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Sokaklar 

Bir Fotoğrafa Dipnot 

Uzatıp kuğu boynunu 
Menevişli sulardan 
İncecik gülümsemeyi 
Ya da 
Geceye kalbini bırakan korsanların 
Romantik söylencelerini düşlerdin 
 
Katran yeşili rüzgârların eserdi leylaki gökyüzünde 
Parmağını keserdin gizlice bir gülün kırmızısına 
Manzum bir heceydin, ehveni yadsırdı gölgen 
Çarmıha gerilirdi her bahar gülüşlerin 
Utangaç bir öpücüksün hala şuracığımda, sımsıcak  
 
Uzaklar ne kadar uzak, yakınlar ne kadar yakın 
Ne zaman bir kırlangıç havalansa peşinden gidiyorum 
Hangi yıldıza sormalıyım seni, kâhinler bilir mi sırrını 
Koynuma sokuluyorsun sessizce bir miting akşamında 
Asma yüzünü öyle, biliyorum, erkekler ağlamaz  
Nasıl da mahzunlaşıyor yüzünün çizgileri 
Kendini gizleyen yaram 
Dilsiz şakayık 
 
Ey unutuş! Belleğin aynasındasın yine 
Unutulmuş muydu sahi, unuttum dediklerin 
Anıların duldasında yaşlanan atlılar gibisin 
Kuzguni siyah gülümsüyorsun tadı buruk hayata. 
 
05.03.2004 
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Bir Masal An'ı 
Anımsamamı isteme  
Öyle bir ülke yoktu  
Ölesiye yaşanan aşklar da  
Göğsümüzü, acıtan esintilerine açtığımız  
Akşamlarına dalıp dalıp gidilen  
Sabahlarına vurgun  
İçinden geçtiğimiz mevsimler yoktu 
Sen yoktun... 
Anımsamamı isteme 
Aklımızdan önde giden adımlarımızı 
Mühürsüz tutanaklarda saklı kalsın  
Cadde adları, sokak numaraları  
 
Anımsamamı isteme 
Anılarını lekeleyen bu kenti 
Ezikliğin aynasında 
Yenilmişlerin ezgilerine tükürüyor 
Yeşil kertenkeleler 
Hatırlanmıyor 
Ürkek bir kuşun kanadında 
Gecikmiş rüzgârların getirdiği 
Unutulmuş isimler 
Nasıl da özlüyorum 
Ansızın karşıma çıkışlarını 
Mahsun bir gülümseyiş gibi 
 
Eski bir hikâye, batıl bir inanış belki  
Düşlerimde görüyorum kalbinin limanlarını 
Siyah korsan bayrağı çekmiş gemilerin 
Siren direklerine asılıyor yüzün 
Suretini görüyorum; gülüşünü, incecik yüzünü 
Yıldızlar akışıyor başından  
Rüzgar dolduruyorsun yelkenlerine 
Aşinası olmadığın fırtınalı vadilerden 
 
Anımsamamı isteme  
Nasıl aktığını taze bir kanın 
Kesik yaradan  
Nasıl anlatılır bir dağın sarsılışı 
Kim bilebilir sırrını senden başka  
Kumrular sokağında  
Kumru şarkılarının  
 
06.06.2004 



Şiirsel Bakış – Sokaklar - Sayfa: 4/14 
 

Bırakmıyor Yakamı Bu İnat 

Bırakmıyor yakamı bu inat 
Zehrini kusan şafakta 
Gülüşlerini beklemiştim, zarafetini,  
Kelebekler de gelecekler üç vakte kadar 
Arifesindeyiz aşka uzak zamanların  
Kimsecikler kalmamış meydanlarda diyorsun 
Ben varım ya… 
Düşmek her zaman kötü değildir 
Kalkıp yürümekte marifet 
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Düş İçinde Düş 
Öncesiz ve sonrasızlığında zamanın  
Ne zaman kırmızı dumanlar yükselse  
Bir leylak dalı kırılır içimde 
Rüzgârım kesilir. 
 
