
Ülkü Uluırmak

Ey
Gül

Parmaklı

Şafak

APİRÜS

)şiir(

Ruhunu yitirmişler biraz zorlanacak bu şiirleri okurken. Ne yapalım? Bu şiirler modalara, trentlere
uymuyor. Devşirme değil, imitasyon değil. Çeviri de kokmuyor. Sadece şiir.

Ülkü Uluırmak, yer kapma telâşmda olmayan bir şair. Başkasıyla yarışmıyor. Sözcüklerin
rantını yemiyor. Tek derdi kendi şiirini yapmak. Eğer sözcüklerin bir bilinci, bir büyüsü varsa,
işte onları çekip çıkarıyor en derinlerden. Bu şiirlerde, sözcüklerin hakiki bir ışdtısı olduğunu bir kez
daha göreceksiniz. Hatta, kulağınızı dayayıp bakın, sözcüklerin sesini, sesin akışını, şiirin iç sesini
de duyacaksınız.

Ey Gül Parmaklı Şafak Uluırmak’ın dördüncü şiir kitabı oluyor. Giderek şiirleri iyice sadeleşip
arınmış. Kullandığı sözcük ve gehştirdiği söz dizimi, şiirleriyle birlikte kendisini kucaklayıp diyar
diyar gezdiriyor.

“Yaşam bir şiirse eğer, nedir ölüm?'’’’ diyor şairimiz.

Ülkü Uluırmak'ın bu şiirleri, gerçek şiir okurlarına çok iyi gelecek.
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Ülkü Uluırmak



1939’da doğdu. Ankara Kız Lisesi’ni, Ankara Üniversitesi DTCF’nin Fransız Filolojisi ve Klasik
Filoloji Bölümlerini bitirdi.

Öğrenimini sürdürürken, 1963’de prodüktör olarak Ankara Radyosu’na girdi. Daha sonra TRT
Ankara Televizyonu’na geçti. 1983 yılında bu kurumdan emekli oldu. Aynı yıl TRT İstanbul Radyosu
ve İstanbul Televizyonu’nda dış yapımcı olarak çalışmalarını sürdürdü. Özellikle kültür, sanat,
edebiyat programları üretti. Bu arada Pamuk Çocuk ve Martı Yayın Tanıtım dergilerinde yazı işleri
sorumlusu ve yazar olarak çalıştı.

Uluırmak’ın ilk şiiri 1958’de Çağrı dergisinde çıktı (Aydınlıklar). Daha sonra Hisar, Varlık, Türk
Dili, Oluşum, Otağ, İlgaz, Türkiye Yazıları, Yeni Yaprak gibi zamanın dergilerinde şiirleri ve
öyküleri yayımlandı.

Eserleri:

Küçük Şeyler, (Şiir, Memleket Yayınları, Ankara 1968)

Baudelaire, Gül Aşiyaıı ve Satranç Maçı, (Öykü, Martı Yayınevi İstanbul 1990)

Tavuskışı, (Şiir, Edebiyat Gazetesi Yayınları, İstanbul 1991)

Zlata’mn Öyküsü, (Roman, Papirüs Yayınevi, İst. 2005)

Şiir ki Bitmeyen, (Şiir, Papirüs Yayınevi, İst. 2006)

Haziran’ dan Kasım’a-Selçuk Barandan Kalanlar, (Araştırma, EOS Yay. Ankara 2007)

Ayrıca TRT Radyolarında yayımlanmış, 20’yi aşkın radyo oyunu vardır.

Evli ve bir çocuk annesi olan şair, Datça’da yaşamaktadır.



EY GUL PARMAKLI ŞAFAK



Yazılmamış her şiir Kendini uzaktan duyurur Belki de

Onu bulmak için Kaybetmiş olmak gerekir

Ey gül parmaklı şafak Sabaha götür bizi Daha dün

İzi sürülecek bir sözcük Yazılacak tek dize Gölgesini bile düşürememişken Kâğıdın üzerine Ey gül
parmaklı şafak Yeni bir gün sun bize

Umutla beklenirken Doğsun diye bir şiir Gel / dokun / uzat ellerini Kâğıdın üzerinde usulca
gezin Sabaha götür bizi Yeniden doğalım diye Yepyeni bir şiirle Ey Eos

