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ses ve söz 

 
 
 
 
 
 
sesim 
sözle beni 
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gidişin 

 
 
 
 
 
 
şimdi bir de ölümün soğuk nefesinden dinliyorum 
gidişin senin sadece sade bir gidiş değil 

 
gidişin ansızın bitiveren bir gündüzün 
bir öpücüğün öksüz kalışı gibi bir şeydir 
habersiz güneş tutulmasıdır 
aşkın sümbül kokusudur mor mor odamda avare 

 
yani gidişin ekmeğimin çalınışıdır 
mahallemizin çöle dönüşmesidir 
tam da dönüp seni göreceğim yerde 
öyle kurak bir mevsim ki 
şarkısız bir dudak gibi 
ne bileyim senin gidişin sadece sade bir gidiş değil 

 
süpürgenin de sesi yok salonda 
sofrada yeşillik bulunmaz 
şarap biter paketin sonu gelir 
ağlamam anlamını yitirir gülüşüm gibi 

 
bir sormalısın neden bu kundaklanmalarımız 
bereketli umutlarımızı ters yüz bırakmalarımız 

 
yani bundan böyle sapanlarıma taş bulamam 
hıncım içimi kıyar 
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çarşafları makineye atayım diyorum arınsın baharın kokusundan 
nasılsa önüm sonbahar 
düşlerimi diyorum çıkarayım artık yastığımın altından 
duvardaki bu iki ufak resmi de takayım şurasına göğsümün 
gülüşlerini de alayım yanıma, döşünü de kokunu da 
sokağa öyle çıkayım 

 
ya da saksıların yanına çökeyim balkonda 
gözüm bu yandaki yolda 
gelişini yazayım 

 
diyorum evimin yolunu gösterir 
yoksa nasıl baş ederim üzerime peş peşe yıkılan bu günlerle 

 
senin gidişin sadece sade bir gidiş değil 
senin gidişin kuşların kedilerin yok oluşudur 
ansızın göz göre göre 
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korkuyor musun? 
dilmi yasaklayanlara meydan okumadır 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
şerefli orospularla şerefsiz zahitler dörtyolunda duruyorum ya sen? 
yak buradan! 
ve san ki 
gece öten rüzgarın gırtlağında kemik parçasıyım araf caddelerinde yitik 
ve sesim boşuna kısılmadı kısılmadı boşuna kuyusunda öfkemin! 

 
kenarda durma şiirlerimin bu kenarı darmadağın 
korkuyor musun? 
ceplerine bakarsan kesilmiş dilim var unuttun mu? 
seni arkaik korkak seni 

 
sefil bardakların ardında saklanırsın saklanırsın ardında salyaların 
yak buradan! 

 
gölgesi kovalar ruhunu kasım akşamına benzer uzak bir ikindi vakti 
güneşten kaçan bulutun 

 
kefenlerini yırtmış toprağı gözünde sözlerle doluşurum kulaklarına 
ölümün fısıltısı süzülür tüylerinin arasında 
korkuyor musun? 

 
sehpalarımı sabahın ilk soluğu tekmeledi ya 
ne yana dönersen alınyazınım alaylarımın dev dalgaları altındasın 
yak buradan! 
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unutkan geveze çağın1 piçleriyle kadeh tokuştururum da gelmem 

mihrabına aybaşı kanına bulaşmış hançerler eliyle kutsadın haçlarını 
evet! 
zeytin çekirdeği gibi dizdim geceme gündüzüme faciaları 
var mı bir diyeceğin? 

 
tüm toplu gömülenlerin kaçamak öpüşleri var dudaklarımda 
korkuyor musun? 

 
hangi yüreği arıyorsun şimdi patlatmak için bombalarını diplerde ha? 
balıklarımın da düşü yandı 
haydi bilmiyorum desene! 
haydi desene bilmiyorum 
desene! 
seni arkaik korkak seni! 

  

 
1 Adorno’nun bir sözünden alınma: “Biz, faciaların kaynağını unutup durmadan gevezelik eden unutkan bir 
çağda yaşıyoruz!” 
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seni sorabildim kendime 
 
 
 
 
seni sorabildim kendime 
cesaret meselesidir gözlerine uyanmak 

 
saçlarını ödünç verelim dedim göçebe gecelere 
sonra dolunayı birer birer açalım fosforlu bulutlar ardından 
Talafer çocuklarının pıhtısı yerde arzuları 

 
bin ayaklı tabutlar 

 
yoksa sen de mi unutuyorsun durmadan kollarımı orada burada 

 
işte gök yarılır deniz kaynar dağ dağılır 
dilini dilimde uyut ya da unut gitsin istersen 
başka sözcüklerini de emerim 

