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LEYLAILEMECNUN

(^ol. Gece. Ay. ^adir. Sofrada Baba ve misafiri bir yolcu.)

Baba:

Ihtiyarbizebir fey de.

Yolcu:

Size ne diye5dm
Ekmeginizi yedim
Hep iyiliginizi isterim.

Baba:

Anlamak istiyoruz bir par^a gelecegi
^ok gun gordtinuz
Buyiik kentlerden ge^tiniz
Bir par9a aralayabilir misiniz
Bizimi^in
Zamanin orttugii perdeleri?

Yolcu:

Bana giiveniyorsunuz, tefekkiir ederim
^ok ulkeler gdrdiim,
^ok fehirlerden ge^tim.
^ok karanlik sdzler ifittim.
^ok aydinlik jruzler gordiim
Ama hi? bir yerde
Kaplamadi i^imi
Bir duygu
Buralardan ge^erken
Beni kavrayan duygular gibi
Ufukta bir toz var bir kiyamet sanki
Agilan bir gtilun kizilliguidaki etki
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Dogumlaoliimunboylesineban§tigi
Gorulmemif masallarda bile belki
Sir ders, meleklerdeki bilgi
Bir konu^ma^ ku§ dill.
Birgulumseme, qi^eklerin iirpennesi
Biraglayi§, ta gogiisteki
Kemigin eriyi§i.
tge al^ gozya§lan
I^damlalan
Bir sava§^ zafer saymak yenilmeyi
Ne ileri gidilebilic
Ne geri doniilebilir
Biryuruyu§, ^olun en derin yetenegi
Ne mudu size^ anilacaksimz
Yeryuzii zaman yiiziinde -
Kurumu§ bir yemi§edonunceye kadar
Batmcayakadar insanhgm alinyazisi gune§i
Ama ne yazik size^ siz ^ekeceksiniz
Belki biitun insanligm
^ekmesi gereken ^ileyi
(^ok azbirvakit i^de
Ay doner, siz yatakta donersiniz.
Baharlargelir, siz dlmu§sunuz dirilmesiz
Adanmzm ustiinde u^an hangi kaderin perileri
Dogu gonderiyor §imfektendnlerini
Batiningiin ate§indepi§mi§ devleri
Sizin iistiinuzden ge^ecekgok guriiltiileri gibi
Ama her yerde zebercet,yakut gagliyor
Kum altm gibi yagiyor goniillere
Biri§ikgiriyor karanlik iilkelere
l^tiginiz kevserdir, yediginiz bal ve §ekerdir
Biitun bu sure.

Her§ey dolup
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Vakit oltmca

Derin der^bildiginizce
Ebedilik ^igeklerini

Baba:

Sagolun.Bizeguzel sozler soylediniz.
Anla§ilinaz garip haberler verdiniz.
Bir oykii dinlettiniz
Yakia gune^ten daha yakia belki
Ama

Anladigim kadanyla
Sonu iyi

Yolcu:

Evet sonu iyi
Kararmi§ ocak ta§lan
Q!adir pa^avralan
Kin§mi§ almlar
Birk6§eyesiginmi^ meczuplar
Sonsu^uga egilmi$ hurmalar
Kartallann ^aldigi ^algilar
Bahyi yuklenen kargalar
Ve gdecek zamanin kentlerinde
(^oliin saf ozlemini
Insama§ansevgisesini
Duyan i§iten §airler
t9in

Baba:

Oyleyse biz de
tgelimgollerinkevseri
Koyunlann sicak siitlerin^
Oykuniiz haberleriniz
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Ve gelecek zamcinda
Bizi amtlaftirmak 1911
Gozyaflanm ve terlerini
l^lerineakitan §airlerigin
Gdnullerinin menek§elerini
Artik sade bir ses uguldayan
Bizden tmutiilmaz yankilarla ^inlayan
Bo§almi§ issizla§im§ ^dllere dogru Brlatan
^airier i^in



BiRlNCiBOLUM

DOGUM
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(Leyla'nin dogumu i(in sonradan Mecnun'un soyledigi)

1.

du§tu goklerden
Ve bir bahar gunti dogdun sen

Giivercinler ge^ti menek§elerden
Ve bir bahar gunii dogdun sen

Kendi kendine ayna olan nergislerden
Leylaklann giin dogu§u urpeii^inden
Zambaklarm kip kip baki§indan
Geldin sen

Ve nizgirlar karlan stipurdiigunde
Ve insani 9ldirtan ktif sesleri i§itildiginde
Birdenbire aydinlandi annenin yiizii
Ve bir bahar giinii dogdun sen

llkin horozlanngdzunegorundiin
Dunyaya haber verdiler otelerden
Baban yeni ddnmu§tu eve iraklardan
Birden aydinlandi annenin pizii
Ve bir bahar gtinu dogdun sen

Marta bakan biliyordu gelecegini
Nisana bakan goriiyordu alaca renklerini
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Kizil ve ye§il seherini
Ma3nisa bakan buldu seni
Ve bir bahar gunii dogdun sen

Sana Leyla dedim Suna dedim §iirlerde farkilarda
Ger^ek adm bir bsilti gibi kaldi agizlarda dudaklarda
(^adar yiiregiin bir nar gibi o sim anar da
Avnnurum dogimiundan gelen mu§tulu armaganlarla
Melekler gokten geldi armaganlarla
Ve bir bahar giinu dogdun sen

Bir ilkbahar giinti dogdun sen
Bahann ta kendisi oldun sen

^imdi her baharda dogan ^ocuklarla
Sen en a$ilmaz boya tenlerinde sa^lannda
Sen goruniir goninmez ufuklarda
Karlar erir erir ka^ar kagar da
Gdkler yagmur bigiminde giiler aglar aglar da
Gune§ ogiinerek yansir yansir da sularda
Gelirsin her baharda

Bir dirilif gibi olii diinyaya
Oluler gdlgenden ate§ alaala
Ekilip bi^iUpyanki yapa yapa
Yaz sicakhgindan arta arta
Birer birer ^iktilar gdnlumiizun aynasina tarlasma
Ki bir bahar giinii dogdtm sen

Giiller d5nu§tu yatak ^ar^aflanna
Leyl^ar yakla§tilar korka korka
Nergisler benligimizin ortasmdan baka baka
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Gelip fon oldular insaiun
Bir kere daha

Sende yeniden yaratili^ina
Birbahar hall yarati§ina

Bir bahar gunii dogdtm sen
Bahann ta kendisi oldiin sen

n.

Sonbahar benim olumum kirmizi kirmizi

yani§im karaaga^larda
Senin ak dogumiinu daha gok ortaya koymak i^
Topla3ap geli§im giizu biitun sanlanmla lo§luklanmla
(^iiriiyen solan evrenin kar§i koyu§u
Senin baharda dogu§unun anisina

Ah o ne sitmadir giine^teki sitma baharda
Her an senin dogumunu ya§amaktan gelen
Ve guziin gune§te bir kuru)ru§ bir dagilma
Benim olumtimden gelen haykin§ ve aglayi§larla
Bir omiir boyu oldum salt olum kemigi
Parlamak i^ senin dogumundan gelen fosforlarla
Eve girmekte geg kalan ^ocuklar gorecektir geceleri
A§k bahannm sessiz direni^ini yanip duran i§iklarda

Yaz gune§i biriktirdi biriktirdi
Sonbahar yapraklarda delirdi
Ki§derin qizgileriyle devrildi
Bahar giil tanklanyla gi^ek gaglayanlanyla belirdi
Ve bir bahar gunii dogdim sen
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(Leyla'nin dogumunda bir yer yaratigmm sdyledigi ^iir)

SARA

Dunya)^ ayn renge
Boyayan kanli sara
Gegi^in kedilerle
Uzak (^in parklanndan

U3rupbakirelere
Katilmi§in bir biiyiiye
Alifip ^i^eklere
Kurtulup korkulardan

Seni ne buyiilerne ^i^ekler
Betirsom a§klara
Ali§tiiir lo§ a§klara
Alip son aydmligiindan

Seni ne biiytiler ne ^i^ekler
Alikor sevgi bagboziunundan
Ali§tinp yalvanlmayan
11)011 gezer a^klanna

Yumu§ak baki§in bana
Uzak 9in parklanndan
Gegi^in kedilerle
(^ilgin ku§ tarlasindan
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(Leyla'nm dogtimunda bir gdkyaratigmin sdyledigi §iir)

PERiLi§iiR

Birperi miydi bir peri miydi
Sevgilimbir peri miydi
CHrili^ dedim dirili§ dedi
Kav dedim kav dedi

Gdzleriyumuiu bir peri miydi
Gozleriyumuiu bir peri miydi
Bir uyurgezer gibi
Bir uyurgezer gibi

<^efmelerin yanlosi miydi
Q!e§melerin yankisi miydi
Aldi birakb beni

Aldi buakb beni

Baharm gozleri miydi
Baharm gdzleri miydi
Kirlardan bana bakb

Kirlardan bana bakti

I§igmkarde§i miydi
I§igmkarde§i miydi
Kiipiklerimi gordu
Kixpiklerimi gordu
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Riihumun §ebnemi miydi
Ruhumun febnemi miydi
G6zya§larima yagdi
G6zya§larima yagdi

Oldugumiibildi
Oldiigumii bildi
Dirildigimi bildi
Dirildigimibildi

Birperimiydibir peri miydi
Sevgilim bir peri miydi
Dirili§dedim dirili§dedi
Kav dedim kav dedi
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(R^gann dilinden)

NiNNi

Melekler gol §ehrine dagilsm
Leyll'nm uyku saati geldi
Biitun ^iknklan bozsunlar
Leyia'ninuyku saati geldi
Sussun biitun bocekler sussun biitiin ^61
Leyll'mn uyku saati geldi

Unutma 96I ulu bir §ehir<^

Hurmalar niySlarda
Kapali kirpilderi Leyl^'nin
Giiverdn 5mvalarda
Kapali kiipikleri Leyla'nm
Atlar kifner dururlar.
ICapali kirpikleri LeyU'mn

<^61 bana mahsus bir §ehirdir

Leyla^ok yorgun uyumasi gerek
Leyll 90kuzaklardan geldi
tlk olarak birdenbire
LeylS bugiin soze degdi
Annesmin )mzunde sonsuz gulumsemeler
Leyia'mn savanna bir gune§ du§tu
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(goldengeqnek LeylS'ya ermek i^dir

Kii§lar ottiiLeyla i9in
Giiller a^ti Leyla'dan oturii
Uyku bir bahara dondu
LeylS ayla yildizlarm
Arasinda payla§ildi
Ortasmda kapifildi
Sussun biitiin dtinya §ehir
Leyla derin bir uykuda

Giiller Leyla'nin uykusunda olgunla$irlar
LeylS'mn diiflerinden renk ahr ku$lar
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do6um

^ole vahiy indi: dumdtiz ol ve hazirlan
Kumlarmi diizelt suyunu damit ve yellerin bahara ddnsdn
Bir gun GelecekOlan'a i$aret olsun diye
Gdnlun m§am bir gocuga gebesin

Gdniil anhgi tlerdeki Ger^ege yatak olacak
Vakit gelecek karanlikta tek ba§ma i$iyanbu ind
Gelecegin mticevherat yildizlannin arasma kablacak
^iindi olan, ilerdeki zaman i9in
Dagba§inda90I ortasmda yanan bu i§ik
Birgun buradan gelecek Ulu Kervan igin
Bu bir ate§ siitunu gtin i^in, zaman i^
Kurtulu§ dzlemindeki
Vaktin kolesi insan igin
Cehennem, dalmdan kopsun diye
Ilk sarsili§bu olsun
Dutun ilk silkeleni§i
Dudaklara bir tadunlik ikram olsun

Bundan bdyle
Ulu ;ol dogan her ^ocuguna Mecnun desin

Yildiz yol gostersin o belli yildiz
Tann'nm i§aret koydugu }aldiz



24 §1IRLER-Vn

Yolculann 5aidizi yalnizlann i§igi

Yol a^ilsinGelecek Haberci'yebir nokta
Ondan bir koku gibi
Ondan bir ses bir nagme
O Yagmurdan bir damla
O Riizg^lardan bir soluk
Bir tan belirtisi

Gorunsiin ufuklarda

Bu bir kum tanesidir O Denizden, O Scihilden
Biri§inO Giinef gubugundan
Bir ^oitik Allah Yolunda Atacak Damarda
Birdamla kan^ akan ^hit Gogsunden
Gonliinde bir muzik Syin-i§eriflerden
Ruhunda bir ahenk cami kubbelerinden
Gogsunde bir alimet minarelerden

