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AYINLER



BlRtNCl AYtN

I.

Yagmurun kapandigi bir sesle birliktedir
bid ve gune§. Deniz^ kuf seferlannin depremin yerle birettigi amti.
Nerede Kenfive oluleri havaya dagitan Israbl siirlan, giiller?
Ve eski kasidelerde unutulmii§ menek§eler?
Leylak, matemin bereketi midir goniiller ulkesinde?
Tarihin asmalannda kiragi, ceylan gozlerinde §iddet ^igi.
Kim verecek kedilere trafik bilgilerini,
Kihayadanyla ddemektelerbir yandan obiir yana gegneyi.
Insanlaraali§ik hayvanlar iginguz.
Mevsim dondii. Son giiz. Yok olarak odiillendirecekler

insanhk sevgilerini.
Ziilibn bir hayat tarzidir artik insana mahsus;
trisan^ $eytanm sinekkagidma yakalanmi§ melekkelebegi.
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Bahar, o qagn, kadmi ve erkegi alip tertipleyen
Gecenin bakir dogmeleriyle miihiirleyen
Birinin obiirunde kayboldugu yanli§hk tiirkiisu.
Develerin ve atlann sirtlarmda ta§man,
Sorularm cevabi degil, haberlerin yorumu asla,
(^igeklerden giqeklere iletilen bir bulaniklik duyarliklarda
Toprak sagirdir yagmur mezmunma artik
Sen son vz, son i^aretsin
Ate§ 5dyen, ate§in yiyemedigi semenderden.
Ate§biiyusiinu ^ozen sabir kopriisii peygamberden.
Matematik metafiziktir^ metafizik matematik degil.
Dol metafizigi gagi sona erdi, son buldu insan arti§mm teorigi.
^oban, suriisiinu miizikle erdirirken tabiatiistu yiicelige
Zaman, <;evirdi insan kitlesini kanlmif ve yikilmi§ bir

hayvan ^erisine.
Ah! Ta§ olsak^ toprak olsak; denecek ^ag geldi;
Cermet trajedyasmdan bir yaprak dondii.
Tukruksiiz qevrilmiyorlar sayfalar. Anlamsiz, kahvaltidan

ote zeytin taneleri.
Zekeriya saklayan aga? yok, ortasmdan bi^ilmek i^in bile.
Giiriil giiriil kapilarmi orttu mucize.
Kilitlendi mi agilmamak iizere ^ile pancurlan.
Hileyle mi lehimledi Tapmak goz kapaklanm?
Agir agir kapadi mi goz kapaklanm?
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^i^ek,arkeolojik bir malzemedir artikdiyorsun. Biliyorum, o.
Arkaik bir kalmti, arasmda tun9 ve ta§m,
ln§aatplanlarmda yer alan.
Mezarlara bir ani, son am gibi birakilan
Bir haftalik kitabedir.

§iir igin fazla ham ve ilkel.
Anlikugramalarda one serilenoliimtozu.
Biberibile degil, sade, ziyaret tuzu.

Bagirabilirsin: yagmurayon degi§tirtebilirim.
Bahan smirlandirabilir, garpitabilirim gigegi.
Tabiat benimle birlik degil artik, bir ili§tirme:
Benden bana bir iliftirme,
Bir tatil, izin verdigimbir yaz-ki§ olgusu,bir ayncahk belki.
Bir mozole, bir muze,agip kapadigim istedigim saatlerde.
Diizenleyebilirim bahar matinelerimaden ocaklan

derinliklerinde.

Sergileyecek gii^tejdm eczane vitrinlerinde piknik drajeleii.
...Siireklidirbu duymak istemedigim soylevin
Kulaklan patlatan sirasiz nobetin.
Soguk humman. Tabiati kefen gibibeUne dolayifm.
Yeni§ehvetin. Kuleden kuleye sesleni§in.
Babil'in. Asma yapraklarmda rahip ezifin.
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Yagmurun kapandigi bir sesle birliktedir
Oysa inci ve giine^. Tiirbe ve dervi§
Alifveri§ini surdiirmektedir ne kadar diraisen de.
A3dnbaflamak uzredir her an en alt derecesinde bile.
Halkalanni kemirecek mutlu ejder,
Ne kadar giiglu olsa da di§lerini hazirlami§tir zincirlerine.
Yalvar, g6zya§i akit. Musa'nin asasini
Dirilt, yefert iginde kurumaya yiiz tutmu§ Sopayi.
U^nak iqin yaratilmadi e^ek kanadi.
Yok oylebir kanat Sesini ayarlama bofuna girldn hoparlore.
Birdinamit gibi at kendini granitlerden granitlere.
Pargala kayalan. Bulmak i^in yitirdigin su3ai,
Yeni zamanlarm yoksul dii^lu kuzgunu.



AYlNLER / gE§MELER 11

II.

Degi^mek mi bir mahkiimlugu bir ba§ka mahkCiinlitkla?
Ay ve yildizlarm elleriyle onamaz diinya.
Parlakliklarda degil senin iksirin, §ifan.
Karanliklarda gizli Biiyuk Derman.
Gokgiiniltusu^ §im§ek ve yildinmlarda...
Silahlarmla gogsiimde doldurulmaz bir bofluk a^tm.
Dagildi ayin aynalarmdaki musikinin sim.
Toparlamak gorevini yok ettin §elaleler gigligmi.
Yakacagm i§ik h^la uzak degil.
Mu§tU/ konukluk gunlerini doldurmti§ degil.
Ud ve Keman, asili o me§hur duvarda
Sise batik elleri aramakta.

