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Fahriye ve Hulûsi Sürmen'e 



İLERLEYİŞLER 

Sensiz bir ilerleyişi var gecenin, 

Büyük bir birikimle gergin, 

Ve inceden inceye güzel. 

Derin bir soluk alış ve, 

Yokluğunun yorgunluğuna, 

Kendini bırakış. 

Kaldırımlarda bir ayak sesi... 

Senden yayılması imkânsız olan bu yaklaşma, 

Aslında bir uzaklaşmadır, 

İnceden  inceye güzel. 

Rahatça yerleşmelisin evrene, 

Beni düşünmemelisin. 

Ben de unutmaya uzanmalıyım. 

Ama unutmamak, 

Unutmamak da, 

İnceden  inceye güzel. 



BİR KEDİNİN NOT DEFTERİNDEN 

Nasıl başlar yürüyüşleri bir kedinin, 

Zamanlara ve bütün zamanlara, Yumuşakça 

ayaklarını yerleştirse, 

 Yanılışları belki süreklidir, 

Ve muhakkak, 

Yanlışlarını yaymaktadır, 

Isındıkça, 

Gerindikçe, 

Mırmırları ile dost, 

Uzak bir kedidir kedi. 



Ben de bir kedi olabilsem, 

Ya da olmuşsam, 

Ki olmuşum, 

Kedice anlatsam kendimi, 

Kendimi kedice kediye, 

Yalnızım, 

Ölü bedenimi, 

Bir çöplükte sürüklediler. 

Oradaydım. 



KEDİLERİN DOSYASI II 

Kedilerin, 

Kedilere, 

Kedice, 

Sözleri... 

Kedilerin, 

Kedilere, 

Kedice, 

Sözlerine, 

Ne derler ? 

Kedilerin, 

Kedileri, 

Kedice, 

Bekleyişleri 

Nedendir ? 



Hem bir kedi yoruldukça, 

Nasıl söyler kedice, 

Bıktığım hayattan... 

Bir kedi, 

Kedidir de, 

Her zaman, 

Kendi midir ki ?.. 



KEDİLERİN ELLERİ 

Bir kedinin elleri, 

Elleri oldukça bir kedinin, 

Bir fırçayla boyasa, 

Sarı, mavi, mor, beyaz. 

Gözleri kamaştıysa, 

Bir kedinin renkleri, 

Süreklidir uzakta. 

Bir fırça ucundaki, Renkler 

gibi devamlı, Hem belki 

seviyordur, Sevmeyi 

biliyordur, 

Bir rengin tonlarını, 

Ayırabiliyorsa eğer... 



KEDİLERİN GÜZELLİĞİ ÜSTÜNE ŞİİR 

Kedilerin silkinişi gibidir, 

Çıplak ayakla bir uzay boşluğunda koşmak. 

Kediler bencil, 

Kediler vahşi, 

Ve kedilerin, 

Kedilerin güzelliği, 

Kedilerin güzelliği üstüne, 

Kedilerin güzelliği üstüne şiir, 

Şiir yazmak kelimeler yapıştırarak deftere. 

Bir kedi beklerse köşe başında, 

Sokaktaki eski bir otomobilin altından, 

Güneşe uzatırsa kuşkularını, 

Sağma soluna, 

Tembelce mi bakmıştır ki... 

Birden beni görürse, 

Gözleri beni deler geçer de, 

Anlar ne mal olduğumu. 



Kurdu dünyasını, 

Benim ne mal olduğumu, 

Her an yaymaktadır şimdi, 

Anlatıyor şimdi insanın, 

Yoksul  kanı  içtiğini. 

Rahat ve tembel, 

Yalnız, 

Yalnız gezinen ve gerinen kara bir kedi, Ya 

da beyaz bir kedi, 

Veya sarışın, 

Hepsi, 

Hepsi anlatırlar, 

Yunus'un şiirindeki, 

Yoksul  kam içen insanı bir güzel. 

Dünya yoksul kanı içer. 

Yoksul kam içen dünyayı, 

Bu kediler rezil eder. 