Hurmalar sallanarako yana bu yana
Alki§tutsiinlar bu dogacak olana
Kervanlarda giivenlik soylentisi gibidir o
Develerinbile belledigiincebir §iirgibi
Uzaklarda ne tath yuruyen dikenlerdir
Develer kentlerden kentlere ula§an hazinelerdir
Almyazilanmn kapali kutulan
Gelinlerin bekledikleri haberlerdir
Haber defineleridir beklenen develer ki
Her deve haber kenti hayat ve a§kkenti
(^61 ipegini jortan sevgili makaslar ki
Sanki kizlar iginbigilen oliimsuzgiysilerdironlerindeki
Bilirher biri fecere filozoflari gibi
Dogmuf ^ocuklann dogacak 9ocuklarm geqni^ini gelecegini
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Evet onlar yalnizgegmi^in degilgelecegin
Yalnizsoylann degil ruhlarin da
^erelerinin bilgini ve bilgesidirler
Onlar i^inher dogumbir 96I sitmasigibi
Bir§ey sezinlerler an viziltismdan
Doludolu i^erler kanncalannbilgelik bardagindan
Evrak deposudur ar^vleridir bukuduha3nranlaiin hdigu^leri
Devlet kadar agu:sabirli ve dfkeli

Ve ufuklarda goriinen atlilar
Sava§m kartal kanadim gokselkalkanlargibi ta§idilar
Kabile sava^lari sona erdOrilecek gibi
Acele ediyorlar ka^irmamak i^in nasibi
Geliyordnctisti bu sava§lannsonunu getireceklerin
Geliyorbirindsi ipekboceginedontifecek kelebeklerin
Tabiatmnevrini dondiiren dogrulardan bu
I§iga mu§tu olan alacakaranliklardan bu
Yanarak ate§e ^evrilerek

Yanarak atefe ^evrilerekatlilar o yan§ ^emberinde
Denediler bir kere daha kendi kendilerini

Ba$tanba§a u^tular bir ufuktan bir ufka
ve 56Ibirbirine geqni^ iki ^emberdi

Ati ve ath)^ birbirine ve sehere baglayan bir mermerdi
Uyamrdi her birinin ruhunda fafak vakti
Tabinlerce yil oncesindengelen ayni iirperti
Roma siitunlan Bizans kavisleri

Qlin'in kami§tan ve ipekten dinleni§emahsus
Ve kendini dinle3d§e «iit yerleri
(J)ay afyon ve tapmak kan§imi
Bunlar ancak efsanelerdir
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Daglardan yansiyan efeanelerdir
^dlse.. insaiun boynuna dolanan jnlandan birkemerdir
^61, atnallannm itinda ^nlayan bir demirdir
^61, aslan gibi uyur, kaplan gibi homurdamr
Derihalinegelmi§ zar halinegelmi§
Kertenkele ve gelige, yilan ye geyikten, birbiime

gegne bir §ehirdir
SigarakSgidigibi ince
Ujruyan bir kedigibii^ine kapanmif
Kipirtisiz bir volkan
Ama kimi zaman

Ansizin yerinden firlayip bir atliyi o
Yakalar ayagmdan ve vurur yere
Evet. atlilar hep giderler
Boyunagiderler'.
golde
Otekiiilkeye
O hep ilerde
Gdzlere bir surme

Birba§ak
Bir hurma dah

Bir su i§iltisi
Biray serinligigibivuran
Oiilkeye
O iilkeye dogru giderler
Kaybolarak/ u^suz sozstiz diriligin otesine

Birden ottii bir qolku§u kizil oglede
Qadirlarkuxuldadi ve gdktebir al degi§me
Kadmlar gelip durdular biradak gibi birk6§ede
Erkekler di§arda gozleri tenunuz titre)d§lerinde
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Kumlarda yeni birizba§ibo§ birakilini§ atlann ipinden
Neanlama gelirdi bu.Nedemekti bugo^ saranfi
Mevsimde vakitte gune§ ddnencelerinde
Kurumuf biryaprak gibi kivranan meczup deve
Nedemekti buacaba gelirdi nedemeye •

Ve bir96I ku§u gibi gnladikutlu ogle
Bir kimildanif im bu olu §airlerin tiimseklerinde

Serap arti$i
Yenibir mayalani§hurma tortusunda telvesinde
Fosforlandi gecevakti ansizmgdldeki tek KItABE
Ve gdzlere goninuroldugece giindtiz
Du§te veuydnikken uluvekutsal yapi clanKabe

Tavus kd§eyi dondu garpip kuyrugunu gadur diregine
Beklenmeyen bir tavus yitik bircennetin konugu
Gdzlerinden 9igler serpip oteye beriye
Kizlarm ta§idigi sularabakipbakip
Umutsuzugup gitti uzaklarda firtmalardanote

topraksiz bir iilkeye
Boyledogdu gocuk^ bir bakuna
SorabilirsiniZ/ gdze^arpan
Olaganiistu nevardi diye
Deg^im yok belki bir hazulik vardi ilerdeki degi^ime
Adim koydular amane yarar degiftirilecekti o ad
lyi kullansm ve iyi binsin diye
Kibca ve ata doktmdurdular
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Ama neye yarardi bu
Ah ve kilia insana kar§i im kullanacakti o
Nasil ba^kasmmkanini dokebilirdi
Kendi damarlarmda kan birakmayan ki§i



MNCl BOLtTM

iKlZ ALINYAZISI
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gOnler

I.

BiiyuyorduLeylabu5diyorduKaysadli Mecnun
Oymaklarmin ortasmda siitun sutun
Q!dllerm ozgur stituyle
Deve at ko3mn ve geyik etkisiyle
<^dlui^lerine sindirerek
(^ekirge seslerinde ku§ ve yaprak
Qg ve kiragi kum ve hurma
Serap ve su bulut ve riizgar
Savaf ve yagma
G09 ve konma
Arasinda gw gun ilerleyerek
Safve temiz havayla
(^ocukoyunlanyla
Geli$erekserpilerek
Okul 9agma vardilar

(^51 okulu gekti onlan da
Biitiin kabile ileri gelenlerinin^ocuklangibi
Ogrendiler yaziyi yeni birdilgibi
Ezberlediler §iirleri efeaneleri
Goniillere ate$ du§uren ilgileri
Tann ve ihsan hakkmda eski belgelerden kalma sdzler
Peygamberlerden aktarma sdzler
t^lerinde KSbe'nin uzak birkent gibi ^izgUeii ycindi
Gunler ve gecelerKara Taf alev alev yandi
Ogrendiler eski veyeni bilgBeri
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Gelenekleri toreleri toren ve §6lenleri
Yigitlik namns onurve dogruliik iizerine
Doldudagarciklan en ozliisozve oykiilerle
Yakm ve uzak kabileler bilindi

Soylar soplarkan davalan ogrenildi
Kimden kime kalan 6^ var
Kimlerbagi§lanacaklar
Eksikbir §eykalmadiogrenileceklerden
Ata binmekten deveye su vennekten
Gune§ ay yildizlarve-riizg^lar
Firtmalar ve gelip ge9mi§
llahi ceza ve gazaplar hakkinda
(^dlun bilgisibellidirne artar ne eksilir
Veher 90cuk tarafindan tarnve kesinlikle bilinir
Leyla da Kays da ogrendi
Birbirlerim tamdiklan gibi
Tanidikbilgilerintiim ger^eklerine erdiler
Kabul etmiyorum ki a§klari okuldaba§laini$ olsun
Birilk yakinla§madan ileri varsm
Ger^i o iklimlerde erken ergmle§irinsan
Yinede okul yaflannda a§amazo duvan insan
Ama a§k ki ezelt bir tani§ikliktir
Dogmadan onceba§lami§liktir
Ilk baki§tave ilk tanifmada duyurmaz mi kendini
Vegun giinbuyiimez mi memedeki bir ^ocuk gibi
Onlar da fuphesizbirbirlerini ordaayirdilar obiirlerinden
Orda yerleftirdiler yerine
Almyazilannm ilk temelta§lanm
Bilgileri gibikesin a§k orda dokundu kalblerine
Dokunan hafif hafif bir ku§ gibi
Gagasiyla
^olde uyuyan bir insamn gogsiine



LEYLAILEMECNUN 33

Baharlarda duydular yakmligm arttigim
Damarlarina ihkbir irmagin yayildjgim

11.

Giinler ge^tik^e biiyuyiip gelifti Kays veLeyla
Beslendiler adetagune§le yildizla ayla
Baskm oldugunda yigit^e davrandilar
Misafir geldikge comertUklerden sundular dmekler
Diigiinler oldu eglendiler
Olenler oldu dogundiiler
Yaz ve ki§ arasinda
G69U yafadilar par^a parga
Diigiinler kavgalar oliimler
Ziyafetler §dlenler
Torenler

Sebep olduzaman zaman bir arayagelmelerme
l3dce Kays farkmda oldu Leyla'nm boyle boyle
Kays da ba§laini§ti Leyla'da yeretmege
Zaman gibi yava§ fakat derinden
Yaralamyorlardi ta gonullerinden
Damladamla birikenbir §eyvardi
Birgiin gelecek mutlaka patlayacakb
A§k kader gibi birikiyordu almyazilannda
Birdagm uiktmda birikenkar gibi hpki
Vekarm yava§ yava§ i^ei§le3d§i gibi
Ve sonra giinii gelince topraktan bitki vegi^ek £[§kirti§i gibi
Birbirlerine kar§i getirip ortaya koyduklan birduygu
llerleyip geli§ip biiyiiyup durdu
Kimseye itiraf edemezlerdi bunu
Hatta sakladilar kendilerinden bile

Omiir'boyle akip gidiyordu
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Ama bir§ey Kays'i 90k du§unduruyordu
Kimbilir belki bir gunLeyia'mn gonliinu 9elecek biri

9ikacaktir

Ya da zatenbir giinevlenmesi zaruretolacaktir
Aslinda Kays kendini Leyla'ya layik gormiiyordu
Fakatzaten kim ISyik olabilirdi ki O'na
Hi9kimse ISyik olamazdiO'na
Her soluk pas getirirdi o aynaya
Her sel bulandinrdi o billur irmagi
Her ta§kirardi o sir9alambayi
Her el du§ururdu o 9i9egi dalmdan
Kopanrdive soldururdual'indan
Kays gecelerden bile kiskaniyordu O'nu
Gece ki koynuna aiiyorduO'nu
Amaartikbakiflarmerecegi ya§a gelmifti Leyla
Giin gelmi§ti bir§eyler yapmak gerekti mudaka
Fakat i9te saklamp da kimseye itirafedilmeyen,
Yava§ yava§ akhyerbitirirtS i9inden
Akil diftari sapsaglam goriinen bir yemi§ gibi
Ama i9ten kurt yeyipbitirmif gibi
Leyla gidecek, artik soyleyemeyecek O'na soylenecek sozu

oliinceye dek

Leyla gidecek, kimbilir belki bir daha O'nu hi9 gormeyecek
Leyia gidecek, O'nunla birlikte gidecek ruhuh bekareti
Hayaller monologlar sitemler vebenzerleri
Gittik9e biiyiiyerek biitiinbu kufkular
Kays'i yava§ yava§ 9igrmdan 9ikarmaktaydilar
Biryerde artik duramaz olmu§tu
Onu hep Leyia'mn obasi 9eker olmu§tu
Bahaneler bulup kendini keuidirarak
ikidebir soluguahyorduLeyla'nm obasmda
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O nerde bulunursa o da ordaydi
O nerdenaynlmifsa ora)a yoklamaktaydi
Hele bahar mevsimi geldi mi
Sular ba§kala§ip ^gekler delirdi mi
Adeta tavaf eder gibi
Kays dola§iyordu Leyla'nm dola§tigi yerleri
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KAYS'IN A§KLA §6HRET BULUP
ADININ MECNUN KONMASI

Giingeldi/ Kays'm bu hali son uciina vardi
Igindeki sevgi topragiverdi ulu yemi§ini
Ooyle yaratilmi§b sevmek vesevgisine kandini vermdc uzere
Sevgide yanmak, yokolmak vebir daha onmamak iizre
Eski peygamberler ^agmda birind miimin olnrdu o
Ve insan sevmekten irak durnrdu o