Sesin bir saattir dunya alaruna asilmi§.
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O saatin akrebi gibi sabah ve ikindi
Dolanirsm bir giinef gibi gogu yeri.
Biryelkovangibi oysa mu§tu kogalar pefin sira seni.
Hesaba geker anlamlandinr, golgenin giinefiizledigi gibi.
Ve milat yilinin bilmem hangi giinii
Ve hicret senesinin bilmem hangi gecesi
Yeniden ba§larsm denemege Samanyolu'na gozyafi dokmegi.
Gozlerin kor olmadiysa e§yaya bakmaktan, ne iyi!
Bak bir kere terketmi§ hangi kutlu eli
Hangi inkarsiizgedndenge(;mi§ bu e§ya kopegi.
Hangi ^irkefe devrilmif tabiat diregi.
Gecikmedinse ah, gecikmedinse, ne iyi!
Yanma yorene bakip durma oyle
Belki de ger9ek zamamvehayafa gomdun gitti^elebi

Ulu bir aga^. §im§ekle 9izilmi§, gelir dogudan vebatidan seslerle
Gok guriiltulerinin e§liginde.
Ama, ne yazik ki,§ehirolii. Natiirmort §ehir. Frigofirik §ehir.
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Ruhunun simgesi olan bir diimanla ortiilu.
Yalnizbir anti - §ehir var durur iqnde,
Bir tiirbe,bayram bi^iminde.
I9kale. Aslanb Cami.
Ve bir derg^ ta^ gibi.
Zincire vunilmtif tapminaevi.
Ve sade isimler kalmi§ alimb sevimli:
Leblebici, tbadullah, Mukaddem,
Sultan Alaaddin... vebenzerleri.

Asib bir kili9olii - kentin iistiinde
Getirip getirip baflarmivurdururlarkendikendilerinin
bisanlar hakkettikleri cezaya ermek kavufmak i^in.
Kan damlamaz goriinmez kiligne yapsa
Bitip tiikenmekbilmez bu karadosya.

Yagmurun kapandigi bir seslebirliktedir
Oysa indvegunef. Ufku dpgudan gelen uluaga? kaplamakta
Ayinbaflamakiizrediryeralti tapmaginda.
Gune§le ve inciyle yeniden tani§ma.



14 CURLER VI

Su ve ate§ yansimalannda
Yenilenen bir anla^ma.
Duvarm gdlge oyunlannda Salomeeriyip durmakta ama.
Kabarmi§ sivalarda Yahya.
Mantar yosim ve hurma
Gdk sofrasi

Tekin olmayan mihrab
Meryem
Zaman metafizikgisi bir ^agia§an Isa...
Yapiftir asaiu Org'a
Biiyiik Org'a Mucize asani ey Mdsa!
Yeniden ayin ba§liyor
Sabir Depremi Limanmda.

Deniz yeniden yapraklaniyor,
Ter dokiiyor incilerce.
Gemiler tikiz sirlarla dolu,
Kalkmak iizre, giindonen saranni§ limanlarda.
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Topragi yeniden kiran
Birkaside gibi ba§hyor ayin;
Yurt savunan bir erin

Oliim toreni gibi sade
Ayin bafhyor.
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iKINCi AYiN

Topragi fazla terkediyoruz artik
Trenlerle otobiislerle otomobillerle
Yerden ayagini kesini§ ugaklar vehelikopterlerle
Oziineaykm deviranelerle
lyice yorgunyeryiizu
Dinlenmesiz

Ki§siz ve baharsiz
Yazsiz ve sonbaharsiz

Tekdiize cehennemler ve yapay cermetler titreyi§inde
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Ve derken birden ^ikageliyor kadm
Nehirlerin iginden yeni bir ddkiimle
Benzersiz olmaya degil benzerim olmaya sava§an
Barikatlardan bahsediyor bana
Bo)aiunda kolye yerine tabanca
Gd^ etmi§ sanki ilkellikten barbarliga
Yiiziinu seyretmek amacinda
Bir kan irmaginda

Nerede kaldi ikindi sulan pastaneleri
Ve fallar fincan uygarhklanran ^i^ekleri
Evlerden tiiten zafer

Sessizce fethedilen iilke

Ev giidi
Karli daglar goruntusii
Gimefin buzlarda bin ^ilgm bebege bolunii^u
Ddnufii doniifumu
Kapali gaifilar tela§i
Diigiin armagani
Kani arkalarmda driran gile
Ki§tathlan omegi

Doniiyoruz done done eiiyoruz ba§ka bir vakte
Ge^ni^ zamandan bir enstantane
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Belimizden ipeksi dokimu§larla tutan bir el
Bizi birakmayan kadm figiirleri
Kabartmalardan gikip geliyorlar
Ve sonra kayboluyorlar birer birer
Ve yine yalniziz kurumuf bir irmak gibi
Sonbahar aga^Ian gibi giplaklik yoneliminde
Kokakola bardaklarmcilaym devrilen hayaller
t^indeyapayalniz ve eskimifmiyiz?
Ayinin i^inde degil miyiz?
Unutma diyor bir ses beni imutma
Kulak ver ve dinle

