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Anlatacak Anıların Olmalı 

Armoni 

Kendime uzaklığım kadar hayata yakınlığım 
Ne bir geçit yol verir bulutlar üzerinden 
Ne bir ses var etrafımda, dönüp bakmama sebep 
Hep kendine doğuyor ay 
Yağmur kendini ıslatıyor durmadan 
Bir çılgınlık nöbetindeyim, her dokunuşum tedirgin 
Böylesine gamsız akşamüstleri 
 
 Günahlarım güzelleşiyor sabıkalı kentlerde 
Hangi dağ gülümsemez ki adın geçtiğinde 
Kuş sesiydim ovalarında,yeşile rengini veren 
Diz boyu sicilimde saklıydı en masum yanım 
Arttıkça artardı suçlarım, insan olmaktan 
 
Bir tuhaf oluyorum kendime bakmalarda  
Uykusuz düşlere dalıyorum, çoğalıyorum ansızın 
Oğullarım kızlarım oluyor esmer, sarışın 
Dokunup geçiyor rüzgâr yapraklarıma 
Cennet çiçekleriydim avcılar vadisinde 
 
Çakıl taşları mı ağzımdaki, tedirginliğime sebep 
Bir anlam veremezdin sıçrayıp uyanışlarıma 
Saçlarımda gezinirdin, tedirgin bakardın gözlerime 
Uzaktım kaygısız gülümsemelere 
Yüküm ağır, yazgım çetin yollaraydı 
Fillerle restleşen karıncaydım belki de 
 
Anıların kıyısındayım, adım kimliğim meçhul 
Uzayıp gidiyor yaşam, biraz tuz biraz keder 
Nakşediyor Züleyha’yı zamana 
Gayya kuyusunda dem çeken Yusuf. 
 
19.11.2002 
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Ay Yangınları 

Farkında değiliz sanki birbirimizin 
Bir tek söz edemeden geçiyor günler 
Zaman dışı an’ı yaşamak güç, acı veriyor tutkular 
Her sözcüğü sensin, biliyorsun 
Anlatamadığım öykülerimin  
 
Suların müziği suskun oysa 
Ağlamaya da cesaretim yok 
Önümde siyah-beyaz fotoğrafların 
Gözlerinde ay yangınları 
Bakışlarının ağına takılıyorum 
Sitemkârsın,gülüşlerin fırtına habercisi 
Yaz rüzgârları gibisin/ mahcup 
 
Çapraz vururken sulara dolunay 
Hayaletlerini çağırıyor masalcı kadın 
Oradasın 
Yağmur kokulu mevsimlerde 
İnce bir kıvrımından gülümsüyorsun 
Tirşe mavisi nehrin 
Hızla akan bir düş gibi geçiyor yaz 
 
Dalıp gitmelerimi soruyorsun  
Denizlere düşüşümü ayın üstünden 
Dalıp çıkmalarımı derin sulara 
Haziran giriyor kanıma 
Adını silemiyorum  
Kaçtığım her yerde karşımda gölgen 
Tanrısına kırgın bir müminim işte 
 
Sana çıkıyor bütün rüzgârlarım 
Durmadan dönüyor yarada bıçak 
Keloğlanıyım bu masalın 
Aykız’ım olur musun? 
 
28.08.2002 
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Bir Yalancının Kaleminden 

Yoktun aslında 
Gözlerin hiç olmadı 
Uyanamadığım bir düştün 
Derin bir bıçak yarası 
Durup durup kanayan 
 
İçime kapanıyorum 
Kovuyorum öykülerimden seni 
Uzun bir sokağı yazıyorum, utangaç bir gülüşü 
Çiziyorum üstünü küsüp gitmelerimin 
Ayva çiçeği diyorum, sayfayı dolduruyor yüzün 
Ateş basıyor dizelerimi 
Sözcüklerim lal 
 
Adını rüzgâra veriyorum 
Öpüşlerimin izi kalıyor dudaklarında 
Bulutlar evriliyor gözlerinde 
Bir bahar sağanağı, indirdi indirecek 
Eviniz düşüyor aklıma, karşı mahalledeki 
Sokaklar nasıl da tanıdık 
Yağmur kokuyor eskisi gibi 
Ne çabuk geçiyor yıllar 
Her köşede bir anın 
 
