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SONBAHAR TAM VAKT‹NDED‹R
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/ve kuruyan yapraklar vurur ayr›l›klar›
hasretin rengine döner bütün sevdalar

mutluluk gelmez gelen ac›d›r
ve bütün baharlar biraz geç kal›r

sonbahar tam vaktindedir/



y›llar

/bir ç›nar gibiydi y›llar
y›llar üzerimize y›k›ld›lar/

ne biz yaflad›k ne onlar yafland›
hangisi yalan hangisi gerçek
hepsi yaflanmam›fl bir and›
y›llar kocaman bir yaland›

yar›m nefes soluklad›¤›m
korkunun efli¤inde
yüre¤imde saklad›¤›m
ve yaflamay› yasaklad›¤›m

/o y›llar ki hepsi yand›
y›llar bulutlardan bir yaland›/

ama bir fley var gördü¤üm
›fl›k gibi bir fley
yaflam asl›nda kördü¤üm
mezar tafllar›nda ördü¤üm

yaflamak var ya dostum yaflamak
asl›nda bir oyun
ç›k›lan basamak basamak
hayat› y›ld›z rengine boyamak

/boyal› y›ld›zlar gibiydi y›llar
o y›llar ki art›k kayd›lar/
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birer birer devrildiler
ulu bildi¤imiz ç›narlar
sanki ç›nar de¤ildiler
bütün rüzgârlara e¤ildiler

içimde çocuktu y›llar
sorumsuz peflinde kofltu¤um
yaflanmadan yaflland›lar
y›llar dün gibi kayboldular

 /bir ç›nar gibiydi y›llar
y›llar ömrümüze y›k›ld›lar/

/y›llar ki hayallerimi çald›lar
aflklar›m› ald›lar
y›llar unutulmufl masald›lar/
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söylesem güç yetmez sussam iflkence

I.

/söylesem güç yetmez sussam iflkence
hasretin gölgesi bana düflünce/

ne gün batar içimde ne günefl do¤ar
karars›zd›r gecelerim
ve isyanlar›m ve umutlar›m tükenince
bir gün uyan›r içimde
hasretin alevinden

/yanmaya ben yeterim gayr›s› gerekmez/

yaln›z yanar›m
gecelerin karanl›k yüzünde
ne sen duyars›n ne ben bilirim
bir kül savrulur taze rüzgârlar›n önüne
bir gül düfler hasretlerin yönüne
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II.

/ve içinde giz varsa yarad›r/

kanar durur durduramazs›n
bir ok gelir vurur
                        yüre¤inin ortas›na
bir sorudur yaflam
                         bo¤az›mda dü¤ümlenir
sormak istesen soramazs›n

/ne yapsan kâr etmez hepsi iflkence
hoyrat rüzgârlar›n önüne düflünce/

çaresizlik yolundur git gidebilirsen
ne hasret biter ne sevda
bir çile ki bafla bela
unuturum deme unutamazs›n

/söylesem güç yetmez sussam iflkence
yâr vurur umudun kurflunu tükenince/

/kabaran yüre¤imdir bilemezsiniz/
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sevgileri kurban etmeyin

ilk yazdan kalan bir aflkt› bizimki
yaflamaya korktu¤umuz
kilitli düfllerin maytapl› gecelerinde
kurban etti¤imiz sevgilerin
ç›¤l›klar›yd› düflen
günahlara

kendimiz için yaflamad›k ki
aflk ad›na
neleri kurban etmedik ki
sevgileri

yasak pençelerin yo¤urdu¤u
karanl›klara aç›lan pencereler gibi
kap›lar›n duvarlara aç›lmas› gibi
güvercinleri uçuramamak
gökyüzüne
              yeryüzüne
                            yâr yüzüne
bir öpücüklük yer olsam

gün yenidir
                gün ileri
biz ettik
           siz
kurban etmeyin sevgileri

SÖYLESEM GÜÇ YETMEZ SUSSAM ‹fiKENCE



sonbahar tam vaktindedir

/yine yüre¤im kan revan
yine yüre¤im bafl›ma belâ/

siz bilemezsiniz nas›l yanar›m
gecelerin ayaz›nda
ve bütün so¤uklar benden sorulur
ve bütün sevdalar
                         ve ac›lar
terk edilmifl harap duygular
çökerken bir gece gibi
ve yaln›z bir adam gibidir
                                   gece de
ve ben isyanlar›m›n doruklar›nda
seslenirken duyabilir misiniz
                                        duyamazs›n›z

bilemezsiniz ç›ld›ran düflüncelerin
bo¤az›mda kör dü¤ümlenen ç›¤l›klar›n›
duyamazs›n›z yumruk yumru¤a
beynimde çakan flimfleklerin
kurak topraklarla kavgas›n›

/ya ya¤mur gibi ya¤mal›
ya günefl gibi ›s›tmal›/

kör bulutlar gibi kararma
a¤layacaksan a¤la
boflalt içindeki pas› kiri
ak›t gözlerini yâr yoluna
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siz göremezsiniz bulutlar gözlerimdir
ve flimflekler öfkem ad›mlar›mda gizli
çi¤nerim kaderimi ve yaln›zl›¤›m›
her gece yürürken y›ld›zlara
ve koflarken
                 flafaklardan dökülen
umut ad›na ›fl›k ad›na
                     ne varsa
ben toplar›m siz göremezsiniz
ne y›ld›zlar›n dans›n›
ne karanl›¤›n ›fl›kla kavgas›n›

/kabaran yüre¤imdir bilemezsiniz/

ellerinize düfler bir ›fl›k demeti
ay ›fl›klar›ndan derlenmifl
ve bütün çiçeklerden bir koku
saç›n›z› okflarken nefesinize düfler
bütün geç kalm›fl baharlar

/sonbahar hiç yan›lmaz tam vaktindedir/

ve kuruyan yapraklar vurur ayr›l›klar›
hasretin rengine döner bütün sevdalar
mutluluk gelmez gelen ac›d›r
ve bütün baharlar biraz geç kal›r
sonbahar tam vaktindedir
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gün ayd›n

gün ayd›n do¤ar hemflerim
gün ayd›n
günayd›n

hayaller toz pembedir
umutlar beyaz
ve daima gerçekler ac›
üstüne do¤an gün
davac›
gün ayd›nd›r gün ayd›n
günayd›n

gün olman›n gere¤idir
gün ›fl›yacak
kör sevdalara umut tafl›yacak
çelik bir bak›flta
s›cak bir yokuflta
kör olas› hayat
yaflanacak be hemflerim
yaflanacak
              günayd›n

günayd›n dostluk
günayd›n sevgi
günayd›nlar olsun
kuca¤›n› güne açan geceye
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bir merhaba ›s›t›r içimi
flafaklar›n ülkesinde
›fl›klar konuflsun
yürümesin karanl›klar
büyümesin uçurumlar
cehaletten iflkenceye

uyuma be koçum
uyuma be aslan›m
vakit kalk vaktidir
gün ›fl›k vaktidir

günayd›n
günayd›nlara da günayd›n
gün ayd›n be hemflerim gün ayd›n
günayd›n
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yürekler özgür atar

hangi özlemdir
huysuz rüzgârlar›n
önüne kat›p götüren
yafland›¤› an ne varsa silip süpüren
yaflan›lmazlar›n
ulafl›lmazlar›n doruklar›nda
nefes almak
                nefes olmak
ses olmak rüzgâra
düflüncede bir mola
düflmek ›fl›ktan bir yola

yüre¤im yüre¤ine de¤meli
umutlar yürümeli
                        kol kola

neye özlemdir
çorak topraklar›n
yeflil sular›ndan
s›cak günefllerden
serin bir ülke
                  gökyüzünde
ve yaflamak yüreklerde
yürekler özgür atar
yürekler gibi atmak
                               özgürce

yaflamla büyür özlemler
mavinin yeflilin en k›z›l›nda
karanl›klar› tut ellerinde
gün ›fl›¤›na indir
yaflamay› unutma
özlemler yaflanmak içindir
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sor