Ey gül parmaklı şafak



GÖLGELER



AYRIK OTLARINA KARŞI MENEKŞELER GÜLLERLE

Dedi ki

Derin, karanlık Eskimiş bir suyum ben Derin

karanlık

eskimiş

Bir elimde yosunlar Öbüründe

Ölüme sıçrayan balıklar

Gölgeler

Göller

Tam da orta yerinden dağılan bir kuş

Solmaya yüz tutmuş

Güller

Dedi ki

Çağımın acılı tanığı ben Ülkemin gölgeler kitabıyım O kitabın yanık kenarıyım

Artık yalnızca Ayrık otlarının bittiği Bir kavşakta Biz olalım diye Bir elimde menekşeler Öbüründe
güllerle Sizleri bekleyeceğim Sizleri

karşılamaya

geleceğim

Dedi ki Bırakın beni Beni bana bırakın Belki de bir sabah vakti Gün ağarmamışken daha Kalkıp
giderim Dağlara

dağlara

Bir elimde güller Öbüründe menekşelerle Sizleri

karşılamaya

ÜÇ KIRMIZI KARANFİL

I-



Yalnız değildim

Doğrusu

Yapayalnızdım

Gidip atlara bakmıştım

Ona

Üç kırmızı karanfil bırakmıştım

II-

Üç karanfil

Üçü de umut kırmızısı

Üç karanfil

Bir çokluk kırmızısı

Üç karanfil

Sunmuştum ona

Kirli suları arıtmak adına

Karanlık Kalın bir sis gibi Ortalığı sarmıştı Kocaman kara kuşlar Hızla inmişti
aramıza Karanlık Ağır bir sis gibi Gittikçe alçalmıştı

IV -

Anladık

Koşmak

O kalın sisi aralayıp Kanatlanmak

Üç kırmızı karanfil Sunmuştum ona Atlar

Karanfil renginde kanatlarla Uçuyorlardı artık

VI-

O zaman baktık Atlarla birlikte baktık O zaman

Kırmızı karanfillerle baktık O zaman Yok olmuştu Karanlık



SÖZCÜKLER DÖKÜLÜRKEN SUYA

Kızgın güneşin avuçlarında Kanıyor dünya Kanıyor gökyüzü Kanıyor deniz

Tek bir gemi geçmiyor bu denizden Yalnızca biz

Ürperen suların üstünden Ya bir gece yarısı Ya da tan ağarmamışken

Uzanıp kendi dışımıza bakıyoruz Artık biz olmayan şeylere bakıyoruz Yoksul sözcükler dökülüyor
üstümüzden Tek bir gemi geçmiyor bu denizden

Gölgeler durmadan uzuyor Denize dökülüyoruz Kanıyor dünya Susuyor kimsesizliğini Binlerce
güneşin batışı gibi

Tek bir gemi geçmiyor bu denizden Omuzlarımızda taş değil Kocaman kayalar taşıyoruz Ağır

Gittikçe ağır Gittikçe

daha ağır Dibe çekiyor bizi Denizin dibini tarıyoruz Gizli mağaralarda Uzun sürmüş bir rüyadan

uyanıyoruz

Tek bir gemi geçmiyor bu denizden

Durmadan soruyoruz

Sorular değil

Kuşkular soruyoruz

Kuşkular değil

Umutlar

soruyoruz

Hızla eskiyor dünya Hızla yok oluyor bulutlar Hiçbir geminin geçmediği bu deniz Yeni sorular
getiriyor Kendimizi sınama sularında Durmadan

arıyoruz

Tek bir gemi geçmiyor bu denizden Sonunda

Baş kaldıran sözcükleri buluyoruz Dünya yeniden var oluyor sanki Dünyayı yeniden var ediyoruz

Gölgeler dökülürken suya

Sözcükler



Altın tozları gibi

Düşüyorlar

Kâğıda

ŞİİR ÇOK YARAŞIYOR BU KENTE (*>

Bir sabah uyandım baktım ki Sokaklar fazla aydınlıktı Oysa sokak lambaları Çoktan
kararmışlardı Birden anladım Şairler basmıştı sokakları Çok şükür eşkıyalar yerine