Masalları sevmezdin 
Öyküler anlatırdım eski zaman usulü 
Yitip giderdin ufuklarda 
Çiçekler toplardım sana ıssızlığın cehenneminden 
Gölgelenirdi yürek sızın, başını çevirirdin gizlice 
Çoktan gitmiş olurdu evreninden atlılar 
Rüzgârlar uzaklaşırdı pencerenden 
 
Yoktun aslında 
Gözlerin hiç olmadı 
Ne sularında gezindim, ne güneşinde ısındım 
Kim demiş ardından bakakaldığımı 
Sana dair bütün rivayetlerin yalancısıyım. 
 
13.02.2003 
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Düş Ötesi 

Yıldızlar düş görür ay çevreninde 
Cemre gözlerine düşer ilk 
Beklenmedik bir vakitte ansızın gelen 
İstersen bahar deriz biz bu mevsime 
 
Saçlarına konar gibi kar taneleri 
Öyle sıcak öyle içten gülümse 
 
Varsın serilsin yollara kar 
İşlemeli beyaz bir mendil gibi 
Çatlasın soğuktan dudaklarımız 
Kaysın ellerin avuçlarımdan 
Peşinden koşarız hayallerimizin 
Düşlerimizi saklarız altında 
 
Çeker gibi yüzünün atlasına beni 
Öyle sıcak öyle içten gülümse 
 
Yıldız taşırız avuçlarımızda 
Omuzlarımızda ay 
Gövde oluruz bir çınara 
Bir yaprağa rüzgâr 
Kuşlar havalanır dallarımızdan 
 
Merhaba der gibi 
Öyle sıcak öyle içten gülümse. 
 
24.01.2001 
 



Şiirsel Bakış – Anlatacak Anıların Olmalı - Sayfa: 6/20 
 

Esintiler 

Martı seslerinin bittiği yerde başlıyor gece 
Yana yıkık duruyor çiçekler 
belli ki sarhoş      
Gecenin mührü bozuluyor derin sularda 
Dalıp gidiyorum gülüşlerine 
Yasak mülkler mi çiğnedin    
Her masalın şahmaranı 
Sen ermiş çingene,ey güzel çocuk.  
Bahar erken geldi yine 
Kekik kokuyor tütsün büyücü 
Suretine vurulduğum o ürkek ceylan 
Yasak bir söz gibi duruyorsun ağzımda 
Sesimi yüzüme çarpıyor kekeme rüzgârlar 
Kesik bir yaraya vuruşu gibi ay ışığının. 
 
Adını beynime kazıyorum 
                                      -ben bilmeliyim yalnız- 
Çaresiz kalıyor en çetin sorguların celladı 
Ne denizler geçeceğiz daha oysa 
Suları altın yaldızlı 
Al, sende kalsın yağmurunda ıslanan suretim 
Fırtınalı serüvenlerin zarif ecesi. 
 
Büyümemiş çocuğum kırkı geçmiş yaşımda 
Meçhul forsalar tarihinde bir sayfa 
Bir ömrü düşlerime sığdırıyor geceye gülümseyen isyan 
Her aşktan bir iz kalıyor yüzümde. 
 
24.4.2001 
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Giderken 

Kendime en uzak, en yakın an’ımdı sana  
Hayali fotoğraflarını indirdim duvardan  
Titriyordun  
Dağınık ve tedirgindi dudaklarında sözcükler  
İnce bir yağmurla ıslandı yüzün 
 
Öpecektim görmesen, upuzun kirpiklerini  
Nefesim kesilirdi, eksilirdim gidersen  
Düşler yeşildi oysa, karabasanlar olmasa  
Sen kumraldın, güvercin sürüsüydü saçların  
Senin dağlarında güzeldi eşkıya olmak  
Gazel okumak bir taşa, çiy damlasında demlenmek 
 