Yakışıklı ve yasadışı günlerdi 
Gökyüzünün en saydam mavisiyle vurdukça 
Sulara dolunay 
Duru ırmakların çağlayanlarına karışırdı 
Romantik serüvenlerimizin söylenceleri 
Başını omzuma yaslar, gökkuşağını işaretlerdin parmak uçlarınla  
Üzerlik yakardı yaşlılar, tütsülenirdik nazara karşı 
Bize benzerler, kaçaklık oynardı çocuklar, kırık nalları okuturlardı annelerine 
“Aşk bu” derdin, İnkalı büyücülerin dansı 
Kristal renkli kuşlar havalanırdı göğüslerinden. 
 
Yakışıklı ve yasadışıydı yaz akşamları 
Sevişmek geçerdi içimizden yıldızlı gecelerde 
Kocaman vadi olurdu gizlendiğimiz kovuklar 
Ürkek ceylanlar gibiydik 
Gölgemize basar geçerdi avcılar 
Bakışlarımız ele verirdi ölümden korkumuzu, soluksuz kalırdık 
Sıkıca sokulurdun göğsüme, ağlamaklı olurdun. 
 
Kırmızı dumanlar yükseldi ansızın 
Önce sen gittin, sonra kristal renkli kuşlar 
Kırgın değilim bunca yıl aramayışına 
Seni anlatıyorum durmadan, unutmak olası mı? 
Yalnız şuramda bir burukluk 
Gözlerimi kapıyorum o sokaktan geçerken 
 
Ben iyiyim 
Yine kanunsuz açmış çiçeklerin renklerine takılıyorum 
Issızlıkları seyre dalıyorum 
Beni beklediğini unutuyorum, sana geç kalıyorum yine 
Yalnızlığımı yakalıyor akşam esintileri 
Mecazla gölgeleniyor nefesim, sık sık ürperiyorum 
Düş içinde düş görüyorum, meydanlardayız yine 
Seni öpüyorum ölümle yaşam arası bir yerde 
Bütün mevsimlerin yağmurları üstüme yağıyor 
İncecik süzülüyor sular kirpiklerimden. 
 
19.08.2004 
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Gümüş Rengi Gölgeler 

Arzudur adınız ya da Alevdir 
Gümüş renkli bir duman gibi çöker  
Gözlerinize keder 
Yazgısına küfreden heykeller gibisiniz 
Ateşe kör 
Rüzgâra sağır 
İç çekişlerinize sığınırsınız 
Dışınız şen şakrak 
İçiniz kor 
Ümüğünüzde 
Yönü belirsiz öfkenizin elleri  
 
Kahve falında görürsünüz bir tek 
Saçlarınızın okşandığını 
Sıcak bir öpücüğü yanağınızda 
Bir gülüş konar dudaklarınıza 
Gözlerinizde gümüş rengi gölgeler 
Sımsıcak yerleşir yüzünüze tebessüm 
Bilmediğiniz bir masalı okursunuz 
Bilmediğiniz dillerde 
Düşler kısa sürer 
Hayatın hazan bahçesidir 
Kanatsız uçtuğunuz, pervasız 
Dört kitapça lanetlenmişsiniz bir kez 
Pay edilirsiniz sarhoş sofralarına 
Cömertçe yağmalanır bedenleriniz 
Tenlerinizde sırtlan dişleri 
 
Bıçaklara asılan gölgeleriniz 
Uzun bir çığlık gibi düşer geceye 
Yabancılaşır, ses vermez sesinize 
Kelebek zarifliğiniz 
Malumu ilan eder 
Sizinle sarışınlaşan baharda 
Eteklerinizi çekiştiren kaldırımlar 
Yağmurlar da yitirir rengini 
Ve göründüğünce masum değildir gökyüzü 
 
Otuzüçlük bir tespih gibi sallanırken 
İşaret parmaklarında namus esnaflarının/ Siz 
Naif zevklerimizin orospuları 
Yanan karların üstünde 
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Gebeliğine gülümseyen bir ceylan gibi 
Mutlusunuzdur 
 
Küsmesidir yağmurların 
Bulanık damlalarına 
Hayata kırgınlığınız 
Uçurumları gösterir adresleriniz 
Derin ve uzak 
Yüzleriniz gibi. 
 
