
Yasin Sarıahmet
- şiirler -

Yayın Tarihi:

11.07.2019

Yayınlayan:

Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine
aittir. Şiirlerin kopyalanması gerçek veya elektronik ortamlarda yayınlanması, dağıtılması Türkiye Cumhuriyeti
yasaları ve uluslararası yasalarla korunmaktadır ve telif hakları temsilcisinin önceden yazılı iznini gerektirir. Bu
doküman, şairin kendisi veya temsil hakkı verdiği kişinin isteği üzerine Antoloji.Com tarafından, şairin veya
temsilcisinin beyanları doğrultusunda yayınlanmıştır. Bu dokümanın yayınlanması kullanılması dağıtılması
kopyalanması ile ilgili husularda ve şiir içerikleri ile ilgili anlaşmazlıklarda Antoloji.Com hiç bir şekilde sorumlu ve
taraf değildir.

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yasin Sarıahmet
Eserleri:

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ada

Gümüş suların yakuttan kayaları,
Dövdüğü bu denizde.
Işığa denk fosfor tenli balıkların hızı.
Sönmüş lavların ıslak kumları,
Örttüğü gibi içimizde,
Saçlarını serer sulara bir deniz kızı.

Ateşten bir cımbızın,
Etini kopardığı yerden,
Akıyor sıcacık kanı volkanın.
Sönmüş bir yıldızın,
Doğmuş da küllerinden,
Işıktan bir ruhu var sanki bu adanın.

Huzur veren şarkısı,
dalların tellerinde,
Esen asude rüzgarların.
Bir sincap tıkırtısı,
Asırlık ağaçların kalbinde,
Burada ses, sesi gibi tüm rüyaların.

Kopunca rıhtımdan palamarı,
Köpüren maviliğin üzerinde,
Uzaklaşan gemi hayattan.
Benzi kumlar kadar sarı,
Bu son seferinde,
Bir veda bekler gibi kâinattan.
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Ah Bu deniz

Ah bu deniz...! Bu deniz...!
Öyle durgun ve sessiz.
Burkulurdu kalbiniz.
Bu halini görseniz.

Hani gümüş dalgalar,
Köpük köpük sırtında.
Güneşi yalnız uğurlar,
Her gün batımında.

Hani çığlık çığlığa,
Saçlarında martılar.
Meydan okurdu varlığa,
Bağrında kabartılar.

Ah bu deniz...! Bu deniz...!
Onun mu bu solgun beniz?
Nasıl mahzun bilseniz,
Sanki gurbetten bir iz.

Hani coşkun tutkulu,
Gece raksı ışıkların.
Bitmez tükenmez arzulu,
Kalbi gibi aşıkların.

Kayaları bileyen,
Hani çelik suların.
Bitti mi beklenmeyen,
Anda tüm arzuların.

Ah bu deniz...! Bu deniz...!
Yitik hayalleriniz.
Seneler içinde siz,
Nasılda benzeştiniz.
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Akşamlar

Aldırmadan ayaklarının dibinde
...oynaşan dalgalara.
İhtiyar kumlar bir inziva kadar
...derin uykuda.
Dokunup mendireğe tünemiş
...yorgun martılara.
Balkıdı ay tüm ihtişamı ile
...utangaç sularda.

Ey deniz hangi hasret
...karıştı sularına.
Bir genç kızın, teninde
...dolaşan parmaklarından.
Bu halin bilsen nasıl
...dokunur bana.
Keşmişsin gibi umudunu
...yaşamaktan.

Akşam ki gizli hüzünlerin
...meşhur ressamı.
Tualinde bir siyah tül,
...kaç hayali perdeler.
Çalınır kulağıma gaipten
...bir fısıltı.
"Bırak gündüzlerde oyalanmayı
...yetiş akşamlara" der.
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Alem-i Rüya.

Rüya ki nebiyi miraca taşıyan Burak.
Sımsıkı yakaladı beni kollarımdan.
"Yokluğu al" dedi yanına "varlığı dünyada bırak".
Geçiş yok başka türlü bu kıldan ince kapıdan.

Alem-i rüya kat kat, hepsinde ayrı boyut.
Bir meyve sunuyor bana şeffaf "haydi yut".
Yapış boşluğa, bir dizgin gibi onu elinde tut.
Azad vakti zamandan ve kopuş mekândan.

Birinci kat;
Uzanıyor bir merdiven önümde uçsuz semaya.
Her adımda bir gök aşar gibi başlıyorum koşmaya.
Yıkılıyor basamaklar varmakta iken son noktaya.
Düşünce üzerine tüy bir kuşun kanadından.

İkinci kat;
Alemler akıyor alemlerin içinden.
Ve geçiyor her biri bir iğne deliğinden.
Milyarlarca güneş, trilyonlar aşan gezegen.
Nasıl var olmuş anladım bir toz bulutundan.

Üçüncü kat;
Kürek kemiğim elimde, toprağı yarıyorum.
Vara vara bir ölünün soluğuna varıyorum.
Maddenin üstünde bir maden arıyorum.
Küf tutmuş kemiklere can verecek yeni baştan.

Dördüncü kat;
Güneşe uzanırcasına semaya kalkmış eller.
Dua, ağından ince örümceğin bir nakış işler.
Fezada ışıktan ve sesten tekmil belirişler.
Her günah mesul kendi tövbe-i istiğfarından.

Beşinci kat;
Ahşap bir konağın kapısına yürüyorum.
Camlarında çığlık atan suretler görüyorum.
Cisimsiz varlıkların düğününe giriyorum.
Kayıyor parmaklarım bir hayaletin çarşafından.

Altıncı kat;
Yürüyor dağlar üzerine okyanusların.
Sönüyor yıldızlar, kopuyor ipi fezadan ayın.
Ölü fışkırtıyor toprak, her kelle bir mayın.
Afetler silsilesi patlıyor kıyamet ufkundan.

Yedinci kat;
Uykuda yaşayanlar, yalnız ölüler uyanık.
Feryatlar ayyukta, göz yaşlı, bağırlar yanık.
Ben miyim bu dehşetli güne tek canlı tanık?
Anne kaçıyor özbeöz yavrusundan.
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Sona erdi alem-i rüyada böylece serüvenim.
İster gerçek bil dedi gördüklerini istersen vehim.
Ürküttü çarpıntısı bahçedeki kuşları, kalbimin.
Bir kutlu ses ile doğruldum yatağımdan.
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Allah Allah

Tek sesle inler sine,
                                      Der; Allah...! Allah...!
Sığmaz göğüs kafesine,
                                      Der; Allah...! Allah...!

Feza; açmakta olan çiçek,
                                         Der; Allah...! Allah...!
Dün, bugün ve gelecek,
                                         Der; Allah...! Allah...!

Anlasalar yokluk bile,
                                     Der; Allah...! Allah...!
Toprakta ölü gelse dile,
                                     Der; Allah...! Allah...!

Fırtınalı denizde yolcu,
                                      Der; Allah...! Allah...!
Varsa yoksa can borcu,
                                      Der; Allah...! Allah...!

Hasta yatağında her nefes,
                                           Der; Allah...! Allah...!
Tutunur son umuda nefs,
                                           Der; Allah...! Allah...!

İnkâr anca ikrarın ikizi,
                                            Der; Allah...! Allah...!
Bilal'in sırtında kumların izi,
                                            Der; Allah...! Allah...!

Göreceğiz gelir o an,
                                      Der; Allah...! Allah...!
Ve secdeye iner şeytan,
                                      Der; Allah...! Allah...!
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Anafor

Yarından yakın sonsuz,
Dün her şeyden öte ırak.
Ben gibi rüyada uykusuz,
Kim var deryada çorak?

Kalmadı bir şey yitecek,
Boşluk boşluğun ardından.
Beni bir rüzgâr değse itecek,
Çırpınan kelebek kanadından.

Ruhum çelik kancasına,
Takılmış gibi bin vebalin.
Yakama yapışırcasına,
Sanki doğacak her cenin.

İçimdeki şey saklanan,
Bulmuş bir kovuğu.
Boğmakta beni an be an,
Nefesimdeki buğu.

Gözyaşımla dağlasam,
Geçer mi ki yaralarım.
Ağlasam ve ağlasam,
Sürse böyle her anım.

Yerde zelzele, gökte afet,
Kıyamet ile yarışır.
Biter belki bu melun fetret,
Hayalim ve “ben” barışır.

İçimde müthiş heyelan,
Örtmekte kabuğumu.
Nefs...! Varlıkla sen oyalan,
Bana ver yokluğumu.
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Ara gönül

Görünende işaret;
Görünmezi ara gönül.
Her parçada; nihayet,
Bölünmezi ara gönül.

Aramak esas gaye,
Aramak ne büyük paye,
Yansıyan her yüzeye,
O izi ara gönül.

Ne giden ne kalan,
Var mı ki bir bulan,
Bilinenler hep yalan,
Bilinmezi ara gönül.

Maddeyi ezecek,
Tüm sırları çözecek,
Damarlarında gezecek,
Bir sezi ara gönül.

Zamanın ötesinde,
Cılız kalp sesinde,
Bir buğu nefesinde,
Sen bizi ara gönül.
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Aşk

Bir bulut alsa beni.
Yağsam sicim sicim geceye.
Unutsam tüm kelimeleri.
Sarılsam o tek heceye.

Çile odalarında.
Çözülse sır sandıkların.
Bir tutsaklık var onda.
Üstünde tüm hükümranlıkların.

Bu idrak ki aklın.
En ulvi merhalesi.
Onda aşikâr her saklın.
Saklı hayat gayesi.

Ezelden ebede giden.
Nur yolunun tozu.
Ben olsam düşen.
Sulara aşk yakamozu.

Minnet; top yekûn her şeye.
Hava, su, ateş, toprak.
Kavuşsam o hafifliğe.
Rüzgârda uçuşur gibi bir yaprak.
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Aşk-ı amber

Sen;
Yorgun umutlarımda,
Solgun hicranım.
Bilsen,
Çaresizlik dergahında,
Nasıl perişanım.

Kabuk zanneder yarayı boyuna kanatmayan.
Nereden bilsin şifayı aşk zehrini tatmayan?

Ne olur,
Cemalin gözlerime,
Değse bir lahza.
Ve o nur,
İşlese her zerreme,
Ruhumu yaksa.

Toprak doydu kirpiklerimden süzülen kana.
Aşka kasteden hem kasteder tendeki cana.

Yar;
Bu ıstırap ile,
Ömür dediğin ne sürer.
Diyar,
Var mı ki öyle?
Erişmemiş aşk-ı amber.

İntizar imiş zamanın en hünerli hilesi.
Ben miyim bu kemanın bizar kalmış arşesi?

Tutul,
Ey ay kapan,
Gölgesine dünyanın.
Sokul,
Seni sen yapan,
Nefesine bu rüyanın.

Her gece aşkın çarmıhına beni üryan, asar.
Gelmez yine de içimden bir küçük inkisar.
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Aşkı aşkla vurunca

Çözüldü mü yüreğindeki kör düğüm.
Bu sen misin? Senin mi bu zemheri bakışlar?
Her baktığımda gözlerinde gördüğüm.
Sona ermiş nev bahar, başlamış karakışlar.

Gitmek...! Söyle hangi aşığın muradı?
Var mı dünyada aştan öte diyar?
Taksam bende o alevden kanadı.
Olur muyum ayrılık indinde bahtiyar?

Sen aşkı aşkla vurunca ölür sanıyorsun.
Olsa olsa taşar aşk aşktan.
Bu terk edişten unutulmak umuyorsun.
Filizlenirken aşk adım attığın her taştan.

Geceyi katma gündüze.
Yakar gecenin feri gündüzün karanlığını.
Su yetişir mi sanıyorsun bu köze?
Buldun mu alacak şarap aşkın baygınlığını?
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Aurora

Buz dağlarına hapsolmuş,
Bir asi dalgayım çünkü.
Sönük köpüğü, mavisi solmuş,
Yok artık ihtişamı, dünkü.

Kalbimin prizmasında kırılan ışık,
Perde perde renkler haritası.
Toz zerrecikleriyle karışık,
İçimde sesler skalası.

Görmek ve duymak bazen;
Tutulur kalırım bu anafora.
Ruhumun derinliklerinde yüzen,
Karışır havaya her gece aurora.
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Ayna.

Ayna baktı yüzüme.
İlk onda gördüm gözümü.
Ateş; kor düşürdü özüme.
Rüzgâr; üfledi közümü.

Aynada kadim sırrı.
Bulunmazı aramanın.
Kardan beyaz, sudan arı.
Aynada terkibi zamanın.

Her çizgi yüzümde.
Onlardan yadigâr kaldı.
Suretimden ziyade.
Aslımı aynalar çaldı.

Toprak ve su aynanın
Kavuşurlar kalbinde.
İnsan içinde bir rüyanın.
Rüya aynaların içinde.

Aynada tutuklu topyekûn.
Ne varsa varlığa dair.
"Kün" deyince rab "feyekün".
Aynada; Madde, mana ve fikir.
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Ayrılık seremonisi

Kapıda tahta valiz,
Bir tabut gibi durur.
Öldük mü yoksa biz?
Yaşarken ayrılık mı olur?

Sukut mu söndürdü?
Şamdanda ki mumları.
Karanlığa kim gömdü?
O yaldız bakışları.

Çırpınır gibi ardından,
Rüzgârın uçurduğu perde.
Düşecek sanki duvardan,
Gidecek resimlerde.

Camlardan süzülen buğu,
Gözyaşları bu evin.
Aynalarda korkulu,
Gezinir gibi hayalin.

Bir umut yoksa ufacık,
Söylenmesin son sözlerim.
Yüreğimde ki mermerde sıcacık,
Kalsın çıplak ayak izlerin.
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Azad

Esir iken kendime oldum kendimden.
Kalmadı zerre ışık,
Sızan kapı deliğinden.
Ruhumun, göz göz kabarcık,
İrin her yanı, vicdan ateşinden.
Esir iken kendime oldum kendimden.

Düştüm bir bölünmez uykunun içine.
İmleri silinmiş kadran,
Yönsüz kalmış iğne.
Boşa dönen akrep ve yelkovan,
Ben; içi yoklukla kaplı sine.
Düştüm bir bölünmez uykunun içine.

Gayya kuyularında boğulur sesim.
Tırnaklarımın içi balçık.
Ne yar ne bir tatlı besim,
Ciğerlerim belki açık,
Yabancı özbeöz nefesim.
Gayya kuyularında boğulur sesim.

Akıl; kırık gergef, gönül; yırtık kumaş.
Bulsam nakkaşım nerede?
Bitse bu çetin savaş.
Nakışlar aleminde,
Bir ben kaldım salaş.
Akıl; kırık gergef, gönül; yırtık kumaş.

Kandırma artık beni ne olur gerçeği söyle.
Dünya denen yeri,
Bulabilir miyim böyle?
Toprağa gömülmüş gökleri,
Ser önüme şöyle.
Kandırma artık beni ne olur gerçeği söyle.
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Azrail Ve Kendim.

Saat gecenin biri;
Ölüyüm ışıkta, karanlıkta diri.
Bir masanın başında, ben ve ölüm meleği.
Ayı bir kandil gibi ortamıza asıyorum.

"Sukut" diyor melek "nurdan bir sestir".
Duyulmaz bir lisanın kalbinden gelir.
Ölüler birbirine hep bu lisan ile seslenir.
Dingin suları titreten bu sesi dinliyorum.

Saat gecenin ikisi;
Çıkıyor duvardan zamanın çivisi.
Akrep ve yelkovan hayatın hileli döngüsü.
Bu girdabın içinde kendimi boğuyorum.

"Korku" diyor melek "bir derya içinizde".
Yüzmez ölüler o kan ve irin denizinde.
Tüm korkulardan arınmanın sırrı da bizde.
Bu sırrın visali ile ürperiyorum.

Saat gecenin üçü;
Kara bulutlar fezanın karanlık hörgücü.
Yağmur...! Ve arza meleklerin göçü.
Bu semavi sularda ıslanmak istiyorum.

"Sorular" diyor melek "aklın alevden kırbacı".
Fikir ve his beşerde kesiksiz sancı.
Cevaplar ölülerde, ölülerde her sadrın ilacı.
Bir cüzzam gibi gezdirdiğim cesedime bakıyorum.

Saat gecenin dördü;
Ölüler birer birer toprağa döndü.
Gözlerim içlerinde ruhumu gördü.
Bakamam artık, aynalardan korkuyorum.

"Göz" diyor melek "puslu mercek".
Varlıktan azade, yokluk da saklı, gerçek.
Bugün yaşayanlar öldüğünde görecek.
Kalkıyor perdeler ve neler görüyorum.

Saat sabahın beşi;
Sancısı biten gece doğurmakta güneşi.
Cehennem; en çok vicdanların ateşi.
Bir günahıma bin defa dünyada yanıyorum.

"Haydi" diyor melek "vakit yaklaşıyor".
Korkma ölülerde yaşıyor.
Ne zaman sarıyor onları ne mekân kuşatıyor.
Takılmış giderken peşine hayalimi buluyorum.

Saat sabahın altısı;
Gitmekte gecenin karanlık atlısı.
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Vehimler bırakıyor zihnime kan pıhtısı.
Her soruya cevap; o suali arıyorum.

İstersen "gel" diyor melek,
"Yok dersen kal bir müddet daha".
Bilinir mi kim kalır gecede, kim çıkar sabaha?
Kavuşuruz nasılsa dualar gibi Allah'a.
Geldiğim gibi üryan, bir yolculuğa çıkıyorum.
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Beklemek

Durmaksızın aşkın ucunu sivrilttiği kalemim.
Dökülünce tahtasından savrulur talaş.
Rüzgâr sensin, ben toz kanatlı kelebeğim.
Eksiliyor ömrüm, her esişinde yavaş yavaş.

Yarana kabuk diye başka şey sar.
İrin döker kan ağlar gözlerim.
Duyamam yine de bir küçük inkisar.
Gece çöker, gün doğar, ben, beklerim.

Uğuldayacak bir acı rüzgâr gibi.
O gün saracak düşünceni ılık sesim.
İnecek son nefesle belki.
Ama boş kalmayacak göğüs kafesim.

Güneşe ne kadar dayanırsa buz,
Bekleyeyim, beklesin münker ve nekir.
Kesişinceye dek bir gün yolumuz,
Sen bekle, beklesin, soğuk kabir.
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Ben

Dev aynasında gördüğüm,
"Ben" şimdi küçücük.
Yıllar yılı ördüğüm,
Duvar harap ve göçük.

Yuğsam bendeki kiri,
Zemzemli kurnalarda.
Gözyaşı dolu benmari.
Haşlanayım buharında.

Başkayım geceden sabaha,
Sabahtan geceye başka.
Aklımı iten şey günaha,
Kalbimi çekmez mi aşka.

Aynada hapis cismime,
Kavuşmak üzere toprak.
Ruhum bağlı bir sicime,
Rüzgârda savrulan yaprak.
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Beste

İnince güne, akşamın kızıl perdesi.
Sukutu deler bir iğne.
Ve sızar boşluktan, yokluğun kadim bestesi.

Ses; titreten "şekli" dingin sularda.
Nefes; etten ve kemikten ki.
Dolaşır, buğusu geçmeyen aynalarda.

İntizar hücresinde, beyhude inler keman.
Ölümün dönencesinde.
Bir dertli ney çalar ve dinler zaman.

Bu duyulmaz beste, en yakının berisinde.
Huşu; derinden ve aheste.
Bir ürperti olur gezinir ruhumun derisinde.

