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Çingene Çadırında Bahar 

Bahar Yargısı 

Ansızın gelir bahar 
Güneşi, rüzgârı ve yağmuruyla 
Yaprak kımıldamaya başlar dalında 
Gök gürültüsüyle irkilir yorgun kent 
Ve kırkikindilerle kucaklaşır toprak 
 
Ayna tutar gibi durgun bir göle 
Akasyalar arasından süzülür güneş 
Derman bulur cümle mahlûkat 
Dağ-taş yeşile durur 
Başlar senfonisi saka kuşlarının  
 
İlk yaz bu 
Nazlıdır 
Dik başlı 
Alıngan 
Sakınır kışla duvarlarından 
Uğramaz general üniformalarına 
Dolanır geçer 
Kırmızı kiremitli damlar üzerinden 
Fabrika bacalarına 
 
Bu mevsimde düşer güneş 
Koynuna toprağın 
Bu aylarda ısınır sular 
Nehir dalgalarında 
Ve bu mevsimde çoğalır hayat 
Göçmen kuşların kanatlarında 
 
Hayat çoğalıyordu kanatlarında 
Göçmen kuşların 
Anadan üryandı her şey 
Ve çırılçıplaktı yıldızlar uzakta 
Alacakaranlığında gecenin 
 
Kızıla çalan bir bahar akşamında 
Efsanesini anlatıyordu bulutsuz bir gece 
İlk yaz sarhoşu defne dallarına 
Rüzgâra savrulan ezgileri 
Yitik kentlerin 
Sesiydi serçe kuşlarının 
Yaprağın rengi 
Ve kırmızısı gülün 
Gergin yüzlerinde keder 
Sabah serinliğiydi alınlarında 
Ülkesiz gezginlerin 
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Çingene Çadırında Bahar 

Sihirli bir zambak gibi açarken güneş 
Eski damların ardından 
Selvilere düşerdi ilk ışıkları  
Temmuzun alacakaranlığında 
Erkenden 
Yeşil sarıya çalardı 
Umut sevince 
 
Yağmur damlaları süzülürken ay ışığından 
Geceye bırakırdık ıslıklarımızı 
Geceye bırakırdı çingene kızları 
Böğürtlen kırmızısı sevdalarını  
 
Bereket tanrıçası gibi beklenirdi 
Kırlangıçların kanat sesleri 
Ve bir ceylan zarifliğindeyken ateş dansçıları 
Başlardı çingene çadırlarında bahar 
... Ve biz çocuklar 
Avuçlarımızda taşırdık suyu 
Doruklardaki kartal yuvalarına 
 
Zamanın ayarsız saatinde 
Yani iki bine bir kaç kala 
Leke sürüldü gökyüzünün alnına 
Serçeler sürgün edildi söğüt dallarından 
Üveyikler uğramaz oldu subaşlarına 
 
İşte o günden beri 
Uğramaz oldu bahar 
Çingene çadırlarına 
 
Kalbi durmuş ölü şehirler gibi gökyüzü 
Saklayamıyor ufuk sararmış benzini 
Şakak damarları gergin 
Martılar pusuya düşürülüyor eteklerinde 
Ve bir isyancı ölüsü gibi savruluyor güneş 
Kabile şeflerinin dişetlerinde. 
 
Kesildi tüm imbat esintileri 
Korkulu çocuk sesleri gibi titriyor 
Rüzgâr uğultuları 
Gökyüzünde kavisler çizmiyor artık 
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Kasırgalara eşlik etmiyor bıçakları 
İspanyol gezginlerin 
Yine kederli bir gününde 
Asma bahçeleri Babil'in 
 
Bir çingene beyi anlatmıştı 
Hayra alâmet değilmiş sıyrılamayışı 
Güneşin buluttan 
Kıyamete delaletmiş suskunluğu bilgelerin 
 
Belki de derdi 
Bir ülkenin istilasındadır 
Medeni dünyanın tankları 
Belki de diyorum 
Bir militanın infazındadır 
Uygar insanların silahları 
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Dervişçe 

Ayazlar ısınır nefesinizde 
Yer-gök ellerinizdedir 
Der 
Ve bir derviş kelam eder 
Kitabın ortasından 
 
Ey! İnsan der  
Sürdükçe suskunluğun 
Sürdükçe baş eğişin 
Ne gülün adı kalır ovalarda 
Ne rüzgârın sesi duyulur dağlarda  
 