03.08.2003 
 

Günaydın 
Geç kaldım sana günaydın demeye 
Kusurların bazen güzel olduğunu söylemeyeceğim 
Gece ayın doğuşuna da geç kalırım 
Nehirlerin duruluşuna 
İmbatın henüz çıkmadığını düşünür tembellik ederim, oyalanırım 
Rüzgâr gömleğimi havalandırmaz, geçer gider yanımdan 
Hayata geç kaldın diyor kâhin 
Aşka olduğu gibi  
Bağışla demeye alışamadım, ardından koşamam da 
Telafisi imkânsız bir kusur işte.  
 
29.08.2005 
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Güz Defteri 
Kendini anlat diyorsun, gün ağarmadan 
Gecenin diliyle seslen 
Rüzgârın gözüyle bak gözlerime/sıcak, esrik 
Varsın gurbete düşsün gölgen 
Yüzünü döndüğün yer sıla 
Kırılgan mevsimlere benziyorsun 
Zaman ve mekândan uzak. 
 
Dalıp gidiyorsun varlığımdan habersiz 
Merdiven uzatıyorsun gökyüzüne 
Yıldızlara değiyor başın, gülüşün güneşe bedel 
Koçero sanıyorsun kendini/masum yüzlü eşkıya 
Issız koyakların hükümranı, sicili bozuk çingene  
 
Kendini seyre çıkıyorsun karşı kıyılara 
Alaca karanlığında akşamların 
Şarapla yıkıyorsun patikaları 
Bir yanın gök gürültüsü 
Kelebek zarifliğinde bir yanın 
Nereden gelip nereye gidiyorsun, meçhul 
Bir nehir bilinmezliğinde 
Bütün hayallerin gerçek, bütün gerçeklerin yalan 
Silinip gidiyorsun zamanın gözlerinden 
Dudağından düşürmediğin ıslığın kalıyor geriye 
Bir de rüzgârlar. 
 
Gecenin bitimindesin, günün ağarma vakti 
Dağlar mühürlendi, atın yorgun 
Ateşinin alevleri sönmekte 
Sesine ses vermiyor ipek şalda saklı hançer 
Düşlere yer yok bulvarlarda, caddelerde tay kişnemez 
Vurulmuş at iskeletleri yatıyor mavzer çattığın dağlarda 
Sığınacak neren kaldı 
Gökkuşağından başka 
 
Elimi bırakma, gölgen eksilmesin üstümden 
Mayıs yağmurlarında öp beni, seyrimize çıksın el âlem 
Düşlerin erguvan rengindeyim 
Seninle sürüyor seninle başladığım masal 
Bütün suçlarını bağışlıyor, kutsuyor bütün günahlarını 
Peşinden koştuğun ömür 
Bilirim iflah olmazlığını 
Aşka ferman neylesin 
Bahar yakışıyor sana. 
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İlkin Tekrarı 

Sevgili diyorum 
Yaşlanırsam şayet 
Yani kaldırmadan başımı göğsünden bilmem kaç yıl 
Geçtiğinde zamanın  
Sen hırçınlıklarımı düşünüp/ dalıp dalıp giderken 
Gizlice gülümseyeceksin/ bir ayıba gülümser gibi 
Ben sana aldırmadan 
Bütün bir yaşamın çiçeklerini dikiyor olacağım 
Meçhul aşklar anıtına 
Renkleri gülüşünden derlenmiş  
 
Diyelim ki o an bir fideyi kırıyorum 
Bir gülü koparıyorum dalından 
Kuş sürülerini ürkütüyorum, terk ediyorlar bahçeyi 
—Kastımdan değil, sakarlığımdan- 
Yine gülümseyeceksin, bu kez biraz mahcup 
Sezgin güçlüdür, bilirsin sebebini 
Kırgınlıklarım düşmüş olacak aklıma 
Kaçışların/ 
Bir çay içimine ayıramadığımız zaman 
Dört adımını birlikte yürüyemediğimiz yollar 
O sihirli Ağustos akşamlarında 
Gözlerin puslanacak biraz 
 