Ama uzaktaydi eski peygamberler
Vehentiz g6zukmemi§ti Son Peygamber
Eski gitmi§,yeni gelmemi§ti
Eski uq sdnmu$/ yeni belirmemifti
<^6b kendi kanimunu yaflyordu
Kan, kendi vurgusuyla ^alkamyordu
Sevginin ozu, mayasi gibi Kays'mgonlii
Boylece takildi bir ba§kagon^ 9engeline
Raslamadan olnmluluk olumsuzluk engeline
Ama i?,bu ozgiirliiklekofarken a§kasevgiye
Eh§ bagliydi simsiki binlerce yiUik sertkabile gelenekleriyle
Gun gelecek geleneklerin kahligim O Peygamber kiracakti
Henuz uzakb o giinlerden ne yazik ki Kays'm gagi
Giin gelecek, kentler kabilelerle ilgi kuracaklar
Veyumu§ayacakti kayalardan yapili katiliklar
Amane yazik ki ^agheniiz bu gagdan ?okuzakh
Di§ta kaskati kabile kurallan...
l^teyse a§km u^suzbucaksizozgiirliik saltanab
Di§ bagm igozgiirliiklekill?kilicagelifi
Artik Kays'm giin giin bitikti i§i
Diifiinceler, i? firtmalar, di§tan dalgm kildi O'nu
llkin "dalgm!" adma kavu§turdu O'nu
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Giderek her "dalgin!" sozii alayla kan§arak
Her yerde soylenir oldu meydan ^adir at sirh
Ikidevearasmdakulaklari maskegibikullanarak
FisildadilarKays'a bir §eyleroldugunu akraba ve ahbaplar
Kays'sa sanki buna iyice meydan veriyordu
Leyla'nm oymaginm gevresinde pir... pir... donuyordu
Dalgm, iizgiin, kiiskiin... eriyordu
Gittikge hali daha 50k belirleniyordu
Dolayh yollardan hep herkesten haber sorardi
Her ola5an ^evresinde Leyla'ya ilifkin bir nokta arardi
Ha! Leyla'larm orda mi, Leyla'nm oymagmda mi?

ev dvarmda mi... §u ^adirm yakimnda mi?
§u at ve §u deveden otiirii mil?
Diyerek ve Leyla'nm ismini agzma almaksizm
Her ^ep bir hale sokardi O'nunla ilgili
Bu boyle boyle O'nda bir mantik oldu
Bu miza? O'nda bir ba§ka dil olu§turdu
Bu yiizden O'nda bir ba§kalik gorduler
Sebebini bilmeden bir §eyler sezdiler
Degi§immantikta ve s5zde de kalmadi
Kays'm butun davrani§lanna sizdi
Birgiin baktilar ki Kays en sicak gtinde
Kat kat yun giysiler i^inde
Ve bir giin ki§msogugimda hrtmalarm parladigi anda
Ipince bir gomlek i^indetiiil tiril titremede
Her durumuna da akla gelmez bir a^iklama getirmede
(^ogalanbu haller Toplum'u zorladi
Kays'm ondan sonra Mecnun oldu adi
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ANNENiN VE BABANIN VAZiYETI

ANLAMAYA BA§LAMASI

Mecnun'un derdi giinden giine arth
Eski halini arayi§i hep bofa gitti
Eski giinler gibi uyanmak, istedigi, her sabah
Eskisinden beterdi her yeni giin, ah!
Istiyordu kibir sabahuyansin
Tipki eski giinlerdeki gibi uyansin
Fakat ba§hyordu du§unceler yakmaya uyanir uyanmaz
Gtin bir bu3ru gibi giine^ sihirbaz
Yakcdanmi^tibir kere afsunsuz sulann agusuna
Aklin, ontinde iflas ettigi bir driimcekagma
Ruhuna yazilmi§ti silinmez alinyazisiyla
Bir a§k^ nefretten ve sevgiden ote adeta
Hurmalarla konu§tu aya anlatti halini
Hi9 biii anlamadi bu hiyeroglif dilini
Hasta degildi ki iyile§mekigin uzak kentlere gitsin
13d degildi ki at ko§tursun siirusegirtsin
Bir 9dzulu$ bir kopu§tu hayat ^evresinde
Her fey, yarasanin u^ufunda, baykufun sesinde
KSbiisu tersine aba gibi giymif anlatilmaz bir gile,
Bitmez bir mektubun satirlan gibi gelirdi ona yagmur bile
(^ok diifundu gidip anlatsm bir takim kifilere
Ama biliyordu ki kunse anlamayacakti zerre bile
(^dlii degif tirmek ne mtunkun gdl insanini degiftirmek

ne miunkun

Oku3mp yazanla kapatilamaz aradaki ugunun
Yazdardan gelmif bir zehirlenifti bu
Kurfun zehiriydi bu tesir kabul etmez agu
Kimi zaman kendimi birakayim gitsin diyordu
Fakat i^indeki kurt gece giinduz durmaksizm
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Heyamolalarla ilerliyordu
Birgiin dii^undu gitsin kendini atsm Kabe'nin e^igine
(^unkii tek onu biliyordu deger giivene
Ama bu bir dertti ki kurtulunmaz

Leyla du§uncesinden alikoyan gareyeba§vurulmaz
Kiirtulmak kurtulmamak olur hatta kurtulmamaktan beter

Leyla'siz hayat Mecnun olmaktan beter
Biitun bu du§unceler onu Mecnun'a qevirdiginden beri
Isteristemez gizlikalamiyor di§a vuruyordu hall
Zayiflami§ igne iplige donmu§
Diinya i§ine ilgisi sdnmu$
Ne i§ ismarlansa ne reddeder, ne kabul
Ne sava§a katibr ne yagmada bulunur
Oymak idaresine onda yok en ufak bir alaka
Sade tenhaliklarda dola§ip durmada
Annesi yava§ yava§ sezinledi bir §eyler oldugunu
Anne yiiregi bu.. Onun hali ilkin ona yansimi§ oldu
Ku$ku i^inde du^untirken oglunu
Birgiin Mecnun'un babasi ona sordu:
"Nedir bu Kays'm hali? Hi? begenmiyorum
Diinyadan el etek ^ekmif sanki... Sence nedir durum?
Rahiplik adeti yoktur oymaklar iginde
Hem zaten bu rahiplikten de ba§ka bigimde
Sozii anlamakta.. delilik diyemem
Fakat dinlememekte... akilhlik diyemem
Birinemi kaptirdi gonliinu ne dersin
Ogulun bu durumu hakkmda sen ne soylersin?"
A^esi: "du§undugun gibi olsa gerek" dedi babasma
"Ben de oyle samyorum sanmasma ama
Kim olabilir bu kiz neden soylemez."
Babasi dedi ki: "agzim ara bakahm
Bulursim belki bir ipucu."
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ANNESiNiN MECNUN'UN

AGZINI ARAYI§I

Annesi bir giin Mecnun'u az qok iyi bir halde biildu
"Oglum, dedi^ biliyor musun artik vakit geldi
Evlenmek bir adettir, insanlik adeti
Hele biz gogebelerde zaruretin zarureti
Bir an once e§ se^mek gerek
Bu imtihandan da ge^nek gerek
Ben d^untiyorum ki arbk evlenmelisin
Baban da benim gibi diifunuyor bilmelisin
Olmeden gormek istiyorum muniwetini
Oglumuzun diigiin demek saadetini
Torunlanmiz olsun kalabalikla§sm 03miagimiz
Korkuya batsm dufmanlanmiz
Atlarm ^evresinde dolanan taylar bir giin buyiiyecekler
Onlar da kendilerine binecekleri bekleyecekler
Gun dogarken billur vaha sularma
Alfan sa^ii kizlar gerek gitsin su ba§larma
Bu adettir bu adeti kimse degi§tiremez
Soyle kime egilimlisin, saklamak fayda getirmez
Bu oymagm ve ^evre oymaklarm kizlanndan
Kim gonliine yakmdir soyle saklama anandan
Fakat ne yaptiysa laf alamadi agzmdan Mecnun'un
Mecnun sanki sessiz taftan bir siitun
Bu sefer bir bir saydi bilinen kizlan
Ve her soyleyi§te ihmal etmedi oglunun yiiziine bakmayi
Mecnun kedere hiizne gama batmi§ti
Adeta ruhuna boylu boyunca birolii uzatmi§ti
Yalmz Leyla'nm adi ge^ince elinde olmaksizm
Bir bakif ftrlatti annesine yakici kiilden kizgm
Anne bir §eyler sezinledi ve iistelemedi daha
Ku§kusunu bir vakit a^ti boylece babasma
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BABA UMUDU

Sonunda anla§ildi Mecniin gonlunim davisi
Di§ qizgileriyle gun tutulu^unun macerasi
Ses sese ula§ti yanki yankiya eklendi
Hurmalar hsildadi Roller dillendi
Develer bile esirgemedi bilgece ImManni
Hep aym yuz donatti vaha sulanni
(^ig tanelerini mercekle§tiren ku§lar
Leyla izine a)nia tuttular
Ariizun biiyulii elgiligiyle
Yansidi kalbden kalbe ^ile
§arkilar gazeller 96lun giinlugu gibi
Bu onulmaz a§ktan haberler verdi
Herkes bildi kimse bilmiyormu§ gibi
A§ikar sirlannbudur nasibi
Herkes bilir bir bilmeyen sensin
Herkesin bildigini bir sen bilmezsin
Haber ula§ti kabileden kabileye
Kervanlarla yol aldi bitmeyen hikaye
Yaz gecelerinde her konaklanan yerde
Soguk mevsimlerde gecelenen kentlerde
Aym oykuydu birbirine baglayan kafileleri
(^oliin bagrmdan kopan bir efsane kiyameti
G5ze gorunmez i§marlann mah§eri
Masallann giil demetinde a^iyordu bir yenisineyeri
(^61 adami ayrmtiya inme5d sever anlati§ta
Ama butiinun golgesinden ayrilmaz asla
Sanki giil menek§enin zambak leylakin yanina gelerek
Oldu dosttan dosta sunulacak bir demek gi^ek
(^igektozlarmi uzaklara ta§idigi gibi riizgann
Zaman usta gordii gagildadigmi goze gorunmez hahzalarm
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Boyleboyle oluftu ikiz almyazilarmm destani
Kili^tan keskin 96I onurunxm kurbam
Mecnun'un babasi taninmadigi bir yerde
Vakif oldu bir giin bu sonsuz derde
Ta yiireginden yaralanmi§ti fakat
Akli kortuna saatiydi saat
Ogul sevgisiyle clam biteni unuttu
Aklini simsila yerinde tuttu
E§edosta dam§ip karar verdi
Gonliinde Kays'la Leyl§')a everdi
Ama burda durmamak gerek
Vakti kaybedip dondurmamak gerek
Kabilenin ileri gelenleriyle
Gitti kar§idan Leyia'yi istemeye
Gergi hof kar§ilandilar tore geregi
Agirlandilar eibet iyiden iyi
Ama soz ula§masi gereken yere varmca
Tatli anilar $iirler yigitlik oykuleri onca
Bir kenara itilip kalb ve soz yalimlandi
Sanki ^oliinogle gune§indeparladi yandi
Kimndan siynlan keskin kili^lar
Aman vermez acimasiz gergin kib^lar
Ban§i tmutmti§ dargm kiiskiin kili^lar
Masum kanma susami§ biitiin kili^lar
Konukseverligin agmif gulleri soldu ddkiildii
Yapraklan sarardi adeta sonbahar guldu
Dostltik baharim yazim geqip ki§aerdiler
Kafdagmdan ileri a^ilmaz ge^itlere erdiler
Ku§u^maz yama9lardan kartallar gibi
Birbirlerine seslenipu9urumla§tirdilar kar§ilildi soylevi
Biri dogulardaysa obiirii batilarda
Bin gunegteyse oburu yildiz gatilarmda
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''Sana canim feda" dedi Leyia'nin babasi
Ama bu konuda olmaz zerrenin fedasi

Baba olmanm goz kapatan yam
Sana bizim onurumuzu unutturmu§ olmali
Yoksa sen bizden ^ok diifunurdun bizi
Birboyle tekliflejokmazdm evimizi
Oglun soylemesi giiq ama ger^ek §u ki
Aklmiyad yellereemanet etmi§gibi
Dillere du§tugunu bilmeyen mi var
Var onu ba§ka tiirlii kurtar
Hekimlerden kahinlerden

Sulardan goklerdenve yellerden
Ona bir §ifa arayalim
Hep birlik diz 96kup Tann'ya yalvaralim
Konugumsunben duymadun soylediklerini
Sen de tmut ve bir daha hatirlama dediklerini
Yeniden atlara binildi develer siiriildu

EUer sallandi dost^a aynli§ selami verildi
(^61 riizgan getirdigikumlarla
Orttu bu son umudu da sondii lamba
^adir kofelerinde getirilmi§ armaganlar
A§iklann gonlugibimahzunkaldilar
Mecnun'imbabasigonltidaralmi§ doniiyordu
Birhayat i^ingelmif bir oliimgoturiiyordu
Olmasaydibir par^a bilgelikozelligi
Yiireginde atalardcin kalma banf^il sezgi
Kan akitmaya yakm olurdu
Hmcim kurttan ku§tan alirdi
Ama kavga dogiif neye yarardi
Oliimde diriltmege qare mi vardi
KafasmdanqinliyorduKays'm "kurtarm!" sesi
Diri diri gomiilen bir insaninkigibi
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KARABASAN