 Sabırsızca beklerdik uçuşlarını  
Geceyle alay eden ateş böceklerinin  
Ürkek yıldızlar gibi derdin, kaybolurlar birazdan  
Takılır kalırdı bakışların sesinin ıssızlığına  
Mitolojik bir öyküydün, geriye gülüşler bırakan 
 
Bana uzaksın diyordun/Ah! Ne anlaşılmazlık 
Yedi asılmışlarıydık hayatın öte yakasının  
Derinliğince yeşildi her vadi, bir adım ötemiz uçurum  
Gözlerinle konuşurdum,duyulurdu,öpemezdim saçlarını  
Hançerlerini bilerken ilkyaz esintilerine  
Ezan-ı Muhammedlerde esneyen bedeviler 
 
Rüzgârların öyküsünü bilirsin,renklerine küserler  
İtirazım yok verdiğin hükme  
Varsın uzaktan geçsin gemilerim  
Sokak şarkılarındayım  
Aklına düşersem eğer. 
 
Ağustos 22,2002 
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Giz 

Bilmediğin şey değil üşüdüğüm 
Sıcak bir merhaba bağlayabilirdin 
Kasım rüzgârlarının peşine 
 
Yorgunluğum bilmediğin şey değil  
Dinlenebilirdi yüzünün esintilerinde 
Seraba koşan çölde bir gezgin  
Bilmediğin şey değil ışıksızlığım 
Lanetlenmiş ateş tanrılar katında  
Aydınlanabilirdi evren yüzünün alevinde 
 
Kaçaklığım bilmediğin şey değil  
İsyan çiçeklenir, kentleri kuşatır gülüşlerin 
Dorukları birleştiren yüzünde  
 
Bilmediğin şey değil şarkılarım  
Yüzünde yaşayacaktır son serüvenini 
Aşkın son eylemcisi  
 
Bilmediğin şey değil  
Bütün oyunların mağlubu olduğum  
Hayat dâhil.  
 
25.11.1999 
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Gözlem 

Derelerde biriken sular güzeldir 
Irmaklara akan dereler güzeldir 
Denizlere ulaşan ırmaklar güzeldir 
Rivayet odur ki 
Denizler aşk ’ı ararmış Okyanuslarda. 
 
10.11.1999 

Günce 

Durmadan kar yağdı yine bu gece  
Buza kesiyor dilimde uçuşan sözcükler  
Ayazındayım mevsimin  
Gözlerimde sıcak iklimlerin buğusu  
Çingene tedirginliğinde düşlerim 
Nerede kesişir hayalle gerçek 
Adsız gülüşler konuyor dudaklarıma 
 
 Alabildiğine dingin gökyüzü  
Sessiz ve uzaktan vuruyor sulara dolunay 
Aşk masalındayım  
Gelip dayanıyor kapıma  
Dört yüz hançerlik vuruşu baharın  
Ve acil kan arıyor  
Aceleci ruhlarına çocuklar  
Yeter sebeptir delirmem için  
Bütün renklerimi açıyorum bu gece  
Gökkuşağındayım çağlayanların  
 
Bir dize Nazım, bir dize Neruda/ derken 
Yıldızlar yağıyor grev çadırlarına  
Santiago ya da İstanbul 
-ne fark eder !- 
Birbirine benziyor Eylül fotoğrafları 
Gölgeler basıyor güneşler ülkesi yüzümü 
Bir evin penceresine bakıyorum son kez 
Adımı unutmayın diyecektim, ışıklar sönüyor 
Gitarım düşüyor elimden/üşüyor 
Dilimde son sözcükleri bir melodinin 
Yani Carmen diyorum, ateş ve buz 
Aynı çingenesiyim bütün kentlerin 
Asi rüzgârların sarhoş ettiği 
 
Sabahlarına çiy düşen mevsimlerdeyim 
Ömür biçiyorum çığlığıma 
Tetik ve şiir 
Ayrılık ve aşk. 
 