Güftesi yazılı semada kat kat.
Beste; bir yıldız şavkı.
Hayalimi alıp benden kendine katan hakikat.
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Bırak beni

Bırak beni hicranımla kalayım,
Kor alevlerde dağlanmış tendenim.
Nasıl derim sevgilin olayım?
Sen sultansın ben anca bendenim.

Beyhude geçsin peşinde hayat,
Görmesen de demem “sende kabahat”,
Kaç umut kırıldı içimde heyhat,
Astarı dikiş tutmaz yen benim.

Aman vermez yakut gözlerin,
Fikrimde hep bir sukut kadar derin,
İçinde, gül-i gülistan bahçenin,
Sen safi gül ben tekmil dikendenim.

Koynuma tek hayalini alayım,
Sonsuzluk bir uyku, dalayım.
Bırak beni hicranımla kalayım,
Sen sultansın ben anca bendenim.
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Bilseydin

Gözlerinin gözlerimden apansız firarıdır bu.
Bir meleğin aşk yüzünden sessiz intiharıdır bu.

Ayrılık kapısı tutar mı kilit?
İçerde duman, dışarıda sis.
Ellerin ellerimden koptuğu vakit;
Ne ışıkta renk ne rüzgârda kavis.

Mahkumuz artık, sende bende bu kasvetli loşluğa.
Bedenimiz belki yerde, ruhumuz kaymakta boşluğa.

Bir çiçek çırpınır şimdi,
Çırpınır cam vazoda su.
Parmaklarından içtiğim kimdi?
Kimdi bana ab-ı hayat kuyusu?

Giden sendin küçülen ben kıpkızıl ufukta.
Ah bir bilseydin, varlıkta sensin bana, yoklukta.
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Bir Bakış

Bölündü ruhumun hayat uykusu,
Ondan geri bir garip heyula kaldı.
Gözlerinden kaçmakmış ölüm korkusu,
Bir bakışın ömrüme kaç bela saldı?

Taş ocak kapandı kilit üstüne kilit,
İçimde bir şey yandı, yandı ölü ve lahit.
Kül duman ile savrulduğu vakit,
Beni de döne döne bir sevda aldı.

Ne tasa etmiş, ne cefa çekmişim,
Senden önce meğer alemde tekmişim.
Kimi ben sanmışım, ben kimmişim?
Her soru benliğimden bir cevap çaldı.

Aç kalsam, açıkta ve hatta susuz,
Üst üste belki kaç gece uykusuz.
Var mı ki cihanda benden korkusuz.
Hayalim gözlerinin alev mavisine daldı.

Ya derviş olur benden gayrı ya deli,
Kesiksiz hasret mi visalin bedeli?
Dolanır saçlarımda ecelin soğuk yeli,
Bu derde son çare Azrail kaldı.
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Bir kelime

Tohum var mı ki düştüğü yerde kalacak?
Önce yağmur...! Sonra güneş...! Ve çatlayacak.
Bulunmaz bana ondan daha merhametli bir kucak.
Bir avuç toprak olsun olursa, ruhumu damıtacak.

Son gün batımıyla kapanır benimde gözlerim,
Belki düşer boynum yana usulca, nihayet.
Silinir zamanla zihinlerden de izlerim.
Kalırsa yanıma kalır bir kelime; “şehadet”.
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Bir şey

Bir şey derinden çağırdı beni,
Ne uykuda idim ne tam uyanık.
Ortadan ikiye kırdı beni,
Ve bıraktı böyle ayrık.

Bir şey ne an ne dakika ne saatti,
Nasıl düştü içime bilemem.
Sanki bir temasla havayı itti,
Kaybolamam artık, görünemem.

Bir şey...! Bir şey...! Doğum değil ecel değil,
Bir helezon olur içimde burkulur.
Gırtlağıma değin battığım kil,
Ateşte ıslanır gibi suda kurur.

Bir şey perde çekerek hayata,
Şeffaf bir hayale bürüdü beni.
Yedi kat göklerden ata ata,
Tuhaf bir hakikate sürüdü beni.

Bir şey gelmişti nerden?
Sonrası yok, yok öncesi yok.
Sorular getirdi ezelden,
Zihnimde hiçbir cevabın sesi yok.

Bir şey mahremime kibrit çaktı,
Cümle aleme göründüm sanki üryan.
Geçti tenimden içime aktı,
O bana ateş oldu ben ona duman.
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Bir zamanlar

O vakit düzlük müydü hep bu yokuşlar?
Yürümekte ne koşmak vardı bir zamanlar.
Çığlık çığlığa tepemizde uçuşan kuşlar,
Kanatlanıp sizinle uçuşmak vardı bir zamanlar.

Teknemizin burnunda yarılan dalgalar gibi,
Köpük köpük suya dağılan halkalar gibi,
Sere serpe enginler, ardımız yanar gibi,
Her yönden rüzgarlarla yarışmak vardı bir zamanlar.

Yârin gözleri doğardı doğmadan güneş,
Nur cemali vardı baharlara eş,
Aşk dediğin hasretle özbeöz kardeş,
Kucaklaşmadan kavuşmak vardı bir zamanlar.
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Bizar

Çıkarma beni hicranın derin sularından.
Ben o kadim denize ait balığım.
Varsın da kan boşalsın gözümün oluklarından.
Ben ateşinde yakmaya yetmediği yanığım.

Canım dan gayrı yok tezgahımda mal.
Ona alıcı aradığım bir garip pazarım.
O bende ağır yük, ben ihtiyar hamal.
Canım benden, ben kendimden bizarım.
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Bozuk Saat

Her şey bu kadar benzerken sana,
Tuhaf, hiç kimse nasılda sen değil.
Emma, bekliyorum sanki asırlardan bu yana,
Zamanın büklümlerinde hiçbir şey böylesi beklenen değil.

Ne bir mevsim ne güneş ne tılsımlı bir an,
Emma yorgun başını göğsüme yasla.
Son devrini böylece tamamlasın zaman,
Ve kıpırdamasın yerinden bir daha asla.

Bilemezsin kaç ölüm gördü gözlerim,
Kaç dilsiz intihar, kaç beyhude hayat.
Sanıyorum insanlar arasında en çok yaşayan benim,
Eşyadan kopuk, sürgün rüyalardan ve tutsak bir hayale, heyhat...!

Arıyorum oysa seni her yerde pejmürde ve boynu bükük,
Olsa da bir cesedin nabzını yoklar gibi ümitsiz.
Emma bizi hatırlayacak tek şey, eski kırık dökük,
Bir rehincinin çekmecesinde duran, bozuk saatimiz.
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Cemiyet

Sussam dayanmaz,
Çatlar yürek nihayet.
Konuş konuş anlamaz,
Buz dağı cemiyet.

Yakamozun yerini,
Tutar mı yaldız suda?
Ay ışığı ahengini,
Buldun mu folyoda?

Akıl diye akılı,
Tımar ederken güruh.
Uçurtma; tele takılı,
Tarumar oldu ruh.

Sanat; ihtiyaç sahibi,
İlgi dilenen fakir.
Bu zıtlığın ne sebebi?
En yüce hep en hakir.

Siyaset; bozuk saat,
Bir doğru bir yanlış.
Alabildiğine menfaat.
Hep vaat ve yarış.

İlim; viran türbe,
Perişan türbedar.
Kalmadı ondan bir habbe.
Cehalet tek payidar.

Maddiyat...! Hep maddiyat...!
Her sadrın şifası.
Gaye ney ve ne için hayat?
Neden bu ömür rüyası?

Esvabının markasında,
Zevatın pahası.
Evinde, arabasında,
Dahası...! Varsa dahası...!

Teknoloji; humma,
Akıl tutulması.
Gömülü başlar kuma,
Uyur gezer vakıası.

Gerçeklik ve sanal,
Nasıl olur bir arada?
Her zihne bir kanal,
Dibe vurulmuş sonda.

Çıkıp bir cengâver,
Kurtarsın diye cemiyeti.
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Beklediğin yeter,
Bırak şu melaneti.

Sen ki tüm iyi hasletlerin,
Birleştiği köktün.
Alemi kanatsız dolaşanların,
Gezindiği göktün.

Arşa uzanan dallarına,
Tünerken muhacir kuşlar.
Kavuşurdu ovalarına,
Biterdi sende yokuşlar.

Marifet mi boynunda,
Gezdirdiğin urgan.
Dürüldüğü muskada,
Mahpus kaldı Kur'an.
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Çağrı

Bir "ses" üfledi bana, o nefes.
Titreten yankısı uçsuz okyanusları.
Ruhuma ördüğü şeffaf kafes.
Bahşetti maveradan hürriyet nişanımı.

İstemem sizin olsun mantık.
Ben kesiksiz sarhoşluğa talibim.
Yaşamak dedikleri görüntü, bir anlık.
Bana abı hayat sundu rehberim.

Geceyi fecre çeken ip.
Çekti beni pür nur sabahlara.
Ondadır zirve, onsuzluk dip.
Çağırmayın dönemem, zelil yataklara.

Bir nur ki ipil ipil.
Eli kalplerin kapı tokmağında.
Şifa onda bitmeyen sebil.
İnleyen hastaya gaflet yatağında.

Her şeyi gören mutlak göz.
Buldu yitik tenhalarda aslımı.
Alemi rahminde tutan köz.
Düştü beynime, kül etti kafa tasımı.

Anladım suyu söndürür ateş.
Ateşi eritirmiş buz.
Doğmak ve ölmek birbirine eş.
Şekerden tatlı imiş tuz.

Madde...! Benden ümidini kes.
Yoruldum bilendikçe körleşen bıçaklardan.
İnciler saçıyor o kutlu ses.
Dökülüyor takır takır mukaddes dudaklardan.

Çöllerin artık kara sevdalısı.
Deryaların şevk taşkınıyım.
Göklerin kanatsız atlısı.
Gizli rüyaların, meşhur şaşkınıyım.

Nur ile dolsun ocak.
Beklesin başını yüz bin melek.
Benim de kalbime sunulacak.
İman ile pişmiş aziz ekmek.

Kükresin bende kadim sukut.
Yırtsın kulak perdelerimi.
İlahi mengene, beni sımsıkı tut.
Bırakma boşlukta ellerimi.
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Çınar

Dilsiz tarih şu koca çınar,
Yatıyor boylu boyunca yerde.
Zamanın cılız nabzı var,
Artık kırık dökük gövdesinde.

Hani dört mevsim taze yaprağında.
Rüzgârın sonsuzluk şarkıları.
Cinler mi periler mi saklanır kovuğunda?
Teninde gecenin cisimsiz varlıkları.

Çürüyen dallarında her iz,
Ölüm var diyor sessiz, ölüm...!
Kuşlar kelebekler neredesiniz?
Buldu mu beni de o sekmez hüküm?

Taşır gözyaşıymışçasına göklerin,
Yaprağında her çiğ tanesini.
İçmiş gibi topraktan köklerin,
Ölülerin solgun benzini.
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Dağlar

Dağlar yollara set,
Bana kıvrım kıvrım yol.
Dirilir gibi bir ceset,
Gönlüm der; hep orada ol.

Sizin oradan bakınca,
Nasıl görünürüz biz?
Milyarlarca karınca,
Alt alta üst üsteyiz.

Dört mevsim taze renk,
Dağların solmaz süsü.
Yıldızlarla örülü ipek,
Her gece sırtımın örtüsü.

Sessizliği bölen tek,
Rüzgârın ney taksimi.
Üfler silene dek,
Billur sularda aksimi.

Kuşlar değil yalnız,
Yerde kertenkele hür.
Şehirde solgun ve cansız;
Burada taze görünür.

Saklı dağların kalbinde,
Som huzur madeni.
Akıl duru kalp zinde,
Vurunca dağlara kendini.

Kavuşun orada umutlara,
Geçilmez yokuşlar geçinde.
Bakın nurdan bulutlara,
Kimler yaşar içinde.
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Değilim

Sorma hiç halimi,
Ben o eski ben değilim.
Kaybettim hayalimi,
Şeffaf değil ten değilim.

Aynaların ardında,
Bir şeyler var orada.
Dönüp baktığım anda,
Ben değil sen değilim.

Her ayak sesinde,
Kesilen nefesimde,
Korkunun ötesinde,
Yaşayan değil ölen değilim.

Araf denen gecede,
Işık yok pencerede,
Kaldım o düşüncede,
Etten değil kemikten değilim.
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Desen

Hiç susmadı sukut,
Çığlık çığlığa kulağımda.
Ne vakittir bu bulut,
Kirpiklerimin arasında.

Bir ölü gibi soğur mu?
Odalarda dört duvar.
Aynalar da durur mu?
Hala o serin yar.

Uçsuz dağ başlarını,
Aşarda sana gelir.
Bağlama derdim saçlarını,
Yorgun rüzgâr incinir.

O incecik tülüne,
Sararken beni araf.
Buldun mu altın gözlerine?
Sen, bir başka sarraf.

Bir kumaş gibi saten.
Kayıyorken boşluğa.
Dumanım bu aşktan tüten.
Üflesen dağılırım yokluğa.

Ufkumda yanan kandilin,
Alevini titreten.
Yar o beyaz mendilin,
Kenarında, artık bir desen.
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Diyalektik

Mantık sayı ve harfin,
Müebbet kölesi mi?
Aldığım her soluk gaibin,
Hazin dolu nefesimi?

Işığın her zerresi,
Karanlığın kalbinde.
Ne arar renkler silsilesi,
Arzın yedi kat dibinde.

İçimin en içinde,
Varlığın haritası.
Bir kıvrım ki kavisinde,
Her son başlangıç noktası.

Nereye akar su?
Yatağında hep tek yöne.
Yivlemiş gibi sonsuzu,
Bir girdap da döne döne.

Bir incecik kabuk mu?
Bize düşen alemden.
Sonra unutulduk mu?
Kopunca o güneşten.

Bu okun menziline,
Var mı alemde eş?
Göğüs kafesimi eline,
Yay diye aldı kemankeş.
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Duvarlar

Gece olunca sesini duyarım bu hanenin.
İçmiş gibi gölgesini duvarlar her gidenin.
Kalp ritminden korkarım sırtımı dayasam.
Cılız nabzını duyarım çatlaklarını yoklasam.
Bu sıvaları dökülü duvarlar beni tanır.
İçlerinde bir ölü hırıltılı nefes alır.
Solgun benizlerinde anlık, ruhumu görürüm.
Çivi izlerinde karanlık bir hayal söndürürüm.
Gözyaşı bu rutubet sanma ki duvarların.
Belki de ilelebet içinde kalanların.
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Efendim.

Hep bir rüyanın içinde,
Arıyorum gerçeğe delil.
Bu patikanın her dönemecinde,
Sensizlik; gözlerime mil.

Hasta isem verme derman,
Öleyim hasretinle.
Ruhsat sende, sende ferman,
Haşr olayım seninle.

Bir sarmaşık ki bürür,
Hicranınla örtülür etim.
Birbirinden ayrı yürür,
Ruhum ve iskeletim.

Göz ile bakılmayan ayna,
Sırrına vakıf olsam.
Öyle geçsem karşına,
Varlığımdan soyunsam.

Öğret bana en baştan,
Konuşmayı, yazmayı.
Ve düşünceyi kuşatan,
Harflere ulaşmayı.

Sensin tılsımlı anahtar,
Ben kendime kilidim.
Akıl bu sırrı nasıl tartar,
Bana kalbini aç efendim.
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Efsun

Bir ışıklı gölge gibi,
Akıyorsun sokağımda,
Gece olunca, sezmekteyim.
Yalın ayak şimdi,
Bir soğuk kaldırımda,
Sıcacık adımlarını ezmekteyim.

Sırlar matruşkası,
Açılmayan gözlerin,
Lisanını çözmekteyim.
Önü su ve ateş arkası,
O derin dehlizlerin,
Karanlığında yüzmekteyim.

Arasalar bulamazlar arzda,
Adım adım her gece,
Gökyüzünü ezmekteyim.
Yıldız yığını bir enkazda,
Kendimden habersizce,
Efsunlanmış ruh ile gezmekteyim.

Yasin Sarıahmet

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ellerin

Ellerinden gelir
...el yazına hayranlığım.
Ellerin yazdıkça sen,
ay ışığında raks eden bir kadın.

Nilüfer kaplı göllerde süzülen
bir beyaz kuğu.
Zemheri gecelerde değen
...hayalime sıcacık buğu.

Dokunsa bir goncaya,
...bahar bulur ellerinde, güle döner tomurcuk.
Ne güneşe benzer ne aya.
Ellerin dünyaya hapsolmuş melek,
...bir uysal çocuk.

Doğurur beşinci mevsimi,
...doğa üstü bir olaydır ellerin.
En derin özlemlerle rüzgârın çekiştirdiği,
...ruhuma dolanmış, pelerin.

Ellerin...! Ah ellerin...!
Ferman yazsa katlime.
Ve derman...!
Ellerine değmeden geçecek
...müflis ömrüme.
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Esrar-ı Aşk

Bir çift gül gözlerin siyah,
Baktığın yere yağmur çisiyor.
Ne vakit değse gözlerime eyvah...!
Bir tufan sanki ruhumu içiyor.

Isıtıyorum içimi yalnız seninle,
Zemheri boğarken sahipsiz baharı.
Bağlıyorum sana kendimi kördüğümlerle.
Koparamaz en asi rüzgâr bu ateşten urganı.

Bir münzeviyim müebbet,
Kapanmış ayın karanlık yüzüne.
Kapılmış cazibene ilelebet,
Ay dünyaya ben sana pervane.

Bilmeyen cahil bu esrar-ı aşk-ı,
Beni ezelden beridir rezil sanıyor.
Söndüğü vakitte tüm ışıkların şavkı,
Ufkumda nurdan bir kandil yanıyor.

Hükmü kalkıyor benden mekânın,
Arzda uyusam fezada uyanıyorum.
Koşuyorum peşinden bir rüyanın.
Hayalde üşüyor, hakikatte yanıyorum.

Hakikat ki; zamansız ölmek korkusu.
Hayal; yalancı visal biliyorum.
Dağarcığımda fani kelimeler tortusu.
Ne desem İfadelendiremiyorum.
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Ev

Bu evin gözleri var,
Her an beni izliyor.
Çepeçevre dört duvar,
İçinde bir şey gizliyor?

Uçuşan perdelerin
Korktuğu bir şey var.
Ve eşyayı tedirgin,
Ediyor bu çarşaflar.

Hayalet gibi rüzgâr,
Dolaşıyor boş odaları.
Işıktan korkanlar,
Doldurmuş loş odaları.

Tahtalarında gıcırtı,
Zamanın çıkrık sesi,
Sanki ürperen sırtı,
Yahut kesik kesik nefesi.

Sessizlik bu evde,
Sessizlikten taşıyor.
Her kâbusun içinde,
Bir kâbus daha yaşıyor.

Duyuyorum çok zaman,
Bir çocuk ağlar gibi.
Dizine başını koyan,
Bir cenaze var gibi.

Ve o çocuk görüyorum,
Ne çok benziyor bana.
Bakınca ürperiyorum,
Dizlerimde yatana.
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Evla leke fe evla

Bir ölgün baharın peşine,
Düşmüşte serseri gönlüm.
Dönmemiş bir daha evine,
Göğüs kafesimde taze ölüm.

Hiçbir tat vermiyor artık,
Dilime ne değse kül.
Azgın ummanda bir batık,
Heves; benzi solgun gül.

Büründü bir ihtiyarın şekline,
Geçti karşıma oturdu.
Korkudan bakmadım yüzüne,
Vicdan bana neler sordu?

Ben ki diğer yarısını,
Yerde sürüyen, yarım.
Çepeçevre yarasını,
Şifa diye saran, zarım.

