in yavaşbrncıclan. 



iDtL : XXXVIII 

Hiç uswna gelir miydi sana ağıt yazacağım 
liey körpe, kwnral, gj';rel kadın, Amarillis. 
Kim derdi senin ağıtınla yanacak dudağım ? 
Kim derdi arpat.'1 kwnrusu gibi düşüneceğim arkandaıt 

pis pis 2 

Geçmekte yaşhlığ1mın kadınsız günleri 
Nice kimseye söylenmez acılara katlanarak, 
Hiçbir giden güzel şey donmüyor geri 
:Yaşlıhk durmadan uçmak istiyor onlara kanatlanaraK.ı 

~ocaman tatlara bir ufacık başlangıç sayardım 
Seninle ştı kayın gölgesinde yattıklanmızı, 
Gündelik işlerdenmiş gibi tattıklan:mızı:., 

Şimdi artık ben şu kesin Jmruya vardım:' 
Kutsaldır her türkü bir tad telimize çarpa:n 

· Ordan yola çıkm~.kta güzele doğru in•o" 



İDİL XXXIX 

Hepimizden daha akılh çıkmışti da Arnariilis 
Hiç olmazsa kurmuştu çcrdcn çöpten bir gecekondu. 
Dinlcnıc:.:ınişti cez.a mcza hapis mapls 
Hiç alınazsa bir evi vardı, o ev onundu. 

Gerçi damı akmaktaydı, rüzgar üfünncinc"di 
Yine de bir evdi o insanla doğanın hışnuna karşi• 
Orda Aınarillis çok yoksul bir yaşnyış sürmckteydi 
Ancak, birçok dertten yana dinçti onun başı. 

Ev sahiplerinin alaçaklığmdan yoktu haberi 
Bilmedi hiçbir zaman adını kiranın 
Sahanatından da habcrsizdi her zaman paranın. 

Yeterdi ona hovardalannın geti·rdikleri 
Ayırts;zdı Kk<•JYıtra'nın f;:ır;ıvınômı onun gecekondüsu" 
Bir dilim kuru ekmek yeterdi ona bir tas soğuk sn. 



iDtı.: : Xl] . 

Beş on dize boyunca ancak yürüyebildi 
San zülüfleri vardı doğan batan güneşten çalınmi$. 
,lJelki o bir güzeller güzeli değildi . 
.Birkaç fırça. vuruşu belki geç kalınmış. 

lYine de neden güzeller güzeli geldi bana 1 
Belki en boş zamanlamndan birinde vurdu benl. 
Bir çölde bir yeşil yaprak destandır insana 
Paha nice yaprak vuracak hen gibi çöl çöl gezeni• 

Bir dize boyunca yüd.iyüp bitti güZel 
Belki de Nedim yazardı ona sekiz on gazel 
Hamamiye'sini yazmaktan vakit bulsaydı~ 

Yazık, ben yine güzel Testilis'in arkasındayun 
Biraz da Amarillis'in bitmeyen yasındayım 
Nolurdu o san zi:iliifler bir destan olsaydı" 



İDİL XLI 

Anıarillis'in kuluber,i tek başına kirda: 
İçinde yalnızlığın caka satt1ğı biT saray gibidir, 
İnsan nasıl bu acı şiir şölenini bırakır da 
Kuıu konular üz..cre yaveler yumurtlar, gcvcler Şİ.i.l\ 

Vaktiyle yoksu1lugun bilinci içinde 
Yaşadı do~ay]rı insana meydan okuyarak, 
Bir tck ölümsUzli.ik kırınıısı yoktu briinlük sevincinde 
Çok uzak gelirdi ona yine de kapkara toprak. 

Çarpar dururdu ona meltem gibi ölmezlik duygulan 
Hep başkalarını alır götürürdü akşam sulan 
O ölümsüz şampiyonuydu soğuk suyla kuru ekıncğin. 

Şimd~ yalnızlık otum1akta bu evde akşam.lara değin 
Kollamakta ~ardan ıssız yo1lan tek başına 
Dekgelen olur mu bilmem yalnızlığın arkadaştna ? 



İDİL XLII 

Hangi çoban sevinmedi Amarillis'in gecekondu 
kurmasına? 

H~psi kurtuldu kayınlar altında kuytular aramaktan· 
Şölenler gırla gitti bir kilo çökeleğine, koyun kavurmasına 
Her gece ondayclı yiyecek torbasını sırtına vuran. 

Şiındi artık, Arnariilis de yok o çobanlar da yok, 
Yoksul kulebenin kapısı rüzgarcia çarpıp duruyor. 
Yakında bu türküyü söyleyen Tirsis'i de yutarak yokluk: 
FaLyorum, şimdiden ağzı açlıktan köpürmüş, kuduruyor~ 

Birbç gün daha şurda yaşamak, birkaç gün daha 
Yine :mram bahçelerden ufak tatlar ç;:ı.lmak. 
Ye-""?il aydınhkta birkaç gün daha konuk kalmak. 

İnsan bekler o kara atlıyı akşama sabah, 
Yinf~ de kula1!:ı kadro sesiyle kaval sesinde, 
İnsan bir lokma et ölüm kaTtaimm demir pençesinde.ı 
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İDİL XLIII 

ArnariHis derdi ki dağlarda çok güzel günler gördük 
Çocuk mocuktuk ama büyüklerinki gibiydi duyduğumuz 

jat. 
Nice karaağacın altında saatler öldürdük 
Bizim gibi tat alıp veremezdi en güzel avrat;.; 

Biz o yaşta yaşadık en güzel kadınhğımızı 
Bütün kurda kuşa gitti o güzel yaşlar. 
Bizim herifle birleştiğinde dağların lazı 
Çoktan yenip tükenmişti en tadı aşlar. 

Seninle yatışım bile eski bir alışkanlık 
Pınardan su doldurmak gibi su içmek gibi 
Ya da her övün yenilen peynir- ~kmek gibi< 

Bütün dağda taşta harcanmış o güzel günler 
Şimdi içimde rüzgardaki kamışlık gibi inJer, 
Ne sevdaartık ne o güııe] dağlaı·da çobanlık, 



İDİL XLIV 

Amarillis derdi ki ufacık çobanlarıydık Aricadyanın 
Suların aynasında tarardık saçlarımızı. 

İlkyazın fokur fokur kaynadığı zammı kanın 
Kekik kokcın sütlcrle doldunırduk bakraçlarmıızı. 

Hizi ellcm~:-·y-:n çob::ın yoktu en küçüğünden en biiyiiği.irıc 
tl ek 

Çigner geçerdi insanın koduğunu doğanın kanunbrı. 
Korkulacak bir şey değildi artık bizim için erkek 
Su başmda birer kcldik gibi beldenlik onlan. 

uız bir şey bilmedik hiçbir zaman gerdek goccsı diye 
Türlü çobanlar süslerdi günlerimizi birdiziye 
Birinden kurtuhır bi d ne çatardık hiç aralıksız. 

·rekeier n::ısıl saldınrsa: dişisine utanç ('fııymadan 
Bize de öyle saldırırdı her erkek çı:)ban 
He'f!'S'inin sevgisi türerdi birkaç dakika y1J.mz. 



İDİL XLV 

Haniya o zamanlar o tatlı gül mevsimleri 
Salt mutlu düşlerinüzde yarattığımız 
Kapkara yeryüzünde mutluluk kesimleri 
Şckerini, halını yaşamadan tattığımız ? 

Şimdi, sanki yaşamış da yitirmiş gibiyiz hepsini yitirmiş 
Alınlanmızda bıçakla yarılmış depderin izler. 
Amarillis, hey, araya ne kapkara günler girmiş 
Eski zavallı düşler bile mutluluklar gizler. 

Şimdi, o güzel düşleri bile göremez olduk 
Gör işte nice olurmuş düş gördürmeyen çağ. 
Keçi çmgıraklan boş yere gczer durur dağ daP". 

İşte, böyle, düş bahçelerinden hile koğulduk, 
Komşular tedirgin olmakta kaval sesinden 
Acı dumanlar çıkıp dunnakta insamn tepesinden· 
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İDİL XLVI 

Ovadaki penbe evde kim oturur, bilir misiniz? 
Amarillis'ti oturan orada vaktiyle 
Artık, ne kaval sesi, ne çoban, herkes ilgisiz, 
Söylese eski günleri Arkadya gelse de bile. 

Hey ölümlü günlere ölümsüzlük damgasını vuran 
O insanın öten, şakıyan, uçan zamanları 
Şimdi. Tirsi~ mi o eski aşk kartah karşınızda 8uran 
Yorgun seyreden ufukta açmış erguvanlan ? 

Insanın kanadı birkaç kez ölümsüzlüğe değer geçer 
Amarilli s 'siz insanda kanat ne gezer 
Bomboş çiirürken ovada o eski penbe ev. 

Gönül yanarken alev alev bin Arnariilis sev, 
Bak, çölernekte duvarlan ovadaki penbe evin 
Acı günler için de türküler söylenir, Tirsis, sevin. 

so 



İDİL XLVII 

Biraz dolaşayım dedim Amarillis'in eski bahçesinde 
Bır kül rengi duman bürümüş her yanı göz gözü görmez. 
Gördüm yine en güzel mutluluğu aşkın kelepçesinde 
Kalbi şiirin zindanindan başka yere götürmez. 

Şiirin zindam deyip geçme asmabahçelidir, 
Uzar orda cüceler uzar minare gibi. 
Şair kclcpçcliyse de şiir sarıma kelcpçelidir 
O bir ışık okyanusudur ki bulunmaz dibi 

Amarillis'in eski bahçesinde ışıklar yaktım 
Kıvılcımlar uçuşurdu dipsiz üzün okyanusunda. 
Geçtim orayı bir taşçağı yamyamının kanosunda. 

Aınarillis, sırtında bir giynek kül rengi dumandan 
Çıkmış gitmektey di mekandan ve zamandan 
Arkasından doluksamış gözlerle baktım. 



İDIL XLVIII 

Ak bulutların sürtünüp geçtiği eski mağaramda 
Bugün acı yaşlar döktüm Amaril!is'i düşünüp, düşüntip· 
Bir wğukluk vardı baktım nedense doğayla aramda 
Bakışiarım ıslanmaktaydı hep baktığımda geriye dönüp. 

Ama:rillis, sıcacık etinde aşk düşleri açan 
Artık garip bir lokmaydı kara topmğın dişlerinde· 
Bir avuç düşünceden başka nedir ki insan ? 
Varlık, yokluk sanki hep onun düşlerinde· 

Bir kez daha yaratıyorum güzel Amarillis'i, 
Vcrgilius'un türkiilerinden kaçmış bu kır perisi 
Bir kez daha ışıtıyor mağaramı baştanbaşa. 

Düş görmek gi.iclimüz de olmasa şu dUnyada artık 
Acılanmızdan nasıl ölümsüz tlirkülcr yapardık, 
Nasıl ölümsüzlük verirdik bir damla yaşa ? 
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IDtL IXL 

Kuluhemde umutsuz günler başladı yine 
Hem ekmeğimiz yok artık, hem diişüncemit. 
Zebaniler demir yabasını alınış eline 
Bizi yakan ateşi söndüremez deniz. 

