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Adamdı

Akşam oldumu;
Güneşle beraber çekilirdi evine,
Beraber batarlardı! ...

Sığınıp köşesine sigarasını
Sigarayla yakardı.

Bıkmıştı yarasını kaşımaktan,
Karıştırmaktan da vazgeşmişti geşmişi.
Başka kaşıyacak nesi vardı ki;
Ne saçını okşayacak bir sevgili,
Ne eski sevgililerle dolu
Karıştırılacak albümler...

Deli derlerdi biraz!
Tuhaftı evet,
Doğrusu zor adamdı
Anlaşılmazdı...
Taralı saçları,
Temiz elbiseleri,
Elinden hiç düşürmediği kitapları
Ve eski model bir arabası vardı! ..

Pek gülmezdi..

Bir çocuk düşse salıncaktan;
Onun dizi kanardı.
Bir anne ölse uzaklarda
Öksüz kalır ağlardı! ...

                      24.03.05
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Anneciğim

Öğrencilik yıllarımda soğuk Ankara sokaklarında..

Anneciğim! Dün yine sebepsiz kederlendim;
Dar sokaklar gözümde uçsuz bucaksız oldu.
Duydun mu? Kısık kısık 'Anne'diye seslendim,
Duydun mu? içime, bu sesin, yankısı doldu! ...

Islak yollarda sarhoş adımlarla dolaştım,
Rüzgar; amansız rüzgar! gözyaşımı dondurdu..
Herşeyimde sen vardın,herkesten uzaklaştım;
Sensizlik,ellerime,saçlarımı yoldurdu! ..

Anneciğim! elini gördümde bir çocuğun:
Eriyormuş gibiydi,annesinin elinde!
Ben,büsbütün erirdim; çizdiği yokluğunun,
Hayalime elinin,kalsaydım gölgesinde! ...

                                  (30.11.1992)
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Ayna ve Ben

Aynaya her bakışımda
Yeni bir ben görürüm!
Ne ben eski benimdir,
Ne ayna eski ayna..

Ayrı gölgeler düşmüştür
Üstümüze;
Aynı yansımalarla ortaya
Dökülmüştür foyamız! ...

                    13.01.05
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Bir Fırtına Koptu ki

Soğuk bir yalnızlıktı bir Ah!  Çekişti gece
Öyle bir iç çekmişim  fırtına koptu sanki
Boğazımda takılıp sıkışmıştı bir hece
Bir fırtına kopmuştu bir Ah! etmiştim sanki

Perdede ürkek ürkek gölgeler geziyordu
Yaralı bir kuş gibi titriyordu pencere
Karanlık aynadaki gölgemi eziyordu
Bir fırtına koptuki bir  ah almıştım sanki

                                          21.11.06
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Bir Gün...

Bir akşam üzeri karşılaşacağız
Bu caddelerde;
Benzeteceksin önce uzaktan,
Gömleğimden tanıyacaksın sonra!
Görmemezlikten gelip,
Yüzünü çevireceksin
Gözlerin bende kalacak! ...

Ve başını kaldıracaksın sahte bir gururla,
Yüzün yere düşecek! ...

Adımların,sertleşerek hızlanacak,
Dizlerin titreyecek.

Kalbin hızla çarpmaya başlarken,
Boğazında düğümlenecek nefesin.
Koşarak çıkacaksın merdivenleri.
Odana hapsedip kendini;
Boşalan gözyaşlarını kendinden saklayacaksın…

Birlikte ağlayamadığın için,
Gülemediğini hatırlayacaksın belki!

Belki utanacaksın gözyaşlarından.
Hıçkırıklarla kahkahaların,
Çınlatacak odanı;
Neden güldüğünü bilmeden,
Neden ağladığına, yeniden güleceksin! ...

Bir gün yine karşılaşacağız
Bu caddelerde:
İkimizde aynı yöne bakıp,
Ayrı yerlere yürüyeceğiz! ...
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Bir Sezen ki! ...