Zaman; sebil aş,
Yedikçe semiriyorum.
Ömür; bir isli kumaş,
Ucundan kemiriyorum.

Mesafeler arası eziyet,
İnişsiz bana her yokuş,
Buluncaya değin sükûnet,
Göğsümü didikleyen kuş.

Nefs; sana son uyarım,
Köpek ol o kapıda havla.
Duyacağın son ses korkarım,
"Evla leke fe evla".
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Evsiz

Evsiz kalmış şehir saklanıyor
Ceketimin iç cebinde.
Mazgallarında bir nehir yanıyor,
Gözyaşlarımın ateşinde.

Aşk gölge gibi sızıyor,
Yüzümün kıvrımlarına.
Bilmiyorsun adını kim yazıyor?
Ayak izleriyle karlı kaldırımlarına.

Binaların beton bloklarından,
Geri dönüyor bana sesim.
Yansıyan vitrin camlarından,
Bakıyorum suretime; “sen kimsin?"

Seninle ısıtıyorum hala,
Sokak çocuğu hüzünlerimi.
Ellerine uzatır gibi uzattığımda,
Bir varil dolusu ateşe ellerimi.

Gömleğimin yırtık yerinden,
Bir kuytuda akacak asfalta ruhum.
Kifayetsiz çırpınışların peşinden,
Sükûnet içinde can vereceğim, biliyorum.
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Fasıl

Böyledir hayat dediğin;
Körde badem göz cakası.
Yan yana iki eksiğin,
Bir tamam çıkarma çabası.

Dönüvermiş insan,
Kuyruksuz uçurtmaya.
Göğü delecek sorsan,
Yalpalaya yapalaya.

Ne iz bırakma kaygısı,
Ne bir yön duygusu.
Yok zihinde fikir aynası,
Ve kalpte his burgusu.

Yalnız dolu mideler,
Başka her yerde boşluk.
Gözde siyah perdeler,
Kasvet veren loşluk.

Emaneti sahibinden,
Kaçır kaçırabildiğince.
Kopacak bir gün aniden,
İplik ki kıldan ince.

Dönse her şey aslına,
Görsek neymiş, neydenmişiz?
Şu yaşamak faslına,
Gelmeden gidenmişiz.
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Firavun secdesi

Daha bekle o günü,
Şaşmaz mizan kurulur.
Sana da gençliğini,
Nerede harcadın sorulur.

Zamandan ne muradın?
Sanma ki kalır adın,
Zaman ihtiyar kadın,
Mümkün mü bir daha doğurur.

Yol hududa dayandı,
Tüm kapılar kapandı,
Nefs bir çelik kapandı,
Dişlerinden can mı kurtulur.

Şimdi namazda hacda,
Son demde gelmiş vecde,
Firavun etti secde,
Dedi; ola ki kabul olur?
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Garip

Gecenin ortasında yanan yıldız garip,
Seninle esasında yok farkımız garip.

Karanlığı dağlayan gözlerin kadar garip,
Ben ki; saçlarıma yağan közlerin kadar garip.

Çeşme başında ben hep susuz garip,
Kendi gözyaşında neden uykusuz garip?

Garibim ezelden, sanki ebede garip,
Ne gelir elden; baba garip, dede garip.

İnsanlar arasında tek ben miyim garip?
Bir gölgesi yasında, ölen miyim garip?

Hem nefs kavgasında yenik muharip,
Hem hayat sofrasında aç, sefil ve garip.
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Gece.

Benim yürüyen cambaz ip üzerinde.
Gerili bir Geceden, diğer geceye.

Orada kurulur hüzün panayırım.
Acılarımı döker önüme, renklerine ayırırım.

Gece bir oyuncak, ben kayıp parçası.
Kırıldı kırılacak, gözümde; gecenin mavi sırçası.

Ayırmayın beni, o olmadan yaşayamam.
Yüklenmişim ezeli, onsuz taşıyamam.

Gece; yatağıma gerili bir saten çarşaf.
Ruhum; üzerinde serili,bir maden sudan şeffaf.

Akarım gürül gürül onun oluğuna.
Dürül ey hayat dürül...! Yerleş gecenin kovuğuna.

Sonsuzluk balkıyor, görüyorum, ışığında ayın.
Hayalim kalkıyor ve yürüyorum üzerine karanlığın.

Korkum gündüzlerden, gece kadim arkadaşım.
Orada sükûn bulur tek, hayatla kavgalı başım.

Gece...! Gece...! Hep gece olsun günümde.
Çözülsün her bilmece, bu son gece, ömrümde.
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Gelme

İki dudağının birleştiği yerde,
Duran o küçücük ben gibi.
Olursan ol her nerede?
İsterim ki hep yüzünde taşı beni.

Gelme daha, dayansın izmarite ateş,
Yansın dudaklarımın ucunda güneş.
Sana son nefes kadar keş,
Gelme bekledikçe seviyorum seni.

Gün bitti gecede ay uyandı,
Hüzün bitti bahçede gül yandı.
Ne var ise korktuğum kapıma dayandı,
Gelme gönder bitsin gölgeni.
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Gitme

Gitme, kör ambarlara doldurup yaşanmamış yarını,
Koparma yüreğimin halkasından tek bir palamarını.
Ne sen gemisin, seyir defterini hasret denen şairin yazdığı,
Ne ben rıhtım, vurdukça yaralı göğsüne dalgaların azdığı.

Gitme, sönmüş bir yıldız gibi sonsuz boşluğa kayarak,
Ve son kez gülmüş gibi ardında parıltılar bırakarak.
Ne sen ışıksın, değdiği her cisimde bir başka renge giren,
Ne ben maden, yedi kat altında yerin karanlıkla bekleşen.

Gitme, çalıp en uzun sessizliği terli alınlarına duvarların,
Farkı kalır mı bu ev ve sisler içinde beliren mezarların?
Ne sen bir çelenksin, üzerinde solgun kan gülleri taşıyan,
Ne ben mozole, bir kabrin kaskatı göğsünde üşüyen.
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Gitmektesin

Gitmektesin ufka dönük kaygılı yüzün.
Ardında kuruyan bir su birikintisi zaman.
Solarken benzinde son ışıkları gündüzün.
Bir avuç toz o endamdan arta kalan.

Simsiyah saçların gibi tülleri elbisenin.
Savrulur rüzgârda kalbine bir bilinmezin.
Tüneyen kuytusuna her harabenin.
Bir baykuş ötüşü, bir çan sesi haykıran.

Soğur kan damarda ölü toprakta.
Kalmaz bir umut ne bahar ne şafakta.
Belki ben gibi, oda seni uğurlamakta?
Belki götürüyorsun yağmuru da ardından?
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Gölge

Hayali bir iplikle.
Dikilen cismime.
Duran ben yürüyünce.
Durunca da yürüyen gölge.

Yeter esvabımı çekiştirdiğin.
Çıkıp kör kuyulardan.
Bir makas göklerden beklediğim.
Kessin gölgemi ayak uçlarımdan.

Gölge...! Gölge...! Sureti benden büyük.
Karanlığın rahminde serpilen çocuk.
Gölge...! Gölge...! Cismime yük.
Ruhuma takılmış bir siyah boncuk.
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Gölgem

Bilirim devrik cümlelerde,
Tek, ayakta kalır hüzün.
Işık...! Ve gölgeler aleminde;
Bir beyaz perde yüzün?

Uğultusu yoksa rüzgârın,
Bir ayrılık şarkısı mı?
Korkuyla uçuşan kuşların,
Gözlerin yürek aynası mı?

Bir toprak kaydı ve kök,
Vatanından sıyrıldı.
Gittin o gün sanki gök,
Şah damarından yarıldı.

Zaman yağmur gibi,
Sızarken topuklarından.
Gidişin bir ur gibi.
Hiç çıkmadı aklımdan.

Yıllar var bu yağmurda,
Hep susuz kalıyorum.
Gölgem uyusa ben ayakta,
Geceler uykusuz kalıyorum.
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Gönül

Açmadın gözlerini bir vakt-i seher,
Rüyada sefahat mı buldun gönül?
Aşka hünerin yokmuş meğer,
Maşukta kabahat mı buldun gönül?

Güzel başka süslü başka olmaz mı?
Delilik sende, uslu başka olmaz mı?
Hak nezdinde yaslı başka olmaz mı?
Dünyada ab-ı hayat mı buldun gönül?

Biter zaman söylenmemiş sözün kalır,
Tüter duman ateş söner közün kalır,
Senden yine sana kalırsa özün kalır,
Kendinden başka hayrat mı buldun gönül?

Muhtaç olana himmet sende mi?
Sırrına erilmez hikmet sende mi?
Azamet sende kudret sende mi?
Geçmeye başka sırat mı buldun gönül?

Pür melalin hep mi fani hep mi dünyalık?
Görmez misin ölüler yaşayanlardan kalabalık.
Senin nefsini de bulmaz mı mutlak ayrılık?
Gitmeye cennetten ala kâinat mı buldun gönül?

Hakikat ile aranda nedir bu perde?
Yükselmez misin semaya kalsa nefsin yerde?
Kavuşur belki felah seninle fertten ferde.
Yaratılandan aziz bir sanat mı buldun gönül?
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Gönül 2

Maksadın ne gönül?
Beni peşinden sürüyorsun.
Aşk bahane gönül,
Sen ateşe yürüyorsun.

Yardan yok umudun,
Ya niye diliyorsun?
Hani bekle diyordun,
Gelmeyecek biliyorsun.

Zehir saçan derdini,
Tek içine kusuyorsun.
Ram edip kendini,
Sustukça susuyorsun.

Bir oyalı mendile,
Sen; ömür biçiyorsun.
Döndü bağrın kandile,
Yanıp yanıp geçiyorsun.

Ağaran saçlarında,
Kaç bahar yitiyorsun?
Sende yamaçlarında,
Bir hülyanın bitiyorsun.

Maksadın ne gönül?
Buna sevmek mi diyorsun?
Geçti kaç sene gönül?
İşte geldin gidiyorsun.

Yasin Sarıahmet

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Gördüm de

Kâğıttan kuleleri,
Sanıyorken hep duvar.
Anladım daha neleri,
Esince o kutlu rüzgâr.

Yokluk nasıl bir yalan;
Karanlıkta beliren,
Ve ışıkta kaybolan,
Işıktır onu da bilen.

İspat, gün gibi aşikâr,
Olan için olur mu?
Açık kapıya anahtar,
Uydurma çabası bu.

Ölüyü kim uyutur?
Beşik gibi kabirde.
Çaldığı vakit sur,
Kıymet kalır mı safirde?

Varlığın hamuruna,
Ondan karıştı su.
Ona teslim olana,
Yok yitip gitme korkusu.

O semavi renklere,
Su oldum da boyandım.
Bir hafi an yoktu zerre,
Seni, gördüm de inandım.
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Gördüm Onu

Gördüm onu kısacık bir andı.
Gerçek miydi,  gözlerim bir hayali gerçek mi sandı?
Bir alem açıldı önümde bir alem kapandı.
Uçuşan tülleri elbisenin beyaz, ruhuma dolandı.

Ya zaman kayboldu ya ben içinde zamanın.
Doldurdu ufkumu esrarı ışıklar içinde bu anın.
Bir gürültüyle delindi yedi katı birden semanın.
Ben yandım saçlarına değen yağmurda yandı.

Bir melek lütfedip dünyaya mı inmişti?
Gözleri hangi yıldızdan kopup gelmişti?
Yüreğimin gergefine bir bakışı neler nakşetti.
Siması nur, teni billur sudandı.

O gün bu gündür böyle derbeder halim.
Dolanır kapı kapı beni arar hayalim.
Baksam bir lahza daha olacaktı ecelim.
Gördüm onu kısacık bir andı.
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Gözlerindeki Resim

Denize vuran,
Şavkında ay ışığının,
Oynaşan yunuslar var gibi.
Kıyıda duran,
Bir köhne kayığın,
Dalgalar; sırtını sıvar gibi.

Gümüş bir kaşağı,
Tarar da otlakları,
Toprağı nazlar gibi.
Tepeden aşağı,
Dökülür; eğersiz atları,
Rüzgâr mahmuzlar gibi.

Köpüren sularına,
Nurdan bir şelalenin,
Yıldızlar karışır gibi.
Her sabah yaprağına,
Bir kızıl lalenin,
Yaldızlar sarmaşır gibi.

Bozkırda dağların,
Yol orta yerinden,
Sonsuza gider gibi.
Hışırtısına dalların,
Bir kaval sesi derinden,
Yarenlik eder gibi.

Bronz gökyüzü,
Kor dağlar ardına,
Güneşi uğurlar gibi.
Bir meleğin yüzü,
Girer de rüyalarına,
Cenin; kımıldar gibi.

O mahzun yar,
Oturmuş ayna karşısına,
Saçlarını tarar gibi.
Zülüflerinde sırmalar,
Bir damla gözyaşına,
Değdikçe ışıldar gibi.

Dalları çıplak ağacın,
Yaslanmış gövdesine,
Adam; ufka dalar gibi.
Yapraklarla kaplı yamacın,
Kulak verin sesine;
“Bir şiir fısıldar gibi.”
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Gül

Yırtsalar göğüs kafesimi okunacak,
İçimim içinde yazıyor gül.
Açık yaralarımdan sıcak,
Taze kan gibi sızıyor gül.

Her vebal için belki bin kere,
Düşürüp yüzümü şimdi yere,
Tövbe; kamçı kelimelere,
Gözyaşlarımda ışıyor gül.

Mevsim değil aradığım iklim,
Her sırra sır katan ilim,
Feza bahçelerin de gezinirken elim,
Tenime değse yakıyor gül.

Has cevheri bilir mihengi,
Nurdan damıtılmış rengi,
Ve alev ve sudan ahengi,
Ezelden ebede açıyor gül.
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Hakikat

Şu tesadüf dedikleri,
Asrın varoluş safsatası.
Kör gözde simetri,
Sağırın kulaktan kulağası.

Alemi tutan şey,
Bir kara olukta.
Maddede bu cazibe ney,
Her şeyi kuşatan boşlukta.

Tohuma toprakta,
Can veren cevher.
Sor katran ve azota,
Nasıl olur mücevher?

Kar taneleri ki hiçbiri,
Birbirine benzemez.
Tutar yağmuru biri,
Havada su suya değmez.

Ağacın yaprağından,
Ciğerime geçer soluk.
Fışkırır gibi sonsuzdan,
Abı hayat her tomurcuk.

Değil mi gökte bulut?
Yerde su bildiğim.
Gücün yeterse tut,
Dursun bu devridaim.

Mikron kaymaz belli ki,
Her şeyde aynı ölçü.
Bir şaşmaz terazi ki,
Alemi çeker gücü.

Ana rahminde cenine,
Ruh üfler biri nasıl?
Cevap o, bilmecene.
Hakikat onda asıl.
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Hakikat Tezahürü

Assalar bedenimi vince, kaldıramaz topraktan.
O tatlı meltem esince, yok farkı solgun yapraktan.
Yoldurdu saçlarımı cımbız ile kıl kıl.
Kifayetsiz artık bana, anadan üryan akıl.
Çiçek ömrünce toprağa doyamaz.
Balık uçsuz deryada sanır mısın ki susamaz.
İlk kendini yakarmış ateş.
Yağmurun ıslaklığı insanın hüznüne eş.
Elinde ben zamanın, bir kurmalı oyuncak.
Çıkrık sesimden kaçıyorum, hep köşe bucak.
Yaşamak vehminde akıl, kendini arıyor.
Bir yokluk ki bulduğu, yaşamaktan cayıyor.
Sen avut beni şiir, o kutlu heceye bürü.
Görünsün fezada yıldız yıldız hakikat tezahürü.
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Hakime Hanım

Ceza içimin içinde.
Geçmiyor onsuz bir anım.
Neler buldum hiçin hiçinde.
Bu girdap sonsuz fikir, hâkime hanım.

Bir adi gereç, düşünce.
Tavan arasında müebbet hapis.
Eşya bende paslı kelepçe.
Hürriyet karinesi his.

Dilekçem o kadim yazı.
Kazınan bir mağara duvarına.
Hâkime hanım tutun bu cambazı.
Sıçrayacak yarınsız yarına.

Bu labirent çıkmaz soru.
Çekili set duvara duvarla.
Yokluğun ne benle zoru.
Buluşsam sonsuz "var"la.

Bu mahkemenin, hâkime hanım.
Davalısı benim davacısı da.
Yapıştı yakama öz be öz canım.
Doğan benim, çeken doğum sancısı da.
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Hala

Ayrı kavanozlarda iki balığız.
Deryalar taşsa içimizden,
Fark edilmez ağladığımız.

Kavuşmaz birbirine uzak,
Soğudukça ellerimiz,
Biliyorum içimiz yanacak.

Yaşamak telaşında biz,
Yağmurda iki ateş böceği,
Heyhat sırılsıklam öleceğiz.

Atanlar üstümüze toprak,
O gün baksınlar yüreğimiz,
Bu aşkla hala sıcak.
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Hasat Mevsimi

Bu sabah selvileri eğilmiş gördüm sevgilim,
Bu hicran ile ruhumu diş diş ördüm sevgilim.

Şen kuşlarda başın alıp bulutlarla gittiler,
Görenler bu diyarı mahzun, sana benzettiler.

Eski bahçelerde şimdi ne bolluk ne bereket,
Çarmıha asılı korkulukta ben sökük ceket.

Arsız rüzgâr bu kez savrulan taneleri aldı,
Bu hasat mevsiminden tek saman çöpleri kaldı.
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Hasret

Kuş semada ufka, balık denizde suya hasret.
İnsan kesiksiz rüyada, deliksiz uykuya hasret.

Soluk tünelinde nefes, değdiği cana hasret.
Sonsuzluk elinde herkes, bir gizli sona hasret.

Su akar yatağında, bir başka yola hasret.
Tövbe; günah batağında, çırpınan kula hasret.

Eski batık şehirler, yeni bir sele hasret.
Gökte duasız nehirler, kalkan her ele hasret.

Çeker ömrünce kalem, yazıdan yana hasret.
Her hasrette alem, aslında sana hasret.
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Hasretim

Zaman bir nasır hayatın derisinde.
Anladım yakısı yok kendinden gerisinde.
Bir yol ki sonunda tek kendine varmakta.
Yol hep genç kalırken yolcu ihtiyarlamakta.
Tabanlarım patlasa da yürürüm, yürümekten.
İnsan; dökülür titredikçe, arz denen elekten.
Söylesin bana da ne ölüm de ki gerçek?
Bir mezarın üstünde açan taze çiçek.
Bir kadim rüzgâra binmiş gibi ruhlar.
Mavera yurdunda genç bedenlerini arar.
Kemikleri toz olup savrulsa köşe köşe.
Duyar mı ölü dirilmekten en küçük endişe?
Aklında bilgeliği bir cücenin boyu kadar.
Sebepsiz ölüm yokken gayesiz hayat nasıl var?
Topyekûn tüm soruları bir soru yapıp sor.
Var mı kabirdeki tek sualden daha zor?
Yaşadım yaşamaksa hayattan garip ve yetim.
Benim de bir yeşil kubbenin altında hasretim.
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Hasta

Duvarlar sanki yürüyor.
Kalkıyor üstümden tavan.
Altında bir güğüm kaynıyor.
Ve canlanıyor odam.

Tutuşuyor perdeler.
Yangın evin içinde.
Kulağımda duyulmaz besteler.
Ruhum son nefesin içinde.

Yükseliyor ateş.
Hem üşüten, yakan hem de.
Bir ölüm ki hayata eş.
Kalkıyor perdeler bu demde.
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Hatıralar

Camlarında menekşe,
Bir vakitler pür neşe,
Koşturduğumuz evler,
Şimdi sessiz bir köşe.