Arnariilis de yok artık o güzel gül bahçesi 
Eski yangın yerinden şiındi dumanlar tütüyor. 
Testilis'in özleminde yeni bir cennet işkcncesi 
Bu yaşlı günlerimizdc bizi çok ürkütüyor· 

Ne güzel gi.inler geçip gitmiş ne yazık duymadan biz 
Kül olmuş umutları toplayıp durmuş ellerimiz 
Bitmiş mutuluk düşü geçip gittiği gi.in Aınarillis'in~ 

Cehennemden ürkiitülmüş yepyeni bir ibJisin 
iYem olmamale üzere ultraşmal<tayız demir yabasına• 
Binecek miyiz umudun bir kez daha altın arabasına ?-



İDİL L 

Gördüm bir kez daha güzelleştiğini Testilis'in 
Açıldı saçıldı hemen kır lalesiyle birlikte. 
Ne de andırmaktaydı yitik güzelliğini Amarillis'in 
Baktım ka1mışım parça parça bin bir yitikte. 

İlkyaz böyle bütün yitikleri yükleyip gelmese 
Olurdu ayırtsv: nice bir yoksullar sofrasından. 
Bir ho:; gülücükler yollayan Testilis'e 
Amarillis'in düşü de eşlik eder zaman zaman· 

Nice başka düşler tutarak eteklerini 
Bu altın düşün ardınca tıvış tıpıs vürür~ 
Alır insanı acısız bir çağa [':Ötiirür. 

Bıraktım başkalanna bal peteklerini 
Hey Tirsis, hiitiin tutkularını iifle, ıiizgara ver 
Bu ilkyaz günleri bir tck Testilis sana yeter. 
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İDİL Ll 

Testilis, bir ilkyaz daha tuttu dağı taşı 
Senin gözünde yine kara tekenden başkası yok. 
Kaval çalıp şiir söyleyebilmeli insanın oyuaşı 
Bakıyoruru senin bu ikisine de jİne karnın tok. 

Baştan başa erkeklik kokan senin kara teken 
Sarıp dumıakta seni kınlası kollariyle. 
Güzel düşlerün öfkeden yılanlar gibi kıvranırken 
Son güzel aşk saatleri de gitmekte yele· 

Hep düş kurup duruyoruru uzun günler boyunca 
Ne Kerem gibi ağlayabilirim ne Ferhat gibi 
Aramızdaki köprü ineeldi sırat gibi. 

Kimin urourunda özlemişim, umut vermişim bunca 
Salt kendim okumak üzre şiirler yazmışım 
Oturup bir kayın altında kalıra kızmışım. 

ss 



İDİL: Lll 

Leylaklanm açtı gülleriın tomurculdandı bu yıl yine 
Eski bahçemde tek başıma oturmaktayım. 
Hayranım doğanın övgü istemeyen şiirlerine 
Yine güzel Testilis üzre düşler kunnaktayım. 

Ben senin nice kalıpeliklerini görmüşüın, Testili~ 
Her zaman neden nazlısın böyle Tirsis'e karşı? 
Bu yüzden gözümde tütüp durmakta Arnariilis 
Onun o ak çiçek ri.izgariyle süslü barışı. 

Senin iki ayaklı kara tekelerle seviştiğ·ini gönnek 
En barışçıl kişiyi bile çileden çıkarıyor 
Ne zaman düşecek S1rtıından bu ateşten gömlek? 

Ben seni arıyorum, keçilerim bir gölgelik arıyor 
Yılanlar üşüşmüş, sıcaktan subaşlanna 

Çobanlar kaval çalmakta oynaşlarma. 

56 



İDİL LIII 

Bugün yine Amarillis'i aradım bütün kırlarda 
Sordum kurda a kuşa o cömert kadın nerdedir diye? 
ıY oksullar gecekondu kurmaktay dı bayırlarda, 
Kazma kürek sesleri gelmekteydi birdiziye. 

Yoktu o ınutsuz dişi bir daha da olmayacaktı· 
Dudaklarım titremekteydi bir ağıt söylemek üzere. 
[Yer yeşil, gök mavi, hava da sıcaktı 
Anladım, gelmişiz yeryüzüne bir şeyler demek üzere., 

Her şey söyletmede bizi biz nice sussak 
Acıını dile getir diye yalvarmakta doğa. 
ille de meraldı o beni konuştunnağa. 

lYine acı, tatlı dizelerle de konuşsak 
Türkümü çağır diye haykırmakta bana 
Yemyeşil dilsizliğiyle güzel doğa ana. 



İDİL LIV 

Dünya değişmekte, Testilis, sen bile başladın eskimegei 
Dişierin dökülmekte, scyrelmekte saçların· 
Yazık kır türkülerine verdiğim bunca emeğe 
Gölgelerine sığınaınaz olduk ağaçların· 

Her yanı sınırlamakta dikenli teller 
Artık, salt gözlerimizle sevmekteyiz yeşilliği, 
Bütün münzevi kuytularda şimdi rooteller 
Yasalar~ uydunıp durmakta türlü rezilliği. 

·' 

Caddelerde yürüyemezsin makinalardan 
Çiğner geçerler seni kedi yavnısu gibi 
Bunlar akmakta ardı arkası gelmez su gibi, 

Bir tek yayakaldırım derler bir patika kaldı 
D da makinalardan daraldıkça daraldı 
Günden güne yeşilliklerden süıülmekte insan. 



İDİL: LV 

Cane-Vimde türkü söyler durur aşk eskiden beri 
Kimi zaman Amarillis'in bahçesinde, Testilis'in kimi 

zamaı:i. 

Bir yangın olur ikindi üstüyle geceleri 
Sarar çevremi ağulu penbe bir duman. 

Kimse okşamaz saçlarımı Tirsis'im diye 
Hiçbir güzel bilmez güzel kaval çaldığımt· 
Günlerim geçer kara bir sürü gibi birdiziye 
Kimse bilmez ne zamandır Amarillis'siz kaldığımı• 

Anlıyorum ki haramUerden başkasına yaşamak haram 
Sen bir ölmüş Amarillis düşler durursun onla.n;a 
Toplar öper severler Arkadya'da nice güzel varsa, 

Düşe düşe bir pinti Testilis düşer Tirsis'in payına 
O da sapmıştır son günlerde işin kolayına 
Göndermeyi yeter bulur ona bir öpücüklü seJam. 



IDİL: LVIII 

Hanıye o zamanlar, o tatlı gül mevsimleri 
Salt mutlu düşlerimizde yarattığımız 
Kapkara yeryüzünde mutluluk kesimleri 
§ekerini, balını yaşamadan tattığımız? 

Şimdi, sanki yaşamış da yitirmiş gibiyiz, hepsini yitirmiş, 
Alınlanmızda bıçakla yanlmış depderin izler. 
'Amarillis, hey, araya ne kapkara günler girmiş, 
Eski zavallı düşler bile mutluluklar gizler 

Şimdi, o güzel düşleri bile göremez olduk, 
Gör, işte, nice olwmuş düş gördünneyen çağ. 
Keçi çıngıraklan boş yere gezer durur dağ dağ. 

İşte, böyle, düş bahçelerinden bile koğulduk 
Komşular tedirgin olmakta kaval sesinden 
~cı dumanlar çıkıp ~urmakta insanın te,J?esinden~ 



İDİL LXIII 

Oyun oynar gibi yine oturmıış şiir yazıyorum 
Böyle zamanda şiiı den güzel arkadaş e-u oluT ? 
Bu bir kadch içkiyle saatlerce sızıyorum 
Şair için şiirden civelek oynaş mı olm? 

Radyo haberlerine bir boy boşverirsin 
Ararsın sıkıntılanna cünbüşlü dizeler. 
Sen mcrihteki insanlara da acıksa aş verirsin 
Ne yazık bulutlara bile değmedi attığın fi.izeler! 

Haydi, sanl bir kez daha kağıda kaleme 
Bitsin dramatik müziği kelepçe seslerinin. 
Biiyüklenip de sakın avunuş istemem deme. 

En ucuz içkiyi bulursun, en hoş başdönmesini 
Okşa kalçalarını, ısır memesini 
Gir koynuna bir kez dalli'1 Kalyep denen en güzel peıini:ıl• 
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İDİL LXIV 

Ovadaki penbe evde kim oturur bilir misiniZ! 
Düşlerim, düşlerim benim münzevi düşlerim. 
Ben şiir diyeyim, mut deyin bu düşlere siz 
Şiir olur sığınır oraya insan uğruna dövünüşlenm. 

Penbe evi ancak birkaç kez gördüm yaşayışımda 
Yağmurdan yaştan gocunmaz hep eski yerindedir~ 
Bir ışıklı penbeliktir ışır durur başımda 
Yalnız tapusu haramilecin ellerindedir. 

Bir gün edebilirler düşlerimi kapıdışan 
Gerçek sahipleri çıkagelir bu penbe evin. 
Bahçesinden elma çalmak gibi bir şeydir bu, devin._. 

Konar dannna akşamın gül renkli kuşlan 
İçinde ışıl ışıl ışıldar düşlecim 
Bir köşede oturur elmaını dişlerim. 
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iDİL LXV 

Amarillis, yalnızlık insanı aşkla doldunıyor, 
Ycrsarmapgımn sabah düşleri gördüğü kırda. 
İnsan, yürürken içinde ccnncllcr kuruyor 
Dönüyor kır barış, aşk ürti.ilü bir mut yurda. 

Örümcek ağını çiğlcrin pırlantasiyle süsleyen gece 
Geçip giderken bombeş saatieriyle sevgisiz, kısır 
Sokulur kalbc aşk düşleri hemen gizlice 
Neden bağlamaz bilmem kalp bu yaştanasır? 

Sen deldin yüreğimin karlannı kardelenler gibi 
Bir kabayel bağrımın bütün buzlannı çözdü 
Başlangıçta aşk vardı kim demiş ki söıdü ? 

f(ırlar ıssız görUnUyorse da hiç de ıssız değil 
Her çoban hfr Arrırırillis t;-ısımnkta yalnız değil 
Yalnız, aşk özlemi batmakta yüreğe dikenler gibi. 
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İDİL LXVI 

Bayılının ben serin sözlü pınarbaşlarına 
Yaban nanesi suyun aynasında başını sallar
San Nergis bakar bakar da gözyaşianna 
Söyler insana çok eski çok tatlı masallar. 

Keklikler sokulur insanın yanıbaşına dek 
Kırmızı gagalannda yemyeşil kır türküleri 
Geçer gider yükseklerden yeşilbaş ördek 
İşitilir geçen yaban kazlannın gürültüleri. 

Yok doğada, Amarillis, yalnız yaşamak, 
Senin hulyanı kurmak da eğer olsaydı yasak: 
Ne tadı kalırdı serin sözlü pınarbaşlarının ?. 