I.

hadi sor
siyah gözlerinde uçuflan
ay ›fl›klar›n›  nas›l içti¤imi
rüzgârla dans ederken hayalin
saç›n›n tellerinde
dü¤üm dü¤üm ba¤lanan
yüre¤imin avuçlar›nda
akyokufl’un yeflil umutlar›ndan
y›ld›z y›ld›z ovaya dökülen
göz yafllar›m›
hadi sor

hasretin bafl›ma belâ
             yakar yüre¤imi
bu bedene
s›¤maz bu sevda
ama yürektir
        göz k›rpar
güpegündüz y›ld›zlara

17
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II.

hadi sor
ovada titreyen alt›n
baflaklar›n
sar› türkülerle dans›n›
hüznün a¤›r rengine dönen
 bu¤daylar›n
yüreklerde yeflertti¤i umutlar›
traktör gibi atan yüreklere
kerkit düflüren k›nal› düflleri
hadi sor

k›raç topraklar›n ufuklar›nda
görünen

  görülemeyen
akarsular›n

   akmaz sular›n
gözyafllar›nda kopard›¤› yang›nlar
kime
      neyi
            anlat›rlar

hadi sor
bedenimi yakarcas›na
kelimeleri asarcas›na
idam sehpalar›nda okunmak
y›ld›zlara dokunmak gibi
sana dokunmak
ay ›fl›klar›yla seviflen sular›n
günah› kimin boynuna
ya kumrular›n öpüflmesi meram’da
çimenlere yaslamak yüre¤ini
suç mudur
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III.

sormaktan
seni sevdi¤imi duymaktan
korkuyorsun

bu soruyu sormak zor
ama ne olursun
hadi sor
sor ki
yüre¤imdeki yanarda¤lar patlas›n
sevdam›z gökkufla¤›na
çiçekler a¤lamas›n
ve seni sevdi¤imi duyurmak
takkeli’nin
gün batarken a¤layan ç›plakl›¤›na
ne sen sor ne ben söyleyim
yasaklara bile yasak koymufluz
umutlara düfllere
güne aç›lan pencerelere
bir tafl atmak
sövmek gecelere

zor güzelim zor
sorabilirsen sor
hadi sor
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sal›ver gitsin

sal›ver gitsin
duygular›n› düflüncelerini
                                    kilitleme
sal›ver gitsin
kendini yaflamaya

ellerin titriyor
yüre¤in titriyor
                    gizleme
biliyorum sende beni

ama korkuyorsun
yaflamaktan aflktan kaç›yorsun
sevdan›n kan k›z›l düfllerine
b›rak kendini
aflk› mahkum etme
kan damlayan yüreklerin s›rlar›na

sal›ver kendini kollar›ma
sal›ver gitsin
poyrazlara
yüreklerin
             dalga dalga vuran duygular›na
loras’›n karl› tepesinden
ç›plak yamaçlar›na a¤lamas› gibi
ak›tma gözlerini içine
                              ve içime
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sal›ver gitsin
saçlar›n› yüzüme
sal›ver gitsin
yüre¤ini yüre¤ime
hoyrat düflünceleri bedenine
                                      bedenime

yetmez mi yaflad›¤›n hasretle
sevgi cesarettir
                      hadi
sal›ver kendini cesaretle
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sen

günayd›nlar ›fl›t›r
do¤an günü yürekte
ay ›fl›¤› türküleri
sevdalar› büyütür
yaln›zl›¤›m binbir gece
sürsün
günefl batarm›fl ne gam
gün batmaz içimde
sen varsan
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var olmak

delice bir rüzgâr yaflamak
karfl› k›y›lardan
uçurum kenarlar›ndan
esmek gibi
yürekten yüre¤e koflmak
yaflamak arkadafl›m yaflamak
var olman›n di¤er ad›
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hayat

ac›lar› yol eylemek
dikenli tellerin yüre¤inde
ve yumruklara mum dikmek
y›ld›zlar›n gölgesinde
yumruklarda bizimdir
y›ld›zlar da
mumlar› yüre¤imizde
ayd›nl›klar›n
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insan

evrenin merkezi
düflüncenin yüre¤i
yaflam›n ta kendisi
ve insan
sevgiden olmal›d›r

aflka tapmak ne güzel
kâbeler kurmuflum yeniden
k›blemi yüre¤ine gömmüflüm
insan dedi¤in ›fl›ktan bir yürek

üst üste koy yürekleri
bin bir yürek bir yürek
atmal›
kardeflçe ve severek
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nefestir

yüre¤imi rüzgâra vermiflim
umutlar›m sularda gizli
ve do¤an›n sesidir
düflüncelerimdeki ›fl›k

›fl›k olmak y›ld›zlara
yol vermek günefle
ay ›fl›klar›na dolanm›fl
hasretlerim sarmafl›k

ses vermiflim evrene
öte yakalardan bir ç›¤l›k
nefes nefese koflar
insan dedi¤in kendine âfl›k

ve yeryüzüne serilir
bir nefestir
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yaflanacak

I.

ac› olacak sevinç olacak
yaflam bir rüzgârd›r
yelkenlerime dolacak
yaflanacak

     ne varsa
kaç›fl yoktur
yaflanacaksa yaflanacak

gökyüzünü çi¤nerim
bir bafltan bir bafla
günefli tutan ellerimle
ve yang›nlar bafllar
bulut bulut gelir
üstüme üstüme gelir
ayr›l›klar beni bilir

bense hiç bilmek istemem
hasret atefllerinin ortas›nda
uçuflan küller gibi

      çaresiz
                        umars›z
                           yaln›z
ve s›n›rs›z yanmay›
kim ister ki
yâr kokular›na hasret kalmay›
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II.

insan düflündükçe insand›r
düflüncedir ›fl›k ›fl›k
yol tutar yazg›lara
hasreti yazd›ysan
                        yazd›ysam sevdalara
a¤lamak niyedir

mehtab›n teri gibi
s›rt›mdan boflanan
ve yaflanan
               ne varsa
elveda öpücüklerinin bo¤du¤u
alevden bir rüzgâr gibi
ezip geçmesi bedenimi
uykusuz duygular›n
yorgun gözbebeklerinde
                                 büyüyen
uzak gecelerin y›ld›z saatlerinde
dökülen fliirler gibi
parça
       bölük aflklara
                         ve
heyecans›z durgun sular gibi
yaflamak
           mecburen
                        kahren
                                 veyahut
rüzgârlar›n önünde koflulu atlar gibi
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III.

kaç›fl yoktur
yaflanacaksa yaflanacak
ayr›l›ksa ayr›l›k hasretse hasret
göbe¤ine göbe¤ine dal›nacak
ay ›fl›klar›nda bir sal›ncak gibi
savrulan duygular›m›n
avuçlar›mda
                yasak saatlerdeki
yorgun seviflmelerin
yüzünü örterse saçlar›n
                                 ki örtmeli
                                      ancak
aflk kurban ister
                      bir kurban bulunacak
yaflanacaksa yaflanacak
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IV.