Gökyüzüne iki güvercin salmmıştı İki ak güvercin uçmuştu avuçlardan Barış gibi uçmuşlardı
havada Şiir gibi uçmuşlardı

<*> 22 Ağustos 2007’de Datça'da bazı sokaklara Nâzım'ın ve dünya şairlerinin adları verildi.

s

İki güvercin yükselmişti göğe Şiirler

Yürümüştü denize Karanlıkta kırılan kanatlarımız Yeniden uçmayı öğrenmişlerdi

Çünkü sokaklar ışımıştı Çünkü dünya şairleri gelmişti bize Barış bütün uysallığıyla Dokunmuştu
ellerimize

İki güvercin uçurmuştuk göğe Ak güvercinler olmuştuk her birimiz O gece ay batmadı Yıldızlar hiç
sönmedi o gece Şiirler gökyüzüne yükselince Gökyüzü BARIŞ adını aldı

Bir sabah uyandım baktım ki Sokaklar ışıl ışıldı Şairler dolanıyordu sokaklarda Karanlık insanlar
yerine

Şairlere dedim ki Hoşgeldiniz Gitmeyin hiç

Korku bize uğramaz sizler varken Şiirler hep uçuşsun üstümüzde Rüzgâr nasıl yaraşıyorsa bu
kente Sizler de öyle yaraşıyorsunuz bize

SONMUŞ BİR VOLKANIM BEN

En eski denizlerin Eskimiş kaptanıyım ben Binbir fırtınayla savrulup Yüzlerce parçaya
bölünen Yaralı

yorgun

Eskimiş bir kaptanım ben

Nerden gelip nereye gittiğimi Hiç bilmedim



Hiç bilmedim kim olduğumu Yontucusu olmayan bir yontuydum Kimseler gelip onarmadı Dalgalarla
yıpranmış bedenimi Denizlere bıraktığım kendimi Bir daha bulamadım

Sirenler'in çağrısına uydum hep Durmadan koştum onların ardından Yıllarca binyıllarca Yakınmadan

Sonra Musalar'la dost oldum Sardılar yaralarımı Sirenler'in parçaladığı Gövdemi
yeniledim Musalar'la dost oldum Ama onlar da terk eyledi beni

Sönmüş bir volkanım ben Bir krater gölü bile olmayan Çekilip giden sular Suyu tükenmiş
çağlayanlar Kuruyan ormanlar gibiyim Sönmüş bir volkanım ben

Durmadan ipeğini dokuyan

Ama kozasından çıkmadan öldürülen

Bir ipekböceğiyim

Nerden gelip nereye gittiğini

Hiç bilmemiş biri

Sirenler'in çağrılısı

Musalar'la dost

Öldürülmüş bir ipek böceğiyim ben

Hâlâ sözcüklere dokunan Çok eski bir şiir kaptanıyım ben Yalnızca sözcüklere Yalnızca
sözcüklere Onlara

yalnızca

onlara inanan

YAŞAM, IRMAK, AYNA

Saat kulesinden dökülen sese baktı

Ölüme kaç var diye baktı

Gencecikti daha o zaman

Yine de baktı

Saatlere yakın

Tanrıya uzaktı



Tanrıya ne kadar var diye baktı Saat

Durdu duracaktı

Saat kulesinin üstünde Yıldızlar uçuşup duruyordu Ve güvercinler Neye ne kadar uzak Neye ne kadar
yakındı Bir de ona baktı

Ve sonunda yaşlandı

Mağaralardan damlayan su sesine

Tanrının çok kullanılmaktan

Eskimesine

Zamanın sinsice

Derince

Hızlıca geçişine baktı

Çok eski bir tragedyanın Hayata yansımasına baktı

Sonunda herkesler kendine gitti İçlerinde akıp duran ırmağa Acılarının aynasına gitti

KUŞ

Öyle acılar ki dokunsan Şiire dönüştürür fırtınasını

Gün döner Çarpılmış bir kuşun Yağmuru dökülür pencereye Camların

Gündelik olmayan çerçevesinde Gün gelir

Kanadını bırakır o kuş Ve gider çabuk Acelesi

Yaşanılanın acısıdır Anısı bugün

Öyle acılar ki dokunsan Şiire dönüştürür fırtınasını

Geçmiş sevdalar kaybolmaz Kuş yok olmaz gecede Belki kıyısından geçer Belki uzaktan Yaşama
katar anısını