Değişen ne, zaman mı?
An içinde insan mı?
Evler içinde alevler,
Sukut; karabasan mı?

Hatıralar yabancı,
Yarın neden yalancı?
Düşündükçe yivler,
Kalbimizi bir sancı.

Sokaklar ki daracık,
Çıkmazlara açık,
Tepişir içinde devler,
Sığamaz bu küçük çocuk.
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Hattat

Yaldızlı mürekkep ile kalbime çizdiği.
Bir incecik yazı, bir hafi kelime.
Hattat: dürdü ruhumu kâğıt gibi.
Heyhat...! Değmedi eli tenime.

Hokkasındaki ateş ile yanmaz mı alem?
Erimez mi bu sonsuz buz denizi?
Dolansın benliğimde o efsunlu kalem.
Kalem ki ucunda varlığın yokluk izi.

Dolansam bu yolda ömrümce yaya,
Akıl; ayakları nasırlı seyyah.
İçimde kıvrılan her nehir dökülsün oraya,
Sularda yazan tek isim ilahi kelimetullah.
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Hicran

Kargalar üşüştü göğüs kafesime,
Nerede o bülbül-i şeyda'm, dilbazım.
Ses verse bir kere cılız sesime,
Sinem pür gam, gam alın yazım.

Dönerim rüzgâr döner benimle,
Nar-ı cehennem şimdi söner benimle,
Hasret bin hasrete biner benimle,
Işıkta sen karanlıkta sen niyazım.

Senden başka anladım yok bende,
Varlığın benden çok bende,
Hicranı her şekle sok bende,
Yağmur sensin, sensin pervazım.

Devaya değil gönül derde müptela,
Bir çift gözden gayrı bilmem bela,
Okunmak üzeredir ruhuma son sala,
Bir derin kuyuda çıkmaz avazım.
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İç Bükey Diyalektik

Işığın var mı ki dibi?
Renksizlikte bir renk?
Aynı şey; doğru olmak elif gibi.
Ve vav gibi bükülmek.

Maddenin zerresinden,
Bir zerre hakikat.
Her yıldız kümesinden,
Balkıyan nur, kat kat.

Fezanın bir anı,
Denk arzın ömrüne.
Sayıyla ölçen zamanı,
Tüm çaban nafile.

Kısacık bir ipliği,
Yumak olsun diye sar,
Onların sonsuz bildiği,
Onda bir küçük nazar.

Karanlığın rahmine,
Ne yapsın gözün feri?
Akıl Yelpaze yeline,
Binmiş delik yelkenli.

Bu imtihan binler soru,
Lakin tek doğru cevap.
Kalpte onun koru;
Ne günah kaygısı ne sevap.

Bıçak vursan kaleme,
Anca ucu sivrilir.
Şair dediğin eleme,
Olsa olsa sevinir.

Akıl harp sahası,
Huzur o kuytu yerde;
Uğrarsa yârin hası,
Bana da nurlu seherde.
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İdam-ı Aşk

Dolanır kanadı dikenli tellerine bu hüznün,
En lâci gecede kalbime inen meleğin.
Ruhuma düşer şafağında son günün,
Bitmeyen ıstırabını dindirmek Azrail’in.

Kusmadıysam, bile isteye,
Kanıma kattığın Zehr-i aşkı.
Bana da yaramasın koyup bir altın kâseye,
Getirmezsem ellerine bu can-ı.

Son isteğin nedir dendiğinde,
Kan gibi sızar dudaklarımdan adın.
Sürüklerken baltasını yerde,
Bakarım gözlerine son kez celladın.

Ateşin körüklediği yağmurum.
Toprak da kalsın, kalırsa yanık.
Yalnız ölmeyeceğim biliyorum.
İçim seninle kalabalık.
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İki Yağmur Damlası

Düşerken gökyüzünden,
İki yağmur damlasıyız,
Birbirine değmeyen.

Beyhude bir bekleyiş bu,
Senin beni sevmemen,
Belki tabiatın kanunu.

Adına yazılmış şiirler üzerinde,
Kâğıt gemiler yüzdürürüm,
Okyanus yüreğimde.
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İklimya

Göğüs kafesinde sakladığın kuşlar,
Gülsen uçuverecekler ağzından.
Yüreğinin sularında tarifsiz kabarışlar,
Bir okyanus taşar parmak uçlarından.

Sincap tıkırtısı, bir tavşan,
Kaplumbağa hışırtısı otların arasından.
Duyarım ne vakit başımı göğsüne dayasam.

Her şeyi sarıp sarmalayan,
Farkında mısın İklimya?
Yüreğin koca bir orman.

Hiçbir şey bilmiyorsun daha;
Yaşamak hususunda.
Ondandır keşfetme telaşın,
Saflığın ondan,
Yakalamaya çalışman yağmur damlalarını.
Güneşe çıplak gözle bakman.
Şekiller türetmen bulutlardan.
Hep ondan.

İklimya dayayıp alnını balkon demirlerine,
Dünyaya hayretle bakışın,
Özüdür insanlığın.

Bilseler, sevgin her şeye yetecek.
Bir bilseler üzüldüğünü;
Ölmüş böceklere,
Pulları dökülmüş kelebeğe,
Arıya uçamayan, uğur böceğine,
Sokakta ki kediye, köpeğe,
Bir bilseler,
Sevgin yetecek dünyanın tüm dertlerine…

Sevgin İklimya bir bebeğin
İlk sözcükleri gibi,
Armağan hayattan,
Öylesine acemi,
Bir o kadar nadan.

Baharısın mevsimlerin.
Yazında, kışında.
Bir ilk bir son baharı.
Dünyanın dönüşü gözlerinde,
Ayın buğusu,
Yıldızların dansı.
Sensin İklimya aşkın ilk göz ağrısı.
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İlan-ı aşk

Hayalimi saklamaz,
Gözlerinden başkası.
Ondan neler yansımaz?
Gözlerin; cennet aynası.

An olur kendimi,
Bir hülyada bulurum.
Değdirsem gözlerimi,
Gözlerine yok olurum.

Tülden latif ve ince,
Ellerinin kumaşı.
Saçlarıma değince,
Unuturum bu başı.

İsmimi söylesen,
Sudan serin sesinle.
Dağılırım üflesen,
Efsunlu nefesinle.

Cemalini gördüğüm,
Her an mı olur rüya?
Ben miyim bu kördüğüm?
Ben sanıyorum güya.

Ekmek değil su değil,
Bu başka türden olmazım.
Sensiz derbeder ve sefil,
Varlıktan bihaber, yokluktan azım.

Yasin Sarıahmet

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İsli Zamanlar Hafızası

Beklerim gözlerim çivili,
Boşluğun gözbebeklerinde.
Alev alır karanlığın fitili,
Ruhumun iliklerinde.

Geçer gibi içlerinden,
Duvarların bir melek.
Beyaz tüllerinden,
Bir hayali sürükleyerek.

Bu ne dingin bir andır,
Kuşatır tüm benliğimi.
Sanki bir katre kandır,
Çözen donmuş kalbimi.

Kim görse irkilir,
Duvarların üzerinde.
Gölgesi zamanın erir,
Titrek bir mum alevinde.

Zaman; bulanıp isine,
Karalar içinde kaldığım.
Düşüp durdukça peşine,
Eksilip azaldığım.

Böylece hissederim,
Acısını hala Habil'in.
İlk aşkımdır, ilk kederim,
Sonsuz pişmanlığı Kabil'in.
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İstasyon

Bir istasyonda ses,
Ve kıvrım kıvrım duman.
Koşuştururken telaşla herkes,
Biri var umursamayan.

Ne akıp giden zaman,
Ne kalmakta olan tren.
Uğultular içinde her an,
Bu adam; Sessizlik gibi beliren.

Gelmeyecek bir yolcunun,
Sanki tek bekleyeni.
Yahut unutulmuş bir bavulun,
İçinde bulmuş kendini.

Farkı yok bir eşyadan,
Öyle hissiz, yıpranmış.
Nasiplenmiş her acıdan,
Derin çizgilerle yüzü kırış kırış.

Ne üşüdü ne titredi,
Bütün gece öylece durdu.
Belki yar belki bir evlat bekledi,
Her vagonda hasret, beklenen gelmiyordu.
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İzbe

Dört tarafı dehlizlerle çevrili bir yara parçasına,
Kaç acı sığdırır insan, şerh edilmemiş.
Kaç vaveyla, çarpınca kırılan karanlığın sırçasına,
Kaç boğum ilmek; ruhumu hayata germiş.

Anlatamam mana yırtmadan deli gömleğini,
Ki en kadim dil etmez pürmelalime kifayet.
Yitirir kelimeler boşlukta döne döne benliğini.
Ciğerlerimde küf bu aşk, konuşsam; ağzımda rutubet.

Nihayet biter sürdüğüm her iz ardımda,
Kimseler bilmez ne adımı ne yerimi.
Kalırsa bir çift göz kalır bu dağdağadan hatırımda,
Sukut bir izbe köşede boğar ayak seslerimi.
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Kadın

Her zerresi şifa meyvenin,
Göz alıcı çiçeği.
Gelip geçici bir alemin,
En kalıcı gerçeği.

                                Kadın...!

Dekor değil yapı,
Mayası değil özü hamurun.
Severse sonsuza kapı,
Kalpte parlayan közü nurun.

                                  Kadın...!

Tarifi olmayan adres,
Ararsın köşe bucak.
Perde arkasından ses,
Sıcacık saran kucak.

                                   Kadın...!

Çözüldükçe örtünen sır,
Varlığın ebet nişanesi.
Onda an etmez asır,
Kesiksiz yaşamak hevesi.

                                   Kadın...!

Düşlerin hayata kadim seti,
Bölündükçe çoğalan baloncuk.
İçim de kışkırtan bir gurbeti,
Hem baba hem anne hem de çocuk.

                                      Kadın...!
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Kapı

Kapı; duvarlar içinde bir duvar.
Yakıcı bir sır gibi tutar beni saklısında.
Açılacak günün birinde yoksa niye var.
İhtiyar bir gül solar saksısında.

Kapı; iki duvar arası çivili asma kilit.
Paslanmış göz yaşı ile beslenen rutubetten.
Saldır tekme tokat, var gücünle it.
Eser yok sukuta kast eden, bir ince sesten.

Kapı; eşiğimin uyku bilmez bekçisi.
Kan çanağı gözlerle dikiliyor karşıma.
Zamanın insafsız tetikçisi.
Saplıyor hançerini yorgun na'şıma.

Kapı; ışığa düşman bir tahta perde.
Ardında ben karanlığa gark oluyorum.
Bir karabasan her gece bu kuytu yerde.
Üzerimde tepinirken boğuluyorum.

Kapı, aralanır mı bir gün ardına kadar?
Yıkar mı bir soluk, yalnızlık uygarlığımı?
Kavuşur mu hevesler kalbe, bulup bir damar?
Fark eder mi yokluk, benimde naçiz varlığımı?
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Karanlık

Kapatın tüm ışıkları, yanmasın nafile,
İçimde bir karanlık bin sancı ile doğuyor.
Ayaz vuralı nicedir kandilimde titreyen fitile,
Bu karanlık beni yüz bin acı ile boğuyor.

Ecel gibi düştüğünden beri peşime,
Her arzu içimde ihtiyar bir adım.
Karanlık kancasını hınç ile soktu dişime,
Kâbus kustum ağzımdan, korku kanadım.

Görünce beni atıyor benzi ölümün,
Sararmadan düşüyor yapraklar geçtiğim yerlere.
İstemem ne kadın ne para ne mey, budalaca ün,
Tek yakmayan bir nefes, çekeyim ciğerlerime bir kere.

Ayaklarım aynalardan geri kaçıyor,
Etime yapışan mintanımda irin, kan ve ter.
Ellerim bir cüzzamlı hastanın sargılarını açıyor,
Bir karadelik ki göğsümde yok ışıktan eser.
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Katre

Düşse çöle umman eder,
İçer kumu bir nefeste.
Halka halka büyür gider,
Ruhumda aheste aheste.

Sudan duru ve latif,
Ne akar ne süzülür.
Varlığı varlığıma taltif,
Yokluğu ömrüme züldür.

Zahirde yok izdüşümü,
Ne iner semadan ne çıkar.
Alemlere sığmaz düşümü,
Zerrenin içine saklar.

Gelgeç kubbelerden,
Onda sırrı hilkat.
Makberlerin kalbinden,
Fışkırır gör hakikat.

Maddenin dört hali,
Çıkar onda fecre.
Işıtır istikbali,
Bir nur gibi o katre.
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Kavuşmak

Zaman durağan bir sonsuzluk,
İçerisinde eski yüzler istiflediğimiz.
Belki kaç kereler konuştuk,
Uzay boşluğunda biriken seslerimizle biz.

Aynı gün doğumunu seyrederken sen,
Perdesi açık kalmış pencerenden.
Gözlerin kızıla boyandı ufuk çizgisinden,
Ve yaktı bir kandil gibi göğü hasretimiz.

Yapraklar üzerinde çiğ tanelerini görünce.
Anlıyorum; çok ağlamışsın yine dün gece.
Belki yıllar sürer kavuşmak belki bir an sadece.
Vuslat; en derinimizde gömülü kırık kalplerimiz.
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Kim?

Gözüm kapalı daldığım uykuya,
Gözümden ala göz veren kim?
Kuyudaki aksim ile kanılır mı suya?
Suyunda yangının söndüren kim?

Gördün mü hiç aynı kalanı?
Değil mi ki varlık yokluğun bir anı.
Hakikat bahçesinde baldıranı,
Gül-i rânâ edip deren kim?

Yaşama ilk tohum nerde,
Atıldı ne zaman, hangi yerde?
Zifiri gece, bin yıllık kabirde,
Çürümüş ölüyü gören kim?

Korku...! An be an korku...!
Tende ölümün alevden oku.
Kuşatan alemde varı ve yoku,
Sonsuzluk ufkunu delen kim?

Sonrası...! Soru; hep sonrası.
Aklın bu mu delik kurnası?
Kimde durur gaibin aynası?
Ezelden ebedi bilen kim?

Yürürken kan çeliklerin oluğuna,
Kumlar dolar heyhat incecik soluğuna.
Diri diri gömülen kız çocuğuna,
Halaskâr diye seni gönderen kim?
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Kol saati

Elini saçlarına
...götürdüğün zaman oluyor.
Aynı hizaya geliyor;
zamanı durduran gözlerin,
ve kol saatin.

Kâğıttan gemi,
mukavvadan ev,
kule iskambil destelerinden
...ve ne güzel deniz olur senin gözlerinden.
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Korku.

En iyi ben bilirim korkuyu,
Kan gibi deveran eder damarlarımda.
Korku; bende yer etmiş beş duyu,
Çırılçıplak bir ses kulak zarımda.

Hapsolur hayalim her gece,
Ağma bir kadının göz aklarına.
Aynalar...! Ay ışığını emince.
Çeker beni korkunun sokaklarına.

Suda yüzen suretler görmekteyim,
Karanlık beklerken ayak uçlarımı.
İki mezar arası serili sanki döşeğim,
Okşar eli bir ölünün terli saçlarımı.

Kendiliğinden sönen ışıklarda,
Bilemem kimin parmağı var?
Dolanan neyse karşı duvarda?
Ruhuma korku ören bir ağı var.

Uyusam kâbus, uyansam vehim,
Bir sicim sallanır tavandan orta yere.
Bildim bileli kendimi ben böyleyim,
Boynumda ilmek ayaklarımın altında tabure.
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Kovuk

Farz et ki bir kuşum,
Sığınmış yüreğinin kovuğuna.
Dünyadan kovulmuşum,
Öylece gelmişim kapına.

Her gece bir soğuk yatakta,
Dipsiz karanlığı eşiyorum.
Sukutun dibi de sukut Araf'ta.
Sonu gelmiyor kesiksiz düşüyorum.

Hayat mı bu yaşadığım?
Bir cücenin kamburunda.
Bitti her başladığım,
Gözlerinin çukurunda.

Güneş mi mühürlendi?
Neden olmuyor sabah?
Bende ne varsa tükendi,
Tükenmedi ruhumda ah.

Gözlerimin aradığı ne?
Yokluk...! Hep yokluk tavanda.
Bir mum yaktım kalbine,
Ve kaldım dibindeki karanlıkta.
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Köpek

Önce sözcükler kesti itaati,
Böylece hüküm giydim suskunluğa,
Bir rüzgarla uçtu, savruldu önümde ati,
Çocuk hüzünlerim erdiler birer birer buluğa.

Neydi harf neydi sayı düşüncemi saran giz?
Denizleri yaran asayı neden arıyorum?
Ruhumda hala ilk aşkın yakısından bir iz,
Soğusun diye yarama güneşleri sarıyorum.

Aşk zindanımın kapısında bekleyen köpek,
Gözlerinde karanlık dişlerinde bir anahtar parlıyor.
Soyuyorum derimi kemiğim görünene dek,
Artık bende her doğum bir ölümü harlıyor.
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Kripto

Islandım ateşte.
Ve suda yandım.
Görünmezken güneşte.
Karanlıkta ayandım.

Her şey sonsuza varır.
Ben sonsuzda başlarım.
Gün dalar, gece uyanır.
Duyulur kalp atışlarım.

Deryada buldunsa bul.
Sırrımdan bir nokta.
Varlık; en adi pul.
Yokluk; erişilmez, ufukta.

Körükler rüzgâr beni.
Ve sürükler engine.
Koyacak bu şeffaf teni.
Alemde yok mihengine.

Sığamam enginlere.
Yerim bir küçük kovuk.
Bende, topraktan göğe.
Işık yağdıran oluk.

Hesabıma yetmez sayı.
Bu başka muhasebe.
Benim gözünün bağı.
Akıl; yorgun körebe.

Ölümün bilediği.
Kor alevden kılıcım.
Ölümünde beklediği.
Bir Siren sesi ve kıvılcım.
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Kripto - 2

İçemez toprak beni,
Muttasıl akar yaşım.
Ahirde evvelimi,
Bulmak için yaşamışım.

Aşamaz mesafeler,
Menzilden öte menzilim.
Belki uçarım üfleseler,
Sussam arzı sallar sesim.

Taşırım kıyamete,
Yük "ben"im, hamal ben.
Veremem emanete,
Paha biçilmez mal ben.

Fezada ışıktan,
Öteye yol alırım.
Bir yaşlı karıncadan.
Arzda geri kalırım.

Alemi koysalar,
Taşıyorken sırtımda.
Bir tüy bıraksalar,
Ezilirim altında.

Zamanın havanında,
Dövülürken bedenim.
Sonsuzluk kervanında,
Göç eden ruh benim.

Manaya şekil veren,
Kusursuz öz bende.
Ezelden ruhuma üflenen,
O sonsuz köz bende.
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Kripto - 3

Sen yoksan yok alem,
Gezinirim beyhude.
Varlık sebebim hem,
Varlığımsın hem de.

Pusulasız gemi,
Nasıl bulur yolunu.
Çıkmazlar alemi,
Sensiz her yolun sonu.

Hayalden öte geçemez,
Sana mecbur hakikat.
Tek sen varsın eskimez,
Geçici tekmil saltanat.

Fikir olur has,
Özünden damıtsalar.
Ne kir kalır ne pas,
Benliği senle yuğsalar.

Her sadrın şifası,
Senin terkibindedir.
"Kesiksiz huzur rüyası"
O uyku da sendedir.

Kapı...! Kanatlı kapı,
Ardında sonsuz bahar.
Göm bütün maymuncukları.
Onda som altından anahtar.