BİR DE 

YOKSUL KEDİLER ÜSTÜNE BİR ŞİİR 

YAZMAK İSTEMİŞTİM 

Benim için yoksul, Sizin için 

olduğundan, Çok farklı bir şey. Yoksul, 

Şöyle dengesiz, 

Nasıl demeli, Saptırılmış, 

Hile ile elinden, 

Beyni, 

Ve sevgileri alınmış, Sonra bir bedene, 

Tıka basa, 

Doldurulmuş adam, 



Ya da kedi, 

Yoksul kedi yoksul adamdan, 

Yoksul kedi, 

Adamdan, 

Bir de tarihî maddecilik nasıl bir şey, 

Allah aşkına, 

Ya tarihin durdurulmaz akışı; 

Bu akışı beynine dolduran, 

Maddeci. 

O beyin, 

O yoksul adam, 

O yoksul kedinin beynini çalmak isteyen, 

Hile ile beyni elinden alınmış, 

Tarihin akışına şiir söylerken, 

Dili tutulan adam. 

Adam, 

Kedi, 

Kedi, 

Yoksul. 



Şu uzaktan gelen kediyi yakından tanırım. 

Tarihî maddeciliği, 

Çok iyi anlamış, 

İyi kalpli bir kedidir o. 

Maddeci hareketi, 

Patilerinde saklar da, 

Duyarlı bıyıklarının duyarlılığını, Kimseyle 

paylaşmaz. 

Hem belki yalnızdır da... 



KEDİLERİ SEVEN BİR ŞAİRİN ŞİİR DEFTERİNİ 

KEDİLERİN PARÇALAYIŞI 

Defterlerden bir defter bulmuşum da, 

Kediler üstüne şiirler dolduruyorum buna.  

Haklı mıyım, 

Bilmiyorum. 

Yalnız şey de var; 

Ya bir de kediler, 

Haber alırlarsa bir deftere doldurulduklarını, 

Kızmazlar mı, 

Parçalamazlar mı bu defteri, 

Kusursuz pençeleriyle deşmezler mi kelimeleri, 

Şiir defterini, 

Bu şiir defterindeki kelimeleri yumak yapıp, 

Oynamazlar mı? 



Kedilerim, 

Sevgili kedilerim, 

Yalvarıyorum, 

Parçalamayın kelimelerimi; 

Ben sizi seviyorum, 

Ama onları da. 

Kelimeler de sizin kadar güzel, 

Sizin kadar yırtıcı ve özgür, 

Kelimeler ve kediler, 

Ve kedilerin kelimeleri... 

Korkuyorum dostlarım, 

Sizden, kelimelerden ve kedilerden. 

Dostlarım, 

Hiçbir dostum olmadığını, 

Kediler üstüne kelimelerle şiir yazınca, 

Anlıyorum. 



AYAKLARI ISLANAN BİR KEDİNİN 
HÜZÜN BOYUTLARI 

İlginç bir deyişle başlamak istemiştim. 

Arandım tarandım, 

Islak bir kediye düştü yolum. 

Kedi ıslak mı ıslaktı, 

Ayakları, güzel pençeleri ıslaktı. Tanıdığım 

bu kedi, 

Bugün bir fare yedi, 

Bana da şunları dedi: 

Fareyi kimse sevmez hem, 

Ama toplantılar sürüyor, 

Ayakları ıslak bir kedinin hüznüne, Sizler 

de katılabilirsiniz. 



Bir su birikintisi, 

Kedinin gölgesi ve ayakları, 

Ayakları ıslak, 

Yağmura da yakalanırsa, 

Hep de giysisiz, 

Boyut üstüne boyut, 

Islak bir kedinin hüznü, 

Boyut üstüne boyut kazanır. 

Bu kedinin pençelerine takılan bir düş var, 

Evrene katılmaktadır. 

Orada ne gördüyse, 

İçtenlikte anlatır, 

Saklamaz, 

Bir ıslak kedi evreni, 

Benden çok tanır. 



BİR SAÇAKTA KEDİ DANSI VE 

ANSIZIN 

Bir başka zaman ikliminde kediler, 

Pençelerini harekete geçirmiş, 

Gülüyorlar, 

Hareket ve zamanın ustası kediler. 

İnsan doğrulmaya davransa, 

Anlamaya çalışsa renkleri, 

Ama bu gecikme nedir; 

Kedi, 

Zaman ve hareketi, 

Bin kere dolaşır gelir de, 

İnsan aynı kalmakta direnir. 