İyi ki bağışladığİn birkaç güzel anı var 
Onlar yalnızlığıını gideriyorlar 
Şiir kesiyor yolunu gözyaşlarınuı, 
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İDİL LXVU 

Çurp yaşlı yüreğim çarp Arnariilis için 
Saçlarıının kar gibi savruluşuna balanadan çarp· 
Sensin gümüş pınarı onu sarhoş eden türkülerin 
A~kından da güçliiı;iin onun sen gi_i;ıo:elliğindcn de szırJ:'. 

Sen d<1lıa meydan okuyacaksın nice Amarillis'e 
Kot'kutacak onları yine güçlü vuruşlarm. 
Vımıın o gi.izel kulağını tıkayıp bu sese 
Yaşnsın kaygusuzhığunu minnacık kuşların· 

Değirmen oluğundan uçan ak kanatlı sular 
Senin JçJndo bulur benzeri duygular 
San yafldıkçn, bildiğim, genç kalacaksın. 

Çarp yaşlı yüreğim çarp AmarUlis baksın 
GlksUn yaşlı asmadan dirimin su gibi aktığını 
Görsiin çölde yemyeşil balıçeler bıraktığım. 



İDİL LXVIII 

Gönül kapılannı altın anahtariyle açan seviş 
Alabildiğine bağışlamış gökyüzünü tarlakuşuna. 
Çok uzun sürdü çok Amarillis, bu menevişii bekleyiş 
Deli çiçekler gibi kar kalkmadan çık gel dağbaşırıa, 

Göreceksin aşk düşlerimi kır Jalesinin morluğunda 
Sezeceksin ınutsuzluğumu duruşunda morsümbüllerin€ 
Ak güverCinler gibi çırpınırken su değirmen oluğunda 
Dinleyeceksin benim gibi inlediğini çitlerde bülbüllenn• 

Sıçrayıp duıurken dikenliklerde çalıkuşlan 
Haykınrken türküsünü ıssızlığın karatavuklar 
Bu yerlerde seni seven bir yürek çarpar, düşünG 

Jnsanm sevesi gelir aşksızlıktan dağlan taşlan 
Her çiçekli kuytu burda çiçekli bir düş. saklar 
İçirde koskoca bir destan yatar en küçük düşün. 



İDİL LXIX 

Öğle sıcağı, ötede bir üveyik sesleniyor· 
Kırlar, dağlar varmış gibi öğle uykusuna. 
Gönlürn düşünle avunmağa boşuna hevesieniyor 
Neye yarar şu aç kollaT sanlmadıkça sana. 

Temmuz sıca~mda senin öZleminin cehennemi 
Beklemekten yorgun sinirlerimi daha çok yal< '~\or. 
Çoban türküsü diye küçümsedin de çilemi 
Ondan ah ve vah1arırn seni kaygusuz bırakıy .r. 

Artık unuttun m:1ğ:ıramın çiçekli yamaçlrırını 
Gölgesinde yattığ:ımız kayın a~açlanm 
Hala günün birçok saatinde gidip yokluyorum-

Yopnın;ıdım, yol ve.ı:dim gözle1'imdeki yaşa 
Ah, öyle shımjş ki kolnın burda dağa taşa 
Her yandan esen rüzgarda seni kukluyonun. 
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İDİL LXX 

Engin ufuklarda ak bulutlar, hep ak bulutlar, 
Gelir geçerler üzerimden keıvan - kervan
Kwı.ımuş gitmiş tarla kuşunun yuvasında otJar 
Eser özlem - özlem riizgar sana doğru burdan. 

Gittikçe yaklaşır kovanlara arıkuşlan 
Ben de yaklaşınm senin aşkına, Amarillis, 
Birden bire yeşerir bozkır ve dağ başları 
Düşünüp durur temmuz sıcağı ötede pis - pis. 

Duyulur türkülerin taşıyarak yepyeni bir tat 
Ben bir Köroğlu olurum ak bulutlar kır at 
Y.cncrim aşkın kuraklığını bir kez daha. 

D;;;yanılınaz, dayanılmaz artık bu kuraklığa 
Gürbüz türküleriınle yeşertmeseın dağı taşı. 
Ncyleyeyim g{)zyaşım varken yağrnunı yaşı~ 
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İDİL: LXXU 

Güııelliğine tatlı şiirler yazılası kadın 
Seni yine destanlaştınnış ilkyaz güzclliklcrl. 
Etli yemişler gibi ısınlarak yenesi kadın 
Gel. birlikte dinlevelim kınalı keklikleıi~ 

lnlemekte onlann sesiyle şimdi dağlar taşlar 
Gelin odasından daha güzel şimdi ıssızlık 
Türkü cioludur etlerine dek bütün oynaşJar 
Doğanın şairliği tutmuştur buralarda artık. 

Vurgun akarsuya ayışığiyle örtülmüş kalçalann 
Yaksın hazla omuzlanm ısınmış topra!< 
~elpazelesin ölümsüzlüğü üstümüzde akçakava.k:J 

DökülsUn aşkın titreyen elleriyle kopçalann 
Gel, etinin cennetine ölmez şiirler vazilası. 
Gel, artık kekliklerin yurdunda beıtim oıasL 



İDİL LXXlll 

~I'Iağaramın kapısını süsleyen asmanın 
Tath üzümleri seni bekliyor, AmariUis. 
Bir mutluluğu var yme ~kınd..'tn kan kt1smanın 
Isiatırken kır saçlanmı ak bulutlarla s~. 

Boynuzlannı biler kurtlada savaşmak üzre keçilerim 
Ben bilemem neyleyeceğimi aşkınla savaşmak için. 
Mağaram~ kapısında oturur gözyaşı sHerirn 
.Yok bende zerresi tekeyi dağlar kıralı yapan sevincin. 

Keçileri sağarken o cana yakın güli.işün ne? 
Bir bilebilsem geceleri en güzel düşün ne ? 
Sana erişmiyor, yazık kavalımın türküleri. 

Gel nıağarama. burda sevismek şeker gilıidir 
Burda aşkın her am yaşanmamış cenı,cıleı sıibidir 

Sağır etmez kulağını korkudan kalbinin gürültüleri· 
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İDİL :LXXVI 

Amarillis, sana çoban şiirleri söylemek bi::yle knrıetıedJi 
Bilsen içimi ne bilyUk mutluluklarla dolducuyor. 
Susuş kulesinde yıllarca doldurduJum çile 
Yine de yUre~ınfn Usttınde btr çekttıışı gibi duruyor. 

O yerden özlediğim bu çoban yaşayışı 
Belki de beni serin mağaraya sürükleyen. 
~üncş, yeşillik özgürlük, çoban türküsünün başı 
Şekerden de tatlı olur hele sen de içine gireTsen. 

Kentler vurmuş beni imamma dek yorulmuşuro 
Kınp dökmüş beni çanak çömlek gibi namert insanla.r 
Kaval sesinden işte böyle benim gibiler anlar~ 

Gel, benim güvercinim, iiveyiğim, cennet kuşum 
Unutalım kentlerde şiirimiz tekmeleyen insanlan 
Gel, bu yerler, kovulmuş şairlerin vatanlan. 



İDİL LXXIV 

Dohmay vurdu bu gece mağaranıın ta elibine etek 
Amarillis, yine tütmektesin burnumda mis gibi. 
Bir sarayda da ancak böyle pınl pınl döşenir gerdek 
Bir kadın v::ırasır diyorum quraya AmaULis gibi. 

Henüz güneş kokan otlar serelim eski yerimize 
.Kabaritım, yumuşattım bunlan sabahtan beri. 
Göreceksin bir tek diken batmayacak derimize 
Nerdesin nerde güzel kadın, son günahtan beri? 

1\::kuün n1.:~cliği aşk miskiyle doldmduğ-ıı günler 
Yalnızlıktan bunalnıaktadıt içi çobanların 
Dişi keçi, aşk tanrıçcsi gibi zevkten mcler. 

Ne o ;> Bir h ışırtı var arasmda sık taflanlar:ın 
Sırtında ayışığının gömleği gümüştcıı 

S~.·n misin bunca beklediğim, yoksa sen misin gelen ? 

72 



İDİL LXXV 

işittim, Amarillis, Karakoçoğlu da yangınm1ş sana 
)Urüklcdin yanıbaşıma dek bir ağan.ın tchhkesin:L 
Salmış kanlı adarolarım meşe onnamna 
()inlc artık kava1 scsinin yanında mavzer ::;esini~ 

!Ccntlerda ba,b belo. vnr burdıı bıışku belu 
9üıUyor ben! fP.hfnle avlannn njtu oıtullnn 
(sım: ç~llerde ne hoş sevtşmlş Mecnun'la Lcy1a 
({oyun, lnw.u, gtincş ccybnınış aşk olm11ali. 

Kentin mapusancsi, ağanın kvrşunu 
Yarıda mı koyacak hep tUrküınüzü böyle ( 
Dağ taş inlesin, ÜYeyiğiın, bir türkü söyle~ 

Sal dağlara şöyle bir yol gerin de korkunll 
Geleceği varsa Karakoçoğlu'nun göreceği de van 
Mağaramda söylerim türki.h11Li ben dLinya cluy:v·. 
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İDİL LXXVII 

likyaz bütün güzelliğiyle çöktü dağa taşa 
Seni ne göresim geldi şu günlerde ne görc<:im. 
Sonsuz özlem duymaktayını bir güzel ark<.ıdaşa 
Bir mucize gibi çık gel mağarama. Amarillis'im. 

Kaçalım birkaç gün ölümlü günlerin gecesinden 
Dayayıp ışıklı maviliğe yanyana bac;;larırnızı. 
Söz açınayıp kentin kanunundan, kelepçesinden 
Düşünelim melekler gibi yurttaşlarımızı. 

Düşünelim yeryüzünde olmadığını hiçbir kötülüğün 
Her insana altın bir yürek bağışlayalım 
Kaynak sulan gibi bir yaşayışa başlayalım. 

Doğsun mutluluğumuza düşman olmayan gün 
Köpürsün ak bulutlar gibi mağaramızda düşlerimiz 
Kekik, nane, çiçek koksun öpüşlerimiz. 
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İDİL : LXXVIII 

Akşam güneşleri bu yerde güzeller güzeli 
Ovayı gelin odas~ gibi altınla süsler-
Ne uzun YJ.llar geçti seni görmeyeli 
Nerdeyse silinecek gözümden o göğüsler, 

Bayılırdım türküsüne altına dönmüş etinin 
İkindi güneşi cömert elleriyle y:ıkarken seni. 
Duymazdım korkunçluğunu seninle gönül gurbetiniıi 
Bir yandan güneş öperdi bir yandan ben o altın teni. 

Doğamn gerdek odasında birkaç gün daha 
Nasip edecek mi yaşamayı uizlere felek ? 
T.adacak mıyız ölümsüztüğü zevkten titreyerek ? 

Ekmeksizlik gibi korkunç aşk yoksulluğu 
Yitecek mi dersin, Amarillis. atc~ama sabaha 
Yalnızlığın kesilecek mi bir akşam soluğu ? 



IDİL : LXXIX 

Temmuz, do~anın altın ocağında yemişlerin 
Şekerle balla dolarak olgunlaştığı ay, 
:.Amarillis, seni adım adım kovalayan düşlerin 
~tık dizginlenınesi değil öyle kolay. 