sevdalara bileylenmifl duygular›n
bir b›çak gibi
yüre¤imin dehlizlerinde parlamas›
güdümlü mermiler gibi
                               deflmesi
                                          da¤›tmas›
parça parça savurmas› havaya
ve sulara ra¤men
                        yakmas›
bu da gelir bu da geçer birader
yaflam dedi¤in bir bütün
kalmas›n
            yaflanmad›k bir duygu
ac› olacak sevinç olacak
yaflanacaksa yaflanacak
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V.

kahpe rüzgârlara gö¤sümü verip
aslanlar gibi direnece¤im
günefle giden düfllerimle
ay ›fl›klar›n› toplay›p
gökkufla¤› renklerinden
bütün hasretler boyanmal›
                                     umutlara
bu hayat benimse
bu hayat seninse
                       yaflanmal›
                                   ve
inad›na yaflayaca¤›m
                             duyarak

ac› olacak sevinç olacak
yaflam bir rüzgârd›r
yelkenlerime dolacak
yaflanacak
              ne varsa
kaç›fl yoktur
yaflanacaksa yaflanacak
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meyhane

kaç bin y›ld›r bafl›m gezer göklerde
soramam kimseye bilmem neyim ben
serseri duygular sar›yor beni
belki bir avare divaneyim ben

vuslat hayaliyle canlar dü¤ünde
arad›¤›m sensin dünde bugünde
ferman›m gizlidir yârin zülfünde
aflk oduna yanan pervaneyim ben

benden bana do¤ru kay›p gideni
zerremde sen vars›n yak flu bedeni
alevindir ancak yeflertir beni
aflk olmazsa e¤er viraneyim ben

ben elsiz ayaks›z sana yürüdüm
ne varsa cihanda aflka bürüdüm
ne durursun ey yâr iç yudum yudum
hakikat aflk›na peymaneyim ben

bulutlarda de¤il o hep yan›mda
bana benden yak›n durur ayn›mda
aflk›n flarab›d›r gezen can›mda
k›yamette aç›k meyhaneyim ben

32
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YÜREKT‹R SEVER
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/yüre¤im
ay ›fl›klar›nda rüzgârla yar›fl›r

gecelerle kavgal› y›ld›zlarla bar›fl›r
ve yeniden sevmek

                           her gece
                                        ay düflünce

yürektir sever kim kar›fl›r/

34
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oyun

“ey hayat sen flavk› sularda bir dolunays›n
asl›nda hiç olmad›m ben bu oyunda

ömrüm beni yok says›n”
-Y. Odabafl›-

ben kurmad›m bu oyunu
ebe kim körebe kim
ve yaflam›n öbür yüzünde
saklambaç oynar
bütün düflüncelerim
ertelenmifl ç›¤l›klardan
sessiz bir feryat
                       zincir zincir
dolan›r yüre¤imde
                          ey hayat
ne kilit tan›r›m ne zincir
k›rar›m mezar tafllar›n›
                                içimde bir bir
ve yürürüm s›cak günefllerden
so¤uk karanl›klara güller atarak

35
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II.

bir oyuncak gibi k›r›l›p at›lmak
kaderim de¤il itiraz›m var
                                    direnirim
diren kardefl
                 diren bac›
kazanacakt›r yüre¤in

rüzgâr kahpe esermifl
                               essin
zulüm ba¤r›m› deflermifl
                                  deflsin
yüre¤im bir kaledir
k›r›ls›n ad›mlar›m geri dönersem
aya¤a kalkar›m
gökyüzüne de¤er bafl›m
kör duvarlar›n yumru¤uyum
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III.

ey hayat
ben bu oyunda var›m
hem de köküne kadar
kuruyan yapraklar gibi
dökülsem ne gam
içimde bahar tafl›r›m
                               kullan›lmam›fl

ve ben duyar›m
beyaz türkülerde kan k›z›l sevdalar›
y›ld›zlardan göz k›rpar
bütün özlemlerim
bir gün bana dönecektir
çünkü ça¤›r›r yüre¤im

ve bütün sevdalar› tafl›r›m yaflama
ey hayat sen bakma gözyafl›ma
gözlerimde y›kan›r bütün günahlar
ve akt›kça tazelenir hayat

37
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IV.

sobeleniriz oyun biter
bitmez
         bitti¤i yerde
                         elim sende
filiz verir tazeleniriz
ve fliir fliir yaflar yüreklerimiz

“ey hayat sen flavk› sularda bir dolunays›n”
asl›nda oyunu kuran benim
çünkü ben evrenim
evreni yaflatan yüre¤im
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beni sensiz b›rakma

ellerini çekme yüre¤imden
b›rak gözlerini
gözlerimde kals›n
yüre¤ini yüre¤ime koy
elvedas›z olsun bak›fllar›n
hasretinle yakma
beni sensiz b›rakma

ekme¤imsin suyumsun
sensiz yaflamak haram
dudaklar›mda izin var
gözlerimde tuzun
b›rakma beni ne olursun

sinsi rüzgârlar çakar kap›m›
kahpe gecelerin koynunda
üflür yüre¤im
uçurum kenarlar›nda
yaflamak aflk›
bafl›n› dönderir adam›n
ve kan k›rm›z› sevdam›n
sana do¤ru elleri
mendil sallamas›n bak›fllar›n
bana öyle bakma
beni sensiz b›rakma
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ay ›fl›¤› düfler gözlerine
ve bir damla yafl
alevdir kand›r
                   umutlara cand›r
sevmek heyecan
ya sevmeyen yaflam›fl m›d›r
öldürmesin bak›fllar›n
yüre¤imi yakma
beni sensiz b›rakma

a¤layan gecelerin avuçlar›nda
bulut yang›nlar› bafllar
düfl sa¤anaklar›nda
yaflam›n karfl› k›y›s›na düfler
karfl› konulamaz düflünceler
kayan y›ld›zlar gibi yanar›m
y›ld›zlar so¤uktur
ya bak›fllar›n
so¤uk bak›fllar›n alevinde
üflüyerek yanar›m
sensizlik atefltir yakma
beni sensiz b›rakma

ellerini yüre¤ime koy
yüre¤ini ellerime koy
elveda demesin bak›fllar›n
hasretinle yakma
beni sensiz b›rakma
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41

gel

bütün kuzeylerimi
ve korkular›m› gömdüm
güneylerin s›cakl›¤›na
ve sen tutku ol da

gel

gün ›fl›¤› tutkular›na
yüklen de gel

       hadi
gel



yürektir sever

I.

yüre¤im
ay ›fl›klar›nda rüzgârla yar›fl›r
gecelerle kavgal› y›ld›zlarla bar›fl›r
ve yeniden sevmek
                          her gece
                                      ay düflünce
yürektir sever kim kar›fl›r

yüre¤imi uzatm›flt›m
seni tutacakt›m
sana dokunacakt›m
ama sen
y›ld›zlar gibi uzakt›n
bak›fllar›n so¤uktu
sesin bo¤uktu
oysa senin için
meram’› atefle verip
bütün sular› yakacakt›m
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II.

yok say›yorsun
s›rt›n› dönüyorsun
yaln›z duygular›m› iterken
ac›mas›z karanl›klara
gözlerin gözlerime düflerken
birer yumruk gibi
akl›m bafl›ma geliyor

biliyorum sen hakl›s›n
kahrolas›
gecenin bir yar›s›
yüre¤imin bir yar›s› senin
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III.

