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bazı önemli anlarında bu dilin ve yaklaşımların yetersiz olduğunu 
deneyimlerimizden biliyoruz. Bu yüzden, yalnız dilin ve anlaşma 
yöntemlerinin egemen olmasına izin verirsek, bir iletişim bunalı
mıyla karşı karşıya gelebiliriz. Ben şiiri böyle bir tehlikeye karşı bir 
direniş gücü olarak görüyorum. Şiir, etkin uzlaşma aracıdır; bizi 
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TOMAS TRANSTRÖMER, 1931 yılında Stockholm'de doğdu. İsveçli 

şair Erik Lindegren'den ve 1940'1arın modernist şiirinden etkilenen 
Tranströmer'in yapıtları klasik biçimlere ve barok dönem şiirine ol

duğu kadar gerçeküstücülüğe de göndermeler içerir. Bu yapıtlardaki 
imgeler, şairin doğayla ilgili gözlemlerini yansıtır. Transtömer, ilk şiir 
kitabı 17 dikter'de (17 Şiir, 1954) Stockholm izlenimlerini kozmik bir 

bakış açısıyla verir. Hemligheter pd vögen'de (Yoldaki Gizler, 1958) ge

zi izlenimlerini aktarır. Tranströmer 1966'ya kadar suçlu gençlerin 
kapatıldığı Roxtuna Cezaevi'nde psikolog olarak çalıştı. 1966'da Bell

man Ödülü'nü kazandı. Şair, 1981 yılında Batı Almanya'da Petrarca 
Ödülü'nü, 1983'te İsveç'te Bonnier Şiir Ödülü'nü, 1990'da Neustadt 

Uluslararası Edebiyat Ödülü'nü, 2007'de Griffın Vakfı Ömür Boyu Ba
şarı Ödülü'nü ve 2011'de de Nobel Edebiyat Ödülü'nü aldı. 

CEVAT ÇAPAN. 1933'te Kocaeli, Darıca'da doğdu. Robert Koleji ve 
Cambridge Üniversitesi İngiliz Edebiyatı Bölümü'nü bitirdikten son

ra, 1960'tan başlayarak İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz 
Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde uzun yıllar öğretim üyesi olarak görev 

yaptı. Daha sonra Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (Mimar Sinan 
Üniversitesi), Boğaziçi, Anadolu ve Marmara üniversitelerinde ders
ler verdi. 1996'dan bu yana Yeditepe Üniversitesi'nde öğretim üyesi. 
Dön Güvercin Dön adlı şiir kitabıyla 1986 Necatigil Şiir Ödülü'nü aldı. 

Ardından Dotal Tarih, Sevda Yaratan ve Ne Güzel Yolculuktu ·Aklımdan 

Çıkmaz adlı şiir kitapları yayınlandı. 
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Önsöz 

2011 Nobel Edebiyat Ödülü'nü alan TomasTranströmer'i 
ben 90'lı yılların başlarında American Poetry Review adlı dergi
de yayımlanan "Schubertiana" şiiriyle tanıdım. Bu şiirle birlikte 
beş-altı şiirini daha çevirerek 1993'te Cumhuri:yet'in Şiir Atlası 
sayfalarında yayımladım. Bunu 1994'te İyi Şeyler kitapları ara
sında çıkan Ateş Karalama/an adlı küçük kitap izledi. Aynı yıl 
İsveç'te, Gotland adasının Visby kentindeki Yazarlar ve Çevir
menler Evi'nde Tomas Tranströmer için düzenlenen ve birçok 
Baltık ülkesi şairinin de katıldığı bir şiir şenliğine çağrıldım. 
Tranströmer 1991 'de geçirdiği bir beyin kanaması sonunda ko
nuşma yetisini kaybetmiş ve vücudunun sağ tarafını kullana
maz duruma düşmüştü. Bu engelli durumuna rağmen Trans
trömer, toplantıya katılan öbür şairlerle karısı Monica'nın da 
yardımıyla dostluklar kurmayı başardı. Bu arada yakından tanı
dığı Lütfi Özkök'le ilgili bir belgesel filmi birlikte izlerken bana 
da sol eliyle bir kitabını imzaladı. Daha sonra Özkök'ten öğren
diğime göre Tranströmer, l954'te Türkiye'ye yaptığı yolculuk 
için ondan bilgi almış ve onun yönlendirmesiyle Oktay Rifat ve 
Melih Cevdet gibi şairlerle tanışmış. İstanbul'da orllar ıtarafın
dan gezdirilmiş, sonra da Bursa üzerinden İzmir' e gitmiş ve 
"İzmir Saat Üç" şiiri o gezi sonunda yazılmış. 

Ateş Karalama/an kitabı, bizim şiir çevrelerinde pek iz 
bırakmamış olmalı ki, Nobel Ödülü haberi basında duyurul
duğunda, onun Türkçede yalnız Hüzün Gondolu ve İzmir Saat 
Üç adlı iki kitabının yayımlandığı açıklandı. Böylece, hiç değil
se rahmetli Gürhan Uçkan'ın çevirileri de yeniden hatırlanmış 
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oldu. Belki hatırlanması gereken başka çeviriler arasında Lütfi 
Özkök'le Yüksel Peker'in hazırladıklan ve çevirdikleri Yapı 
Kredi Yayınlan'ndan 1996'da çıkan 1945 Sonrası İsveç Şiiri 
Antolojisi'ndeki örnekler de bu kısa listeye eklenebilirdi. Artık 
"ikinci geliş"te! 

1954'teki ilk kitabından 2004'te yayımlanan son şiir kita
bına kadar on iki kitabından seçilen bu şiirlerin yazan Tomas 
Tranströmer, 1931 'de Stockholm'de doğdu. l956'da Stockholm 
Üniversitesi'nde yüksek öğrenimini tamamladıktan sonra 1960-
1966 yıllan arasında Roxtuna Çocuk Hapishanesi'nde psiko
log olarak çalıştı. 1967'den sonra da Vasteras'ta çahşma özür
lülerle ilgili bir göreve geçti ve hastalanıp Stockholm'e dö
nünceye kadar orada yaşadı. 

İsveç'in günümüzdeki en önemli şairlerinden biri sayılan 
Tranströmer 1981 'de BatıAlmanya'da Petrarca Ödülü'nü, 1983' 
te İsveç'in en saygın ödüllerinden Bonnier Şiir Ödülü'nü, 1990' 
da Neustadt Uluslararası Edebiyat Ödülü'nü, 2007'de Griffin 
Vakfı Ömür Boyu Başarı Ödülü'nü, 20 1 1 'de de Nobel Edebiyat 
Ödülü'nü aldı. 

Şiirlerinde uzun İsveç kışlarından ve Stockholm çevresin
deki takımadalarda yaşanan güzel yazlardan olduğu kadar, 
dünyanın birçok ülkesinde karşılaşılan sorunlardan da esinle
nen Tranströmer, gözlemlerini çarpıcı metaforlarla dile getirir. 
Çoğu zaman içedönük bir duyarlığın ürünleri olan bu şiirler 
uykuyla uyanıklık, çalışmayla dinlenme, kentle çevresi ve de
ğişik kültürler arasındaki karşıtlıkları yansıtır. Ama Tranströ
mer, şiirle ilgili şu sözlerinden de anlaşılacağı gibi, gene bu kar
şıtlıklar arasında bağlar kurmaya çalışır: 

Benim şiirlerim, buluşma noktalarıdır. Bu şiirlerin amacı, 
gündelik dilin ve yaklaşımların gerçekliğin değişik yanları ara
sında kuramadığı bağlantıyı bir anda kurmaktır. Bir manzara
nın çarpıcı özellikleri ile önemsiz ayrıntıları arasında bağlar 
vardır; değişik kültürler ve insanlar da bir sanat yapıtında bir 
araya gelebilir; doğayla endüstri arasında da bir bağlantı ku
rulabilir: İlk bakışta bir çatışma gibi görünen bir olgu. bir uz
laşmaya da dönüşebilir: Gündelik dil ve alışılmış yaklaşımlar 
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dünyayla ilgili sorunlann ele alınmasında. belirgın ve somut 
amaçlara ulaşmada gereklı olabilır. Ama hayatın bazı önemi 
anlarında bu dilin ve yaklaşımların yetersiz olduğunu dene
yimlenmızden biliyoruz. Bu yüzden, yalnız bu dilin ve anlaş
ma yöntemlerınin egemen olmasına izın verirsek. bır iletışim 
bunalımıyla karşı karşıya gelebiliriz. Ben şiiri böyle bir tehli
keye karşı bir "karşı güç" olarak görüyorum. Şiir, etkin uzlaş
ma aracıdır: bizi uyu�ukluğa değil, uyanıklığa yöneltmeyi 
amaçlar. 