Şöyle 'Uzanıp Kanlıca'nın orta yerinde Hisar'a doğru'
Diye başlayıp...
'Yahut zulada birkaç şişe Yakut,yer gök kırmızı'yla çektiğim!
Şiirler uçsun isterdim ya dilimden,
Bir 'Minik Serçe'gibi koskoca,
Yüreğimden.
Ama olsun,
Buna da şükür; dinliyorum ya,
'Ağlamak da güzeldir' ya
'Kaç yıl geçse de aradan'
'Bıçak gibi keskin yardan'
Ve kendinden kaçarak!
'Sarı odalarda'...
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Çocuk

Duruyor çocuk,
Kıpırdamıyor…

Başını eğmiş,
Kısık gözkapakları.
Bakıyor,bakıyor,bakıyor...

Yutkunamıyor.

Dudağı tek olmuş! ...
İki damla süzülüyor
Sonsuzluğa doğru..
Sonsuzluk kadar derin
Gözlerinden…

06.05.05
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Değmeyin

yatağında bekleyen mermi gibi doluyum,
Yavrusuna uzanan anne memesi kadar..

Kimsesiz bir çocuğun gözlerindeyim,
Yalnız bir ihtiyarın elinde
Tesbih taneleriyim...

Değmeyin patlarım.
Boşalırım değmeyin.
Değmeyin dökülürüm! ...

                                 28.02.05
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Dönülmez Yollar

Dönülmez yollarda kalınca;
Ne sonu görünür,
Ne başı hatırlanır.
Ortasındasındır bir meçhulün...

Artık:
ya ilhamın kucağına bırakır seni acılar;
Ya da
Son bilinmez yolculuğun kapısına! ...

                                            25.12.04
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Dua Et Anne

Affedebilecek misin?
Kırılgan,alıngan sitemlerini
Unutabilecek misin? ...

Kendin için gerek yok!
Benim için af dile,

Yalvar Allah'a;

Sana,
Seni ne kadar sevdiğimi
Söyleyemediğim için

Beni affetsin Anne...

                       15.02.05
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Dün Gece

Dün gece seni düşündü kalbim titreyerek;
Üşüdü ellerim ısıtamadım.
Sigaram sönmedi,duman çöktü üstüme
Gözlerim ıslaktı kurutamadım..
Dumandı oda;
Yüzün göründü isli tavanda
Parmaklarım uzandı,tutunamadım...
Dün gece çok soğuktu:
Soğuktum ölü gibi
Yastığa gömüldüm
Uyuyamadım...

             13.06.03
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Eğer

En güzel şiirimi sana yazmak isterdim..
Ve...
Çizebilseydim eğer;
En güzel resmim,
Kaderimiz olacaktı! ...

                      27.06.03
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Geceler

Akşamlar herkesten kaçar;
Gelir bana sığınır..
Ben herkeste kaçar
Gecelere sığınırım...

Günlerle boğuşup,soyunup üzerimden;
Akşamın gölgesinde tebdili kıyafet!
Dostların aynasında gülümseyen yüzümle,
Kapanır gözlerim dost gecelerde.

Sen,akşamları  evinde beklerken
Beni evimde akşamlar bekler! ...
Sen gecelere soyunurken;
Soyunur bana geceler! ...

                              19.12.04
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İncirler Oldu Mu Oğlum?

İncirler oldu mu oğlum?
Beraber köklenip,beraber büyüdüğümüz..

Aynı zamanlardı güneşle tanışlığımız,
Nazlı tomurcuklarıyla uzardı baharımız.
Ben Eylül’lerden kaçardım
O  Eylül’leri beklerdi!
Onun da yaşı otuzdördü buldu mu?

Daha “oğlum! ”dendiğim çağda;
Bükülmüştü belleri,
Aynı anda babamla! ...
Hayal tomurcuklarıymış meğer asılan
Kırılan dallarında..