Daha akşama varmadan o kuş Gölgesini bırakıp Şiire dönüştürür Kanatlarının Kırık fırtınasını

SESSİZLİK KULELERİ

Daha o sabah daha Bahçede



Gün ağarmamışken daha Otlar ıslakken daha Gökgürültüleri Şimşekler yıldırımlar Gözleri

Kendine ihanet etmemiş yüreği

SESSİZCE ÖPTÜ BOŞLUĞU

Erkenden Akbabalar henüz Sessizlik kulelerine Çığlıklarla inmeden

USULCA ÖPTÜ SESSİZLİĞİ

Hızla yol alırken acılar Derinleştirirken Kendi çizgisini durmadan Bir duvar örüldü o acılardan

BİR YARA GİBİ KALDI DÜNYA

Kendini yok edip kendine Gölgesini bırakıp orda Denizlerin görünmeyen karanlığında Uçtu gecenin
ötesine

BİR SEVDA GİBİ KALDI DÜNYA

Korkmadan öpüp o yarayı Saydam bir sessizliğin sesinden Sıyrılıp kendi gürültüsünden O vahşi
kuşlara sığındı Ve doğdu bir kez daha Ebedi küllerinden

BİR HÜLYA GİBİ KALDI DÜNYA

KUM ZAMBAKLARI

Birden

Kıyı boyunca uzanan Kum zambaklarını gördü

Ağır ve yorucuydu Yaşanan zaman Bu yüzden nicedir Kanatları ağrıyor Uçamıyordu

Birden

Kum zambaklarını gördü Gölgeler devleşmeden Ak bir zambak

olmak

istedi

O zaman

Zambaklar

Acaba günün birinde

Denizi bulabilirler miydi



Baktı onlara

baktı

ve anladı

Denizi bilirlerdi

Ak bir zambak oldu o zaman

Kanatlarını kıran

Zamanı aştı

Gölgelerin ötesinde

Bir kum zambağı olup

Yepyeni iklimlere

Ulaştı

dip surgunu

-Selçuk Baran İçin-Sen

Kocaman gözlü kraliçe Durmadan kuşlar konardı yüzüne Sen

Hep solgun ve ince Dünyaya sığamayınca Karıştın denizlere

Yorgundun hep

yorgun

ayrıksı

İçine doğru Kırılmış Bir bardaktın

Artık

Hiçbir şey anlatmıyor Yorgunluk bize Seni gün ötesine Gönderince

Dünya hiç değişmedi inan Gökyüzü aynı kaldı Bulutlar aynı

Ama sen

Bir dip sürgünü olup Yeşerince Yeniden karıştın İçimize



NEHİR VE GÖLGE

O gölge yalnızca benimdi Yüzüm

Denize döküldü Kül gibi Kimse görmedi Yüzüm yalnızca benimdi

Bildiğimiz o her şey Hiçbir şeydi Hepsine suskunken ben Derin ve karanlık yerlere Dalgın ve
ürpertili Kimsesiz kendime

Bir nehir akıp gidiyordu Bir nehir nasıl akıp giderse Öyle

Ve kurşundan bir serçe Düşüp duruyordu yere

Denize bir türlü ulaşamayan Ağır ağır akan o nehir Bir serseri gezegen Yıldızsız bir gecede Kendini

Kendine erteleyen

O serçe neden düşüp duruyordu yere O nehir

Neden ulaşamıyordu denize O gölge

Neden dökülüp duruyordu Önüme

TAŞA YAZILAN

-Meriç Hızal'a-29 Mart 2007 Sergisi İçin

Taş erir Zaman eskir Gittikçe azalır

İçinden dışına yontulan insan Ama sen

Taşa ve zamana dokundun Tabletlere kazıdın acımızı Gittikçe çoğaldın Gittikçe çoğalan bizlerle

Çıkardın Eskimiş zamanın Haritasını

Kafamıza ve yüreğimize Çiviler çaktın

O dehşetli yorgunluk Demir ağırlığıyla Dokunduğunda elimize Gün günden daha kara Bir renk
sundular bize