15.1.2002 
 



Şiirsel Bakış – Anlatacak Anıların Olmalı - Sayfa: 10/20 
 

İçine Kapanan Yara 

Suskunluğundu bana bıraktığın adresin 
Hangi kuytularda açardın, adın neydi bilmezdim 
Kar yolları keserdi, mavileşirdin inadına  
Yağmurları sürüklerdi peşinden 
Uzaktan geçen gemilerin 
Sular çekilir 
Rüzgâr susar 
Dingin gülüşlerin kalırdı geriye 
 
 Kasım rüzgârları gezinirdi yüzünde, tepende kocaman ay 
Gülüşlerini sorardım, ceylan güncesi derdin 
Dar akşamüstüydü, incecik yerindeydik zamanın 
Nasıl da büyüleyiciydi kaldırımların gizi 
Kavimler göçüne götürürdü 
Bir çay içimlik sohbetler bizi 
 
Vaktimiz olmasa da aşka dair sözcükler söylemeye 
Geceyi maviye keserdi dokunuşlarımız 
Ölümüne özlerdik de birbirimizi 
Utanır, adını koyamazdık delice sevdaların 
Söz hükümsüzleşirdi o an, içine kapanırdı yara 
Kül ve hüzün kokardı saçların 
 
Ateş mavisini arar, tenhalaşırdı gökyüzü 
Aşk hecesi yanlış yerden bölünür 
Hüzün çiçeklenirdi kirpiklerinde 
Bu kadar kolay mı derdin bırakıp gitmek 
Mutlu sonla bitsin isterdin bu masal 
Hayata bir itirazdı iç çekişlerin.  
 
06.12.2001 
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İllüzyon 

Kar bulutu bir yanı 
Bir yanı zümrüt yeşil 
Çam yaprağıydı saçları 
Nefesi bahar yeli 
 
Ayın yanağındaydı bir eli 
Bir eli durgun sularda 
Fırtınalar çıkarır, yangınlar tutuştururdu 
Adını gülümsedim gizlice 
“Aşk çiçeğiyim” dedi 
Soylu yanlışı hayatın 
 
Ruhumdaki ateşten yarattım Kerem’i 
Tutuştu insana döndü 
Ses verdim küllerine 
Ağızlarda dil oldum 
Lanetlendim Âdemce 
 
Yağmur ve Yıldızım 
Güneş ve giz 
Gölgenim 
Düşlerinden kaçışların nafile 
Sesindeki heceyim 
 
Üryanım işte. 
 
11.3.2001 
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İtiraz 

Kâhin 
Hangi masal ülkesinin şiiri bu 
Aklıma düşüyor ansızın 
Zamanın en olmaz yerinde 
 
Sulara düşmüş müdür sureti 
Uzanabilir miyim ellerine 
Düşlere yatsam 
Uç diyorum tek kanadınla 
Yetmiş iki parçaya bölüyor kendini yürek 
Vebalim boynuna diyor 
Aklım yetmiyor kendime 
 
Kırmızı renkli atlar koşturuyorum 
Saçlarının yeşilinde 
Upuzun bir nehir oluyor yüzü 
Sularında gümüşler açan 
Eflatun çizgiler çekiyor buz mavisi gecelerime 
Sıcak, sımsıcak 
Yerleştirip dudaklarına gülüşlerini 
Dem çekiyor iki yıldız arasında 
Hançerinde fesleğen büyüten bedevi 
 
Çalkalandığın kaçıncı aşk bu 
Durulduğun kaçıncı deniz 
Kalbim  
Orda kal 
Yıllar önce gömdüğüm yerde 
Unut bir çingenenin 
Ateş mavisi gülüşlerini 
Yorgun düşüyorsun serüvenlerden 
 
23.12.2001 
 



Şiirsel Bakış – Anlatacak Anıların Olmalı - Sayfa: 13/20 
 

Kırık Ayna 

Tanıyorum seni 
Gökyüzü haritasından 
Samanyoluna komşu bir ülkedensin 
Aynı ufkun sabahlarına uyanıyoruz 
Aynı kumrular uçuşuyor saçaklarımızdan. 
 