şimdi çaydanlığı almaya gidiyorum mutfağa hava karlı cam puslu 

şu yanına dön rüzgârın cehennemlik kapılarıma doğru 
misket öpücüklerin serpilir tenime 
saçlarınla sar yaramı dilinle 
şiirini oku kendinin şarkılarını söyle 

 
ben hazırım ölmeye bir de bu döşünde 

kırk haramzade gecesi 

cesaret meselesidir gözlerine uyanmak 
 
sormaz olaydım diyorum ay kapıda süngü seni kendime 
evet dilini dilimde uyut ya da unut gitsin istersen! 
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bir yaz gecesi hikâyesi 
 
 
 
bir yaz gecesi buradayım dedim burada 
iki acının ortasında kıyısında arzunun ve ölümün 
yenilginin sonrasında 

 
buradayım dedim 
ve işte böyle tak tak 
iki kez çarptım elimi mezarımın yatağına: gel dedim 
geldin 
mumları yaktın 
soyundun yalanlardan 
doğurdun beni çırılçıplak 
yıkadın sonra öptün ve yeniden gel dedin dünyaya 

 
gece bir ayet gibi fısıldandı: 
bunun içindir menekşe yağmurları gözlerinde 

- öptün... güneşleri de getirdin- - sus! - 
 
ve ağlarken yanağında fesleğenler 

- öptün... dolunayı sil aynandan- - ne olursun!- 
 
bu yüzdendir insansın 

- öptün ve ruhunun kapılarını açtın ışık...- - aaaah!- 
 
bu yüzden… 

- eteğinde gül yaprakları ne? - - dinle!- 
 
 
bir yaz gecesiydi dudakların kulaklarımda dinle dedin: 
bu sensin doğumundur bu ellerime ve sonundur bu! 

 
yüreğim alevlerinde çingene eteği 
ellerim dişleri dipçik yemiş intifada sokakları 
sesim susturulmuş bir sabah vakti 
gözlerim kuşatılmış buluşma yeri hep taaaaa gözlerine 
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gel dedim 
geldin 
gecenin türküsünü yaktın söndürdün gözlerimi 
parmağını bastırdın dudaklarıma bak dedin: 

bu düşlerin penceresidir bebek 
mükerrer doğumların bu yüzdendir 
geri dönüşlerinin bulutları da 
bundan 

 
sonra bir ayet gibi fısıldandı gece: 
ne zaman ki kaybedilen sesler ve sözler geri gelir dil yuvasına 

- geceyi bitimsiz kıldın - 
ne zaman ki ölüler güler ve kaygılanmazlar ölmüşlüklerinden 

- kaldır gövdemi tabutunda - - ne olursun...- 
ne zaman ki... 

- öp suskumu ak gülüşlerinle- - aaaahhhh!- 
 
sonrasında ben yoktum 
sersem bir zaman bundan sonrası dilimde sözcükler yığını 

- görsem gül ve geri dön evet yeniden 
gözlerini aç sabahından uçan aydınlık 
pencereye tersine zaman çocukları 
sokağımızın akasya kahkahasında 
aynalar...- 

 
- şşşşşşşş! - 

 
- ah evet bir daha bir daha - 

 
bu yüzdendir yeryüzünde ölüm 
bu yüzdendir geçişin bitimsizliği 

- evet - 
- geç buradan ve buradan!- 

 
geçiş ki dağın dağılmasıdır güneşin gözüne 

- şimdi dağıl! 
önce bulutlan sonra yağmurlan çiçeklen sonra geç buradan- 
- sonra ölüm? - 
- evet... 
şimdi yazabilirsin: bir yaz gecesiydi...- 
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kıyamet yeniden 

 
 
senin kumsalında çıplak ayak yürüdüm 
yıldızlarının, güneşinin, bulutlarının altında 

 
ben senin denizine girdim 
kasırgana karıştım 
ormanında yittim 

 
kolay mı seni sevmek 

 

(bir adım 
ileride 

ölüm) 
 

ölümsüzlüğüm içindin sevgilim 
ben senin gözyaşını içtim 
kokunu çektim içime 
gülüşlerinle sersemledim hep 
dudaklarım gezinmedik yer bırakmadı ovalarında 
kolay mı silinmek 

(en güzel saksılarımız odalarımızda ikiz soldu) 

biliyorum bir gün yazacaksın beni 
bir met cezir şiirinde 
bir sevişmenin tam ortasında 
sonra birlikte ağlayacağız 
ben börtü böcek 
nemli toz toprak 
sen ayakta aynanın önünde 
ya da yatağında gözlerin kapalı 
sonra kıyametim kopacak 
kolay mı seni unutmak 
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sen gidince ve dönünce sen 

 
 