Örselemiş olacak bizi  
Her anına kafa tuttuğumuz hayat 
Yine böyle yaşardık diyeceğiz, yeniden başlasak yaşama 
Bağışlamadan / bağışlanmadan 
Gün batımına tutsak korsanlar gibi 
Fırtınalara gülümseyerek 
 
Peşini bırakmayacak  
Alışkanlıklarımın en kötüsü 
İlki tekrar edeceğim 
Yere indireceksin bakışlarını 
Ellerimle yüzünü kaldırıp gözlerine bakacağım 
İşim rast gelmez yoksa 
Sarılıp büyürken çiçekler aşka 
Olur ya 
Ölürsem eğer… 
Ölüm dediğin ne ki 
Bir sisten başka. 
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Lirik Bir Gülümseyiş 

Kapanmak bilmiyor hiçliğin parantezleri 
Uzun cümleler kuruşum bu yüzden, bağışla şaşkınlığımı 
Günün kıbleye dönüş saatindeyim, sayıklama zamanım 
Geçmiş bir yaz gibi uğulduyor kulaklarımda 
Mevsimlere çarpıp dönen yüzündeki giz 
Zehrin ve hançerin lirik gülümseyişi 
Her dönemecinde helak olduğum o uzun yolculuk  
 
Çırılçıplağım bu kentin ortasında 
Ne kaldı tutunacağım antik hüznümden başka 
En iyi şairlerim de gitti, en güzel şiirleriyle 
Rengini çoktan unuttum tütün kokulu gömleğimin 
“Çiçekleri koparmayın, çimlere basmayın” diyorum ya 
Sözün gelişi işte 
Ülkemdi, göçmenim şimdi 
Yeryüzü düşlerimden 
Yüzüm gölgeme rehin 
 
Belki ay doğar bu gece, ıssız bir sokakta yürürüm 
Bir ıslık kondururum dudaklarıma, bir marş söylerim 
Parkalı bir delikanlıya rastlarım, tedirgin bir genç kıza 
Kendime rastlarım bir evde, çepeçevre kuşatılmış 
Işıkları söndürürüm 
Elimi belime atarım belki. 
 
10.05.2004 
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Temmuz Sancısı 

Güz ağırlığı çöküyor üstüme 
Temmuz ortalarında 
Kaçıp uzaklaşmak istiyorum bu iklimden 
Nedensiz, açıklamasız 
Sokaklara caddelere vuruyorum kendimi 
Dilimde imkânsızlığın şarkısı 
Teselli bulmuyor serseri ruhum 
 
Bir çiçeğe uzanıyorum yüzünün niyetine 
Utangaç bakıyorsun 
Yağmur damlıyor gülüşlerinden  
 
Dizeler düşüyorum avuçlarıma sana dair 
Temmuz akşamlarının kıskandığı 
Ay düşüyor bir ucuna 
Bir ucu imkânsızlık 
Biliyorum, hiçbir zaman yazamayacağım 
O en güzel şiirimi: seni 
Yazılabilseydi keşke 
Yürekte yaşananlar 
Ve tedirgin olmasaydı kuşlar 
Sana dair mısralardan. 
 
10.07.2004 
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Uzak Bir Gülüşe Sonat 

Kendilerinden sayılırdım, aşinaydı ruhlarımız 
Sadece adım “gaje”ydi-her ne demekse- 
Biz çingene derdik 
“Roman” olarak geçerdi edebi metinlerde adları 
Köstekli saat kuşanır bıyık burardı erkekleri 
Birer Hintli bilgeydiler, uysal ve tevekkel 
En çok aşk ve ölüm öyküleri anlatırlardı / akşamları 
Ateş başlarında 
Gizlice ağlardı kimisi de/ ayıp olduğunu bilerek ağlamanın 
Bıçak kullanmada Ustalıkları 
Horozların ve köpeklerin kutsallıklarına ilişkin inançları 
Sayılmazsa şayet 
Bunlardan ibaretti cümle meziyetleri  
 
Gülerken otuz iki dişiyle gülerdi kadınlar 
En tiz sesleriyle 
En çok da anlatanın güldüğü 
Müstehcen papağan fıkralarına 
 
O da gülerdi, güldüğünden utanarak 
Kirpiklerini yere indirir, elleriyle kapardı yüzünü 
Gizlemek için utangaç gülüşlerini 
Çiçekli basmadan entarisini sıkıştırarak bacaklarıyla 
Geriye atardı yıldızsız geceler gibi karanlık saçlarını 
Bir yay gibi gerilirdi göğsü, aşk tanrıçasına inat 
Saf bir çingene olurdu o an. 
 