Goriintu goriintuyii, ses sesi yer
Afk dedikleri i§teboyle bir yer
Herkes gibi olmak, olmayacakbir §ey
Herkesgibi olmak,olmamakgibibir fey
Leyla')aaklindan ^ikarmayiher isteyifte
Sugtan ve gunahtan beter ve ote
Bir bofluga yuvarlamyordu Mecnun
Sanki ayda donuyor giinefte yamyordu Mecniin
Gece, kristal bir bi^ak gibi
Ugnaya hazir ruh guvercinini
Ta bogazindan yaralayarak
Boynunu kizil bir gerdanlikla sarmalayarak
Gtinduziin azabina terk ediyordu nobeti
Ve mizrakli zirhh giin ifiginm iskeleti
Her gig damlasindan kihg salardi
Her kiragi tozunda kalkam vardi
Giin yaraya gekilen bir yaki
Gece cehenneme dikilen bir zafer taki

Ruhun dzeleftirismden tiiten zebanilerin
Heykel heykel utangtan yontulmuf cinnilerin
Ba§a iiftifmesi gece ve giindiiz
Ah, ruhun oliimii bafhyor diimdiiz
Ah, olen olene igimizde ve difimizda
Goriilmemif bir baskin,duyulmayanbir yagma
Diifuniiyordu Mecnun nasil bir kervanim ben
Anlan cermet ufkunda kaybolmuf bir kovanim ben
Nasil bir yay goziime goriinenbu gdkkufagi
Altmdan geger gegmez cermet oluyor birden cehennem

bucagi

Sessiz durgun bir havada giivenligiivenligiderken
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(^oliin hortumuna mi yakalandim yoksaben birden
Doguya gidip gidip de gune^e mi yalda§sam
Birate§ tuglasi gibi yamp olsambir cam
Onu Leyla'mndiigiinune armagan ederlermi
Yoksa bunda da Mecnun'dan eser var derler mi

Kmpatarlarmi kuliimiin ate§mden yarahlancami
Beni hatirlatiyor diye kogarlar mi ak^ami
Ulkelerinden, ocak ve lambalanndan
Lanetlenir mi onlarca bana §ahit oldu diye zaman
Banave bin bir ba§Iiyazgima §ahitoldu zaman
Banadufiime ve hayal gagimaagit oldu zaman
Diye onlar gune§ saatinikirarlarmi,kirarlarmi
Bo§almi§ gogdeleriyle zamam gosteren hurmalan
Develerinkumda yuvarlanmasi iyiyeyorulmaz
Derler: Mecnun gibi olmu§bu deve i§eyaramaz
Atlar kifneyip e§mdimi yerlerinde
Derler: Mecnun'u du§unde mi gormiif bu at ne
Yok yok butiin bunlar benim kuruntulanm
Kimin umurunda benim istiraplanm benim avuntulanm
Omriimboyuncaalay ettiklerigibi
Oliimumle unutup yokluga gomerler beni
Adimm amlmasi bile bir ayip olur
tsmim anilir anilmaz kaybolur
Anama babama kavmim ve kabileme

Neyimkalirmiras biraksambile
Biraksam biraksam utanci miras birakabilirim

Ve bir de gikmaz bir leke gibi bir san, bilirim
Bafimadeve dikeninden bir tagkondururlar
"Deliler ulkesinin sultam!" der dururlar
Atasozlerine de gegerim amma ne igin
Olmaz arzulan omekleme igin
Kaysboylekara du§uncelerle
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Yuriiyiip giderken ^olde olduogle
Igteki ate§le diftaki ate§in birle§mesi
Kavurucubir alev dogurdu sanki
Mecntinu alip gotiirdii bu biinalticihortum
Yakia sikmtilann hunisi bir u^urum
Birakti olu bir hurmanin golgesine
Sanki onu atti suNuh'un kiu^uf teknesine
Kendini kaybedip Kays boydan boya yere serildi
Ruhu Ar§'m perdesi gibi sonuna kadar gerildi
Bir du§gordu yan uyur yaui uyamk
Babasi bogn§uyordu kipkizil kana boyamk
Kartallar ve kurtlarla dev gibi yilanlarla
Kirkayaklar kumkumalar akrepler ve9iyanlarla
^adirlar u^muf kaybolmu§ocak izleri
^almim§ §eytanlarca perilerin gizleri
Ortalikta korceylanlar dola$iyor
Her bin sirtindabir sirtlamta$iyor
G6k3^uzunu doldurmu§ kili^lar gurzler
Tepesineinecegiinsani gozler
Domuz §ekline girmi§ bir ufuk
§afak kSbns zindaninda tutuk
Sonrayava§ yava§ bir ki§ kapiadi golu
Nice zaman kaldi bdylece birhi9lige gomiilu
Derkenbakir kapak kalkiyorustlerinden
Olulerdiriliyor otlargogeriyor yeniden
Bir bahar bastiriyor ye§il patliyor ovalar vetepelerde
Yalniz ikikuru aga? kaliyor tarn ortayerde
Kuflar arilar bdcekler ve kelebekler
Yalniz onlann 9evresinde ddnmekteler
Yalniz onlara doniik butiin 9i9ekler
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Her§ey kendini onlara ^evirironlara ekler
Kurumu§lar fakat yalmz onlardan bekler
Canlampdirilmeyi ge^mi? zamanlarve gelecekler
Ne kadar u)mdukimbilirsonra birden uyandi Mecnun
Yazin karabasam bitmi§ti dagilmifti kederi bir sure i^in

olsun
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YILDIZ FALI

Bir gece ay yirtULeyla'nm gadinm
Ta§idi goklere o bakirenin simni
Alip agma sanki onu yumu§ak bir §iin§ek
Ipekbir giysigibiviicutkivnmlarmda titreyerek
Samanyolu'nun a9ilmami§ gomulerini oniine sere sere
Gdtiirdu onu du§unde bile gormedigi bir yere
Yakmayan bir ate§ islatmayan bir yagmur
Bir nehrin ate§i ate§ nehrine vurur
§el^e i^inde alevlenmi§ ocaklar
Ate§ ustiinden sondiirmeden akan sular
Yuzu belli belirsiz bir aslam andiran

Sonsuzun baskisindan yassila§mi§ bir levha: zaman
^51 uzaya uzaya sanki eriyen bir at
Yollarda toz toprak i^inde kaybolan saltanat
Hurmalar bulutla§ip kizil ufuklara dagilmi§
Bilgedeveler en getinsorun i^ gogiin bir ucuna yigilim;
Anne baba karde§ler hisim akraba
Ve onur veren biitiin §eyler soylu araba
Hepsi birer tayfa hayalete ddnu§up gitmi§
Gegni^ zaman hayalleri amlar bitmi§ ttikenmif
Ne giysi meraki ne ufka ait tela§
Ne baskm korkusu ne yagma ne sava§
Ne sevin^ ne uziintii ne azap ne serap ne su
Hatta ne varlik bilgisi ve ne hi^lik duygusu
Sanki ruh kildan ince kiliglarla kiyila kiyila
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Duyurmadan derinle§en kazmalarla kazilakazila
Aklin du§un uyum ve uyumsuzlugun ilerisine
Ula§ilini§ son anlama daha da otesine
Viicutpayla§ilim§ )aldizlar arasmda
Biravu9 i§ikgibi ate§tenkizlar arasmda
Her §eyolumsuz bir dirilikten dogma
Pmarlar bengisu kemerler elegimsagma
Geqniginadeta tiimiiyle yitip kayboldugubu anda bile
Vardi gozden ve gon^den gitmeyen bir golge
Onun golgesi Mecnim dedikleriKays'maksigoriintusii
Cevapsiz bir soru kavsigibiinsamkul edensesive oykiisu
Hayatve oliimbu kaviste bu sorunun ^ozumunde
Olmak veya olmamak bu yay biikiimunde bu ^oziimiin

dugiimiinde
Ne onu sevdigini soyleyebilirdi ne sevmedigini
Ne anladigmi soyleyebilir ne anlamadigim dedigini
l^inden ^ikilmazdolamba^libir vadi
Aslmda aciz kalirdi onu nitelemege a§k kelimesi adi
Irak daglar yakla§ip yakla§ip da kabileler obasim bassa
Bundan daha biiyiik olmazdi yurekteki tasa
Ay Ziihre Merih veya Utarit
l§tebu periler ya da meleklere ait
Yerde bile yine kar§ismda yalruz o var
Ruhimda ve kafasmda yalmz o var
Kurtulmak mumkiin degil Kays'tan Mecnim'dan
A§k degil bu diipediiz bir yazgi anla§ilan
Ne ondan kagmak bir feye yarar
Ne ona varmakla dagilir karanliklar
Gune§ ve golgesu ve serap farap ve sarho§luk
Nasil birbirinden aynlmazsa galiba oyle olduk
Dedi kendi kendine Leylao yer ve zaman difmda
Ay gune§ve yildizlarmbirbirine ^arpifmda
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E)u§en yiikselenkayan kaybolanyeniden dogan
Olendirilen o bujoikmaddeler vegizemliliklerin aglinundan
Ruhunun yarasmidindiren merhemi dermam aradi
Kalbine siikunet verecek Meryem'i Lokman'i aradi
Fakat hep karfisma ^ikiyordu ehram gibi bir duvar
Almyazisiduvan sfenks yiisriindeki esrar
O zamein sildi butun ruhundan zamam ve mek^

Dufiinceyi ku§kuyu umudu olani olmayam
Teslim olmaktan ba§ka ^are yoktu kesin yazgiya
Leyla'yi bu makama erdirdi ilhamiandiran bu Hizirsiruya
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NEVFEL

YAZGISURLARI ONONDE KILigLAR

(^oltin de kendine mahsus devleti vardir
Adeta kabilelerden biri hiikumdardir
Bu devlet elbet ne benzer bildigimiz deviate
Ne federatif ne konfederatif bir hiikiimete

Kabileler arasinda bir kabile ba§ gibidir
Onun da baf156I yiiziigunde kaf gibidir
(^oliin ozgiir inscinlarmi fazla baglamaya gelmez
Onun birlik ehrcunisiki yasalar ve bu3miklarla)rukselmez
Yalniz zaman zaman listiin ve se9kin yetenegiyle
Birobanm ba§kanisaydinr kendini en hoyrat bedeviye bile
O Sdeta onlarin ba§i degil arkada§idir
Babasi karde§i sirda§idir
(^okkez zora bafvurmadan ara bulur banftinr
Savaf i9in degil banf i9in kiziftmr yanftinr
Comertlik fedakarlik verilen soze sadik kalif
Gibi onlara ozgii erdemlerin kapisini 9alif
O baflcir bafmm gorevi olur
Uzlaftirma atefinin alevi olur
Kutsal Ev'dir bu odevin kaynagi
Kopmasm diye bir kere 96lde goniiller bagi
Dostluk bir kez diifmanliga donufmeyegorsiin
Biryangm pa9avrasi gibi diifmeyegorsiin
Iki oba arasma kan davasi denen dinamit

Insan kaniyla besleneno ifrit
tnsan kanma susamif o ejderha
Do)anak nedir bilmeyen zalim iftiha
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Yer bitirir nice yigiti eri
Sondiirur ocaklan devirir direkleri

(^oliin derisi incedir damarlan ipekten
Sakinmak gerekir en ufak bir orselemeden
Kanakmayagdrsiin artik durdunilmaz '
Sonuna kadar o(;lebtilanir durulmaz
Bundandir ki gagin ileri gelenleri
Kulak tutarlar ^oiiin her yanma siirekli
Kan dSvasi tohumu olacak ne var

Onu vaktinde onlemeye bakarlar
Yoksa bir kivilcim nerden gikarsa ^iksm
Biittin kabileleri alabilir ^emberine yangin
Herkes ve her yer ca5nrcayir yanar
Yangmin kendi yasasi dur deyinceye kadar
Insaningabasi degile§yanm tabiah
Belirier ancak ate§in sonecegi saah