Doğanın her düşü bir yemişe döndürdüğü günYer 
Kekik, mersin kokusu, keklik sesleriyle gitmektedir. 
Hep böyle sensiz mi geçecek burda sürgünleı·? 
l3enim şiirimden ayrı senin anlamın nedir? 

lAnlarnın çok, pek çok gi.izcl Amarillis, 
Nedir sensiz benim zavallı şiirimin anlamı? 
!Söyle, deli mi edeceksin burda adamı? 

Sevişin öniinde zaman ,kıı.pknlın bfr 1f1 

Artık, güzelliğini göremlyonun nıazırallarden 
Seviş yemişleri kuruyup düşmekte dalla't'dan. 



İDİL LXXX 

Salhaneye giden keçiler gibi gitti 
Yaşanası günler, Aınarillis. 
Yaşamak sevinci yitti, yitti 
Öpüşınelerin ondan hasis. 

Gel elinde gelincik desteleri 
Saçında giineş kokusu gel. 
Gir rüzgar gibi mağarad<:ı.n içeıi 
İçinde yakalaı:ımak korkusu gel, 

Beklemenin de erdem olduğunu 
En sonra aniayalım beraberce. 
Kuştiiyii. yatak altımızda gece. 

irembağmda tutma soluğunu 
Altın yemişler elimizde 
Yeryiizl.i ö1Uımiizlüğü konuk bizde, 



İDİL LXXXI 

Bir desti soğuk ayran güzelim bu sıcak yaz günü 
Cennetin kevser şarabma değmezse söyle. 
Yüzün kıvılcım saçıyor açıver gö~ünü 
Kurutsun teıini kekik kokan serin yel şöyle. 

Sen böyle yanımdayken, inan ol, dağı taşı 
Dostlar, cana yakın insanlarla dopdolu buluyorum 
Sen olmayınca, gözyaşı, gözyaşı, gözyaşı 
Yine gözyaşiyle ıslak türkülerle doluyorum. 

Neden eş alamıyor dünyada sevişenler? 
Öteye mi bırakacağız hep sevişmek düşlerimizi ? 
Ölüm buz gibi soğutur, sevgilim, öpüşlerimizi; 

Sevişmek uğruna yanar tutuşur buraya düşenler 
Büyü mü var suyunda, havasında bu yerlerin ? 
Haram aşkın tadı inan helalından derin. 
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İDİL LXXXII 

Çok geç söyledi bu yıl türküsünü ilkyaz 
Ne kı rlalesini gördük ne çiğdemleri. 
Isıttı içimi Testilis'in gülücükleri biraz 
Elize'ye giden keçilerin meleyişi sarstı gökle yeri. 

Nasü dağlamaz içini onların meleyişleri ? 
Değ'iştirmedi yazgılar!nı en güzel türkü. 
Kanlı başlariyle sırat köprüsünden geçişleri 
Şiirin b<J.hçesinde gezinen banşı ürküttü. 

Hepsinin iri gözlerinde banş vardı, yüreğinde banş 
Ne acıklıydı bıçağın karşısında o sessiz yaka.ı:ış. 
Artık korkmuyor onlardan Elizenin meşeleri. 

Boşuna açar durur kıran dağının menekşelerl 
Türkü söylemez bakıp onlara hiçbir çoban 
Kan damlar Tirsis'in yüreğine şimdi bile büyük ağıttan~ 



İDİIJ LXXXIII 

..:Kaval Çalıp türkü söylemek akıl karı değil 
Baktım baykuşlar tüneıniş dağdaki kulübeıle. 
İki gözüın Tirsis, çalışınakla zengin olunduğunu bil 
Biraz da doludizgin çalışmayı dene.» 

Aleksis oğlanına türkü yakmaktan biraz alıp başını 
Bana böyle dedi kayın gölgesinde «aklı evvel ı> Koridon, 
Bir küçük tanrı biçiminde çatıp kaşını 
«Ver, dedi, yctenek1i Tirsis, şu aylaklığa son.:ıt. 

,, Benim gibi zengin olmağa bak ben örneğim sana 
Çalınadım, çırpmadım naınusumla kazandım bu sürüyÜ~ 
Hakketmekteyim şimdi Aleksis'e yaktığım tüı·küyii·ııi 

Nasıl söylenir bunlar bir yaşlı keçi çobanına? 
Sürüsü alınıp salhaneye götürülmüş, 
Kendisi kayın ormanından sUrlilmüş• 
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İDİL LXXXIV 

Pembe ılgın çiçekleri ne baygın kokuyor 
Tırmanmakta döl yataklanna alabalıklar. 
Bu çay, bu baygın koku içimc bir ateş kor 
Üflcr durur bu ateşi artık her esen riizgar. 

Ne acı böyle bir cennette yalnızlık çekmek 
Gelir gibi olur bumuma mis kokan terin, 
Ağu gibi iner bağazırndan her lokma ekmek 
Geldikçe usunıa bana ettiği oyunlar kadcrin. 

Si.irii.klcr giderim yalnızlığıını akarsu bo:yunca 
Ayırt edilmem romantik şairlerden olmasa yoksulluk! 
Nerdesin ey, işte, aşta, seviştcki bolluk? 

Bir mağaraya çekilmekle bitmiyor işler, 
Seni kazanmak için de, güzel aşk, savaş ister 
7orbaya di.i.şmanlık edeceksin, güzele kulluk. 

s. ı 



İD(l_ I.XXXV 

Engin ufuklarda ak bulutlar, hep rık hıılutla'l" 
Gelir geçerler üzerimden kervan kervan. 
Kurumuş tarlakuşunun yuvasında otlar 
Eser özlem Ö?leın rüzgar sana doğnı burdan. 

Gittikçe yaklaşır kovanlara arıkuşlan 
Ben de yaklaşınm senin aşkma Amarillis. 
Birdenbire yeşerir bozkır dağbaşları 
Düşüniir dunır temmuz sıcağı ötede pis pis. 

İşitilir türkülerim taşıyarak yepyeni bir tat 
Ben köroğlu olurum ak bulutlar kır at 
Y enerim aşkın kuraklığını bir kez daha. 

Dayanılmaz, dayanılmaz artık bu kuraklığa 
Gürbüz türkülerimle yeşertmesem dağı taşı. 
Neyleyeyim gözyaşım varken ya~uru yaşı? 
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İDİL LXXXVI 

Do~ayla güzellik yanşma mı çıktm, Amarillis 
lkinizde de renk renk türküler gelmekte dile. 
Benim şiirlerimin üstüne işerken iblis 
Bak, dağ'lar nasıl övünmede kınalı kekliğiyl~ 

Ne yazık, eşeklerin arpa yerine şiir kestirdiği 
Bir kahpe ça.ğda doğup şair "üldnm, şiir yazdım· 
İnsanın en yakın mutluluğuna harcadım güzelliği 
Insanın insana ettiklerine öfkelendim, kızdım. 

GüzeJliği horoz şekerine, apokalipse çevirenler 
Alkışland1 durdu yıllar yılı şair diye-
Tıktılar bizi aneale dilşümüzle giden bir gemiye. 

Engin, zengin düşlerinde mahpus erenler 
Türküleriyle döşeyecek yine halı gibi çağı 
:8İ1' yaşayış boyu doyuracak şairi bit altın mısra~ı. 
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İDİL LXXXVII 

Dağlan, onnanlan, sulan ağulu gelme bu yerlere 
Subaşlannda insanlar, hayvanlar yatmakta cansız. 
Yeşillik geçip gitti bir daha dönmemek üzere 
'Bir savaş geçmekte burda korkunç ve amansız. 

Geçti yerden kuraklıltın ateşten çekirgeleri 
Yitip gitti çatlaklarda yemyeşilıunutlar· 
Tanıyamazsın kuytusunda seviştiğimiz yeri 
Yüksekten geçi~or ateş almaktan korkarak bulutlar~ 

Köklerini kayalara gömen yabani asmarnız 
Bakıyoruro her giin damla damla cançEkişiyor, 

Kiiçültip buruşuyor salkımJar, yapraklar dü$üyor. 

Biz böyle yanıp duralım burda toprakla ben 
Serin türküler işittirsin bize ötelerden 
Ka rakaçoğlu'nun sofra~:ını süsleyen yosmanuz· 
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İDİL LXXXVIII 

Şiirin glineşine bulayarak pannakiarırni' 
Sevmek okşamak istiyorum seni giizcl kadın. 
lYıkrnak, kurduğun savunaklann son dayanaklannı 
Girmek ölümstizlüğüne etindeki tadın. 

Sen çi~ncycreli yalınayak ilkY.azın halısmi 
Bana özlernin kızgın şiirini tattırmaictasın. 
T-oplayıp gitti yaban lalesi tarağııu taşını 
Sabrıının kapısım tekınelerin le kınnaktasm. 

Gece, yi.izünde ayışığmın gümüş tülleri 
Bttni bir de romantik oyunlara mı düşüreceksin ? 
Ne zaman içimdeki özlem cehennemini göreceksin ? 

Bak açtı baliçemizin kannca kararınca bütün gi.i11eri 
Hepsi örneği sanki ateşten bir yüreğin. 
Gel, ışık yaksınlar bize sabahlara değin· 
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İDİL LXXXIX 

Amarillis, dağmık saçlannda sabah çiğleri 
Uzanınışsın inci çiçekleri üstünde ne güzel 
Ak yersarmaşıklan baştanbaşa ağartmakta yeri· 
Seni görünce durmuş başucunda mis kokulu yel. 

Yalınayaklanndan çıkmakta yukan döne döne 
İnsanın başıru döndüren ak bir güzellik. 
Penbe çiçeklerini esirgememiş yabani nane 
Uzakta tatlı tatlı ötmekte keklik. 

Mışıl mışıl çocuk gibi bir uyuyuşun var, 
İnsanın geliyOT öpesi seni canına sokası 
lnmel<te ufukta derinlere ayın altın tası. 

Şimdi güneşin altın tası çıkmakta beriden 
Ondan önce davranıp öpsem mi seni hemeni 
Bu karşılıksız öpüşten bilınem, ne çıkar ? 
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İDİL XC 

Yağmur yağıyor, Amarillis, güzel yaz yağmuru 
Ne acı böyle sensiz bir yaz yağmuru daha, 
Böyle bir saatte üfleyebifir lsrafil suru 
Artık vızgelir bana vurması bir dağın bir dağa 

Bu yağmur altmda seninle ıslanmadıktan geri 
Tütmediktcn geri ıids g;bi güneşte saçların, 
Neden söylerim boşuna ben bu türküleri? 
Neden yıkanır tatlı yemişleri ağc:çların? 

Bayram yapıyor kurakhktan çatlayan ova, 
Neden bir damla düşmüyor b;ığnma bu yağmurdan? 
Ben mahkum muyum söyle, sonsuz kurakh~a? 

Durmadan şaklıyor yağmur, toprak doyacak, 
Sen neden kaçmaktasm benden bucak bucak? 
Yoruldum hayalini seve- t)kşaya burdan-
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İDİL XCI 

İlkyaz geçti gitti, Amadllis 
Gitti sabırsız yaban lalcleri. 
Uy şiirin kanununa güzel peri 
Cennetin kanunları değil hasis. 