Hareket ve zaman, 

Eline ayağına dolaşır, 

Değişimler insanı şaşırtır, 

Yeniden başlamak ister belki, 

Ama hep dışında kalmıştır, 

İçinde olduğu zamanın. 

Kediler zamanın ustasıdır, 

Hareketin eksenidir onlar, 

Ayak izi bırakmadan dolaşırlar, 

Tutsak alınamazlar hiç, 

Gülünç bulurlar da insanı, 

Anlatmazlar zamanın sırlarım, 

Bir sokağın köşesinde kaybolurlar. 

Kediler birbirlerini anlamazlar, 

Hep farklı açılarla uzaklaşırlar birbirlerinden, 

Aşılmaz kılmışlardır duvarlarını kişiliklerinin, 

Yalnız yalnız kaldıklarında, 

Anlamlı olduklarını bilirler. 



f 

Bir saçak üzerinde, 

İki kedi karşılaştı, 

Durdular, bakıştılar; 

Birbirlerini anlamsız buldular, 

Hareket ve zaman bölünemezdi, 

Paylaşılamazdı belki. 

Saçak dardı hem, 

Yan yana geçemezlerdi, 

Işık hızından da büyük bir hamle gücüyle, Sonsuz 

küçük bir zaman ve mekân parçasında, Çatıştılar 

ve yuvarlandılar. 

Bir savaştır belki, 

Yahut bir saçağa tutunma duygusu, 

Hayattan kopmamak, 

İnsan gözü bu hızı bedeninde tanımaz, 

Durup saçağa bakar, seyreder, 

Ama anlayamaz bu kedi çatışmasını. 



Bir de şu kelime: saçak, 

Neden şairler onu çok kullanmaz, 

Bazı kelimeler istenmez mi ? 

Hep sevimsiz mi kalır bazı kelimeler ? 

Saçak mı, böyle çok Ç gücü mü korkutur ?     

Saçak insanın üstüne eğilip onu korusa da mı ? 

Bu savaş, ki savaş, tam anlamıyla savaş, 

Böyledir kedinin dünyasında, 

Ne zaman yorulur zamanın ustası, 

Saçaktaki savaşta bir kedi hırpalandı, 

Düşecek mi bir kedinin düşüşü ile ? 

Ama tutundu işte, 

Kuyruğu yere doğru  sarktı, 

Ama nedir bir kedinin kuyruğu ? 

Hareket ve zamanın arakesitinde bir kuyruk... 

Kedi saçağa tutundu, 

Diğeri ona baktı, hareketsiz, 

Bekliyor, 

Hareketin yeniden kurgulanmasını, 



Şimdi yeniden başlamaktadır, 

Bir kedinin gücü, bir savaş daha, 

İki kedi bu saçakta yeniden, 

Yeniden çatıştılar, 

Birbirlerinin üzerinden kaydılar hızla, 

Yuvarlandılar üst üste, 

Sonra elbette, 

Bir çatıdan düşmüştür bir kedinin zamanı, 

İnsanla aynı düzlemde birikmiştir. 

Kaldırımdaki insanla bakışır. 

Kediler ve insanlar bakışırlar, 

Ama anlayamazlar birbirlerini, 

Kedi için düşüş yok ki, 

Bir çiçek gibi arınarak indi, 

Dört ayağı da yeryüzünde rahat, 

Işık hızı doldu gözlerine, 

Doğruldu, baktı, hızla koştu ve kayboldu. 

Otomobil tekerlekleri arasından,  

Uzaklaşan bir ses o, 

Zamanı yırtmış, genişletmiştir. 



Bu kez kader onun cesedini istememiştir, 

Güneşte gerinecek daha, 

Uzaktan seyredecek yine, 

Şehre çöken serinliği, 

Hareket  ve zamanın ustası yalnız kedi. 

Hep özgürdür, 

Kedi pençeleri özgürdür. 

Sokaktan otomobiller geçmektedir, 

Günün bilinen bir saatidir, 

Tekerlekler caddeyi boyamaktadır. 

Ama bu insanlar bu tekerlekler özgür değil, 

İnsan zaman ve hareketin dışına düşer, 

Tutunamaz sevse de, 

Kediler gibi uzaklaşamaz. 