Menekşe kokuyor sokağın 
Suretinde secdeye duran mevsimlerde 
İzini sürüyor her gece, uykusuz 
Takılıp kalıyor sesine 
Yüzünde gölgelerin yorgunluğu 
Gülüşünde baharlar gizleyen 
İflah olmaz bir haydut 
 
Uzak düşler ülkesindensin 
İç geçiriyor masallarında periler 
Dalgınsın 
Karmakarışık renklerin 
Gözünü kaçırıyorsun istasyonlardan 
Raylarını terk ederken trenler 
 
Duayla damlıyor yaprağından damlalar 
Yazık, birer hüzün tanrıçası 
Ateş mavisine teşne gözlerin 
Bütün kapıların kapalı, ışık sızmıyor pencerenden 
Rüzgârların küf kokuyor 
Aşkların yoklukla malul 
 
Alsan beni mesela, uyutsan dizlerinde 
Hiç anlatmadığın bir masalı anlatsan 
Kapımızı çalsa bahar, gizliden 
Merhaba desek fırtınalara, ısınsa havalar 
Bölüşsek gözlerimizde ayışığını 
Suyun mavisine düşse gölgemiz, gizemli gecelerde 
Ayak izlerimizi arasa kumsalda 
Islak düşlerimizde sarhoş yıldızlar 
 
Sesimi vuruyorsun dilinin silahıyla 
El ayak çekiliyor sözün bittiği yerde 
Kumral bir güvercin uçuruyorsun koynundan 
Ecelsiz ölen korsanlarına 
Susuyor rüzgâr 
Dilini tükürüyor ateş, su rengini yadsıyor 
Ve bütün bir yaşamı ağlıyorsun 
Hayatın kırık aynalarında. 
 
29.01.2003 
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Kül ve Lir 
Yollara benziyor anılar, Yürüdükçe bitmeyen, Yoruldukça uzayan.  

Elde değil çaresiz, dalıp dalıp gitmemek. Ram olurduk rüzgârına o aşkın… 
Ne tuhaf  
Durmadan çoğalırdı yıldızlar 
Değdikçe ellerimiz gökyüzüne 
Yeşil yağmurlar yağardı  
Kırmızı renkli şehirlere 
Düş tarlasıydı sokaklar 
Hangi duraklar aşk‘ tı, hangi meydanlar isyan 
Ne çok şey anlatırdık birbirimize  
Sessiz sedasız. 
 
Öfkelerimiz bile şiirdi 
Çıldırırdık şairin bir dizesiyle  
Afrika’daydık kimi zaman 
Kimi zaman Asya’da 
Kardeş kapısıydı Filistin toprakları 
Ah, bir demet menekşe sunamadık 
Madrid direnişçilerine  
Afişlere asardık vurulan düşlerimizi. 
 
Pusuya yatıp ay aydınlığında 
Ezberlerdik çiçek adlarını bir bir 
Yeşillenirdi kurşun hareli gözlerimizde 
Ölüme bitişikti delikanlı ömrümüz 
Yalandı kelebek kanatlarında dolunay 
Düşler yalandı 
Panzer ve paletti hayat  
Niçindi bilmiyorum ölürken gülüşümüz 
 
Böylesine iç içe olmamıştı hiç  
Ölümle yaşam 
Böylesine tutunmamıştı acı  
Zamanın ağlarına 
Küskün uçsa kırlangıç  
Bilirdik ki ölüm var 
Mevsimsiz bir gül açsa 
Ötelerde bir yerde  
Yıldızlar sevişiyor derdik  
Gökyüzünün koynunda 
Evrenin şövalyesiydik aygarlı gecelerde 
Bin yaşında çocuktuk, yirmisine basmadan. 
 
Merhaba  
Aşkını yitiren sokaklar 
Merhaba  
Derin kederlere sığınan şair 
Sedasız yaşandı, salasız ölünecektir. 
Mağlup ve mahzundur hayat. 

