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MECÜSİ GÜNLERİ 

1. 

mecüsiyim, mecüsisin, mecüsi - ateş yakar 
çekilip mağaraya gelincik olmak da var 
bağbozumu düşleri yanardağlar ararken.-

akşam ki bir çocuktur, saçları kısa kırpık 
avucunda aşklardan esirgenmiş bir çığlık 
terkedilir masalar sabaha vakit varken.-

ama siz gülümseyin, nedir ki hayat başka 
nar tarlası düşleri apansız gelir aşka 
o gündüz değinneni iplikleri sararken.-

ölüm de öyle işte, yoklar dal uçlarını 
katlansak da nafile çözüp sonuçlarını 
akşamlar atlasını ecsetlere sorarken.-
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2. 

siz son meclisisi bütün güzel dinlerin 
biz ise öylesine peygamber telaşında 
kıyısından kolayca kırılan ipliklerin.-

sahi, sevincinizle katılınca geceye 
bir deli pınar olur kururdu akan sular 
gölgesi az gelirdi şizofren kirpiklcrin.-

kayıt-kabul şartları, hangi din inkar eder 
gülümser bir ucundan bindiğiniz trenler 
acının orta yeri hücrenizden de derin.-

biz ki dolunayların som altın ipeğinden 
kefenler dokuınuştuk bir bakış özleyince 
bakınca görülen ne, bilıncyin bilinmeyin.-
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3. 

yaşantılar eskitir zamanın goncasını 
ağır elınas göğüsler kendini yİnelerken 
() peygamber isa mı vurunca asasını 
iimürlere serptiği binlerce çakır diken.-

kimdikuzey kı:ılası, kimdi acıya yelken 
o ürkek dirimierin kaydını tutan kimdi 
h ir cesedin dutmını omzunuzda tütcrkcn 
kaç cinayet sırada, sayılınıyor ki şimdi.-

ama siz gülümscyin tanrılar kurban ister 
lannlar kurban ister ve bulur kendisini 
bütün eller semada: "n'olur yüzünü göster, 
ve bir kez olsun duyur yeryüzüne sesini!' 

siz ilk meclisisi bütün güzel dinlerin 
belki son akşamdır bu, öyle dost öyle serin.-

hilmeyin bilinmeyin.-
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MUHASEBE 

ufak tefek kadınları sevdim hep 
pek ıııüştcki olımıdan bcklcdim yollarını 
boynunıa dolanıııış bulunca kollarını 
kurtulmak için çırpındıııı sadece. -

içime çöreklenen bir akrep seslenirdi 
hemen: saydam bir yürek ta;;ıdığını 
unutma sakın, böyle bağlanmaların 
sonu gelmez, ayrılık yakııı.-

neydi o zaman bütün o acıların anlamı 
aveuıııa sigara basıp yuınrukladığıın canılar 
neden kırılırdı birden, neden mesela ley la 
be~ vakit kanatırdı delik deşik yaramı.-

tarih şeritl erinde fazla yer tutmasa da 
hfıla dipdiridir biııııaz dolu akşamlar 
üç çocuk emz.irmiş göğüslerine tapanlım 

yarım kaldı çok şey, yarım kaldım . -
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:;;ükran vardı bir de, kehribar olan kadın 
nasıl da görkemliydi yoksul gecelerimiz 
ııc dünyalar bulmuştum kirpik gölgelerinde 
londra göklerinde çınlarkcn scsimiz.-

orhan veli gibi sayacak değilim elbet bir bir 
ııakışlıdır her isim gurbetin yay burcuna 
harcandı bazı şeyler, bu gidiyor gücüme 
iilüme eksilirkcn neye yarar ki şiir.-

insanın aşklarıyla tanımlandığı bir çağda 
yaşamak isterdim ben, kaydetmek kolay 
olurdu belki üzerine ay düşen medisi bir 
ı~cceyi, yürekler adresi belirsiz kıyılarda tüterken.-

lıcn yorgun ınüsveddesi bütün büyük aşkların 
gezerim kıyısında beyhüdc akşaınlarııı.-
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DEPREM 

iyi ki göğüsleri var kadınların, yoksa 
nasıl dindirirdik anne hasrctini , büyük 
bozgunlardan sonra gidip nereye 
konaklardık, dişellerimizde yarım elma 
sevinci, dudaklarımızda tuz.-

yalan elbet sütten kcsildiğimiz, her akşam 
ağzımıza bir meme uzatılır belki diye 
adımlarız kaldırımlarını kentin, üstelik 
biri diğerine hediye gibi serilirler 
caddelere, göğüslerinden ileride 
yürüyen her kadın, mazruf kadar 
maksactın da mümkün olduğunu 
çarpar yüzümüze, ihtimal bunun için 
nıübalağa yoksuluz.-

hayır , ten hazzı değil sadeec önünde 
eğilip secdeyc durduğumuz, yorgun 
başımızı kenarına koyduğumuz bir 
kehribar ırmak ol mal ı , içinde saydam 
çakıltaşları memebaşları gibi ışıldayan 
bir ırmak , ağzımıza doldukça boğularak 
koşarız yine de koyu taraflarına doğru , 

nedir öyleyse bir göğüstc bulduğumuz . -

bir göğüsün gölgesine konaklayınca ını 
farkedilir yoksa, freudyen gülüşlerlc 
yaralı ama inadına duyarlı, 
ve paramparça bir insan 
olduğumuz . -
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GECELEYiN KADlNLAR 

ışık mı esirger yüzlerini yoksa kıstırılıp 
kaldıklarına mı yanarlar, biri bir sokak 
lambasının kuytusunda biraz göğüs biraz 
il'n, diğeri makyaj tazeler yüksünmeden.-

)'.i\lüp de geçer öteden biri, jelatin bir dudak 
lıt:sler ayn9yla kendisini, arzuları ödünç 
•ılınınış bır geccden, kuşlar havalanır kendiliğinden 
kanatları kırık hasretlerin adresini sorarak.-

ı~ık ını esirger yüzlerini yoksa omuz verdikleri 
gece midir hep, üstten bir düğme çözüli.ir birden 
lı ir ömürdür belki de yatağa serdikleri 
f•,ızli bir öç alınır sanki tüketilen her bedenden.-

lıilinmez ki asıl kimden.-
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TEN 

bu kalçalar göğüsl er öldürür beni bir gün 
sevdiğiıne değil de ö ldüğüıııe yanarı ın . -

saçl arı nı savurup yüzüıne gülen genç kız 
nedir ımıradın salı i bir küçük hi kaye ın i 
giirüciiye çıkın ı~ s ın bütün göğüslcrinlc 
adımı czbcrkrken beni unutma c ıni.-

cliıııi tutsan keşke tutup kalbine koysan 
dokunup iiyles ine bir ınasa l edi nird illl 
ürperirdin mutlaka biraz aşağ ı insem 
ümür boyu tutkuyla teninde gezinirdiın.-

uzun bacaklarıyla karşıdan geçen kadııı 

son sevişnıcnin ha zzı mı kirpiklerini ezen 
nas ıl da davetkarsın meelısi hir geceye 
aldığın i lk yaradır avuçlarınıda gezen.-

y ırtıııacın dan yadigür alnıında kurşun izi 
derin bir giilgeydi i şte aklımı karıştıran 

şöyle bır bakacaktım başka aıııacıııı yoktu 
serin bir biilgc ş imdi biz.lcri buluşturaıı.-

ye ryüzünün bütün gii ze l kad ınları , uzak 
bir liıııaııda bile yoklarım ka lbinizi, dile 
kolay. size adamıştık kendimizi, yaş ları 

geçk in ömrümüzlin artık mezar taşları.-

kıyısında gecen in i sıni ni zi ana rıııı 

öldi.iğüıııc değil de , scvd i ği nıe yanarıııı .-
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MED-CEZiR 

cğilsenı üzerine nemlcnir gözünı birden 
ellerimkandillere gider kendiliğinden.-

hanyoda seni bekkr kolu kıvrık bir borııoz 
kıvırıp unutmuşsun kıyanıaın ki ~ıçınaya 
soluğunda ~urada, dağılınaınış duruyor 
uzanıp öpeceğim hazır hemen uçmaya.-

bedeninin izini benimsemiş bu yatak 
ııe kadar tcpinseın de /.crrcsi silinmiyor 
yastığın üzerinde saçlarından birkaç tel 
ne zaman bınıkmıştın hatırlamak neden /or.-

gözlerin tk lJLırada kıvılcım kadar diri 
ibadet kadar keskin gö1.lcı-iıı de burada 
olmasa ne yapardım doğrusu bilıniyoruııı 
sen bana bir ülkesin bense kiit;lik bir ada.-

baktığın ayna bile kırılnıamışsa hfılfı 
ümidimin cbrlısu ruhuında bir emektir 
beklcriın kaiııatm ıssız gecelerinde 
seni sevmek biraz da bu bekleyiş demektir.-

eğilscnı üzerine ııcınlcııir gözüın birden 
cllerim mendillere gider kendiliğinden.-
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YERYÜZÜ AGIDI 