Birden

Gölgemiz kanatlandı Uçtu sesimiz

O zaman

Bize sunulan o arsız rengi Onlara bırakıp Esmer hüznümüzle Şafağın rengine vardık



Çünkü sen

Taşa ve zamana dokunmuştun O zaman sorduk hepimiz

O zaman

Yok oldu gölgemiz

YAKAMOZLARA

Sabaha götür beni Tanyeri ağarmadan Uzağa götür beni

SONSUZLUĞA

Çok uzun Çok uzak

Bir yolculuğa tutunarak Öncesiz ve sonrasız bir gezginin Bilinmeyen coğrafyasında Kendini
yalnızlamak

SONSUZLUĞA

Günün ağır ve istenmeyen Gölgesinden ırak

Denize

Denize götür beni Tanyeri ağarmadan Yakamozlara

SONSUZLUĞA

SARNIÇ

Çocukluğun

Artık yok bahçesinde

Şimdi

Kupkuru bir sarnıç Ne bir damla su Ne ışıltılı bir aydınlık Ne bir yere gidilebiliyor Ne de bir yerden
gelinebiliyor

ARTIK

Denizlerin orta yerinde Yalnızca buruşmuş bir dalga Dilin girdaplarında Dünü bugüne
bağlamayan Sözcüklerle oyalanıyoruz

ARTIK

Denizler nereye çekilmiş Çiçeklere ne olmuş Bu nasıl karanlık Çocukluğa da sığımlamıyor



ARTIK

Oysa güneş her sabah doğuyor Günün aykırı sularında bile Güneş

her sabah

doğuyor

ÂHIM GİBİ

Âh dedi, yaşlı bir zaman aralığından Artık tanrının bile Yaşlandığı an

Âh ki saatler neye yaradı Yırtıldı zaman Eprimiş bir atlas örtünün Kenarından

Yaşanmış yaşanmamış her şey Başına üşüştü birden Sonra bir kuş sürüsü gibi Havalandı âniden

Göğe yürüdü kendine sığındı Yaşadı düşündü sevdi hep Gölgeler üstüne üstüne geldi “Âhım gibi âh
var mı acep?”

Bir gülün içine gömdü aşkını Ya da gökkuşağından geçirerek Yeniledi hâtırasını

Âh dedi, onca aradığı şeyi Bulduğu an

Âh ki, ne kadar da geç kaldı Âh ki, ne kadar çabuk öldü Yaşlı bir ağaç gibi İçinden

içinden

Çıkıp eski penceresinden Göğün kuytusuna çekildi

TAŞ VE GÖLGE

-Gülsevil Tüzün'e-

Taş ağır Kuyu derin At istediğin kadar Su sağır

Zaman senin değil At bir taş daha Sonra gölgene bakmadan Başka kuyuya

Taş mavidir Kuyu zehirli Delidir su At bir taş daha Hiçbir şey bırakmasan Bir taş bırakırsın ardında

Beyaz bir sarmaşık Duvarda

Durmadan tırmanır durur Çünkü tırmanmak Sarmaşığın huyudur Attığın her mavi taşla Sular biraz
daha durulur

Sonra kuş saatleri çıkar gelir Kendini sakla geceye Sokağa sığın

Ev artık barındırmaz olur



Taş ağır Kuyu derin

Gölgen kuytulara kaymış At bir taş daha At bir taş daha

Bakarsın sular tümden durulur

NE OLMUŞ

Yağmurda bir şey kaybolmuş Belki de hiçbir zaman yokmuş Ya da kendi sesinde O yoğun
sessizlikte Boğulmuş

Bir sırça düşüp yere O müthiş duruşuyla Birdenbire kırılmış

Ölüm sessizliğinde Buzlar kıyıya vurmuş Ne varmış, ne yokmuş Ne olmuş

Bir kuş havalanıp kendinden Yine kendine konmuş

Bir lamba sönmüş birden Bir çiçek dibine düşmüş Elleri, gözleri Kendi yok biri O yoğun sessizliğe
sığınmış

Ne olmuş Ne olmamış sanki Kendini olmazlığa vurmuş biri Sınırsız hüznünde çıldırıp Bir deli yel
gibi savrulmuş