Işığı delen ışık,
Aşikâr her şey sende.
Hayat buldu insanlık,
Nasıl bir toz zerresinde.

Teslimiyet sana,
Ezelden ebede.
Öyle yakınlaş ki bana,
Benden bir şey kalmasın bende.
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Kripto 4

Kızıllığı akşamın,
Ve fecrin mavisi.
Raksı iki aşığın,
Yakamoz seremonisi.

Taşı delip geçerken,
Suya düşse kırılır.
Aynaların kalbinden,
Sonsuzluğa yol alır.

Eşyada görmediğin,
Zamanın da ötesi.
Senin asır dediğin,
Yaprakta çiğ tanesi.

Dolduran her cismi,
Zerresine varınca.
Onun karanlık gözlerimi?
Yerde gezen karınca.

Gecenin zifirinde,
Delinir de felek.
Bir ışık üzmesinde,
Belki milyarlar melek.

Renklerin dansına bak,
Semanın sahnesinde.
Yeniden doğuş her şafak,
Yaşamın perdesinde.

Ruhumun ham maddesi,
Yine ruhuma zerk olsa.
Ve hakikat penceresi,
Ardına dek açılsa.
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Kuru Ekmek

Benim sanıyordum kovalayan,
Kaçan benmişim gördüm.
Varlığı yoklukla oyalayan,
Hayat mı hayal mi sürdüğüm?

Ömrümce öyle sandım,
Benim her şeyin sahibi.
Derken bir ateşle yandım,
İdrak ki cehennemin kalbi.

Yıllar var ki ben,
Uyuyamam gece bahtiyar.
Sayılar tabanlarımda diken,
Kelimeler aciz ve ihtiyar.

Her bitişte aynı manzara,
Seyrettim ve anladım.
Düğümlendi patikalar mezara,
Öylece sona vardım.

Bahçemde son yaprak,
Sararıp düşmekte artık.
Yalnız bir kuru ekmek,
Gayrı istemem katık.
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Küçük dünyam

Benim küçük dünyam;
Yıldızlar arasında.
Salıncak kurup sallansam,
Fezanın kancasında.

Gezegenler ki rengarenk
Dönen topaçlarım.
Işık ve sesten bir ahenk,
Kuyruklu yıldızlarım.

Uzanır gibi çimlere,
Uzanırım boşluğa.
Yokluğa değer elim,
Varlıktan olma bir yokluğa.

Cennet ve cehennem;
En çok bana yakın.
Işık yılıyla mesafem,
Belki milyarlar aşkın.

Ne gündüz var ne gece,
Dilediğim zaman uyurum.
Bir ürperti gelince,
Güneşe sokulurum.

Çağırmayın dünyaya,
Küçülür büyüyemem.
Gönül yaram var oraya,
Artık geri dönemem.
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Mahyalar

Karanlığı eriten mum içime aktı.
Mahyalar alevini ruhumdan yaktı.
Ruhum...! Ruhum...! Ateşe pervane.
Uçurum...! Uçurum...! Gerili mahyalar içine.

İki dağ arası yaldız akan nehir.
Ruhumda balkıyan bir dizi safir.
Beni çaldı benden fezaya kaçtı.
İçimin sularına ay yakamozlar saçtı.

Düştüğüm yetişir fersiz yıldızlar peşine.
Mahyalar attı beni bu vuslat ateşine.
Nur yağan gecelere götürün beni de.
Yakın...! Kalbimi yakın...! Mahyaların kandilinde.
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Maktul ve Katil

Bozuldu mahremim, mabedime kargalar üşüştü.
Sustu inleyen neyim, o nalan sadrıma düştü.

Bir feci akıbet korkusu, sardı ilk kez beni de.
Kanlı gözlerimin uykusu, azaldı böylece git gide.

Kollarımda naaşım, kaç kabustan uyandım öylece.
Yana düşmüş başım, cesedimi doldurmuş gibi gece.

Çekiliyor ruhum korkarım, tenimden taksim taksim.
Sanki ben varım, ama artık yok aynalarda aksim.

Kulaklarımda tek ses, namesi gıcırdayan tabutların.
Ve hırıltılı bir nefes; yırtılırcasına gırtlağın.

Almaya hangi kılıkta gelir, var mı gören Azrail’i?
Bir ömrün nasıl olur, insan hem maktul hem katili?
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Mavi

Gözlerin toplamış tüm mavilerini,
Belli ki birazdan gidiyorsun.
Sığdırır gibi bir küçük valize eskilerini,
An içinde kaç geçmiş zaman yitiyorsun?

Ardında kahverengi bir yaprak,
Sallanan tahta kapı rüzgârda.
Yanan bulutlar artık benim, bak...!
Her gün batımı kızıl ufuklarda.

Gümüş kirpiklerinde inci,
Boynunda dağılan bir kolye ayrılık.
Titrek dudaklarında bu sukut, ne feci.
Yüzün gölgesinden daha karanlık.

Saçlarını yüzüme uçuran rüzgâra bakma,
Diner onunda uğultusu en sonunda.
Nasılsa gidiyorsun ayrılık getirir takma,
Dediğim sarı fuların boynunda.

Gözlerin toplamış tüm mavilerini,
Çekiliyor dünyanın tekmil denizleri.
Gidiyorsun seviyorum desem de seni,
Kumlarda ayaklarının çırılçıplak izleri.
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Melal

Anlatamam melalimi,
Kelimeler toz oldu.
Elimle istikbalimi,
Dağıttım yap boz oldu.

Ne ilaç ne hekimde,
Günah hep kendimde,
Nefs nefs dedim de,
Önümde takoz oldu.

Aşk sanıp her hevesi,
Harcadım son nefesi,
Devasa ömür kulesi,
Devrildi moloz oldu.

Koşup devranın peşinde,
Islandım ateşinde,
Şu hakikat işinde,
Has bildiğim yoz oldu.

Kaldım bunca elemle,
Hem hınç ve de öfkemle,
Kavgalıyım gölgemle,
Ak güvercinim boz oldu.

Ne evvel kaldı bana,
Ne umut ahirden yana,
Gönül ferim zamana,
Düştü yakamoz oldu.
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Metafizik

Hiç üşür mü eriyen?
Ben neden üşüyorum?
Yer kürenin dibinden,
Bir alt fezaya düşüyorum.

Her göze nasıl aşikâr?
Kendime bulunmazım.
Zahirim, bana inkâr,
Ben; ruhuma ahrazım.

İğne ki incecik ip,
Geçmezken deliğinden.
Bir alemi dürüp,
Sokmalıyım çemberinden.

Denedim her kılığı,
Esvapta yok ilacım.
Tükettim ben varlığı,
Artık yokluğa açım.

Bu his bende bir referans,
Ve ivme düşüncemde.
Uzaklığı delen nüans,
Yaklaştıkça küçülen hem de.
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Miray

Korkusuzluğun;
Kırılganlığına perde.
Yoksa kıvrılıp yatağın bir köşesine,
Uyumadan önce hala,
Kollarını sevdiren,
Bir çocuksun annesine.

Bilmiyordun...!
Yetişme telaşındaydı ellerin,
Sabaha düşen çiğ tanelerine.
Bilseydin böyle erken,
Biteceğini çocukluğunun,
Koşar mıydın hayata alelacele.

Oyuna dalıp gidesi var,
Şimdilerde yüreğinin.
Kalası var çocuk dolu bir sokakta,
Ta ki hava kararana,
“baban geldi”
Sesi duyulana kadar annenin.

Gülüşün Miray,
Gülüşün senin;
Can suyu içimdeki yaralara,
İki bulut arasından süzülen,
Ay ışığı gibi geceye,
Kaçar durur kirpiklerinin arasına.

İçini ısıtacak hatıralar sakladım,
Her köşeye.
Üşürse diye yüreğin günün birinde.
Unutma;
İlk ben öptüm gülüşünü,
İçinde adının geçtiği bir şiirde…
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Mumyalanmış Zamanlar Algısı

Ben; mesafe almak vehminde.
Atlı karıncada dönen çocuk.
Havan; yokluğu dövüyorum içinde.
Varlık; üfleyince sönen baloncuk.

Her esintide titriyor alevi.
Elimde gezdirdiğim mumun.
Gaib, bulabilsem nerededir evi.
Bulansam tozuna o semavi kumun.

Ardını görememek duvarların.
Gözüme ah ne hazin acziyet.
Noktasından zerre düşsün o "var"ın.
Özüme ve felah...! Bitsin her eziyet.

Kirpiklerim artık saran.
Gözlerimi kavruk çöl dikeni.
Versin geri gözyaşlarımı çalan.
Yazık, yitirdim gül ilmini.

Ruhumun elinde alem.
Boş şarap şişesi.
Bitmiyor gecemde bezm-i elem.
Sarhoş bekliyorum her güneşi.

Mumyalanmış zamanların.
Elimde kirli sargısı.
Hayat denen bu paçavranın.
Zihnimde...! Zihnimde hileli algısı.
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Mülteci

Çırpınır kalbim uçurumun dibinde,
Dalga dalga saçlarının döküldüğü.
Bir nabız ki vurur gözbebeklerinde,
Her atışında ruhumun söküldüğü.

İçten içe beynimi yiyen sesim,
Seni görünce neden lal olur.
An içinde dünüm, bugünüm, ertesim,
Karışır sislere bir hayal olur.

Zamanın kaybolur ritmi, tik...tak...
Kaybolur böylece yaşamak tutkusu.
Bir pamuk ipliğine bağlı ki kopacak,
Bölünecek kıyametimin derin uykusu.

Hem bu denli uzak hem nasıl sıcaksın?
Her his bende senden haberci.
Korksam kaçacak kovalasam tutacaksın,
Kaldım kendimde böylece mülteci.
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Mürekkep

Ne alınır ne satılır para eder değil şairliğim.
Müstesna bir hüznün kelimelerle,
Yalnızca aksini resmederim.

Şifa bulma işi de değil yaralı sadrıma,
Kalemle kaldırıp kabuğunu çoğu kez,
Olsa olsa daha çocuk bir acıyı anlama.

Yazarak arıyor bir "ben" bende kendini,
Şiir; kimsenin tenezzül etmediği,
Ve tenezzül etmesen de seviyorum seni.

Her gördüğümde seni yüzünden düşen bin şiir.
Yağmurlarla ıslanan yüreğimde,
Dağınık mürekkep lekesi bu aşk ne okunur ne silinir.
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Naftalin kokulu şiirler 1

Bende bilirdim seni yanı başımda tutmayı.
Günlük telaşlardan sana da biraz zaman kalsaydı.
Her sabah kapından alıp,
Her akşam kapına bırakmaz mıydım;
Sokağınızda ki bakkala borcum olmasaydı.

Karşına çıkıp adam akıllı konuşmayı beceremedim.
O günlerden kalmadır aslında,
Bugün bile beni beceriksizin biri zannedişin.

Yeni taşındığınız,
Sekizinci kattaki apartman dairesinden,
Ne kadar küçük görünüyorsam,
O sokak lambasının altında.
O kadar küçüğümdür aslında.
Ama anlamaz bunu, artık çocuk olmayan yüreğin.

Şimdilerde adını yazıyorum,
Otobüs camlarının buğusuna kirli.
Ve tertemiz adının
İçinden seyrediyorum,
Kayıplara karıştığın bu şehri.

Büyümemek için çırpınıyor,
İçimde ki çocuk beklerken seni.
Her şey kalıyor bir bir ömrün kalanına.
Şehir ki; yağmur değil,
Umutlarımdır,
Akan oluk oluk mazgallarına
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Naftalin Kokulu Şiirler 10

Saklar gibi bir ilkokul çocuğu,
Kopan düğmesinin bıraktığı,
Solgun izi siyah önlüğünde.
Sakladım bugüne değin seni öyle,
Göğsümün üzerinde.

Ki dizlerimde taşırım,
İzlerini çocukluğumun.
İyileşmeden kaldırdığım için,
Kabuğunu her yaranın.
Uslanmadım hala,
Kanıyor izi yüreğimde son bakışının.

Pencere kenarına bıraktığım,
Ekmek kırıklarını çaldığından beri bir acı rüzgâr.
Gidişine değin hiç acımamıştı içim bu kadar.

Ortasındaki adadan daha yalnızdır deniz.
Ve bekler sevdiği ırmağın,
Sularının sularına karışmasını.

Sevmiştim bende seni öyle.
Ve sevecektin belki sende.
İnebilseydin eğer; yüksek rakımlardan,
Deniz seviyesine.

Hiçbir şiirimde geçmedi adın,
Adın bende geçmez kalp iniltisi.
Nerden baksan adın,
Mecazı mürsel; sanatçı- eser ilgisi.
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Naftalin kokulu şiirler 2

O çok kızdığın ''çıt'' sesi çıkmasın diye
Çekirdek yerken;
Hala parmaklarımla ayırıyorum kabuğunu.
Görsen uysal bir çocuk gibi;
''Çıt'' bile çıkarmadan yaşıyorum yokluğunu.

Gölgemi toplayıp geçiyorum,
Sokak lambalarının altından.
Bırakmadan bir küçük not,
Kaçıyorum kapından.

Buğusunda gözlerinin,
Bir fincan kahve tadın da öpmüştüm,
Sıcak alnını.
Ki; kırk yıl hatırı kalacaktı.

O sonbahar akşamı ellerimden,
Hayallerimi de yüklenip.
Sıcak ülkeler havalandığından beri ellerin.
Ardında mevsimin hiç değişmediği,
Soğuk bir ülkedir kalbim.

Tuhaf ama yoksun...!
Koyu bir kahve lütfen,
İçinde gözlerin olsun.
Korkarım;
İçimde üşüyorsun.
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Naftalin kokulu şiirler 3

Fotoğrafının üzerine asıldığı,
Çiviyim soğuk duvarda.
Hep sırtını dönüyorsun bana.

Kızmıyorum artık,
Çivi yazısı diye dalga geçilen yazıma.
Bir mıh gibi çakıyorum çünkü,
Adını beyaz kağıtlara.

Yetmiyor dindirmeye hasretini.
El yordamıyla bulduğum izlerin.
Bir körebe oyununda,
Bağladın gözlerimi ve gittin.

Üzerine saçlarını dağıtıp yattığın,
Yastığın kadar, seni iyi bilirim.
Ama daha çok; her gece,
Sırtından düşen yorganına benzerim.
Ne yakınlığım azalır sana,
Ne hasretim.

Şimdi ara sırada olsa,
Gülümsediğimi görenler,
Unuttum sanıyorlar seni.
Bilmiyorlar o anlarda,
Aklıma yalnız senin geldiğini.

Dikerken oyasını tülbendinin,
Yeterdi;
Ben olabilseydim sebebi;
Dalgınlıkla parmağına batırdığın iğnenin.
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Naftalin kokulu şiirler 4

Tersinden okusam sana,
Bütün ayrılık dizelerini,
Döner misin bana geri?

Ya da versem yokluğuna,
Yokluğunda yazdığım tüm şiirleri,
Geri verir mi bana seni?

Günden güne içimde serpilen hasretini,
Avutamıyorum artık,
Geçip ayna karşısına yaparak taklidini.

Sesli okuyorum kitabı hala,
Şu bitmeyen bir türlü,
Ve kendim kapatıyorum
Senin tarafındaki abajuru.

Bekliyorum gün batımlarına değin,
Mendireğe dizili martılarla,
Gelirsin diye; bir med vakti denizin,
Köpüren dalgalarla.

Hoşça kal deyip gittin,
Aklım almıyor sevgilim.
Oysa sen ne güzel hoşça kal derdin,
Hiç gitmeyecekmiş gibi.
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Naftalin kokulu şiirler 5

Sanıyorum gerçekleşti,
Astronot olma hayalim.
Gözlerinin kraterine;
İlk düştüğü gün gözlerim.

Kullanmadığın eşyalarınla,
...dolu sandıkta;
Bulabilseydim aşkımı da,
İnanırdım senin bir avuç naftalin ile,
Zamanı durduran bir melek olduğuna.

Solgun bir aşk katlı durur içinde,
İhtiyar yüreğim;
...eski bir komodindir.
Açmak için çekmeceyi,
Her davrandığımda sıkışıverir.

Gittin; yaktım deyip gemileri,
Bense ulaşır diye sana,
Kâğıttan gemiler bırakıyorum
...yağmur sularına,
Üzerinde aşk şiirleri.

Tek şekerli içmeye
...başladığımdan beri çayı da,
İyice kaçtı hayatın tadı.
İçtikçe büyüyor hasretin,
Hasretin bir bardak çayda dudak payı.

Ne seni unuttum,
Ne sensiz yaşamayı.
Bir kenara çıkarılınca
Duran saatler gibi yalnız,
Bıraktım zamanı saymayı.
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Naftalin kokulu şiirler 6

Bir kahve falında çıkmıştı gözlerin,
Ben fala değil gözlerine inandım.
Falsız kalınırdı belki ama,
Yazık gözlerinsiz kaldım.

Saçlarını başının arkasında,
...toplamak için kullandığın;
Kalemle yazılırdı en güzel aşk şiirleri.
Savruldu saçların...! Şiirsiz kaldım...!

Takabilirsin artık,
Saçlarının prangasıdır dediğim tokaları,
Ki; haylaz güz rüzgarları,
Uçurmasın başka bir yüze saçlarını.

Seni düşünmeye dalıp,
Çoğu zaman ilk yudumunu,
Şekersiz içtim çaylarımın.
Tuhaf; unutkanlığım oluyordun,
Ama unutulmuyordun.

Su değince acıyor,
Giderken yüreğimde bıraktığın yara.
Ne vakit bir yağmura yakalansam kaçıyorum.
Her yağmurda üzerim değil,
Yüreğim ıslanır diye korkuyorum.

Yan yana tutuşturulan
...iki kibrit çöpüydük.
Ayrı yönlere eğilirken başımız.
Söndük...!

Şimdi birbirini hiç göremeyecek,
İki ayrı yüzü gibi
...bir madeni paranın,
Aşk kadar uzağız, acılarımız kadar yakın.
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Naftalin Kokulu Şiirler 7

Hangi şiirde bahsetsem gözlerinden,
Kalemin ucu değer,
Kirpiğin kaçtı sanırsın hala sen.

Adını anarım öyle derinden,
Suyunu değiştirirken çiçeklerin,
Düşer cam vazo ellerinden.

Her gün gelip geçtiğin köşe başında,
Sersefil o dilenciyim.
Avcuma bırakacağın bir bozuk lirada,
Ellerinin sıcaklığını beklerim.

Vakit o vakitler;
Sabahçı kahvelerinde,
Çay demini alır.
Buğulu camlarında adın,
Boşalan bardaklarda yalnızlık kalır.

Çatlar ya çay bardağı kaşıksız,
Kaynar su değince,
Bir çay kaşığı beklerim senden,
Ellerime değmeden önce.

Ve severim seni uzaklardan,
Rüzgâra kapılan şemsiyenin,
Ardından baka kalışın gibi;
Sırılsıklam...!
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Naftalin kokulu şiirler 8

Uçan balona parası yetmeyince,
Ucuna ip bağladığı bakkal poşetine,
Uçmayı öğreten çocuk gibi.
Öğretebilseydim kalbine,
Beni sevmeyi.

Unutulmuş bir kitabım
Kitaplığının en kuytu yerinde.
Zaman; toz tutarken üzerimde.
Ben senin için yazılmış şiirler
Biriktiriyorum içimde.

Kumbarama yeni cümleler koyuyorum.
Bilmediğim kelimelerden,
Eksilttiğim ne varsa;
Sana arttırıyorum.

Bekliyorum;
Sen son otobüs oluyorsun,
Ben köşe başında bir durak.
Gidiyorsun öylece,
Yüreğimin tüm yolcularını alarak.