-ani için -

toro n to ' da ayşe ab la ' nın I ok antasında 

adına aylar ç i zdiğim bir kadın vardır 
gezer usul usul masaların arasında 

göğsünün yarısı istanbul, diğer yarıs ı 

bir ömrc nakı şlanan o tuhaf acılardır.-

nıüşteki değildir yine de, sürüklcnirken 
bir di yardan ötekine, yakı ş tırır alıımı 

aynaya bile, üzerinde serpildiğ i ülkeyi 
yc_ryüzüylc barıştırır , ch gazetec ilik 
var ya serde, bir türkli çökünce içine 
çatalla bıçağ ı birbirine karıştırır.-

istanbul' dan kanatianan bir gü vercini n, 
göğüs lerinin arasına konmak için çırpın 
dığını , bils in isterdim, o şimdi gezinirken 
toronto ' nun aşkiara adres olan sokaklarında, 
resminin üzerine kazarii düş tirdüğüm iki 
danıl a gözyaş ın ı , bulup silsin isterdim.-
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kolay değil biliyorum, insanın ayaklarının 
altından çekilmeye görsün zemin, demin 
buradaydı desem de nafile artık, içine 
doğduğum bir ülkenin utancı biner omuz 
larıma, otuzlarına varmadan kıblesini 
terkeden bir kadın, bir fotoğraf karesine 
dönüşür birden, bir yanında tayvanlı bir acı, 
ıliğer yanında yürek burkan bir sancı.-

vaktiyle londra' da yaşarken bir mülteci 
ıelaşıyla, olur olmaz balıaneler icat edip 
giderdim kıyısına okyanusun, ate:;;iyle 
yüreğimi yakan bir de hasret olurdu elbet, 
savrulmak dert değildi, bakardını öylesine 
kim nerede küçülmü~, kimler kabrine gurbet.-

ıoronto' da ayşe ab la 'nın tokantasında 
hayli ürkek bir kadın munıları yakıyor 
arada dışarı çıkıp istanbul'abakıyor 
ve gecenin geç bir saatinde soruyor kendi 
kendine: ilk neresinden yaralarm aşklar 
a:;;klarla aramızda şimdi k ı ta lar mı var.-

yüzünü yerden kıskanan ve her şimşek 
çakınıında ısianan ermeni bir sevgili, 
bir bahar dalı gibi geziniyor nıumların 
arasında, bir tarafını uzak bir ülkede 
bıraktığı belli, bir tarafını taşıyor hala 
çantasında, toroııto'da ayşe abla'nın 

lokantası'nda, her akşam kendi halinde 
bir ayin vardır, yurtsuz kılan bizi gülüm 
kıyısına çiğ düşmüş ürkek lıaritalardır.-
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ELV AN 

34 rılakalı ye:;;il bir polo 
saydam bir su gibi ortaköy' e aktı 
dolnıabahçe önündeki ıslak çınarlar 
ve caddelere dökülen klilliyctli 
mik ıanla lı iizlin, işi -gücü 
bırakıp arkasından baktı.-

34 plakalı yc~il bir polo 
kaldırııııda yenik bir adaııı bıraklı 
adaııı dcdiysek o da kendi çapıııda 
ıniyop giizlükleri teltel burun 
keıııiklerinde, avuçları hayli fişinCı 
yaııgııılara zaten, yine de kuşanı rı 
bütün cesarclini, bir sigara daha yaktı.-

J4 rılakalı yqil bir po lo 
neredeyse kendine çarpaeakıı 
otomobilin içinde ürkek bir kadın 
kadının i\~ınde eksik bir erkek 
iıLT ıralik ışığ,ında iirpen:rek 
et1fıtun çantasına davrandı birden 
gözbebekleri sanki biraz ıslaktı.-
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14 plakalı yqil bir polo 
rengine rağmen hayli kuraktı 
~eride kalan adam dü~ündü biraz 
lıayat denikn ~ey hepten çorak lı 
antalya gecelerinde bir çift kiraz 
gezinmişti dudaklarında i~tc 

k iraz ı ülkesine zaten bırakacaktı.-

14 plakalı yeşil bir polo 
saydam bir su gibi ortaköy\; aktı 
kadın giderken kıblcsine doğru 
ı·ısküdar Ül'.crinde bir şimşek çaktı 
lıir alev yaladı boğaz'ın sularını 
lıir alev düğüııılcııdi adamın boğazında 
dokunulsa tetiğc sankı ağlayacaktı 
bebek yoku:;;unutırınaııırkeıı bile 
kadının ellı:ri sıınsıcaktı.-
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AÇELYA 

1. 

tanrı 'nın işine bak ki sen 
gidip seul'de bile, 
kenuisiııe hamile 
bir açelya buldum hen. -

ama nas ıl güzeldi, nasıl masa ldı birden 
bir deprem tclaşıyla geçti kirpik lerimden 
scul'de törpülenen akşam üzerlerinden 
bir ağıt kaldı artık, bir de a<;clya şimdi.-

kendisine ta~raydı , kendisine gurbctti 
s ığındığı sahiller ömürlerc bir dcrtti 
ı ss ı z lığa dircnip ne ağıtlar üretti 
isıninc gül serptiğim nıulıa yyd scvg iliındi . -

geces ine gül döken çocuğuındu o benim 
ağıtlar ağ ırlarkcıı bulduğuındu o benim 
ona armağan olsun varsa artık bedenim 
sorsanız ccvabım yok, sahi açelya kimdi.-

tanrı'nın işine bak ki sen 
gidip scul'dc bile 
kendisine nafile 
bir açel ya buldum ben.-
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2. 

bir damla köpükten yaratıldığında sen 
ırınaklar yoksul kalır elierin ıslanırdı 
dudaklarından kirpikierine doğru esen 
lıcr rüzgar rüyasını annenden kıskanırdı.-

sonra akşam olurdu, yoksul kore akşamı 
bir bulut kaynar gider ırınağa yaslanırdı 
bira bardaklarında yitirilen her hüzün 
doğduğun yeri bile görmeden uslanırdı.-

kıyısında ırmağın bir orman uğultusu 
hem İzmir, hem de seul hep senden beslenirdi 
kör kandil arayanlar akşama yenik düşüp 
şiir kokan ismini geceye seslenirdi.-

tekrarlıyorum ben de: açelya yurduın benim 
görmedin yeryüzünde mülteci olduğumu 
keşke senin isminlc dokunsaydı ketenim 
anlar mıydın acaba sende ne bulduğumu.-

!?Cil 



ALAATTİN KEYKUBAT 

bugün 
üsküdar'ın bütün ölülerine 
ve karacaahmet'iıı dirilerine 
fatihalar gönderdim olur olmaz 
sebeplerle, erdcııılerle ve sefaletieric 
örülü öıııriiıııc bir ba~ka gii:;lc haktım 
hatıralar ağır ağır binerken omu;Jarııııa 
kcııdiıııi serin serviierin gölgesine bıraktım 
bilcklcriımk· aceııı klirdl bir yascıııiıı 
kc~kc alaaltin kcykubat'ın olsaydım senin.-

usturayı kapatıp yürüdüm sona doğru 
yırtık haritalarda yitip gitıııi~ sel<.;·uklu 
~a~ırdıııı birden, ayaklarımın altından 
sanki kendiliğinden, kaydı ı~te ;cıııin 
hirkat; ıııc:;.ar ta~ ı daha okusaydım kqkc 
birkaç öıııriin dalıa kıyısına sokulsaydıııı 
kL:~kc al:ıattin k<·vkııbat' ııı olsaydım senin.-

kalıyor llL' de ol:.ı siiylenıııcını~ Ü\·-bc~ söz 
balılı <;iikcrtıııck ıcin gelincikler kalıyor 
hi ı de ürkek h ir\ ~ıgımır cinnet tcınrinlcriııdc 
yanıııayı bilen.'> <i' ek nerde olsa yanıyor 
yii/.üııü giirdiiın sonra, tutu~tu kırpik!crim 
kc:;;kc :ılaattin kcykubat'ın obaydıııı senin.-
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~l'il bilmezden gclirsin, kanatma:r ruhunu 
:ı rtık akşam lar, ezanlar düşerken minarelerden 
hir acem seecadesi ;sibi gczcrsin elden ele, 
oysa ben, bir güle ben:retıneye bile 
kıyamazdım seni, gözbebeklerine dokunınaya 
doyamazdım, şimdi artık nafile 
lıir aşkın c<.:naze naınazına çağrılır cemaat 
kanarayak uçları cbrüli bir kefenin 
keşke alaattİn kcykubat'ın olsaydım senin.-