Kuşlar bıçaklanır kuşluk üzeri 
Gökyüzünü vururlar ana rahminde 
Yok hükmünde sayılır yaşanan aşklar 
Düşer sevdanın üstüne 
Gecenin karanlığı 
 
Akrep sokarak yok ediyor kendini 
Susarak yok edeceksin sen 
Kendi kendini 
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Dolunay Zamanı 

Menekşe yaprağından seken baharda 
Kuşları salsam kentin üstüne 
Açar mı gamzelerindeki gülüşler 
Biter mi gamın kederin 
 
Dolunaylı geceler düşürsem hanene 
Bir ıslık çalsam karşı kıyıdan 
-on beş yıl öncesine dair- 
Çocuklaşır mı gözlerin 
Yankılanır mı korkusuzluğun 
Gecekondulardan  
 
Akbabalar dönse akşamsefalarına 
Paslı bir kelepçeye vurulsa dilim 
Koşar gelir misin nefes nefese 
Uzak hayaller ülkesinden 
Şövalye inceliğim 
Korsan inadım 
 
Rüzgârlar incelse rıhtımlarda 
İncelse sessizliğin sancıları 
Yedi yol kavşağı meydanlarda 
Düşlerindeki melodiler söylense 
Bilmediğin ülkelerde 
Bilmediğin dillerde 
Yağar mısın bütün mevsimlerin yağmurlarını 
Göz kırpar mısın dolunaylı gecelere 
 
Tarihini düşünüyorum bu günün 
Veda zamanıdır hüznüm 
-kuytu limanlarımın saklı misafiri- 
Şimdi meltem tadında bütün rüzgârlar 
Zonguldak havzalarında 
Şimdi sarı saçlı başaklar düğümlüyor 
Mezopotamya topraklarında Fırat suları 
Günü bitimsiz yaz akşamlarında 
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En Tenha Anında Sokakların 
En ince yolculuğuna çıkıyorum düşlerimin 
En tenha anında sokakların 
Serçe hafifliğinde yüreğim 
Gözlerim 
Alaycı, tedirgin ve ürkek 
 
Ben 
Mühürlenmiş sokakların asisi 
Hüznün ilkyaz sağanağı 
Alaca şafak haydudu 
Çatlatırcasına uçuruyorum 
İçimdeki kısrağı  
Menzilde 
Erguvan gülüşleri 
Grevci işçilerin 
Gözlerimde 
Yanan sabırsızlığı 
Kınlarında bulutsuz bıçakların 
Ve bir serüvencidir adım 
Emniyet kayıtlarında 
Haydi, anlat diyorum atıma 
Anlat nasıl uçtuğumuzu 
Masal kuşlarının kanatlarında 
 
Ben 
Gökyüzünün mayıs eşkıyası 
Sevdanın kederli yüzü 
Dilsiz şairi satırların 
Bir yıldıza asıyorum suretini  
Solgun bir nisan akşamında 
Belki bir görenin vardır 
Bir duyan olmuştur belki 
Adını unutmuş meydanlar 
Telgraflar geri dönüyor eski adreslerden 
Belki yeniden boyarız sokakları kırmızıya 
Belki de yeniden ısıtırız 
Üşüyen ellerimizi 
Nefesimizde 
 
Ben 
Ilıman iklimlerin hüzünlü esintisi 
Bin yaşlı derviş 
Kısa pantolonlu çocuğu sevginin 
Kartacalı komutan: 
Kıldan ince köprülere sürüyorum atımı 
Belki yeni terlemiş bıyıklarım ordadır hala 
Akdeniz caddesinde 
Belki o kızın saçlarıdır 
Kutup rüzgârlarının savurduğu 
Yaşlı akasya dalındaki yapraklar 
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Gün Ucu Gülüşleri 

Dilsiz şövalye heykeli yüzünde 
Vurulmuş kartal düşleri arıyor gezginler 
Kurt ve çakal sesleri taşıyor serseri rüzgârlar 
Gecenin içinden 
Ve nasıl da yakışıyor yabanıl aşklara 
Güz akşamlarının zenci gülüşleri 
Bir de 
Kiraz çiçekli mevsimler 
 
Haberin geliyor bir kuşluk üstü 
Onca acıdan sonra 
-- yağmurla yıkanmıştı akşam 
Ve leylak kokuyordu gece.--  
 