İd gözkrinle gönderdiğin 
O güzel öpüşler beni çıldırtıyor. 
Yetınez mi dağJarca üzüntü verdiğin 
Artık, s::ıhnm giyneğini yırtıyor. 

Güller başladı açmağa güller 
Gül kokusundan bir salıncakta 
.Yi.ireklerimiz sallanmakta. 

Kalçanın nıermcr aklığmda yiter 
Belki özlemimin karanlığı 
Yap bir yasak aşk ka1Jraman1ı~). 
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İDİL XCII 

Koğulup kentlerden bumağaraya sığınmasaydım ben 
Kim söylereli bu içli çoban tUrkUlerini? 
Günlerim kum gibi akıp gitmektc elimden 
HenUz şiir yapamadan kalbimin giiriiltülerini. 

Kentlerin tahtında oturan fclek vurdu bclimc 
Baktım, dat"tlar ormanlar, düşünen insanın sığmağı. 
Doğa, tatlı tatlı gönderir insanı ölüme 
Korkunç, korkunç, insanın zindanı, ipi ~~e bıçağı. 

Bir tatlı kaval sesinin öli.imsüzli.iğiinc 
Sığınıp do1aştığım günden beri da~başlarında 
En acı mutluluklar duymaktayım gözyaş1anmda. 

Özlem duymaktayım iyilerin iyilcrce aranacağı güne 
İnsanoğlu şöyle bir kez silkine dursa pisliğinden 
Şair kurttılsa ulusunun sürgi.inünclen, hapis liğin den. 
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İDİL XCIII 

Sonnetlerle idil yazma zamanı rm şair 
Şimdi, ancak şiir yazılır kimsecikler anlamasın diye? J 

Anlamsız şiir daha anlamsız biçime getirilir· 
Aklı az okuyucuyu döndürmek için deliye. 

Anlamsız tÜrk.ülerle dökebilir miyim sana ben içimil 
Neyle anlatılır kırda gezdirdiğim bunca acılar? 
Seni andıkça doğmakta sözün en tatlı biçimi 
Sensiz, sorarım bir türkünün ne anlamı var? 

Elimde bir söğüt dalı bir büyülü deynek 
Yürürüm akarsu boyunca seni düşünerek 
Seyrederem bir avcı hırsiyle alabalıklan. 

Bir tas ayranla yemek derdini atıp bir yana 
Çoban türküleri yakarın1 uzaklardan sana 
Kalır ötede bütün yaşayışın zorbalıklan, 
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İDİL XCIV 

Mahşere dek yaylalarda seninle koy'un gütsek 
Bulunnıazdı yeryüzünde benden daha nıut.•u ınsan. 
Bülbül gibi şakısak, kaval çalsak, guguk gibi ötsek 
Geçsek sanhp birbirimize ıhk yağmurtar arasından. 

Memelerin elimde birer tereyağı topağı gibi 
Uzansak nane kokan bir subaşında yanyana. 
Açılsa başımızın üstünde mutluluk ebemkuşağı gibi 
İçsek etin insana bağışladığı kevseri kana kana. 

Geçsek yayladan yaylaya belinde kollarım 
İnietse yaylayı çın çm tftrkl rJbf Sıısvşunmz 
Kentin bütün muthrlafmıa sUkebiJmek omuz. 

Çoban kunmtusu bu, güzel kadm, çoban kuruntusu 
Kurmu!';l eski yaylamıza kimsesizlik pusu 
Cennet düşfinü kurar ancak ben gibi umutsuz, 



İDİL }!CV 

Beni çiçekli beşiğine yatırır doğa ana 
Bu ağannış saçım sakalırola bebek gibi salJar. 
Ben keçilerjmle baltamdan başka bir şey vermezken o~ 
Bana verir o avunmayı cennet yapan çiçekli dallar! 

Hele senin aşkın, Amarillis, onun bahçesinde 
Pırlantadan. ışıklar takar bir güı:elleşir· 
Artık odur seslenen kurdun kuşun sesinde 
Birbirine kanşır gider sevgiyle şiir .. 

Bir çarnın alt dalında oturup saatlerce 
Seni düşleyip dururken güzel kadın 
Duvanm öliimsiizli.iğünü aşkı yapan tadm. 

Ak bulutlar geçip giderken gökten parça parça 
Sokulur yanıma usulcacık eski bayalin 
Okşar doğmarn1ş türkiilerimi sıcacık elin. 



İDİL XCVI 

Erik çiçekleri aşkın bc..şına yağardı kar gibi 
İşte, böyle güzel günlerde sürüye girdi kıran· 
~oklular atıldı k-urdun üstline kösemen koçlar gibi 
İşte, ondan sonra oldu sürünün hali dınnan. 

Çoktan sürülmüştü kanaraya kösemen koçlar 
Çıkmamıştı toklunun boynuzlan henüz kıvu- kıvır, 

Arkadyanın rüzgarmda erken ağanr saçlar 
Çoban Tirsisin bağnnı döver durur kahır. 

Durdunılabilir mi hlç kurt sürüsü kaval sesiyle? 
Baştan çıktı kurtlar, maryalann melemesiyle 
Dişler şimşek çaktı, boynuzlar boşuna takırdadı. 

Dişieri dökülmüş eke kurt gömüldü lop etlere, 
Yenerneyen toklular kapatJldı çitlere 
Bayılttı yaşlı kurtlan körpe d.:warın tadı. 



tDh XCVII 

Sen hövle T,,okrito'~'la veq!ilius'un cnhrnıları t',ibi hey 
1\tlçlibeu 

Karaağaç altında oturmuş kaval çalarkt:ıı 

Kıyılarında soluyan kaygusu71uk. o okvanus 
Ayırmaktayine seni diismcın gibi benden. 

Bir ak ada gibi yüzerken küçük sürün 
Mayısın yemyeşil ot cenneti denizinde 
Yere göğe egemen bir kıral gibi görü;:iiniin 
Ö'lümlülük,bir kedi yavrusudur sanki dizinde. 

Nerde bende o sendeki pul vermeyen tutum 
Toplumun uyku bilmez yavuz diişlerine· 
Salt iyi insan olmak yetmiyor dostum 
Kaygusuz kalarnıyorum türkillerin dürtüşlerine. 

Karanlıkta bilmezsin, ne yavuz türküler söylenmekte 
KüçiiJür gözi.imde bir kayın altında kaval çalmak. 
Gemi azıya almış tutkular şiirimizle eıs,-enrnekte 
İnsan istemiyor bir a~aç gibi kenarda kalmak. 



İDİL XCVIII 

Bunca güzel oluşu şaşırtıcı bir çoban kızının 
Tertemiz bakışı altında sabah yıldızının 
Ak mermerden bir kız heykeli belirdi suda, 
Henüz alabahklar, yaşlı söğütler bile uykuda. 
Henüz son pireyi avlamakta keçi çobanlan 
Sohırnakta serin serin pırnal. meşe onnanlan• 
Sen benden habersiz gölgeliktc güzel Elektra 
Bütün ölümsüzlüğünle boy verdi~n sua 
Şimşek gibi çaktı gözümde tenfnin akı. 
Oysa, beni bu ıssız yere bir talr merala 
Tutup sürüklem!ftJ uzun nçlanmdan. 
Acı kokular gelmekt~di aJaçlanmdan• 
Göztim ka1'8rdı, başım dtsndU birdenbire 
,Yalnızlann y.oldaşı sık söğütlüklere 
Unutmuş gitmişim rneğer ben çoktan beri 
Kadın güzelliğini söyleyen sıcak türküleri. 
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Günalta girer tannya meydana okurcasına baktım 
Kendimi başıboş güzelli(,>in çiçek bahçesine bırak11m. 

Yazık, günah değil mi bunca giizel olmak? 
Ne yalnızlığını çınarda fülütle çalan miinzevi ishcı k: 
Ne son türküsünü meşelikte söyleyen bülbül 
Artık, bu çoban eskisi için hiç de ilginç değil. 
Oysa, otlarm, kır çiçeklerinin, rüzgarın 
İnsansız kokusunu ben alıp yıldızların 
.İnsan bakışiyle buğulanmamış aynasını seyredip tek 

başıma 

Mutlu bir sabah annağan etmek istedim gecikmiş yaşınıa. 
Şimdi altüst oldu bütün evren, samanyollan 
Bir kez dahc: çiğnedi geçti beni insanoğullan· 
Bir kez daha güçbela unuttuğum türlçüler 
Saydam naylon gömlekleri içinde üzgün göründüler~ 
Bir kez daha anladım derinliğini mutsuzluğumun. 
Ağulu dikenle örtülü bahçesinde umutsuzluğuınım 
Ağulu kahkaba çiçekleri patladı birden 
Artık, ne gül, ne lale, ne zanbak, ne fesleğen 
Eski güzelliğine beni inandıraınaz. 
Artık, boşuna açacak kırda yabani kiraz. 
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Ekktra ,senin gibi bir kızla ycıtmamış çonan 
Bir damla tatmamıştır di.inyamn t<ıdından. 
Koruyalım derken ~iirüsüz çobanlarm haklarını 
Yakının ayısına bırakrrıışız giizellcrin dudakhırını 
Ölümsüz glizelliklcrini kahpc eşkiyalara. 
Yaşlılığ,-ın beni yerden yer~ vunluğu şu sırada 

Yeri miydi sabah sabr!h bana oynadığın oyunun? 
Elcktro.1, Tirsis duyacak acısını ölünceye dek bunun 
İn::ın, yanacak cenneti geride koyup gidcccğinc. 
İnanmam, bu acının öldükten sonra da bitcceğine 
Yarup durncak belki toprakta bir maclen yada fosfor gibi 
Kutsal ateşten artakalmış bir parça kor gibi. 
Hangi mutlu şeytan bilsem, bı..ı. gece seni aldatnn? 
Bu güzellikle birkaç dakikacık olsun sarıJıp yatan? 
Sen smursın, seni yalnız çoban yıldızı gördü, 
Seni bir de eski heceriksiz göni.H lnrsın gördü. 

Ben sanırdını ycryiLı;linii.n en gü;ır.;ıl hazianın 
Şair Tirsis toplı:ıy.,_c"k, Akdn~'m yazlarını 
Koynundu geçirerek en if,lıel çobon kı:ılarının· 
Sonra, şairlik betıl Arl<adya rflzgannın 



Koyun, çiçek kokan türküsiyle avuttu durdu. 
En güzel kızlada gölgede yatmışım gibi olurdu 
Karaağaç altında güzel bir şiir yazdığım zaman. 
İşte böyle geçip gitti zamanlar duymadan 
Ben kaldım arkada başbaşa bir avuç zavallı düşle. 
Kadın güzelliğini elde edenler kavgayla dövüşlc.' 
İğrenç kişiler oldu her zaman küçümsediğim. 
Oysa, uğrunda dövüşülen güzel kadınlar yediğim 
Kutsal ekmek kertesinde anlam taşıyordu. 
Mutluluk altın kanatlarını çırparak dolaşıyordu 
Çevresinde salt ekmekle bu güzel varlıkların 
Derede sıçrayan gi.iınüşlü alabalıkların 
Yerinde ben olmak istedimse de o an ne yazık 
Düşler de mucize yaratmaktan uzaktı artık. 
Son yıldız ışığiyle birlikte söndü Elekıra 
Sarıtıp koyım, keçi, tereyağı, süt kokan çullara 
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Yitti ağaçlann ardında bir ceylan hızlyie. 
Ben kaldım orda bir düşten çoban kıziyle 
Onun körpe güzelliklerini ölçüp biçerek. 
Ne bir yudum su içtim o gün ne yedim ekmek. 
Bir Eiektra'yla yata~nda yatmaınış çoban 
Ne aydan anlar, ne güneşten, ne çoban yıldızından. 
Şimdi, yaşlı T4rsis'in hali yürekler acısı 
Artık, her sabah söğütlüktedir onunla çoban yıldızı. 