:ılı tesbihinıin kchriharı, 

biiyle midir hayat sizin ıııcıııleketlerck 
ı\·iıne s:ıldığın akrqıkre mat. ebik 
ıııcn bir suıılıalıarı kucaklıyor ~ı ındı kaiııat 
ııtanır alaaltin kcykulıat_ 
lıcn utanırım 

:ıına heylıat.-

alı peygamberin yadigarı 
adresi sende gizlidir lıülfı 
ınağara kapısını örten 
iirümceklerin. ünleııelıi lir 
bir aşka türkü söylerken 
çocuklar, kcşJ.;e 
alaattin keykubat'ın 
olsaydım senin.-
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VAHA 

varlığını fırsat bilip 
bir vaha edinmi~tim kendime 
kuytularında serin mercanlar 
barındıran bir vaha 
hani insan günün birinde 
ve arzul arın en dcrininde 
yakın olur ya allah'a 
i~te öylesine bir vaha.-

:j iındi 

yokluğunu fırsat bilip 
salıralar giyiniyorum ey niıııc 

denk dü şürcbilirseııı eğer 

k i rp i k leri ın i k i rp i k leri ın e 
' zaten bir sa lıraydın sen' 
diyorum kendi kendime 
salıranın çöl olduğunu da 
yenielen öğreniyorum . -
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günün birinde sana 
hani mi moza apartınanı' nda 
yürürken göğüslerinden kiripiklerine 
doğru ve ezanlar kanatırken ruhumu, 
'senden sonrası yok' demiştim 
erguvanlar çiçeğe dunnarnıştı daha 
ve sorulması gereken hiçbir hesap 
sorulmamıştı 

hesap geride dursun 
nasıl olsa bulursun 
seni ölümüne götürecek ıı·eni 
ayakların ineİnİr 

ziyade yonılursun.-

hense, 
artık nedense 
ı;ekip fotoğraflarını önümc 
intiharı deniyorum 
hiç değil cesedimc 
mukayyet olur musun.-
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SEVİNÇ 

zi verbey'den kazasker' c doğru 
kentin en uzun caddesinin ortasında 
birkay kıblc ve birkaç çckita~ı durur 
caddeniıı solunda hen. 
sağıııda sevinç oturur.-

falıreıtin kerim gükay'dır caddeninadı 
'ıninibüs yolu' diye bilinir kaıııu tar~:fıııdan 
eskiden sıradan bir yoldu i~te beni ın iyi n 
~imdi solunda bir yeryüzü haritası göze yarpar 
sağında yazılmayı bekleyen bir destan.-

kentin en kalabalık caddesidir aslıııda 
üniversite bir yandan, bir yandan hastane 
ve bitmeyen bir tratlk, artırır ııüfusuıııı her an, 
scviny'le ben, cl ele yula \·ıkınc<ı ;.ivcrbey'dcn 
veya ka-easkcr\!cn. sakiıılqtiririz koca caddcyı 
1.aıııaıı z.aııwn.-
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sokakların arasından, ümraniye'nin bıçkııı, 
sarıgazi'nin hırçın gençleri akar, sağır kentin 
~izofren çocukları, bir ba~ka dünya oları 
lıağdat caddesi' ne özlemle bakar, 
anlayan gözlerle yürürüz aralarından 
anlamayan gözlerle yargılarlar bizi 
kirpiklerini bile kırpmadan.-

kazasker kayıtlardan dü~crkcn 
sevinç'in omuzlarına dolanının ben 
sevinç pannaklanına dolan ır, geç 
veya erkc:n bir t<.:lfı~ c:diniriz. soldan 
lıir boyratlık ku~atır caddcyı, 

usulca çıkarız bi; sağdan -

a:;;k güzdle~tirir bizi caddc'ye rağnıcıı 
lıalkın sevgisi oysa, sanki nazar boneuğudur 
kırılır göz dcğincc: üzerine, söz değince kırılır 
dükülUr sokaklara birkaç damla kan, kör kaınuyu 
uınursaınadan, sevinç 
uzanır dudaklarınıa birden, 
lıirkaç cinayet daha 
silinir sanki 
lı ari ta dan.-

aıılaşılmıyor salıiden de bazı ~eyler 
yaşanmadan, ya~\anmadan.-

/31/ 



İKiZ 

belki yanlış belki doğru 
ikiz kardeşiydi ebru 
aynaya yüz tutan sevinç' in.-

biri ürkek ve sakin 
diğeri derin bir öfke 
kuşanır atlasını 

dili seriipa keşke.-

kimi zaman da tersi 
ebru kar kandilidir 
baktığı yerde mendil 
ıslanır birdenbire 
inadına bu demler 
sevincim gelir aşka.-

bakıp da geçernem ki 
ikisi tanı da annem 
birinde ömrünı vardır 
ötekisi cehennem 
yüreğim yanar gider 
ölürüm o da başka.-

kim kimin ikiziydi 
kirndi sahi öz annem 
siz orada durunuz 
isteseniz de gelemenı 
yerinde yeller eser şimdi 
eksilnıeyen bilincin.-
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VEDA 

v,l'ldi oturdu 
knnuştu biraz 
k ı rp ik kıvılcım 
v,ii:ller buzdağı 
hıığırdı hatta 
nken bir niyaz 
yaktı içimi 
lıaksızdı ama 
hllyleydi hayat 
direnmedİm de 
sııstum sadece.-

bitmişti masal 
rüya bitmişti 
vurup kapıyı 
,·ekip gitmişti 
sarsıldım, evet 
kırıldım, doğru 

alı bu cemiyet 
kalbirnde ağrı 
lıanyoya koşup 

kustum sadece.-

cinayetti bu 
hem de intihar 
lıahar düşleri 

~imdi tari'ıınar 

dışımda huzur 
içim sonbahar 
.~üzün hükmü yok 
sustu şarkılar 
kırılmadım ki 
küstüm sadece.-
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gözüınü dikip 
baktım resmine 
dönerken ba~ ıııı 

ınunılar sönerken 
ko~tuın yatağa 

kokuydu i~te 
kalınıştı senden 
bir de saç teli 
öptüın hüzünle 
di ş i z i duran 
bi le k leri ın i 
kestim sadece.-

kan usul usul 
<ıktı, usa ndı 

can usul usul 
bıktı, usaııdı 

sevin<; ne sandı 
ben ne sandım 
baktım aynaya 
ayna usanclı 
hakikaıse bu 
ben de usa nd ıııı.-

sustum sadece. -
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ÜZÜNÇ GAZELi 

şimdi gidip yataklara vurınalıyım kendimi 
dı~ı lacivert, içi mavi battaniyelcrc vurmalıyıın.-

koyu bir karanlık çökerken üzerime, aynanın 
karşısında bile çırılçıplak durmalıyını.-

aşkiara yakı~aıı bir yüzüııı vardı eskiden 
ayııayı değil artık, yüzümü kırınalıyıın.-

susuyorsuıı sürekli, ağır bir kilit gibi 
lıuna rağmen bir soru daha sormalıyım.-

yaraya merhem olur ımı, uınudum yok gerçi ama 
lıütün çalar saatleri yeniden kurmalıyım.-

:ılı kehribar aydınlık, ah nılıumun adresi 
seni ben ~imdi artık nerede bulınalıyıın.-

ııerede bulmalıyım.-
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NiYAZ 

çekip kendini kenara 
biraz aynaya baksan 
yahut bıraksan , ara 
sına yolların, arasıra 

bir bahar gibi aksan 
kıyıda duran yıllara 
terketsen biraz kendini 
u uza k uçurumlara 
göz görse de yanılır 
zarafet sınar seni.-