Kays'in kabilesiyle Leyla'nm kabilesi
Ku§kular imMar §iir atifmalan silsilesi
lie dolup ta§mi§ olmu§tu sankibir vehimve korku kulesi
A§km dedikodtinun soz ta§unanm velvelesi
Yeni bir davanm ifaretiydi
Adeta gelen zeizelenin alametiydi
^urda burda tarfa§malar ^ahfmalar
Ufak tefek olaylar sata§malar
Haber veriyordu yeni bir kavgayi
Bitmek nedir biimez bir davayi
Ya§h tecriibeli kifiler fark edince bunu
Tuttular vaktinde felaketi onleme yolunu
O ^agda Necd'de ba§lar ba§i ^apinda
Bir ba§ hiikum siiruyordu Nevfel adinda
Yigitti comertti gozetirdi adaleti
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Saglamaya ^alifirdi az 90k 9olde selameti
Bilgeki§iler ileri5ddu§unen ya§li ba§lilar
Ona ba§vurup olup biteni anlattilar
Nevfel )^eklerde saklanan korkuyu goriip bildi
Kisik^igliklan duyup gozlerdeki ya§lan sildi
t§e kan§maktanbafka ^areyok anladi
Yoksa bahp gidecekti o me§hur adi
Hepsini konuklarm agirlayip avundurdu
Bir 9are biilmak igin soz verip durdu
Once Mecnun'u §iirda burda arahp buldnrdu
Kente getirtip devlet mihengine vurdu

a§ka du$u§ di§inda g5rdu o kahraman
Mecnun dedikleri bakti olaganiistu bir insan
Gnu kendisine dam§man ve dost yapti
Mecnunda bdylecehizmetnimetindenbir par^a huzur kapti
Ban§i hakki adaleti elden geldigince
Yerine getirmek i^in didinip durdu ikisi de
Fakat Kays ve Leyla kabileleri bdlgesinden haberler
Gun giin azalmadi. ^ogaldi aksine. Kader!
Birgiin Nevfel ne yapmali dedi Dani§man'ma
Korkun? kavga patlamak iizere sizin oralarda
Mecnun aslmda az 90k sakinle^mif olgunla§nu§ti
Toplum ugruna kendi problemini a§mi§ti
Kendi ocu degil gelecek felaketleri
Onlemek i9in Nevfel'eogiitledi pe§in seferi
Nevfel yaninda Mecnun ve akmalan
Yuriiyiip gitti arkada birakip vadileri obalari
Leyla'nm kabilesine vanp durdu ordu
Boylebir orduya kar§i konulmaz saQiliyordu
Oysa bu geli§iboyle geli§i kabile onuirmeselesi yapti
Anla§maya yanafma)ap sava§ yoluna sapti
Ka9inilmaz oldu kavga 9ekildi kili9lar
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Akan kanin hesabmi kim sorar

Q!6l sava§inin siirebilecegi kadar
Olum sagti iki taraftanda silahlar
Sonimda iki taraf da geri ^ekildi
Belli olmadi kim yendi kim yenildi
Korkun^ sava§ boyle bitince
Nevfel'de goriildii bir degi§me bir diifiince
Ofkeyle ikinci sava§i baflath
Kays'm ol^uliiluk ogiidunu bir yana atti
Yine karfi durdu Leyla'mn kabUesi
Ama bu kez bo§imaydi sesi giilgiilesi giicii hilesi
Yakti yikti Oba')a mahv oldu kar§idakiler hemen hemen
Oyle kiyandi Kays'm da yiiregi vei)dce sogudu Nevfel'den
Kabile ululan toplamp Nevfel'e gittiler
Onundeba§ kesip durdidar paylamp azar i^ittiler
Sozu uzatmaya ne gerek herkes bilir
Yenilenlerin ba§ma neler gelir
Onlar da az ^ile ^ekmediler
Gururlanmn cezasim pahali ddediler
Nevfel hmcim almca ofkesi ge^ti
Oziirleri kabul edipafyolunu se^ti
Bir daha olay 9ikarmayaya soz verdiler
Sonra her konu gdru§uldu birer birer
Nevfel Kays i^in de ba§vurdu Leyla'mn babasma
Ama o bunim mutsuzluk olacagma O'nu etti ikna
Asil amaca ban§a vardigmi sandi Nevfel
Oralardan ve onlardan gabuk usandi Nevfel
Kalkip gitmek i9in askerini topladi
Kays sonucu guriik goriip sebebini a^ikladi
Benim i^in degil koklii ban§ i^in onlem al dedi
Gerekirse bir sure daha buralarda kal dedi

Ama artik Nevfel'e anlamsiz geliyordu
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Bud6gu§. Askerlerine geriyedonmeyi buyurdu
Butiinbu kavgalar bo§una olmu§tu
Soniipgitmi§ti Necd'deki umut yalana mu§tu
Nevfel'le birlikte gitmedi biitun israrma ragmen onim
Ondan aynlip kendi yalnizligma dondu Mecnun
Acikaderinin issizligidaha iyiydi Nevfel'den
^ole yaramazdi kentsolugu; soluk, ak goniilleri kirleten
Sahraya taraf dondii dedi yazik oldu giine
Adeta bir saglik riizgan yeniden^arpti yiizune
Nevfel saglamami§ oldugu iginger^ek ban^i
Kisa surede ba§ladi iki kabilenin sava^i
Leyla'mn kabilesiyle Kays'mkabilesi
Birbirine girdiler cana kasdetmif gibi
Savaf uzaymca Kays'm babasi
Ge^erliolur du§uncesiyle Kays'm duasi
Gidiponu ^olde derin diifuncelere dalmi§ buldu
Degi§mif bamba§ka bir Kays olmu§ buldu
Nedediyse umulmadik bircevap aldi*
A§k ve cezbe oniinde akilve manhk yere serilipkaldi
SonraOnu alip Kabe'yegotiirdu diz ^oktiiler
Beraberaglayip goz ya§idoktiiler
Ama biri aghyordu oglu kavmi kabilesii^in
Obiiriiyse Leyla ve Leyla'nm ailesi i^in
Herkes igin kendinin ve Leyl^'mn kabilesi i^in
Biitiin insanlik i^ insanlik ailesi i^
Bo§a giden umutlar dokulen kanlar i^in
Birhi9ugruna devrilen arslanlar i^in
Geceye d6nmu§ gunliik guneflik 9agiqin
G6zya§i doktii Mecnun olii i^in sag i^in

* Baba —Kaysdua et bize
Mecnun — Ne i^in dua edeyim
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Baba ve ogulun gozyafi kanfti birbirine
Ote yanda sava§ durdu ansizin ve birdenbire
tki tarafaynldidagildi saflar sava§ bitti
Mecnun, babasi ve kabileler herkes kendi yoniine gitti

Baba — Leyla'mn kabilesinin yenilmesi i^in

Mecnun — Leyla'nm kabilesi yenilmez ki
Leyla leylaktan yaratilmif
Ostiinden riizgar ge^se
Leylakm rengi degi§mez ki
Leyla gecelerin demirinden
Kili^lanmz ona i§Iemez ki
Her giin dogan gune§ O'nun izinde sanki
Bin yil dogsa yine ona yeti§emez ki
Atlanmzm kulaginda O'nim sesi
O'nun aydinligmda varolan perilerin sesi
Hep Leyla'ya dogru giderler ama
Leyla'ya bir tiirlu varamazlar ki "•
Leyla daglann ifareti kerSmeti
C5ller ovalar daglann tepelerine ula§amaz ki
Leyla nerede sanki
Her gece ^adinmizin tarn ortasinda belki
Siz onu sonsuz ufuklarda aramakla

bulamazsiniz ki

Her gece hurmalann tistiinde
Ay Leyla'ya el etmez mi
Vadilerden gelen snlar baharda
l^enleri Leyla'nm gozleriyle sarho§ etmezmi

jruksekbilgilerle yucdtilmi; Leyla'nmkabilesi
Bir yiice kabUeTann gdlgesi
Sanki gelecegin Horasan erenlerinden bilge
Kihg kullanirlar Turk yigitleri gibi
Var biitun bunlardan da dtede

Leyla'nm goze goriinmez askerleri
En buyiik ordu Leyla'mn gozleri
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Sabah ge§meleri dolduran gumiif perileri
Sizi ta yiireginizden yaralar
Ansizin bakarsmiz

Gogsimiizun ortasmda
Bir bigak yarasi gibi
Dayanilmaz bir agri
Kiskivrak baglar
Bin tuzak gibi
Leyla'nin sa^lan sizi
Leyla'nm kabilesi
Yeralti sulan gibi
^agildar derinden derine
Sizibogar bir altin biiyii mahferine
Gelin siginin bir af belgesi gibi
Tanri'ya a^ilmi; Leyla'nm elleri
Beno ellerin aydmbgmda
Yuriiyorum dogdugum giindenberi
Bulurumyolumu onunla aydan mahrum
Yildizdan mahrum en karanlik ki§ geceleri
LeylS'nm aynligi en keskinbir karaki$ gibi
Ve varhgi yakia yaz oglesinin gune§i
Gidinyanm kavrulim siz de benim gibi
Siz ey sabirsiz kumlarm gekirgeleri

Baba— Oglum sen bize dua degil
Beddua ettin

Mecnun — Altm altma gider, bakir bakira dogru
Ipekaltmlaberaberdir
Kiirk dilberlerin bo)nnunda
Dua cennet iilkesine ait

Beddua l^etlenmifler i^in
Leyla'ya kar§i akildange^en her kara diifiince
Cehennemin miman olur bizler iqin
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Cehennem bizim i^in biz l&ietlenmifler i^in
Kendi elimizle kendimiz

Cehenneme ^evirdik igimizi
Sizi bilmem

Ama ceheimemimden memnimum ben

Belki ate§ dokiilen pencerelerimden
Bir kurtuln§ i§areti alinm
Leyla'nm ulkesinden
Yansm ellerim kollanm ayaklanm
Belki boylece
Birkanada kavu§urumbeniLeyla'ya gotiirecek
Gdzlerimin kiile 9evrilmesinden
Goriinmeyenbir dunyanm sagligina

kavufurtim da
Gokten yerden
Giin ve ay gibi
Almyazimiza yol gosteren
Tann nimeti yddizlar gibi
Bana gelir Leyla
Leyla'nin gozleri

Baba — Senbu sdzlerinle Leyla'danoteye gittin

Mecnim— Leyla'dan oteye gidilmez ki
LeylSKafdagi ve ^in Seddi
Leyla otesinde meleklerin bile yandigi
Son sinirlar ulkesi

Yaradili§in sonu ondan otesi
Leyla, oliimune susami§
Birinin ignesi gibi
Son yudiimu bardaktaki
Leyla bir kaynak gibi
Kim kurutabilir i^erek
<^611ere hiikmeden sulan bir kaynaktaki



trgUNCU BOLUM

gOLDE KURTARI§LAR
d6nu§ur KURTULU§A
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GiRi$

1. gOLUN OYKUSU

goliin genifligine selam
gdliin biiyuklugme ovgii
goliin derinligine selam
gdliin yiiksekligine ovgii
gdliin yiiceligine selam
goliin inceligine ovgii
goliin ^i^egine sel^
gsiiin dikenine ovgii
gdle selam
gsle ovgii
Mecmm'u sayiklayan ^ole selam
Mecnun'u kucaklayan ^ole ovgii
gdlde giin battigi zaman
Mecntm'a selam Mecmm'a ovgii
gside ay dogdugu zaman
Mecnun'a sel^ Mecmm'a ovgii
Mecnun'im oykiisiinii bir kez daha ba§latan
Yeniden yenibaftan baflatan
§airleri bir kez daha diinyayi yeniden
Kuimaga
Yeni bir diinya knrmaga gagiran
gsie ovgii gole selam
Yeniden allak bullak olmu§ aklmi
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Sislerin bastigi kalbini
<^61de bakir bir tava gibi kizarmi?
Gune§in bagnna yaslayan
Yas iginde kumlann sonsuzluguna siginan
Insanlik diinyasmdan bir zincir gibibo§anan
Insandanotedeki yaratiklann afinaligma siginan
Uz£dc mesafelerin degQ
Goziin ve ellerin eri§tigi
Yiiregin ^arpifindan etkileneh
Yerlerin buyiik ka§ifi
Mecnun'a sevgi Mecnun'a selam
Riizgari biilbiil dogurcin
Her titrek dalda

Faniligi hsildayan
(Fanilik! ^olde ye§erip ^olde gi^eklenen
Kizil kapilarin ardmda gdreklenen
Akrepte bin yiUikzehri biriktiren
Kizgm ta§ iistunde kimildanan her kertenkeleden
Boa 3alanmdan deveku§undan ve ztirafodan
Elmastan

Ebedilige dair
Paradokslar dev§iren
Arzulu reddiyle degi§mezlige
Protestosuyla sonsuzluga i§tihali
Gergekte
Hep ebedilige vurgun, hep ebedilige ag)
gel,
Muhtag oldugu gune§, ruh bodnimunun
Her soru dagimn cevap diizliigu
Her zindan kagagmin saray du§u
Bagir bagirabildigin kadar
Sesin kayip gidecektir
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Gune§in batbgi yere erecektir
Bir levhadir ^ivi yazismdan hiyerogliflerden
Ge^mifi ve gelecegi bilinmeyen
Bir vakte tercume eden