sevgidir tek bafl›na
yaflanan duygular›n paylafl›lmas›
sen yaflam›yorsan
ve ben tek bafl›ma
                          yafl›yorsam
yüre¤ime kim kar›fl›r
kim kar›fl›r
               mehtap sulara düfltü¤ünde
hayaline kar›fl›yorsam
avuçlar›ma düflen fliirleri
                                   alev alev
teninde dolaflt›r›yorsam
ve ben seni seviyorsam
                                düflüncelerimle
                                        yüre¤imle
kim kar›fl›r

      kahrolas›
yürektir sever kim kar›fl›r
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aflkt›r

ay ›fl›¤› öperken saçlar›n›
düfl gerçek aras› yaflanas›
ve sevdalara yasak yasakt›r
ve yürekte aflk yaras›
ve kahpe düflünceler
kan›ma girer
can›ma girer
bir tek sen giremezsin
çünkü geceler kahpedir
ve iki kahpe s›¤maz yüre¤e
denemesi bedava
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gül kokulu kad›n

afl ›fl›¤›nda öpüflen saçlar›ndan
umutlar›m bahara koflar
ve kan k›rm›z›d›r türkülerim
yollar›m uzar sana do¤ru
hasret düflürür gül kokular›na
yüre¤imi yakan ellerin

güle güle git
gül kokulu kad›n
güle güle
bende kals›n
gül kokular›n ve hasretin
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adam

seninle yola ç›k›lmaz
sen adam›
yar› yolda b›rak›rs›n
b›raksan iyi
yüz metre sonra
geri gelir
s›rt›ndan b›çaklars›n
sonra kucaklars›n
yahu
sen ne adams›n
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vurun beni

meram köprüsü’nde vurun beni
yârin tam vurdu¤u yerde
illâki ay ›fl›¤› olsun

k›yametten bir gündü o gün
siyah saçlar›n› savurmufltu
yüre¤imi aln›ndan
meram köprüsü’nde vurmufltu

sular›n serin yerinde
›fl›klarla dans ederken
siyah gözleri
may›n gibi parlam›flt›
ve sevdal› yüre¤im
meram çay› gibi a¤lam›flt›

gümüfl sularla seviflmekten
gece yorulmufltu
okflarken yüre¤imi yârin elleri
meram köprüsü
tam k›rk yerinden vurulmufltu

y›k›ls›n bu köprü
yans›n meram
sen yoksan yaflamak haram
sulara hüzün düfltü
de¤irmene hasret
çamlar›n kokusu sen
seni söyler gedâvet
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ay ›fl›klar›nda y›kanm›fl fliirlerim senindir
ve bu çamlar flahidim
köprü biliyor sular gördü
ay ›fl›¤›nda a¤lad›¤›m›
sular› da¤lad›¤›m›
ve seni sevdi¤imi
meram köprüsü’nde vurun beni
sular›n a¤lad›¤› saatlerde
ve belki de direnmeli
hayata yaflayarak
karanl›klar› solumak
çam kokular›ndan bir aflk dokumak
›fl›k olmak y›ld›zlara
ve günefle sar›lmak

sevmek atefltir ya hasret
hasretin gözlerinde büyür sevdalar
sevgiliye ulaflmak ne mümkün
gözlerim susar y›ld›zlar a¤lar

meram çay›’ndan umutlar›m akar
sana do¤ru yeflil
sular›n akt›¤› yerde
yeflil yeflil bakt›¤› yerde
atefllenir yüre¤im
kumrular seviflirken çamlarda
eski sevdalar düfler sulara
ve meram bafltan bafla
aflk olur âfl›k olur

meram köprüsü’nde vurun beni
yârin tam vurdu¤u yerde
yüre¤ini yüre¤ime att›¤› yerde
vurmak da yetmez
meram köprüsü’nde as›n beni
siyah saçlar› ipimdir
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kayal› park aflklar›

seni
kayal› parkta
buluflan zamanlar›n
otobüs beklemesi gibi
beklerdim

bir hasretti biriken
yafll› a¤açlar›n
yorgun serinliklerinde
kumrular›n öpücükleriydi
dökülen
ve âfl›klar›n gözleri

önce kayal› park› sevmifltim
sonra seni
sana giden otobüsleri

/sevda hangi duraktan kalkar hemflerim/

âfl›klar gelirdi ya
otobüs hikâye
çocuksu heyecanlar›n
ilk aflklara kar›flt›¤›
masum bak›fllar›n
b›çaklarla yar›flt›¤›
yâr yoluna otobüs olsam
son duraklara u¤ramasam

/üçler’den geçmez hac› baba/
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gölgelerimiz kar›fl›rd› birbirine
önce utan›r sonra gülerdin
ve hep ayn› saatte
asl›nda hiç gelmezdin
gözlerime
kayal› park gibi dolard›n
›slak ve serin
k›zg›n duraklar›n çat›k kafllar›n›
yüre¤ime boflalt›rd›n
bir gün sana otobüs ›smarlam›flt›m

/mengene’den geçer mi evlâd›m/

y›llar sonra
uzak vedalar›n sisli akflamlar›
gözlerime çökerken dökülen
hüzün yapraklar›na seni sordum
dediler ki
eski otobüsler yok
yok eski aflklar
kayal› park› flimdi
bir hasret kucaklar
yorgun sesler
a¤açlara çizdi¤im
yürekleri da¤l›yordu
anlad›m ki art›k
âfl›klar de¤il
kayal› park a¤l›yordu

/bu otobüs çal›flmaz abla tamirhaneye gider/
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kald›r›mda dans

/k›yamazd›k onlar›n bir tafl›na
bizim kald›r›mlar›m›z vard›
dertlerimize aflina/

hani an›t’ta zafer’de
alâaddin’i gezerdik ya
                               çepeçevre
bir dünyam›z vard›
kenarlar›nda yaflad›¤›m›z
üzerinde gezerken
                           hep a¤lad›¤›m›z

ulan nevzat baba
yar›m flifle rak› gibi
                            sallan›rd›k ya
o kald›r›mlar›
                         kald›rm›fl belediye

/bu yüzden nevzat’›m
bugün çok berbat›m/

o kald›r›mlar bize dosttu be
yüre¤imizdeki bir buçuk aflk›
gözyafllar›m›zla dökerdik
biz konuflurduk o dinlerdi
bilsen neler bilirdi
bildi¤ini satsa
istanbul’a kald›r›m olurdu
bizi de
          anam avrad›m olsun
bu konyal› sürerdi
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/ah ulan nevzat’›m
bugün çok berbat›m/

güya yenilemifller
ulan bunlar›n ruhu yok be
ben flimdi bunlara
                          bak›p bak›p
nas›l a¤layaca¤›m
k›rk y›ld›r kar›flt›rd›¤›m haltlar›
bunlar ne bilsin

/anlatamam nevzat’›m
bugün çok berbat›m/

bir sen dinlerdin beni
bir de bu kald›r›mlar
kald›r›mlar
               flimdi y›k›ld›lar
yaln›z kald›n yüre¤imde
aman kendine iyi bak
e¤er iznin olursa
bir kald›r›m arayaca¤›m
kendime a¤layarak
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do¤ufl

kardelenin elleri s›cakt›r
papatyalar dans ederken
bahara
›s›t›r yüre¤imizi
buzlar yanar
ve sevgi asla bitmez
sevdikçe yenilenir insan
gündüze do¤ar yeniden
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gölge

sevda bir uzun çöl
kan k›z›l düfllere
ateflleri vurur
seraplar yâr üstüne gölge
gecenin atefline sen düflersin
ve ben seninle yanar›m
yapayaln›z
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hasret

mart›lar›n ç›¤l›klar›d›r
beyaz köpüklerin hüznü
ve denizin gözleri
hasrete vururken dalga dalga
bir sevda düfler avuçlar›ma
yüre¤im istanbul’dur yanar
            yans›n
yeter ki hasreti bende kals›n
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k›zlar kayas›