ömür dediğin ne ki 
dolanır burcu akrep 
acılardan mürekkep 
bir yazgı olup çıkar 
anlamıyorsun sanki 
insandır bir gün bıkar 
bir ben değil inan ki 
:ıhbaplar kıııar seni.-
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ıışklar kıyıda dursun 
bırak eğilsin gölge 
istersen bulunursun 
terkettiğin her bölge 
,·eker ırınağa seni 
biraz kendine yelsen 
yahut ayna tüketsen 
belki de durulursun 
ısmine gül dökenler 
ehabil sanar seni.-

hu eksik maruzatın 
kandil olsun kıblesi 
yahut solgun bir mendil 
boğarken son netesi 
L·dindiğinle yctin 
nasılsa cinayetin 
aşkiara sunar seni 
~u tuhaf cemiyetin 
gün gelir edep üzre 
göklerde yanar seni.-

bir ben değil inan ki 
ııhbaplar kınar seni.-
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EBRU 

kelimeler biriktiriyonını hayatını hakkında, 
yorgun ccınselcr gibi omuzlarıma binen kelimeler 
gülde abdest lazeieıneyi unutan her kelime 
saçlarınıdan çekip kaıııüslara vuruyor beni, 
her kelime kendiliğinden bir kabüsa dönü~üyor 
tutarlı bir cümle kuramıyonıın buna rağmen.-

yumruklarını taze bir çocuk mezarı sanki 
yeniden tkııcııiyor nıcyhfınc ak~aınlarıııda 
keıııiklcrlc <;elik-çoıııak oynayan kelimeler 
bile diııdirıniyor akrebin saııcısıııı, artık 
bütün kitapları yeni ba~tan yakabilir, 
tanrı 'nın kar~ ısı na yeni bir yüzle çıkabil irim.-

yine de <uılatıııak isterdim sana, oğullarının keınikleıini 
kucaklayan bir babanın yarı sarho~ saltanatını, 
yahut henüz buluğa ermcıni;; kızının gclin\iğini 
kanla yıkay<ııı bir annenin yerinden yüksünıııeycn 
suratını, yitirirdi belki bütün kutsal kitaplar 
alınlarda bir leke gibi duran mahremiyetini birden 
sen de ürperinlin akla rahmet olan cinnetindeıı.-

kelimeler biriktiriyoruın senin için, matarası bombo~ 
askerler gelip geçiyor cesedimin üzerinden, 
kaldırımlara bile yüktüm eskiden, kaldırımlar 
bana yük şimdi, kimin le hesaplaşacağım ki, 
insanlar eğleniyor sınır boylarında, tanrı dersen 
senden değil kendisinden müşteki.-
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~l'll, 

~·.iineşli 'den karta!' a sürüklenen 
lıir servisin ön koltuğunda savursanda saçlarını 
ııkreptir bu, gelip yıkar bir gün bütün inançlarını 
ıki oınzunu ve bir göğsünü güneşe tutarsın 
pendik civarındaki her cinayetin hesabı da 
.'iL'ndcn sorulur artık, kan yürür parmak uçlarına 
lıir bahar dalı gibi dahil olduğun bir ömürden 
lıir tebessüm bile bırakmadan çıkarsın 
katlanarak bütün sonuçlarına.-

ı\·iındeki akrebi çoktan çayırlarasaldım 
yorgun ccmseler kendi halinde bir ınayın artık 
lıır sen vardın kclimelerle bezeli bir atlas gibi 
lıeın kelimelere hem de önüiriere gidilireli senden 
·;enden nereye gelinirdi bak onu bilmiyorum 
alnımdaki çıbaııları yerlqtirdiın yerine yeniden 
yüzüm yok artık yeryüzüne yüz tutacak 
ııtanıyorum kelinıelcrdcn.-
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İKİNCİ BÖLÜM 



sürüncemede kalmış bir başka karşılaşma 
anına dair dipnotları bahsi 



MU AMMA 

-tu/u/c! ve !ta/im a.{;!Wi!,/11 i('i!l-

yiin:k, karaciğer ve lcıı, 
b(:den esk ir sırayla 
bilinç ise hep diri, 
söyler bir başına, 
yitirdiği 

o eski ~i iri.-

geçmi~iıı tclil~larıyla yüklü bir tren 
o uzak ülkeden gelen bir arnıağandı sanki 
gidiyor birer birer, giiz giire göre üstelik 
çürüyor, nı: gemi ne yelken. seyir iklimlerinde 
yaldızı yitik bir <ıyna sadece. her gece 
kıyısına yıkılıp iiınürlerc baktığımız 

baktıkça bıktığıınız o ezcli ınuanıma.-

fakat bilinç hep diri, arzuyu bir beden zinciri 
gibi alıp kuşanıyor, iri kelimeler nasıl da yük, 
dağlar dağları dcvirip ~öylüyor aynı şiiri 
çökiik omuzlarına yüklenen her atlas 
çı:kiyor ayaklarından o ınalının keneviri 
kanat gölgı:lcrindı: karanlık bir ilkyaz.-

yürek, karaı:iğcr ve ten, bir bedenden 
ta~ra düşen diriın haritaları sanki, omuz 
başlarmda gezinen tclilşlı bir denizden 
pek bir şey kalmamıştır, fakat bilinç 
hala diri, dizlerinin titremesine aldım1adan 
kuşanıyor aynı kafiyelcri, kirpiklerini yar 
gülüşlcrindcn kaldırmadan üstelik, 
de ki tarihten hiç ders alınamıştır.-
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nasıl da arzulu, oysa ürkek, ürpererek 
bakıyor çürüyen atlasımı bedenin, hayli 
seyrck saçlarında geziniyor elleri, sussa da 
bir şey dcği~mcyeeek, konu~uyor buna 
rağmen, kelimeler kerpeten, dilleri 
zencefil, tırnıanıyor yoku~u engerek 
muamınü bu olsa gerek.-

terkedilen her beden, bir yokluğa 
sürükleııirkeıı eskiden, yeniden çıkıyor 
karşısına yeryüzünün, bilimlerinden 
kuşkuluyduk zaten, satır aralarında 
gizlenen ku~luk vakitlerinde, 
bakılıyor aynaya hep birden 
sahi siz kinıdiniz, 
sesinizin yankısı kadar 
bile değil ıniydiniz.-

değişmiyor soru mı n seyri: 
çürürken her şey ışık hızıyla 
bilinç neden bu kadar diri 
içimize bıraktığı ürkek sızıyla 
özleyen kim eski kafiyeleri.-
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NEMFOMAN 

kendi halinde, hatta hayli mütereddit 
bir kadındı önceleri, solgun bir sokak 
arasıydı sanki, elti ve görümceleri.-

selam bile vermezdi oysa, üstelik 
hazırdı bahanesi: aynalara yol alın 
dığında, ayna olmak gerekir, kalın 
dığında yollarda her şey akrep, her 
şey zehir ve susarak ekledi sonra: 
annesi, bir anne müsveddcsi, babası 
derscn, dik kolay, uzaktan akrabası.-

ortaköy'de 
öylesine bir akşamdı, geriye çekip 
kirpiklcrini, göğüslerini masaya yasiadı 
peçetenin kıyısını oyup sonra, ürkek 
bir telaşla, güya sezdirmeden geçmişini 
kucakladı: 'bunlara ilk dokunan 
babaındı benim, alkol kokardı nefesi, 
inan tuhaf oluyor insan, babası tarafından 
öpülünce göğüsleri, zihnimde kalan 
en belirgin imge: 
köpük ve kan.-' 
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'şimdi gördüğüm her bedende, babamı 
arıyorum ben de, kan kusturmak için 
değil sadece, bilinsin istiyonım, her gece 
bir bedenden diğerine taşınırken niçin 
yetinmediğim, bilinsin istiyonım, nice 
genç kızın katlinde babası vardır 
gerisi ise artık karanlık sarnıçlardır.-' 

ey kızların eynine kefen biçen babalar 
sayıya gelmezsiniz ciltlerc sığmazsınız 
tarihe yüz çevirir yüzsüz de kalmazsınız 
odalardan arsızca gelip geçen babalar.-

kendi halinde hayli makul 
bir kadındı önceleri 
clti bile beğenmiyor 
artık görümceleri.-
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YENİKÖY'DE BİR AKŞAM 

--III eli' 11111\'iiV. giJniil fW("uct w· viieel dc111irel i\· in-

bizim yücel bugünlerde 
çoktan unutulmuş mezartaşlarını 
okuyor divanyolu' nda, bir i talyan 
bilim adamının yazacağı kitaba 
katkıda bulunmak için, sağında 
pathşah mezarları, çocuk mezarları 
solunda, soluğunu yadırgayan solgun bir 
sokak arası dokunuyor sesine, tel5şlarını 
esirgemeyen bir nıüezzin sayılmazsa 
~fıyet, engel olan yok kendisine.-

bu s5yede öğreniyoruz biz de, bazı 
küçük mezarların neden ziyaretçi 
beğcnmediğini ve neden bazılarının 
kapıdan geri çevirdiğini fatihaları bile 
bir yılbaşı arefesinde, mezartaşlarının 
nihilizmine boyun eğmek nafile.-

derken mete bey dolduruyor boşlukları 
gönül hanını'ın serin kirpikleri eşliğinde, 
erken ölen kimi çocukların, -'her ölüm 
erken ölümdür' diyen kimdi- rahimdeki 
kıvrılışa denk düşürülüp gömüldüğünü 
söylüyor eski kültürlerde, televizyoncia 
kötü çevrilmiş bir belgesel eşlik ediyor 
mete bey' in sesine, birden, firketeleri 
kayıp bir önırün örüldüğünü farkediyorum 
ben de, yanlış bir tren bekliyor sanki 
bir sonraki peronda.-
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yeniköy'de bir akşam, lodos yokluyor 
pencereleri arada bir, uğrunda ömürler 
eskitilmiş bir şehir hatırlatıyor kendisini, 
mezartaşlarına denk düşürerek sesini 
okunmayı bekleyen bir şiir olduğunu 
fısıldıyor belki de ezgisini bir tırpan 
gibi kuşanan kandillere, bir kan damlası 
halinde düştüğü mendillere, atlas diyorlar 
şimdi.-