 
1- 

 
ne zaman gitsen penceremde kar uçuşur soba soğur 
avlu susar ayna susar 
rüzgâr kapının pencerenin derzini bulur 
sevdalı adam kepini sever bir de uzun yakalı paltosunu 

 
ne zaman gitsen 
çorba da ısınmaz bir türlü kâğıt küser kalem kırılır 
dükkânlar birden kapanır şehirde 
sevdalı adam kedilerin mırıltısını sever bir de resmini 

 
ne zaman gitsen kıyametin bin yıllık saatleri başlar tik tak 
duvardaki saat büyür odalar genişler saksılar pörsür 
yastık ölümün öyküsünü anlatır sağır da olmaz kulaklarım 
sevdalı adam senin ayak seslerini sever güneşi beklemez aya aldırmaz 

 
sevdalı adam kendi masalındaki kuyulara iner sen gidince 
kuyu dibinde devin canının camını kırar da kurtulmaz 
ne zaman gitsen kuyu başında kimse yok kurtarmaya 
sevdalı adam orada senin gözlerini sayar 
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2- 

sen döndüğünde güz havalarını seviyorum gözlerinin 

ışıltılı şehir vitrinlerine çalar yapraklar 
sen döndüğünde kestane dumanı 
merdivenli caddede kestaneci güler 

boynundan üç kez öperim 

sen döndüğünde ay ışığını seviyorum teninde 
kollarını açınca 
kumsalında uzanmanın rehaveti var gülüşümde 

boynundan üç kez öperim 

yeşil çayı seversin 
ben de severim eteklerini 
Karadenizlerin fırtınalıdır senin 

 
seviyorum burgacını her dönüşünde 
içine düşüp gitmeleri ve gelip uyumaları da 

 
döndüğünde ölümümü saçlarında sakla 
ben ölümle saklambacı da seviyorum koynunda 
köşelerini senin kapmacayı da 



13  

 
 
 
 

biraz da onlar 
 
 
 
 
 
 
biz bizi teslim aldık biraz da onlar 
diz çöktürüldük gözlerimiz açık 
bıçakları dizimizde biledik biraz da onlar 

 
biz birbirimizde tükendik 
ölüp dirilmekten korktuk 
ayı ters taraftan uyandırdık 
güneşi öte yanında bıraktık perdenin biraz da onlar 

 
çok türkü dinledik 
şarap yudumladık 
çok güldük düşündük seviştik ağladık 

 
bu kadarı fazlaydı değil mi? 
mutluluk hep fazla olmuştur biraz da onlar 

 
biz kendi savaş meydanımızda yenik düştük sevgilim 
kendi savaş meydanımızda 
biraz da onlar! 
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giderayak 

 
 
 
geride omuzlar ve kollar ordusu bıraktım 
dağ kovuğunda közler 
şarkılar başka neyi anlatır 

 
yağmur tasalı topraklarda 
kaldırımlar vardı kalabalık soğuk 
köşeler vardı yapay çiçek bahçeleri 
caddeler baştan başa kızıl gelincik seli 
kırlangıç sürüsü 

 
başka bir gülümsemeydi dedim 
ve yıkılan gecenin molozları altında unutmadım 

 
masallar anlattık ve öldük 
devler çöreklendi düşlerimize 
uzaklardaki efsanemdin 
seni de alıp götürdü 

 
beni Tebriz’e emanet edin öyleyse 
en az o tanıdı sevgililerimden 
güllerin dili koparılınca 
toprak tadındaydı selamlarımız 

 
caddelerin en uzak noktaları çekti beni uğultulu hep 
en çok seni ağladım çalınmış zamanlar devranı 

 
dönmek elimden alındı dünyaya gelirken 

 
ırmaklar dağ tepelerine doğru akar puslu ve sen 
yatağım yağmurlu toprak kokar 
öyleyse beni sürüldüğüm şehrin kaldırımlarına verin 

sonrası senin kadar güzel olacak 
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güvercin kanatları 
 
 
 
 
 
 
çekince gözlerinin ağını ırmağımdan tan atmaz 

söyle bilsin herkes güneş nerende ay nerende 

tamam! prangalarımı unutmak içindi öptüm halhallarını… 
 
sağ yanına yatır öyleyse emzirmelerini 
kapat gözlerini ve kulaklarını bu tek dizeye: 

 
dilim memelerinin hünnabından kayar Hindistan öykülü sitar 
tütsüsünde hep baharat kelepçeli yoksul gülüşlerden 
titreyen güneş doğması şuranda ve şuranda ölmüşüm ki 
okyanus met cezirleri ağzımda kasılan turuncu goncalarınla 
yoksa neden bir daha özlenen ölüm gibi bir daha özlenen 
ölüm gibi bir daha özlenen ölüm gibi sahilinde soluk soluğa 
terli ağustos Akdeniz sokaklarını terk etmez elim çölünü ha? 