CEVAT ÇAPAN 
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Yoldaki Sırlar 
(1958) 



DAMLARIN ÜZERİNDE ŞARKI SÖYLEYEREK 
UYUYAN ADAM 

Sabah. Mayıs yağmuru. Şehir hala 
bir dağ köyü kadar sessiz. Sokaklar sessiz. 
Ve gökte mavi yeşil bir uçak motorunun 

gürültüsü. - Pencere açık. 

Uyuyan adamın sırtüstü yattığı yerde düşü 
saydamlaşıyor. Kımıldıyor, aramaya başlıyor 
dikkatin araçlarını el yordamıyla - nerdeyse 

uzayda. 
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SAAT ÜÇTE İZMİR 

Az ilerde, nerdeyse bomboş sokakta 
iki dilenci, birisi tek bacaklı-
öteki taşıyor onu sırtında. 

Öyle durdular - gece yansı bir yolda 
farların ışığında donup kalan 
bir hayvan gibi - bir an bekleyip 

karşıya geçmek için hızla devam ettiler 
yollarına okul bahçesinde oynayan 
çocuklar gibi öğle sıcağında sayısız saat 

çalarken boşlukta. Mavi parlayarak akıp geçti 
sularda. Siyah sürünüp büzüldü bakarak taşlardan. 
Beyaz esip bir fırtına oldu gözlerde. 

Saat üç çiğnenirken nallann altında 
ve karanlık döverken ışığın duvarını 
şehir uzanmış sürünüyordu denizin kapısında 

ışıyarak akbabanın keskin bakışlarıyla. 
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YOLDAKİ SIRLAR 

Uyuyan adamın yüzüne çarptı gün ışığı. 
Daha da canlı bir düş gördü adam 
ama uyanmadı. 

Karanlık yüzüne çarptı, kızgın güneşin 
sabırsız ışınlan altında, başkalanyla 
yürüyen bir adamın. 

Birden karardı her yer, sanki bir sağanakla. 
her anı içeren bir odada buldum kendimi

bir kelebek müzesinde. 

Ve güneş hala eskisi gibi kızgın. 
Sabırsız fırçalarıyla boyuyor yeryüzünü. 
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TREN YOLU 

Sabahın ikisi, ay ışığı. Tren durmuş kırlann 
ortasında. Uzakta yanıp sönen ışıklan bir kasabanın, 
donuk donuk göz kırpıyorlar ufukta. 

Tıpkı insanın düşünde derinlere dalıp dalıp da 
odasına döndüğü zaman nereye gittiğini 
hiç hatırlamayacağı gibi. 

Ya da insan hasta yatarken nasıl yanıp sönen 
kıvılcımlara, bir kaynaşmaya dönerse günleri 
belli belirsiz ve donuk ufukta. 

Tren hiç kıpırdamadan duruyor. 
Saat iki: ay pırıl pırıl, birkaç yıldız. 
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KYRIE 

Bazen hayatım gözlerini karanlıkta açardı. 
Kalabalıklar sokaklarda görmeden ve kaygılı 
bir mucizeye doğru sürüklenirmiş gibi bir duygu, 
ben ayakta dururken görünmeden. 

Bir çocuk yüreğin ağır ağır atışını dinleyerek, 
korkudan ürpererek uykuya dalarcasına 
Sabah yavaş yavaş ışınlarını kilitlere yöneltip 
karanlığın kapılan açılıncaya dek. 
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Yarı Hazır Gökyüzü 
(1962) 



AGAÇ VE GÖKYÜZÜ 

Bir ağaç var yağmurda dolaşan, koşarak geçiyor 
yanımızdan bardaktan boşanan külrengi yağışta . 

. Bir işle görevli. Güç alıyor yağmurdan 
meyve bahçesindeki bir karatavuk gibi. 

Yağmur dinince, ağaç da duruyor. 
İşte orada, sessiz duruyor bizim de 
aydınlık gecelerde kar tanelerinin 
havada uçuşmalarını beklediğimiz gibi. 
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YÜZ YÜZE 

Şubatta hayat donup kaldı. 
İsteksizce uçtu kuşlar ve ruh 
bir tekne nasıl sürtünürse bağlandığı iskeleye 
öyle sürtündü durdu manzaraya. 

Ağaçlar bana sırtlarını dönüp kaldılar. 
Ölü saplarla ölçüldü yoğun kar. 
Ayak izleri eskidi donan karda. 
Dil inledi branda bezinin altında. 

Bir gün bir şey geldi pencerenin camına. 
İşi bıraktım, kaldırıp başımı baktım. 
Pırıl pınld1 renkler. Fır dönüyordu her şey. 
Sıçrayıp birbirimize koştuk toprakla ben. 
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YOLCULUK 

Metro istasyonunda 
levhalar arasında bir kalabalık 
yüzlerine vuran ölü bir ışık altında. 

Tren gelip toparladı 
yüzlerle çantalan. 

Sonra karanlık. Oturduk 
heykeller gibi dehlizlerde 
kayıp giden vagonlarda. 
Kımıldamadan. Düşlerle. 

Deniz düzeyi altındaki istasyonlarda 
karanlığın haberleri satılırdı. 
İnsanlar, hareket halinde, üzgün, 
saat kadranlannın altında sessiz. 

Tren toparlayıp götürdü 
üstlerindeki giysileri ve ruhları. 

Bakışlar her yöne dönük 
dağın yanından geçen yolda. 
Hala değişiklik yok. 

Ama yüzeye yaklaşırken, başladı 
bir an vızıltısı - özgürlük. 
Çıktık toprağın altından. 

Toprak bir kere kanatlarını çırptı 
ve öyle kaldı, ayaklanmızın altında 
serili ve yemyeşil. 
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Bir başak kokusu esti 
peronların üstünde. 

Son durak - ben devam ettim 
duraktan da öteye. 

Kaç kişi kalmıştı benimle trende? 
Dört-beş kişi, ancak o kadar. 

Evler, yollar, gökler, 
mavi koylar, tepeler 
açtılar pencerelerini. 
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DO MAJÖR 

Buluşmalarından sonra sokağa çıktığında, 
kar tanecikleri uçuşuyordu havada. 
Kış gelmişti 
onlar sevişirlerken. 
Bembeyaz ışıyordu gece. 
Mutluluktan uçuyordu yürürken. 
Bayır aşağıydı bütün kent. 
Yanından geçen gülümsemeler-
Herkes gülümsüyordu kalkık yakalarının arkasında. 
Bedava! 
Ve Tanrı'nın varlığını şakımaya başladı bütün soru 

işaretleri. 
Hiç değilse ona öyle geldi.· 

Bir müzik duyuldu birden 
ve ilerledi geniş adımlarla 
uçuşan karda. 
Her şey do sesine doğru yöneliyordu. 
Do sesini gösteriyordu titrek bir pusula. 
Bir saat ötesinde acıların. 
Kolaydı! 
Herkes gülümsüyordu kalkık yakalarının arkasında. 
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DA GD AN 

Dağda durmuş körfeze bakıyorum. 
Yazın yüzeyinde demirli tekneler. 
"Uyurgezerleriz biz. Başıboş aylar." 
Böyle diyor beyaz yelkenler. 

"Sızıyoruz uyuyan eve. 
Yavaşça açıyoruz kapıları. 
Eğilip yaslanıyoruz özgürlüğe." 
Böyle diyor beyaz yelkenler. 

Bir ara bütün isteklerin yola çıktığını gördüm. 
Aynı rotayı izliyorlardı hepsi - tek bir filo. 
"Biz dağıldık. Kılavuzu yok hiçbirimizin." 
Böyle diyor beyaz yelkenler. 
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SYROS 

Syros limanında terkedilmiş şilepler öyle bekliyorlar. 
Burun buruna. Yıllar öncesinden demir atmış. 
CAPE RION, Monrovia. 
KRITOS, Andros. 
SCOTIA, Panama. 

Suyun üzerinde karanlık resimler, asılıp bırakılmış. 