İnce çizgiler çiziyorum yüzünün atlasına 
Sonu uçurumlarda biten 
Gergin bir yaydan fırlatıyorum yalnızlığımı 
Dönüp kendimi vuruyor 
Sabıkalı bir öykü oluyor 
Ürkütülmüş ceylan tedirginliğim 
Kent bulvarlarında 
 
Delirmek zamanıdır diyorum 
Bütün sokakları işgal edin 
Düşürün yorgun gölgelerinizi gözlerime 
Ne vardı beni böyle insan kılacak 
Üstünüze olsun bütün beddualarım 
Netameli dolunay 
Uğursuz gece 
 
Zaman bir kral soytarısı 
Kristal renkli gecelerde 
Alnında kirli izi 
Çürümüşlüğün 
Firar mevsimi oysa 
Beklenen kuşlar da gelmedi 
"Dört mevsimden biri bahar" diyordun 
Küsüp giderken bu kente 
 
Haberin geliyor bir kuşluk üstü 
Onca acıdan sonra 
-- yağmurla yıkanmıştı akşam 
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Ve leylak kokuyordu gece.-- 
 
Sende kalsın işlemeli mendilim 
Sende kalsın gül kokan öpücükler 
Erken ötüşlerine başlıyor serçeler 
Güneş düşmeden eteklerine şehrin 
Ve dilsiz şövalye heykeli yüzünde 
Vurulmuş kartal düşleri arıyor gezginler 
 
Haberin geliyor bir kuşluk üstü 
Onca acıdan sonra. 
-- yağmurla yıkanmıştı akşam 
Ve leylak kokuyordu gece.— 
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Haber Bülteni 

Uykusuz geçiriyorum geceyi 
Bitkin düşüyorum, yorgunum 
Gözlerim kan çanağı 
Kalbim bahar sabırsızlığında 
Ve kısa dalga istasyonlarında kulağım radyoların 
 
"Seine" nehri çıldırdı diyor spiker 
Sığmıyor yatağına 
Şehirde kıyamet kopuyor 
Kartal pençesini gösteriyor uysal güvercin 
Akıtarak perçeminden mavilikleri  
 
Sanki-diyor-Paris hiç yaşamamıştı Bastille günlerini 
Unutmuştu Komünden beri 
Dehşetli güzelliklerini... 
Şimdi öfkesi gülümsüyor hırçın dalgaların 
Rüzgâra bırakmış kısrak gibi altın yelelerini 
Göklere savuruyor, yıkıyor birer birer 
Sermaye merkezlerinin mali şubelerini 
 
Kuşatması altındadır nehir 
Fransız generallerin 
Ve Birleşmiş Milletlerce açıklanacakmış kimliği 
Asilerin 
Giriş-çıkışlarına tanklar yerleştirildiğinden kentin 
Aysız bir gecede 
Saman yoluna karıştığı söyleniyor 
Parisli işçilerin 
 
Alarma geçirildi bütün ordu 
Pentagon teyakkuzda 
Ve Fransız polisi asileri arıyor 
Nehrin köpüklü sularında. 
 
Kınama mesajları yağıyor Paris'e 
Protesto ediliyor nehir 
-uygarlık adına- 
Bilirsiniz bunları diyor spiker 
Şarlatanları, bulvar yosmalarını 
... Ve tebessümle kucaklıyor Parisliler 
Komüncülerin torunlarını... 
 



Şiirsel Bakış – Çingene Çadırında Bahar – Sayfa: 11/19 
 

Şu anda diyor spiker 
Yani dünden beri 
Bahar şenliklerini yaşıyor Parisliler 
-- İsyanın adıdır Paris'te şenlik -- 
 
Ve ben 
Geceye yüzümü dönüp 
Başımı yukarı kaldırıyorum 
Seyre dalıyorum Parislileri 
Gecenin derinliğindeki bir resimde... 
 