boşuna yücel' in ve i talyan 
bilim adamının çabası 
okunmayan bir mezartaşı olacağımız 
günler, uzak değil bizim de, 
-sonra gelsin düğünler.-

yine de, 
çürürken direnen 
bir şey var 
bedenimizde.-

;47/ 



MÜHÜR 

bu akşam, 
pek fazla öksürüp aksınnadan 
ve çocukları uyandırmadan 
buldu ayaklarım, 
üzerine kapanan 
mührün adresini.-

dışarıda bıyık titreten bir kar 
terkedilmiş bir ülkeden kalan 
ve kıyılarına akrep bile konaklamayan 
son yadigar gibi kuşandı gölgesini.-

zulmün tek sığınağıydı belki de 
de ki yerini yadırgayan bir küheylan 
yahut aceın telaşlarından edinilıniş, 
gümüş salırasında derviş ağırlayan 

acemi bir İtalyan, saydam jiletlerle 
dilimliyor sesini.-

derken gençten hayli delişmen 
bir genç kız, saçları iki ağır örgü, 
kirpikleri müsveddesi yüreğinin, 
bileğinin kıyısında kalan son 
treni de sürüklüyor ülkesine, 
uçan bir gülümsemeyle silerken, 
dudaklarında 

ihmal edilmiş bir yaz gibi 
gülümseyen 
kiraz lekesini.-
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bu akşam, 
pek fazla mektup kenan kıvırmadan 
ve zarfın mazrufa ettiği eziyete aldırmadan 
bedenin solgun geçmişiyle ağırladım 
üzerime düşen dünya haritasını, yasını 
tutmak için henüz erken olsa da 
biliyorum artık, nafile ibadetlerin 
çoktan kuşandığını mekkesini.-

plastik bir ·nühürmüş meğerse 
bundan olsa gerek, tıpkı bir 
engerek gibi kulak kesiliyor 
yitirdiği her sese, bense merak 
ediyorum hala, yoksa tarifeli 
küçük asya trenlerinde mi 
boğmuşlardı 

meclisilere 
ağıt 

olan 
nefesini.-
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MÜLTECi 

kendi halinde bir londra g:ecesiydi işte 
aynayıkanat bilip özlerdiın istanbul' u.-

bakıyoruın şimdi ne kaldı geriye diye 
malılır bir karanlıktan başka bir şey 
bulamıyorum pek, bir de boğaz'a 
serpilen titrek bir nilüfer kuşatması.-

böyle değildi elbet düşleriıııde bu şehir 
nasıl demeli bilmem, yabancılaşma belki 
bir ıssızlık halinde gezerken kandilli'de 
düğümleniyor sesim ıslak bir martı gibi.-

beni kendisine ram eden bir başka büyü 
vardı sanki kıyılarında köşelerinde 
unutan benim belki omuhayyel türkUyU 
aranıp duruyoruın rakı şişelerinde.-

bir de insanlar vardı ~adları neydi salıi
uzakken kuşandığım keklik değirmenleri 
savrulup gitmişlerdi bilinmez adreslere 
çaldığım her kapıda ambulans sirenleri.-

böyle olmamalıydı dcsem de nafile artık 
hayatın mantığı eziyor nili.iferleri bile 
derviş sabrımın yerinde yeller esiyor 
asır kadar uzağım o görkemli sahile.-

tuhaf olan bu işte, londra' da istanbul' u 
özlcrdinı eskiden, burada ise itiraf 
ediyorum şimdi, londra tütüyor gözümde 
bütün yalnızlığıyla buram buranı.-

mülteciler vatansıziarı yeryüzünün 
yüzünüze çarpar bir gün bir yerde.-

bilsen i?. de bir bilmeseniz de.-
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KAYlPKUŞAK 

adetti eskiden, 

hüzünlü şarkılarda 

bir sigara daha yakılır 
ve pencereden 

uzak ufuklara 

bakılırdı.-

birkaç arkadaş cesediydi elbet 

dışarıda ilk göze çarpan, genceeik 

ölülerdi tıilimlerimizi besleyen, 

incecik gelinciklere benzetirdik 
kendilerini, 'gök ekin' derdi 

kimileri. kimimiz 'harınaıı, · 

buna rağmen, dudaklarda ısmet özel 

şiirleri 1 ; muştalar ku şan ıl ıp 
geceye çıkılırdı.-

orhan abi olurdu kimi zaman 

kimi zaman ınlizeyyen seııar 

yeniyetme tclaşlarla benimserdik 

hemen, pir sultan da yabancımız 

değildi, pink floyd'du mesela 
avuçlarımızda söndürdüğümüz 

sigara, yanık tütcrken ince ince, 

-ah yanan etin kokusu,-
bilinmez neden, 

bir kibrit daha çakılırdı.-

1 Karanlık sözler yazıyorum hayatı m hakkında 
öyle yorulduın ki yonıldum lhinyayı tanınıaktan 
saçianın çok yoruldu gençlik uykularınıda 
acılar çekebilecek yaşa geldiğim zaman 
acıyla uğraşacak yerlerimi yok ettim. 
Ve :şimdi bin;ok sayrasını atlayarak bitirdiğinı bir kitabın 
başından ba:;;layabilirim. 
(Cinayetler Kitabı) 
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ama ölmüş arkadaşlar, polis 
kayıtlarına düşerken bir bir 
bazen ses-soluk kesilir, bazen de 
kıblesini çoktan yitirmiş bir şehir 
gelip dolanırdı ayaklarımıza, afış 
akşamları olurdu sonra, ambulans 
sirenieri filan, derken, gencecik bir 
beden daha, 
kaldırıınlara 

bırakılırdı.-

herkesin zulasında birkaç fotoğraf vardı 
elbet, perihan memedali'sini yıkardı mesela 
her akşam, akıl hastanesine kapatılmadan 
önce, resim soldukça günden güne, 
müslüman geçmişini unutup 
meyhanclere yıkılırdı.-

sorsalardı söylenir miydi, 
o da ayrı mesele, ölüp gitmişlerdi 
işte, kurşun, özenle esirgenmiş bir 
yerlerine değmişti, kayboluşun 
görkemli ülkesinde omuzlanıyordu 
tabutlar, ne kadar geç öğrendik, 
eski kültürlerinde yeryüzünün, 
kadın eline değmemiş her beden 
törenlerle yakılırdı.-

fidetti eskiden, 
geneec ik bir beden 
daha verilirken toprağa, 
bir kibrit çakılır, 
ömrün kıyısına 
camdan bakılırdı.-
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RiCA T SAKİNLERİ 

savaş görmüş çocukları bir ülkenin 
acının ardından kenevir yakmıyorsa 
ağır postallarını kuşanıp geceleri 
yeryüzüne doğru kanat çırpmıyorsa 
ölümler kendisini yadırgasa gerektir.-

tarih şeritleri de bir gün açıklar adresini 
kurutulmu:;; bir ırmak deltusına yürürken 
bir türkü mü söylenir ıslıklar eşliğinde 
deltasında ırınağın gök ekinler çürürken 
çoktan yenik bir derviş, bir de asa gerektir.-

eve dönıncz çocuklar o sınır boylarından 
biri birden ınecusi, biri eksik müslüman 
yürek ki kanar durur madalyalara inat 
oturup konuşulur sırat akşamlarında 
karanfil i küstüren bir de masa gerektir.-

alemleri besleyip aşkiara vurmak için 
sen de bilirsin oğul, bir yarasa gerektir.-
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KARANFiL 

gecenin geç bir saati, istiklftl caddesi'nde 
yürürken zeynep ve hfıle ile tanı da 
fi·ansız konsolosluğu 'nun önünde 
yerlere savnılınuş beyaz bir karanfil demeti 
çarptı gözünıe, ihtimal tuhaf bir kavgaya 
kurban edilmişti ve ihtimal bir kadın 
tarafından fırlatılnııştı orta yere.-

aklınıda necatigil 'in mısraı '.eğilip ustılca 
topladım hepsini, sıyrılıp yoksulluklarından 
parlamaya başladılar birden veya bana öyle 
geldi, bilmem neden gözlerim nemiendi 
kendiliğinden, demetin yarısını zeynep'e 
yarısmı da hale'ye verdim, birkaç dalı 
kendime ayırarak ve İstikiiii caddesi' nin 
kör kalabalığına bakarak, 'çok şükür' dedim, 