EYLÜL

Ayın tutulma vakti Bir saat işliyor tıkır tıkır Ya da hiç işlemiyor

Eylül boşanıyor kendinden Uzun uzun dolanıyor boşlukta Sonra birdenbire çıkıveriyor Günün en
olmadık yerinden

Benim o güzel çılgınlığım Hızla eylüle dokunuyor Eylül bir sevda gibi

uzaklaşıyor

Denizler / yelkenliler Dipten dibe bir dalga Yosunlar

Rüzgârda savruluyor Eylül kendini kıyıya vuruyor

Sanki kısa sürmüş bir yaşam Sanki kısacık bir an Gibi hızla kayboluyor

Çarçabuk bitiveren yazdan Soluk bir iz bile kalmıyor Kendini âvâreliğe vurmuş güz Aykırı bir
sevdayı savurarak Umarsız bir sürgün gibi duruyor

BİR YONTUCU İLE BİR ŞAİRE DAİR

Eli şiir tozlarına bulanmış Mavi bir şair

Bir yerlerden anımsıyor sanki Yontucunun elinde Ak mermerden fışkırıp Göğün en yüksek katma



uzanan Bir daha dönmeyen tozanları

Mermerin büyülü gövdesini görüyor Yontuldukça küçülen Küçüldükçe büyüyen gövdesini Mermerin
gözlerini Mermerin ruhunu görüyor Masmavi bir şiirle Mermere yükseliyor

Eli ak tozana bulanmış yontucu

Aynı anda

Şiire uzanıyor

Yerin / göğün / güneşin

Toprağın rengini buluyor

Elindeki kalemle Bir mavi şair Mermere mim koyuyor İşte tam da orada İkisi bir oluyor

Ak mermerde beliren O hüzünlü mavi notada Yaşamaya başlıyor

BU YAZ BİTTİĞİNDE

-Adnan Azar'a-

Sen biter mi diye sormadın Ama ben

Yaz gelecek mi diye hep...

Gelirdi

Bir acele gelip giderdi -ben yoktum-

Ellerini yıkayıp giderdi rüzgârda Gölgesini bile bırakmadan giderdi Sen öyle 'rafine' şiirler yazarken

Gecenin en parlak yıldızı

-nerden bilirdim adını-

Denize yakamozlar bırakıp giderdi

Daha yaz gelmeden düşerdi suya

Belki de çiçekler susuz kalırdı

-o zaman unuturdum-

Bir kedi ayaklarıma sürtünürdü

Gece unuturdu beni



-zaten yoktum-

Deniz bile anımsamazdı

Ben mi / kendimi mi

Aramaya çıkmazdım

Derken güz kendini sakınmadan

Çıkıp geliverirdi

Ufukta bir haber Var mı diye

Posta kutularına bakardım

Var mıydı / vardı / o yaz

-galiba ben de vardım-

Haber rüzgârla gelmişti

O rüzgârlı ülkede

-Bir ülke çünkü o / kent değil /

Kasaba hiç değil-

İşte oraya şairleri savuran rüzgâr

Yaşı hâlâ küçük bir şairi

Geçmişe bulayıp getirdi

Sonra da götürdü çabucak

Yine de...

Ben bu yaz bittiğinde yetim kalmadım

SAAT KULESİ, İNTİHAR YE GEÇMİŞ

Saat kulesinden atlayıp

Yere düşen dakikacık

Bir intiharı mı denemektedir



Yoksa kendini

Silinmiş bir geçmişin

Gölgesine bırakıp

Kayıp zamanı mı imlemektedir

Yüzyıllar öncesinde yok olmuş Bir şehrin kalıntısı Sur diplerinde dinlenmektedir Hem var

Hem de yok gibi olan o şehirde Sessizce uyuklayan bir havuz Yosunlarını kendine saklayıp Tam da
alnımın ortasına O kaybolmuş yıllardan Bir damla su sıçratmış Dingin sularıyla Öylece durmaktadır

Saat kulesinden atlayan dakikacık Kendi intiharına doğru yol alırken Uyandırdığı o damlaya
karışıp Kendini gerçek kılmış Sahici bir yaşam kesiti gibi Bin yıl öncesinden bugüne İnanılmaz bir
kapı açmış

bir balad, onlar için

I-

Bir balad yazmalı onlar için Onlar ki sıkıntıyı bilmezler Umudu umutsuzluğu bilmezler Çok şey
bildikleri için ki onlar Rastgele geldikleri bu dünyadan Hiçbir şey anlamadan giderler

