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ATE§ DANSI

I.

Atefe diiftiigunu gordiim kadinin
Dans edifini durduramami§ti yine de
Sularla titreyen sabah riizgan igneleriyle
Parlayip parlayip soniiyordu tukenen bir mum gibi
Bahar iplikgikleriyle dokunmu§ giysileri

Solugu alevdi, kizgm kum ?igiydi sesi
Sonbahar kizilligiyla elleri tutufturuyordu gogii
Cennet kentinden cehennem kentine ahlmi§ koprii
Idi viicudunu saran bir ebemku§agi kefeni
Durduramamifh yine de dans edi§ini



§tlRLER

Ne harf ne soz ne yazi ne i§aret
Ne biiyii ne afsun ne iifleyifsanati
Ruhu katrandan damitilmi§ o sicak
Daglann dibinden gelen depremi durduramazdi
Deprem, kollannda bir kuf,berrak veak

Heykeltra§ igin degil, ressam iqin degil
5air i^in model olmayibildi
Gune§e giden ate§in jesti mimigi
Biranda hayati soyimup oliimegirdi
Ne harf ne soz ne yazi ne ifaret ne dil

Yenibir a, b, c. Diigiin. §iir ve yolculugu
Saat saat sona eren tutsaklik

Bir sirrm aynasmda tiiten bugu
Meczuplugun kiyismda goriinen i§ik
Mecnunlugun bahsmda sallanandogu

(1978, Mayis)
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II.

Yazlan go^ettiler denize gommek iqin
Ate§ten firlayan o zehir parqaciklanni
Ki§m kentin kaygeinliginda
Igkibardaklanmn ardinda
Piirtiik televizyon ekranlarmda
Biten o deniz dibine mahsus am yosunlanni

Bitenve gogalan ve hi<; tukenmeyen
Oliim anmdaki bir kaplanm gozleri
Hicaz bulutlanndaki yagmur cevheri
Ya da Kafkaslar'daki kar gibi demirden
Biten ve gogalan ve hi^ tukenmeyen



'0 §Urler

Ne tabiatgildir bu elektrik baliginm kablolan
Vahyin kadranina ?arpip garpip gicirdiyor
Dansmortasinda yanmif saglardan
Bir kehribar lamba aydinligmda notlaralan
Ulu daglara firtinalardir sundugu rapor
Pargalamakiginkiyameteait tablolan

Gelir ve yakalar en olmadik yerde
Gimubirlige batini§ bulanmi§ insanlan
Kanayan yarayi kitlerdoyumsuz derde
Geceyi tersyiiz eden sonsuzlugun boyalari
Sugluluk tortusu gibi birikir goniillerde

Sonbahar acimasiz bir nih gibi gogdelere siner
Yilgi, her kalbi kizaran bir nar gibi gatlatir
Yargi, o difi kartal, ^atilara taragalara iner
Evi^lerine unutulani, hep o unutulani hatirlatir
Ve ancak itiraf baldirani kadehleriyle giin diner

(1978, Haziran)
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III.

Beni gikarmayin kar§isina
Dansiyla ate§eeren kadinin
Kibaki§i yansir giillerde leylaklarda
Benmuhriinu kiriyordum bin bir cadinin
O kendisini kendisi i^in yaktiginda

Aglayifi yankir ku§larda sularda
(^efmelerde dansmin golgeleri kinlir
Giinef, batmazhayalini 9erqeveler her duvarda
Her 9izgi, bagiflamaz bir yazit, onunalmyazisidir
Aklanamam ben de bu taf levha nazarda
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Aklanamam belki ama kaqnadim
Bir omiir boyu sorgu sorgu sorgu
Bilmeceye kar§i sava§tim adim adim
Bilinmeyene kar§i bin bir kurgu
Bin bir yan§a kari§ti adim

§imdi sizi gozliiyorum gozliiyorum
Denizin denizi kestigi kristalden
Ne girdaptir goze goriinmeyen o yorum
Gelecegekapanik, gegmi§i inkar eden
O kadmi sarkittigmiz ate§ten ugurum

Ama gun gelir dans d6nu§ur duaya
Ate§ uzun bir samanyolu olur
Onu ^eker kendisine bir riiya
Fosfor bif kaynagm ba§mda solur
Kanar her ate§i dindiren suya