Kendini bulacaksm ancak bir ayinle
Savruluyor viicutlar kollar bacaklar ve kafataslan
E>u§mu§ bir yere atom bombasi
tnsan olumiinden bir sis igindeyiz
(^elik firtmasmda ve uranyum boyutlarmda
Soluk almak ve varolmak smavmda

Ode bagnmizideliyor bata kargilan
Cigeiimizidelikdefik ediyor yalancibir soyutun kargalan
Tam higligin eu-efesindeyiz higlik bayraminm
Cellat toylarmm idam sonralarmm kutlam§i
Umutsuzlugun §ahdamanndayiz
Birden kurtanci ses gogiin me§aleleri yakla§iyor
Dolduruyor yanimizi yoremizi
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Cebrail gelgitleriyle islaniyor kurumu§ dudaklanmiz
Ay! Ay du§uyor kucagimiza
Birden ne mutluluk bu

Varolu§iin odak noktasmda miyiz yoksa

Ve yine yolumuzu kesen o aldam§lar furyasi
E>iri gorunumlii mezarlar ay kasirgalan
(^ocuklukbuzuUan aysbergler maelstromlar
Haziran patlayi§lan gelmesi bitmeyen yazlar
Ebedi gorunumlii baharlar
Kagamak bakif sarho^luklan
gay bardaklanyla gizlenen tamdik saglar
Ufak suglarm tamkliklan e§yaya sigmiflar
Sayfiye
Kapali pancurlar
Kopukkopuk anilar gune§ golgeoyunundan fragmanlar
Artlarmda cin kabilelerinin ziyaret tablosimu gizleyen

fermuarlar

Geyik suriisii gibi kogalanan aynalar
Uyum ve birligi bozmakta biitiin bunlar
Oysa kurtulmuf gibiydik bir anda
Ve varmi§ gibiydik oliimsuz saltanata
Yeniden ku^atildi kalelerimiz surlanmiz
Giim giim vuruluyor kapilarimiz



20 SBrlervi

Gelip 9atmi§o en onemli saat sanki
Almyazisi ortasmdangatlayacak sanki

Ama donuyoruz donduriiliiyoruz birden degi§iyor sahne
Birkez daha kurtuluyoruz Kur'an seheri seferinde
Ayetler bir ordu gibi kurtana bir ordu gibi
Dagitiyoruz bizi gepgevre saran gulyabaniler demegini
Kadmlann korkuluk maskeleriyle gelen
Ve merhamet damanmizi somiiren

§eytan algilan donemikapanirken
Kollanmiz goge agik veayaklanmiz yokgibi
Bir ugu§un tutkusuyla bir yerden bir yere bo§ahyoruz gibi
Agirsular yerinelavanta serinligi
MevlBUerin yiireginde dogan feibet bardagi klaninm yildm
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UgUNCU AYiN

Bakirmafrabalara doldurdugun ne
Hangi gaga dair i§iklan sana vuran su
Birbengisu ikindisi mi vakit girasi
Nehrin saglanm tarayan kizil yapraklar brtmasi
Ne der neler soyler neden dolanir
Kaybolan gar§ilar gevresinde
Kurumnf kanlan hayal ettiren gefmeler ertesinde
Grevlerden hangi gigek tozunu toplar
Aglarm tencerelerinde tuz geometrileriyle oynar
Nasil bir kristaldir bu bin pargaya boliiniir
Kaynayan fikirdayan suda yenidoi derlenip toparlanip goriilur
Su tuz ve kemik ate§in gilgmhgmda
Yeni bir du§kurarlar20. yiizyil kizginligmda
Yikun giiruyuf ve gokii^dumanlarmm ve sislerin ardmda
Toprak bir kezdaha gebekabr iitopyalarpanayirmda
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Tabiatin kalbine kiiifun sikip durmada
Altin arayicisi seriiven avcisi gangsterler
Sonra oylan darmadagm edilir ozgur tutsaklann
l§lereksiksiz kaniinu gizli odalar logaritmalarmm

— l)d ama doshim konudan uzakla§iyorsun
Bunlar 90k yabana bana beni ger^egimden ayinyorsun
Zeytinaltlan deprem gozlii deniz
Altin yataklara devrilen giine?
Yazm yiiregmde yuvarlanan
Buz tekerlegi ay
Daglann fisiltisi
Bah^elerdeki cermet saatlerinin tik taki
—^Ah ne yiik gramer —
^evremi dolduran fairler
Homeros Lebid Firdevsi §eyh Galib
Mevlana Goethe tkbal
Ne yiice aiut ^aglara kar§i
Benim dedigim ebedi bir iklim
Senin dedigin degifen durmadan degi§en mevsim
l§tebak bir bulut geldi iistumiize
Mutluluk geldi listiimuze
Artik ye§ile tiirbelerin ye§iline galiyorgiysilerimiz
Yeniden kadifeden bir iilke kentlerimiz

Kentlerimiz du§uk gocuklar dogurgani
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Son taniklar ku§lar nereye gittiler diyorsun
Sonra onlan soyutun metafizigindekebaba geviriyorsim
Sayi panigini imutma
Depremi gokyiiziinde degilyeiyuziinde ara
Sen olumii bir ayna gibi kullaniyorsun
Onnnla arana perdeler qekiyorsim
Sen hayati bo§altirsan
Oliim aynasinda aksin mi kahr
Oliimun tekdiizeligine dalmaya§amm devrimdligiyle gonen
Olumsuz sembollerle oyalanma yalm ve gplak ger^ege bak
Dogxmun batmmOrfeus ve Panlannibirak
(^irpinma bo§una teslim ol kader virtuozlerine
Akd mimarlarma irade atletleiine