Ne vakit geçsen yanımdan,
Ellerimi uzatıyor güneşe,
Ve Seviniyorum çocuklar gibi,
Gölgesi saçlarına düşse.

Görmezden gelip beni,
Doğan güne doğru yürürken,
Tek tesellim oluyor ardında,
Bana doğru uzayan gölgen.
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Naftalin kokulu şiirler 9

Erkenci hüzünler dolmuşundayız biz,
Ertelenmiş hayaller taşıyoruz uğradığımız duraklara.
Hayat bir tren oluyor sensiz,
Ben raylara bıraktığın bozuk para.

Ne vakit kesik olsa bu fakir semtin elektrikleri;
Beni göremeyeceğine seviniyorum pencerenden,
O sokak lambasının altında seni beklerken.

Her gece aynı saatte çöküyor karanlık içime.
İnince odanın camlarına bir solgun perde.
Kalakalıyorum sırılsıklam, gezen gölgem gibi yerde.

Sen ve ben; İki damla gözyaşıyız,
Zamanın kirpiklerine asılan.
Heyhat aynıyız,
Beni akrep sokmuş,
Seni dağıtmış yelkovan.

Belki de kozaydı yüreğim,
Bir tırtıl gibi içine gizlendiğin.
Beni sevmek değil,
Hep kelebek olup uçmaktı hayalin.

Bense her yağmur sonrası,
Dolan sular gibi yoldaki çukurlara,
Hala seni anlatıyorum,
Üzerimde çöp yüzdüren çocuklara.

Bir bağcıklarımı bağlayamadım birbirine.
Birde kalbimi bir kalbe, kuralına göre.
İkisi de kördüğüm, çözülmüyor nafile.
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Nakkaş

Nurdan bir iğne ile en derinime.
Neler işledi o nakkaş?
Gerip kalbimi altından gergefine.

Maveradan haberci üzerimde her desen.
Aklım bende mülteci.
O serseri poyraz gibi esen.

Şekil verdi ruhuma duman gibi kıvrılan.
Aklım künde attı aklıma.
Bildiğim ne varsa oldu yalan.

Ölümün ölme arifesinde rüyama girdi nakkaş.
Elinde nurdan iğne.
Soktu kalbime yavaş yavaş.
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Nar-ı Aşk

Billur yıldızlar altında utangaç gece,
Saklar gibi maviliğini ay ışığından.
Bir tülün ardında mestinaz ece.
Bilsen; hiç çıkmadın aklımdan.

Örümcek ağına düşen sinek,
Çamura saplanmış karabatak.
Çırpınır gücü tükenene dek,
Ya ruhum; seni ne kurtaracak?

Bir katre ışık gönlümün karanlığına,
Düşmedi bu izbe dünyada.
Bir düştü, değdi alnım alnına,
Sen gittin, ben kaldım o rüyada.

Gittin kum tanelerini sürüyerek ardınca,
Gitti havaya şekil veren o endam.
Ben; ateşe su taşıyan karınca,
Ben; güneşe yalvaran ehram.
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Ne Kaldı?

Benlik aklımın,
Keskin uçurumu mu?
Yürek her saklımın,
Dipsiz çukuru mu?

Çoğaldıkça sorular yaklaşıyorum sonuma.
Asan neydi bilsem her günahı boynuma?

Tat aldıysam kahveden,
İçtiğim fincan gözlerin.
Sönmüş bir şömineden,
Parlar hala köz, derin.

Ateş buldu ruhum buzlar dehlizinde.
Ve nihayet seni, kendi ayak izinde.

Gece baygın, saat uyanık,
Ben toz bulutu uçuşan.
Benim; zihni her an bulanık,
Bu adam can havli ile koşan.

Öyle demiştin sevda, hani ölene kadardı.
Nereye gidiyorsun sevgilim, ölmeme ne kaldı?
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Nedamet

Pul ettim altın sikkeleri,
Benim katili her öldürülenin.
Düşünce; beynimde kan lekeleri,
Ve kalbimde diş izi kelimelerin.

Kuşa, sonu gelmez hicret
Kendime, daracık kovuğum,
Öyle derin ki bu nedamet;
Cesedimden ağır çeker soluğum.

Ha battı karanlığa ha batacak.
Ben okyanusta kırık gemi.
Ruhumu ne kurtaracak?
Çıkaracak içimden, yırtıp ensemi.

Benim özü düşüncenin.
Saçı sakalı ağrımış ihtiyar.
Unuttuğu her gurbete düşenin,
Benim dikenli dudakların öptüğü yar.

Ne getirdin denilince bana.
Mahcubiyetimden yanacağım.
Gözyaşımın değdiği yerden toprağa,
Filizlenen çiçeği sunacağım.
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Nerdesin?

Nasıl ararsa kabuğunu sıcak yara.
Ararım seni öyle neredesin?
Her yağmur da karışır gibi toprağa,
Ilık ılık içime akar su sesin.

Beklerim mendireğe dizili martılarla,
Med vakti denizin köpüren dalgalarla,
Gelen sen değil misin?

Portakal kabukları koydum,
Sobanın üzerine seversin.
Tane karanfil çaya, bir yudum,
İçmeye olsun gelmez misin?

Muhakkak yoksul çocukların,
Ellerinden kaçırdıkları uçan balonların,
Toplandığı yerdesin.
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Ninni.

Uyu nur yüzlüm.
Altın gözlüm uyu.
Masumiyetin kadar derin bir uykuya dalda.
Uyu baharım.
Yürek harım uyu.
Gözlerine gözlerimi de alda.

Uyku gizli bir koy,
...alsın seni koynuna.
Başını göğsüme koy,
...yürek sesim dolsun ruhuna.

Uyu menekşem.
Tek neşem uyu.
Bulutları doldurup yastığına.
Uyu abı hayatım.
Güzel bahtım uyu.
Bir tebessüm kondurup göz kapağına.

Uyku bir dingin rüzgâr,
...dolaşsın saçlarında.
Şimdi anımsamak var,
...uyur muydum böyle mesut sen yaşlarında.

Uyu gönül rahatım,
Eşsiz hayratım uyu.
Uykun huzur veriyor bana.
Uyu ömür ferim.
Kapanmayan defterim uyu.
Melekler gelsin rüyana.

Yasin Sarıahmet

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

O

Onda şekilden arı zarafet.
Rahmet; nur üstüne nur.
Kahrında bile letafet.
Ondan gelen hep sürur.

Başlangıcı olmayan ezel.
Solmayan baki güzel.
Her şeye yeten el.
Ol dersin ve olur.

Aklın ermediği ebet.
Varlıkta mutlakıyet.
Anladıkça nihayet,
Hakikat bizi bulur.

Dilemediği şeye mâni.
Dilemek dilerse gani.
Ne verdiyse müstağni.
Bu yol olmak yoludur.

Uğramaz ona aczi yet.
Sırra sır katan hikmet.
Dört yandan ihata et.
Bizi bırakma ne olur.

Olmadan daha haberdar.
Onda; gizli ve aşikâr.
Nefsin elinde şikâr,
Olmaktan da o korur.

Verdikçe artan bereket.
O sofrada her ziyafet.
Bitmez tükenmez mağfiret.
İste hemen sunulur.

Kendi zatı ile kaim.
Zamandan azade daim.
Cennetinde hep naim,
Her kula ihsan olur.

Kudretinde izafet.
Tekliğinde kesafet.
Varlığında nihayet.
Olmayan yalnız odur.

Her varı yoktan,
Zerre zerre yaratan.
Yokluğu da kuşatan,
Onda onda o nur.

Her şeyinde azamet.
Yalnız onda medet.
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Merhamet...! Merhamet..!
Bir ismi de sabur.

Serinliğine yanmayan.
Susuzluğuna kanmayan.
Ne bilsin inanmayan.
İman edene müjde sur.
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O gece

Ömrümde tek o gece var;
Aya karşı ulur kurtlar,
Bir aşkın cesedini sırtlar,
Sürür yüreğim fecre kadar.

Ömrümde tek o gece var;
Dizlerimden aşağısı kar,
Ardında saklanır gibi yar,
Boğar beni sisten bu duvar.

Ömrümde tek o gece var;
Ağaçları kırar rüzgâr,
Bir el sanki beni arar,
Toprakta külü dumana karar.

Ömrümde tek o gece var;
Bir hayal sesimi duyar,
Güzel başını göğsüme koyar,
Ağlar...! Ağlar...! Ağlar...!
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Odamda

Odamda bir ayna,
Gördüğü her nesneyi yutan.
Yıllar var ki itinayla,
Bana bir şeyler anlatan.

Gözsüz görmenin sırrı,
Kelimesiz lisanın.
Aynada havadan arı,
Sudan saydam hali insanın.

Odamda bir kırık saat,
Koşuyor zamanın peşinde.
Nefes nefese hayat,
Baş döndüren bir dairenin içinde.

Tik tak...! Nabzı tik tak...!
Bir genç adam kadar zinde.
Böyle hızlı ve atak,
Gidiyor neyin izinde?

Odamda bir pencere,
Dışarıyı gizliyor.
Bakamam o gözlere,
Oysa hep beni izliyor.

Ne yağmur ne kar,
Geçemez pencereden.
Ay ışığında meskûn yar,
Hiç sızmaz mı geceden?

Odamda bir siyah gölge,
Kıpırdamadan duruyor.
Öyle sakin ve bilge,
Sanki ışığı soluyor.

Gölgenin içinde ben,
Bir siyah noktayım.
Kendini bile göremeyen,
Ne varda ne yoktayım.
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Oldu

Bir imtina ki ağlamaktan,
Vadi nehirden oldu.
Diş sökülür gibi damaktan,
Ne olduysa birden oldu.

Işık unuttu fenerini,
Deryada gemi yerini,
Hasret, gönül erlerini,
Zühre Tahir’ den oldu.

Neşe ne idi ne idi elem?
Tersinden mi yazdı kalem?
Yusuf‘ suz kalınca alem,
Zindan zikirden oldu.

Yaşamak ki; baştan sağma,
Hep tamah ve yağma,
Göz, önündekine ağma,
Zekât fakirden oldu.

Varsa yoksa semirmek,
Ne alın teri ne emek,
Sofrada kumdan ekmek,
Her zanaat mahirden oldu.

Hakikatten koptu fikir,
Usta çıraktan hakir,
Sahaflar doldurdu şiir,
Heyhat, meydan şairden oldu.
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Özüme Öz

Karışır düşüncene,
Tuzlu parmak izim.
Ayaklarını değdirince,
Dalgalanan denizim.

İster darıl artık bana,
İster sev nafile.
Güneşin narına,
Ne yapsın cılız gölge.

Bende bu hal beni,
Ezel var ki aştı.
Ebede giden gemi,
Sularıma yanaştı.

Dualarla belleyen,
Benim her gece gökyüzünü.
Bir hayalet olup elleyen,
Uykunda ay yüzünü.

Pencerende can veren,
Benim yağmur damlası.
Sen uyuyunca sönen,
Solgun sokak lambası.

Aynaların ardından,
Bakan biri var sana.
Sen farkına varmadan,
Dokunan saçlarına.

Benim sayfalarca şiir,
Gözyaşı dolu mürekkep hokkası.
Her ölüye mesken şehir,
Bir enkaz deprem sonrası.

Ben ölünceye değin,
Sürer mi bu işkence?
Bir ürpertiyle gözlerin,
Aralanır mı o gece?

Korkarsın gözlerimde,
Görünce hayalini.
Ben tükendim kendimde.
Özüme öz yaptım seni.
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Razı Ol

Ne aradıysa ruhum,
"Ona" vardı sonunda.
Voltada bir mahkûm,
İçimin avlusunda.

Sağa dönsem duvar,
Sola dünsem uçurum.
Yükseltsin beni dualar,
Yetişir arzda durduğum.

Su yetişmez her nefeste,
İçimde parlayan köze.
Erisem aheste aheste,
Dönsem o mutlak öze.

Arayış ruhumun,
Kesiksiz şehveti.
Bittiği gün yolumun,
Tatmayayım hiç nedameti.

Yok oluş safsatasında,
Boğulmak, ah ne gaflet...!
Varlığın son noktası da,
Varlıkmış nihayet.

Beyhude çırpınışlar,
Bu kaçış hep beyhude.
Kifayetsiz, yanışlar,
Onsuz, aşk ateşinde.

Dönerse her şey bir gün,
Nihayet başa döner.
Kurulduğu gün o düğün,
Göz; bir damla yaşa döner.

Ne gam dünya da,
Bir taze gül gibi solmak.
Varsa yoksa orada,
Sevdiğinle haşr-olmak.

Bir visale talibim,
İsterim her nefeste.
Sen razı ol ey sahibim,
Dilersen yak yine de.
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Refikül Ala

Arz ve arş bu kitabın iki kapağı.
Güve her insan kemiren bir yaprağı.
Kaldık mı dışında kendi içimizin?
Rüzgâr mı sorumlu kabuk mu? Silindi izin.
İlim değil kaybettiğimiz, idrakine akıl kifayetsiz.
Ne fikir avutur ne his, yaşamak mı bu gayesiz?
Saman çöpü sahifeler, beyhude aranır sahaf.
Yakutu elması neyler? Bulsa o madeni sarraf.
Bir remz her saklıyı aşikâr eden karanlıkta.
Ve hemz; uyandıran ölüleri bile mezarlıkta.
Anahtarsız kaldı kapı, yıkıldı sur apansız.
Türbedarsız mı artık türbe? Sürü çobansız.
Bahçe viran kaldı bahçıvan boşa yanar.
İhtişam var zakkumda devrildi koca çınar.
Sustu bağrı yanık kamış pür melalin sakladı.
Küstü etek rüzgâra ne döndü bir daha ne doladı.
Her masaya bizden önce oturdu niza.
Sayısız yıldız sığdı da bize dar geldi feza.
Başlayan neydi biten ney seninle?
Kaçtı elimizden ip öyle uzağız ki emanetinle.
Ağlasak öyle berrak akar mı yaşımız hala?
Olur mu bize de "O" son günümüzde "refikül ala".
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Rüya.

Onu ilk gördüm korkulu bir rüyaydı.
Kendi kaldı orada beni dünyaya saldı.
Neler verdi o rüya ve benden neler aldı.
Anlatmak istiyor kifayetsiz kalıyorum.

Ömrümü nakşetti zaman, efsun var çizgilerde.
Aynalara baktıkça bir kitap görüyorum.
Abdestim tamam seccadem yerde.
Gelecek süzülüp duvardan o vefalı dostu bekliyorum.
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Saklıdır

Sanma bu gidiş seni bende bitirir,
Her kışın ardında bir Nevbahar saklıdır.
Aşkta kalbini ilk, giden yitirir,
Yokla ki içinde o evin; bomboş odalar saklıdır.

Silinir sesinde yankı, gözlerinde akis,
Yüzünün kıvrımlarında burkulu bir his,
Hasret denen yol uzar hep kavis kavis,
Çarpa çarpa yürürsün sisler içinde kaç duvar saklıdır.

Ayrılık bir kelime, her harf arası boşluk,
Uçurum kenarında bir tuhaf sarhoşluk,
Seçemez gözlerin ağırlaştıkça ruhunda loşluk,
Düştüğün her dehlizde kudurmuş bir canavar saklıdır.

Gökte toprak kayar, yerde yıldızlar ölür,
Bir gül düşer elinden yüreği sızlar ölür,
Eceli bekleyemez hiçbiri yalnızlar ölür,
Bir gün dönüp gel ki bu diyarda bir mezar saklıdır.
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Sallanan Sandalye

Sallanıyor sandalyem
Bir ileri bir geri.
Yazsaydım, bir saniyem.
Doldururdu bin defteri.

Bir ses, sandalyemden.
Gıcırtılar yükseliyor.
Açık kalan penceremden.
Yüzümü tek yağmur seviyor.

Sandalyemin minderi.
Belki yarım asırlık.
Unuttum her kederi.
Nasıl alırdı bir ıslık?

Sandalyemin cilası.
Parlıyor ay ışığında.
Ah o yakamoz istilası.
Yitirdiğim son bakışında.

Sandalyemi sallasın.
Küçük parmakları hüznün.
Beni bir uyku alsın.
Bıraksın sularına yüzünün.

Sandalyemin tahtası
Her derde şifa ıhlamur.
Son "yalnızlık" hastası.
O da böyle mi ölür?
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Sen Değil misin?

Yetişir mahzun olduğum yokluğunda,
Camları dolduran kar sen değil misin?
Duymuş hicranı mı gelmişsin sonunda,
Penceremi sallayan rüzgâr sen değil misin?

Bitmez mi zemheri o şefkatli kucakta?
Gelsin nerdeyse yeri, hangi bucakta?
Çıtırtılar patlıyor içimde ki ocakta,
Ruhumda coşan har sen değil misin?

Düşündükçe çıldırırım yarını,
Yırtamam ne yapsam hasret zarını.
Çıkarıp çıkarıp kokladıkça esvaplarını,
Gözümden çağlayan pınar sen değil misin?

Damarlarımda kan olup aksa keder;
Aşk dediğin alemde olur mu heder?
Gelmesen ne artık gelsen ne fark eder?
Bana iki cihanda yar sen değil misin?
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Sen sandı

Bir köstekli saati
Zaman sularına aldı.
Buğusuyla uçtu ati,
Bende yalnız tuzu kaldı.

Aşk kesti yolumu,
Bir bakış soluğumu,
Ölümsüzlük mahkûmu,
Yaşamaktan usandı.

Cam küre ışıldadı önce,
Göründü içinde safi ece.
Anlık huzurlarımı her gece,
Benden hep o çaldı.

Düştüm peşine hayalinin,
Soluksuz fecre değin.
Ruhum fezasında bu halin,
Yüzbinler ışık yılı mesafe aldı.

Yandı yağmura ve kara,
Dayandı en yakıcı nara.
Nihayet vara vara,
Suretim yine aslına vardı.

Lütfedip aşinasız handeni,
Ya al ya azat et bendeni,
Bir defa gördü gözlerim seni,
Sonra kimi görse sen sandı.
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Sen Ve Ben

Ben akrebim, sen yelkovan...
Gelsek de aynı hizaya,
Kavuşamayız bir an.
Korkarım kavuşursak,
...duracak çünkü zaman.

Ben ateşim, sen duman...
Yanar dururum içten içe.
Ve sana boyanır asuman.

Ben denizim, sen tuz...
Göremese de kimse,
Karışmışsın her zerreme.
Yokluğunda her yanım, buz.

Ben kaderim, sen kaza.
Belki an meselesi kesişmemiz.
Belki kavuşamayız sonsuza.

Ben aynayım, sen ayna.
Ne vakit gelsek karşı karşıya,
Akıp giden,
...sonsuz bir yansıma aşk aramızda.
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Sendedir

Gülün nedir ki aşkta hüneri?
Bülbüle gam veren nihan sendedir.
Beyhude inletir bahçeleri,
Kamışa nalan veren imtihan sendedir.

Dilhun olur hayaline kim düşse,
Tenden geçer; efsunkar bakış sendedir.
Bende yok hicranından uzak bir köşe,
Ruhumda bile aşikâr, nakış sendedir.

Sarfınazar etme ne olur?
Kemter kula itibar sendedir.
Cehennem benden azade olur,
Hatırıma lazım tek nigâr sendedir.

Sen ol diye oldu Âdem’le Havva,
Silinmeyen vahyi furkan sendedir.
Vaat edilen cennet bile mukavva,
Bilinmeyen ahir mekân sendedir.
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Serencam

Gece gergefinde bir nakış gibi ince,
En olmadık hatıraları işler.
Gözlerim boş tavana dikilince,
Kıvılcım; çakar içinde belirişler.