 
şimdi aç gözlerini ve görme beni 
bırak dudağımın balıkları yaralarında gezinsin 



16  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dilime kavuştum 

 
 
 
 
 
 
dilime kavuştum şimdi 
bir çıyan sokulur koynuma bir orospu çıngırak 
evet topla eteklerini vur topuklarını sarhoş gecenin masasına 
vur 
halhalların ateşimde 
leleleleleler aşiretim eskil şarkılar içinden gelir zılgıt 
dilim çatal 
haydi öyleyse kıvrıl kıvrılalım çıngıraklı gecenin yatağında 

dilime kavuştum şimdi dön döndüğünce kollarımda 
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ağıt 

 
 
 
 
 
 
kahrını da ver bana 
eteklerine toplayıp getirdiğin bölük pörçük çocukluğunu da 
gözyaşların için iki gözüm var 

 
şimdi söyle bulutlarına tersine yağsın hasretinin 
sonra geceleri buluşmayan kirpiklerini kapat 
beni çağır düşüne sonra 
masalını anlatacağım 
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gamzelerin 

 
 
 
soluğun hangi pirin selamıdır 
böyle sarhoşum böyle çılgın 
serpilmiş gözlerinin kara taneleri 

 
işaretinle kıyametimdir 
kışkırtırsın sevda sözcüklerini kaldırırsın dilimin mezarından 

 
öptün ve git dedin -zincirlerim şen şakrak- 
göğsümden dudakların geçmiş ki yıldız balıkları gagalar şuramı 
bir de şuramı 

 
saçların Tebriz geceleridir 
Şems gündüzleri 
gözüm nerede 

işaretinle düştüm bilmezliğe yıkılmam artık 

neyi sustun böyle avareyim 
neyi kapattın gözlerini görmem senden başka 
neyi tef böyle düşmüşüm pusuya 

 
memelerin iki ayrılık şarkısıdır ağzımda 
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Alamut mağaralarının afyonlu havası süzülür dudağından 
bir sözünle atarım kendimi uçurumlarından 
çek bir kenara geceyi saçlarından 
gözüm aydın olsun ölümüme 
parmaklarımda ısırgan otları 

 
hangi divaneyi saldın zihnimin sokaklarına 
dağ olsam yiterim 

 
olan bir anda oldu 

 
bir an duraksadım ömrümdü o 
ölünce attım uykuyu 
sersemim şimdi senden açınca gözlerimi 

 
Kerbela’nın kanı sıçradı evrenin yüzüne 
gülüşmeyi paylaşalım diye bunca acı 
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sil beni 

 
 
 
sil beni duvarlarından öyle gel 
oturduğun  yattığın yürüdüğün her yerden sil 
sonra al beni anlatma fakat 
öyküm güvercin ayaklarına düğümlenmiş 

 
geceyi atıyorum omuzlarımdan  yıldızları sil 
bin fersah ayrılık var sesleri de 

 
odam sırt çevirmiş dolunaya 
ayı da sil penceremden öyle gel 

 
dilimi unutmuşum bir yerlerde o yeri de sil 

 
sabah ağlarken gel 
ya da gelmeyince al beni 
uyut tepelerinin esintisinde 

 
sabahsız bir güneş vakti gel 
sonra yaz beni duvarlarına öyle git! 
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başsız şiir 

başı kesilerek katledilen şair Muhammed Muhtari’ye 
 
 
 
 
 
koparım dilinden bir ses gibi gibi kopar gövdenden başın 
bilmem neresinden geçer öpeyim geçer hançer kanaryasından gırtlağının 

 
unutsam kitapları ağzında 
dönsem sokaklarına çocuklarla hep güneş 

 
düşünce gülüşlerin dudaklarıma 
al götür beni suyun öte yüzüne 
zinhar kâfirim tanrılarına 
bir kılıç siler kanını dünyanın en kavat dizine 
yoksa neden serpilelim bir yanım Nişabur bir yanım Tebriz 

 
öyleyse yüreğini ver bana emanetim ol öyle git 
sabahsız kahvaltıların dönüşsüz yollarına 

 
o köprünün altından geçmem 
söylemedikçe neden nedensiz çukurlarla doldurulur bu çılgın şiirlerin 

boş nehirleri 

şimdi ağlamam yaprakların üşür yüzünde kalk ben yatayım kan 

oysa susmalıydın koparken sesin 
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sormuştun ya hani “kimin saçıdır ışır bu sedeften?”2 
söyleyeyim sana dinle: ...... 

 
ama koparım kanarya dilinden kopar gibi sabah işçilerinin sireni 

gırtlağında sus! 
 
o kadını ben de sevdim  bu sedeften ışırken saçı 
tamam yeter artık kalk! 