I.
/insan sevdi¤ini almal›d›r
         sevdi¤ine varmal›d›r
insan sevdi¤ini alm›yorsa

         sevdi¤ine varm›yorsa
kesinlikle tafl olmal›d›r/

sevmek
kabar›p dalga dalga
gökyüzüne taflmak
y›ld›z y›ld›z dolaflmak
ac›lar›n üstünde
bir yürek atmak
hayata
zamana
ve hatta ölüme
çentik çentik
kafa tutmak özgürce

sevdin mi
yüre¤ini al›p avuçlar›na
atlayacaks›n hayata
ve kör b›çaklar›n üstüne
hasreti bileyler gibi
ac›lar› gül eyler gibi
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II.

meram aflk ülkesi
çam kokular›n›n bö¤ründe
yaflanm›fl sevdalar›n
umars›z hasretlerin ç›¤l›klar›
çarpar da da¤lara
geri dönemez
kayalar erir
ç›¤l›klar›n çizdi¤i
yüreklerin nak›fl›d›r
kayalar›n suskunlu¤u
âfl›klar›n bak›fl›d›r
ne meram’d›r ne çam
sevgilerin yan›fl›d›r

sevda yolu uzundur hey
sürer binlerce y›l
ne yol kal›r ne kervan
yüreklerde bir s›z›
döner durur

/zaman içinde bir zaman
zaman içimde kervan/
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III.

bozk›rda çiçekler açar
suya hasret
sevgiye hasret ovada
göz yafllar›yla sulamak var ya

gözleri meram yeflili
gözleri meram çay› dökülür
teni bu¤day bereket yükü
elleri çatalhöyük’den
gizem dolu
yumuflak ve bakir
düflünceler sevgiden
ak
    aflk içredir
güzel sevilmelidir
                         sevilir
ama kader kime düfler
yol kimdedir bilinmez
yine de yanar

insan sevince yanmal›
sevgiyle uyanmal›d›r

takkeli’nin dumanlar›
tüter yeniden
konya yanar
meram yanar
külleri ç›plak loras’›n
yeflil umutlar›na serilir
ne zaman
takkeli’ye loras’a dönsem
içimde ormanlar devrilir
ve bu da¤lar
azg›n bakireler gibi
hâlâ ç›plak ve serindir
flamarlar› yüzümüzde
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IV.
/sevda kim oluyor

töre var töre/

gelin olur gelinli¤i karadan

derler ki bakma ard›na
art›k sen gurbete yolsun
geri dönülmeyen
geri dönersen tafl olursun

kervan yürür

kervan yürür de
sevda yürümez
beden yürüse
yürek yürümez

ne fil ne deve
çekilmez bu yük
bu yük
bu kervana çok büyük

dayanamaz
döner yâr kokular›na
uçar yüre¤i kanat ç›rpar

el ba¤›nda gül olmam
el afl›nda bal olmam
hem a¤lar›m hem gitmem
yerim yâr kuca¤›d›r
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V.
/gurbette bafl yerine

s›lada tafl olmal›/

konya k›z›
              yüre¤inde bir s›z›
döner gökyüzüne
gözleri bulutlara yaslan›r
bulutlar ›slan›r

‘n’olayd› yâr n’olayd›
yüre¤im senin
bedenim tafl olayd›’

söylenmeyeni bilir
görülmeyeni görür
duyulmayan› duyar yaradan

dolan›r durur
zaman içinde bir kervan
yollar yol vermez
aflk kesilir
aflka gitmeyen kervan
tafl kesilir
bir yürek var ki
taze atar susmaz
bir yürek var ki
tafltan uyanmaz
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VI.

/türküler yar›m kalmaz ya
ya sevdalar/

sevdalar› da
bir söyleyen bulunur mu
ve hangi sevda tamamd›r
âfl›klar kavuflursa
aflk tamam olur mu

gümüfltepe’nin eteklerinden
dere’ye düfler a¤›tlar
hasret renkli
k›z›l türküler kal›r
                         sevdalara
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VII.
/meram’›n türküsü yeflildir/

yaz akflamlar›
gedâvet rüzgârlar›na
nefes olur k›zlar kayas›
yürekleri atanlar duyar
                         anlar
sevday› sevenler anlar

hasretler buluflur
atan yüreklerin
seven yüreklerin
y›ld›zlar› alt›nda
y›ld›z y›ld›z atan baht›na
söylenir k›zlar kayas›
aflka fatiha türkülerle
ve bir flair a¤lar
söylenmemifl fliirlerden
çal›nm›fl gökyüzüne
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B‹R GÜNEfi ÖRT ÜZER‹ME
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/yaln›zd›m üflüyordum
akl›ma hep sen geliyordun/

65

SÖYLESEM GÜÇ YETMEZ SUSSAM ‹fiKENCE



yüre¤im yan›mdad›r

I.
/ben yüre¤imle yaflar›m

ve gitti¤im yere
yüre¤imle giderim/

so¤uk sokaklarda ad›mlar›m bo¤ulur
ve sesim k›s›l›r kimse duymaz
ben yine yaln›z ben bafl›bofl
bir umut da yok uzakta
sarhofl karanl›klar bana kal›r

bana kal›r yaln›zl›klar
bana kal›r
insafs›z gecelerin koynunda
mehtaba karfl› a¤lamak

ve yaln›z da¤lar›n yüre¤ini da¤layarak
›fl›¤a yürürüm
güneflin söndü¤ü yerden

yorgun ad›mlar›m karanl›klar› çi¤nerken
gümüfl tüller içinde hayalin gelir
koflar›m

koflamam
cesaretim k›r›l›r bana a¤lamak kal›r

bana kal›r alev gibi gözyafllar›m›
sessiz sokaklar›n ç›¤l›klar›nda tafl›mak
bana kal›r
böylesi yaln›z yaflamak
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II.

ne kadar kalabal›ks›n›z
ve ne kadar yaln›z
y›ld›zlar gibi parlarken
bir bakt›n›z
sokaklar ve siz yapayaln›z

hani ya umutlar
hani ya düfller
her bahar nas›l da açard›n›z

do¤mayan umutlar›n flafaklar›nda
ne sokak biter ne hasret
bu nas›l sevda bilemem
sokaklar a¤larken
gözyafllar›m›n gölgesinde gülemem

ve çi¤ düflünce gecenin ayaz›nda
ellerimden kayar bütün fliirlerim
ve sana yazd›¤›m
k›yamam

   k›yar›m
yakar›m bu sokaklar› fliirlerimle
bir avuç kül bana kal›r

bana kal›r hasretin küllerinden
duman duman bir sevda
bana kal›r
uzak günefllere yürümek

yüre¤im hep yan›mdad›r
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sevdan›n ad› yasak

ellerin uza¤›ma düflüyor
bak›fllar›n yüre¤ime
sevda türküleri söylüyor gözlerin
hiç belli olmaz güzelim
bu gece seni sevebilirim

gecikmifl duygular›n ortas›nda
›ss›z ve ›slak adalar›n
f›rt›nal› denizlerinde
yelkenleri k›r›lm›fl
a¤layan limanlar gibi
gözyafllar›n düflerken gökyüzüne
karfl›ma ç›kma sevebilirim

bir duygu sar›yor gecemi s›cak
ellerim titrer ad›n› koyamam
sevmenin ad› m› var
bu sevdan›n ad› yok

biraz flairim biraz geçkinim ya
benim de var yüre¤im
ve sevmenin yafl› m› var
zaman› da yok
bu gece seni sevebilirim

