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ACIMADI
 
Uğraşmayın hiç boşuna 
Acımadı, acımayacak yüreğim 
Gece vardiyaları soluksuz yakalayacak 
Tutacak yakamdan, silkeleyecek 
Merhamet, sessizce yığılacak üzerime 
Kan kusturacak bir gün, her gün

Başım düştü, ayaklar göründü 
Burnumda kanlı toprak kokusu 
Kimi ayaklarda kan, kiminde çamur 
Gözlerinizde nefret dolu bir gurur 
Kaçarak gitti biri; daha çocuktu 
Yüreğinde kaldı bu acı, belki unuttu.

02/06/2015
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AKŞAMA DOĞRU
 
Akşam oluyor  
Tıpış tıpış yürüyenler 
Tıkış tıkış sürünenler 
Camlara yapışık yüzler 
Gözler kapalı; gün karartısı 
Herkes galiba eve gidiyor 
Şairin biri de şiir yazıyor köşede 
Önünde çayı, elinde sigarası 
Anlatamıyor kahrını 
Sustukça batıyor 
Kendinde konuşanları

Akşam oldu 
Sokakları boşaltıyor sessizlik 
Başıboş köpekler salınıyor 
Ağızlarından salyalar akıyor 
Kalem kırılıyor, sayfalar yanıyor 
Çayı soğuyor 
Sigarası yere düşüyor 
Şair köşesinden kaçıyor

18/05/2015

ADI KONMAMIŞ ŞEYLER
 
Adı konmamış şeyler de güzeldir 
Anlatamadığın suskunluk gibi 
Bağıramadığın 
Çağıramadığın 
Kör dolaşık özlem gibi.

Sarılır bir kadın 
Rimelli gözleri yıkık yaşlar dolu 
Başını kaldırır ağlarsın 
Yanaklarından süzülür 
Tel tel saçlara acı yıllar dökülür.

Adımları uzaklaşır... 
Kendi hayalleşir 
Hıçkırıklarını çiğnersin 
Gelir diye beklersin... 
Beklersin.

06/07/2015
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ALIŞTIN MI BENSİZLİĞE
 
Ellerinde susamları duruyor mu hala? 
İkiye bölemediğimiz simitlerin 
Eriyor mu şekerler? 
Atmadan bir çaya... 
Avuçlarında. 
Otobüsler kalkıyor mu? 
Elimi sallamadan daha 
O ağaç gölgesi duruyor mu? 
Seni beklerken titrediğim 
O vapurda mısın? 
31 Martta mısın? 
Şakayla sabahladığım gecede misin? 
Aklım kayıp, sende sabahlıyor 
Alışamadım sensizliğe 
Ya sen... 
Alıştın mı bensizliğe?

12/05/2015

ALACA
 
Sarısı, mavisi, yeşili unutulmuş 
Bir yaşamdı benimkisi 
Ürkmedi gecem sarı yaldızlarda 
Taş sektiremedim çocuk gibi… 
Durgun denizlerde doyasıya 
İçinde yoktu kurduğum hiçbir cümlenin 
Özgürlük fidanlarım 
Asırlık yalnızlıklarla dolaştım 
Kederlendim, dillenmedim 
Alaca bir hüzündü 
Yıllar yılı büyüttüğüm.

25/05/2015
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AYAKKABILARIM-2
 
Kenarından yırtılmış biraz 
Parmaklarım kaçıyor arasından 
Gitmedi ya şehrin yağmur suları 
Çamura dokunuyor ara sıra

Teki yırtık, diğeri yitik 
Bir sağa, bir sola 
Şehir ile aynı havada 
Ritim tutuyoruz kaybolana

Çalınırsa çalınsın, gözüm yok 
Yırtılacağı kadar yırtılsın 
Yalın ayak yürürüm, gönlüm tok 
Yollar benimdir, ötesi yok

09/05/2015

ANLARIM
 
Anlarım... 
Bedene sığmayan acıları 
Yırtıp atar bir gömlek gibi bedeni; 
Düğmeler, düğmeler tutmaz 
Dikilse, dikişler olmaz 
Anlar mıyım daha bilemem 
Yer, gök artık bir durmaz 
Ya karanlık, ya aydınlık 
Acı, doğduğu yerden vurmaz