Anlayamaz saçaktaki kedi savaşını,  

Savrularak düşüşünü kedinin, 

Kayboluşunu uzakta. 



Tekerlekler şiirlerden geçmez belki, 

Kediler de çok uğramazlar şiirlere, 

Ama sonsuzluk kedilerin gözlerindedir, 

Kedilerin pençelerindedir hayatın gücü, 

Günün bu saatinde, 

Bu caddeden özgür bir kedi geçmiştir. 

Emir almıştır varlıktan, 

Bir çatıda savaşmıştır, 

Bu saçaktan ve bu caddeden, 

Bu tekerleklerden, 

Saçaktaki bir başka kediyi reddetmiş, 

Özgür ve uzak bir kedi geçmiştir. 



ÇOCUK ELLERİNİN GÜZELLİĞİ 

ÜSTÜNE ŞİİR  

Kapı kapı dolaşıp, 

Gökyüzünü siz mi dağıtıyorsunuz çocuklar ? 

Elleriniz mi pencerelerime ışık ışık yağan ? 

Çünkü güneş, 

Koşa koşa sizi arıyordu demin, 

Elinde bir demet sonsuzluk daha... 

Çocuklar, 

Benim, 

Bizim, 

Hatıralardan yorulduğumuz olmuştur. 

Sonra yollara düşmüşüzdür ruhumuzda, 

Bir sıcaklık yaratmak için... 

Gökyüzü de olsun elbet, 

Ama diyorum ki çocuklar, 

O şeyden de, 

Göz bebeklerinizde parıldayan o şeyden de, 

Benim bardağıma koyar mısınız ? 



UMUTLAR 

Sır dolu çiçeklerdir yoran avunuşları,      

Onlarda seyrederim dönüşümünü günün, 

Uzak bahçelerdedir uçup da konuşları,          

Çözülüp bağlanışı gönlümün düğümünün. 

Bitmez bekleyişlerim acıya dayanırlar, 

Bir sevinç uzanışı düşlerimde barınır,  

Aşklar gelir yeniden, umutlar uyanırlar, 

Bir yaprak olur her can; uçar, döner, arınır. 



BEN HERKES OLUYORUM 

Küçük bir çocuk beni seyrediyor uzaktan, 

Gülümsüyor, 

Birden bir ateş kaplıyor içimi, 

O anda herkes olmaya karar veriyorum. 

Ben herkes oluyorum, 

Herkes de beni taşımaya başlıyor içinde. 

Kapılarda rastlaşıyoruz onlarla, 

Merdivenlerden inip çıkıyoruz birlikte, 

Omuzlarımız üst üste geliyor, 

Camlardan bakıyoruz, 

Meraklar biriktiriyoruz geceleri, 

Bekliyoruz. 

Bize yeni insanlar veriliyor. 



Hep aynı bahçelerden geçiyoruz, 

Çiçekler hepimizin dostu, 

Elimize dikenler batıyor, seviniyoruz, 

Tanıdık ağaçların gevezeliklerini, 

Başlarımızı eğerek atlatıyoruz. 

Şehrin en büyük meydanları, caddeleri, 

Bizi almaz oluyor, 

Evlerden bilmediğimiz hayatlar atılıyor üstümüze,  

Her şeyi anlayıp yaşamaya yeniden başlıyoruz, 

Ve kader yürüyüşe çıkıyor. 

Ben herkes oluyorum, 

Herkes de beni içinde taşıyor, 

Küçük bir çocuk uzaktan beni seyrediyor, 

Kendimi onda unutuyorum, 

Kayboluyorum. 



GECELEYİN DENİZE İNEN 

BİR SOKAK VARDI 

Kaybolmuş bir enlemin uzak sahil şehrinde, 

Geceleyin denize inen bir sokak vardı. 

Kumsaldaki her özlem, yıldızların nehrinde, 

Eski gemicilerin sevincini duyardı. 

Suskun, karanlık evler; bir sırrı olan yokuş, 

Sessiz bir geceydi aşk, çizgiler oluşunca, 

Şehirde benim olan, bir sokak, bir dokunuş, 

Değişmeye başlardım denizle buluşunca. 