/ay ›fl›klar›nda yüzerken hayallerim
kan k›rm›z› sevdalara bat›yor

bir bilsen seni görünce
yüre¤im nas›l at›yor/

biliyorum
neresinden bakarsan bak
bu sevdan›n ad› yasak
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ve yasak duygular›n
alev gibi saran yaln›zl›¤›nda
yaflamak var ya yar› yar›ya
yasak duygular›n gölgesinde
adam›n içini oyuyor
ve seni tan›d›kça sevmek
inan bana çok koyuyor

/ay ›fl›klar›nda ç›kma
bu gece seni sevebilirim

ve seni sevdi¤imi
y›ld›zlara diyebilirim/

geç güzelim geç vakit geç

hiçbir fley için geç de¤il
sevmek için hiç de¤il
y›llar devrilmifl üzerine
saatler yorgunsa bana ne
ben yafl›yorum ya
                          seviyorum ya
                               yüre¤imle

ve sen güzelim
al beni uçur beni
özledi¤im sevdalara ellerinle

bak iflte resmen diyorum
bu gece seni seviyorum
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bir günefl ört üzerime

/yaln›zd›m üflüyordum
akl›ma hep sen geliyordun/

bir y›lan gibi k›vr›lan
düflüncelerin girdab›nda
karanl›klar› bo¤mak ›fl›klarda
                                         ve aflklarda
sevmek heyecan ya
ya tükenmiflse yürekte
ya duymuyorsa ve üflüyorsa üstelik
bir günefl uzat ellerinle

/yaln›zd›m üflüyordum
akl›ma hep sen geliyordun/

gecelerin derin ç›¤l›klar›
düflerken flafaklara
ve düflerken sevdalara
hasretin a¤›r korkusu
gözlerimde yüre¤im
                           ufuklarda üflüyor
ufuklardan bir günefl
                             yüre¤ime düflüyor

/yaln›zd›m üflüyordum
akl›ma hep sen geliyordun/

senin yolun bahara ç›kar
benim bafl›mda aklar
eylül yapraklar› gibi
                            titrek ve yorgun
düflerken
             seni anacaklar

madem ki dünya yalan
yüreklere sevgi dolsun
bir günefl ört üzerime
gerisi senin olsun
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kimse sevmesin bu gece

kimse sevmesin bu gece
bu gece yaln›z ben sevece¤im
bütün aflklar›n yüre¤ine
kara sevdalar yazaca¤›m
ay ›fl›klar›nda öpüflürken
kumral saçlar›n
gökyüzündeki bütün y›ld›zlar›
avuçlar›na dökece¤im
samanyolu’ndan bir demet
saçlar›na takaca¤›m

ay sals›n ›fl›klar›n›
bu gece sevece¤im
sularda bir yang›n
sevdi¤imi diyece¤im

ey mehtap kimseye söz verme
girme kimsenin koynuna bugün
          ve siz
mehtapla koyun koyuna
y›ld›zlarla seviflenler
durun allah aflk›na
bu gece can›m› buldum

bofla geçen ömrümün
ah› var bu gece
kaç bin y›ld›r arad›¤›m
gökkufla¤›n›n alt›nda de¤il
                                      can›mda
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kimse sevmesin bu gece
yaln›z ben sevece¤im
ve severken ölece¤im
gülmeyen baht›ma inat
bütün hasretlere
ve bütün yar›m aflklara
                                inat
                                     gülece¤im

kimse görmesin yafllar›m›
kan a¤larken yüre¤im
kimse sevmesin bu gece
       son defa
yaln›z ben sevece¤im
ve severken ölece¤im
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kap›na b›rakt›m yüre¤imi

bu gece kap›nda a¤lad›m
sabaha kadar
gözlerimden akan yafllarda
kan k›rm›z› güller açt›
kap›na b›rakt›m yüre¤imi
            belki
belki bir gün seversin diye

ç›¤l›klar›m düfltü
                       birer hançer gibi
ezilmifl kald›r›mlar›n
ve ac› sevdalar›n
kara sevdalar›n yüre¤ine

kap›lar duvard›
                     duvar olmasayd› duyard›
duyard› yüre¤ini çakan fliirlerimi

ve sana söyledi¤im fliirler
avuçlar›mda yumruk yumruk
inerken sa¤›r duvarlara
gecenin ayaz›n› ›s›t›yordu
bilmiyordum gecelerin
bu kadar ›ss›z hissiz
                             ve uzun oldu¤unu

bir düfltü seninle olmak
uzak mutluluklar›n
                         ç›kmaz sokaklar›nda
sensiz yaflamak ay do¤arken
                                        ne mümkün
beyaz mendiller gibi
sallan›rken  y›llar flakaklar›mda
bir görebilseydim masum bak›fllar›n›n
ard›nda kimin oldu¤unu
ve yüre¤inin kiminle att›¤›n›
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benimle oynama atefllere atma
yüre¤ini açmal›s›n
geceler ayaz üflüyorum
nereye baksam hayaline düflüyorum

ben kara sevdalar›n nöbetçi flairi
her gece kap›n› yokluyorum
ve sa¤›r kap›lar›n sessizli¤inde
gözyafllar›mda bo¤uluyorum
bilemezsin kaç y›l bekledim
elini tutmak için
elini de¤di¤in kap›lara
yüzümü sürmek için
baz› geceler kokun düflünce
                                       yüre¤ime
geldin san›yorum aldan›yorum
düflmüflüm atefllere ben yan›yorum

hayat›m›n ad› sensin
sensiz yaflayamam
bu sevdan›n yükü a¤›r
sensiz tafl›yamam

mutluluk uzak diyarlarda
bizi ne kadar bekler
                            bilemem
bildi¤im bir fley var küçü¤üm
seni sevdi¤imi diyemem

bu gece kap›nda a¤lad›m
sabaha kadar
gözlerimden akan yafllarda
kan k›rm›z› güller açt›
kap›na b›rakt›m yüre¤imi
            belki
 belki bir gün seversin diye
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sevdam›n rengi kan k›rm›z›

günefl baflka do¤uyor bugün
                       sevdalar›n üstüne
ve gecenin hasreti midir
güne koflmas›
                    veyahut
âfl›klar›n titreyen yüreklerindeki
eller kimindir

/sevda yüre¤imde s›z›
sevdam›n rengi kan k›rm›z›/

yüre¤imin koflusu nereye
vakitsiz aflklar›n sonu ac›ysa
ve sevmek yaflamaksa
       ve ben yafl›yorsam
                                  sevdam›
y›ld›zlara yazar›m