Sanki çocukluğumuzdan kalma oyuncaklar, devleşmiş, 
hiçbir zaman olmamız gereken 
insanlar olmadığımız için bizi suçluyorlar. 

XELATROS, Pireus. 
CASSIOPEIA, Monrovia. 
Deniz onlann hepsini okumuş. 

Syros'a ilk geldiğimizde geceydi, 
burun buruna, burun buruna gördük gemileri 

ay ışığında 
ve ne güçlü bir fllo diye d�ündük görkemli bağlantılarıyla. 
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ALLEGRO 

Kasvetli bir günden sonra Haydn çalıyorum 
ve bir sıcaklık hissediyorum ellerimde. 

Tuşlar hazır. Yumuşak çekiçler vuruyor. 
Çıkan ses canlı, yeşil ve suskun. 

Özgürlüğün var olduğunu söylüyor bu ses 
ve birisinin artık Sezar' a vergi vermediğini. 

Haydnceplerime sokuyorum ellerimi 
ve bu konuya aldırmayan biri gibi davranıyorum. 

Haydnbayrağımı kaldırıyorum. Şu yazılı üstünde: 
"Teslim olmuyoruz. Barış istiyoruz." 

Bir yamaçta duran camdan bir ev müzik; 
kayalar uçuyor, kayalar yuvarlanıyor. 

Kayalar yuvarlanıp geçiyor evin içinden 
ama hiçbir cam kırılmıyor. 
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NOKTÜRN 

Arabamla bir köyden geçiyorum geceleyin, farların 
ışığında kalkıyor evler - uyanıklar, içmek istiyorlar. 
Evler, ambarlar, işaretler, terkedilmiş araçlar-
işte o an Hayata bürünüyorlar - insanlar uyuyor: 

bazıları huzur içinde uyuyabilirler, ötekilerin 
yüzleri gergin, sonsuzluğa hazırlanıyorlar gibi. 
Derin uykuda olsalar bile, kendilerini koyveremiyorlar. 
Yaklaşıp geçen gizem için indirilmiş bariyerler gibi öyle 

duruyorlar. 

Köyün dışında yol, ormanın ağaçları arasından uzayıp 
gidiyor. 

Ve ağaçlar ağaçlar birbirleriyle uyum içinde sessizliklerini 
koruyorlar. 

Ocak ateşi gibi teatral bir renkleri var. 
Her yaprak ne kadar belirgin! Eve kadar beni izliyorlar. 

Uyumak için yatıyorum. Garip resimlerin, işaretlerin 
karalandığını görüyorum gözkapaklanmın arkalarında 
karanlığın duvarında. Uykuyla uyanıklık arasındaki 
yarıktan büyük bir harf kendini sokuşturmaya 

çalışıyor boşuna. 
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Çanlar ve Tren Yolları 
(1966) 



LİZBON 

Alfama Mahallesi'nde şarkı söylüyordu san tramvaylar 
yokuşu çıkarken. İki hapishane vardı. Biri hırsızlar için. 
El sallıyorlardı demir parmaklıklı pencerelerden. 
Fotoğraflan çekilsin diye bağırıyorlardı. 

"Ama burası siyasiler için," diyordu biletçi ikiye 
bölünmüş bir adam gibi sırıtarak. Baktım duvarlarına 
binanın birisi en üst katta pencereye yaslanmış 
elinde dürbün denizi seyrediyordu. 

Çamaşırlar asılıydı mavilikte. Duvarlar kızmıştı. 
Mikroskopik mektuplar okuyordu sinekler. 
Altı yıl sonra Lizbonlu bir kadına sordum: 
"Aslı var mıydı bunların, yoksa bir düş müydü 
gördüklerim?" 
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TARİH ÜSTÜNE 

1 

Bir mart günü denize iniyorum ve dinliyorum. 
Buzlar gökyüzü gibi mavi. Güneşte parçalanıyorlar. 
Güneş de fısıldıyor bir mikrofondan buzun örtüsü 

altında. 
Çağıldıyor ve köpürüyor. Ve sanki birisi bir çarşaf 

silkeliyor uzakta. 
Her şey tarih gibi: bizim Şimdiki Zamanımız. Örtülmüş, 

dinliyoruz. 

il 

Parçalanmak üzere olan uçan adalar gibi toplantılar. 
Sonra: sarsılan uzun bir uzlaşmalar köprüsü. 
Bütün gidiş geliş ordan geçecek, yıldızlann altında, 
doğmamış soluk yüzlerin altında, 
boşluğa sürgün, pirinç taneleri gibi adsız. 

III 

Goethe Afrika'yı dolaşmış 26'da Gide'in kılığına girip 
ve her şeyi görmüş. 

Bazı yüzler gördükleri her şeyden daha açık seçik olurlar 
ölümden sonra. 

Cezayir'den günlük haberler okunduğunda, 
biri dışında bütün pencereleri karartılmış büyük bir ev 

belirdi, 
ve biz Dreyfus'ün yüzünü gördük orada. 
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IV 

Köktenciyle Gerici birlikte yaşıyorlar mutsuz bir evliliği 
sürdürür gibi, 

birbirinin biçimini alarak, birbirine bağımlı. 
Ama onların çocukları olan biz kopmalıyız onlardan. 
Her sorun kendi diliyle haykırır. 
Bir tazı gibi koşar gerçeğin iz bıraktığı yere. 

v 

Binaların az ötesinde bir açıklıkta 
atılmış bir gazete parçası kaldı yerde aylarca, olaylarla 

dolu. 
Şimdi yıpranıyor gündüz gece yağmurda ve güneşte, 
bir bitkiye, lahanaya dönüşmek, toprağa karışmak üzere. 
Tıpkı belleğin yavaş yavaş kendimize dönüştüğü gibi. 
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YAZ OVASI 

O kadar çok şey gördük ki, 
gerçeklik öylesine yıprattı ki bizi, 
ama işte yaz geldi sonunda: 

büyük bir havaalanı - kontrol kulesi 
indiriyor uzaydan gelen 
uçaklar dolusu donmuş insanı. 

Çimenler ve çiçekler - işte indiğimiz yer. 
Çimenlerin yeşil bir şefi var, 
kaydımı yaptırıyorum ona. 
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KUZEYDE BİR SANATÇI 

Ben, Edvard Grieg, özgürce dolaştım insanlar arasında. 
Bol bol şakalaştım, gazete okudum, çoğu zaman turnede. 
Orkestra yönettim. 
Salon ve ışıklan rıhtıma yanaşan tren yüklü bir araba 

vapuru gibi sarsıldı her başarımla. 

Buraya saklandım sessizlikle çarpıştırmak için kafaları. 
Çalıştığım kulübe küçük. 
Koca piyano zar zor sığıyor buraya, saçağın altındaki 

ahşap kaplamaya sığınan kırlangıç gibi. 

O dik ve güzel dağ yamaçları çoğu zaman sessiz. 
Yol yok, 
ama arada bir açılan küçük bir kapı var 
ve garip bir ışık sızıyor mağaradaki devlerden. 

Basite indirge! 

Ve dağdan çekiç darbeleri geldi 
geldi 
geldi 
geldi odamıza bir bahar gecesi 
yürek atışlarına bürünüp. 

Ölmeden önce dört ilahi göndereceğim Tann'yı 
bulmak için. 

Ama burada başlıyor müzik. 
Yakın olanla ilgili bir şarkı. 

Yakın olanla. 
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İçimizdeki savaş alanları 
biz Ölülerin Kemiklerinin 
dirilmek için savaştığı. 
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Patikalar 
(1973) 



BİR SINIRIN GERİSİNDEKİ DOSTLARA 

Size çok az yazdım. Ama yazamadıklarım 
modası geçmiş bir balon gibi şişti, şişti 
ve sonunda sürüklenip uzaklaştı gece göğünde. 

rr 

Mektup sansürcüde şimdi. O da lambasını yakıyor. 
Sözcüklerim ışıkta kafesteki maymunlar gibi 
sıçrayıp parmaklıkları sarsıyor, durup sırıtıyorlar. 

III 

Satır aralarını oku. 200 yıl geçmeden buluşuruz 
otel duvarlanndaki mikrofonlar unutulup 
sonunda gömülü fosiller olarak uyuyabildiklerinde. 
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MAYIS SONU 

Çiçek açmış cima ağaçlarıyla kiraz ağaçlan kentin 
yüzmesine yardım ediyorlar sisli mayıs gecesinde, 
beyaz can yelekleri ve düşünceler uzaklara yöneliyorlar. 
Kanat çırpıyor inatçı çimenler ve yabani otlar. 
Sessizce parlıyor üzerinde "Geri çekilemez!" yazılı 

posta kutusu. 