Yalniz oliim mezar kazmaz mezar kazilir oliime de
Birboydan boya bat bati selsebillerine
Yeniden dog ol kendi kendinin ifildagi
Kir seni senden eden eski bardagi
tzinden git ^agm fatihlerinin
Merihe el uzatan olaganustiiliikler erinin
Birkere koptun geqni^inden geriye donme
Eskisaynlildar hummasma du§up sonme
LSnetolsim an beylerine diyebilirsin
Ama eriinde sonunda onlarm golgesindesin
(^iraklikla ustalik arasmda bir ugurum var
Diigunden diigiinedegi§ir kurdelalar
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Bir aptallik ^er^evesigibi gegmesin agzma kelimeler
Nene gerek yer ve gok otesi velveleler
Omrunii hayatla doldur bogulma oliim irmagmda
Birsam labirentlerinde kaybolma en verimli gagmda

—l)damadostumkonudanuzakla§iyorsun
Biinlaryabanci bana beni gergegimden ayinyorsun
Gune§ varsa ay da var golge de var
Hi? bir i§ikyerini tutamaz gereginde bir mumim
Firtmah denizde gemin par?alanirken sen ba§ka misin
(^ocugunun tabutu arkasinda
Mezarliga dogru yaklafirken sen ba§ka misin
A? kalmaktan ote yok mu hafakanm
Kar§iliksiz?arpmayi bibnez mi senin kalbin
Kar§iliksiz galkalanmaz mi senin kanm
Sen iyiden iyiye gelmifsin oyununa §eytanm
Son eri de kalsam oliim kalim sava§mda uygarhgimm
Yilmam geri donmem bekgiligini yeglerim mezarligimm
Hayat ve oliim tabiat ve tarih i? ve dif Mem
Igi^e birbirinden kopmaztannsal bir ger?eklik her dem
0? merdivenli birminaredir ar§tan bofanan §eyler
Bir hilMe?ikar sonimda butun ya§cinan §eyler
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Ne kadar dalsam da goklerin ve sularin derinligine
Gozlerim kagirmaz yeryiiziinde kanncalann en hurda

kimildani^lanni bile
E§yayave insana yeni bir maya katan
Kiyamet mercegiyle uyarli dirili§ a§ismdan
Bu son ayinin bsiltisindan
Yenibir soluk gelip ufkumuzu sannca
Yeni Diizen'de bulu§acak aga^ ve insan
Toprak ve su ta§ ve kannca
Artik mutluluktur ve mutlulugun otesidir bu
Tann'nm goziiyle baki§ penceresidir bu.
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DORDUNCU AYiN

Viicutlar bir doniifle erir bengisudur kaybolu§ pelerinleri
Sel^ safinda toplamr kalbimizin muminleri
Eski mimarlann avuglarmdan akar gibi
Sizar pancurlardan giinifigi lo§bir amentii omegi
Baglarda sarho§luk iizum salkunlarmdan tafar
tnsan dogar bir kere daha dogar soiisuz dogu§uya§ar
Gelecekler yansir kinlmi§ antik kristallerden
Ses ve ^izgi mudzeleri goklerin avizelerinden
Ineryere yalva^larm uygarhgihalinde
Tufan sulan basar her yeri
Ama islanmaz dervi§lerin etekleri
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§eyhin postucanhdir §eyh kaybolur o canlanir
Depremde Mekke Medine sallanir
Bagdatve §am yerle§ir kofelere
Istanbul sa^ilir son define gibi orta yere
Her insan bir dervi§tir
Her inanan ermi§tir
Diifer yalmayak ayinlerinyollarma
Gozti mihli ayagina
Gonlii mihli Tann'sina

Birakmi^ kendini sel^ riizgarma
Kurulmuf algakgoniillulugun Romaarabasma
Gider llahi Site'nin yurtta§ligma
Nice mimar mermer keser
Nice iistad stitun diker
Nice karde§ alki§ tutar
Koyula^tikga saatler
Ayin bir kurban ayini
Olup dirilme toreni
Riihu diriltme §oIeni

Namaz sultan bir at olur
Oru^lar kanat olur
Biitiin yollar Sirat olur
Kollan baglanir §eytanm

Arkaya atarak dogujrubatiyi
—gogsunden kansizanbir giivercin —
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Yavrusimu kaybetmi? olmaktan
Yasa batini§bir anneyken toprak
Kopriilerdengegerken batan giinebakanlar
Lalelerin yumurtasmi kiran ticaret ata§eleri
Arkasibo§ bir dama merdivendayayanlar
Geriye doniip kaynagmi yakan nehirler
Gecefirtmasi suda bogubna provalan
Ve benzerlerini arkada birakarak

Yenibir ban§ duzeyine gikmak
Secde g6rmu§ almlar ban§ma ermek
Kurtubasondiigunde goruniir Muh)dddin-i Arabikenti
Tatar ordulanm gomen bir Mevlana Siliieti
Selamselamyagmurlar indik^e goriinmezlikten
Selam selSm eridikge ta§ karlann kefeni
At bir adim daha diinya ^okmu§ de olsa omuzlarma
Pamnkgibi atacaksm onu Hallaa olacaksm di§ birikimlerin
Nesimi gibi derisi yiiziilecek denizlerin
Daragaa yaradilif sarkaa diinyayisallayanasilif
Dirilifbe§igi i§iga gikan o gocugun yiizii
Gerilen tel §am ve Biihara arasma
Semerkand ve Bosna arasma