/flüphelerim var benim mi bu yaz›
sevdam›n rengi kan k›rm›z›/

bir atefl sar›yor bedenimi
ellerim titriyor
her yerde sen vars›n
ömrümün sen ad›s›n
dayanam›yorum
sensizli¤e çarem de yok
ama ç›lg›nlar gibiyim
ve yoluna ölmek de¤il
yaflamak istiyorum
seni yüre¤imde duymak için
seni y›ld›zlar›n üstünde
bir yere koymak için
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/sen meleksin sen peri k›z›
sevdam›n rengi kan k›rm›z›/

y›llar›n derin hüznü var üzerimde
ama seninle mutluyum
bir korku sarsa da içimi
seni kaybetmek gibi
ve seni paylaflmak gibi
kah›r akflamlar›nda yaln›zl›¤›m›
umutlar tükenmez ki
                            umutluyum

bana bir söz ver ne olursun
beni vur kör kurflunlarla
ama baflkas›n› sevme
kör b›çaklar da¤›ts›n yüre¤imi
ama sen incitme raz›y›m

sevday› seninle yaflaman›n
çaresizli¤i vurur yüre¤imi
bafl›m› vursam da¤lara
ve hayk›rsam bütün sevdalara
      seni sevdi¤imi
en büyük aflk benim aflk›md›r

/özlemin yüre¤imde bir s›z›
sevdam›n rengi kan k›rm›z›/
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a¤la sevdi¤im

“çaresizlik boynunu bükerse
ve dört yan›n dikense

bir vefas›za düfltüyse yüre¤in
beni düflün ve a¤la

a¤la sevdi¤im”
-meçhul flair-

bir bilebilseydin
gözlerimden dökülen gecelerin
hasretin kan›na bulaflm›fl
flafaklara uzak gecelerin
nas›l a¤lad›¤›n›
ve kanayan yüre¤imin
sensiz akflamlarda
                          kokunu getirmeyen
kahpe rüzgârlara nas›l direndi¤ini
bir bilebilseydin

sen samanyolu’nda bir y›ld›zd›n
ellerimde tutamad›¤›m
y›llarca beklemifltim
geldin san›yordum
buldum san›yordum
oysa ellerimin aras›ndan
yine hasrete yelken aç›yorsun

kahretsin a¤layan ben miyim
yoksa kaderim mi
yine ad›m ac›ya
yine ad›m hasrete yaz›ld›
gülmek bana haram m›d›r
ya sensiz yaflamak
                          yaflamak m›d›r
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bu yürek bu sevday› çekemez
sevday› de¤il hasreti çekemez
kaç bin y›l a¤lar›m yine kim bilir
kim bilir
           kaç kez gökkufla¤›na koflar›m
sensin diye kim bilir

bir bilebilseydin
seni deliler gibi sevdi¤imi
bir bilebilseydin
ömrümün gözlerinde eridi¤ini
paramparça yüre¤imin
seni nas›l sevdi¤ini
bir bilebilseydin

belki o zaman
“a¤la sevdi¤im” demenin
boynuma geçirilmifl
bir ip oldu¤unu bilirdin
ve belki de cehennem vakitlerinde
ellerinde yüre¤in bana gelirdin

“çaresizlik boynunu bükerse
ve dört yan›n dikense

bir vefas›za düfltüyse yüre¤in
beni düflün ve a¤la

a¤la sevdi¤im”
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sevda atefl renklidir

“çaresizlik s›n›rlar›nda
bir kuru yaprak gibiyim”

-meçhul flair-

hayat›n rengi yeflildir
ya sevdalar›n
sevdan›n rengi atefl rengi
ve sevdan›n renginde
kururuz yaprak gibi

insan yüre¤iyle
insan sevdi¤iyle
                      vard›r
anlamazlar gülüm
bir hoyrat el gelir
                        hayallerini çalar
 bir hoyrat el gelir
                        filizlerini yolar
ve kuruyan yapraklar gibi
düflersin yere
ve bir kristal gibi
                        paramparças›n

hangimiz düflmedik yere
hangimiz parçalanmad›k
hangimiz çarpmad›k
sevdan›n
             ateflten kör duvar›na
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beynimize çak›lan çiviler gibi
                                         yüre¤imize
balyoz balyoz inen sevdalar›n
bedenimizde atefl atefl titremesini
hangimiz duymad›k
                          hangimiz yanmad›k
ve hangimiz anmad›k
sevdan›n ateflten ad›n›
iyi ki anm›fl›z
                   iyi ki yanm›fl›z
sevdan›n kör kuyular›nda

sevmek hissetmektir
hissetmek yaflamak
ve sevdan›n yolu
                        y›ld›zlara ç›kar
basamak basamak

hayat›n rengi yeflildir
sevdan›n atefl
ve sevdan›n ateflinde
                              yanar yüre¤imiz
ve biz kurur gideriz
birer yaprak gibi
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meslek

düflmüflüm bir ümitsiz aflka
benim baflka iflim mi var
seni sevmekten baflka
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yang›n yürekte

her akflam gün batarken
parça parça
                 bir yaln›zl›k iner
sevda ile çöken omuzlar›ma
takkeli’nin ard›na inerken gün
yüre¤ime çöker bir hüzün

hasrete bürünmüfl karanl›klar
yüzüme iner bir flamar gibi
ve yaln›zl›k
                içimde s›ra da¤lar gibi
dayanmak isterim dayanamam
dayanamam baba dayanamam
oturur a¤lar›m

hasretler yâr olur
ac›lar yâr olur
bir sevdaya s›¤maz bafl›m
kimi sevsem el al›r
el al›r baba el al›r
hasreti bana kal›r

mehtab›n kan›na girer
umutlar›m tutuflur
gözyafllar›m ay ›fl›klar›yla seviflir
ya saçlar›n
ya titrek bak›fllar›n
                           düflmesin akl›ma
bir yang›n bafllar gümüflten
diyemem sevdam› gizlidir
ne varsa yürekte
yang›n yürekte baba yürekte
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seni unutaca¤›m

kumral saçlar›n› akyokufl’tan ovaya
bereket bereket savurdu¤unu
ve bir kibrit çakarcas›na
bir atefl yakarcas›na
yüre¤ime düflürdü¤ün gözlerini
                                            ve seni
unutaca¤›m deli k›z
seni unutaca¤›m

bilemezdim deli k›z
masum bak›fllar›n›n ard›na gizlenen
ve bir y›lan gibi sinsi
ihtiraslar›na oyuncak olaca¤›m›
yüre¤imi paramparça edip
bir kenara ataca¤›n›
ve sana söyledi¤im fliirleri
üç kurufla sataca¤›n›
                              bilemezdim

bu gece ay ›fl›klar›nda
bütün fliirlerimi yakaca¤›m
ve seni unutaca¤›m deli k›z
seni unutaca¤›m
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çaresiz bedenlerimizin
karanl›klara düflürdü¤ü
ateflten gölgelerin
                         umars›z flafaklar›nda
yar›na düflen gözyafllar›n›
ve ellerin ellerimde
yüre¤in yüre¤imde
                          ve aflk›m›z
bulutlar›n üstünde dolaflt›¤›m›z
                                            akyokufl’u
bütün meram’› alâaddin tepesi’ni
önce yakaca¤›m
                       sonra
seni unutaca¤›m deli k›z
seni unutaca¤›m

hiç kimse bilmeyecek aflk›m›
kalmayacak hiçbir iz
ve ben
         sensiz
                  çaresiz
                            kimsesiz
yaflayaca¤›m

sanma seni yüre¤imde tafl›yaca¤›m
ben art›k sensiz yaflayaca¤›m
ve seni unutaca¤›m deli k›z
seni unutaca¤›m
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unut gitsin