YAŞU TİRSiS'İN ÜZGÜNLÜGÜ ÜSTÜNE 
TÜRKÜ 

Kara ko.Junun yi.ü1ü gibi kara Tirsis'in bahtı 
Serin bir kayın gCilgcsi, alacakaranlık bir karaağaç ahi 
Artık ilaç olmuyor onun yalnızlığma. 
K::ıyalardu tıh>ı.ırsuzca öten rüzgann ıslığına 
Daha çok kulak verir oldu son günlerinde. 
Hiçbir çohan olmak istcmezdi onun yerinde 
Tiranlar i.i~:erine kuışun yağdınrken· 
:\ın nrilli s 'in saçından çok şiirleri varken 
Unutuldu gitti zavallıcık bir kahpe kuytuda. 
O, bir damia ses bile değil bir orman dolusu ugultüda:, 
Ona yaman vurdu felek, Amarillis, yaman, 
Y:1 ş lıl:ığını unutup belki zaman zaman 
Herkesi şaşırtan güzel türküler söyleyebilir 
Kırık kanadariyle ölümsüzlüğe dcğebilir. 
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TESTİLİS'E TÜRKÜLER 

ilestilis, başınun yeni belası, güzel Testilis 
Senin aşkın da Aınarillis'in ilk günleri gibi hasis, 
Ben kaval sesiyle çın çın öttürürken atmanlan 
Sen hep düşünmektesin ufacık tefecik arınağanlan' 
Nerden bileceksin aşkınun en büyük armağan olduğunu? 
Seni düşünmekle geçiriyorum günlerimin çoğunu. 
Sözde hep yarubaşıındasın kolum hep belinde 
Sanki dinlenmektc Fidyas'ın di Afrodit'in heykelinde~ 
Sanki ben Diyonizo::.'um, sen üzüıncü kızlardan biri 
Sunmaktasın bana üzüm şarabiyle ıslanınış şiirleri. 
Derin, mavi uçurumlar gibi başdöndürücU 
Büyük acılan dindirrneğe yetmeyince Tirsis'in gücü 
Hep senin körpe güzelliğine sığınmakta, senin. 
Elbette başı döner böyle bir şarabı içenin. 

Unutmak gerek Testilis, zor zamanlardaylZ 
Korkunun tıktakiyle atmakta her tuttuğum nabız
Bir desti soğuk ayranın özlemi başımızda yine, 
Para geçmiyor bir türlü ona özlem çekenin eline. 
Para geçmiyor eline en akıllının, en değerlinin 
Para geçmiyor eline birtürlü yerlinin. 
·sen bir eksiketeksin Testilis, anlamazsın bundmı
Geçmek nedir bilir misin sen zulmün okulundan? 
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Birkaç kerni@:n gövdende kalsa•bile sa~lam 
İçin yanar tutuşur yine dövüşmek için, anlata.ınam.. 
(jövdende kalan son sa~lam .kemiği alıp eline 
Dövüşrnek için z:ulü.mle yola çıkarsın yine. 
Bilemezsin, zulümle dö'riişmenin de bir şehvetı ~ 
İnsan sapa yedikçe sopa atmak 'hırsı artar. 
Testills, bilmezsen :de 'bana 'kalak ·ver ftınU bl., 
Bu güıd yeryBrl1 soınuna dek l!lU!mBn detfl. 
İnsanın o!acak her yanı baştanbaşa Al'k.adya'nm, 
Sözü din!enecck burda :lnan, en süı:nsük çobannı~ ~ 
Y'me herkesin bahçesinde süt akacak oluk oluk, 
Dönüp gelecek bir kez daha altınça!, o eski rmıtluh~ 
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KARAAGAÇLARIN ÖL'ÜM'tİNE TIRSiS'İN A~m 

Karaağaç veremi de ne dernek hey Melibeus? 
Vererne tutulmuş bütün karaağaçlan Arkadya'mn. 
Her şeyden habersiz yollardan gidip gelmekte ulus 
Kavalında hiçbir acıyan ezgi yok hiç bir çobanın~ 

Karaağaç o gölge tanrısı, öğle ışığında o alacakaranlıJC 
Bir kez daha göstermektc bize ağaçların ayakta öldi.iğün\tc 
Kupkunt bir iskelet kesilmekte o yemyeşil kahramani~ 
Görmekteyiz ölü ağacın ışıklı maviliğe gömüldüğünü.; 

Zeus sildi demek defterden karaağaçlan 
Cançekişip kurumakta ufak fışkınlar bile. 
Arkadya'nııı yol boylan, ıssız yamaçlan 
Sıntıp durmakta nazlı karaağaç ölüleriyle. 

Şaşı:rıp kalmakta yuvalannda saksağanlar 
Dönerken pas rengine çevrelerindeki zengin yeş:illiko 
Görmesin diye yavrusunu küçük insanlar 



70 ilkyazıda başladı bu iblis lmın 
Sevgilileri, büyük insanlan, en gii.l.cl wmıtbn gölüren 

gece 
Yoldu götürdü sanki süsiinii erkek lavusun 
Bir ihanetti esen yapraklar arasında çılgınça, delice. 

Blr sıra dost karaağaç kanal kıyısında 
Dikilmcktc şimdi ayakta- ölmüş kalmınıanlar gibi. 
Gördi.im öldüklerini ilk kez 70 mnyısında 
Uçop gittiler yeşil ışıklı durnanlar gibi. 

Su na an la tamam erdemlerini bu karaağaçların 
Binlerce yeşil dost gibiydi onların yaprakları. 
Sanki gömUlürdihn kiirküne dost, dost diye fısıldayan 

saçianno 

Oturur şiir söylerdim altıarinda kaval çalardım 
Etmezdi hiçbir yapnık tUrkülerlmJ beAenmczlik• 
Elimdeki deyneklc g{ibreliklcrin mutluluklarını 

kurcalardım 

En candan dostumdu kaya UstU'ndc tUrkü söyleyen keklik. 

Masmavi dağlar, uzak onnanlar düşler gibiydi 
Yalnız gerçekti taş gibi benim karaağaçlanın. 
Amarillis'in anısı her akşam orda kuşlar gibiydi 
Orda kuınraldı hep benim şu kahırlı ak saçlarım. 
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Koyun sürüleri gibiydi orda insanın dtişüı1celei'i 
Hem gürdü, sayısızdı, bitmczdi düşün düşün. 
Yıldızlar alırdı egemenliği geceleri 
Bitmeyen caddcleriydi samanyaHan en aydmhk dü.,.tin. 

Hayvanla insanın dost bakışını bir yru1a bırak 
Artık bu eski gtizcl dostJan yıldırım bile vurmuyor• 
Ayakta öldüler, evet, yeşil öli.imsi.izlükleriden soyunarak 
Hiçbir çoban altlannda otunıp cıı-tık di.'ış kuımuyor. 

Seriu ırınağı içinde ikindi ri.izgarının 
Oturup yeşil güzeller gibi yıkanıdarken 
Tatlı türküsiyle Arkadya insanlannın 
:Yaklaşırdını onlara en insancıl dostlanm gibi ben• 

Ne güzeldi hele bulutlar bu dostların başı Üz€rinde 
Onlann üstünde dost bakışlada salınıdardı. 
Barış, salt zeytin dalı taşırken ellerinde 
Onlar, neden unuttılduk diye alımrJardı. 

10:5 



Dallannda karganm kenômi ölfunsüz sandı~ 
Bir giz gibi gözden yiten o güzel ağaç 
Şimdi bir iskelet insanın bakmağa nazlandıgı 
Şimdi onunla sıntarak eğlenmekte kıraç. 

Mutlaka gerekmez insan olmak güzel olmak için 
Bir barışçıl karaağaçtan daha güzeli mi var? 
Onun koyu gölgesinde dinlenir Çin-Maçin 
~akın olur onun gölgesinde bütün ıraklar. 

Gönül bir kuş olup cıvıldamak i~ter dallar arasınW!i 
Ağustos ikindisinde saranruş kırlara ateş yağarken. 
İnsan gezer durur söylenınemiş masaUar arasında 
Kara$cın ufkunda balar ay doğarken. 

Yaprakların alacakaranlığında vaktiyle ishak 
Tüner flüt çalardı üzgün üzgü!'l birdiziye. 
Şimdi, baykuş bütün gece kuru dallara k.onarak 
Belki de hoşnut bu yıkmtının egemeni diye. 
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Çok güzel günler gördü onlar yüzyıldan beri 
Bir yam yol biryanı mas;mali tuzlu kanal. 
Atıp kulak arkasına metafizik tozu yağdıran geceleri 
Yasadı, yaprak yaprak, gövde gövde, dal dal. 

İşitmediler hiç turnabalı~nın açlık türküsünü 
BilmedHer neden sıçradığını kefal yavnıstınun sudan 

dış an 
!şitmediler insan acısımn fırtınamsı giirilltüsünü 
Kendi yaprakları sandılar dallarında öten kuşlan. 

Bilmeden gittiler bir avt.ııı1'Il.3 olduğunu ağlamanın 
Belki de hiç olmadı güzyaşından haberleri. 
Okumadan tek sayfasını en güul romanın 
Gittiler dönmernek üzere bir daha ger i. 

Anıariilis de sag olsaydı acırdı bu öhllere 
Hele süriilmeseydi Arkadya'dan dt:km ~'zkardeş 
Gözyaşlan yağmur gibi yağardı da vr:::re 

Kıvmazdı bu güzel yaşlan kurutınağa güneş. 
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Bir kez olsun otuımaınışsai1 gölgesinde karaağac-ın 
İnsanı Karun'dan zengin yapan düşler görmemişsen 
Boşuna ağanmş demektir sakalın saçın 
Gölgenin ne olduğunu bilemezsin sen. 

Köyiii fındık devşirir sen hulya d.:vşiıirsin. 
Ölümsüzleşir gittikçe kaval sesinin tadı. 
Şiirin dili üsti.inde bir mavi şeker gibi erirsin 
Şahlanır yaşamaktan tat almak sanatı. 

Bülbül o eski dost gelir orda şakıı 
Aramazsın onu şairin eskimiş dizelerinde. 
Di.işsüz en güzel doğa parçası bile tarotakır 
Ne zengİn acı o karaağaçlann cenazelerinde. 