Tekrar sil butiin levha)a
Yuriiyen tsmail'i goreceksin babasinm yanmda
Susami§ kertenkeleye aciyan
Kendi almyazisinm otesinde
Ve Ibrahim sirtma birkuf gibi konmu§ gelecek zaman
At bir adim daha tarih bir metafizikgibi
Dunyayla birlik 9okmu§ de olsa omuzlarma



AYlNLER / gE§MELER 29

Saginda dogu kitabeleri
Solunda Helen harabeleri

Makinalan ezerek ilerle ilerle kader gerisi
Darmadagin et hatiralar haritasmi bile
Emme higligin ve faniligin zehirli memesini
Acikmayive susamaja ogren yeniden
Bugday suninasmi bil bo§una donmesin degirmen
— Sonra kendi kendini yer degirmen ta§i —
Tann igin olsun yalniz doga ve insan sava§i
Ustiin bir ban§ ve uyum degi§iminden
Bir 6z kazansm bu kavga yeniden

Ey kalb giivenligine er butunle§ surunu onar
Narlar sarksm eskimif ta§larmdan
Oliimiin otesinibir rebab gibi ^al
Seving§im§eginiindir aglayif pmarlarma
Kavu§ eri§ilmemi§ daglarm ozgiir havasma
^am ve qnar sevdasmi tazele ufuklarda
Mutluluk karmcalanmalari §eihdamarlarda
Kiyametkopmakta fakat sen iistiindesin mah§erin
Yayili§ ve dirili§ sergileridir sesin
At kopek ve maymtin dagiliyor son fecirde
Kediler mermere d6nu§uyor evlerde
Akfamlar buyiiyor minicik kedilerin gozlerinde
Kolgeziyor depremler yiizyilmkentlerinde
Depremi bek^i yaptm Tann ociinun bekgisiyaptm



30 §11RLERVI

Fabrikalan aldm uyumsuz bir yan§m gemberinden
Haviizlarm kiyilarma d6nu§ ftskiyelere agilifyeniden
Kem kiim etmesin artik doktorlar doktoru

Bu bafka bir nabiz ah§i bafka bir kalb vuru§u
Slogan gagi tukendi tammlar yenilenecek
Yeniden i§te bugiin i§tebu ay denecek

Ku§lar dirildi tepelerde ve tepeler olumden kurtuldu
Yeni Maske gaz zerreciklerini tuttu
Tann'dan ba^kasi kalmadi bir bakima
Her fey birden yok oldu O'nun karfismda
Her fey yeniden var oldu O'nda
Ve sen yeniden ayak bastm dtinyaya
Apan bir goniille
Tur'dan inen bir akil

Mirag'tan donen bir ruhla
Yeniden agiyorsun kapilarmi Kent'in
Sozii uzatmanm yeri yok inan bana
Tek kelimeyle: dirildin soyleyeyim sana
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BE§lNCi AYtN

Dili dedikleriniz olii, olii dedikleriniz diri

Sonbahar yapraklan gibi dokiiliiyor diinya terleri
Miicevher saatler ayin yeri duvarlarmda kimildam?
Lete'de degil Ganj'da degil Kevser'de 5akam§
(^in ressamlan doneminden rum ressamlan donemine ge^i^
Daha sonraki donemde de gonlii anhp geni§Ietip derinletif
Hiidavendigar onune diz gokmek igin izin bekleyi§
Birbuhurdan gibi yayilan bir koku
Havariyun ve sahabe havasi tuttu ufku
Oz yafam oykiisii ve 5zele§tiri dosyasmdan dte
Yeni kagitlar imzalandi yeni bir smir golgesinde
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Insanve melek yakinm yakmi ikidakika gibi
Birbirini kovaliyorlar ney ve sema gibi
Bir fisilti sozden ote ve sesten ilerde
Melek kanatlannin yandigi yerde
Yonbir ilkbahar gibi tazeliyor 9i^ekleri
Saksisiz bah^esiz snsiiz gune§siz menekfe ^ekirdekleri
Leylak saklan bitiyor selam makaminda
Eskilik nedir bilmez o post civannda
Oliiler bir bir dirilip gelmi§
Kurt ve kuzu karde§ kesilmi?

Yeni bir bah^eyediiftiik gune§ ozsu kesilmi§
Salkimlar salkimlarm iistiine devrilmi§
Ebedi etkili bamba§ka bir §arap iqilmi§
Tapmakanit arutbir seherdeerimi§
Yataklar iizerinden bir fecir geqmif
Kiituphaneleri 6rtmu§ gigle donanik incir yapraklan
Almyazisi levhasinda titreyi§ dola§mif lirperti gezmi?
Kemer ve kubbe olmu§ omuz ^izgileri
Kopriiler daglarmiistunden a§mi§
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kalblerin ontine gelecegin sayfalan
Merheminen yakicisiyla daglanmi§gegnifin yaralan
Et ve Slituygarligmdan otede
Gdlgeve gonintu savmdan ilerde
Tepi ve diirtu ydnsemesine aykin
Musikinin kanatlan gibi yefil ve san
Kirmizi mor biitiin renkler bir bir