Gökyüzü 
İnadına mavi 
İnadına berrak 
Dehşetli güzel 
 



Şiirsel Bakış – Çingene Çadırında Bahar – Sayfa: 12/19 
 

İkilem 

Islak yaz ikindilerinde 
Kanatlarında kekik taşır serçeler denize 
Deniz kekik kokar 
 
Sakin bir kıyıdan 
Olta atıyorum denize 
Deniz kekik kokuyor 
Suya değiyor ayaklarım  
 
Bir balık takılsa diyorum oltama 
Yavaş yavaş çeksem ipini 
Küçücük bir balık çıksa 
Mutlu olsam 
 
Oltamın ucuna bir ada takılıyor 
Denize çekiyor beni 
"Ya balıksa" diyorum oltamın ucundaki 
Korkuyorum 
Mutsuz oluyorum 
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İsyan Öncesinde Yüzün 

Çekilmemişse kınından 
Korsan gülüşlü bıçaklar 
Bilenmemişse alınların aydınlığında 
Ateş mavisi çelik 
Ve açmamışsa avuçlarımızda akzambak gibi 
Ay aydınlığı 
Nedir ki gökyüzü dediğiniz 
Üç-buçuk yıldızdan başka  
 
Atmamışsa omuzlarından harmanisini 
Asi bir rüzgâr 
Körfez durgunluğu yalnızlıkların 
Düşmemişse koynuna saman yolunun 
Mayıs akşamlarının sancısı 
Ve kapamışsa gözlerini gece 
Kavgaya ve aşka 
Nedir ki gökyüzü dediğiniz 
Üç parça buluttan başka 
 
Ruhumda ateşliyorum üç kurşundan ikisini 
Kavgayı ve aşkı 
Kirli mevsimleri atıyorum 
Okyanus ateşlerine 
Beyaz nilüferler açıyor 
Gecenin derin, kocaman gözlerinde 
Ve son kurşunum; eşkıya gülüşler 
Dolaşıyor isyan öncesi yüzünde 
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Mektuplardaki Biz 

Gün ikindisine seriyorum 
Mamak mektuplarını 
Sararmış kimileri uçlarından 
Kimisi gün gibi, uçarı 
Kaç kez okudum bu satırları 
Kaç kez okuyacağım daha 
Bilmiyorum 
 
Güneşe tutuyorum  
Pervasız gülümsüyorlar 
Gizlice yazılıp 
Zuladan çıkanlar  
 
Postal izleri silinmemiş damgalarından 
Sözcüklerde buharlaşıyor apolet kokuları 
Manzara: 
Merdiven altlarında 
Üç cepheden çekilen fotoğraflarımız 
Öfkemiz ve sabrımız 
Yani  
Düşman çatlatan kaygısızlığımız 
 
Kapayarak gözlerimi 
Rasgele çekiyorum birini 
Başlıyorum okumaya: 
 
Cehenneme sürdük en güzel atlarımızı 
En güzel mevsimlerde 
Adını koymayı düşünmedik hiç 
Tarifine de meraklı değiliz yaşamımızın 
İmkânsızı anlatamam 
Anlatamam cam bardaktaki 
Çayın buharını 
Anlatılmaz yıldız kümelerinin 
Kahredici maceraları 
 
Cehenneme sürdük en güzel atlarımızı 
En güzel mevsimlerde 
Kahkahalar koyuverdik 
Bir nefeslik sigara dumanında 
Gönüllüsü olduk askılara gerilmenin 
Birbirimizin yerine 
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Korkmadık 
Kederlendik sadece 
Arkadaş idamlarında 
Ve sığmadı kalplerimiz 
Göğüs kafeslerimize 
 
Cehenneme sürdük en güzel atlarımızı 
En güzel mevsimlerde 
Yaşadık öylece 
Büyük adımlar atarak daracık hücrelerde 
Düşünmeden ihanetini kent bulvarlarının 
 
Ne daha az korkaktık 
Savaş tanrılarından 
Ne daha çok kahraman 
Denize düşen Ay’dan 
 
En çok eşkıya türkülerini sevdik 
Soluksuz dinledik Latin ezgilerini 
Göz kırptık ay ışığına 
Ve ihmal etmedik 
Su vermeyi papatyaya 
 
Cehenneme sürdük en güzel atlarımızı 
En güzel mevsimlerde 
Ve lâkin 
Hoşnut olmadık bir türlü 
Birçok şeyden 
Çekip koparamadık kalbimizden 
Pembesini sarmaşıkların 
Soğumadı içimizde meydanların ateşi 
 
Ve hâlâ çocuğuz 
Ve hâlâ düşlerimiz büyülü 
Yine de 
En haytamıza değer görüldü 
En bilge insan ödülü 
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Özleyiş 

Ankara'da ikindi sonrası kar yağıyor 
Yorgun kuşlar gibi düşerek yerlere 
Usul usul 
Ağır ağır 
 