Küçük nazlı bir fidanmış önce;
Babanın dedesinin,dedenin babasının diktiği,
Büyüdükçe,
Düş kırıklarının biriktiği! ...

Çok Eylüller geçti,
Çok dallar kırıldı…
Artık biliyor; sonbaharların kaçınılmaz olduğunu,
Düş kırıklıklarının çizdiği izleriyle yüzümüz! ...

İşte bir Eylül daha bitiyor;
Yine uzaklar,
Yine sonbahar…

İncirler oldu mu oğlum? ...

                                      26.09.05
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İstanbul'u Özledim

Özledim seni İstanbul..
Köprü altında oturuyorum
Sarayburnu'nda gözüm;
Önünden vapurlar geçiriyorum
Dumanları tütüyor burnumda,
Kulağımda düdük sesleri...

Özledim seni İstanbul..
Tünelde kararıyor gözlerim,
Tophane'de kendimden geçiyorum.
Serin bir yosun kokusu doluyor sonra
Nefes nefes içime;
Küçük bir balık lokantasında buluyorum kendimi
Dostlarımla,Kumkapı'da...

İstanbul! seni özlüyorum..

Trenler geçiyor rüyalarımdan
Sarsılarak uyanıyorum! ...

                            29.04.05
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Kar Yağıyordu

Yine böyle karlı  bir geceydi;
Sen kızıyordun,
Ben sinirli ve kızgın
Hayatın karşılarında..

Düşe kalka yalpalayarak,
Dönüşlere geçmiştik mutluluklardan! ...

Kar beyaz mutluluklardan
Kapkara yalnızlığa dönüyorduk..
Yine aynı karlı gecede,
Kara yalnızlık yeniledüştü;
Beyaz mutluluklara döndük! ..

Her yer bembeyazdı,
Kar yağıyordu bembeyaz...

                              24.01.04
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Koza!

Ne yalnızlık hapseder seni yalnızlığına,
Ne kimsedir terkeden kimsesizliğe...

     İlmek ilmek işlersin zamanı
     Ve kendini;
     Zaman senin dışında
     Sen zamanın içinde!

Her anı tuğla tuğla ellerinle ördüğün
O muaazzam eserdir,içine gömüldüğün!
Gözyaşındır toz edip uc uca eklediğin,
Bir vaha umuduyla,çöllerdir,beklediğin...

     Dur desem duramazsın; benliğin ufkuna set
     Karanlığa mahkumdun,doğduğunda müebbet! ...

....

....

....

....
                                                                        temmuz  05
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Mayın!

Çakılır kalırsın olduğun yerde,
Korku titretirken dizlerini;
Çaresiz esirlik ezer yüreğini..
Ne bir adım ileri,
Ne geri! ...

Sonsuz bir sonun kapısına
Kaderini bağlar ayağın!
Kan çöker gözüne,
Tüter sevdiklerin...
Yanardağlar gibi patlar aşkın doruklarda...

Çatlak dudaklarına yapışır adı
Dişlerin kenetlenir...
Ve...
Bir adım!
Geçerim dersin;
Belki,
Ama Yarım! ...
Bir parçan kalır geride! ..

Sen hiç  mayına bastın mı? ...

                                     29.05.03
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O Gün!

Gün gelecek;
Ne yol  kalacak,
Ne gelen,ne beklenen!

Gidecek yer kalmayacak,
Ne de başka bekleyen! ...

Ne umut,
Ne ümit,
Ne hayal...

Ya bir sofrada yüzyüze oturacağız;
Ya da kapanacak yüzümüze kapılar!

Kimimiz kapı önünde kalacak,
Kimimiz arkasında! ...

                               15.02.05
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Oğlum'a

Oğlum,
Yiğidim...

Gözlerinde
Hüzünlerin en derini,
Huzurun dipsizliği.

Hangi bilge bilir,
Hangi şair anlatabilir?

Gülümseyen dudağının kenarındaki izi,
Çatık kaşlarındaki
O büyük gizi! ...