Gtin i^igmda fSni olmaya gitmektedir
Tann'dan razi olanlann $6lenidir bu
Vaktin kiligtan keskin son torenidir bu

Su ku§ ^i^ek havayi yoklayan agag
Mezar ve balkon fabrika bacasi ve kuleler kulesi

onlerine eksiksiz artiksiz bir soira gibi
Giin batimmdan sonra dogmu§ olanlann

Yeniden dogarak dogumu aklami^olanlar
Baliginkaminda ge^len nice giin ve geceden sonra
Ink^ kentinin ortasma diifenler
Ancak onlar boyle bir sobraninba^miman
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•Bunlar dirili$ erleri erenleri pirleridir
Kucaklarma diinya kesilmi§ bit baf gibidevrilir
Ruhlannm akustigi saglansin diye
Ar^ta ^mlayancezbesesleri dev^irilir

Sabahlanuyani§lanniseldmlar horozlar
<^ig yagmur giinifigi ve riizg^r
Kifneyen atlann gozlerindecanlanankivilcimlar
Onlarmgizliceimetinden yansimalar

Varoltifbaharmm yikilmaz stitunlandir onlar
Kar^ilannda beliren korku ve urkiintu seli
Dtinyaya ve putlara tapanlarca hazirlanan
Kavruk yellerlegelen bir sonbahar

Ki§ ve sonbahar da gerekli bu tabloda
Yazi ve ilkbahan belirtmek

ger^eveleyerek keskin ve kesin
^izgilerle renklerle atelier ve sularla
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Kizgmlavlar ^agmdadir arbk ayin
Yandi rahibin ziinnan sanldigi veli dibbesinde
Ve(ocuk oz annesinin siit ve memesinde
Gormektedir gergekle^tigini du§ledigi Slemin
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ALTINCIAYIN

Ve Tann goriinuyor artik
Ve Tann onlardan razidir artik

Sagihyorbir hazine gibi ortaya
Gizli bir hazine gibi ortaya sirlair
Dayanmaz oldu bu a^ilima aynalar
Kinhp dokiilup yokluga kan§tilar
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Uzaktan yakmdan camilergeldi
Gecemize i§ik tuttular mmn ve fener gibi

Ve dted^ kurban edilen ko^ geldi
Giydirdik makam postunu ona
Meleklerden annagan bir gumu§ tepsi
Gibi ay sunuldu bu olumdirim kutlamasma

Me§alelermnagmin ^ilgm§elSlesiyle
Bogufuyordu gordtimbatida asmabsaatinhayaleti
Batipbatip gikiyordu tutknlu bir depremde
Sergileyerek ^ehresini ge9mi§m ve gelecegin sefaletini

Son irmagm otesi a§k yazlarmm durgun gogii
Cennet kitabi ve kitap cenneti
Sinir taflarini yakuta dondiiren yagmur taneleri
Nasibimize mi dufiiyordu ayin sona ermeden once

Teslim olu§un ginlayan sesi
Teslim ali§m kaynayan ah
Ko§uyu bitiren yan§ ah
Gibi duruyordu yaniba§imda her bir ayin eri
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Yorgunluksuz hi^ ko$mami§casina
Nefes tuketmemi^^esine
Alev almami^gasina
E)uru§yerine ula^mi^ bir sava§ ati

Ko§u ifaretlerini
Yan§ ddullerini yakmami^asina
E)irili§ i§igirunvurdugu kutlu evin oniinde
Duran bir ko§u ati

Dunya}^ teriyle birlikte
Gayb ^izgili teninden
Difan ugratmasini bilmi§
Kendi zaferini a§mi$ §ah at

Nice ge^itlerden
Tehlikeli ddneme^lerden
Puslardan ve sislerden

Yivlerden donen bir kurgun gibi gegen
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Kabartmalar kabartmasini

Bir yaz giinii pancurlan gibi aralayarak
Hedeft^tasmda
Ni§an alman yen
Ate§e^evirenbir ok

Gibi atilarak solduran biitiin renkleri
Siyah-beyaza d6nu§turen
Ney olup iiflenen
Sema olup donendondiiriilen
Baki§ ve dumf 99ekleri

Giiller leylSklar ve menek§eler
(^evresinde donen
EMrili^ tacini oren
Son nisan mahferinde

Arbk ne korku ne umutsuzluk
Taze Ifiklarla
Giinefkili^lan denizsoluklanyla
Yeniden^iziliyorufuk
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Yalniz yerde degil
Gokte de anlatiliyor menkibe
Sona eriyor ayin
Sona ermeyen ayin

Olup biten bu ebedi an macerasi
Olacak olan maceramizdir da

Vaktin defteri kapanmadik^a
Evren toman a^ik kaldik^a

(1976-1977)
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gE§MELER

I.