Ortalık ana baba günü 
İnsan seli akıyor caddelerden 
Hepsi bir başka şekilde 
Bir başka surette her biri 
Durup seyretmek istiyorum 
Ne çare 
Sana benzemiyor hiç biri 
 

Portre 

Anlamsızdı gökyüzünün lekesiz maviliği 
Anlamsızdı yarışı şafağın geceyi 
Bir dalın çiçeğe duruşu 
Uçuşu bir kırlangıcın 
Anlamsızdı 
 
Özlemini çekmedi 
Islak başak kokusunun 
Hiç düşünmedi 
Sırtüstü uzanıp toprağa 
Yıldızları saymayı  
 
Sevmezdi zaten 
Ağustos gecelerinde 
Ağustos böceklerini 
İlgilendirmezdi onu 
Nehir boylarında büyülü rüzgâr... 
... 
... 
... 
Ve hiç şaşmadı hülâsa 
Söğüt dallarında serçe kuşlarına 
Ne çok yaraşırdı oysa 
Kör geceye kör yarasa... 

Sözün Başı 

Demem o ki 
Kıyametten önce vardık biz 
Kıyamet günü de buradayız 
Asilik bulaşmış kanımıza 
Uslanmayız 
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Ütopya 

... 
Ve sen 
Tanrıca kutsanmış 
Zırhın içinde 
Öylesine çok özlemindesin ki 
Boynuna geçecek kemendin 
İngiliz usulü bir zindanda 
 
Yani 
Zühre aynı Zühre 
Tahir aynı Tahir 
En gümrah ormanlarında bile ömrümüzün 
Aynı çöl, aynı bedevi... 
 

Uzağa Çağrı 
Dün sabır yüklü bir kervandı 
Sessiz-inatçı 
Yarın doludizgin bir kısrak olacak zaman 
Hesapsız-asi 
Nasıl da uçuşuyor yılan eğrisi çizgilerde 
Yıldızlar 
Hangi yönden esiyor böyle 
Akşam akşam 
Eski istasyonlarda rüzgârlar  
 
Beni uzaklara çağırıyor 
Issız enginlerde korsan naraları 
Düşlerimi sırtıma vurup 
Apansız 
Kırlangıç yarışı uçuyorum sabahlara 
Şafakta 
Kanatsız 
Ve nehirlerin kırılan dalgalarında 
Sular değil köpüren 
Kırık 
Dökük 
Sevdamız 
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Yalnız Suskunluk Vardı 

Bir tek yüzünü bıraktın bana 
Bir adresin de yoktu 
Şehir, cadde vs. 
 
İlk gün alacakaranlığında göründün bir 
Bir de yıldız titreşimlerinde 
Dar akşamüstü 
 
Yüzünü çizdim 
En asi tonuna mavinin 
Senden habersiz  
Adını gülümsedim 
En dayanılmaz akşamlarında mayısın 
Çocuksu-hilesiz 
Ve bir kent sürüklendi eski rüzgârlarda 
Ilık esişlerinde sabahın 
Can havliyle 
Çaresiz 
 
Bir kuş çırpındı yüreğimde 
Gölgeler üstüme yürüdü 
Nehir akıntılarına bıraktım seni 
Mavi sisler içinde 
Yüzünü yüzünde yitirdim. 
 
Bir tek adın kaldı bende 
Bir adresin de yoktu 
Şehir, cadde vs. 
 
Dokunmak isteyen kim yüzüne 
Kim bozmak ister büyüsünü 
Issız gecelerde dolunayın 
Yanlış ufuklardan mı doğar güneş hep 
Ve ben hep 
Yanlış yolculukların yolcusu mu olurum? 
 
Yüzünü yitirdim 
Bir tek adın kaldı bende 
Bir adresin de yoktu 
Şehir, cadde vs. 
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Yedinci Mevsim 

Kanatlarında kurşun asılı 
Al-benekli kırlangıç 
Karanfil yaprağısın 
Bahar yeline düştün 
 
Uykusuz geceler, bıçak sırtında 
Toprak kokusu yoldaşın oldu 
Nice fırtınalarda gülümsedin de 
Savruldun sehere düştün  
 
Kestin kanatlarınla okyanusları da 
Sıkıştın kaldın durgun sularda 
Yaban kırlangıcısın 
Gönül seline düştün 
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