/unut gitsin seni sevdi¤imi
unut gitsin beni sevdi¤ini

unut gitsin gülüm unut gitsin/

ve dolunay›n yasak vakitlerinde
yüre¤ine yüre¤ine
                          boflaltt›¤›m fliirleri
ve o fliirlerle kanatlan›p
                                  samanyolu’nda
y›ld›z y›ld›z dolaflt›¤›m›z›
ve ac›yan
          ve kanayan yüre¤imizin
                                           ya¤mur gibi
gözlerimizden nas›l akt›¤›n›
unut gitsin

unut gitsin gülüm
meram çay›’na düflürdü¤ün gözlerini
ve gözlerindeki yakamozlar›n
baht›ma parlayan y›ld›zlar gibi
umutlara göz k›rpt›¤›n›
ve ayd›n çavufl tepesi’ne as›lan
sisler içinde bir k›z›l ay gibi
hayallerimize
                   aflk›m›za sinmifl
çam kokular›ndan çizilmifl
kan damlayan yüreklerimizi
unut gitsin

/unut gitsin seni sevdi¤imi
unut gitsin beni sevdi¤ini

unut gitsin gülüm unut gitsin/
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kara sevda ç›kmazlar›nda
yüreklerimize vurulan
yasakl›
          pasl› kilitleri
                            ne cesaret
bir bir k›rarken
ve sen ve ben
                    yani biz
yani yüreklerimiz deli k›z
                                    yüreklerimiz
bir atarken
kan k›rm›z› düfllerimizi
                                s›rlar›m›z›
samanyolu’na gömerken akyokufl’ta
y›ld›zlara as›ld›¤›m›z›
                               unut gitsin

unut gitsin
aflk diye bir fley yoktur
bütün fliirler yalan söyler
ve flairler yalanc›
mutluluk bir uzak ülke
                               ama
yan› bafl›m›zdad›r bütün ac›

/unut gitsin seni sevdi¤imi
unut gitsin beni sevdi¤ini

unut gitsin gülüm unut gitsin/
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üstüme gelme konya

gelme konya
bugün gelme üstüme
hasretin gözleriyle yüre¤ine akar›m
atefller gibiyim seni yakar›m
gelme konya gelme üstüme

sen de¤il miydin
gecenin sisli
                 gizli yerinde
ayr›l›¤a mendil sallayan
sen de¤il miydin otogarda
parlak ›fl›klar›n kör karanl›klar›nda
so¤uk tafllara oturup
                            benimle a¤layan
gelme konya gelme üstüme

sokaklar›na sinmifl sevdam›n kokusu
ve bütün özlemlerim meram’da gizli
umutlar› çi¤nerken ç›lg›n ad›mlar›m
akyokufl’tan alâaddin tepesi’ne iner
ç›lg›n gibi gözyafllar›m
yeter hat›rlatt›¤›n yeter a¤latt›¤›n
gelme konya gelme üstüme

sevdim ulan konya sevdim
yasaksa yasak sevdim
ve yüre¤imi ve ömrümü
                                 yoluna serdim
sevdam›n yükünü çekemedin ay›rd›n
bu¤day›n afl›n kalmas›n
tafl üstünde tafl›n kalmas›n
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vedalar ne kadar yak›n
umutlar o kadar uzak
yâr gitti gider
yüre¤im atefl yüre¤im ›slak
ve mehtaba karfl› a¤lamak
                               akyokufl’ta kaderim
asla piflman de¤ilim
sevdimse ben sevdim
bütün yüre¤imle
                      erkek gibi sevdim
sevdim ulan sevdim

gelme konya
bugün gelme üstüme
hasretin gözleriyle yüre¤ine akar›m
atefller gibiyim seni yakar›m
gelme konya gelme üstüme
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ay vurur yüre¤imi

/ne sen gittin ne ben gönderdim
hep ayn› yerdeyiz/

düflen yapraklar ald› seni benden
alt›n renkli gümüfl renkli
asl›nda hepsi hüzün renkli
dökülürken a¤açlardan
                                gözyafllar› gibi
kan k›rm›z›
               ve ac›
                       ve s›z›

/ne sen vazgeçtin ne ben
peki bu hasret neden/

neden ellerin düflmez elime
neden gölgen vurmaz gölgeme
ay vurur yüre¤imi geceler so¤uktur
üflür yaln›zl›¤›m sesim bo¤uktur
ve ben yaln›zca serseriyim
                                      bu gece

/yolumuz ne ayr›ld› ne birleflti
titreyen ellerimiz gibi/

sen masallar›n kül kedisi
ben yorgun ad›mlar›n serserisi
hangimiz yalan hangimiz gerçek
hadi bakal›m kim kimi
b›çak s›rt›nda sevecek
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h›z denemesi

o kadar büyüktü ki aflk›m›z
yüre¤imize s›¤amad› gitti
ve o kadar da h›zl›yd› ki
hiçbir fley yaflanmadan bitti
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yalan

aflk dedi¤in iki kiflilik yalan
iki kifliye fazla bir kifliye eksik
ve hiç bir zaman olmaz tamam



92

umut

flafaklar› yol eylerim
soluksuz gecelere
bir y›ld›z büyütürüm
gözlerimde sevgiden
her bayram biraz daha

/umuda çok mu var/
gün vursun düflüncelere
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içimde gün uyur

kanad› k›r›lm›fl mart› gibiyim
denizler denizler yutmay›n beni
uçmal›y›m art›k ufuklar benim
flu yakamozlarda tutmay›n beni

gözlerimde kan bir özlem dolar da
e¤leflti¤im yeter sakin sularda
ben dolaflmal›y›m f›rt›nalarda
bir içimlik suya satmay›n beni

koparmay›n beni henüz fideyim
içimde gün uyur bitmez geceyim
b›rak›n b›rak›n beni gideyim
sahilden sahile atmay›n beni

içimde bir yang›n içimde bir s›z›
bu hayat benim mi bu nas›l yaz›
mehtaba dal veren ey deniz k›z›
denizin dibine itmeyin beni

yüre¤imde yang›n beynimde sanc›
özlemin içimde onulmaz ac›
dost bildi¤im sular flimdi yabanc›
gerçe¤im hayale katmay›n beni
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Sözlük

Akyokufl: Konya’n›n bat›s›nda bir geçit

Alâaddin Tepesi: Konya flehir merkezinde antik bir
tepe

An›t: Konya’da Atatürk an›t›n›n bulundu¤u yer

Ayd›n Çavufl Tepesi: Konya Meram’da bir tepe

Çatalhöyük: Konya’n›n güneydo¤usunda insanl›¤›n
ma¤aradan ç›k›p yerleflik düzene geçti¤i ilk yer

Gedâvet: Yaz mevsiminde Meram’dan flehir
merkezine do¤ru esen rüzgâr

Kayal› Park: Konya’da  toplu ulafl›m araçlar›n›n ilk
hareket merkezinin oldu¤u park

K›zlar Kayas›: Konya’da  Dere Mahallesindeki
efsanelere konu olmufl kayalar

Loras: Konya’da Takkeli Da¤’›n bitiflinde bir da¤

Mengene: Konya’da bir semt

Meram: Konya’da ba¤lar›yla ve mesire yerleriyle ünlü
bir semt

Meram Köprüsü: Konya’da  Meram Çay› üzerinde
tarihi bir köprü

Takkeli Da¤: Konya’n›n bat›s›nda sönmüfl volkanik
bir da¤

Üçler: Konya’da bir mezarl›k

Zafer: Konya’da bir semt

SÖYLESEM GÜÇ YETMEZ SUSSAM ‹fiKENCE



M. Tahir Sakman’›n yay›mlanm›fl eserleri

• Bir hayat yetmez (fliir)

• Konyal› Mazhar Sakman’dan türküler (folklor)

• Hasret sevgiden öte (fliir- kitap ve CD)

• Ramazan manileri

• Söylesem güç yetmez sussam iflkence (fliir)
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