Ayakta ölmüş nice sanatçı dostlanın vardı 
Bu kummuş ağaçlar gibi hepsi de ayakta. 
Yüreklerinde insancıl sanat ırmağı akardı. 
Ustaydılar, güzel şeyler söylemekte, yaratmakta. 

Onlar yaşayan karaağaçlar gibi canlı şimdi hile 
Her birinin yemyeşil dallarında bülbül şakıyor. 
Sarhoş etmekteler ölümsüzlüğü en güzel tOrkilleriyle 
Her anı bize birkaç damla altın gözyaşı bırakıyor. 
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TESTİÜ5'E TEMMUZ Şİİ!U.FRİ 

Ben, tcm~nuz ormanlarına bayılırım, Tcqi!is 
Orcla keskin koktılar özlcmin gibi tütcr. 
Yemiş bol ord.a her zaman türki.ilcr hasis 
Tilrki.i kıralı kuşlar bile bıkkııı bıkkııı &ter. 

Senin çobanın içinse bu ay türküler kınılıdır 
Yemişler balla dolar, türküyle dolar Tirsis. 
Ormanı çın çın öttüren onun kavalıdır, 
Uzmı yıllar o değildir sanki yatan hapis. 

Akşam olur karanlığa sarılır yutanın 
Hiçbir yitik güzeli geri vermez Elize. 
Ormanlar karanlıktır altın ay ytıluırdn varım 
Hiçbir güvercin uçnuız Testilis'den bize. 

Ne güzelsin ama ne yazık, ne yazık 
Hangi yenıişin var senin Amarillis'in tadında? 
Nedir artık yoksa görrneğe mi başladık 
Bi.itiiı1 doğanın mhunu bir kızda bir kadında? 

Temmuz ormanında keskin kckik kokuc;u 
Sevdiğim bir kadım andırır gö~sti, kalçasiyle. 
Tertemiz taşlar tistiinde sekerck giden su 
Scrdiğim bir kadım siişiirıdürUr en giizcl par~:asiyie 

109 



Temmuzun çiçeği azdYi', suyu az, gölgesi az 
Ancak, köriiider Tirsis'te yanan kutsal ate~i 
Kutsal ateşin yandığı yürekte kuraklık olmaz 
Cennet bahçeleriyle dopdoludur onun peşi. 

Testilis, Testilis, Tirsis'i şiire bulaştırma yine 
Ona temmuzun serinletici yemişinden ta lur. 

Kadın kokusu sinsin kekik gibi türkülerine 
Tatlı güzelliğin onun için bir çift ak kanattır. 

Bulutlardan altın arabalar koşturdum gökyüzünde yıllarcıı 
İçinde Arkadya kızlannın en gi.izelleri. 
Benim ellerim ayaklarım dikenlerden bütün parça parça 
Başımda şimdi bile eser durur o kavak yelleri. 

Dizginle yağı:ıı atlan bir arabayı durdur 
Beni indir ne olu:ı- şu gökyüzünden yere. 
Bana kaval sesinden güzel bir saray kur 
Bir yanı sana baksın bir yanı meşeliklere. 

Oturayı m yanıbaşında bir kır lal.esiııııılıı 
İşitip ürpereyim. senin ayak Sffsl.eriıııD 
İçinde dünyadan uzak biraşil bininin 
Sevcyim hep seveyim obur gibi seni. 
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Temmuz gibi sıcak vücudunun bahçelerinde 
Temmuz gibi bir hoş kokulu akşama girsek. 
Tadm denge kurdu~ altın teller üzerinde 
Seninle unutulmaz saatler geçirsek, 

Haklı aJ.a:rak nerde bizim a.rrna:ğanlar diyeceksin 
Senin temmuz yemişlerin elbette de~il bemmkilerde:a. 
Ben kendi :tıii.rkümii, sen kendin.irıJkimj söyieyeceksin. 
Yine de Y1m kav.al esiyle yanı tiıirküyle ·doya.cajım ~ 
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SEN ANA TESTİLlS 

Sen ana Testilis, boşuna solr:,rı.ın benizli yavrularına 
At, eşek etinden mamalar bulmağa ç.abalarsın. 
Bilirim ne demektir birkaç çocuklu yoksul ana 
Diyemezsin tawılar götürsün onlan varsın 
Eros sürükleyip götürürken beni sana doğru 
Ellerini kaldırıp solgun benizli yavrular, dur, d;;r. 
Kendimi sanırım bu sıra bir iflah olmaz uğru 
Göı.l.imiin öniinden ttiı-Iü cehennemlik günahlar geçer~ 

Kınlır bağnmın kalkanında altın oklan Eros'un 
Şefkat evine döner aşktan tutuşan bağnm. 
Kıyılanma çarpıp duran eski oky<ınusun 
Serin dalgalarında yatar uzanının. 

Seni sevişim Amarillis'ten pek ~ok öncedir 
İki elma çalıp saklamıştın ya koynuna Eros'un 

bahçesin del}; 
Biliyordun yemişleri yenecek balıçe Imngi bahçedir 
G<:!çmiştin Kaç kaçamak gi.inahtan, aşk gecesinden, 
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TESTİLiSE TEMMUZ ŞİİRLERİ 

II 

Temmuz orımınbrı da geçmiş gidiyor, TestlHs, 
Nerdeyse bir yıl olacak gidcli An:ıarillis. 
Her giden şeyle anmakta;'1m o güzelliğ-i, 
Artık, bana altındağın en güzel kekliği 
Üzgün türkülerden başka bir şey söylemiyor. 
En kararılık geceden kalma umutlar mosmar 
Asılıp durmakta yine başucumda hevcnk heventc 
Nerde o yemyeşil ovalor, o bin türlü renk? 
Canım ovaları kasıp kavurmakta sapsan temmuz 
Sanki bi.z de yemyeşil güzelliğe birlikte yolcuyuz 
Hiç görülmediği yerde yeşi11c mavinin. 
Henüz tatmadan bütün nimetlerini dünya evinin 
Böyle dtişünmek bile bilsen ne acı, ne acı
Yeryüzü b::ışkasının sanki biz onda kiracı .. 
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TİRS~:'c~ iL!t.~/;RİUJS 

TİRSiS 

Arkarndan sövüntüJer savummş, vatan 11aTni crcmişsııı 
Şimdi c\, 1ıi incınamıyomın bnnlan ne akla U?arak 

söylemişsin-

Gözler·inin öper gibi, okşar gibi bakışından 
Aşkla, istekle dolup taşarken insan 
Bu lahana turşusu ne anlayamıyorum. 
Şimdi bile o güzel dUşleri çöpliiğe atmağa kıyamıyorum 
Biz, nice dolgun günler yaşadık yaylasında Kırandağı'nın 
Nice özlem çiçeği açtı içimizde İrembağı'nın. 
Sütle tereyağı kokardın kuytuda koklarken yüzünü 
Seni bilmem, ben yaşardım duyguların en ölümsü:'ünü. 
Ses veıirdi kavalımda Rousseau'nun eski Arkadya'sı 
Sen insanlanının en güzeliydİn kahroJası 
Parmaklanmla ayıklardım bir bir huyundaki dikenleri 
İşittimse de görmedim kalçandaki çifte benleri. 
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AMARİLLİS 

Ben içimde kin taşımam, ne varsa hep ağzımdadır. 
Söylemiş olabilirim arkandan bir iki sevimsiz satır 
Sonra da onu söylediğimden daha çabuk unutabilirim, 
Yersiz duygularıroJ çabucak içimden atabilirim. 
Ancak, komşular bunu birtfu·lü unutmaz 
Bu gizle bir gececik olsun sarılıp yatrnaz. 
Hemen yetiştirirler onu yemeden içmeden !>3.hibine. 
Bilmezler ~i yüzyüze bakılacak dost olunacaktır yine. 
Kadınların ağzı hep tavukların bilmem neresine benzer 
Bir kadına verilen gi.z yedi iklim dört bucaw gezer. 
Boş ver kadmlann gevezeliklcrine şair Tirsis 
Merak etme senin büyüklüğünden halk değil habersiz. 
Yine sever seni arkandan söviip saysa da halk, 
Sevdiği deriyi yerden yere çarparrnış tabak 
Eger sen kocam olsaydın ona söylediklerimin bind.e biri 
Demek koparacaktı aramızdaki ilişkileri. 

TİRSiS 

Sundun bana yine bir demet umut çiçeği 
V"ar o'lgüzel Amarillis, insanoğlunun söyleyecelti 
En ~el mutluluk türkülerine doğru açılan 
O cevahirle süslü kocaman altın kapıdan 
Geçtim bugün bir kez daha düşlerimin ayaklariyle 
Bekler bu kapıda sevgiyi de, şiiri de ak saçlı çile. 
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Böyle ozanca laflar edcceğine kavalınla dert yan, 
Bizim, aramızda çok bulunmaz şiirden anlayan. 
Şiirden sözedip durursun yirmi yıldan beri 
Hani göreyim k:,>Üzelliğime söylediğin şiirleri? 

TİR SİS 

Sansabır nasıl sürdürürse yaşayışını 
Seçip yağmursuz, yaşsız kurak kaycı.lann başını 
Benim aşkını da senin kayalannda öyle yaşadı. 
Bakışlarla uzaktan uzağa sevişmenin tadı 
Benele yalçın umutlar uyandırdıysa da ne yazık 
Bir damla yağmur yi.izU görmedi o yalçın kayalık . 
.Yine de acı dağ yemişleri gibi dizeler döşendiın 
Aşkın inansız kuraklığını biraz olsun yendim. 
Yine de senin için şiirlerim, türkülerim yatmakta kuytuda 
Düşlerim münzevi nergisler gibi salınmakta suda. 
Hangi doğa, düşünden daha zengin insanoğlunun? 
Altın dizelerinde Shakespear'e söylettiği onun ... 
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Aı\IARİLLİS 

Dur lıele, o Shakespeare de dediğhı ne tür kuş? 
Yine sap:ıttın, Tirsis, benim yalın dilimle konuş. 

TİRSiS 
Sakespca-re mi? Bir İngiliz, tanndan sonra en büyiıik 

yaratıcı 

Böyle diyor o şair için yine bir yabancı. 
Şiirler yaznıış ki pes dcdirtmiş dQğa güzelliklerine. 

Al\URİI,LİS 

Sen boş ver şimdi şairkrin gevezeliklerine. 
,En güzel şiir bence insanca yaşamak, 
En tatlı, en unutulmr:z, hem de en kıvrak, 
Ona ulaşınalı çalışarak bir ayak önce 
İnsanın şiirc ayıracak vakti yok bence. 

Bu kez de şiir mi girc<:l:k ammızı.ı kanı kedi gibi? 
Kızgın kokulu özlem çiçeklcrlı:ıçan bahçemin sahibi 
Gel bu kez de senin için şiirl bırakıp bir yı:ına 
Meme verelim çocuklarımızdan en çok a~laynna. 
İlkin acıkan aşkıınızın karnını doyuralım 
Gd, şu sık pelitlikten yukan vuralım 
Varalım yurduna o nazlı kınalı kekliklerin 
Kapayalım ağzını öplişliıniizlc gcvczcliklcrin. 