9.7.2000 
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Menekşe Ağıtı 

Mutlanırım 
Ürkek yıldızlara dayayıp başımı 
Denizci masalı dinlerken akşamları 
Kuşları havalandırıp upuzun kirpiklerinden 
Yüzlerinde gezinirken gizlice 
Utangaç, masum 
 
Azat kabul etmez kölesi aşkın 
Ustasıyım soylu yanlışların da 
Ölebilirim 
İncecik yerinde gecenin 
Bir yıldız serüveninde 
Ay sulara düşsün yeter ki 
Gülüşüne benzeyen 
 
Ansızın büyür yangınım 
Yanlış ülkeler ikliminde 
Tutup rüzgârların elinden 
Küllerini savuran 
Korsanlara özgüymüş 
İnadına küsmek 
Varsın sen de kalsın aklım 
Yazgım uzak iklimlere 
 
Aşkın isyanıdır 
Çıkardığın yangınlar 
Zan altındasın kalbim 
Düşler tanık istemez 
Mağlubuz 
 
30.1.2001 
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Sahi Siz Kimdiniz? 

Yaşamasına yaşıyorum 
Konuşuyorum da konuşmasına  
Anlatamıyorum size kendimi  
Eski bir lehçesiyim belki hayatın. 
 
Bir ömür tükettim pembe bir şafak için  
Ölümü öldürmekti işim 
Dinamitledim kentlerin zeminlerini  
Bir demet gülüşünüzle  
Katil ve kahramandım, soylu ve serseri  
Sinmişti üstüme bütün sıfatlarım  
 
“Yaşam güzel”di iki sözümden biri 
Bir köpek gibi de sadıktım aşk‘a  
Yakınmadım hiç 
Ödedim bedelini karşı koyuşlarımın   
Sustum, sustum, sustum 
Eylemin safrasıydı çünkü sözcükler  
Varsın anlatmasındı kendini 
Önsöz yazmadım hayatıma  
 
Yıldızların parladığı bir anda  
Ay’ı saçlarından öptüm ansızın  
Çözdüm yüzünüzdeki gizi, evrenin büyük sırrını  
Ve bir gonca gibi açıldı şafak  
 
Tam zamanıydı bir ömür bekleyişin 
Ellerimle kurdum darağacımı 
Çektim ipimi. 
 
Ben İdris Köylü 
Sahi, siz kimdiniz? 
 
26.12.1999 
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Serenad 

Bir kadını bekliyordun 
Issız yolların kıvrımında, yaz sağanaklarıyla 
Bir kadını bekliyordun 
Sissiz Ağustos sabahlarında 
 
Kıyısız denizlereydi yolculukların 
Kırmızı ışıklarda geçerdin hayatı  
Hangi zaman kipinde anlatılırdı, bilmezdin 
Firari kırlangıçların ömrü 
Hangi yöne savrulurdu rüzgârlar 
Onmaz aşkların peşinden 
 
Bir kaçaktın, bir militan, bilirdin 
Uzun ayrılıklar girecekti araya 
İzler bırakırdın dokunuşlarından 
Nerde yakalandın, nerde vuruldun 
Ay kızıllaşırdı saçlarının yeşilinde 
Yeniden, yeniden okurdun o şiiri 
Yağmur kokardı adının geçtiği dizeler 
 
Sırdı aranızda gülüşlerindeki giz 
Sırdı, ıssız gök altında sevişmeleriniz 
Gelirim derdi de ikindiüstlerinde 
Karışır giderdi geceye 
Beyaz bir gemi gibi derin sularda 
 
Bir kadını bekliyordun 
Akıp gidiyordu zaman, umarsız 
Gelecek diyordu göklerin atlıları 
Uzatıp başlarını bulutlardan 
Mutlaka diyordu kalbin 
Düşlerin kadar yalansız 
Gelecek diyordu yaz 
Çimenlere çiy düşen mevsimlerde 
 
Bütün renklerini bilirdin çiçeklerin 
Bütün kokularını 
Zambaklar mı ona benzerdi 
O mu vermişti zambaklara rengini 
Bir kadını bekliyordun, yirmi yıl ötelerden  
Sessiz, suskun 
 
Yarıyı geçmişti ömrün  
Dalgındın, dağınıktı düşüncelerin 
İrkiliverdin 
Bir düşten uyanır gibi 
Aşkın rengi nedir kâhin? 
 