'kurtardık hiç değilse 
kanıniiiieri ezilmckten ayaklar altında.-

2 Çoklarından dü~üyor da bunca 
Giirıııliyor gelip geçenler 
Eğilip alıyortım 

Solgun bir güloluyor dokununca 
(Yaz Dönemi) 
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sonra, omuz vurup geçen fotokopi hayatlara 
aldırmadan ve bakışlarımızı yeryüzünden 
kaldırmadan, yürüdük taksim ilkyardım 
hastanesi'ne doğru, gördüğümüz ilk 
sedyeye yatırarak beyaz karanfilleri 
çaldık kapısını acil' in, zeynep biraz 
tedirgin, hale telaşlıydı adamakıllı.-

mevzuata filan aykırıymış galiba 
almadılar beyaz karanfilleri ilk yardım'a 
seeiyenin üzerinden toplayıp kendilerini tekrar 
sıraselviler'den kabataş'a inelik gecenin 
o saatinde, bırakarak karantiileri boğaz'ın 
serin sularına, rahatladık bir miktar.-

karanfil koktu boğaziçi sabaha kadar.-
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'DOSTLUKLARIN SON GÜNÜ' 

-gönlüm yaralı bilmiyorum yar bana n' oldu-

1. 

nev'izade sokağı'nda bir akşam 
havada gergin bir ayaz korkusu 
hesaplar kıyıda durmuş bekliyor 
altı yorgun ve hayli yalnız adam 
hepsi birkaç cinayetin sorumlusu 
en görkemiisi masada emekliyor.-

altı yalnız ve yorgun adam, masa 
ların arasından akan ırınağa basa 
basa geçiyor, ırmak uslanmış çoktan 
tam beş yıl süren londra düşlerinden 
utanınasam, vurup çıkacağım kapıyı 
ne durdurup engelleyecek bir yasa 
ne de dostluklara ayna bir derviş var.-
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2. 

tuhaf oluyor elbet, yüzyüze konuşulmayı 
bekleyen bu kadar bahis dururken arada 
susup oturmak öyle yılların dostlarıyla 
bilmezden gclsck de hançerler var sırada 
ustaca ağıt yakılmış menevişii yıllar var 
altı yorgun adam altı kimsesiz ada.-

yitirildi belki de her ~ey, araya giren 
mesafe zamanla ölçülür gibi değiL 
ferruh bıyıklarına davranıyor durup 
dururken, tabağı ileri iterken alper 
saatini çıkartıp koyuyor masaya, 
herkes geriye çekilip saate bakıyor 
birden, saat dediğin nedir ki, biraz 
mazi değİrıneni çokça keder, akrebe 
inat, yitik bir geçmişi ortada bırakıyor.-

derken haşim 'in scsi bcsliyor öylesine 
örsclcnmiş bir maziyi, kürşad'ın kadehe 
uzanan eli kalıyor yarı yolda, uğur solda 
sahneye girmeden daha çekiyor kollarını 
gecenin en sakin masası kendiliğinden 
dağılıyor, kimsede kalkıp gidecek 
cesaret yok buna rağmen, çünkü 
biliniyor, ilk kalkan hemen yitirilecek.-
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3. 

oysa böyle insanlar değildik biz eskiden 
hem bclgrat ormanları, hem de bütün bir 
boğaziçi tanıktır buna, renginden ııtan 
ımıyan bir keten örtülmüş üstüınüze sanki 
ımıhayyel bir tufandan kurtarılacak pek 
bir ~ey de kalmamış, derviş tekkesini, isa 
ınekkesini terketmiş çoktan. hiç yoktan iyidir 
diyecek bir yü;. bile edinemiyoruz yeniden.-

'bari bir ~arkı söyleyelim' diyor ferruh 
uımıtsuzea, 'bari bir şarkı söyleyelim, 
bizi bir arada tutan ruh için ağıt ını olacak, 
yoksa son sığınağında yıkılması ını, hep 
birlikte karar verelim,' susuluyor buna 
rağmen, dönüp duruyor akrep alper' in 
saatinde, kimse bilmiyor, 'dostlu'darın 
son günü 'n ün hes: ı bı nasıl verilecek.-

se;nıiyor olabilir mi ferruh sahidcn. karar 
verildi çünkü yıllar önceden, uzatımılar 
oynanıyor artık, bunun için masa karanlık 
bu ııedcııle gidecek cesaret yok kimsede 
yazık. tahamıniii ediyor herkes birbirine 
ama ııafi le, sürükleniyoruz hep birlikte 
sözün çoktan tüketildiği yaban sahile.-
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4. 

nev' iôde sokağı 'nda bir akşam 
geçmi:ş gecelerde birbirine yaslanan 
altı yalnız ve yorgun adam, 'bitsin bu gece 
artık bitsin' gözleriyle bakıyorlar birbirlerine 
durup dururken ısianan bir ~eyler mi karışıyar 
kirpikierine ne, öyle ya, dostluk demişlerdi 
vaktiyle, arkada~lık demişlerdi, benzer 
ınasal:ıra oturup karakamuya dircnmişlerdi.-

çıkıp istiklal caddesi'ne yürüdük neden 
sonra, bır einiiyet vardı arada gezinen, 
s usarak e~ I ik ediyorduk k e yi tl e kendisine 
konuşulaeak pek bir şey kalmamıştı zaten 
bir dört yol ağzında ayrıldık birbirimizden 
her giden geride bomboş bir ırmak bıraktı 
yeryüzünün birkaç kenti arkamızdan baktı.-

üzüldüııı mü sahidcıı, bilıniyonım doğrm. ' 
baktım pcşlcri sıra pek bir şey diyemed im 
sydcııham'da geçen beş yılı hatırladım yeniden 
savunmasız akşamlar o yitik gül kurusu 
çözüldü kendiliğinden-
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5. 

dile kolay tam beş yıl, adına londra denilen 
uzak bir kuzey kentinde, böyle bir geceyi 
özlcıniştiın ben, içimeserilen çöllerden 
çıkıp da gelmiştim üstelik, 'bulduğun ne' 
diye soracak biri çıkarsa bir gün, hangi 
yüzle cevap veririm kendisine.-

böyle insanlar değildik biz eskiden 
öyleyse nedir bizi böyle birelen eskiten.-
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MoGOL MAHCUBİYmERi 

tam da şuramda işte ağır bir hançer gibi 
duruyor iç asya 'nın solgun sokak arası.-

dağlar mı müştekidir yoksa dolunaylar mı 
boynuna düşer düşmez üşüyen o yıldızdan 
yüreğini yakın tut çöllerin çağrısına 
senin türkün söylenir yarın hep bir ağızdan.-

peştunlar bile şimdi aztek sabırlarıyla 
gurbetin yay burcunda say ki bayrak eziyor 
kandehar önlerinde karton gülüşleriyle 
gözleri eksik bir kız yalın ayak gcziyor.-

kenarları kıvrılmış bir ülke haritası 
içime akrep salıp yokluyor yokuşları 
ve gelip dotanıyor ayağıma akşamdan 
kan kızıl hançerterin yerini buluşları.-

ey sen ki moğollar'ı en son dize getiren 
çeribaşı çemkirse yüzün tenhalaşıyor 
kaldır şu kitapları gönlümüz seriniesin 
kekeme bir gelecek hala sende yaşıyor.-

tam da şuramda işte ağır bir hançer gibi 
isimsiz bir cehennem direnıneye başlıyor.-
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OBLOMOV MAHRUMİYınERi 

acılara ilhamdır hırkanın saadcti 
kollarda çifte yama. kirpikleri kdırihar 
kandil vakitlerinde heyinde hücre arar.~ 

siz saten gülüşlerk bilmezden gelseniz de 
bcyhüdedir direniş yürür aynaya akrep 
kuşkularınız şimdi samıçiardan mürekkep.~ 

obloıııov söz gelişi, raskolnikov'dur belki 
kıyı köşe gezinip aşkiara ardıç dizen 
ımıhayyel aynalara radikal ölüm çizen.-

veya anna karenina, ipek gülüşleriyle 
bir arnıağandır sanki tolstoy amca' dan kalan 
her akşam yeni baştan yüztimüze çarpılan.-

bir de şolohov vardı "ve durgun akardı don" 
ekim bıyıklarıyla salkım saçak işçiler 
'devrim' tükendi diye sanki sevinecek ler.-

ama yescnin başka acıııııı mor kandili 
savurup küllerini çekildi aramızdan 
bir bilinç çözülürken görülür zaman zaman.-

gorki denklemlerine kelimeler yetişınez 
her üıılcııı eksik kalır artık kendiliğinden 
saydam ekim kayıtları geçer kirpiklerindcn.-

büyükada'da troçki bakar uzak asya'ya 
meksika 'da bulacak hançeri kendisini 
sesler kilitler artık ruhuna kıblesini.-