(1978, Haziran)
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§AiR

Tart kaderini ku§ ugu^larmdaki hafiflikle
Biilbiil otiifiiyle gtil agilimindaki arzuyla
Deniz alti kirmizi ve ye§il yosunla
Atefle hayatmin her anindaki atomu
Formulii Cebrail'in cebinde olan iksirle

Vesen §airsinkelimelerulkesindeki bilge
El salla fosfordan daha i§imi§ bir umut
Zeytinden daha ye§il bir mu§tu
Daha sakin palmiyeden defheden
Bir ^agnyla tiikenmeyen
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Ak ^uhani ort iistiine develerin
Kulaklanni kisip dunya ertesisesleri zapteden
Guveysiz diigiin a§ismda giiliimseyen
Gelinler gibi kinali
Giinliik giine^liksagdi^Iarca yonetilen

Yazisiz bir mezar ta§ism belki
Ama kendisi yazi olan
^agm topragindaki fifreyi soken
Agaran tanin kirmizi yagmurunu ^izen

Git gidebilecegln yere
Kalemden kagittan defterden ote
Kitaptan sonraki sette
Dur ve bul o iilkeyi yeniden

(1981, Nisan)
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BAL

An, bir avu^ altin tozunu alip <;i<;eklerden
Dogerek elmaselleriyle gumu§havanlarda
Agda gibi katarak gonliindeki §ekerden
Ruhunu damla damla biriktirir tan rengi kovanlarda

Bu,gelecegin anlan iqin, gelecekinsanlik i^in
Gelmeleri iginyeni bah yapacak duruma
Insandan arilara anlardan insana bin

(^iqek, bin oz, bin ate§ sa<;an dondunna
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Petek ki, saf bi^im, armmif dikenlerden
(^arpilini§liklardan ezilme ve biikulmelerden
Bir miihiir, bir damga Cennet'ten
Sizdinlmif som simetri Cennet'ten

Nar taneleri birbirinin iginde eriyen
Yildiz ve ay dogmeleri karanhgm yiiziinde
Oliimu hatira sava§inda alt eden altigen
Bahann ay bolunmesi a§k giiziinde

Yazin meyve mumu, sonbahar
Yerle§mi§ serin sularin gogdesine
lnmi§ bin bir konak felaleler bahgesine
Kugultulmiif kuleler ve kahverengi bir kent duvar duvar

(1981)
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KONUK

Ben yillar yili burada
Ba§ka bir zamani ya§adim
Insanlar ba§ka kelimelerbafka
Ba§ka bir gumu§tu aga^lardan dokiilen

Arkama bakamam zorlama beni

Aralar perisi bigme kaburga kemigimi
O keskin kilicinm agziyla
Tatmak istemem o azaptan zehri
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Anilar siz zaferinizi kutlaym gerdekte
Ben beton bir fonda kizgin gergekte
— Neyler ge^iyor gokjdizunden —
Inanilmaz sesler i^in tetikte

— Ulker yildizi gene yerinde
Golge davulunu gune§ dogende —
(^ikip gelecek olan o konuk i9in
§im§ir tasta su sunmak i^in

(1981)
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GAZEL

Riizgar i§idi titredi gig giildu§tu
Tutundugudab tutu§turup biilbiil duftii

Giin dogumundan giin batimma kizardi bahge
Bir bir leylak nergis lale ve sumbiii diiftii

Ne gam dayandi ne kestane ne kavak ne nar
Binyillikginar giiriilgiiriil duftii

Gegti mikiye§ilin sonsuzluk yuklii gagi
Kader yanardagmdan kizil kara kiil du§tu

Vakit gormemifti boyle bir kiyameti
Akilsarardi karardi ruh goniildii^tti

(1982)
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§EHiRLERiM

Gordum Diyarbekir'i Konya'3a Bursa'yi Istanbul'u
Gormedigim§ehirlerekar§ilik
^iraz Isfahan Semerkant
Basra Bagdat§am kaybolmu§ ve karanlik

Bir aninin uzak.akisleri

Kurumuf agacinsararmi? ^igekleri
Aydmligi galinmi? lambanm pervaneleri
Sonmii? bir deniz gibi batik

Sunnu§ bir mezar kokii
Olumun otesindeki toza i§lemi§
^arpilmi§lar tarihinin maketi
Gibi sarhof gibi yikik gibi dervif
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Kentler benim kinlmi§
Kollanm ve kanatlanm

Ak ku^lardir ^agnlmi^
Yaslar §olenine atlanm

Adlan bile ^agn§im yapmiyor
Yeraltma ve gokyiizune
Ve yeryuzii hatirlamiyor
Ve hatirlatmiyor gokyiiziine