İnsan yaşlandıkça büyür Yaşlandıkça yok olur yaşı Yok olur yaşayıp var olduğu İnsan yaşadıkça
büyür

II-

Bir balad yazmak istedim onlar için Balad içimde kaldı

III-

Suyu / ateşi / toprağı Havayı tanıdı insan Güneşi gördü Ki her gün Herkes içindi Ama herkes
kendini Ama herkes herkesi Her an yok ediyordu

Öyleyse ne yapmalı Henüz güneşler varken Öyleyse ne yapmalı

En iyisi oturup

Bir ağıt yazmalı herkes için

O DURAKLARDA

Ölü bir mezgit gibi bakıyordu Suların ışıltılı yüzünü Denizin karanlık dibini görmüyordu Bir anda
yanıp sönen pırıltıya Bakıyormuş gibiydi Ama bakmıyordu da

Ya o yollardan hiç geçmemişti Ya da hiçbir yere çıkmıyordu Geçtiği yollar Uzak yol



kamyonlarında Geceleri uyuklayan Ölü bir mezgit balığıydı

Boşunaydı anlamaya çalışmak Bir uçan balık olmamıştı ki hiç Durulması gerekmeyen
duraklarda Durmuştu hep

Sırtında taşıdığı uçurumla Yanlış duraklarda Kaybolmuştu

O ZAMAN

Atlar

Bir uzun yolculuğa çıkmışlardı

O zaman

Atlar

Kocaman bir yalnızlığa

Ne tuhaf koridorlardan geçmiştik Ne zamanlardı o zaman Sanki kafeste kuşlar gibiydik O
koridorlardan geçerken

Ne çok zaman Biz sanki biz miydik O zaman

Ancak renklerle / dizelerle Ulaşabiliyorduk kendimize Kim bilir ne kadar yorgundu Atlar o zaman

Çok uzaklardan gelmiştik Kim bilir nerelerde kaldık Onca zaman

EYLÜLLER

Yenilenmek için eskirdi eylüller Ben hep karşı kıyıları merak ederdim Karşı kıyılar dökülmezdi
ayağıma Ben hep yeni eylüller hayal ederdim

Güz gelince

Kumun üstündeki iz silinirdi Bahçelerin sesi duyuluydu yalnızca Günler hızla çekilirdi

Yaşanan tarihi yok eden Bir tenhalığa düşerdi insan Issızlıklar alıp başını giderdi Bir yabanıl kuş
kendine Dokunup geçerdi

Koparırdı kendini Bir ağaçtan bir yaprak Yeniden doğmak için Ölümünü içinde taşıyarak

Tunç yapraklar altında Yürürken bir insan Büyük harflerle geçerdi Bir başkasının yaşamından

O düşen yaprak gibi Koparmak için Kendini kendinden

RÜZGÂRLAR-YAĞMURLAR



UÇURUM

Gölgem

Dağınık ve kararsız Önüme düşerken Bu ben miyim Sen misin o Neyiz biz

Biz olamayan ikimiz Neden beni şaşırtıyor Gövdem

Orda olmamak mı demektir Bir yerden uzakta olmak Orda yağmurdan geçerken Bir yaprak

Burda serinliğini kuşanıyor Toprağa dokunarak

Eğer biz olabilirsek Sen ve ben Dünya da kendini Var edecek demektir Yeniden

Ne rüzgârlar, ne yağmurlar Ne deprem

Dünya beni yaratacak yeniden

Biliyorum En başa dönülecek Önce bir karanlık Sonra da bir ışık olacak Ben nasıl yorgun
düşmüşsem Yarattığım senden Tanrı da benim gibi Yedinci gün dinlenecek

Sen benim karanlığım olacaksın hep İster istemez bir uçurum Bir fırtına edineceğim kendime Gizli
çiçekler açacak yalnızlığımda Onlarla besleneceğim Kimseler olmayacak yanımda