8.8.2001 
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Sır 
Aldattınız beni 
Güzel bir yanlışa düşürdünüz 
Dağıldım aşkların orta yerinde 
Rüya dumanı gibi 
 
Endişelenmeyin 
Çapraz kuşanıp gülüşlerinizi 
Siyam gülleri takıyorum yakama 
Geçitsiz uçurumlarınıza inat 
 
Düşer de kalkamazsam 
Çekin ellerinizi, bir damla siyanür lütfen 
Ay büyüyor içimde 
Burada kalmalıyım 
 
Ey yaşam 
Açığa vuruyorum gizimi işte: 
“Ben kendimin katiliyim“ 
 
26.10.2001 
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Yaşanan 

“ Yaşamı bir yara gibi karşıladım ve intiharın yarayı iyileştirmesini yasakladım”Laute’rmont 

Usul usul ne konuşuyorsun öyle 
Eğip omzuma başını 
Yirmi yıl ötelerden 
Tedirgin, ürkek 
...anlatacak anıların olmalı 
 
Sardunya sabahlarına vurup kendini 
Bir dal hayal çiçeği iliştirip ağzına 
Soluksuz koşardın 
En uzun maratonunu evrenin 
 
Yetmezdi yeryüzünün menzili 
Sınırsız ovalarında gezinirdin gökyüzünün 
Tek tek gülümseyip yıldızlara 
Şimşek yalımı inerdin yeryüzüne 
Tutunup damlalarına yağmurların 
Esinti başlardı gelişinle 
Ve erken uyanırdı çiçekler 
...anlatacak anıların olmalı 
 
Uzayıp giderdi kahkahaların 
Yanı başında gezinirken ölüm 
Kaç kez öptün beni, hatırlasana 
Çatışmaların orta yerinde 
 
Nasıl da alaycıydın 
Hep o iki dizeyi okurdun baskınlarda 
“Bedeni teslim alındı 
Bakışları yasa dışı” 
 
Puşt işiydi bütün pusular 
Tetik düşer şiir susardı 
Ay buluta girer hüzünlenirdin 
...anlatacak anıların olmalı 
 
Bizim hikâyemizi anlatıyormuş bizimkiler 
Uzak nehir deltalarında 
Gitme vaktidir, sular beklemez. 
 
10.11.1999 
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Yürüyüş 

Kurumuş başak sapları kopararak 
Çiçek yaprakları topluyorsun tek tek 
Rüzgârın sesini dinliyorsun hışırdayan yapraklarda 
Yeşil denizlerine yolcusun buğday tarlalarının  
Yıllar önceye 
İlkyaz gecelerinin firar sıcaklığına 
 
Aman vermiyor soğuk  
Bir gülüş yerleştiriyor dudaklarına militan ruhun 
Mutlusun öylesine 
Yarıp çıkmışsın kuşatmayı, yollar kesilmiş 
Peşinde gölgesiz gölgeler 
Yıldızlar yağıyor üzerine, ışık çemberindesin 
Ateşin göğsüne uçuyor göklerin atlıları 
Yakalanırsan bir ihtimal 
 
İyi yolculuklar diliyorsun yalnız yolcuya 
Gökkuşağı renklerine özlemin 
Sis içinde oysa bıraktığın kentler 
Gül kokmuyor sabahları sokaklar 
Meydanlar direniş demekti, caddeler yürüyüş 
Dövüştüklerinin safında şimdi, çirkinleşmiş 
Öfkesi sağanak gibi patlayan kız 
Yılışık bir yosma bu kentin akşamları 
Orda kal yolcu, yeraltlarında 
İzini sürme ıslıkların 
Uykularını böler karabasanlar 
 
Issız patikalarda yürümeyi seviyorsun 
Kendine yolculukları 
Kalbin sıkışıyor, hüznüne sığınıyorsun 
Gözyaşlarını saklıyorsun, utangaçsın yine 
Yolculuk var diyor kâhinler, yıldıznamende. 
 
02.09.2002 
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