Sonsuzluk hamlesiydi, bir aşkı özgür kılmak, 

Canlara bağlanmıştım, gizlenerek onlardan, 

Gökyüzüne yükselip rüzgârlara takılmak, 

Tanımsız kadınları seyretmekti sulardan. 

Ve sonra bir gün geldi, sokağı bulamadım, 

Anlamsız algılarla bezenip adım adım, 

 Şehirde deli gibi yokuşumu aradım. 
Yorulup tükendim de kumsala varamadım. 

Yüreğime dönünce, anladım ki ölmüşüm,  

Bütün sahillerinden bu eski yeryüzünün, Artık 

uzaklardayım, suskun ve bölünmüşüm, İçine 

çekilmişim bir uzay gündüzünün. 



GERGİNLİKLER, İNDİRGENİŞLER 

Umutlarım sana çıkan sokaklara seriliyor, 

Gözlerinden gözlerime uzanan tel geriliyor. 

Ulaştığım mekânları köşe köşe arıyorum, 
Hep sonunda senden kopup bir hiçliğe varıyorum. 

Eğik düzlem parçaları üzerinde kayıyorum, Hüznümü 

hep bu yabancı yüzeylere yayıyorum. 

Bekleyişler büyüdükçe imkânsızlık biliniyor, 

Tekrarlanmış yorgun düşler hayatlardan siliniyor. 



İnsan her kez sevgilerden bir kaderi seçmiş midir ? 

Zaman onu alev gibi yalayarak geçmiş midir ? 

Yenilenmiş her deneme bir acıya ekleniyor, Sonunda 

da uzaklardan bir avunuş bekleniyor. 

Nurdan yoğun bir yapının temelleri atılıyor, 

Bunalımdan geçen ruhum sonsuzluğa katılıyor. 



BİRİKMİŞ SIRLARDIR 

Bu eskimiş akşam vaktinde, 

Birikmiş sırlarımız gözetleniyor, 

Biz de kaçışlara hazırlanıyoruz. 

Aslında biz hiç buralı olmadık, 

Bizi bilen yoktu, 

Hep uzaklardan beklendik, 

Ama oralara da gitmedik. 

Şimdi tamamlanmış bir gökyüzü anlatılıyor, Biz 

de birikmiş sırlarımızı topluyoruz, Kaçışlara 

hazırlanıyoruz. 



MAVİ BİR UZAKLAŞMA 

Mavi bir uzaklaşma bu, 

Bak, annem hâlâ balkonda, 

Sevdiği ağacı gözlüyor, 

Bütün seslenişlere açık... 

Ben çocuksam, 

Koşarak geliyorsam güneşli bir yoldan, 

Niçin beklesin ki beni o ağaç, 

Mavi mavi uzaklaşıyorsa... 



MUTLULUK TÜRKÜSÜ 
Salih Ökten'e 

Bir çocuk ol, kur sevinci, 

Her sabah hür, her renk yeni, 

Mutlulukla ger bilinci, 

Masal güçler bekler seni. 

Gökler sende bir mekândır, 

Sokağa çık, çığlık çığlık, 

Her saniye bir imkândır, 

Düz aklı kov* mantığı yık. 

Bir bayraktır okul karnen, 

Onda senin gönlün vardır, 

Okul yolu bir serüven, 

Her taş ardı bir diyardır. 



Maveradan gönderilir, 

Seni yenileyen düşler, 

İç dünyalardan derilir, En 

insan olan gülüşler. 

Bir oyundur kaldırımlar, 

Söyleşiyi başlatırlar, 

Buluşur bütün yarımlar, 

Kaldırımda bir şölen var. 

Güneşli bir öğle vakti, 

Sevgi dolu bir yürekle, 

Yeniden çiz hakikati, 

O dostunu öyle bekle. 

Dalgacıklar kumsallarda, 

Baştan başa bir ürperiş, 

Aralanış kurallarda, 

Uzak denizlerden esiş. 



Dost ışıklarla canlanır, Şehirdeki 

bütün camlar, Farklılıklar 

hazırlanır, Kıpırdanır bütün 

damlar. 

Her yağmurdan sonra huzur, Seni 

mutlu eden koku, Toprakta sabırla 

durur, Serinleten ıslak doku. 