Hayal bulutu duman, kesif sis,
Durağan bir cisim zaman, bir kavis.

Savurur hakikatten rüyaya,
Ruhumun ivmesi gece.
Kayan bir yıldız gibi dünyaya,
İnmişim yapayalnız, sadece.

Uyusam; çatlarken kabuğu soğuk mermerin,
Uyusam diyorum; bir ölü kadar derin.

Ufkumu çevreleyen kâbusun,
Karanlıkta parlarken dişleri.
Konuşsun duvarlar, eşyalar konuşun...!
Kulaklarımı dağlıyor sessizliğin şişleri.

Nereye gitti insanlar, yalnız mıyım dünyada?
Başka bir dünya mı var, bu penceresiz odada?

Unutuldum mu yoksa daha ölmeden?
Daracık tabut, içinde ben çiviliyim.
Bir cisim gibi hacmini kaybeden.
Küçücük boşluk mu alemde yerim?

Gülümseyecek tek yüz bana bir mezar böceğimi?
Ya yaşadığımı bilmedim ya unuttum öleceğimi.
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Sızı.

Nedir sadrımda bu kesiksiz sancı?
Bir ben daha içimden çıkacak gibi.
Öldüm de ruhumda mı kaldı bu acı?
Bedenim kabrinden akacak gibi.

Eşya ile aramda sonsuz uçurum.
Zaman bende en derin izafiyet.
An içinde kendimi ansız bulurum.
Bende zevki sefa artık her eziyet.

Beynimde bir paslı mıh gibi düşünce.
Her soru bir cevabı boğuyor.
Toprak bile zirve dibi görünce.
Bir günah içimde bin sevabı boğuyor.

Gövdem hafif bana gölgemden,
Yerde bir zincir gibi onu sürürüm.
Tabanlarımda kanayan tekmil dikenden,
Bihaber bu yolu yürür, yürürüm.

Serap da olsa görmedim bir vaha,
Gözümde fer, ensemde ter sönüyor.
Kavuşmak mahşere kalsın felaha,
Sinemde nurdan bir fener sönüyor.

Cinleri korkutan o yüz bende,
Tenimde fosfor bu azap.
Yarıklar bıraktı aktığı yerde,
Gözyaşım ruhumu eriten kezzap.

Vahşiyim Ebu Deseme' den,
Mızrağımla deldim fezayı.
Önce iman ettim ben,
Sonra binler öldürdüm Hamza' yı.
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Siluet

Sen çiğ tanesi,
Ben yaprak,
Anaç şafaklarda;
Yeni bir gün doğuyor bak.
Kaybolurken siluetin beni sırılsıklam bırakarak.

Sen yağmur damlası,
Ben toprak,
Kara bulutlarda,
Bir sağanak başlıyor bak.
Kaybolurken siluetin beni sırılsıklam bırakarak.

Sen ışık hüzmesi,
Ben puslu sokak,
Zemheri gecelerde,
Acınası bir hal alıyoruz bak.
Kaybolurken siluetin beni sırılsıklam bırakarak.

Sende cahil cesareti,
Ben akil korkak,
Titrek yüreğimde,
Bir sevda gizleniyor bak.
Kaybolurken siluetin beni sırılsıklam bırakarak.

Yasin Sarıahmet

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sofra

Serilmiş suya, has iplikten örtüde.
Bir kadim sofra ki bulunmaz yok üzerinde.
Her derde şifa dizilmiş emek emek.
Ab-ı hayat bu sofrada bir dilim küflü ekmek.

İnmiş gibi aleme arşında ötesinden.
Pay düşse yeter her kime, bir zerre zerresinden.
Ne bulutta ne toprakta bunca bereket.
Kalkmak bu sofradan nasipsiz, ah ne büyük zillet...!
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Sokak

Kilit taş döşeli bu ıslak sokak.
Yağmurla parlayan bir gümüş duvar gibi.
Cümle mahlukat toplanmış muhakkak.
Karanlığın rahminde cümbüş var gibi.

Karanlık ve sokak karşımda.
Mezar taşları kadar soğuk her ev.
Bana yürümek yasak bu yolda.
Adım attığım her taşın altı alev.

Kâğıttan gökyüzü yırtılıp yıldırımlarla.
Bir tufan iniyor kendinden geçercesine.
Yardım çağırıyor vurup damlalarla.
Yağmur evlerin penceresine.

Karanlık ziftten bir perde.
Kaplıyor bu sokakta benliğimi.
Kimler var sokak lambalarının içinde?
Üfleyip söndürüyorlar gizlice kandilimi.

Her gece bu karanlık sokakta.
Duracak kalbim sanıyorum.
İçine ruhların atıldığı bir ocakta.
Yanıyor...! Yanıyor...! Yanıyorum...!
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Sokak Lambaları

Ne vakit kaçsam kendimden,
Karşımda bulurum onları.
Alev saçan gözleriyle neden?
Dizilmiş yollarıma sokak lambaları.

Nedir bana bunca kininiz?
Karanlığımdan mı ürktünüz?
Yok hiç bir şey den haberiniz.
Ben gecelerde ölüyorum siz gündüz.

Ellerinde el fenerleri sokakları tarayan,
Gece bekçileridir her biri somurtkan.
Sisler içinde ıslak gölgemi arayan,
Hep o kızıl lambalar bir şimşek gibi çakan.

Islak caddelerde parlar yüzünüz,
Karanlıkla bilenmiş bıçak gibi.
Hep neden üzerimde gözünüz?
Bakışlarınız beni yakacak gibi.

Göğüs kafesimi açın da girin,
Eğer varsa cesaretiniz.
Ya kalbimi zapt edin,
Ya ruhum olacak mezar yeriniz.
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Sorgu

Aklın diken serili yolu mu idrak?
Aynada ben miyim şeklinden kaçan korkak?
Ey deryaları içen bulut, ya yak.
Ya ruhumun çatlaklarına bir katre bırak.

Sırlar mahzeninde her soru bir yakıcı şarap.
Ayık gezenden ziyade sarhoşta sahici cevap.
Sonsuza akan ruhumu yivleyen girdap.
Boğ beni hakikate bırakma böyle çorak.

Çölde her kum zerresi denk mi birbirine?
Boşluğa mı akar alem boşlukta döne döne?
Kaç renk sığar bir ışık huzmesine?
Yalnız insan mı böyle kendinden ırak?
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Sual

Neredesin, neredeler?
Yârim ve evlatlarım.
Kapanınca perdeler,
Her şey kaldı mı yarım?

Ensemde sönen ter,
Yakmakta tenimi.
İrili ufaklı böcekler,
Kaplar gibi bedenimi.

Ne kalkar ne iner,
Göğüsüm taş kafes.
Kayboluyor birer birer,
İçimde ölmekte ses.

Neden beynimi yer,
O sıcacık hatıralar?
Her biri etimi dişler,
Kaçacak yer mi arar?

Dizi dizi kelleler,
Bakıyorlar tavana.
Kırılıp dökülmekteler,
Atılmış gibi bir havana.

Tüm suretler benzer,
Yaftasız kuru kafa.
Bazı dişlerde zer,
Kalan bu mu bu tarafa?

Yatmak ne beter,
Bu karanlık kuyuda?
Bulsa beni yeter,
Huzur, tek son uykuda.

Kaybolurken imgeler,
Yazılmış gibi suya.
Altında toprağın fer,
Üstünde her dua.

Burada o kadim haber,
Can verdi bir hayale.
İşte Nekir ve Münker,
Başlamakta suale.
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Sudan Esvap

Sorular; beynime yer eden ezelden.
Bir kurt kadar iştahlı.
Bir fare gibi kemirgen.

Kimim? Neyim? Ve neden?
Yıldızları bulmak hayalindeyim,
Düşen gökyüzünden.

Kırılmalı gözlerimin lekeli camı.
İzlemeliyim çırılçıplak,
Bu sonsuz serencamı.

Hayata dayalı sırtım yüzüm ölüme dönük.
Dökülen bir nehirim sonsuza köpük köpük.

Bir ufuk bende hayret.
Kavuşulmaz nihayet.

Kaybettikçe taşıyor bilgeliğim.
Aklını bir beyaz güvercin gibi.
Gökyüzüne uçurmuş deliyim.

Eskiler alıyor eskiler alıyorum.
Zaman; bir ip.
Üzerine ıslak anılar asıyorum.

Bir kalem...! Bir kâğıt...!
Yetişiyor şairliğime.
Korktuğum zamanlarda atiden.
Çocukluğuma kaçıyorum.

Gündüz ebruli bahçemdir.
Gece mavi sığınağım.
Bir makas...!
Ve ruhumu bedenimden kırparım.

Kavuşmak ümidiyle sana.
Bir ince tül gibi onu;
...rüzgâra bırakırım.

Güneşte ıslanır.
Yağmurlarda kururum.
Ve ışıkta kaybolur.
Karanlıkta bulunurum.

Benim, her sorunun sırra kadem cevabı.
Edindim o meşhur terziden.
Bu "su"dan esvabı.
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Suret

Sorma nerelerdeydik, neden böyle geciktik?
Öyle büyüktü ki davet, belki yüzümüz olmadı icabete?
Bunca zaman hangi pınarın boz bulanık suyundan içtik?
Sorma, neden varmadı elimiz başucumuzda duran şerbete?

Ölümcül hastalarız kalan ömrünü satmaya çalışan,
Yazık ki bir müflis tüccarız, her ticarette kayba alışan,
Bir rüya idi neşe uykularımızda hakikat duvarını aşan,
Sorma neden tercih ettik fani olanı hep ‘’ilelebet’’ e?

Yanlış bir limanda yaktık belki son gemileri?
Ne sevgili bıraktık ardımızda ne hasret çeken birileri,
Hem unutulduk hem unuttuk yürek denen yeri,
Yüzümü görenlerde artık benzetti solgun bir surete.
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Sürükleniyoruz

Sürükleniyoruz işte zamanın sularında,
Bir cam şişe uzaklaşır gibi ana karadan.
Dünde ne varsa, korkarım o var yarın da,
Deniz dalgalı, gök kapalı, her gönül mustarip bir açık yaradan.

Sürükleniyoruz işte içli bir şarkının nağmelerinde,
Her vuruşu mızrabın cağınım yüreğin bam telinde,
Kimimiz başında daha hayatın kimimiz son seferinde,
Medet umar kimimiz gördüğü her ıssız adadan.
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Şiir?

Gözbebeklerimden ruhuma geçen.
Bir ışık şiir, suda kırılan.
Tılsımlı bir ayna, eşyayı büken.
İçimde inleyen bir dertli keman.

Bir su; sulayan ateşi ateşle.
Nihayetsiz boşluk, boşluğu dolduran.
Raks eden fezada ay, yıldız ve güneşle.
Kıvrım kıvrım yükselen bir ince duman.

Fırlayan ok gibi menzilsiz.
Göğüs kafesimden gerili yaydan.
Duymayan sağır onu, konuşmayan dilsiz.
Semadan gönderilmiş bir lisan.

Hayali bir çizgi, ufka çekilmiş
Bölen karanlığı karanlıkla ikiye.
Arz ve arş onunla dikilmiş.
Birleşmiş her renk iklimiyle.

Her sırra vakıf, meçhul sır.
İnceldikçe sağlamlaşan şeffaf çelik.
Aramak onsuz belki bin asır.
Bulmak onda an, saniyelik.

Boşluğa saplanmış bükülmez.
Som altından raptiye.
Tek kendini çekemez.
Alemi assan çeker teraziye.

Bir başı bozuk ki uslanmaz.
Müptela belanın her türlüsüne.
Mahpuslarda tek o, paslanmaz.
Her hüküm bir nakış süsüne.

Ezelden ebede zarflanan.
Lisanı hafi, esrarlı mektup.
Bir mengene gibi arzı sıkıştıran.
Kavuşur birbirine onda iki kutup.

Beynimin zarını yırtan zar.
Zihnime tebelleş, keskin fikir.
Gözbebeklerime yerleşmiş nazar.
İşleyen nefesime efsunlu iksir.
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Tablo

Asılı bir paslı çiviyle.
Ölü benizli duvarda.
Yapılmış hangi ressamın eliyle?
Bulamaz tablo geçmişini arar da.

Tabloda bir renk; mavi.
Ne gökyüzü ne deniz var.
Ebem kuşağı gibi semavi.
Üzerinde her yağmurdan bir iz var.

Tabloda bir renk; sarı.
Kıskanır tarlada başak.
Dövünür çatlar darı.
Gölgesi güneşten daha sıcak.

Tabloda bir renk; kırmızı.
İçinden alev akar.
Durmak üzereyken nabzı.
Bir hastanın kalbini yakar.

Tabloda bir renk; yeşil.
Çatladı tohum yerde.
Çekil...! Solgun bahar çekil.
Sonsuz tazelik var ilerde.

Tabloda bir renk; beyaz.
Salınan bir pelerin gibi.
Titretirken düşlerimi ayaz.
Yanağımda ellerin gibi.

Tabloda bir renk; siyah.
Zift döker geceye.
Benim kendini arayan seyyah.
Ve soran her bilmeceye.

Her renkten ahengiyle.
Kalbim var o tabloda.
Asılı bir paslı çiviyle.
Ölü benizli duvarda.
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Tahta kayık

Tavan arasında tıkırtı,
Ahşabı kemiriyor karanlık.
Nereye açılır aynaların sırtı?
Ah görebilseydiniz bir anlık.

Loş odalarda böyle yalnız,
Hayalinizle kalakaldınız.
Hışırtısı yaprakların camlarda cılız,
İçinizi ürpertmiyor artık.

Neydi o çığlıklar avaz avaz,
Bir kalbiniz vardı ihtiyarlamaz.
Her şey gibi yaşamakta biraz,
Anladınız, eski bir alışkanlık.

Sönen kandillerin isinde,
Ruhunuz bir saat sesinde.
En mahur gecenin ertesinde,
Açılır dingin sulara tahta kayık.
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Tahterevalli, salıncak

Küçüklüğümde de,
...sevmemem tahterevalliyi.
Hep hafif olanları yüksekte tuttuğu içindi.

 Bence kimse kimseyi,
...itmemeliydi salıncakta.
Ve herkes ayağını yere vurabildiği kadar
...yükselmeliydi hayatta.
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Teras

Uçurum kenarında bir evin,
Kırık dökük terasında.
Oturun ve seyredin,
İnsanlık neyin tasasında.

Haritalarda ölçek ölçek,
Küçülen dev örümcek.
Dokunsam ağında çekecek,
Şehir beni de esasında.

Gökyüzü kükürt ve is,
Maviyi peçeler sis.
Ruhlar içinde hapis,
Bir duman tabakasında.

Köhne bir medeniyetin,
İnsanlık sefer tasında.
Seyredin onu bu evin,
Kırık dökük terasında.
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Toplama

Batığım denizinde.
Arayıp bulur musun?
Kabuslar dehlizinde.
Bir ışıyan buğu musun?

Yaşamaksa? Yaşıyorum.
Karanlığın ateşinde.
Soluksuz koşuyorum.
Bir gölgenin peşinde.

Doğrularım yanıldı.
Aldı beni "yalan".
Ruhuma bir yara çalındı.
Zaman; beyhude pansuman.

Bir varmış bir yokmuşum.
Masallar hep masallar...!
Azdan az, çoktan çokmuşum.
Bir "sen" etmiyor iki "ben" i toplasalar.
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Toprak

Ben; denize kavuşmayan nehir.
Üzerimde enkaz yığınları hayatın.
Bana şifa belki herkes için olan zehir.
Toprakta beni yeniden doğuracak batın.

Sanıyorum ruhlar fışkıracak.
Vurulunca arza sonda.
Kuyular ab-ı hayat ile dolacak.
Toprak; ölümsüzlüğün sırrı onda.

Hayattan hayata kilitli kapı.
Çağırın gelsin çilingir.
Tıkılsa alem yıkılmaz yapı,
Toprak; ana kucağı gibi gir.

Veda etmez gidenler.
Herkesin gideceği yere.
Toprağın rahminde bedenler.
Saçılmış filizlenmek üzere.

Pas; demire galebe çalan.
Evladiyelik ihtiyarlık.
Ölüm; ihtiyarlığı da alan.
İnziva-i bahtiyarlık.
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Toz

Kalmış gibi bir ölüden,
Benzim böyle solgun.
Ya habersiz aynalar benden.
Ya aynası oldum yokun.

Yuvarladım içeri,
Ağzından bir dehlizin.
Ve dönmedi renkler bir daha geri,
Kayboldu peşi sıra gözlerinin.

Çıngırak sesi içinde,
Kulağımın hep çın çın...!
Huzur bulmuş gibi deliğinde,
Beynimi dişleyen yılanın.

Kabussuz bir uykuya,
Nicedir çekerim hasret.
Bir ip düştüğüm kuyuya,
Sarkıtmaz kimse hayret.

Öfkeleri demirden,
Cinniler gibi dört yanımı.
Sarıverdi hasretin birden,
Düşman bildim uykularımı.

Ne muhtaçtır bebek, özbeöz annesine.
Ne tutsaktır köle, bu denli efendisine.

Öyle kudretli bir efsun ki bu;
Kaybolacak ruhum,
Avcundaki tozu üflesen yüzüme.
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Tövbe

Ellerimin tersinde arz,
Avuçlarımda gökyüzü.
Boynum bükükçe biraz,
Söylemek vakti o sözü.

Yürüdüm, yürüdüm hep,
Visale bir adım, durdum.
Kalbimde yoksa bir sebep,
Aklımda aradım buldum.

Uyku bürümedi beni,
Huzur ipliği ile örülü.
Ne diri gördü bu hali,
Ne gördü bir ölü.

Zamanın kesiksiz ateşine,
Tutulan demir gibi.
Eriyip bir kalıbın içine,
Yaptım kendi zincirimi.

Kapılar yaptım boyuna,
Anahtarsız kapılar.
Saklandıkça ardına,
Büyürmüş demek duvarlar.

Şimdi sana gelmenin,
Bir yolu olsa gerek.
Kalbime sokulan iğnenin,
Deliğinden geçerek.

İstiğfar; ateşsen yak,
Yahut boğ su isen.
Saçlarımdan tutarak,
Çek beni çıkar kendimden.

Tövbe...! Tövbe...!
Kavuşsun bana da felah.
Kıvrım kıvrım içimde,
Dolaşsın tek isim "Allah".
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Uzaklaşan

Öldüğümde sensiz,
Ki bu kaçınılmaz.
İndirmeye gel açık kalan gözlerimin kapaklarını.
Bir hayalet gibi sessiz,
Başka parmaklar dokunamaz,
Duyayım son kez ellerinin sıcaklığını.

Artık Işıkları yakmıyor,
Karanlığa gömüyorum hasretini,
Yalnız bir mum konsolun üzerinde,
Ürperen; aynalardan emdikçe hayalini,
Görsen gittiğin günden beri,
Ben hala mumla arıyorum seni.

Daha erken kararıyor gökyüzü,
Giderek soğuyor hava, uzuyor geceler,
İnsanlar mevsim değişiyor sanıyor,
Yalnız ben hissediyorum, adımların git gide uzaklaşıyor.
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Ümitsiz

Mahzunum bu gece her düşünceden,
Bir esrarın çekimine girdim ümitsiz.
Mazi denen kitap elimde niceden,
Titreyerek sayfaları çevirdim ümitsiz.

Duracak gibi ansızın ihtiyar saat,
Bana teselli artık her gün, haftalar vaat,
Hayalinde uğramaz oldu yanıma heyhat,
Boş odalarına evin göz gezdirdim ümitsiz.