19/06/2015
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AYNA
 
Ne gülüşümü anlatabilirsin 
Ne de hüznümü 
Hangi karanlıkta baktın ki yüzüme? 
Ayağına geldim, dinmedi hiç acım 
Nasırlaşmış bir yürekti çocukluğum 
Gençliğim... 
Var sanıp hiç görmediğim 
Bir taş alıp paramparça ederim seni 
Diner mi acım bilmem  
Sana söylüyorum 
Yüzümün yalancı şahidi

30/03/2015

AYLARDAN NİSAN
 
Nice nice yıllara... 
Doğdun bugün 
Düşerim dallara 
Kanatlarımı çırparım 
Islanırım tepeden tırnağa 
Aylardan nisan ya!

Nice nice yıllara... 
Var mıdır vuslat yakında? 
Bedenimde çığlıklar 
Gözümde aydınlıklar uyur 
Bir gülüşünle uyanır hepsi 
Aylardan nisan ya!

29/04/2015
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BALON
 
Büyüttüm, büyüttüm kocaman oldu 
Ciğerlerimden çaldım tüm nefesleri 
Şişirebildiğimce şişirdim 
Ayaklarım yere değmiyor uçuyorum 
Kör gözlerinin önünde patlatayım 
Aşk denilen balonu 
Gözlerin açılır belki

06/06/2015

BAHARA KADAR
 
Duvarlara yazıyorum adını 
Köşe başında biri beni bekliyor 
Üzerime gelen ayak seslerini duyunca 
Kaçıyorum, yarım kalıyor adın 
Başka duvarlar... 
Başka gecelere peşkeş çekilmiş 
Yüreğime yazıyorum yazamadığımı 
Bir başka bahara kadar

05/09/2015
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BEKLERKEN ÖLDÜM
 
Yüzümde yüzüm yok! 
Bakma, tanımak için öylesine 
Yaş düşürürüm gönlüne 
Sabah uyanıp çıkma karşıma 
Gecen olurum, gün düşmeden daha

Gece gibi simsiyahtır hüznüm 
Karanlık değildir ama yüzüm 
Ben güneşi görmedim 
Asırlanmış elmas gibi 
Beklerken öldüm.

21/04/2015

BEDELİ VAR
 
Kaldırım taşlarının üzerinde 
Utangaç düşlerdi paylaştığımız 
Çocuksu yalnızlıklarımız var bizim 
Yaz yağmuru gibi ıslatıp giden 
Her şeyin bir bedeli var 
Ucuz olmuyor her çocuklukta 
Yüreğinin aldığı kadarı senindir  
Taştığı tarafı zor ödenir

13/08/2015
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BEN KİMİM BİLİR MİSİN?
 
Ben bilmeden beni 
Ben kimim bilir misin?

Gelemem üç beş soytarının oyununa 
Boyun eğmem, alıp gidenlerdenim başını 
Yalnızlık bir yolculuktur; 
Uzundur, sonu yoktur bilinen bir yerde 
Kah bir dağın bağrında ezilen 
Kah bir kurumuş ovada aç kalanım.

Karartılar, karanlıklar; tuzaklar, yasaklar 
Akıl ilmeğimden sökülüp atıldılar 
Maviler ekiyorum şimdi gökyüzüne 
Gülüp geçiyor bana soytarılar biliyorum 
Sessizliğim çığ gibi, çağ gibi yepyeni 
Süslü rüyaları bozmuyor değil hani

Ben bilmeden beni 
Ben kimim bildin mi beni?

04/06/2015

BELİRSİZ ADIMLARIN
 
Kesiliyor nefesim, konuşamıyorum 
Kafesteyim kımıldayamıyorum 
İğneler batıyor göğsüme 
Gözlerim akşamüstü, alacakaranlık; 
Günbatımı düşmek üzere 
Karıncalanıyor bedenim 
Damarlarımdan ķan çekiliyor. 
Yüzüme çarpıyor tokat gibi 
Yankılanıyor, delirtiyor... 
Kulağımda çınlıyor 
Uzaklığı belirsiz adımların 
Gitme! Ölüyorum.