 
şiirin toprağını da alıp götürdün 
güneşin sabah serinliğine oturduğu avuçlarınla açık 

 
seni yeniden doğuracak bu şehrin genç dölyatakları bil 
emzirecekler seni hep diri mavi memeleriyle bu şehrin genç kızları 
sımsıcak yeşil sütleriyle akacaklar mor damarlarına bak 

 
bak görürsün ağlamam! 

 
2 İran’da kaçırılarak katledilen şair, filozof Muhammed Muhtari’den bir dize. 
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akiklerim 
Gazze çocuklarına 

 
 
 
akiklerim dağılır çocukların yanıtsız bakışları yerde 
pusulasız kalırım kızıl Gazze’den Kızıl Deniz’e 

 
güneşi emen sardunyalara benzer çığlıkların 
bilirim de bilmez gibi sığınırım ay ışığını kovalayan koynuna 

 
taş olayım diyorum sapanlarına  bir gece vakti diyorum ansızın 
cesedim ya da dolaşayım çocuk ellerinde renkli kalem kokusu 

 
yitirdiğim bir şeyler var unuttum 
ruhumu ruhuna sarayım beyaz fosfor gelinliğinle 
beni hangi sözcük ayırır sırtlandan kim 

 
ne de çok kır yayılır bakışlarında kara 

 
siyah gelincikler devranıdır düşleri darmadağın çünkü sabah 
kızıl öpücükler kırılır kınalı ellerinde Filistin’in 
altın keçiye tapanlar sülalesi kanınla beslenir bir tanem 

beni kabaran kalbim boğar bilirim de bilmez gibi 

leylaklar utanır dudaklarının renginden yansır ki toprağı vazgeçilmez kılar 
başıma küller elerim 
kükürt bulutu saçların rüzgar 

 
sımsıkı sokarım kalbime çocuk seni 
ahay çıplaklığın sandal tütsüsü amber kâfur saatlerinde 

 
bir yol göster diyorum çakıl bakışlarınla şuradan oysa 
toprak senin düşmenle uyanır uyanmasam keşke 
akiklerim dağılır 
gül artık! 
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anlatamam 
 
 
mübarek yüzleri var onların 
mevsimler onların mübarek sesleri ile canlanır 
onların susmaları var susunca duyarsınız 
bakışları var onların anlatılmaz görülmez de 

 
kar yağmur rüzgâr ve yaprak dökümü ve gül açması 
mübarek soluklarıdır onların 

 
ağaçlar ki onların mübarek tenleri ile meyveye oturur 
ve toprağın dölyatağı kabarır 
onların yürekleriyledir kâinat sınırlarını yitirir 

 
saldırırlar onlara hep saldıracaklar 
onlar insan olmanın mübarek kefaretidir 
ödenir çağlar boyunca 

 
onların mübarek ölümleri var 
anlatamam 

 
dünyanın kulaklarına mübarek masalları var onların 
ilk ve son anlamı anlatan 
o ilk kadının dudaklarında söylenmiş ve söylenmemiş 
yazılmış ve yazılmamış sözler gibi 

 
onların mübarek gözyaşları var 
ebemkuşakları rengini onlardan çalar 
kahkahaları var onların teklifsiz 
kelebekler ki onların mübarek yatağından öğrenmiş aynalar da 

 
onların mübarek parmakları var 
dokunmak sadece bir işarettir 
ve dünya onların mübarek doğumunu bekler sabah akşam 
anlatamam 

 
ey düşlerin seyre durduğu kadın 
sen anlat kendini 
ben anlatamam 
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biliyorum geçmeyeceğim bir daha bu sokaktan 

 
 
biliyorum geçmeyeceğim bir daha bu sokaktan 
ondandır seviyorum seni ayağımın altından fırlayan çakıl taşı 
seni ey ömrümün sabah tazeliği menekşeler 
seni pencereme mayıs şarkılarını çalan kuş 

 
biliyorum geçmeyeceğim bir daha bu sokaktan 
ondandır acısı silinmez sehpaya gidenin ayak sesleri 
ondandır garda kelepçeli jandarmalı aşk 
hattassovr çağıran sevdalı 
ondandır seviyorum seni güneş 

 
biliyorum geçmeyeceğim bir daha bu sokaktan 
ondandır gülüşlerine çocuk olur gülerim 
gözyaşlarına dudaklarım titrer 
öfken serseme çevirir 
suskun susturur 
ondandır diyorum bırakma ellerimi 

 
şimdi dudaklarında gül kurutur ihtiyar analar 
ben de bu sokaktan bir gün geçtim 
unutma bunu 
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insan biraz da 

 
 
 
neden seninle iç içe kıvrılırken akasya sokaklarından geçerim peş peşe 

ölümlere düşerim de korkmam hiç! 
 