Eşyalar bölünmez mi derin uykunuz?
Dilbaz aynalar gibi bir zaman, sizde mi sustunuz?
Kala kaldım mı ak saçlı başım, boş iki omuz?
Yorgun bedenimi yatağa devirdim ümitsiz.

Marazlardan muzdarip hem solum sağım,
Geç oldu anladım geçmekte çağım,
Zaman bir örümcek ben ördüğü ağım,
Bir kuytu köşede belirdim ümitsiz.
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Ümitsiz aşk

Her gece bir ümitsiz aşkın.
Ucunu sivrilttiği kalemim.
Yazar dururum sayfalar aşkın.
Korkarım elinden olacak ecelim.

Harlama yüreğimdeki ateşi.
Ruhunu ruhuma üfleyerek.
Yakar sanırdım, gökteki güneşi.
Söndürdün o nar-ı da, gölgeni çekerek.

Yol; akar gider içimde kıvrım kıvrım
Kuş uçmaz kervan geçmez oradan.
Ne yana dönsem bende sana varırım.
Gözlerinden başka renk seçemem dünyadan.

Yasin Sarıahmet

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Üzgünüm seviyorum seni!

Ne vakit duysam bir kapı sesi
O küçük ihtimale kanıyorum.
Rüzgâr havalandırsa perdeyi,
Ben hala sen sanıyorum.

Yazarı yalnızlıktan ölmüş,
Bir kitabın sayfalarında.
Kaç kez gözlerim sönmüş,
Ama avunmamışım sonunda.

Şişeler bırakmışım denize,
İçinde sana yazılmış şiirler.
Hediyem olsun her biri size,
Güzel kadın adları alan tekneler.

Ayaklarının altında kırılan,
Sonbahar kadar giderken.
Kırıldım rüzgarında savrulan,
Her yaprakla birlikte ben.

Bir kara orman bu hasret,
Bir ürperti saran bedeni.
İster affet artık ister nefret,
Üzgünüm seviyorum seni...!

Yasin Sarıahmet

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Vade

Bekliyor karanlık,
Işığı süzenleri.
Toprakta insanlık,
Semada gezenleri.

Bir pazar kurulsa,
Yokluk orda yok olsa.
Eskiyen ne varsa,
Bulsa eskimeyenleri.

Ufukta yer ve gök,
Birleşip olsa tek.
Kansa suya yine kök,
Çağırsa gül derenleri.

Mezardaki ölü ne?
Hakikatte diri ne?
Anlarız tane tane,
Ruhları görenleri.

Sessizlik içinde ses,
Vade bekler herkes.
Sura deyince nefes.
Duyarız sirenleri.

Kalkar gözde bir bir,
Kalkar perde ve sihir.
Kıymet bulunca şiir.
Biliriz bilinmeyenleri.
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Vakti Seher

Gece yatağımda bir el.
Dürter beni "haydi gel".
Vakit uyumak vakti değil.
Yükselmek için arşa eğil.

Bir nağme, çalınır kulağıma.
Gaipten can otağıma.
Geçmek neymiş kendinden.
Anlarım o sesi duyunca ben.

Ney sızlar, keman yırtınır.
Dövünür tambur ve gök yırtılır.
Su değil yağan yıldız sağanağı.
Dolar içimin kalp çanağı.

Ah vakti seher...! Vakti seher.
Ruhum içinde rüzgâr gibi döner.
Ne deli poyraz ne asude meltem.
Kifayet bulmaz kelimeler bende o dem.
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Veda 2

Sessizliği arındırır susuşun,
Ki korkarım bu sonuncu.
Veda; bir meleğe dokunuşun,
Bembeyaz parmaklarının ucu.

Eksiltir gözlerinin teması,
Bir an daha zamandan.
Ve Rüya ve gerçeğin nüansı,
An an bulanır bir ummandan.

Vedanın olur mu böylesi?
Kalmak tan güzel bir gitmek.
Ne gözyaşı ne ayrılık busesi,
Yalınız, kalpte bir ince ilmek.

Dokundu son defa arşe kemana,
İçimin toprağında bir çiçek ağladı.
Soldu her renk soldu mana,
Kopardı beni benden, sana bağladı.
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Veda.

Demek böyle terk edilirmiş insan.
Kopar gibi bulutundan yağmur damlası.
Bir zelzele yüreği derinden sarsan.
Ve açılır ardına kadar meçhullerin kapısı.
Demek böyle terk edilirmiş insan.

Giderken sen peşin sıra,
Saçlarından dökülen yağmura sor istersen.
Bedel ayrılığın her günü, bir asra.
Göreceksin halimi arkanı dönsen.
Giderken sen peşin sıra.

Boğulmak mümkünmüş bir damla gözyaşında.
Anladım; bir vedalık canı var yüreğin.
Sahipsiz bir ölü gibi musalla taşında,
Kalınca başlarmış aşkta bilgeliğin.
Boğulmak mümkünmüş bir damla göz yaşında.
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Vehim

Tıkırtılar geliyor tavan arasından.
Karanlık kopup ufuktan odalara dolunca.
Eşyalar uyanıyor derin uykularından.
Duvarda ahşap saat on ikiyi vurunca.

Duruveriyor aheste saatin topuzu.
Bir gıcırtıyla aralanıyor penceresi odamın.
Uçuşan perdelerde arar gibi sonsuzu.
Başlıyor gezinmeye kanlı elleri karanlığın.

Bir şey anahtar deliğinden sanki bana bakıyor.
Ha girdi içeri bir şey ha girecek.
Soluğunun kesif kokusu genzimi yakıyor.
Alevden gözleri birazdan önümde belirecek.

Homurdanan bir uğultu yatağımın altından.
Bir girdap ki yalnız bu odaya ait.
Çıkmak üzeredirler şimdi kutularından.
Oyuncaklar Vurmak için ruhuma kilit.

Kan sızdırıyor içeri çatlak sıva izleri,
Beliriyor harfleri karşımda adının.
Biliyorum üzerimde ağma gözleri,
Duvardaki ihtiyar kadının.

Ahşap evin ürperen tüyler gibi dikeliyor,
Tahtalarında çatırdayarak kıymıklar.
Bir zelzele ki arzın çekirdeğinden geliyor,
Ve fışkırıyor aynalardan bedenlerini arayan ruhlar.

Varlıklarını yalnız ben biliyorum.
Onlar ki duvarların içinde yaşayanlar.
Gölgeden ve sesten cisimlerini görüyorum.
Beni görenlerde, yalnızca onlar.

Yırtınıyorum bir iniltinin içinde ölüyor sesim.
Duvarda bitmek bilmiyor geçiş merasimi cesetlerin.
Anne korkuyorum kesilmek üzere nefesim,
Sar beni sımsıkı, koynuma girsin hayaletin.
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Verin bana.

Ne var ne yok sonunda,
Hep oldu tepe taklak.
Ben öldüm ve ardımda,
Kefenim kaldı çıplak.

Her resimde bir çizgi,
Aradım izlerimi.
Ömür yanlış bir sezgi,
Susturdu sözlerimi.

Kalp göğüs kafesinde,
Söylerken son sözünü.
Onun titrek sesinde,
Buldum hayat özümü.

Demir alan gemiler,
Yürek denen limandan.
Yerde mi gök temiler?
Sorun ihtiyar zamandan.

Zamanın ötesinde,
Ne var ümitten yana?
Büyüklük kalsın sizde,
Çocukluğumu verin bana.
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Virane

Bu viranenin benmişim gamlı baykuşu.
Tahtasında kesiksiz huzur, taşında derin huşu.

Dolar burada havaya o kadim aşk-ı amber.
Geçen rüzgâr buradan, alemde sarhoş eser.

Sesime ses verir kökleri arşa gömülü orman.
Derki; bu viranenin külünden yaratıldı asuman.

Aynalar tılsımını hep buradan aldı.
Konaklayanlar mesut, göçenler mahsun kaldı.

Çürümek düştü bana da zamanın göz yaşında.
Ve yanmak aşinasız bir nârın kalp atışında.
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Yağmurlara Saklanan

Yazmaktan başkası gelmiyor elimden,
Kendimi sevdirmeyi bilmem,
Hem beceremem de zaten.

Her adres sorulduğunda,
Yüreğimin yerini tarif ettiğime bakma sen.

Çok bilmişliğim;
Çok kaybetmişliğimden.

Yoksa nereye bıraktığımı unuturum,
Çoğu kez kalemimi.
Ayrılığı koyup en kuytusuna yüreğimin,
Unutmadıysam hala ilktir yerini.

Ayaklarımı sokmadığım,
Zamanlarda da severim denizi,

Yeterdi o bile;
Ölü derilerimi yiyen,
Balıklar kadar sevebilseydin beni.

Ne çok kurdum oysa;
Yürürken şu sahili.
Ellerim ceplerimde,
Dudaklarımda uzun uzadıya bir ıslıkla,
Kaygısız görünme hayalini.

Henüz ayrılmışım yanından,
Soğumamış yüreğimin teri,
Geçmemiş daha gözlerimde,
Gözlerinin hareleri.

Yaşlanıyor gitgide duruluyorum.
Daha az konuşuyor,
Daha çok yazıyorum.

Ayrıntılar yoruyor,
Diyorum; “buda böyle olsun”.
İnsan Yarım kalanlara da alışıyor.
Hem artık; her şeyde biraz sen yoksun.

Saklandığımdan olacak yağmurlara,
Kimse fark etmiyor ağladığımı,
Işıklarda mendil satan çocuklar,
Koşuyor yalnız yanıma,
Silmek için gözyaşlarımı.
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Yaklaşan

Nabzımda zamanın tik takları,
Her vuruş beni daha tüketti doktor.
Geçti kalbime ölümün keskin tırnakları,
Bitmez dediğim ömürde bitti doktor.

Alnımda bu ter ne boncuk boncuk?
Korkuyor muyum yoksa doktor?
Nerde o yedi bela çocuk?
Hani ya gözlerimdeki kor?

Hatıralar kollarıma girin de,
Yaşayalım sizinle yeniden.
Buluşamaz mıyız günün birinde?
Size ait değil miyim ben?

Ya siz küçük eşyalarım,
Hepsi birbirinden güzel.
Bensiz kalmaz mısınız yarım?
Bulur musunuz bir başka vefalı el?

Gıcırdıyor ahşap...! O yaklaşıyor...!
Doktor; ne sürer merdivende bir adım?
Gölgesi duvarlardan taşıyor,
O kadın gibi hiç unutamadığım.
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Yalnızın gecesi

Anlamaz mı beni kimseler?
Bu hal neyin nesi?
Ya siz kelimeler...!
Hani ya kelimelerin sesi?

Ne vakit olur sabah?
Gecemi geceden sonra da?
Söndü mü güneş? Eyvah...!
Kıyamet mi var sırada?

Bir bakışta kalbini,
Gözlerinden okuyan.
Nerede o yar ismini,
Mendiline dokuyan?

O küçük serçe neden,
Uğramaz pencereme?
Dönmez mi bırakıp giden,
Bu yumruyu hançereme?

Kalmasın duvarlarda,
Bir rutubet gibi ahım.
Duyulmaz nidalarda,
Ne vakit her cenahım.

Söyleyin sokaklar,
Sokaklar siz söyleyin...!
Sizi kim adımlar?
Geceden fecre değin.

Bu yalnızlığı söndürün
Solgun lambalarınızda.
Yahut beni öldürün,
Soğuk tuğlalarınızda.
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Yalnızın Penceresi

Penceremde bir baykuş,
Ötüyor; guk, guk.
Bir kanadında varoluş,
Bir kanadında yokluk.

Penceremde bir yağmur,
Çerçeveden sızıyor.
Su değil yağan nur,
Seyrettikçe ışıyor.

Penceremde bir perde,
Güneşi kapatıyor.
Yalnızlık var içerde,
Karanlık cirit atıyor.

Penceremde bir ses,
Cama vuruluyor tık tık.
Eşyadan ümidini kes,
Gelip çattı ayrılık.

Penceremde bir hayal,
Oradan beni süzüyor.
Gitme ne olur kal,
Her gidiş beni daha üzüyor.

Penceremde hep aynı,
Değişmeyen manzara.
Yalnızlık nişanını,
Taşıyorum mezara.
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Yemin

Üç beş satır ile almadın gönlümü,
Yazmaya bir kara kaleminde mi yok?
Sormadın bu garip kaldı mı, öldü mü?
Benden yana bir küçük eleminde mi yok?

Söndürdün mü sönmez aşk ateşini?
Hangi telaşa düşüp bıraktın peşini?
Ansızın anar gibi bir kardeşini,
Hasretle geçen bir deminde mi yok?

Sen sızar içinden ruhumu sıksan,
Kendinden olanı unutur mu insan?
Beni böyle eden yer ile yeksan,
Hatıralarla örülü bir ceminde mi yok?

Mezar taşımın dikildiği yerde,
Arar bulamazsın toprağı eşer de.
Buluşacağız o gün gelir mahşerde,
Çoktandır unuttuğun bir yeminde mi yok?
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Yeşil deniz

Ben kürek mahkûmu,
Sen balıkçı kız.
Ay doğanda duyabilir miyim şarkını?
Yoksa ölmek mi kaderim yapayalnız.

Açım, uykusuz ve kirli tepeden tırnağa.
Üzerimde tuzu eriyen denizin,
Dönüyor yaralarımda alevden bir ırmağa.

Dönerim diye bekleme unut.
Boşalan ambarlarımızda ilk tükenen şeydi umut.

Varlığım;
Atlasta bir küçük nokta.
Kaybolan; hayallerimden başkası değil sisli ufukta.

Mavi değil deniz bugün,
Rüzgârda salınan bir yeşil perde.
Erkenden uyanıp yine,
Anladım denize bakmışsın durup sahilde.

Ben kürek mahkûmu,
Sen balıkçı kız.
Hayat verdi hükmünü,
İkimizde haksız.
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Yetiş

Gidiyorum...!
Kalbimde kırılan sırçalarım,
Kalıyor yollarda.
Dökülen parçalarım,
Uçuşurken sarhoş rüzgârda.
Siliniyorum...!

Katlanamıyorum...!
Ama dürülüyorum kendime,
İçimde kırışmış şiirler.
Haybeye buruşan yüzüme,
Döküyorum ne diller?
Anlatamıyorum…!

Sabır...!
Terk ediyor ufkumu,
Çekiyor ellerini benden.
Ve kaplıyor ruhumu,
Taşıyor göğüs kafesimden;
Kahır…!

Bitiş...!
Kök salıyor vehmimde,
Karışıp sessizliğe.
Çocuk hüzünlerim büyüyorlar gitgide.
Yetmiyor gücüm sensizliğe.
Yetiş…
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Yıldızlar

Yıldızlar aranıza alsanız ya beni,
Giysem bende o ışıktan kefeni.

Alem deniz olsa biz ortasında ada,
Sırların sırrını saklasak orada.

Savaşsak güneş ile olmasa gündüz,
Siz hilale gerili ok ben ise gürz.

Yeter dolandığım ölüler yurdun da yapayalnız,
İlk siz gördünüz beni burada, göz kırptınız.

Her şey ölgün bende bu heves yeni,
Yıldızlar aranıza alsanız ya beni.
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Yıldızlı Feza

Arşın derinliğine,
Çeken beni bir şey var.
Ne söyler birbirine?
Yanıp sönen yıldızlar.

Işık ki pencereden,
Sızan nur geceden.
Her harf ve heceden,
Azade fısıltılar.

Nasıl duymaz kimseler?
Beynimin içindeler.
Bir iğne, zarımı deler,
Boşalır karaltılar.

Fecre değin ağlasam,
Anlaşılır mı tasam?
Dağılır dokunursam.
Sularda ışıltılar.

Sönmüş bir yıldızın,
Üzerinde ansızın.
Uyanan ruhumuzun,
Kalp atışı kıpırtılar.
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Yolculuk

Yolculuk nicedir içimde
Kök salan ütopya.
Bulup yaşamak o yerde.
Varsa çocukların ölmediği bir dünya.

Cümle varlıkları yüklenmiş.
Nuh'un gemisi ruhum.
Azgın okyanuslar neymiş.
Tufanlar aşar yolculuğum.

Yıldız döşeli yollara.
Düşürdüm kendimi.
Yoklukta bulduğum mana.
Yıktı akıl bendimi.

Yol; boşlukta savrulan toz.
Rüzgâr; kementsiz bineğim.
Bir dünya arıyorum pür yakamoz.
Oraya...! Oraya...! Soluksuz gideceğim.
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Yüzün

Bir söylenişi daha olmalı adının
Musikiye benzer, cennet makamında.
Adını bezeyen harflerle konuşan suların,
Bundandır; gezer dururum hep yakınında.

Bir buğu; gözlerinin ardında saklanan düşler,
Aydınlık gecede ıssız sulara karışır gibi.
O vakit sularda yıldızlar, güneşler,
Bir beyaz sandalı sırtında taşır gibi.

Duyarım burada rüzgârların sesini yılgın,
Seyreden yapraklar gibi gölgesini dalgın,
Bir ihtiyar ağacın kovuğuna konar.

Ateş böceğidir geceyi bekler hüzün,
Karaltılar içinde yanar,
Karaltılar içinde söner yüzün.
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Zuhur

Kalmadı bir kıvılcım, tek zerre toz dünümden.
Ben miyim alemde nasıl ve neden yalnız korkan ölümden?
Bir çemberde çivili dönüp durdukça kaderim.
Eskiyor yüzüm, astarım ve heyhat kalmıyor ederim.
Zaman; karınca sürüsü, ömür; bal dolu kâse.
Varmamak mümkün mü? Çağıran haydi gel dese.
İnsan kendine, kendinden büyük kıyafet.
Akılla kalp arası bir derin izafet.
Çığır açtım sanır ateşi bulan düşünce.
Biter onunda cakası, suyu yaratanı görünce.
Su; aynada sır, havada tılsım, kabına sığmayan afet.
Yakan, yıkan, yaşatan inceldikçe yağan rahmet.
Çağ diye isim verdikleri saltanatlar kabristanı.
Nasıl saklar toprak düşün, sayıdan sonsuz insanı.
Ve sonsuzluk; bir ufuk hep ufuklar ardına kaçan.
Maddeden ve sayıdan kopuk, yekpare an.
Ya lisan harf harf ören zihin gergefini.
Semadan mı indi ilk yoksa arzda mı saklı ini?
Değil mi ki milyar yıl, bilimin vardığı nokta.
Varlıkta bir an, mutlak varlığı gizleyen yokta.
Her yalan bir gerçeğin peçesi başka ne?
Karanlık olsa olsa yeni bir ışığa bahane.
Sessizliğinde ezelden bir alfabesi olsa gerek.
Dalga dalga yayılan rüyalardan sekerek.
Her şey sahipli ya ben...? Ya ben sahipsiz miyim?
Düştü içime kayboldu alem öylesi dipsiz miyim?
Doğumdan sancılı yüzleşmek, çoğu kez kendinle.
Sustur suretini, bir kırık aynadan aslını dinle.
İşte ruh; boşluğu dolduran nihai boşluk.
Ve ceset; varlığın himayesinde safi yokluk.
Heyula nedir hakikat ne ve hangisi ne yanda?
Kalkınca görürüz, hayat denen naylon branda.
Bir pul eder mi veresiyesi ömrün beşerin paslı terazisinde?
Yürüdün yürüdün de ne buldun kendi ayak izinde?
İpliğinde çabası bir desen bırakmak ardına.
Ve ermek ilmek ilmek nakışta muradına.
O vakit ne korku ne elem ateşte pişmiş iğneden.
Ölmek başka şey değil derin uykuya tatlı bir bahaneden.
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