Benim yalnizhgimdan
Damitilim§ ^e§meler
Kurumu^ unutulmu§
^e§melerin aki§iyim
liisanlik i^inde

Ay gonnezonlan onlarayi goriir
Aydan haberlidirler
Soylediklerinin ^ogu
Ay hakkmdadir
Aya dair
A5nn tarihine ait
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Fmdikiili Mehmet Aga
Q!e§mesi
— Silahtar Tarihi'nin yazan —
Yenilmez karpuzlar
Aa salataliklar yikami^tim suyunda
l^ilmez
Bozuk suyunda
Gece yansi
Ayi^iginda
Yaz ay ve ben
Silinmeye yiiz tutmu§ yazi
Oliimu hecelemi^tik
Ortaligi dolduran sesinde
Ta... a§agilarda olan yahra
Bir tiirku soyliiyordu
Oliim dtesinde a^mi^
Menek§eler kimliginde

Oliiydii insanlar
Yalniz yafiyordu o yatir
Ve o ^efme
Ben de

Sirati andiran bir ^izgide
Soluyordum, devrildim devrilecegim
Hayati ve dlumii birlikte
Ayni ge^mezlik ve degi§mezlikte
Ayni yenilik ve tazelikte
lirpererek ge^iyordu yarasalar
Uzaklardan

Beyoglu'nu bir telgraf gibi
lleterek birbiiine
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II.

Eski zamanm kartvizitleri

Gibi birden uzaxian oniime

Birden en iimmadigim bir anda
Vehi9 beklemedigim bir zamanda
Birden beliren bir k6§ede
Birden kar§ima ^ikiveren
Terkedilmif unutulmiif
Eski zaman ^ejmeleri
Ruhumiin hiyeroglifleri
Gonliimun gozulmez §ifreleri
Oliimsuz bir uygarligm
— Ah, ne gelifki —
Oliimsuz kitabeleri
Sonsuzlugun mezarta§Ian
Oefmeler
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^imdi anhyorum ni^in
Eski ^irler onlarm
Yapimina
Tarih diijerlerdi

Kendisine benzedigini
Bilirdi §air bir ge^menin
Onim dogtimimu kutlardi
Boylece §iirlerle

Bilirlerdi ^e^elerin de
Kendileii gibi
Topltimvin ortasmda
^agildayip durdugunu fairier

O insanlarm susuzlugunu giderir
Antir ellerini ayaklanni
$air de giderir ruh susayi§im
Yikar girkefe batnu§ insan ruhtmu

Ama ikisinin de almyazisi en son
Unutulmak terkedilmek

Sirrolmak

Ait sayilmak eski uygarliklara
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III.

Eski zamanlarm durmu§ saatlandirlar
Ne zaman durdular

Kim durdurdu onlan

Kim kesti bu ne§eli ^ocuklarm sesini
Kim susturdu o canim ^e^meleri

Ruhun ve kaderin gune^ saaderi
Sesleri ayarhydi bir uygarligm
Tiikenmek bilmez bir ^agda^ligm
Gecelerine oynayan golgelerine

Ruhumun i^inde durmadan
A9ik gibi duran babya
Fakat doguyla konu$an ^e§meler
Eski zaman inceliklerinin kapisi
l>ogununbabnm kapisi ^e^meler
Biryagmur ruhuma 9seler
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IV.

Yunan §airlerini bilmem ama
— Onlar daha ?ok uzmamdirlar nehirlerin
(^efmelerin dilinden anlardi
Latin §airleri

Kimi diller ku§ sesi
Kimi dil ;e$me sisi
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Eski uygarliklar ge^mesi
Riihum

batar o dogar

Kan dogmeli
Orkiitiicu bir gecelambasigibi
Ansizm ^ikar karfima
(^e§meler ve ruhum Ulu Kent'te
Birk6§eyidonerken yapayalniz
Gece vakti

^agi geride birakan
Ve yosiin
Ve magara
(^e§me bir pencere uygarhga

Q!e§meler kapali kapilan eski giinlerin

Aga Camii'nin yanindaki
Baklava bigimi
Difa dogru bombeli
Direni§bu
Bir velinin kerameti gibi
(^agdifi degil
(^ag a^an gag a§an
(^agigeride birakan
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VederkenOsktidarTophane
ICabata$ ve Valide^e^me
Sultanahmet Sofular

Her yerde ve her zamanda
Aiut gibi ayakta
Ehirabilen

Ta§im kirarsmiz ^e§melerm
Ba§mikirdigimz gibi §airlerin
Ama onlar

Yagmurlaria akrabadirlar
Yer konugudurlar goklerin

Haber getirirler
Diplerinden daglann

Sesten lambalardir

Sihirli lambalan tarihin

Alinlarmda tugralan sultanlann
Sultan Ahmed-i SSlisin

Sultan Hdmid-i Saninin



AYlNLER / (;£$MELER SI

V.

Ses ve §afak
Toprak ve ogreti ve ba§ak
Gece ogretisinden giimd^ tiiylerle ddnu§
Bir kere daha 3dikselen gefme
Efyada gtiliin yakildigi aci bir §dlende
Kahraman

Mezan ^izgile^tiren sabir ajnnde
Bagnmizdaki karanhk ufku
Kutsal bir kitap geni§liginde
Aydmlatan dirili$ depreminde
Zaferde
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Karanlik yuzlii kahraman
Ayinini yenileyerekeski 9e§mede
I§iga bogan kendini ve son ati
O at ki zafer taki

O at ki der

Geceyi dinle
Sese uy
Kalbinin sesine

O at ki der

Yeni iz

Yagmurdan once gelir
Ayi kirar yumurta gibi
Ve ddker iistiine eriyen mermerin
Gumu§ tenli ge§melerin
Ay kanfir gogdelerine