05/05/2015
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BİN PARÇAM
 
Her gecenin bir vakti 
Saplanır çıkmaz bir bıçak 
Yüzümde paramparça acılar; 
Hiçbir şeye benzemez 
Ağladım ne yalan söyleyeyim 
Karanlığa sildim çok geceler 
Acılarımı.

Ağustos’tayım 
Ağustos böceği koydular adımı 
Kimseler bilmez karıncalığımı 
Sana taşıdığım yalnızlığımı 
Gökyüzü bin parça, bin ayrılık 
Göçüp gidiyor kuşlar 
Sonbahar düşmeden daha 
Bin parçam! 
Olur musun bir parçam?

05/08/2015

BENSİZLİKLERDE
 
Kör kuyularda yankılanır sesin 
Yarım alırsın ciğerini yakar nefesin 
Kurur kalır avuçlarında tüm hevesin 
Ağlamadan bir günün geçmez, bilesin

Perdeler kalkar, dilin çözülür 
Bedeninden bir can süzülür 
Yalnızlık koynunda yatar her gece 
Sen susamazsın bensizliklerde

16/07/2015
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BİR ŞEY VAR
 
Sen diye bir şeyler var 
Ara sıra sataşan 
Aklımı alan, oynatan 
Gelmeyen uykumun faili 
Gecemi yarılayan 
Günümü karartan 
Bir şey var

Ne tarafa baksam hep sen 
Bir şeyler var seni hatırlatıyor 
Şehir, şehirlikten çıkıyor 
Dil kibarlıktan o an.

04/05/2015

BİR ADIM ÖTESİNDE
 
Günlerden bayram bugün 
Rüzgar yaramaz bir çocuk; 
Kirleniyor tozlanmış şehirde  
Deniz kızgın bir sevgili; 
Dillenmeyen dalgaları vuruyor sahile 
Başıboş kalabalıklar... 
Taksim’de, Kadıköy’de, her yerde 
Pahalı kafelerin boş plastik bardakları 
Kokuşmuş insanların elinde 
Ya ben? 
Elimdeki sigaranın ateşinde 
Düşük omuzlarımın gerisinde 
Akıl karı yalnızlığımın  
Bir adım ötesindeyim.

18/07/2015
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ÇALKANTI
 
Çalkalar aklımı koca şehir 
Ben evimin yolunu bulamam 
Mevsim hüzünlü bir bahar; 
Elvedalar, hoşçakallar yağar 
Bir kız uzaktan bakar bana 
Kursağında düğümlenmiş mutluluk 
İçim yanar, bilmez 
Ne ben giderim... 
Ne de kendi gelmez 
Solar üç beş güne yalancı laleler 
Caddelerde, sokaklarda, her yerdeler 
Üzeri örtülmüş ölüye benzerken şehir 
Ağlamadan nasıl gidilir?

21/04/2015

CEBİMDE
 
Yine cebimde yalnızlığım var 
Yanı başımdaki caddede sonbahar 
Her yeri delik deşik bir yol duruyor 
Kimi üşüyor, kimi yaprak döküyor 
Bulutlar üstümüzden geçiyor 
Caddede gösterdi kendini lambalar 
Ufak ufak akşam çöküyor. 
Canım sıkkın, içim daraltıda 
Bir tüttürsem yanıyor bir daha 
Kendimle savaş halindeyim 
Kalem tutmaya gitmiyor elim... 
Yalnızlığımı kurcalıyor ellerim

15/09/2015
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ÇÖKÜNTÜ
 
Bir ağırlık çöker 
Göz kapaklarıma 
Kirpiklerimden süzülür; 
Uyku tadında damla damla 
Kapılıp giderim. 
Şekil yoksunu bir sancıdır 
Aklım bulanır, telaşlanır 
Dipsiz kuyularda saklanır.

02/07/2015

ÇILGINLIK-2
 
Suretinden vazgeçeli çok oldu 
Zamansızım bilmez misin sana 
Bendeki akıl seninle yoğruldu 
Bir çılgınlık yapmaz mısın bana?