hem insan hep söz değil ki 
insan biraz da senin dudaklarının suskusudur 
biraz kulak diplerinin zencefili 
biraz da memelerinin sapalarında ölmektir 

 
gerçi birbirimizin gözlerine yalan söyleriz ve güleriz yıkımlarımıza hep 
geçelim 

 
aç ağzını 
akasyalarımla doluşurum ağzına 
kızıl çamur bir yaz sağanağı öncesinde koşuşan fırtınalar gibi 

 
elim denizlerinin güneyinden başlar aç elini inci damlası olurum 
gülüyorsun değil mi? 

inci biraz da avcının ölümüdür deniz dilince inanmıyor musun? 

kaldı ki insan hep tepinmek değil 
insan biraz yağmurun düşüdür 
biraz gelinciğin hüznü 
biraz da kahve kokusu öğütülürken ya da fincanda 

 
terlemişsin 
bırak yağmur sarsın tenimizi 

 
dahası 
ben anında ölürüm 
ama başka anlamlarım da var 
bu sözcüklerin ayakları altından kayar 
kıvrılırken biz iç içe 
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bir anda üşürüm 

 
 
acılarım 
çocuk tırnaklarında  makine yağıdır kara 

 
kaçırma bakışlarını 
aramızdaki yasalara aykırıdır 

 
söylenmemiş sözü bulamıyorum 
acılığım ondandır 

 
çekilince yüzün gözümden kara 
bulutlu rüzgâr kopar denizimde bir 
anda üşürüm 

 
nasıl seversin o kızı dediler 
etrafımdaki ilk taşı atan masumlar 
o bir delidir dediler 
o bir fahişe 

 
ben masum değilim sevgilim 
tanrılarıyla baş başa bıraktım onları 
en fahişe kalbimi açtım sadakatine 

 
sana gelirken muzaffer değildim 
yeşermeyi unutmuş taneler gibi geldim 
cesetler arasından 
senin ve benim cesetlerimiz 

 
seni küller arasında buldum 
bağrında közler saklayan 
yara bere içinde 
seni alnımın yaralarına sardım 

 
şiir güzelliğiyle ağladın 
şiir güzelliğiyle güldün 
seni ezberlemenin şiir güzelliğiyle 
unuttum konuşmayı! 
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ihanet gecelerine 

 
 
 
 
 
 
şimdi mor ıtırlı fahişe sokaklarda terliyor gülüşün 
bense Babil’in merdivenlerinde tepetaklak 

 
salınan başsız bedenler öyküsüyüm 
yalana bükülen yeşil telli akkavak 

 
şimdi işte tam şuramdasın 
alkışlıyorum seni cellat ey dilsiz kulak 

 
artık körüm sağırım 
ey kör ve sağır apışların kahkahalı cinneti 

 
atın cesedimi Nemrut alevlerine 
ya da bırakın okuduğunuz dizenin şurasında kalayım 
şurasında: …… 
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adios 

 
 
 
şebboy rayihasıydı düşümden koptu gülümsedi dün 
kapıyı çarpmadan gitti: 
adios sözlerin hançer yağmuru iki bulutlu gözüm! 

 
kır saçlı çiçekçi adam köşe başında elinde şebboy: 
adios mor gecelerim! 

 
bu şiiri ne zaman okudum? 

 
bu şiiri ne zaman okusam 
susalım zil çalınır 
düşüm girer kapıdan 

 
çiçekleri çöpe atalı iki gün oldu 
dilim çözüleli yaralarında 
dinlersin artık bundan böyle 

 
adios bebek 
kirpiklerinde çivitlenmiş gökyüzü 

 
elinin tersi hançerdir dedim 
kayar yüzümde göğsümde 
kapıyı çarpmadan geçen rüzgâr 

 
büyük yenilgilerin adamıyım başını göğsüme yasla 
dağları devirmedim saçlarını aynaya göster bir de 
dev dalgalar basarım göğsüme sen üzülme sevgili 
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şimdi erguvan sokaklar zamanıdır 
leylak ayak sesleri 

 
biliyordum 
biz iki sevdalı katildik susamış şah damarlarımıza 

 
biliyordum beni rahmine geri çağıran ilk kadındı 
doğurdu emzirdi büyüttü sonra öl dedi burada: 

burada şimdi ezik kır çiçekleri var  hani bağışlardın ya 

gözlerimi sana bırakıyorum bana bırak gözlerini 
dudaklarımı bırakıyorum dilimi de dudaklarını bana bırak dilini de 

yaralı oğlaklar bulacaksın odamda gözlerinden öp 

kır geceyi, gir içeri 
bir makarna yap öyle git! 
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biz çocuklardık 