İnce usul bir sesle 
Kondurarak dudaklarına o masalsı gülüşlerini 
Ve duyulacağından korkarak söyleyeceklerinin 
Şehla gözlerini kısarak “gaje” derken 
Menekşe rengi sesiyle  
Gamzeleri çiçeklenir 
O kadar uzaklaşırdı o an, çingene olmaktan 
 
Ağustos 
Babamın “düşersen kalkamazsın” dediği ay 
Yaşamın, aşkın ve ölümün adı 
Yani Karacaoğlan’ın Elifi 
Yıldızını arayan gökyüzünde 
Uzayıp giden sarmaşık 
Bilmem kaç yıl sonra rüzgârına sürüklendiğim 
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Sağır ve dilsiz tevekkel 
 
Ne çok benzetiyorum kendimi heykellere 
Çağdaş ve arkaik 
Hepsi benim 
Aynı ufka bakıyorum nedense 
Aynı yüzü görüyorum durmadan 
Sağır oluyorum güzelim İstanbul sabahlarında vapur seslerine 
Kendi sesime sağır oluyorum 
Kulaklarımda yalnız onun sesi 
Bütün sözcükleri unutuyorum 
Dilimde günaydın kalıyor sadece/ ona söylediğim  
Beynimi bir yerlerde unutuyorum, meçhul bir adreste 
Damarlarımda onun sesi dolaşıyor  
Yaşamın, ölümün ve aşkın sesi 
Düşersen kalkamazsın diyor babam 
Geceye uzatıyorum başımı 
Uyanmak istemediğim bir düşteyim biliyorum 
Acı bir poyraz esiyor ansızın 
Günaydın diyorum, günaydın 
Alıp götürsün istiyorum rüzgârlar sesimi. 
 
22.08.2005 
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Vals 

Her şey dünde kaldı 
Koparılmış bir gül gibi önüme düşüyor başım 
Birer birer soluyor içimizde, yaşamağa değer ne varsa 
Kanatlarında sabah esintileri taşıyan kuşlar 
Gözlerimizde leylaki gülümseyişi güneşin 
Fotoğraflarda anamın perçemli yüzünün ışıltıları 
Mavi buz parçasından yansıyan çocukluğum 
Kıyılarına ulaşamadım diye hayıflandığım nehirler 
Her şey. 
Sen de gittin 
Gökyüzünde asılı bir yıldızdan ibaretim 
Bir tek sular kaldı 
Aynasında suretimi yadsıyan.  
 
Bir de düşlerim 
Gecelerimin silahsız eşkıyaları 
Gülüşlerimde hançerini bileyen cellat 
Alıp divanına götürüyorlar kalbimi her gece 
Karanlık rüzgârlar esiyor saçlarından/ üşüyorum 
Çağlayanlar gibi dökülüyor dilinden sözcükler/ soğuk, siyah 
Ölüsün diyorsun, bende dipnotsun sadece 
İflah olmaz serüvenci, onmaz bir kaçaksın 
Beklemelerin umutsuz, yolların geceye gömülü 
İstasyonlara ay düşürmek neyine. 
 
Adanmış yaşamın doruklarında 
Yaz esintileriyle oynaşan narin çiçek 
Söylemeyen dilim ol, suskunluğumu boz 
Rüzgârların ıslık çalmayanını sevmedim, alıp götürmeyenini 
Ateşi söndür. Küllerimden güvercinler yükselsin 
Yaşlılar “ışığı maviydi” desinler bu ömrün 
Sabah sisi gibi, duru ve yoğun. 
 
26.10.2004 
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