Gömleğinin içine doluyor yumuşak, serin bir rüzgar, 
kalbini arıyor. 

Elma ağaçlarıyla kiraz ağaçlan sessizce gülüyorlar 
Süleyman'a. 

Benim tünelimde çiçek açıyorlar. Ve unutmak için değil, 
hatırlamak için gerekli onlar bana. 
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Gerçeğin Barikatı 
(1978) 



YURTIAŞLAR 

Kazadan sonraki gece, çiçckbozuğu bir adam gördüm 
düşümde 

daracık sokaklarda şarkı söyleyerek dolaşan. 
Dan ton! 
Öteki değil - öyle yürüyüşlere çıkmazdı Robespierrc. 
Her gün bir saat 
sabah tuvaletine ayınr, geri kalan vaktini de Halk'a. 
Bildiriler cennetinde, erdemin dişlileri arasında. 
Dan ton 
(ya da onun maskesini takan adam) 
ayaklıklar üstünde dururdu sanki. 
Aşağıdan gördüm yüzünü: 
engebeli ay gibi, yarısı aydınlık, yansı yas içinde. 
Bir şeyler söylemek istedim. 
Göğsümde bir ağırlık: o kurşun ağırlık 
saatleri işleten, akreple yelkovanı döndüren: 

1. Yıl, Il. Yıl... 
Sanki kaplanların kafeslerindeki talaştan yayılan ağır bir 

koku 
Ve -her zaman düşlerdeki gibi- güneş yok. 
Ama dar sokakların duvarları 
aşağı doğru bekleme odasına kıvrılırken 
parlıyordu, o eğri boşluğa doğru, 
bekleme odasına, hepimizin ... 
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KARŞIDAN KARŞIYA GEÇME 

Soğuk rüzgarlar çarpıyor gözlerime, iki-üç güneş 
dans ediyor gözyaşlarının çiçek dürbününde, 
karşıdan karşıya geçerken sokakta, çok iyi biliyorum 
Grönland yazlarının nerede parladığını kar 

birikintilerinden. 

Sokaktaki yoğun canlılık savruluyor çevremde, 
ne hatırladığı bir şey var ne de istediği. 
Bu trafiğin uzağında, iyice yerin altında, 
Binlerce yıldtr doğmamış orman bekliyor hala. 

Bana öyle geliyor ki, sokak beni görebiliyor. 
Gözleri o kadar zayıf ki, güneş bile külrengi 
bir yumak iplik karanlık boşlukta. 
Ama bir saniyelik aydınlanıyorum ben. Ben'i görüyor. 
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SCHUBERTIANA 

Akşam karanlığında, New York'un dışında, bir bakışta 
sekiz milyon insanın evlerini görebileceğin bir yerde, 

koca kent yanıp sönen bir ışık seli, sarmal bir yıldız 
kümesi yandan bakınca. 

Bu yıldız kümesinin içinde kahve fincanları itiliyor 
tezgahlann üzerinde, vitrinler el açıyor gelip 
geçenlere: iz bırakmadan yürüyen binlerce ayakkabı. 

Güçlükle tırmanılan yangın merdivenleri, kayar gibi 
kapanan asansör kapıları, polis kilitli kapılann 
ardında durmadan yükselen sesler. 

Metro vagonlarında, o hızlı yer altı mezarlannda, 
kaykılmış yarı uykulu gövdeler. 

İstatistiklere bakmadan biliyorum ki, Schubert çalınıyor 
bir odada ve birileri için sesler her şeyden daha 
gerçek şu anda. 

II 

Bir yumruk kadar küçülmüş insan beyninin uçsuz 
bucaksız ovalan. 

Nisanda kırlangıç dönüyor aynı mahalledeki aynı 
ambann oluğu altında geçen yıl yaptığı yuvasına. 

Transvaal'dan havalanıp ekvatoru geçiyor, altı hafta 
uçarak iki kıta arasından, kara parçası üzerinde 
kaybolmakta olan bir noktaya yöneliyor. 

Ve bir yaylı sazlar beşlisinin sıradan birkaç notasında 
bütün bir hayatın izlerini bulan 
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ve bir iğne deliğinden bir ırmağın akmasını sağlayan, 
arkadaşlarının "küçük mantar" diye çağırdıkları 

gözlüğüyle uyuyakalan ve her sabah tam vaktinde 
kalkıp yazı masasının başına oturan Viyanalı şişman 
bir delikanlı. 

Böylece harekete geçiyor notaların o olağanüstü 
kırkayaklan. 

IIJ 

Yaylı sazlar beşlisi çalıyor. Ve ben ıslak ağaçların 
arasından geçerken yaylanıyor ayaklarımın altındaki 
toprak, 

doğmamış bir çocuk gibi büzülüyor, 

IV 

uyuyakalıyorum, tüy gibi geleceğe yuvarlanıyorum 
ve birden anlıyorum bitkilerin de düşündüklerini. 

Öyle çok şeye güvenmemiz gerekiyor ki günlük 
hayatımızı yaşayabilmek için toprağın altına 
batmadan. 

Köyün yanı başındaki dağın yamacına yığılan kara güven. 
Susmak için verilen sözlere ve anlayışlı gülümsemelere 

güven, kazayı haber veren telgrafın bizimle ilgili 
olmamasına ve içimizden birinin bir balta darbesi 
yemeyeceğine güven. 

Anayolda üç yüz kere büyütülmüş çelikten bir an 
kümesinin ortasında bizi taşıyan dingillere güven. 

Oysa bunlardan hiçbiri gerçekten değmez güvenimize. 
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Başka bir şeye güvenebileceğimizi söylüyor yaylı sazlar 
beşüsi. Başka neye peki? Başka bir şeye ve bu dü
şünce yol boyunca bir süre izliyor bizi. 

Tıpkı merdivende ışıklar söndüğünde, elin karanlıkta 
yolunu bulan kör tırabzanı -güvenle- izlediği gibi. 

v 

Piyanonun başına geçip dört elle fa minörü çalışıyoruz, 
aynı arabada iki sürücü, biraz gülünç bir görüntü bu. 

Ellerimiz bir ileri bir geri çınlayan ağırlıkları itiyor sanki, 
sanki büyük bir çabayla bozmaya çalışıyoruz o koca 
kantarın korkunç dengesini: mutluluk ve acı eşit 
ağırlıkta, 

"Öyle görkemli ki bu müzik," diyor Annie. Haklı. 
Ama eylemci insanlara sinsi bir kıskançlıkla bakanlar, 

katil olmadıkları için kendilerinden nefret edenler, 
onlar kendilerini bulamıyorlar burada. 

Ve insan alıp satan ve herkesin satın alınabileceğine 
inanan niceleri, onlar da bulamıyorlar kendilerini 
burada, 

onların müziği değil bu. Zaman zaman coşkulu ve 
yumuşak, zaman zaman sert ve güçlü, salyangoz izi 
ve çelik tel, kendisi baştan sona bir değişim olan 
bu uzun ezgi. 

Tam şu anda derinliklerden yukarı bizi izleyen 
o inatçı 
uğultu. 
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KARA DAGLAR 

Bir sonraki dönemeçte dağın soğuk gölgesinden 
kurtuldu otobüs, 

güneşe çevirdi burnunu ve tırmanmaya başladı 
homurdanarak. 

Tıka basa doldurmuştuk otobüsü. Diktatörün büstü de 
oradaydı, 

gazete kağıdına sanlı. Ağızdan ağza dolaşıyordu bir şişe. 
Ölüm, doğuştan var olan o leke, giderek büyüyordu 
hepimizin üstünde kiminde hızlı, kiminde daha yavaş. 
Dağların doruğunda mavi deniz buluştu gökle. 
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Vahşi Pazaryeri 
(1983) 



MART79'DAN 

Sözcüklerle, sözcüklerle ama dille değil bütün 
o gelenlerden bıkkın 

karla kaplı adaya gittim. 
Sözcükleri yoktur vahşi doğanın. 
Her yöne yayar kendilerini yazılmamış sayfalar! 
Karacaların toynak izlerine rastlanın karda. 
Dil ama sözcükler değil. 
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ANILAR SEYREDİYOR BENİ 

Haziranda bir sabah, kalkmak için çok erken 
yeniden uyumak içinse geç bir saat. 