Bir insan imkânsızlığı Yağmurda

Saatlerdir yağıp duran yağmurda Ayrı ayrı dokunduğumuz

YAĞMURDA

O çok yıllık yalnızlığa İnatçı ısrarla sokulan Balkon korkuluklarına Duvarlara

YAĞMURDA

Bir insan imkânsızlığı Dökülen yıldızlara Kaybolmuş güneşlere Ve nasılsa yansıyan Billurdan bir
aynaya

Bir şiir usulca yürüyor Yıkık bir duvarın ardında Bizse artık bakmıyoruz Yani bakmıyormuş gibi
bakıyoruz Bir insan imkânsızlığı

YAĞMURDA

Gölgem ıslanıyor bir anda Kıyıya vuruyorum rüzgârla O kıyılar ki Seninle vardılar orda Ama o
belirsizlik Beni çekip alınca Sen yoksun demektir

YAĞMURDA

Balkonda bir havlu Uçuşup duran rüzgârda Günlerdir savrulup duran Demek ki hâlâ yoksun Demek ki



yalnızım bu intiharda

Rüzgârlara eş olup Tutkuyu seçmiş bir insanın Umarsızlığında Yıldızlara bulanıp Akşam karanlığında

O ıssız

O ıpıssız orman

Nasıl kendine var olmuşsa

Bir bulut nasıl usulca kayıp gitmişse

Bir sevdanın yambaşmdan

Sen de öylece geçip gidiyorsun

Bir intiharın kıyısından

Hep kendi olmak için Kendini arayan Rüzgâra, bulutlara Dağlara, denize uyanan Sonra da kendini
bırakan

Savrulup gittiği rüzgârda

SONRA SEN GELDİN

Sen benim büyük ve yorgun bugünümsün Onu taşımaya yalnız geldim ben

Önüm uçurumdu Ardımda tehlikeli bir boşluk Yoğun / kristal / saydam Bir sıvı içinde
yüzüyordum Yalnızlığın renginde

Buğulu bir belirsizlik Her yerde

Buğulu camların ardında Kendini gizleyen bir gölge O tuhaf boşlukta Gün günden büyüyordu

Sonra sen geldin Yanlış bir bugüne geldin Ben o boşlukta eksilirken

Sen benim büyük ve yorgun bugünümdün Onu taşımaya yalnız gelmiştim

O buğulu sessizlik O buzlu cam / o soğuk Hüzünlü bir maviyle kuşatılan İşte tam da o anda

Adını bilmediğim bir günün ortasına Birdenbire sen geldin Ve sonra...

RÜZGÂR VE GÖLGE

Gitme

Sesin rüzgâr kokuyor Rüzgâr çok yaraşıyor bu kente Yakında dağlara yağmur yağacak Yakında
denizlere Taşlara, ağaç kovuklarına Yağmur yağacak Bir gelip bir giden o gölge Aramızda hep



yürüyecek Gitme

Sabahın elleri rüzgâr kokuyor Akşamlar

Loş odaların sessizliği

Ellerim nerde kalmıştı sahi

En son ne zaman gördümdü onları

En son ne zaman tutmuştu biri

Sokaklar rüzgâr kokuyor

Sesin uyku

Gitme

Seni en son nerde bıraktımdı sahi Gözlerin deniz kokuyordu Gövden tuz

Gölgelere karışan ellerin Hiçbir zaman olmamıştı bende Rüzgâr çok yaraşıyor bu kente Gitme

ADSIZ ŞİİR

İsterdim ki seninle Şiirler okuyalım bu akşam İsterdim ki seninle Şu güzün başlangıç gününde Kuşlara
uğrayalım birlikte

İsterdim ki kendimle İki kişi kalmamış olayım Kırılgan, üşümüş, sokulgan Bir başıma kendimle Tek
kişi olarak yaşayan Yani sen olan

Sen ki beni ikiye bölen

Sen ki umarsız bana

Sen ki bensin yanıldığın zaman

İsterdim ki seninle O yanılsamayı sınayan İki kişi olmadan Bir başıma kendimle

İsterdim ki seninle Birlikte yürüyelim Tek kişilik bir yoldan

İsterdim ki sen olan Bu denizlerin kıyısından Ağaçlardan Dağlardan

Geçerken kendimi ele vermeden Hep üşümüş, hep kırılgan, sokulgan Birlikte yürüyelim bir zaman

İsterdim ki seninle Şiirler okuyalım bu akşam

içindekiler
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