AMARİLLİS 
Bakıyo.rum, şairliği çabucak tıktın dağarcığa 
Bayağı lJir erkek gibi soyunup çıktın açığa. 
Ayırt edemiyorum seni şu sıra herhangi bir erkekten, 
Bence şairliğinden hiçbir dakika aynlmamalısın sen. 
Daha hoş oluyorsun böyle hulyalı bakışlarla. 
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TİR SİS 

Demek ki sevilmek u~rune gezmeliyim hep gözün;ıde 
yaşlar)a. 

Seni görmeden gidersem kurt boğan kollarıının 
çenberinde 

Şu hertürlü mutlulukla dolu yusyuvarlak yer üzerinde 
Bacakları kırılası yazgıya bin kez lanet olsun 
İsterse şiirim unutuluşun katran denizinde boğulsun. 

AMARİLLİS 

Usunu başına devşir, Tirsis, yine çıktın Tirsis'likten, 
Bir pul verınem şiirinden uzak bil ki sana ben. 
Seni bütün öbür erkeklerden ayıran türkü 
Şu sırada yadsımağa çalıştığın türküdür ki 
İlk günden seni bende ışıtan ışığı yaktı 
Seni bende bir ölümsüzlük gibi bıraktı. 
Sen bende kaldın yirmi yıl düş değil, şaka değil, 
Sevgi diye düşündüğümde senden başka değil 
Şair bir erkek biçiminde karşıma dikilen. 
Yirmi yıldır bunu belki bir benim bilen 
Bir de biraz gevşek ağızlı o densiz Safo. 
Biraz da övünmek buyurndan kaptı bu gizi o 
Ne yazık saklayamadı bunu namusluca: 
Tirsis gibi bir çoban olur da koskoca 
Onun sevgisiyle hiç övünmez mi insan? 
Benim elimden ne gelir sen bunca zaman bunu 

anlamazsan? 
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TİRSiS 

Kaç kez eşkiya keçilerimi sürdü götürdü 
Bir damla süt bulamaz oldum bu yıllarca sürdü
Aşık olmanın bin türlü yemişle süslü şöleni 
Uzun yıllar sofrasından uzak tuttu beni. 
Kırdı defnelerimi yabani tekelerin boynuzlan 
Tepindi durdu kırlanmda en huysuzlan 
Yanına vanlamaz rodeo atlarımn -
En güzelleri geçti önümden yaşayış tatlannın 
Doludizgin bilinmeyen ufuklara doğru. 
Meterlingue'in anlatt;ğı mavi çocuklarc dnf!ru 
Yepyeni gıcır gıcır umutlarla atıldım 
Yine Arkadya'nın bir kö" ''"ind<' kiıııs1~siz kaldım. 
Mahşer'~ kaldı yeniden siiı·ü sahibi olm::ık bize 
Yine güç ver ~r:c/!iz anlaşılan di.i.,Jcdmh:e 
Güzel AmarilLis'i yine di.işlerimi;.o:de sevip okşayacağız 
Özlem in ddne nnııanmda vapav::ı lnız vaş::ıvacağız. 

TESTİLİS ÜSTÜNE EGI.OG 
TİRSİS 

1971 Haziran 

Bilmezsin ne yaJnızım ne yalnız Testilis 
Kırlanından göçtti göçeli Amarillis. 
Sen olsun bana birkaç da!ı sünbtilü fırlatmasan 
Cehennemden ayırtsız olurdu dağ, tepe, orman· 
Açmakta sende de onu andıran birkaç kır çiçeği 
Geliyor insanın yangınlı türküler söyleyeceği 
Andıkça mutsuzluktan çalınmış yasak mutluluklan. 
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Her akşam Jale bahçelerine benzeyen ufuklan 
Seyrederken artmakta yalnızlığım bütün bütünc· 
Çevinicc gözlerimikaçak scvg:ikı-ckn bir bahçe besleyen 

düne 
İki gözü iki çcşme her düşüncemin bir L'z daha. 

Kaçamak sevgilerden bir scnfoni çalan mutluluğa 
Acıklıdır, Testilis, böyle bd bağlayışım, 
Amarillis'in ardınca için için ağbyışım. 
Şiire bulamakta eski Imha saha aşk günlerini 
Özlem dcrinleştikçe şiir almakta yerini 
Böyle kuytularda ettiğim ah ilc vahırı. 
Gümüş örümcek ağlariylc süslü srıbahın 
Bir uçsuz bucahız tapınak gibi sessizliği 
Artırınca boyluboyunca duyduğum kimsesizliği 
Tcstilis, çiçek gUlücüklüm, o zaman seni düşüniirünı, 

O zaman yine a'.runurum, yine özgürüm. 
Hiç olmazsa sen bir avunma türküsü gibisin. 
Kl!laklanmda çınçın öttükçe körpe sesin 
Vcızgcçerim nemflere, nayadlara türkü yakmaktan 
Sevgiye uzaktan uzağa şairce bakmaktan. 
Ötesindesin sevmek tutkumtın hemen birk<ıç adım· 
Elle tutulabilen şiirine ne yazık doymadım. 
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Zor gi.inler yaşamaktayız glizcl Teslilis, 
Serin su başlannda yaşayan nergis 
Elbette bilmez bizim ateşten çilemizi. 
Kayalığa tırmananların yırtılır dizi 
Dikeniikiere saranların elleri kanar 
Bugiin bende de onlara benzer yaralar var. 
Sen ele bit kayalık kesilclin bir başka kayalık 
Nasıl kayar giderse ırmak yukarı alabalık 
Böylece hep sana tırmamnakta di.işüncelcrim. 

TESTiLiS 

Öyh~ pek yüksekte sayılmaz benim yerim 
Amarillis'e giden yol gibi kısa 
Bana gelen yollar şu sendeki körlük olmasa. 

TİRSiS 

Düşürme yine usuma zavallı Amarillis'l 
O ölümsilzlüğün düş olmuş kumral nergisi 
İlaç olmaz bagrımı çatlatan susuzlu~· 
Değimıene gürül gUrül su akıtan olulfa 
Benzese de onun bana düşündürdükleri 
Altın aşk taşlan değil artık döndürdüklerl. 
Benim özleınim yol almakta güçlü bir dişiye~ 
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TESTİLİ S 

Hangi dağın sünbülü bu? sonra böyle neden 
Şairce konuşursnn dümdüz konuşmak varken? 
Sözünden çok bakınahsın insanın gözüne sen. 

TİRSİS 

Çok şey söylemekteyse de gözler ne yazık 
Artık yüreklendirmiyar beni açık açık. · 
istiyorum ki elime değsin aşk, bana evet desin 
Bana davranışİyle yürekli türküler söylesin. 

TESTİLİS 

Arımıt piş ağzıma düş, oh ne güzel düşünce. 

TİRSiS 

Ne hoş insan özlem bahçesini bölüşünce. 
Mis gibi meşe yaprağı kokan onnanda geçerse hele bU 
Bin yıllık bir aşkı fetheder insano~lu 
Birkaç değersiz dakikasında yayışın.uı. 
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TESTIIJS 

Ben severim safasın1 bir su başınm 
Sütlü incirle yapılmış telerne yerken. 
Bütün orman kuşlan hep birden öterken 
Dertlerim ötüşüyor sanırım hep cıvıl cıvıl· 
Neden boş bırakılmış almaz akıl 
Kırlar güzel doğrusu alabiJdiJfne. 
Kalp inanır ıssızlıkta sevildi~ne 
Sanki aşıktır sana ordularca insan. 

TİRSiS 

Bunlar başka bir şey değil hüsnükuruntudan 
Dudaklannı çilek gibi ağzımda ezmedikçe 
Senin güzelliğini karış kanş gezmedikçe 
Artık hiçbir kuruntu beni aldatamaz. 



TESTİLİ S 

Ne de iştahlısın, haydi ordan yaramaz 
Beni yatar mı sandın Arnariilis gibi bir tas ayrana 
.Dir külek yağ, bir tulum peynirle gelmeli bana. 
Sanma ben Amarillis'i aşağı görüyorum? 
Onun ardınca koskoca bir acı götürüyorum 
İnsanoğlunun gidip dönmeyeceği yere. 
Yıllarca onun ana bağnndan içtiğim sevgilere 
Ben bir küçük karşılık olsun veremeden gitti 
Ak saçların gi.izelliğ"ini görerneden gitti~ 

TİRSiS 

Yaş mı getinnek istiyorsun gözlerimden zorla 
Neden dikildin karşın1a yavuz acılarla 
:Ben senden hoş birkaç dağ sünbülü dilenirken ı 
Nedir bilir misin o bir kucak kemikle giden? 
Sıcacık bir şeyler vardı onda şiir gibi yaz gibi 
Bakma öyle yiizüme bön bön anlamaz gibi. 
Değildi o elbet senden daha civelek, daha gik:el 
Ancak, aç bir çobana gizlice ederken el 
Güzelierin güzeliydi o senden de civelekti 
Aşık sankı onu bir bardak su gibi içecekti~ 
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TESTİLİS 

Amarillis'i övüp durmanı saruna kıskanıyonım 
O gitti gideli ben de gizli bir sıtmayla yanıyonırn 
Acılarım diken diken bağnma saplanıyor, 
İ çim de bilmediğim bir nazik çe yerlerim kanıyor, 
Boğuyor beni onu andıkça zalim luçkınklar. 
Bekliyoıum her gün sanld bir yerlerden çıkar 
Birdenbire beliriverir şu genç yaşımda. 
Yaşlandım onun gidişiyle şu genç yaşırnda. 
Anamı yitirdim çok küçükten ana bildim onu 
Kokladım uzun yıllar şefkat gWlerl açmış koynunU1 

Bundan daha ror gUnlerde etti bana analık· 
Bir dilim ekmek, çiroz denen bir kumtu1muş balıiC 
Bir ot yatak, buz gibi bir ev her şeyimizdi 
Yine de duygulanımz çitilenmiş çamaşırlar gibi temiz di. 
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TİR S tS 

Ovada gölgeler uzuyor, akşam olmakta 
Yalnızlık şakıyan bir aleşam daha bana soku!makta 
Ağıla yaklaşmakta keçilerimin çıng:ınıklan 
Şiirle. düşle, türküyle, defneyle süslü. 
O eski tatlı yalnızlık, o bol göğüslü 
Sıc--acık, elle tutulur unutulmaz anı 
Bir kızgın karanfilkokusuyla yakmakta kanı. 
Bu da insanı oburca sevişıneye doğru itmekte 
Anılardan boşuna eflatun dumanlar tütmekte. 

TESTİLİ S 

Ne gereği vardı bu işi bunca uzatmanm? 
Bir külek yağdır karşılığı sanlıp yatmanın. 
Zaman çok kısa, gammazlar çok, yaşayış çok dar .. 
Gizler ikiınizi kem gözlerden şu taflanlar. 
Haydi çabuk, az söz. az şiir, daha çok yürek 
Bilirim, o da yaşlı bir çobancia bulunmaz peko 
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