Çıkmam gerek anılar yığılı yeşilliğin içinden 
bakışlanyla sürekli beni izleyen. 

Gözükmüyorlar, birer bukalemun gibi 
eriyip kanşıyorlar arkadaki fona. 

Öyle yakınlar ki duyuyorum soluklarını 
sağır etse de kulaklarımı kuş şakımaları. 
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KIŞ BAKIŞI 

Bir merdiven gibi yaslanıyorum ve yüzümle 
ikinci katına ulaşıyorum kiraz ağacının. 
İçindeyim gün ışığıyla çalan renklerden bir çanın. 
Dört saksağandan daha çabuk parlatıyorum koyu kızıl 

meyveleri. 

Birden uzaklardan soğuk bir hava esiyor üstüme, 
o an karanyor 
ve bir ağaç gövdesindeki balta yarığı gibi kalıyor. 

Artık saat geç. Koşar adım uzaklaşıp 
kayboluyoruz gözden, yer altındaki lağım yollarında. 
Tüneller. Aylarca dolaşıyoruz orada. 
Yarı çalışarak, yan kaçak. 

Bir çatlak açılıp da üstümüzde biraz ışık sızınca 
oh, diyoruz bir an. 
Başımızı kaldırıp yıldızlı göğe bakıyoruz ızgaralar 

arasından. 
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İSTASYON 

Bir tren girdi istasyona. Art arda vagonlar, 
ama hiçbir kapı açılmadı; ne inen var, ne binen. 
Hiç kapı yok mu görünürde? İçerde kitlenmiş 
oradan oraya giden bir kalabalık. 
Kımıldamayan pencerelerden dışan bakıyorlar. 
Ve dışanda elinde çekiç, trenin yanında yürüyen bir 

adam. 
Tekerleklere vuruyor çekiçle, hafif bir çınlama sesi. 

Yalnızca burada! 
Burada çınlama çoğalıyor anlaşılmaz bir boyutta: bir gök 
gürültüsü, bütün treni ve mahallenin ıslak taşlarını 
havaya kaldıran bir katedral çanının sesi, 
dünyanın çevresini saran bir ses. 
Her şey şakıyor. Hatırlayacaksınız bunu. Devam edin! 
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MEKTUPLARA CEVAPLAR 

Çalışma masamın alt çekmecesinde yirmi altı yıl önce 
gelmiş bir mektup buldum. Telaşlı bir mektup, yeniden 
bulduğumda hala soluk soluğa bir mektup. 

Bir evin beş penceresi var: dördünden bakınca dışan
sı pırıl pırıl. Beşinci pencerenin dışında karanlık bir gök, 
g�k gürültüsü ve fırtına var. Beşinci pencerenin önünde 
duruyorum. Mektup. 

Bazen salıyla çarşamba arasında bir uçurum açılır, 
yirmi altı yıl da bir anda geçebilir. Düz bir çizgi değildir 
zaman, daha çok bir labirenttir ve kulağınızı doğru yere 
yapıştırırsanız duvarda, hızlanan adımları ve sesleri du
yabilirsiniz; kendinizi de duvann öbür yanına geçmiş yü
rürken duyabilirsiniz. 

Cevap verilmiş miydi bu mektuba? Hatırlamıyorum, 
geleli çok oldu. Denizin sayısız eşikleri sürekli göç etti. 
Yürek, bir ağustos gecesinin otlan üzerindeki bir kurbağa 
gibi saniyeden saniyeye atlayıp durdu. 

Cevaplanmamış mektuplar kötü hava habercisi alçak 
bulutlar gibi üst üste yığılır, güneş ışınlannı donuklaştı
rırlar. Bir gün elbet cevap yazarım. Bir gün öldüğüm ve 
aklımı toplayabildiğim zaman. Ya da kendimi buradan o 
kadar uzakta yeniden bulacağım zaman. Yeni geldiğim 
büyük bir şehirde, 125. Cadde'de, rüzgarda dans eden 
çöplerin arasında yürürken. Yolumu şaşırıp kalabalıkta 
kaybolmayı seven ben, büyük bir T harfi olarak o sonsuz 
metin yığını içinde. 
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MAVİ RÜZGAR ÇİÇEKLERİ 

Büyülenmiş olmak - bundan daha kolay bir şey olamaz. 
Toprağın ve ilkbaharın en eski oyunlarından biridir mavi 
rüzgar çiçekleri. Bir anlamda beklenmedik şeylerdir on
lar. Hiç bakmadığınız yerlerde bir önceki yılın kurumuş 
kahverengi yaprakları arasından başlarını uzatırlar. Işıl
dar ve yüzer gibi dolaşırlar, evet, yüzer gibi, bu da renk
lerinin bir özelliğidir. O göz alıcı menekşe mavisinin san
ki hiç ağırlığı yoktur. İşte size tam bir coşkunluk, ama hiç 
bağırmayan. "Öne çıkmak" mı? Asla! "Üstünlük" ve "ün" 
mü? Gülünç! Ninova'da görkemli bir şölende sergilemiş
lerdir onları. Yüksek tavanların, özellikle de camdan ak
babalar gibi asılı duran o kristal avizelerin altında. Oysa 
mavi rüzgar çiçekleri o aşırı süslü ve itici çıkmazın yeri
ne gizli bir yol açıyorlar ölüm kadar sessiz olan gerçek 
bir kutlamaya. 
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BİN DOKUZ YÜZ SEKSEN 

Gerektiği gibi bir göz atıyor gazete sayfasına. 
Bir şeyler hissediyor, öyle ürpertici ki bu, düşünce 

sayıyor hissettiklerini. 
Ancak derin bir hipnozda öteki "ben"i olabilir, 
gizli kız kardeşi, "Kahrolsun Şah!" diye 
yüz bin kere haykıran - şah çoktan ölmüş olsa bile, 
yürüyen kara bir çadır, sofu ve nefret dolu. 
Cihad! Asla bir araya gelmeyecek iki kişi ele geçiriyorlar 

dünyayı. 
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SİYAH KARTPOSTALLAR 

1 

Takvim dolu, gelecek belirsiz. 
Olmayan bir ülkeden bir halk hav'ası mırıldanıyor kablo. 
Kurşun gibi donuk denize yağan kar. Gölgeler boğuşuyor 

rıhtımda. 

il 

Hayatın ortasında bakıyorsun ölüm gelip 
ölçülerini alıyor. Unutuluyor bu ziyaret 
ve hayat devam ediyor. Ama sessizce 

<likiliyor elbisen. 
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ATEŞ KARALAMALARI 

O kasvetli aylarda ancak seninle seviştiğim zaman 
ışırdı hayatım. 

Ateşböceği nasıl yanıp söner, yanıp sönerse, 
insan bir an görüp yitirerek izleyebilir onun uçuşunu 

karanlık gecede, zeytin ağaçları arasında. 

O kasvetli aylarda büzülüp cansız kalırdı ruh, 
oysa doğru sana yönelirdi vücut. 
Gece gökyüzü kükre·rdi. 
Gizlice sağdık evreni ve hayatta kalmayı başardık. 
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POSTLUDIUM 

Dünyanın tabanı üzerinde bir çengele tutunmuş 
sürükleniyorum. 

Benim için gereksiz her şey ona takılıyor. 
Bezgin öfke, ışıyan boyun eğme. 
Cellatlar taş topluyorlar. Tanrı kum üzerine yazıyor. 