 
 
 
dik durduk zaman aktı içimizde 
testeresi geçti dallarımızdan yasalarının 
devrildik güneşin toplu şiirine düştük 
kum doldu ağzımıza  tanık olduk 
ve orada 
dünyanın neresindeki annenin gözünde 
uçuş düşüne gömüldük gömüldük gömüldük 

 
yirmisinde otuzunda çocuklardık 
sevdanın dudak rengindeki bir vakitte 
kalaylanmış bir seher çağında gök inince gözlerimize urganda 

duvar dibinde 
toplu zambak çukurunda 
ya da dağ döşünde çıplak 

selamımız sevda ıtırlı 
kaybolmanın da şiirini ilk bizim anamız iğne oya gözyaşı türkü ya da 
yoksa bu denli doluşmazdı devrik dağların hasreti ağzımıza kum kum 

 
şimdi al sırtına bu şehri götür ey çağımın mazlum erkeği 
taşı rahminde bu şehri ey sözden önceki ve sonraki kadın 
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omuzlarında ak güvercinler 
eril yasaların kurbanı tüm kadınlara 

 
 
 
 

omuzlarında ak güvercinler ki Ganj nehri günbatımında 
-hazırım 

 
kadınım erirsin dilimde! 

 
yakabilirsin şimdi doluyum dişlerinle dudakların nilüfer ormanı 

-hazırım 
 
bir başka ölürüm kollarına sabah sarılır külüm savrulur 
hangi yönüne dönersem Hindu 

-hazırım 

her soluğunda başka şarkı ayaklanır dilinde aktarlar çarşısı 

kavuştur kollarını 
kucakla ölümü 

 
yakınca tan yerini omuzlarında ak güvercinler dillenir 

 
hangi yanındaysam sabırsız gece 
hangi yönüne dönersem Hindu 
alevden kollarıyla kelebek 

 
öp bir daha bir daha 
ıhlamur fıskiyesi düşerim ölü 
düşerim öte kıyılarında Ganj... 

 
sus ve kapat gözlerini koynumda 
sen de hazır mısın şimdi? 
dağıl içime öyleyse 
son soluğumda sus 
hazırım 
eveeeeet! 
işte böyle… 
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ay döşünün tefi 
 
 
 
 
 
 
çölümsün 
yorgun bedevi düşmüşüm gecene 
kum tadar dilim 

 
asırlar geçmiş ağızbağım açılmamış kirli zamanlar 
çal ay döşünün tefini döneyim 

 
sustur beni susuzum 
konuş içeyim sesini kana kana 

 
Yusuf’lar beklemiş Yakup gözlerim 
düşe kalka gelmişim 
seni öpmüş ölmemişim 
söyle şimdi bu nedir 

 
çölümsün 
gülüşlerinle eyvah kıyametim şimdi 
elin geçince gözlerimden yeniden dirilmek var 
al götür beni 
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var mıydı yok muydu dillerin son hatırası dudağında 
teninde yanan hoyrat ellerim var 
sokaklar rüzgâr ve güzel görünen ne varsa 
kuşlar şarkılar fırtınanın kıyısında 

 
parmaklarımla içerim gözyaşlarını 
göçebeyim evet 
gözlerimdeki bebekleri öpme bak 
evet öpme öpme bir de bu yanımdan 

ürkütürsün içimde at sürüleri toz toprak 

şiirlerini dökersin ağzıma ilk aralı iki dudak 
 
 
dudaklarım topuklarındayken çal 
çal ay döşünün tefini yüzüme bir de bu yüzüme bir de bu 

döneyim 
 
tutuşan geceleri var yıldızının 
dudakların geçmiş gırtlağımdan 
ben neredeyim 

 
cesedimi dişlerin tanır tırnakların güneş gitmiş ay yokken 

kırmasaydın mührünü keşke 
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evrensin ki şiir yazarım 

 
 
 
düş memelerinin ucunda ilk patlamanın dudak izleri var 
bunu omzunda gölgesini yitirmiş ay söyledi 

uzay taşı gibi düştü gözlerin sesime susamam 

baldıran değil ki kahkahaların içeyim  döneyim ellerine 
yay eteklerini yamaçlarıma zambaklarını bundan böyle 

bundan böyle mahur çalar kapımın zili 

dilimin barbarlarını salıveriyorum satırlarımın parmaklıkları ardından 
kolla kendini 
saldır istersen gecemin çadırlarına 
çek düşünden kirpiklerini ya da 

 
sen göğsümün cehennem çiçekleri 
yatağımın ıhlamur yağmuru 
evrenin tümübirdenisin 

 
ölümüm koynundan olacak 
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bunu siz bilirsiniz  

 
 
 
 
 
 