                                                     2002
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Olabilseydin Eğer...

Nefesin değdi diye ciğerime
Nefes almazdım.
Geçtiğin yolların üstünden kuş uçurtmazdım
Kaybolmasın diye
Ayak izlerin! ...

Ne el,
Ne etek!
Öperdi dudağım
Sen öptüğün için! ...

              10.04.05
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Sabaha Doğru

Saba makamlarıyla dolu
Sabah makamlarına..

Ulaşan yoldu sandı,
Akşam merdivenleri! ...

Son basamaktı kalan
Son adımın ardında

Gece karanlığında! ...
                      20.05.2005
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Sabahlara  Uyanmak...

Ağlamak hüngür hüngür;
Gök boşalırcasına,
gök gürültüleriyle...

Ne çok geçmiştir içinden:
Nisan akşamları gibi
Boşalmak sabaha dek,
Boşalmak toprağa..

Ve uyanmak dingin
Nemli gözlerle;
MAyıs  sabahlara...

                     17.05.05
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Seni Gördüm Bir Kedinin Gözlerinde!

Özlemeyi bilir misin?
Özlemeyi yaşamak uzaklarda
Yalnız,tek başına...

Yabancı bakışlardan kaçırıp gözlerini;
Tanıdık gördüğün bir kedinin süzmelerinde
Sevgili sıcaklığını aramayı!

Yatağında dönecek yanın kalmadığında
Uyumak için sigara üstüne sigara yaktığını! ...

                                              29.04.04
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Son-bahar

Çabuk geldi sonbahar
Daha kuşlar göçmeden
Erken düştü yapraklar
Meyveler dökülmeden.

Hemen akşam oluyor
Güne doyamıyorsun
Burda yağmur yağıyor
Sen   ıslanıyor musun?
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Şarkı

Unuttum adını
Unuttum seni

Sen bana nerede
Öyle bakmıştın?
Gözlerin gözüme
nerde değmişti?

Unutmam adını,
Unutmam seni!

Gözlerim gözüne
İlk değdiğinde,
Adın Aşk' dı senin
İlk gördüğümde.
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Şehidim

Şehit Fuat Bal'ın anısına,tüm şehitlerimize..

Gözün arkada kalmasın!
Huzurla yat yüce yerinde
Cennetlerdir ki
Onurlandı seninle..

Yum gözlerini,rahat uyu Şehidim!
Yum gözlerini;
Bil ki ardında kalanları,
Senin kalbinden süzen,
Senin gözünle gören
Binlerce gözlerin var.

Yum gözlerini,rahat uyu Şehidim!
Sakın! sakın aklına o meşum soru gelmesin;
Bil ki yolundan dönenlerin
Yollarını kesecek
Sözünün erleri var.
Bil ki sana uzanan dili
İnlerine gömecek
Binlerce ellerin var.

Yum gözlerini,rahat uyu Şehidim!
Biliyor kardeşlerin neden adının burada
Yazılı olduğunu.
Bil ki; biliyor kardeşlerin
Mezarının kanla kazılı olduğunu! ...

                                        01.12.05
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Tetik

TETİK

Bir hiçsin!
Bir mermi çekirdeğinin ucunda;
Birkaç damla kan,bir beyin tortusu!
Bir salise,bir an...

Geride kalan:Her şey...
Yıllar,asırlar ve sen,
Doğrular adına yapılan bütün yanlışlar!
Ve yanlış zannedilen bütün doğrular,
Hiç bu kadar uzak kalmayan,
Umulmayan ölüm kadar uzak...

Bir namlu şakağa dayanmış,
Bir tetik parmak ucunda!
Ve Aşk
Mezar taşında....

18.12.04
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Uçurumun Ucunda!

Sana açtığım her kapı
Ufkuma çekilen bir sete döndü! ..

Şimdi ucundayım bir uçurumun;
Geldiğim son nokta,
Attığım adımların getirdiği beni...