Sessiz odalar. 
Eşya yerinden fırlamaya hazır gibi ay ışığında. 
Yavaşça kendi içime yürüyorum 
boş bir zırh ormanı içinden. 
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DÜŞ SEMİNERİ 

Yeryüzünde dört katrilyon kişi. 
Hepsi uykuda, hepsi düş görüyor. 
Her düşte yüzler yığınla, gövdeler de
düşte görülenlerin sayısı bizden 
daha fazla. Ama yer kaplamıyorlar . . .  
Belki de bazen uyukladığınız olur tiyatroda, 
oyunun yansında gözkapaklannız kapanır. 
Bir an için üst üste iki kare belirir gözünüzde, 
düşe dalmadan önce gördüğünüz sahne. 
Sonra sahne gözden kaybolur, siz varsınızdır. 
Dürüst derinliklerin tiyatrosu! 
Fazla çalışmış olan yönetmenin gizemi! 
Durmadan yeni oyunların ezberlenmesi... 
Bir yatak odası. Gece. 
Kararan gökyüzü akıp geçiyor odanın içinde. 
Birinin 4yurken elinden düşürdüğü kitap 
hala açık, 
yaralanmış serili duruyor yatağın yanı başında. 
Uyuyan kişinin gözleri kımıldıyor, 
hızla bir başka kitaptaki harfsiz bir metni 
izliyor-
yaldızlı, eskiden kalma bir metni. 
Gözkapaklannın içindeki manastınn duvarlarına 
yazılmış baş döndürücü bir komedya. 
Eşi olmayan bir kopya. İşte, tam şu anda. 
Sabah sabah, silindi. 
Bu büyük kaybın gizemi! 
Yok etme. Sanki üniformalı şüpheli adamlar 
turisti durdururlar, fotoğraf makinesini açar, 
filmi çıkararak gün ışığının 
resimleri yakmasını sağlarlar: 

69 



düşler de gün ışığıyla böyle karartılır. 
Yok edilmişler midir, yoksa yalnızca 
görünmez mi olmuşlardır? 
Bir çeşit sürüp giden görünmez 
bir düş görme vardır. Işık başka gözler içindir. 
Sızan düşüncelerin yürümeyi öğrendikleri bir bölge. 
Yüzler ve biçimler yeniden bir araya gelirler. 
Göz kamaştırıcı güneşin altında bir caddede 
yürüyoruz insanların arasında. 
Ama belki de onlar kadar - belki de daha fazla
görmediğimiz 
başkaları vardır her iki yanda yükselen 
karanlık binalarda. 
Bazen içlerinden biri pencereye yaklaşıp 
aşağıya bakar, bize. 
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MOLOKAI 

Bir uçurumun ucunda duruyoruz ve aşağıdaki 
derinliklerde cüzam kolonisinin damlan parlıyor. 

Aşağı yürüyebiliriz, ama hava kararmadan dönecek 
vaktimiz yok. 

Bu yüzden ormandan geçiyor ve uzun mavi iğneli 
ağaçların arasından yürüyerek dönüyoruz. 

Ortalık sakin. Şahinin geldiği zamanki sessizlik bu. 
Her şeyi bağışlayan, ama hiçbir şeyi unutmayan bir 

orman burası. 
Damien1 aşk yüzünden, hayatı ve unutmayı seçti. 
Ölüme ve üne kavuştu. 
Oysa biz yanlış bir açıdan bakıyoruz bu olaylara: 

sfenksin yüzü yerine bir taş yığını olarak. 
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Yaşayanlar ve Ölüler İçin 
(1989) 



UNlJTULMUŞ KAPTAN 

Birçok gölgemiz vardır. O eylül gecesi 
eve dönüyordum, kırk yıl aradan sonra 
Y mezarından çıkıp yanımda 
yürümeye başladı. 

Önce içi boş gibiydi, yalnızca bir ad, 
ama düşünceleri daha hızlıydı 
zamanın akışından 
ve az sonra bize yetişti. 

Gözlerini gözlerime yerleştirdim 
ve savaşın denizini gördüm. 
Ayaklarımızın altındaydı 
son kaptanlık ettiği gemi. 

Önümüzde ve arkamızda ilerliyordu Atlantik zırhlıları 
batmayacak gemilerle 
(kimsenin görmediği) 
işaretli gemiler, 

uykusuz gecelerde onun dışında, nöbetleşe 
dinlenirken herkes. 
Muşambası sırtında, can yeleğini kuşanmış. 
Evine dönmedi hiç. 

Bir iç ağlamaydı onu kansız bırakıp öldüren 
bir Cardiff hastanesinde, 
sonunda uzanıp yatağa 
başını döndürebildi ufka. 
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Elveda, on bir mil hızlı konvoylar! Elveda, 1940! 
Burada bitiyor dünya tarihi. 
Havada kaldı bombardıman uçakları. 
Çiçek açtı kıyıda fundalıklar. 

Yüzyılın başından kalma bir fotoğrafta bir kıyı. 
Pazar giysilerini giymiş altı çocuk. 
Yelkenlileri kucaklarında. 
Nasıl da ciddi yüzleri! 

Gemiler ölüm kalım sorunu oldu onlardan bazıları için. 
Ölüm hakkında yazmak da-
o da az buz bir oyun sayılmaz 
olacaklar düşünülürse. 
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BADELUNDA'DAKi BÜLBÜL 

O yeşil gece yansı bülbülün kuzey sınırında. Kalın 
yapraklar büyülenmiş, sağır araçlar neon ışıklarına doğru 
yarışıyorlar. Bülbülün sesi titremeden yükseliyor, bir 
horozun ötüşü kadar keskin, güzel ve kibirsiz. Ben 
hapisteydim, o da görmeye geldi beni. Hasta oldum, 
beni yokladı. O zaman dikkat etmemiştim, ama 
farkındayım şimdi. Zaman akıp gidiyor güneş ve aydan 
bütün tik taklanna mutlu saatlerine. Ama zaman diye 
bir şey yok burada. Yalnızca bülbülün sesi, gece göğünün 
parlayan tırpanını bileyen o çiğ, çınlayan notalar. 
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NİNNİ 

Ormanların mavi tabutunda yatan bir mumyayım ben, 
motorların, lastiklerin,  asfaltın sonsuz gürültüsünde. 

Gün boyunca olanlar dibe çöküyor, ev ödevi hayattan 
daha ağır. 

El arabası tek tekerleğiyle yuvarlandı ileri ve ben yol 
aldım fır dönen ruhumla, ama dönmesi sona erdi 
artık düşüncelerimin, el arabasının da şimdi 
kanatlan var. 

Sonunda boşluk kararınca, bir uçak gelecek. Ve yolcular 
görecekler altlarındaki şehirlerin Gotların altınları 
gibi parıldadığını. 
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İÇERİSİ SONSUZ 

1827'nin ilkbaharı, Beethoven 
çıkanp maskını yelken açıyor. 

Değirmen taşları dönüyor Avrupa'nın 
· yel değirmenlerinde. 
Kuzeye doğru uçuyor·yabankazları. 

Kuzey burası, burası Stockholm 
yüzen saraylar ve kulübeler. 

Kraliyet şöminesinde kütükler devrilip 
"Hazır ol"dan "rahat"a geçiyorlar. 

Her yerde huzur, aşı kutuları ve patates, 
ama ağır bir koku var şehrin kuyulannda. 

Geceleri özel variller paşalar gibi taşınıyor 
tahtırevanla Kuzey Köprüsü'nde. 

Kaldınm taşlarından sarsılıyor 
küçük hanımlar aylaklar cici beyler. 

Ağzında sigarasıyla kıpırdamadan 
duran zencili yol levhası. 

Nice ada, akıntıya karşı çekilen 
nice görünmeyen kürek! 

Kanallar açılıyor, nisan mayıs 
ve bal damlayan tatlı haziran. 
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Uzaktaki adalara ulaşıyor sıcak. 
Birinin dışında açılıyor köy kapılan. 

Sessizliği yalıyor yılan - saatin ibresi. 
Yerbilimin sabrıyla ışıyor kayalık yamaçlar. 

Olay şöyle oldu, ya da nerdeyse öyle. 
Karanlık bir aile öyküsü bu 

Erik'le ilgili, bir lanet yüzünden yatağa düştü, 
ruhunu delip geçen bit kurşunla. 

Şehre gittiğinde bir düşmanıyla karşılaştı, 
eve hasta ve külrengi bir yüzle döndü. 

O yaz yataktan hiç çıkmadı. 
Duvardaki aletlerin hepsi yasta. 

Öyle uyanık yatıyor, ay ışığı yoldaşları 
gece pervanelerinin kanat çırpışlarını duyuyor. 

Gücü azalıyor, boşuna ilerlemeye 
çalışıyor zincirli geleceğe. 

Ve Derinlikler Tanrısı derinliklerden bağırıyor: 
"Kurtar beni! Kurtar kendini!" 

Bütün yüzeydeki eylemler içe dönüyor. 
O da parçalara ayrılıp birleştiriliyor. 
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Rüzgar şiddetleniyor, yabangüllcri 
Kararan ışıkta aydınlanıyor. 