(1982)
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iSTANBUL'UN HAZAN GAZELi

Ne yapacaksm plaj yerlerini
Gidelim Kagithane'ye Sadabat harabelerine

§ad etmek igin Nedim'in ruhunu
Agzimizi dayayalim kurumu§ ^efmelerine

«Sinemaya gidiyorum» de annene
Cuma namazma gidelim onun yerine

Bakalim hayranlikla Siileymaniye'ye
Sultanahmed kubbe ve minarelerine

Sahaflarda kitaplann sonbahannda
Erelim gegmif baharlarm menek§elerine

Istanburun kaybolan ge^i§ tarihini tabiatmi
Son kez tadalim ba§lamadan ahiret seferine

Diinyadan daha diinya ahiretten ahiret
Bir kent ki benzer divan fairi kasidelerine

(1982)
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KIZKULESi'NE GAZEL

I

Kizlar ^ikar Kule'den bir giin kizlar gelir
Istanbul'u yeniden bir ipege ^evirir

Bir giin bir ugurlu dogu saatinde
Kizkulesi bir zafertaki gibi yiikselir

Gelecek ogullar iqin be§iklerin en giizeli
Denizde sallanan o kulenin etekleridir

Gune§ der ki: yeniden dogmaga deger
O giinii o kuleyi o ^ocuklan gormelidir

Gecenin gigekleri degince Kule'nin saglanna
Bekledigi konugun sirn ^oziilecektir

(1982)
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DiRiLi§

Yeniden baflamak yazma sanatma
Kat kat olup a^ilmak gok katina

Indirmek yeryiiziineAllah'in rahmetini
Bir giil gibi sunmak diinya saltanatma

Yeni bir zamani indirmek kili^ gibi
Giine? saatine geceler saatine

Varmak Rabbani ile ^ileye kahp ^ile
Miihyiddin-i Arabi ve Mevlana hakikatma

G6k)ruzunu dolduran meleklerin sabnyla
Kaldirmak a§k kadehini insanbk sihhatma

Harfleri ve sesleri sozleri kelimeleri

Kitaplan getirmek Peygamber fitratma

Merhameti imhim en i^ musikisi yapmak
Ve oliimii gevirmek dirili§ hayatma

(1982)
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- Yonun -

A^tim bir fal gibi diin gece kitabimi
Kader me§aleli §iirlerle donandim

(1971)
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- Ku§ -

Seni anmak her giinkii gok armagammdir benim
Ebedi §adirvaiism giin i^inde kalbimden

(1971)
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NINNI

Sana Tanri Armagani
Desem uyur musun yavrum
Gelecegin kahramani
Desem uyur musun yavrum

Goziin gogiin siyahmdan
Gogsiin gune? kadehinden
Yiiziine nur sagmi? Kur'an
Desem uyur musun yavrum

(1982)



§AIRLERE VE §ttRE DAIR

DORTLUKLER

(1982)
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§iirin yazani yoktur
Vardir yalniz okuyani
5air de bir okurdur
Kendi §iirininokuyani
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Ben her §iiri okudum
Kendi fiirim harig
Okudugum §iiri yazmam
Yazdigim §iiri okuyamam
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Online ^ikar hayat yolkesen gibi
Soynlur gir9iplak gider fair
Bir deri bir kemik oteye ge^tiginde
Arkasmda kalir fiir toman kefeni
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Dilimi ^aldm kelimelerimi galdin
Bana ne biraktm kanli soygun
Bu korkung talandan ne umdun
Dugiin bitti bir agit kaldi ortada sade
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5air o biiyiik agit^i geldi diinyamiza
Giinlerce gecelerce aglatti bizi
Irili ufakli olenlerimizin ardmdan

Oldii ve kendi agitmi yazmadan gitti
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§air once kendi agitmi yaz
Binlerce agittan once
Giin gelip saat ^almca
Vaktin olmaz kendi agitini soylemeye
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Ben agit yazmayi sevmem
Oliimdendegil dirili§ten yanayim
Oliimden degil oliim sonrasindan yana
Agit yazmaktan degil mevliit yazmaktan yana
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Fildi§i olumiin i§lemedigi ta§
Dogumumun yiizugiine ka§olsa
Ikinci dogumum olan ruh dogumiimun
Benligieskimi§giysiler gibi gikanp atan
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