obloıııov amca akar ırmağııı kıyısma 
ne yeseııin ne lenin, masallar sabır ister 
yeryüzü teliişlarda, tanrım yüzünü göster.-
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 



ahiata ardıç dizip dilsiz gezenler bahsi 



HAT 

ba~ueumda bir hat, 
kimbilir hangi hattat 
yazım~ talik hartlcrle 
kirpiklerini kıvırmadan 
'hiç' diye.-

kenarında ebru, iznik 
çinileri gibi gülürnsüyor 
insandır bu, baka baka 
'hiç'liği bcnimsiyor.-

oysa ben, 
'edep yahu' diyen 
bir hat daha 
olsun isterdim.-

talik yahut rika 
tiner veya uhu 
umurumda bile 
değil, bağırmak 

gerek halka: 
'edep yahu.-' 
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HATIAT 

kandehar kandilleri tuz serperken yaraya 
kanlıca önlerinde bir karanfil scrpilir 
muhabbet bczirganı tcğet gcçse de aya 
bir çocuğun ölümü aşka bile kefıldir.-

hayatsa hakikatİn ezilen zaman hani 
gurbetse cemiyetin dillerde harınan hani 
sesinsc arşa çıkan gönüldc fennan hani 
bağışla yunus eınrc, derviş artık sefildir.-
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HAKiKAT 

yaktım en son hırkayı bu akşam gezinirken 
ve yitirdiın ruhumu, şimdi artık mülküm yok.-

sustu sabır sevinci kırıldı bir kez çember 
kesildi yağmur birdenküstü bütün bahçeler 
cesedimin üstünden nasılsa geçecekler 
kalınadı bekleyeniın, söyleyecek türküın yok.-

tanrı da benim şimdi hem onu unutan da 
ayna da benim şimdi aynaya yüz tutan da 
benim adım kayıtlı tevrat, inci!, kur'an'da 
vatanıın, milliyetim, bayrağıın ve ırkım yok.-

yaktım en son hırkayı ısınsanız gaın değil 
isterdim gerçi ama kandillerden farkım yok.-
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BARİKAT 

bir gül, bir gülümse, bir 
küle dönüş dönüşebilirsen 
dilersen aykırı bir şaka gibi kal 
yahut omzuna cfHitun bir şal 
al, nasıl olsa yıkılacak, 
bırak, yıkılsın ayaklarına 

şehir.-

yanına çırak durduğumuz 

birnehir de besler bizi, sen 
sabrı iri dilimler halinde 
kesen bir bıçak gibi dur 
durduğun yerde, içine bak 
ve yeniden kur bütün 
çalar saatleri yahut kır 
kalmasın ayrılığın adı bile 
kalmasın nafile yere bir 
fikir.-

bir derviştİn sen eskiden 
şimdi seni eskiten yıllar mı 
yoksa kenti kül kestiren 
çınarlar mı, yeni doğan 
bir çocuk gibisin hala 
yahut çocuğunu boğan 
bir ırmak gibisin, mesela 
kızılırmak, avuçlarında 

karanlık sözler, gözler dersen 
akşamdan akşama esen 
kopkoyu bir 
zikir.-
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bir gül, bir gülümse, bir 
gül e dönüş dönüşebilirsen 
cami, kilise. havra, dün 
palavraydı, bugün de palavra 
bir çeki-düzen ver artık 
şamdan ve şadırvanlara 
yahut aynaya düşen gölgeyle 
yetin, çetin olacağı söylenmişti 
böyle bir aidiyetin, karanlık 
sularında cemiyetin 
sevincin hem baldır şimdi 
hem zehir.-

çevir yüzümü yüzüne ve devir 
gökyüzünü yeryüzüne, bir deprem mi 
olacak, varsın olsun, bulunacaksa 
bir kıble artık bulunsun, yahut verem mi 
akciğcre pusu kuran, bırak kurulsun ve 
tırmansın yokuşu, böyle bir varoluşu 
hangi destan anlatır artık, hangi 
şıır.-

gün gelir 
bilinir.-
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CEMAAT 

bağında bağ arayan nice mürettip gördüm 
inkar edip yüzümü görülmeyene döndüm.-

ve kuşandı kavim akrebin kıblesini 
biri uzakta acı, ermeni bir sevgili 
diğeri daha yakın boğuyor mekkesini 
o bağın bağbam da yitirmiş nefesini 
ufka bakıyor öyle, sanki ufuk var gibi.-

aynayı kuşandıkça yıkılır sırça saray 
de ki devir değişti, de ki akşamlar azap 
ten iklimi ah gülüm teklifsiz gelir dile 
yaraya tuz yerine basılmaktadır kezzap.-

postmodem dervişlerin şeyhine selam olsun 
siz öyle nakış nakış, kaneviçedir belki 
yahut iğne oyası, şöyle köşede dursun 
kırılan aynalarda belki de bulunursun.-

ama ben yarım elma, kıblesi yitik mecnun 
ağzına kilit vuran meeusi varoluşun 
sİpere girecekken birdenbire bir kurşun 
ihtimal galip gelir sen dahi yorulursun.-
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FİRKAT 

bilinmez adreslerim sormam mülkünü bile 
tırmanırken yokuşu yokuş demek nafile 

geldik uzak asya'dan sıratlara gideriz 
oınuzlayıp güneşi hep kafile kafile 

siz şimdi gökçe ekin biraz panayır belki 
keşke vursa geminiz ağıt yüklü sahile 

giysiler dökülürken zarif oınuzlarınızdan 
yitirilen geceler bir gün gelmez mi dile 

kötü bir şiir gibi gezsem de elden ele 
bilinmez adreslerİnı sormam mülkünü bile.-
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 



yerini yadırgayan muhayyelat bahsi 



YARATI 

psikiyatr dostum ha!Cık'a bakarsanız 
:şu an 'yaratı 'nın kıyısındayım ben, 
oysa taınamiyle yalan, damarlanından 
yokluk akıyor çünkü ekranın üzerine, 
teoriden utanmadan.-

teori de kendi halinde bir derviş 
malızun gözlerle bakıyor bağdat sahillerine 
utançlarını 'yaratı' perdesine germiş 
kirpiklerinde bir avuç kan.-

insan, 
anlaşılır mı acaba 
mahiyyeti ınallım aşklarla 
ve kıblesi meçhül 
ölüınieric sınanmadan.-
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DAKTİLO 

gençlik işte, 
kimi gecelee 
ba~ıını yasiayıp daktilonun 
kıyısına. uzak düşlcrc dalaı·dıın.-

harfler sanki bilecekler 
içimdeki onnan telaşlarını. 
yahut birden silecekler 
bileklerime vurulmuş mezar taşlarını. 
fazla gürültü çıkarınadan 
ruhumdaki akrebi bahçelere salardıın.-

gençlik işte, 
kimi sabahlar, 
uyanıp daktilonun kıyısında 
işte öyksine harf1cre bakardım 
ınerdanedc kayıtlı duran şiiri 
çıkıp balkana yakardıın.-

cinnetimi kuşanıp sonra 
yeniden ufka bakardım.-
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SORAK DAGLARI'NDA BİR TAPlNAK 

-nan a lee için-

sorak dağlannın eteklerimk münzevi 
bir budist tapınağı gördüm, yeryüzü 
kaygılarından müşteki ruhumu, hemen 
budizıne döndüm.-

kendi halinde bir tekkeydi sanki 
ıssızlığıyla kucaklayıcı bir tekke 
ürpererek farkettim bir kez daha 
her insan peygamberdi, her tapınak 
ziyadesiyle mekke.-

seul kentinin ortasında 
soyunduın son lıırkayı da sırtımdan 
bir buda heykelinin gölgesine sığınıp 
yüzümü yüzüme gömdüm.-
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T ANRI DAGI DÜŞLERİ 

aydınlandı tanrı dağı' nın burçları 

aydınlandı alnıatı 

bir benim şimdi sanki 
yeryüzünün kabahati.-

seni sevdiğim için, evet 
sana taptığını için, doğru 
başka sebep sorulur mu 
her intilıara te~nedir artık 
hem karakuruın, hem altınordu.-

sen duymazsın o başka 
ama duysaydın keşke 
rahminden süzülen her cenin 
geldiği zaman aşka 
bileceksin kıyınetini şiirlerin.-

ismin ebru yahut ümit 
gün gelir çıkar karşma 
mağrur olsan da yaşına 
dedem korkut'tur lıaykırır: 
kime kaldı bunca binit 
ve ölen o kadar yiğit.-
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'ASRl ZAMANLAR' 

televizyon sineıml raksotek 
kavmi kıvrımında bir etek 
gibi kanatiandı yedi yerden 
geçtim akşam üzerlerinden 
akşam üzerierirnden geçti 
kendine bir sahra seçti 
baktıkça sen vaha sandın.-