Gelecek açılıyor, o da kendi kendine dönen 
çiçek dürbününe bakıyor, orada 

belli belirsiz kanat çırpan yüzler, ailesinden 
daha doğmamış yüzler görüyor. 

Yanlışlıkla bakışı dikkatimi çekiyor 
burada Washington'da yürürken 

yalnız iki sütunundan biri ağırlık 
taşıyan görkemli evler arasında. 

Yoksullann düşlerinin küle dönüştüğü 
Krematoryumu andıran beyaz binalar. 

O yumuşak inişteki yamaç dikleşiyor 
ve sezilmesi güç bir şekilde uçuruma dönüşüyor. 
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VERME ER 

Korunmalı bir dünya değil. . .  duvarın öbür yanında 
meyhane şamatası başlıyor, 
kahkahalar, tartışmalar, ağzı açık sırıtanlar, gözyaşları, 
çan sesleri ve herkesin korkudan titremesi gereken ölüm 
habercisi aklından zoru olan kayınbirader. 

Büyük patlama ve geciken kurtarıcıların yük gemileri, 
demir atmada savsaklayan tekneler, yanlış kişinin cebine 
sızan paralar, istek üstüne istek, 
Üzerlerinde savaşın önsezisini terleyen, açmış çiçeklerin 
sivri uçlan. 

Buradan ötede, duvarın öbür yanındaki aydınlık stüdyodan 
yüzlerce yıldır yaşayan ikinci odaya geçince 
Müzik Dersfya da Mektup Okuyan Mavili Kadın 
başlıklı tablolar-
gebeüğinin sekizinci ayında, iki kalp çarpıyor içinde. 
Arkasındaki duvarda buruşuk bir haritası asılı 
Terra Incognita'nın. 

Sakin sakin nefes alıyor ... Bilinmeyen mavi bir 
malzeme çakılı sandalyeye. 
Döşemelik kumaşın yaldızlı raptiyeleri duyulmamış 
bir hızla uçtular ve sanki o durağanlığın parçalarından 
başka bir şey değillermiş gibi 
birden durdular. 
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Kulaklar derinlik ya da yükseklikle çınlıyor. 
Her olguyu bir süre erteleyen 
ve fırçanın titremeden durmasını sağlayan 
duvarın öbür yanından gelen basınç. 

Duvarın ötesine geçmek insanı incitiyor ve mideyi 
bulandınyor ama gerekli bu. 
Dünya bir bütün. Ama duvarlar ... 
Duvar sizin bir parçanız-
Bunu bilseniz de bilmeseniz de herkes için geçerli bu, 
çocuklar dışında herkes için. Onlar için duvar yok. 

Açık gökyüzü eğik bir açıdan yaslanmış duvara. 
Boşluğa bir yakarış gibi. 
Boşluk da bize çeviriyor yüzünü 
ve fısıldıyor, 
"Ben boş değilim, açığım." 
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MADRİGAL 

Pek ender gittiğim karanlık bir koru kaldı bana. Ama 
bir gün gelecek, yer değiştirecek ölülerle diriler. 
O zaman harekete geçecek koru. Umutsuz değiliz. 
En ciddi suçların failleri bulunamayacak birçok polisin 
çabalarına karşın. Tıpkı bunun gibi hayatlarımızın bir 
döneminde çözümsüz büyük bir aşk var. Bana miras 
karanlık bir koru kaldı. Ama bugün ben öteki koruda, 
aydınlık olanda dolaşıyorum. Şakıyan, oynayan, kuyruk 
sallayan, sürünen bütün canlılarla. Mevsimlerden bahar 
ve hava tertemiz. Unutuluş üniversitesini bitirdim ve 
elim çamaşır ipindeki gömlek kadar boş. 
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Hüzün Gondolu 
(1996) 



GECE KiTABINDAN BİR SAYFA 

Bir mayıs gecesi kıyıya çıktım 
serin ay ışığında 
otlarla çiçekler külrengiydi, 
kokulan yeşil. 

Yamaç yukarı yöneldim 
renkkörü gecede 
ayı gösterirken 
beyaz taşlar. 

Birkaç dakika uzun 
bir zaman süresi 
elli sekiz yıl kadar geniş. 

Ve arkamda 
kurşun panltısı suların ötesinde 
öteki kıyı vardı 
ve oraya egemen olanlar. 

Yüzleri yerine 
geleceği olan insanlar. 
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HÜZON GONDOLU 

İki yaşlı adam, kayınpeder ve damat, Liszt ve Wagner. 
Büyük Kanal'a yakın bir yerde, 

dokunduğu her şeyi Wagner' e dönüştüren adamla, 
Kral Midas'la evlenen o huzursuz kadınla birlikte 

kalıyorlar, 
Denizin yeşil serinliği sarayın tabanını zorlayıp kendini 

gösteriyor. 
Wagner yüzünden tanınıyor, o ünlü soytarı profili 
beyaz bir bayrağın önünde her zamankinden daha 

kaygılı. 
Hayatlarının ağır yükünü taşıyor gondol: iki gidiş dönüş. 

bir yalnız gidiş. 

II 

Birden rüzgardan açılıyor saray pencerelerinden biri 
ve o anda cereyandan yüzlerini buruşturuyorlar 

içerdekiler. 
dışarıda, suların üstünde, iki haydutun çektiği tek kürekle 

ilerleyen çöp gondolu beliriyor. 
Liszt öyle ağır birkaç nota yazmış ki, incelenmek üzere 

Padova'daki Maden Enstitüsü'ne gönderilse 
yeridir. 

Yere düşen göktaşları! 
Yerde kalmayacak kadar ağır, ancak bata çıka geleceğin 

içinden, 
Nazilerin yıllarına kadar inebilirler. 
Geleceğin yere çökmüş taşlarıyla iyice yüklü gondol. 
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III 

l 990'a açılmış gözetleme delikleri. 

25 Mart. Litvanya'yla ilgili huzursuzluk. 
Büyük bir hastaneye gidiyorum düşümde. 
Çalışan kimse yok. Herkes hasta. 

Aynı düşte düzgün cümleler kuran 
yeni doğmuş bir kız çocuğu . 

IV 

Liszt, belli bir yaşa gelmiş damadının yanında, 
güvelerin yediği bir Grand Senyör. 
Bir maske bu. 
Değişik maskeleri deneyen ve bir yana bırakan deniz 

bunu uygun görmüş ona. . 
Yüzünü göstermeden araya girmek, insanları 

ziyaret etmek isteyen deniz. 
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v 

Peder Liszt alışkın kendi bavulunu taşımaya 
çamurda ve güneşli havada 

ve ölme zamanı gelince, kimse karşılamayacak 
onu istasyonda. 

Oldukça iyi konyak kokulu ılık bir rüzgar alıp 
götürüyor onu işinin ortasında. 

Başını işten alamıyor hiç. 
Yılda iki bin mektup! 
Eve gidebilmek için yanlış yazdığı sözcüğü 

yüz kere yazmak zorunda kalan öğrenci. 
Hayatla iyice yüklü gondol, yalın ve siyah 

bir gondol. 

VI 

Gene 1 990. 

Düşümde arabamla 200 kilometre gittim boşuna. 
Sonra her şey büyüdü. Sağır edercesine şakıdı 

tavuk büyüklüğünde serçeler. 
Düşümde piyano tuşları çizdim mutfaktaki masaya. 
Sessizce piyano çaldım. 
Dinlemeye geldi komşular. 
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VII 

Sonunda bir şey söyleme fırsatı veriüyor 
Parsifal'in başından sonuna kadar sessiz duran 

(ama dinleyen) piyanoya. 
İç çekişler . . .  Sospiri . . .  
Bu akşam Liszt çalarken deniz pedalına basıyor, 
öyle ki, denizin yeşil gücü yükselip döşemeyi aşıyor 
ve binanın bütün taşlanna akıyor. 
İyi akşamlar, güzel deniz! 
Hayatla iyice yüklü gondol, yalın ve siyah bir gondol. 

VIII 

Düşümde okula başlayacakmışım, ama geç kalmışım. 
Herkesin yüzünde beyaz bir maske vardı sınıfta. 
Öğretmenin kim olduğunu anlamak olanaksız. 
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GÜNEŞLİ MANZARA 

Güneş beliriyor evin arkasından, 
gelip yerleşiyor yolun ortasına 
ve yüzümüze üflüyor 
kızgm soluğunu. 
Seni terk etmem gerekiyor Innsbruck. 
Ama yarın 

parlak bir güneş olacak 
çalışıp yaşamak zorunda olduğumuz 
o yarı ölü külrengi ormanda. 
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HAİKULAR 

Elektrik telleri 
don tutmuş ülkede gergin 
her türlü müziğin kuzeyinde . 