(^51 parlar 90! solar 90I kizanr
Yazi ve bahan goge sa^an
U9SUZ bucaksiz bir sonbahardir
Yere vurmuf bir ayna
Devrilmif bir perde
Gerilmi? bir ip
Ezilmi§ bir kemer
Kurumu§ bir sami9
Alev almaya hazir kibrit
Kapaiian ufka son kivilcim
A)dnlerin sulann ve aga9lann
Fallann ugnrlann adaklann otesinde
San bir ayazma
Havagazi ve l^ba
Olumiin tasviri gibi
Kimildanan dupduru bir suda
Ne engin bir §ahittir o
Zaman denen

^im§eginde bulutunda
Leylak testisi Leyla'nm
— Sumbiil, bir ozeni§
Hurmada gogeren sa9ina —
Ve )aldmmlar Mecnun'un kalbi gibi
Tik-tak canlandinrlar bir saati

O onulmaz saati

Ate§in ve hrtinanin
Bir degirmen gibi ogiittugii
Agit bugdaylanmn
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Ordiigii aa gergefin sesi
Bir kanattir gol bir kartalca a^ilmi§
Tafimak igin kaderin son destamm
Sabah 9igleri gibi toplamak i^in
(^ilgmca acimasiz bir deneye batmi§
§airlerin kanim
<^61 bir avadir
§air yiiregiyle beslenen
Gozbebeklerini

Yiizugiine taf gibi takan
Cigerlerini
A^ip yaprak yaprak
Giinlugunu tutan
Kaburga kemiklerini ok gibi hrlatan
Karanlik a§k levhasina
Ve fair Hizir'a arkadaf
Abihayat yolculuguna gikan
Dilinde kink dokiik heceler

Dante Virjil Beatris
Romeo ve Jiilyet
Firdevsi Hafiz Cami

Fuznli ve Nizami

Leyla ve Mecnun
Kaf ve Nun surelerinden

Azik toplayan yolcu
^51un sir tuzaklarim
Esrar beldelerini afmak igin
Tann dilinden

Medet umup
Imdat isteyen
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2. $a1r1N KU$KUSU

Ozgur ^ollerde bin yilda birijkmi§
Afkm ve §iirin kildan ince
Kili^tan keskin siratlarmdan ge^mi;
Safbedevitiirkulenndencevher se^xiif
Nizami Molla Cami Fuzuli

Daha niceulu $airin kalemiyle
Amt eserlerin en biiytiklerinden
En an duru egilmez biikulmez
Benzeriolmaz degi§mez donu§mez
Bin zirh ve bin kalkan i^inde
Ipek kadar kaygan
^elikten bir govde
Bur? ardmda bur^
Kale dtesinde kale

Yaz gunduziinden a^ik
Gizli ki$ gecesindengece
Bir oykiinun oniinde nasil dtirdun
Nigin kendini bu sarp yola vurdun
Daha iyisinimi yazacaksmi^lilikte Fuzuli'den
Daha ileri mi gideceksinhayalde Nizami'den
Daha derine mi ineceksin Cami'den
(^agm ge^erakga konulan dururken
Bu ate^ten i§egiriftin, neden?
Diye bir ku§ku yedi bu kitabm §airini
Ya^adi adeta Leyla Mecnun hikSyesini
Aylar yillar gegtiyazamadi tek misra
Sanki oniikapahydi3ruksek daglarla
Sankiyasak bir bolgeyegirmi^ti
Gune§in goziinu kama§tiran bir golgeye girmifti
Karanlik magaradaki son mum da sonmuf
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(^evre, ujmmsuzluk gezegenineddnmu§
Giinler gunlere boyle devretti borcu
Yarim kalan kitabi biitunleme tutkusunu

Yarim birakmamifti §imdiye kadar hiq bir i§i
Bitirmeligiri§tigii§ikifi
Ama soz ve yazinin yerini tuttugu
O ya§anmayananlar samu^ti ufku
^airier ya§ayamadiklarmi yazarlar
Ama o yazilacakolam ya§arlarsasusarlar
Dil kimildamiyor agiz kapali
Kalem cepte kiif tutmti§casmasakli
Anladi ki bu oykii ba§kabir oykii
Ne §iir i§i sadece ne turkii
Leylave Mecnun doniip bakiyorlarCennet'ten
Bir ifaretle hep sus diyorlar
Sus, yazma, kir kalemi,qevrenebak
Korl^adan dal oliimun ve hayatm gozbebeklerine
Neler goreceksin onlan dinle
Anlatabilirsen onlan anlat

Odur i§te bizim hikayemiz
Ayaklar altmda gignenensevgiler
Kinlan onurlar... odnr bizim hikayemiz
Zindanlarda bo§amr kadehimiz
A9 susuz ve tekmelenmi§
Zavalli hayvanlarm bciki§larmda
(^atlami§ )mregimi2in kavi tutu§ur
Oksuziinufkunda hayallerimiz u^ugur
Dullarm yetimlerin
Kole ve esirlerin

Yoksulim ^aresizin
Gonltindeki btirukluk bizim animizdir
Anlahrsan butiin bunlan bizi anlatmi$smdir
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Ama §airin akb takilmifti bir kere
Yarimkalmi$ bitmeye arzusuz hikayeye
Hilal donemini a§nu§ ama dolunay olamami§
Bir ay elbet biitunlenmek ister
Ama kalemde bu mucize kudreti

Ve goklere mahsus gii^ ne gezer?
Bir yerdesin ki ne geri donebilirsin
Ne de bir adim ileri gidebilirsin
Ne de oldugtm yerde durabilirsin
Duyu§ diifimcede du§unce duyguda
Yatinlmi§ gibi gizli bir uykuda
Bir riiyanm 9arpili§ma ohnak
Perilerin 9e§meye yansimasmdan
Dogan ifik ve alevlerin titre)d§i
Gibi etraftan gegenge^mi; zaman hayallerinin
Gozyafi dokturen mahkBmlugunu tatmak
Ve birden yazmiyorum dedi
Sen zorla beni

Sen gorevlerin gorevi
Sen zorla gecenin kelebegi
Namaz bitimlerinin sir dili

Orug ikindilerinin fehri

Sen zorla beni

Insan dersi

Kelimeleri getir
Cebrail'in ogrencisi

KSgidi akla gozya^iduasiyla ^ocugun
Ateften ge^ir kalemi
Bir tanecik dostum
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Sevgilim
<^ile adli peri
Her ulu degi§imin seheri
Her sonu bir ba§Iangi^ yapan
Yiice bir makama ^ikaran her sefeii

Ve yazmayacagim dedi
Leyla ve Mecnnn yaz demedikge
Hayvanat bah9elerindeki
Esir geyiklerin gdzlerinde
Ve §ehit kaiunda bir ebcet gibi
Bir §i£re bir parola bana a^iklaiunadik^a
(^marlar serviler ve deniz
Beni gagirmadik^a
Yeniden

Sohbetin en derinine

Ve toprak bagirmadik^a
Kesilen bir kurban gibi

Ve ruh sarsmtilar cehennemini

A§ip geqiiedik9e
Kanadi islanmadan.
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3. PARANTEZ

Araya giren bir ele§tiri eri
Edebiyat Partisinin Siirekli Muhalefet lideri
Dikkat edilmeyecek her feye dikkat eden
Ve bir kalemde ge^en dikkat edilmesi gerekenleri
Nedir bu yarn senin yaptigin dedi
Bir kitabi ortalaim§ken
Neden birden ba§a dontiyorsun
Ilksdylenecek §eyleri §imdi sdyliiyorsun
Qnu da tain soylemiyorsun

Sebeb-i telif-i kitap dedim
Sabretseydin sdyleyecektim
Ama sabretme(^

Cevap verdi:
Kitabin yazilma sebebi belinnemi^
Nasil yazmaya giri§irsin
Eski hu3nin bu senin
Eskilere inat mtinacatlan da

Sona birakmiftm eski kitaplannda

Hayir, dedim, i§o kadar basit degil
Bak Sana a^klayayim bir .bir
Elbet kitap ba^lachgmda
Yazilma sebebi olu§mu§ olmali ama
Soz halinde degil anlam halinde
Soz kizi§ip akkor hale gelince
Gbriildu ve kiistalle^ti o anlamlar da
Kelimeler bigiminde
Su altmdan ^ikb su yiiziine
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Aranan beklenen umiilan gerekge
Sezgi dile geldi konu§uldu
Sezdigimiz bildigimiz oldu
Eskiler haklidir ba§larken sdylemekte
Umutlari biiyuk kitabm sonunu getirmekte
Ama bu gagda bu kisir sularda
^ok ihtiyatli olmak gerekir ba§iangi^ta
Eser az 90k yazilmadan
Yazilma sebebi yazilmamali
Eski kitaplarimda da, Tann'ya yalvan§lar
Yer alirlar buna yakm bir sebeple
Kitabm ba§mda degil
Kitabm sonunda

Eskiler ya§iyorlardi olgtm bir toplumda
Herkesin hemen Tann'yla olacagi bir makamda
Oyiizden
Kitaplanmn ba§mda yer alir
Tevhitler miinacatlar

Onlar esere Tann'5a ululamakla ba§lar
Hazir bulmu§lardir her §eyi onceden
Ve herkes her an dolu saf tslamla
Bizse sesleniyoruz cehennemden
Bataklik ve her turlii kir i^den
Ink^ umursamazlik kdrluk
Her tiirlii putla§tirma ve maddeye taparhk
llkinbu kotiiluk agmiyirtmak gerek
Koleliklerin ^elik zinciiini par^alamak
Ruhlan gekip goturmek yeni bir diinyaya
Eritip antmak bir 3diksek hrm potasmda
Her tiirlii curuftan pastan annmah maden
Anni§, buyiik anni§ gelmeli ate^ten
Ruh anna arma ozgiir olmali



LEYLAILEMECNUN 7>

Tann'ya yakla§ma halinibulmali
Kitabin bir odevi bu

(^agdanqikanp ebedi gagagotiirmeoyunu
Namaz iginabdest gerektigi gibi
Veokuyan, eserinsonundabulur nasibi
Songelmi§ Ulu Tapinagavanm§lar
Yazan ve okuyan
Allah'm onunde secdeye kapanmi§lar
Perde kapanirken bu sahne
Daha yaki§miyor mu guniimuze
Eskiler mutlu ki§ilerdiher an ve her Zcimanda
Tann'ya yakaracak bir haldevebir durumda
Bir gagda)az kieskilerin ba§ladigi bizim sonumuzdur
Sonumuz olsa yine ne mutluyuzdur

Dostumyeter kendineverdiginzahmet
Gozlugunii gikar ve giplak bak ortahga
O zaman i§te ancak o zaman
§uraya buraya dagilmi§ olan
Hakikat mozaiklerini

Kopmazbir biituniin pargalarmi
Ruhimda toplayip yerine oturtursun
Gergektebir degi§imyok deyip
Kufkularm tumiinden kurtulursun

Arkada§ gel koparmayalimgigegi
Dalmda se3n:edelim
Onun esintilerle gelen kokusuyla yetinelim

Ne fazla uzaga git ne fazla yakla§
Bu tabloyugor liitfen istedigi mesafeden
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4.d6nu§

Bind5nem ge^tisofra a§kve olum dzeti
Evrim geli§im devrim gergekte nedegi§ti
Sava§ve ban§ hep a§an takati
Birzamanignesi kurcalayan saati
Bir toz zerresi
Durdurur zemberegi
Ufacik bir ta§ kirar di§i en nefis biryemekte
Ve toplar asirhksofra3a kara bir haber birdenbire
Engune§li giindeayrdiryollar
A§k (igegini olgimlafmadan yiyen bin kurt var

Her kapi)^oliimkapar oliima^ar

Olmasa basubadelmevt bereketi
Umutlanacak ne var

Basubadelmevt nimetiyalmz
Bozubnaz kilit erimez anahtar

Demir paslamr elmas kiif tutar
Her kaWan §ira kef baglar
Ye^il daglar saranr gtin solar

Insan igin neaptallik buyiiklenmek illeti
En son gikargelir al^akgoniilluluk nobeti

Engiiglii soha devrilir bir riizgSrla
En omiirlii ^i^ek go^ersonbaharla
Veoliimhep asihkeskin kih^ baju^larmda
Ve kapamr a^ilir ulubirperde her jriizyilda

Gune^in gekildigi yerleregece iner
Vegecenin3allandigi yerlerde su seslenir
Altm saraylann haySltsiitunlan
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Giin bahminda harabelerde titrer