çünkü siz 
limanı terk eden son kişisiniz 
sisin gözünü silen son mendil 

 
bunu da siz söylediniz bana dün 
-yalınayak toprağın ağustos oyununda- 

 
bir pençe girer şehrimin dölağzından 
ve sokaklarımı koparır öykülerden 

 
şehrin cesedi başında siz 
gözünüzü usulca kapatırken söylediniz 
 
şimdi ölümleriyle üç yaşındaki çocuklara dadanmışlar 
şimdi şehrim kasılıyor kasıklarında unutmanın 
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cahildim 
kalbimin yangın merdivenlerini söktüm 
sevdasından kurtulan olmasın diye 

 
kutsanmış dişler var artık etler hep körpe 
 
bunu sizi öperken söylediniz 
bildiğiniz o şehrin kapısında 

 
şimdi sesinizin evine götürün beni hatun 
bir kıble yaratın benim için bedeninizde 
karıştırın okyanusu çıldırtın ya da 
diplerinden iki taş alın 
iki kızıl mercan 
takın yıkımlardaki kentimizin kapısına 
 
taş taş üstünde yoksa da 
analar unutmazlar mezar taşlarını 
 
bunu da siz söylediniz hatun 
az önceki dizeyi yazarken 

 
şimdi tersine yüzmenin kefaretini ödüyorum 
bunu üç yaşındakilere öğreteceğim 
hayır öğretmeyeceğim  
siz onların ruhuna girin ve gülümseyin 

 
şimdilik bu kadar 
kasıklarınızdan öperim 
yüzyıl boyunca. 
haşim. 
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şarkımsın 

 
 
 
gönlüm düşünce döşlerinin gül’izârine 
terk ettirir dilin hicran hicazını 

teninde tan atar kâh ye-gâh kâhsa se-gâh 
mahur çalar gözün 

 
sürgün verir dudaklarında dilkeş gülümsemen 
şehnaz geçer baharım ellerinden aaaah 

teninde tan atar kâh ye-gâh kâhsa se-gâh 
mahur çalar gözün 

 
vurmazsa suzidil bil hayat teline 
saçında tar susar yüzün hüzzame yüz koyar 

teninde tan atar kâh ye-gâh kâhsa se-gâh 
mahur çalar gözün 

inince gerdanının rastını buselik görünür 
kürdi tefin çalar acemi ney nevâsini 

teninde tan atar kâh ye-gâh kâhsa se-gâh 
mahur çalar gözün 

 
yıldızlarım ağar saçının saz semai’sine 
sultan alevlerin düşer kanımın can dügahına 

teninde tan atar kâh ye-gâh kâhsa se-gâh 
mahur çalar gözün 
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bir rüya gör benim için 

 
 
 
 
 
 
bir rüya gör benim için 
yağmurdan önce rastla bana 
el yazını posta kutusu koklar 
sonra öpeceğim saçlarını 

 
bilmeceler çözülmeden güzeldir 
öyleyse bir şiir oku benim için 
daha yazılmamış o şiiri 
güneş doğmuş doğmamış ne fark eder 

 
bir rüya gör benim için 
pazar sabahları gazete kokar 
gündüz yarıdan başlar 
sense taaa başından beri… 
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aynanın bu yanına beni koy ötesine hüzünleri öyle bak! 
öyle bak ki unutayım seni 

 
çantanda gizli bir anahtar var 
yani kahverengi çok yakışıyor gülüşlerine mor da 
öyle mor ki geceden önce 
sana sarhoşluklarım 

 
bir rüya gör benim için 
o yüksek tepedeki türbeye doğru 
rüzgâr, güneş ve çay 
yani aşk olmasaydı nasıl korkardım yeryüzünden bir bilsen! 

yaşamlar arasında karbon kâğıdı 

iyi ki dönüp bakabiliyorum 
oysa dudakların ilk ve son şarap tadına çalar 

kapı zilini sevmiyorum artık telefon sesini de 

kaybeden elim var kalkmam masadan açmazsın elini 
dü şeş getirmedim hiç 

 
öyleyse bir rüya gör benim için 
tabirine al götür beni ya da gel tabirime 

ölüm, ölümler ortasında ne fark eder 
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tepetakla salınan ormanlara ağıt 
insan için canından olanlara 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

bir tek sen bilirsin nedir yitirmek zamanı 
sen ki goncası yeni yarılmış kan çiçeği sürüsü 
ey bahtı süngülere yaslanmış süt taşı dişleri hep sabah gülüşü! 
bir tek sen bilirsin 

 
gözlerinin ardında asırlık grizu sıkışması var 

 
bir tek sen bilirsin boyası duvarda akan sözcüklerin kana karışmasını 
sen ki nabızları dikine tabutlarda aylarca tutsak günebakan sürüsü  
sen ki umutların tepetakla salınan ormanı 

 
şiir damlıyordu bir de terinden salyandan sidiğinden ve kanından 
bir tek sen bilirsin nedir sözün anlam yitirmesi 
sen ki soluğumun sınırındaki en dokunmaya kıyamadığım kardelen sürüsü 
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