İçindeki şu deliyi, 

Özgür genişliklere sal, 

Koş peşinden bul yeniyi, Onunla o 

dünyada kal. 

Güneş çıkmış, renkler rahat, 

Yaprak yaprak bir tabiat, 

Evrendeki yüce sanat, Pencerene 

inen kanat. 



Sular coştu, kur arkını, Sende 

eylem tutkusu var,   

Yalnızken de ör şarkını, 

Raksa kalksın en düz duvar. 

Her adımda şiir söyle, 

Kelimeler sende iken, 

Yürüyüş ne barış böyle, 
Bir çiçek elinde iken. 

Vitrin vitrin bir heyecan, 

Şehrin nesne tutsakları,    

Ama seviyor da her can, 

Gül boyanmış mutfakları. 

Anne kalbi ile ağar,  

Gecelerin siyahlan, 

Nur ayağa patik bağlar, 

Nur anneler sabahlan. 



Şehri bırak, kırlara çık, 

Rüzgârın sırrı otlarda, 

Ufuktaki kapı açık, 

Kurtuluşun bulutlarda. 

Ne ruha denk bir bileşim, 

Sular damla damla candır, 

Su ve insan, etkileşim, 

Nehir akan bir insandır. 

Bir bayramdır bütün beden, 

Hareket bir zevktir sende, 

Dirim peşindedir her ben, 

Bir saattir sağlık tende. 

Güneş sofralar kurulur, 

Sıcak nimetler saçılır, 
İnsan tatlara vurulur, 
Beden maddeye açılır. 



Sesler seni yakalıyor, 

Şarkı kokuyor çiçekler, 

Kanda notalar kalıyor, 

Ezgi taşıyor gerçekler. 

Zengin insan demetleri, 

Çiçek kokan dağlar gibi, 

Dost ruhların davetleri, 

Güçlü çelik bağlar gibi. 

Sevdiğin kız gülümsedi, 

Pencere açıldı işte, 

Can bir canı benimsedi, 

Arınarak bekleyişte. 

Bu bir büyü, bir değişim, 

Hayatın şimşek hızıyla, 

Katı gerçekte eğişim, 
Aşk örsünde kırmızıyla. 



Durdurulamaz bir çekim, 

Kadın yüce bir armağan, 

Bu duyguyu yaratan kim, 

Senden şu kadına yağan ? 

Güzel geçti ne geçtiyse, 

Hikmet taşıdı ölçeği,   

Hayat sana ne seçtiyse, 

Ondan öğrendin gerçeği. 

Güzelliği iste, devin, 

Eserini gör de sevin. 

Dünyadaki mutlu evin, 

İzdüşümü bir ödevin. 



YUNUS'UN İZİNDE 

Dervişler gelmişler, 

Gökyüzü germişler, 

Bulutlar sermişler, 

Aşkları dermişler. 

Çelik bir irade, 

Hem yoğun hem sade, 

Güzeli ifade, 

Bir darbe hecede. 

Durmadan doluşlar, 

Bitmeyen oluşlar, 

Mekânsız duruşlar, 

Zamansız vuruşlar. 



Ovada bir ırmak, 

Canları dirilten, 

Yunus'u çağırmak, 

Etkiyi sivrilten. 

Yunus'un izinde, 

Ruhunun gizinde, 

Durmalı dizinde, 

Ölümsüz ve zinde. 



BİLMECE HAYATLAR 

Gelişler, 

Gidişler, 

Ne işler, 

Bu işler. 

Şu insan,                             

Ne yapsan,                              

Zor hamur,                               

Su, çamur. 

İnsan hep,                             

Vaveyla,                             

Dolsun cep,                       

Ne âlâ,                            

Çözülüm,                              

İstekler,                                         

Kin, zulüm,                               

İtekler. 



Yol açan, 

Kapatan, 

Yaratan, 

Son vatan. 

Dünya 

bir, Dik 

kabir, An 

zikir, Güç 

fikir, 

O kimdir ? 

Son 

kalan, 

Daralan, 

Bir yalan, 

Dünyadan. 

Bin renkten, 

Şualar, 

En içten, 

Dualar. 