Yikilir yapilir sa^ar ortayamercam
Dufen ta§lar agilan dirili§ mezarlan

Mermerde dogan a3malar i^inden
Karanlikta i§ir hep Yeni Yapimin gozleri
Yikilan her ulu §ehiryeniden yapilmi^tir
Her son,kaderde bir ba^langigbr
Niceku§ak§ama iner bir suya du§ergibi
Kur§unla vurulmu§ sankidagilmi^ tiiyleri
U9U§ yorgiinlugu imrendirir onubungunsuz hi^lige
Varolma kaygisini 5rtmek ister
Gecenin vedltimun birbirinedenk yapraklanndan
C^riilme birbirine ge^me salincaginda
Senku§uoldiibilirsin3dne dylebil
Ama dinleni§ her kiriyikargumu§ten kaynaklanyla
^iiriiyen kireci ilham perdahiyla ayiklar
Nice bin kez tattim biti§ §erbetini
Nice kez di§ledim oliimun etini
Giin bath sanki kiyamet bati§iyla
Diinya pargalandi mah§er ^inlamasiyla
Ama dogu§ var
Yinebir dogu§ var
Dedi bir serge ku§u
Konmu§ son incecik dala

Evet dogdu yinedogmayacak sandigim gune§
Geldi gelmez dedigim haber
Her cehennem bir cennete i§aret
Her kara simun otesi bir ak kevser
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Yikildi yapildi saqh ortaya mercam
Diifen ta§lar agilan dirili§ mezarlan

6a$lamak gerek yeniden hayata
Dedi bir geceyansi ^irpman saat
Sana yeniden yakla§acaktir
Korkma

Uzaga kaqnif yabancila$mi§ tabiat

Diifiince ve sanat
Senin igin kanat
Benin i^in hayattir dedi
Bir eski zaman piri
Bir eski zaman pirinin hayali

Ve birden Mecnim'u duvara resmedilmi§ gordiim
Golgeler iginde gdrdiim
En saf §ekliydi
Boliinmez bir giilumsemenin

Arhk e§ya
Bembeyciz bir sayfa gibiydi

01mu§ ruhim —^ruhumun— kipirdadigmi duydum

Geriye dondum Kaf Dagi'ndan ^in Seddi'nden
Kartallarm iskeletinden

Yay yapilan yerlerden
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l^inden qikilmaz dolamba^li yollardan d6neme9lerden
Ge^e ge^e
Yola ^iktigim ilk yere
Geri dondum

Toplum insanlik zaman
Ve diiimun kadavrasmda

Uyanabilecek tek nokta

Bir igne ucu
Aramyordu
Zaman otesi yer di§i
Ve insaniistuler bolgesi
Ziyaret^ilerince

Atan bir nabiz

Anyorduk sanki tum viicutta
Bir ses

Tik tak diyen
KMnatta

Ilk nokta

Ba§langi9noktasi
Hakikata

Biri dedi

Ilk nokta a§ktir
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Ve oburii dedi

Ayni zamanda
Son nokta

Yeniden yola ^ikilmali dedik
Sifir noktasindan

Bin dedi peki
Tarihin hangi asnndan
Hangi §ahistan §ahislardan

Birden ddkuldu dudaklarimdan;
Leyla ile Mecntui'dan

Uzakla§irken o yiice hayaller
Onayladilar beni
Ve «evet» dediler ebedibir yanki gibi:
Leyla ile Mecnun'dan
Leyla ile Mecnun'dan
Leyli ile Mecnun'dan
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MECNUN YENiDEN ?OLDE

Birgiin Mecnun a^ti gozlerini
U9SUZ bucaksiz ^dlde buldu kendini
Giinlerce bilmemi§ti nereye gittigini
Ne yapbgini ve ne yedigini
Bii)^ §okun etkisi altinda
Olugibidola§mi§ti §iirda burda
Demek onu yine qol ^ekmi^ti
Gel 5z ytirduna don demi§ti
Birmaddenin kendi dnsinden bir maddeyi
^ekmesi gibi
Hukmetmi^ti kaderine
Yine

Bir nuknatis ili§kisi
Sanki sonsuzluga ve a§ka
Donen bir ibreydi o
Q!6l meczubu bir mecnundu o
Sijnnlmi^tibir kez daha
Baglardan kayitlardan akitlerden
Viicut sikan ruh bunaltan iplerden
Ozgurdii 90I riizgarlan kadar ozgiir
Ve gen^tihi^ kimsenin olamayacagikadar
Kar gibi eriyordu biitun acilar
Gen^lik sicakligmm oniinde
Iginde ate§ten yanan biryara
Di§tanherkesten sakin goriinebilmede
l^inde ya§ayan engel olamazdi di^ta ya§ayana
Bir genglikteydi ki bedeldi bir kag insana
Her biri ayn yetenekte ve yetide bir 90k insan
Mecnun'da bir araya geliyordu meydan meydan
Her yere ko§up gidebilirdi artik
Her bir yerde bir ba§ka olabilirdi
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Yol gosterebilirdi ^olde yol )dtirmi§lere
Susuz kalmiflara su
Aziksizlara azik ta§iyabilirdi
Biiyuk ve tek uzmam oydu ^oliin
Yildiz kilavuzu ve rehberi kayip goliin
Neredeydi golgesiyle kurtaran o tek a^ag
Kahraman ve masallar ustu kahraman

Can kurtaracak hunna agaglari nerde
Emin konaklar su ba§lan serap kogalayan
Her tiirlii hastaligm hekimleri
Mecnun'du bu ^ilgm turizmin tek rehberi
Konugu sayiyordu kim ^ole du§mu§se
A§inasiydi onun kim ^dlden geqni^se
Birbirini kogalayan kabileleri
§a§irtip onlerdi miicadeleleri
Ara bulmak igin neler soylerdi neler
Birinin dilinden oburiine methiyeler
Ugrardi arada bir de obalara
Son vermek i^in onulmaz kirginhklara
^olun nice yerine ta§ dikmi§ti
Bunlar yol yitirenlere i§aretti
Kurt ku§ i^in su ta^irdi
Yaralanm onanrdi

Sakat hayvanlan i5dle§tirir
Eski sagliklanm geri verir
Bu yuzden onu izlerdi ge)dkler dag ke^ileri
Yaban e^ekleii gol kedileri
Sonsuz ^olun ebedi bekgileri
DevekiifIan ve ziirafalar
Mecnun'im bu vah§etten
Medem bir ordusu var
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Hepsi uslu ve zararsiz
Temiz baki§live temiz yiirekli
Her biri bir musiki par9asi gibi
01u§tururlar bu)aik dostluk ve sevgi turkusiinii
Bilerek bilmeyerek Mecnun'du
Bu ban§ uygarliginm miman
Bir kez daha

Bir ba§ka bi^imde
Bir ba§ka alanda
Tecellietini§ti Tanri Halifeligi
Insanda



80 $IIRUR-Vn

DE61$tM

Mecnun meczup meczup daglarda ^dlde
Dolafirken aslanlarla geyiklerle
tnsardik ogretisini yayiyordu biryandan
Kendi anladigi ve gdrdiigti a^idan
6a§ka ba§ka adlar altmda
Ba^kagdruntiilerle ba§ka kiliklarla
En kar$i oldugu^ kan dSvasi
Insanakar§i insan davasi
Gizligizli a§iliyordusevgiyi
Sevgigenel ve tek kurtulu§ rengi
Bir degi§im vardi artik §urda burda
Farkina kolay kolay vanlmasa da
Mecnun'du al^akgdniilluce ortadan kaldiran
Piiruzleri.Vepatikalan Ana Yol'ahazirlayan
Arbk hava degi§mekte goren goz
Insanlik gerigebnekte gonuller i^in
Ancak Mecnun oldiikten sonra

Ufuklan tutacaktir BiiyiikD5va
Hayatmin bu ikinci safhasinda
Mecnun nasil gali^iyor bir ka^ nefha
Bir kag sayfa omek vereyim
Somut ve canli tablolarla gostereyim:



LEYLA ILE MECNUN 81

MECNUN VE SiLAH§OR

Birgiin Mecnun silah§6r kihginda
Geziyordu ^dlun buy^ yalmzligmda
Bir adamin bir adami dovdugunii gordii
Kaya gibi onlerine dikildi durdu
Bin koie idi obiiru sahibi

Ilk baki§ta oluyordu belli

Mecnun (§iddetli):

Dovme o k6le)d

Kole sahibi:

Sen kimsin?

Mecnun:

Ben sil^§5rum.

Kole sahibi:

Silah§dr! Ben de siiah§6rum
Ve silahimm hakki olarak

Bu esir, hukmiim altina girmi§tir.

Mecnun:

Belli! SilSh§6rsun.
Ama^ daha once insansm.
Esirdir, belli!
Ama^ daha once, insandir.
O ellerini iyilik i^in de
Kullanabilirdin

Yurdundan uzak

ve dostlanndan irak

Bu karde§imiz i^in
Ger^ek silah^oriin eli ancak sava§ta silah tutar
Parmaklan yiunu§ak olur sulh zamam
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Bir sava§5i efit §artlarda savafir
Ku^iiime sayar ondan otesini
Bir sava§9i hep gune§e bakar
Kalbinde gune§ler aylar dogup batar
Ban§ ulkesine en bu5dik armagam.
Ben de sava§^3nm ama
Ddkmedim kimsenin kanim

Benim kanimi da kimse ddkemez

Birak o koleyi sava§9i

(Kaybolur)

Kdle sahibi (§a§irmi§):

Kimdi o acaba?

Kdle:

Hizir'di belki de.

Kdle sahibi:

Senin i^in Hizir.

Kdle:

Senin i^in de.
Bana bir mu§tu gibi geldi sesi
Gdzlerimde canlandi yurdum ocagim
(^ocuklarmu gordiim o saf gulu§lerini
Silanu i9imde bir mucize gibi buldum
Efendim, aldirma dov istersen beni
Senin bu dovmenden tiiter bir

kurtuluf buhurdam
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Kole sahibi:

Benim de ellerim baglandi sanki
Gokten bir guinu§ zincir indi
O azizin buyrugima kar§i koysaydim
Bii hanger kalbime saplanacak sandim

(Soniiklefip kaybolurlar)

MECNUN tLE RAHlP

Bir gun de bir dag issizligmda
Hurma dallanndan bir manastirda

Bir rahibe rastladi Mecnun

Sordu: Neyi bekliyorsun
Yolgegniez kervan geqnez burada
Rahip dedi: Bekliyorum^ bir gtin
Buradan ge^ecek olani
Biitiin insaiUigayol gotiirecekleri
Se^ecek olam
Bekliyorum dedi rahip
Burdan

Ba§mda bir bulut
Ge^ecek olam
Ruhunda mu§tu umut
Ge^ecek olam
Rahip dedi bekliyorum
Parmagiyla ayi
tkiyebolecek olam
Gdklere yiikselip
Cenneti cehennemi bilip
Donecek olam
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Kiyamet saatinin
Tiktaklarim

Kulaklara

l§ittirecekolani
Bekliyorum oliiler diyannm
Dirilif anahtarim
Mahler kanatlanni
Cebinde ta§iyani.
Mecnim sordu

lyi ama
Ne zaman gelecek O
Bilmiyorum dedi rahip
Ama

Kiyamete dek stirse
Bu bekleyi§
Deger.
«Peki. l§aretler?» dedi Mecnim.
«l§aretler belirdi:
Gok ifaret verdi
Yer i§aret verdi
Onu ^aginyor
Bilerek bilmeyerek
Insanligm hali
Hilkatin dudaklan

^atladi susamaktan
O Rahmet Kevserine

Aga^lar kurudu
Sarardi yapraklar
O Merhamet Yagmnrunu
Bekleyip durmaktan
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Ve olmu$ tabiat
Bir hayat bialutu
Umuyor o Rahmet Rtizganndan
Mecnim dedi bakiyorum
Bir rahip oldugun halde
Tasvir yok hiicrende
Tasvir yok dedi rahip
Ve olmayacak da
Biittin putlan devirecek
tnsamyeniden Tann'ya erdirecek
O ortaksiz Tek Tann'ya
Dondiirecek clam ^

Bekleyen kulun
Durdugu yerde
Mecnnn dedi

Tefekkiir ederim
Ke§keben de gorseydim
O Kilavuzu

Ben de dniinde

Diz qokseydim
Rahip dedi:Ozulme
Senin gonliin
Pe§in muminidir O'nun
Bir gun O'nun ummeti
En 90k anacak seni
Anlatacaklar hikayeni
En iinlii §airleri
Seni saf a§km
Omegidiyegosterecekler
Kaybolmu§mezanndan
Olumsuz ^i^ekler
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Giiller menek§eler derecekler
Ve onlan serecekler

Umutsuz goniillerin onune
Onlarla dlmu§ nihlara
Dirili§ sunup can verecekler
Sen a§k alevisin
Hayat kilicism
Asili olumiin tepesine
Ve canlani§ kivilcimism
Sonmenin oldugu her yerde

MECNUN VE TOZ BULUTU

Bir gun Mecnun
Yalniz ve yorgun,
Kar§ida bir toz bulutu gordii
Sanki geliyordu O'nu yutmak i^in
Dedi dur ey toz bulutu
Karanligm bereketi olum otu
Acele etme vakit var