^e§meler e§yanin arkayuziinim
Fotografini ^ekerler
Olaylann ge^mi? zamanin
Toplumun ve tarihin
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O at gefmeyle birle§ip bir koro olur
Ve koro sesmi )aikseltir:
Gwe§m ozel olarak yaktigi
Yapraklanni kizilla^tirdigi
Kestane ihlamur ve karaaga^larla geyrili
Ayasofya')a da kat Riihun E>irili§ Kenti
^iirinin igine
Gorkem dolu tarihi ve metafizik bir goruniim
Kazandirmak igin tilktine

(Kulis I:
Pencere ayn bir yakit olabilirdi fiire
Araya girerek
Bir dmyadan bir ba§ka diinyaya gegi§degil mi?
Kelebek cami kiramaz ama

Onu diinyasma kavu§turabilir
Pencereyi a§arak gizli ve kutlu bir el
Kilitli gekmeceyi
Miicevherat dolabim kurcalayarak)
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Ve

(KulisU:
Dog kendi gefmendoi kendi uygarhgmdan
Agacin topraktan
(^i^eginagagtan
Suyun dagdan dogdugu gibi)

^efmenm $ahdamanm
Birkere daha zorluyor
Tarihin geperi
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VI.

Ve koro sesini yiikseltir:
Gel! Sen denizsin neden ^ekildin
Inanamaz hi^ kimse senin kuruyu§una
Senin tukendigine inanmaz hi^bir kimse
Bir kifi kendisinden
Ve kendi etraftnda donmesinden
Meydana gelen
Du§ gemberlerinden mi ibaret
tnsw bir kitlik mi bir bereket mi
Neyin kitligi vebereketi
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Once^efmelerden uzakla§tirarak
Sonra ^e^melere ko§turarak
Oe§melerin ^evresinde dondiirerek
(^e§medeneylerinde kavurarak
tnsana kendinibuldurur ermi§ler

Ve du§lerinde ge§melerikogalarlar dervifler
Biliyorum gdkte dogdular
^im^ekler yildinmlar ebelik yaptilar
Giinefler aylar dadihk onlara
Gogiin spermalan gibi sa^ildilar yerj^zune
Topragm derinliklerinde akip piftiler
Toplanip buyudiiler
Sonra bir 9iki§yolu aradilar
Ozledikleri gune§e ve ye§ile
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m

Kimi zaman ^e^meler
Karagozii bile §airle§tirirler
Ve karagdz soz arasma siki§tinr
"Acemi sakalann elinden neler geker horhor ^efmeleri"
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vni.

Y9 ben gidip bir ^e^meye kapansam
Ya ^efme bana a^ilsa
Ya9e§me gelip bende kapansa
Ya birlikte bir agit olsak
Kurumu^ bir agit
Kurumu§ bir kan gibi
Insana ve kente

Kadikoy'de Osmanaga Camii'nin yamndaki
Buru§turuhnu§ bir kagit gibi
(^urumu§ sebzelerle yemi^lerle
OduUendirilmif
Ruhumun dz penceresi
Ostiine kokmii§ isyan aBflerinin asildigi
Yavru kedilerin kdpeklerin annesi
Kimsenin farkma varmadigi Ulu <^e§me
La3ak degiliz biz senden af dilemeye bile
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Ve sen Kantmi Sultan Siileyman'm adini tafiys»«»
Qnun kadar algakgonullii dort yiizyillikqe^me
Ta§iyorsun her yerinde
"Tamir yapilir" levhalanm
Plastik veya naylondan pasli teneke veivirzivirdan
Bit takim yeni zaman kolyelerini
Esir olana zincirini ta§imakyara§irbilirsin sen
Hi9bilmediginbir hayati ogreniyorsun
Kdlelik ve u§aklik bodrumunun gizlidersi
Yapiftuihyor qile balmumuyla o kutsal alnma
tdam fermanin gibi

(1975)
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SABUN YASI

I.

Kadm azaltir gocuklan i^in

KtiUanmasini yabancilan gen^ gordukge
Adam konu§urken eli kaybolur kizlarla
Neden getirme)^ imutmasm

Ni§anli sabtm demesini

Bilmeyenlere denir

Ben ya§arken kirli

Ne kirli adamlar vardi

Yikadilar sonra anladim

Olii oldugumu
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IL

Yikadilar sonra anladik olii oldugimu

Alip goturdiik gelin gibi ogleyin
Kesipdurduk resimlerden geyikleri
Ku§lan baliklan eski ^i^ekleri

Ni|anh olii nedir

Bilmeyenlere denir

Dalgm bir vaktinizde
Bozmayasiniz diye gelenegi
Ta^lara bagladigimiz
Siz yunmu§ oluleri

Ne a§ki ne ne§esiyle

Diinya

Onmakta bizi

Gelin gomun ban

(1957, Eyliil)
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TELEFONFARKI

Ne mum ve ne deniz

Ne ate§ ustiindeki mumya

Ne aptal ^irlerin turuncu heykelleri
Alikoyabilir beni

Bir huzuru telefon ederim

Ostiminsanlarm hazirlayageldikleri

Ostiminsanlann hazirlayageldikleri
Dunyaustii dallan ve gi^ekleri
Melek melek ar§a ablan putrelleri
Ekleyereka$k kalesinde birbirine



AYlNLER / gE^MELER 63

^e§melerden telefon ederim ben
Sebillerden tiirbelerden

Saray toz ve dumanlanndan
Almyazismdan

Ah benim devrimimin son anit gibi

Tabiat veya insan olii veya sag
Kilcal damarlardan §ahdamarlara

Qglafan ^glik ^ighga ^agnsi

(1957)
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