Ardımda derin boşluk;
Sallanan bir ayağımın uzandığı.
Ellerim dişlerini geçirmişken toprağa
İnce,küçük bir dala kenetlenmiş ümidim! ...

Ya yaklaş;
Kayalım beraber karanlığa!
Ya da  git
Filizlensin son dalım...
                        23.09.05
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Uyanmak  Sabahlara-2-

Beraber uyanmak vardı sabahlara...
Biri güne başlarken;
Diğeri ufukta kayboluyordu! .

Beraber güleceklerdi...
Şimdi Ayrı  yerlerde
Yalnız-ca ağlıyorlar! ...
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Varlık Sebebimiz

Her ayrılıkta gözyaşı bulutları çöker gözlerimize,
Soğuk karanlıklarla gelir
Sonra yalnızlık;
Kurulur baş köşeye ayna misali
Buz karası yüzüyle, akşam sofralarına!

Zaman durmuştur artık:
Herşey ondan ibaret ve onun gölgesidir..
Saatlerin anlamı yalnız tik-tak sesleri,
Ve o korkunç uğultu duyduğunu sandığın;
Ciğerlerine dolan ürperten nefesidir! ...

Eşyalar başka başka kimliklere bürünür,
Elbiseler askıda kulağını çınlatır..
Pencere kanadında çığlıklar uğuldarken,
Çeşmeler damla damla hikayeler dinletir.

Bakışın kaçsa da yakalar seni,
Her nereye baksan onu görürsün;
Büyür gözbebeklerin,iner perdeler...
Gözleri her daim gözlerindedir,
Sarılırsın kendine,kendince küçülürken,
İçtiğinde özünü,o yok olur,büyürsün...

Karanlık geceler mi,gündüzler mi sorarsın;
Başın, yalnız başına, düşünce yastığına..
Isıttığın düşlerle kavruluken yatağın,
Sığınıp sarıldığın,soğuk yalnızlığındır...

                                              15.10-12.2006
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Yabancı Kaldım Kendi Yurdumda

Sılanın gurbetten farkı kalmamış
Yol bana yabancı,yolcu yabancı.
Ne hatır,ne lütuf,ne selam kalmış,
Bakışlar yabancı,sesler yabancı.

Mahalleler,semtler,isimler aynı,
Meydanlar,caddeler,sokaklar aynı.
Zaman değişse de mesafe aynı
Cisimler yabancı,ruhlar yabancı.

Deniz aynı deniz,sular aynı su;
Varınca anladım farklı dokusu,
Duyulmuyor artık yosun kokusu
Kıyılar yabancı,koylar yabancı.

Sahilde elele gezenler vardı;
Babalar,anneler,çocuklar vardı,
'Akşam olduğunda,bekleyen vardı'
Bekleyen yabancı,akşam yabancı.

Karanlık çökerken,huzur dolardı,
Güneşin ufukta benzi solardı,
Bir nazar eylesek yıldız kayardı
Geceler yabancı,mehtap yabancı.

Hani bir kez görsen,o an yeterdi,
Bir tatlı gülüşe cihan değerdi,
Hani Ferhat vardı; dağlar delerdi!
Sevgiler yabancı,aşklar yabancı...

                                       06.11.2006
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Yarım Kalan Şiir!

En güzel şiiriydi yazdığım hayatımın;
Ölçülere sığmayan..
Sihirli sözcüklerle örülmüş,
Zengin kafiyelerle!
Sımsıcak güneş gibi
Ve ılık nefesi...

Sessizliğin derinliğinde çığlıklar;
Hep özlenen, yaşanmamış anılardı belki..
Her satır,her virgül,her nokta...

Denizlerdeki kumlar kadardı! ...

Bitmez bir hikaye dökülür dilden;
Dillenir,söylenir,anlatılır..

Bir akşam vakti;
Batan güne doğru kırılır kalem!
En güzel şiirimdi,
Yarım kalır...
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