Sayihdir saatler dakikalar
Azrail bile senden sabnhdir

Burda sencileyin benim de i§im vardir
Arzum §u ki odev bitip giin dolsun
Benim de kaderim mutluca

Bir toz zerresi olmak olsun

MECNUN, MUM VE PERVANE

Bir gece Mecnim'un yaktigi
Bir mumtm etrafmda

Doniiyordu
Zavalli incecik bir pervane



LEYLA ILE MECNUN 87

Mumsa devrilmek istiyordu
Pervane yerine
Mecnun'un ustiine iistiine

Sevgili mum
Dedi Mecnun

Sevdim seni

Acidigm i^in pervaneye
Ben de onerirdim

Kader izin verseydi
Beni yakmam
Onun yerine
Ama acele etme vakit var

Sayilidu:saatler dakikalar
Azrail bile senden sabirlidir

Burada sencilejdn benim de i§im vardir
Ben herkes i^
Degi§ik ve ayn dozda
Soyut bir otobiyografya3nm
Herkesin ya§adigi bir ig tarih
Herkesin yiireginden ge^en bir cografya
Gidip gidip varacaklan
Fakat ula§amayacaklan
Bir panorama
Kaderin zaman zaman

Kabaran kanlara uyguladigi
Nirengi noktalari batmi§
Beyazbir karanliga batmif
Mutsuzca muttu bir topografya

Sonra gece bitti mum sondii
Bu s6yle§ilerle tan atarken
Pervane Megiim'a
Mecnun pervaneye dondii
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KERVAN

Mecnun bu olgunluk yillarmda
Koftu kervandan kervana
Hizmet ederek insanlara

Erdi teselli pmanna
Zamani hatiraya kar§i kullandi
A§ka kar§i hakikatle donandi
§efkat merhamet ve hakikat
A§ka kar§i a§kla birlik silah ve at
Ve Tann'nm saltanati tek saltanat

Bu goru§le kan§ip insanlara
Buldu goklukta bir tek manzara
Her i§in sonu ba§i Tann
Almyazinuzin heykeltira§i Tann
Tek var olan O... gerisi gdlgeler

Sabah uyanip karfilamak yeniyi
Ufuklara bakip beklemek geleni
Kudiis'ii gordii §am'a Veirdi
Bin giinefin par^a oIu§u
Biri aydan du§mu§ bir mezardi
Biri selvi biri gmardi
Biri ayna biri duvardi
Kervanlan §ehirlere §ehirleri kervanlara
Q!evirerek iginde siirup gitti bu macera
E§yada alevlenip alevlenip s6nu§
Dolafip dola§ip Tann'ya doniif
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Tenha kaldigi an qadirlarda
Kalbine inerdi bal rengi bir levha
Yeni bir yazi gozmege ugra§tigi
Insanlara kapali harflerdi sava§tigi

Birgiin Leyla'mn evlendigini duydu
l^inde bir ses dedi: ne aa diigun bu
Ba§kaldirdi bu sese: ha)ar hayir dedi
Kendine, §eytana kar^i haykir dedi
Lekeleri gitti lekelenmez ismin
Oyleysealki§ tut oyleyseMecnunsevin
Geceler, yildizlar, yal^ yildizlar
Toplamn Leyla'mn oraya yildizlar
Saginsa^ma giqekleryildizlar
Benden bir §im§ek gizin havaya
Bir dokunur dokunmaz gibi bir esi§ gibi
lyilikdileklerimi birakin yildizlar
Boyle diifuniip sevinmeve uziilmearasinda
Gibilerce dugiinun akmda kabiisunkarasmda
Zorladi olumle hayatm sinirlarim
Bir u^tan bir uca var ve yok olmanin sirlarmi

Annenin oliimu babanm oliimii

En kara haberler dugumii
Geldi gitti 5nkti Mecnun'u
Aylarcabilirunezle pengeletti O'nu
Bir kez bin kez daha vur^u yere
Tunglafti ^eliklefti Kays i§teboylece

Ve ali§ti biitiin bu olanlara
Yaz ki§durgunluk ve firtina
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Ayni varolu§un d6nu§umleri
Giin degifiminin aynadaki izdu§uinleri
Gibi bir etkiye donuftii O'nda
Boyle bir yoruma kavu§tu sonda
O ve Leyla ayni kadere susamaktalar
Birlikte de olsalar a3m da olsalar
Ayni gtinun biri gecesi biri giinduzu
A5mi almyazisinm cevheri ve yuzii
Sevgi gdzde degil goniildedir
Viicut degil ruhtur a§ka kadir
Her fey havada bir toz gibi doner durur da
Yok olur sonunda Tann'nm varligmda
Yafamak Tann ugnina Tann i^indir
Geri ne varsa tahttan indir

Ruh hiirdiir Tanri sevgisiyle
Baglidegil zaman ve yer ilgisiyle
Arhk bulufmuflardir Tann katinda
Bir yersizlik ve zamansizlik saltanatinda
Bir§eydegifmez gelse de gelmese de Leyla
Farketmez gitse de gitmese de Mecnun O'na
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leylAko^esI

Bir de bakalim LeylS k6§esinden
Afkm kadin adli penceresinden
Birakmi§tikendini yazilmi§ olana
Susmak ve konu§inamak denen cana
Evlenmi§ti ve g6runu§te muflu
^imdiden memnun ve gelecekteniimutlu
Fakat bir eksiklik ufacik bir nokta

Kalbi kurcabyordu hali
Mecntm ne olmuftu neredeydi
Nasildi ne yapiyordu hSlineydi
Geceleri lof golgeler arasinda
Ktim tepelerinde ay yarasmda
Mecnun'a benzeyen hayaller olurdu
Bu anlarda sanki kalbi dtirurdu

Bitmi§olan bir daha mi ba§layacak
Ne ^are ba§layan ba§lamami§
Bitini§bitmemi? olacak
Gibi gelirdi O'na
Orkiintiige^mifama erememi§ti huzura
Karanlik bitmif fakat kavufamami§ti nura
Ay tutulmu§ tutulmu§ kurtulmu§tu
Gonlii zaman zaman tutmu§tu mu§tu
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Giin kirmi§ti siyah ^er^evesini
Yamufti i§ikla otesini berisini
Baskm korkusuyla iirperen gadirlann
Bugiinduzen ve giiven, ama yarm!
Yanna bir guvence olamayan
Neye yarar boyle bir §imdiki zaman
Aciyla da olsa dopdolu olan hayat
Bo§alim§ti zemberegi bo§almi§ bir saat
Gibi. D6nmu§tubombo§ bir kSgida
Agizdaki tat benzemiyor eski tada
Irmak kurumu§ riizgar esmiyor
Yakia gune§i bir pargacik btilut ortmuyor
Arzu ve korku iki karanlik duygu
Yiireginde birbirini kogalayipduruyordu
Yabir giin geri donerse Mecnun
Yine altiist olursa ortalik butiin

Daha mi iyi olur daha mi kotu bilmiyordu
Birumut vardi goniilde eksilmiyordu
Sonra kiziyordu kendine kimyordu kendini
Kapamak istiyordui^inde eskinin kepengini
Eskioldii diyelim ama neydi yeni
Ve nasil eskitmeli eskimeyeni
Nasil dldtirmeli olmeyeni
Nasil diri sayarsm olii olam
Eskibir zehirdi belki ama yeni
Andinyordu tatsiz tuzsuz bir yemegi
Beklemek neyi bekledigini bilmeden
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Gun g^ii ay ayi kogalarken
Beklemek bir vaktin dolu§unu
O9alan kaderin zalimoyunu
Her §eyakilla kurulu aiolla diizgiin
Ama aklin i^inde olmali baharat gibi
Bir par^a delilik
OysaMecnun alim§ biitiin deliligi gitini§
Kupkuru bir hayat kalmi§ ve adeta oyun bitmif
Arzulanan zenginlik, at kuina§ve ziyafet
Yetmez olur insana bir giin elbet
Insanhep bir §eyumar bekler
Ne oldugunu bilmez fakat
Fakat sonradan duruldu Leyla
Tevekkiille husoim buldu Leyla
Ruhta kopctn hrtinalar dindi
Gokten gonle siikiinet indi
Anladi ki aa tath soguk sicak
Geqiii^ ve gelecek aynlmak ve kavu^mak
Hep ayni varolufun d6nu§uinleri
Aydinlam§imlanve soniifumleri
Her §eyhavada doner durur
Sonunda Tann varhgmda yok olur
Ruh hiirdiir viicut esir

Ruh baldir beden zehir

Ruh hiirdiir Tann a§kiyla
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Baghdegil yer ve zaman kaydiyla
Farketmez gelse gelmese Kays O'na
Gitse gitmese O'na Leyla
Tanri katmda bulu§mu§lardir
Hakikat yurduna kavu§mu$lardir



dOrduncO bOlCm

OLLFM, VE OTESi; EBEDI
DlRlLi§
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OLUM

Anlatacaktim olumlerini bir sonbahar e§liginde
Bir ki§ giinefliginde
Fakat baktim bu oliim degil dirili§tir
Tabiati a§an bir bildiriliftir
Ne giiz ne san renk bu go^ anlatir
Bu kan rengi bu kipkizil o^ti einlatir
G6runu§te kirmizi gergekte ye§il
G6runu§te 69 hakikatte degU
Faninin sonsuzia ban§masi
Affin magfiretle yan§masi
Yapragm du§u§u degil bu topraga
Bir 3alduinun 9arpi§idir daga
Sonbahar degil ilkbahardir
Olumden sonraolumsiiz hayat vardu:
Buludar a9ilir gune§ 9ikar
Yagmur taneleri ind tanelerine donufiir
Deniz 9alkanir sa9ar ortaya hazinesini

Anladim onlar olmediler

Oliim adma

Oliim maskesini takmarak
D6nii§tiiler bir i§iga

MECNUNHUN BiR I§IGA DONU§MESi

Yillar ge9ti.. ve bir giin gidip gidip Mecnun
Uzakla§ip yollardan kervanlardan obalardan
Serap ya da ger9ek su vadeden ovalardan
Dallarmda umut mercanlan salkimlanan hurmalardan
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At., deve.. kopek., insana biitiin bir arkada§lik sunanlardan
Ku§.. golge.. hi§irti ve karaltibiitiin kimildani§ furyalanndan
Kopnk kopuk trajedya par^alan clan aiiilardan

damlalari gibi gdnulde donukla§an sannlardan sorulardan
Duyufdan dii§uncedensesten, ruhta damitilmi§ kanilardan
Annip, durdu ayak bai5ilmami§ yerinde ^oliin.
Karfismdaydi artik boliinmeyen Biitiin
^ahsi)d kale almaz goriinen Genel
A^ik kapilan kapayan kapalilari a^an El
Mevsim mi? Artik ne bahar ne sonbahardir
Burada artik ne yaz ve ne kif vardir
Ot bitmeyenbir toprak, vah§eti bile gomen
Geceye tabut giindiize kefen
Gune§e geqirdigi kiliftaniirkiip ^ekilmi§ geri
Bu sfenks maskelerinin en korkimcu en beteri

Mecnim dump dort bir tarafma bakti
Gonliiniin en kizgm ate§ini mumunu yakti
Biri§ikolup gokyiiziine dogm
Biryildiz olup yddizlara dogm
Bir §im§ek gibi gakti, bir yiliz olup akti.

LEYLA'NIN BiR I§IGA DONU^MESi

Mecnim'la ayni anda mi
Biraz once mi biraz sonra mi

En ye§il vShalar bereketinde
Biri§igad6nii§tiiLeylaEce
Evden yiikselen bir ifik sutunu
Yiikselip tuttu ifik olan Mecnun'u
Gordii herkes gokte yanfti iki ifik
Birbirine kavuftu iki ifik



igiNDEKiLER

7 Yollann Getirdigi

13 Birinci Boliim: Dogum

29 Ikinci Bolum: IkizAlmyazisi
59 O^iincu Boliim: (^olde Kurtanflar D6nu§ur

Kurtulufa

95 Dordiincu Bolum: Oliim ve Otesi: Ebedt

Dirili§
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ADAK I§IGI

Sicak yaz goklerinde
Onde iizanan ovada

Birden bir i§ik sagdan
Bir i§ik soldan gkar
Ve bunlar

§im§ek hiziyla birbirine ula§irlar
Bunu halk adak 1911 ugiir sayar
Derler: Leyla ile Mecnun bulu§tular
Bu gdz kapama amnda
Ne varsa dile muradmda

Mutiak yerine gelir arziin
Yerde kavu§mayanlar gokte kavii§urlar
Ve bir ugurlu anda
Kavufmak isteyenleri kavu§tururlar

SON