belki biraz sinan'dın 
belki de abdülhamid 
seni çizdi tarihler 
takvimler seni yazdı 
karanlık bir ilkyazdı 
şaşkın'da şaşkın şaşkın 

aradığım sen miydin 
yoksa kan mı kuzeyden 
akıp avcuna dolan 
'var biraz da sen oyalan' 
diyenlere aldandın.-
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narindi ellerim ipince 
öpsen çoğalırdı birden 
o yanlış kayığa binince 
ayrıldı ölüm diriden 
kimdir gelen geriden 
sual olur mu çeriden 
ah o akşam üzeriden 
ayrı kıyılara inince 
ölümlerle sınandın.-

televizyon sinema diskotek 
ah, teke tek yaşanacak acısı 
bile kalmadı hayatın, petek 
siz bir arı şimdi, geviş getirir 
gibi dişlİyor aynı zinciri 
varsın dişlesin, sen artık 
karanlık bir dul gibi kal 
nasıl olsa bir karta! 
konar omzuna bir gün 
ve çeker dağlara seni 
sahi neydi senin adın.-

tanrı tanıktır geç kaldın 
sefa kaplan'sa muradın.-
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BEŞiNCi BÖLÜM 



yanınayı mütemadiyen erteleyen 
ateşgedeler bahsi 



MECUSİNİN SONU 

kendini tehir etmiş müntehir ateşgede 
i badete meftundur secdeye seriise de 

şeyh galib'im yunus'tur ben de ona bahçıvan 
alnıınızda utançlar iplikler eğriise de 

göğsüınde nal izleri tepinir durur akrep 
ölüm düşer rahmine ansızın iner perde 

cesedine tırınanıp bakar şöyle geriye 
aşka uzlct diyenler söyleyin şimdi nerde 

bakınca görülmeyin gergefe geriise de 
kendini tehir etmiş ınüntehir atcşgedc.-
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SONMEKTUP 

bcğendiniz mi yaptığınızı şimdi, telaşlar, endişeler, 
kerime nadir romanlarının güzelim ifadesiyle 
helecanlar (heyelanlar!) derken hastalandım işte; 
ciddi bir :;;ey değil canım, yüreğinizi yere yakın 
tutmayın hemen, 'ince hastalık' türü bir gönül yarası 
olup olacağı; 'siz adamı verem edersiniz' demek 
istemiyorum elbette ama kenan perçemli 'kağıt' 
mendilleri dudaklarıma değdirdiğimde beliren kan 
lekesi, zalimliğin sıradağlarının gerisinde kimlerin 
durduğunu da düşündürtmüyor değil zaman zaman; 
memleket mensuplarının sevdiği kelimelerlc 
söylemek gerekirse, 'olacağı varmış ki oldu, gelip 
birden beni buldu;' muazzez tahsin hanımefendi 'nin 
'bülbül yuvası' türünden ilginç isimleri olan 
kitaplarını da okurnam artık, küstüm kendisine 
durup dururken, 'moğollar'la yetinirim ben de; 
ancak, sizin çevreniz gcniştir, ömrümün kalan 
kısmını bir 'rasathane'de geçirmem konusunda 
yardımlarınızı esirgemezsiniz umarım; belki solgun 
bir kış akşamı, elinizde efli'ıtun karanfillerle 
ziyaretime bile gelirsiniz; karanfilleri nereye 
koyacağımı bilemem ben, bir de vazo rica edebilir 
miyim, hazır yüzsüzlüğün yedi rengini birden 
kuşanmışken.-
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bu hastalığa, neden 'ince' hastalık denildiğini 
bildiğİnizi varsayıyorum her şeye rağmen; 
selimciğim ileri 'nin değilse de, mehmet rauf veya 
reşat nuri bey'in 'ucuz' diye tesmiye edilen 
romanlarında bu hususta hayli maiUmat 
bulunduğunu duymuştum edebiyat fakültesi' nin 
koridorlarında gezinirken; ihtimal, sizde de bir kulak 
aşinalığı mevcuttur; dolayısıyla, 'benden netl·et edin 
ama acımaym' diyecek durumda değilim, 
acıyabilirsiniz; hatta, 'yeryüzüne yeniden döneceğiz' 
diye alemi ateşe veren adı gerekmeyen mali'ını zer
zevattan hesap sormanızda da bir sakınca yoktur 
benim açımdan; ben, gözbebeklerinizi çevreleyen 
kirpikierin kıyısına, uzak asya'dan bu yana ruhunıda 
gizli bir bilezik niyetine taşıdığıın ırmakları arınağan 
edemeyeceğime yanıyorum bir miktar: bir miktar da, 
sanıyorum, hülya koçyiğitleri veya filiz akınları o 
filınlerin, ediz bunların ya da karta! tibetlerin gelip 
göğüslerine başmı koymasını bekler ya, rol dağılımı 
böyle yapılmıştır çünkü; laf aramızda, bu 'esas' 
oğlanlardan bir kısmı, sevdiği kadmla her şeyi 
paylaşmak uğruna, ciğerini vara-yoğa harcayan 
dudaklanna denk düşürür kendisini. 'ben de bu 
hastalığa yakalanmak istiyorum' gibi bir gönül 
yüceliğiyle: sizden böyle bir şey bekleyemem 
herhalde, elinizi elimin üzerine koysanız kafi; hayır, 
endişe etmeyin, mütekait bir şaire ait olmakla 
birlikte zariftir kendileri; 'babam adam olsaydı 
piyona kursuna filan gönderirdi beni' diyecek de 
değilim bu saatten sonra; bakm bunu da itiraf 
ediyorum, kendi çabalarınıla saz öğrenmeye 
çalışmıştım vaktiyle lüzumsuz bir kentin lüzumsuz 
sokaklarmda ve fakat 'gelin ayşe'den öteye 
geçememiştim pek.-
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cenazemin çok fazla görkemli olmayacağını 
biliyorum, bana bıraksalardı yakılmak isterdim 
zaten; belki ısınırdınız bir miktar, belki bir faydam 
dokunurdu size hazır giderken, belki bir-iki damla 
da gözyaşı armağan ederdiniz bedenime vakit 
varken; mantıksız biliyorum, sizden ediz hun veya 
karta! tibet olmanızı bekliyor değilim, tuhaf olurdu 
zaten; size duyduğum saygı, birdenbire bir cinsiyet 
karmaşasına kurban gitsin istemem; siz de takdir 
edersiniz ki, giderayak, zihnimi bir de bununla 
meşgul etmesem daha iyi olur; siz cenazeme 
gclmeyin daha iyi, zaten işiniz-gücünüz vardır, 
moğollar himmet bekliyordur sizden; hayır, sitem 
ediyor tilan değilim, perçemli mendiline gelincikler 
kusan biri, muhtemelen bu tür kaygıların hayli 
uzağındadır, en azından bundan eminim.-

peki, biritirafta daha bulunmak istiyorum, 
yüzyıllardır yüzünüzü görmemiş olsam da sizinle 
güzelleşmiştim, sizi düşünmek, sizin ve 
kelimelerinizin kuytularında gezinmek 
güzelleştirmişti beni; bu güzelliği yitireceğim için 
utanç duyuyorum aslında, bir şey yapamaz mısınız 
sahiden, bu zaman dilimini uzatamaz mısınız; 
imk<insız mı, gerçekten de imkansız mı; bir ölü 
adayı olarak böyle sorular sormaya bile hakkım yok 
ımı demek istiyorsunuz, ben sizi sevdim, size 
güveniriın, öyle diyorsanız öyledir; yine de, ölürken 
bile avuçlarında bir sıcaklık hissetmek istiyor insan, 
halbuki biraz önce cenazemelen söz etmiştim; hayat 
ve ölüm ne tuhaf, özür dilerim, size yük olmak 
istemem işti ın.-
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'siz cenazeme gelmeseniz daha iyi' dedim ama 
cenazeme gelirsiniz değil mi, beni bir cami 
avlusunda tanımadığım insanlar arasında yalnız 
bırakmazsınız değil mi; bir yolu varsa görürüm sizi, 
biliyorsunuz artık, sezgilerim güçlüdür benim, 
sezeriın en azından geldiğinizi; kefenimdeki kan 
lekeleri de, tarafınızdan bağışlanmış bir karanfil 
tarlasına dönüşür birdenbire; ölülerin gülmesi 
ayıptır, farkındayım ama bu kadarcık bir başkaidırıyı 
çok görmezsiniz bana umarım; nasıl olsa susacağım 
birazdan, nasıl olsa dudaklarınıza hiç değmemiş bir 
türkü olacağım birazdan; geçmiş yazlardan kalan 
kiraz lekesi gibi bir şey işte.-

gelirsiniz değil mi.-
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