• 

Bir uzun mesafe koşucusu 
beyaz güneş 
ölümün mavi dağlanyla yarışan . 

• 

Yaşamak zorundayız 
küçük basılmış otlar 
ve bodrumdan duyulan kahkahayla . 

• 

Güneş batmak üzere. 
Gölgelerimiz birer dev. 
Az sonra her şey gölge olacak. 

• 

Mor orkideler. 
Kayarak geçiyor tankerler. 
Ay dolunay . 

• 

Ortaçağ'dan bir şato. 
Şehir yabancı, sfenks soğuk. 
Bomboş arenalar. 

93 



• 

Yapraklar fısıldıyor. 
Orgda bir yabandomuzu 
ve durmadan çalan çanlar . 

• 

Batıya akıyor gece 
ufuktan ufka, 
hep ayın hızıyla . 

• 

Tanrı'nın varlığı. 
Kuş şakımalarının tünelinde 
Bir mührün kilidi sökülüyor . 

• 

Meşe ağaçlan ve ay. 
Aydınlık. Sessiz takım yıldızlar 
ve soğuk deniz. 
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KIŞ ORTASI 

Mavi bir panltı 
yansıyor giysilerimden. 
Kış ortası. 
Buzdan tefler tıngırdıyor. 
Yumuyorum gözlerimi. 
Sessiz bir dünya 
Bir çatlaktan 
ölüler 
sınır ötesine kaçırılıyorlar. 
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Büyük Muamma 
(2004) 



KARTAL KAYA 

Hayvanat bahçesinin camı arkasında 
sürüngenler 
hareketsiz. 

Bir kadın sessizce 
çamaşır asıyor. 
Ölüm sakinleşmiş. 

Toprağın derinliklerinde 
bir kornet gibi 
kayıyor ruhum. 
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KASIM 

Celladın canı sıkılınca tehlikeli oluyor. 
Yanan gökyüzü kıvrılıyor. 

Tıkırtı sesleri duyuluyor hücreden hücreye 
ve boşluk akıyor donan tabandan. 

Birkaç taş dolunay gibi parlıyor. 
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KAR YAGIYOR 

Cenazeler art arda geliyor 
sayıları artarak 
bir şehre yaklaşırken 
görünen trafik işaretleri gibi. 

Binlerce insan 
uzayan gölgeler ülkesinde. 

Bir köprü kuruluyor yavaşça 
kendiliğinden 
tam da boşluğun üstüne. 
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İMZALAR 

Karanlık eşiği 
aşmam gerekiyor. 
Bir salon. 
Beyaz bir belge parlıyor. 
Hareket eden birçok gölge. 
Herkes belgeyi imzalamak istiyor. 

Işık bana yetişip 
zamanı katlayıncaya değin. 
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HAİKULAR 

Asma bahçeli 
bir lama manastın 
duvarda savaş sahneleri . 

• 

Umutsuzluk kuyusu. 
Kanat çırpan güvercinler. 
Yüzleri yok. 

• 

Sessizce duran düşünceler 
saray avlusundaki 
renkli mozaikler gibi. 

• 

Balkonda 
bir gökkuşağı gibi duruyorum 
güneş ışınlarının kafesinde . 

• 

Siste mınldanıyorum 
bir balıkçı teknesi kıyıdan uzakta 
dalgalar üzerinde bir ödül. 

• 
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Işıyan şehirler: 
şarkılar, öyküler, matematik
ama bambaşka. 
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2 

Göz kamaştırıcı güneşte geyik 
Sinekler derisini dike dike o gölgeyi 
yapıştınyorlar toprağa. 
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3 

Kemiklere işleyen 
bir soğuk esiyor bu gece evin içinden
cinlerin adlan . 

• 

Kuru kavruk çam ağaçlan 
aynı trajik fundalıkta. 
Her zaman, her zaman . 

• 

Karanlıkta taşınarak 
koca bir gölgeye rastladım 
bir çift gözde . 

• 

Kasım güneşi-
olağan üstü gölgem yüzerek 
bir ılgıma dönüşüyor . 

• 

O ki:ometre taşları, her zaman 
bir yere yönelen. Bak dinle 
bir kumrunun çağnsı. 

• 
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Ölüm üstüme doğru eğilmiş. 
Satrançta bir sorunum ben. Çözümü 
o biliyor. 
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Güneş kayboluyor. 
Römorkör buldok yüzüyle 
bakıp duruyor . 

• 

Kayalık bir resifte 
büyülü uçurumun çatlağı görünüyor. 
O buzdağı düşü . 

• 

Gün ışığında 
yamaçta tırmanma-yangında 
bir şeyler arayan keçiler. 
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5 

Mavi ot, mavi ot 
durmadan açıyor asfaltta 
bir dilenci gibi. 

• 

Güzün kararan yapraklar 
değerlidir Ölü Deniz 
Yazıtları kadar. 
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Aptallar kitaplığının rafında 
öyle duruyor 
vaazlar . 

• 

Çık bataklıktan atbalığı! 
Kahkahayla titre 
çam on ikiyi vurunca . 

• 

Mutluluğum kabardı 
O Pomeranian batakLğında 
ve kurbağalar şakıdı . 

• 

Yazıyor, yazıyor, yazıyor . . .  
Tutkal yüzüyor kanallarda, 
Styks'in sularında o tekne . 

• 

Bir sağanak gibi git 
ve buluş fısıldayan yapraklarla 
kulak ver Kremlin'in çanına. 
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7 

Şaşırtıcı orman 
Tann'nın parasız yaşadığı. 
Duvarları parlıyordu . 

• 

Yaklaşan gölgeler ... 
Yolumuzu kaybettik koruda 
mantar kabilesinde . 

• 

Siyah beyaz saksağan 
inatla zikzaklar çiziyor uçarak 
tarlalar üzerinde . 

• 

Bak nasıl oturuyorum 
karaya çekilmiş bir tekne gibi. 
Mutluyum burada . 

• 

Caddeler tırısa kalkmış 
güneş ışınlarının koşum takımlarıyla. 
Birisi mi çağırdı onları? 
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8 

Otlar büyüyor, 
yüzü runik yazıyla yazılmış 
bir taş gibi. 

• 

İşte karanlık bir resim. 
Yoksulluk kat kat boyanmış, 
zindan üniformalı çiçekler. 
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Saati geünce, 
kör rüzgar da dinlenecek 
binaların cephelerine karşı. 

• 

Oraya gittim ben, 
beyaz badanalı bir duvarın üstüne 
durmadan üşüşen sinekler . 

• 

Burada, bu kızgın güneşte 
kara yelken taşıyan bir direk 
çok çok eskiden . 

• 

Dayan, bülbül! 
Derinlerden çıkıp gcliyor
bizim kimliğimiz gizli. 
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10 

Ölüm öne doğru eğilip 
bir şeyler yazıyor denizin üstüne. 
Kilise altın solurken . 

• 

Bir şey oldu. 
Ay odayı ışıkla doldurdu. 
Tanrı bunu biliyordu . 

• 

Çatı çöktü . 
ve ölen adam beni görebiliyor 
görebiliyor. O yüz . 

• 

Yağmurun şıpırtısını dinle. 
Bir sırrımı fısıldıyorum 
ona ulaşabilmek için . 

• 

Bir istasyonun sahanlığı. 
Ne beklenmedik bir dinginlik
o iç sestir bu. 
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Şaşırtıcı bir açılım! 
Nicedir orda duran elma ağacı. 
Deniz hemen yanında . 

• 

Deniz bir duvar. 
Martıların çığlıklarını duyuyorum
bize el sallıyorlar . 

• 

Arkamızda Tann'nın rüzgarı. 
Sessizce gelen bir darbe. 
Uzayıp giden bir düş . 

• 

Külrengi sessizlik. 
Mavi geçiyor yanımızdan. 
Denizden serin bir esinti. 

• 

Okyanusun kitaplığından 
dinmeyen yavaş bir rüzgar. 
İşte dinlenebileceğim bir yer. 

İnsan suretinde kuşlar. 
Elma ağaçları çiçek açmış. 
O büyük bilmece. 
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