09/04/2015
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DİNLİYORUM SESSİZLİĞİ
 
Sözlerim zamansız bir yorgunlukta; 
Bir ihtiyar gibi düştü düşecek 
Kulağımda dedikodular dolaşmakta 
Suskunluğum bugünlerde çok konuşmakta

Dilimden düşmeyen, düşer olmuş 
Yolladığım selamlar, küfür dolmuş 
Yarına bıraktım çaresizliğimi 
Yine yoldayım, dinliyorum sessizliğimi

16/04/2015

DEMLEN
 
Gözlerin bugün sakin 
Hayırdır? 
Yüreğine mi gömüldün? 
Mazide küf tutan acıların 
Kursağına mı geldi? 
Yüzün bulanık su gibi 
Sesin parçalanmış yaprak  
Demlen biraz yalnızlığınla 
Susturamadıkların bırakırsa.

16/09/2015
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ELVEDA
 
Su dökme ardımdan giderken 
Kötü hissederim kendimi; 
Günahlara batmış, kirlenmiş adam gibi 
Döneceğim falan yok, haberin olsun 
Umutlanmasın gönlün boş yere

Kapılarını aç, uçsun gönlün 
Çırpınmasın karanlık kafeslerde 
Çırpsın kanatlarını gökyüzünde 
Dallara konsun, ses versin, can versin 
Yeniden sevsin; bahar gelsin

Elveda; elasına yaş düşürdüğüm 
Gülüşünü kabus gördüğüm elveda 
Ben giderken sen de dersin; 
-Yalnızlığım, yanılgım elveda.

14/06/2015

DİRİ DİRİ
 
Karanlıkta çırpındığım doğrudur 
Korkarım çocuk olduğumdan beri 
Beklerken daldı gözlerim güneşi 
Gömüldüm uykulara diri diri

Nefesim nefesimde yüktü 
Kaldırıp attılar beni 
Kimsesiz rüyalar sahiplendi 
Bir duvar, bir köşe, bir gece... 
Hepsi diriydi.

07/08/2015
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EŞKİYA 
 
Saymadım geçen yılları 
Beklemedim gecikmiş baharı 
Seni sensiz sevmek istedim 
Yapamadım, özledim.

Bir eşkiya gibi hoyratça 
Gözlerin gözlerimin önüne geçse 
Alsa kendine ait ne varsa 
Şu bedenimden usulca

18/07/2015

ESKİ LİMAN
 
Eski bir liman 
Eski limanda bağlanmış renkler 
Bir kayık, yosun tutmuş halatlar 
Su üstünde ölü balıklar... 
Darağacında kıyıldılar

Deniz dibine çökmüş yaşananlar; 
Kum gibi paramparça, ufacıklar 
Baktıkça beni korkuturlar 
Rüzgarlı bir dalga vurur 
Aklımı alır, beni avutur.

24/04/2015
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GÜLÜMSE
 
İçim acıdı bugün 
Dökme gözünden yaşları 
Elimden tutuver yeniden  
Kaybolsun kirlenmiş ellerim 
Şefkat dolu yüreğinde

Kanma sen benim susuz gözlerime 
Ne zaman üzerime çullansa karanlık 
Boğazım düğümlenir, gitmez hıçkırık  
Yutkunamam, nefesim değmez nefesime 
Ağlar, kaçarım çocukluğuma

Gülümse, n’olur gülümse bana 
Kim dedi büyüdüğümü sana 
Yüreğim bin parça, paramparça 
Zor duruyorum inan ayakta 
Devrilirim sen gidersen baba.

23/05/2015

FOTOĞRAFLAR
 
Siyah beyaz fotoğraflardaydım 
Allanmış şekerdi yüzüm, mutluydum 
Annemin kucağıydı yaşadığım yer 
Kalemimin duvara çizdiğiydi boyum

Siyah beyaz fotoğraflardaydım 
Bendim babamın yanında oturan 
Ellerinde avuçları kaybolan 
Sarılırken doyamayan bendim

Siyah beyaz fotoğraflar... 
Her karesinde kar beyazdır 
Gece, soğuk iz düşüm karasıdır 
Siyah beyaz fotoğraflar; 
Unutulmazlar

14/09/2015
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GÜN RENGİ
 
Yol ayrımında gece yarısı 
Bir pencere yarına uzanır 
Dağılıp gider bakışlar 
Ardında bir gölge belirir 
Görünen yok 
Tanınan yok 
Basamaklar dosttur, duvarlar sırdaş  
Hiç böyle korkutmamıştı sessizlik 
Ta ki gün rengi vuruncaya dek