İnsanda, 

Bir anda, 

Rahatlar, 

Son atlar, 

Biçilir, 

Umutlar, 

Açılır, 

Kanatlar. 



ÖYLE BİR SOKAK 

Şey, 

Acaba sizde, 

Diyeceğim ki, 

Bir çıkmaz sokak bulunur muydu ? 

Temiz kaldırımlı, asfalt, 

Bir öğle güneşiyle sıcak, 

Ve kimseye rastlanmayan... 

Yolumun sonunda karşıma, 

Beyaz ahşap parmaklıklı, 

Bir bahçe kapısı gelmeli, 

Çevreden binlerce çiçek, 

Bana gülümsemeli, 

Ve birisi beni içeri almalı, 

Birisi. 

Neresinde olursa olsun bu şehrin, 

Önemi yok, 

Çünkü zaten, 

O sokağa hiçbir zaman gitmeyeceğim. 



TAŞKIŞLA'NIN İÇ BAHÇESİNDEKİ IHLAMUR 

AĞACINA İLİŞKİN SORULAR 

Taşkışla'nın iç bahçesindeki ıhlamur ağacı, 

Birbirlerine çarpıp tangırdayan, 

Odaları mı sevince boğmaktadır, 

Koridorları mı? 

Ruhumda ıhlamur kokusuna ayrılmış, 

Bir alan mı fark edilmektedir ? 

Bu kokuyla zaman, 

Aynı anda mı titreşmektedir ? 

Sonra bütün boşluklar, 

Mor bir bütünlük içinde mi devinmektedir ?  

Bu ıhlamur ağacı, 

Bir ıhlamur ağacı gibi mi kokmaktadır ? 

Bu ıhlamur ağacı, 

Bir ıhlamur ağacı gibi mi davranmaktadır ? 



Ve bu güne kadar, 

Bana ihanet eden, 

Ya da benim ihanet ettiğim, 

Bir ıhlamur ağacı olmamış mıdır? 

Bu ıhlamur ağacının yaydığı kokudan, Kendisine 

ait bir uzaklık mı sezinlenmektedir? Bu ıhlamur 

ağacı beni mi gözlemektedir, 

Ya da benden ayrılmak mı ona zor gelmektedir? 

Bilinmekte  midir, 
Taşkışla'nın  iç bahçesindeki ıhlamur ağacı? 



BENDEN SONRA ELBİSELERİM 

Benden sonra, 

Duvarda asılı elbiselerime dokun elinle, 

Geçmişten, 

Geçmişten kalmış zaman parçaları varsa eğer, 

Kıvrımlarında, gizli köşelerinde elbiselerimin, 

Onları bul, gün ışığına çıkar. 

Duvarda asılı elbiselerimde, 

Yokum gibi görünüyorsam da, 

Sen istemişsen, 

Gizlenmişimdir kıvrımların birinde, 

Gitmiş gibi görünüyorsam da, 

Ellerini beklemekteyimdir elbiselerimin içinde. 



PROFİL 

Sevgi bir profili uzaktan izlemektir, 

Paralel çizgilerde onunla yorulan kim ? 

Belki fark edilmeyiş, 

Okşayan bir sızıydı zamanda, 

Ama bu tek kişilik derinlik, 

En büyük yoğunluk şimdi, 

Durmadan yeniden mi başlamalı, 

Hep yorulmalı mı insan ? 

Hayatın yazgısı profil, 

Karşı kaldırımda yürüyen gölgeyi tanımıyor, 

Yine de umutlanmak diyorum, 

Güller var çünkü, 

Seni bekleyen güller, 

Bizi bekleyen güller... 



Profiller akar şehirlerde, 

Gölgeler düşer kaldırımlara, 

Unutuluşlar, 

Bir öğle sonrasıdır insanlarda, 

Ve, 

Gerçeği kurarlar akşama doğru. 

Yürüyüşler başlar bitmeyen, 

Yine düşüncelere mi dalmalı insan ? 

Bir yürüyüştür sevgi senden, Senden 

ve sana doğru bir yürüyüş. Hem 

gölgelerin özlemleri, 

Hiç bitmez ki, 

Binaların duvarlarında keskinleşen, 

Profillerin gücü de hiç tükenmez ki, 

Şehirlerde... 
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