28/05/2015

GÜN BOYU
 
Bugün iliklerime kadar seni düşündüm 
Bir fotoğrafın var; göz görmesi sadece 
Sabahtan akşama onunla yetindim 
Aklımı oynattım onu da yitirdim

Adın bilinmez bir yol gibi 
Soramadım kimseye utandım 
Kaybolup çöktü üzerime sensizlik 
Gönül susar mı? 
Avazı çıktığı kadar bağırdı

Medcezir bir aşk benimkisi 
Çiseleyen duygu tufanı 
Alabora oldu bütün gemilerim 
Boğuldum, boğuldum

Bir gerekçesi vardır bunun elbet 
Aşık oldum koyu ırmaklar gibi 
Çağladım denizlere doğru  
Sana karıştım ben gün boyu

11/08/2015
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HARFLER
 
Bana değişmeyen harfler gerek 
Eğilmeyen dik duran 
Ama kımıldayan 
Kırmayan 
Yara açmayan 
Suskunluk gerek gönüle vurmayan 
Bir özlem belki 
Hiç var olmayan.

23/03/2015

HADİ GEL
 
İçimde kaldı, gitmek bilmiyor  
Kovsam da yine aynı gün 
Gün bitmiyor, yarın olmuyor 
Oysa ben; 
Sırtıma yüklediğim özgürlükle 
Gönlümde taşıdığım cesaretle 
Karanlığı, aydınlığa sürüklemekle yaşıyorum. 
Rüzgarı yarım kalmış uçurtmalar için 
Mavi gökyüzüne bakıp yaşamak için 
Belki seni, belki her şeyi  
Feda ettiğim yarına hazırlanıyorum.

02/05/2015
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HAYAT SESİ
 
Sesini duyduğumdan beri 
Bir akşam oldu bir de sabah 
Ortasında duruyorum 
Ne düne ne de yarına kaçabiliyorum.

Elini uzatıyor tutamıyorum 
Kapı numarası silinmiş bir ev 
Ben mi koşuyorum o bahçede 
Dut ağacındaki çocuk ben miyim?

Yakamdan tutup çekiyor 
Kör kütük uykularımın sabahı 
Bıraksa biraz daha uyusam 
Görmeyeyim yaşanan acıyı.

03/09/2015

HATIRLANMAK
 
Hatırlanmak güzel şey doğrusu; 
Toprak altında güneşi hissetmek gibi 
Karanlık zindanlara özgürlüğü çağırmak gibi 
Bir kuşun kanadının yüze çarpması gibi 
Yokluğa tenezzül edip, varlıkta boğulmak gibi 
Hatırlanmak; 
Hiç yaşanmamışı hayal edip 
Bir gün yaşamak gibi.

13/04/2015
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HİÇBİR ŞEY
 
Sabah yine erken uyandım 
Uykunun sarhoşluğundaydı gözlerim 
Soğuk sular ayıltmadı 
Ayakta görüyordum bitmeyen rüyayı

Aldım kendimi çıktım dışarı  
Peşindeydi gözlerim ayaklarımın 
Yürüdüm çok yürüdüm 
Duramadım

Kandıramadım bugün de kendimi 
Cebimdeki tüm paraları harcadım 
Aklımı karıştırdım.

Olmadı yine olmadı 
Yerini doldurmadı, avutmadı bile 
Hiçbir şey

19/05/2015

HİÇ KİŞİLİ
 
Sandalyeler, masalar 
Çok kişili, iki kişili, tek kişili... 
Hiç kişili; varmış az önce birileri 
Masada hüsran kalmış 
Sandalyeler yere düşmüş 
Aşk iken bakışmalar 
Yanıp, yakıp sönmüş.

Gözlerine bakıp yalan söylemiş 
Bir çocuk, bir kızın yüreğine 
Kız ağlamış, çocuk susmuş... 
Cevapsız sorularda boğulmuş 
Masaya vurmuş, ayağa kalkmış 
Sandalyesi yere düşmüş 
Kız kaçıp gitmiş, aşk bitmiş.

12/09/2015
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İÇİMİN ACISI
 
Hey içimin acısı! 
Demedim mi sana ben? 
-Vurma gün yüzünde yüzüme 
Geceleri beni al, vur yerden yere
Kalmasın gözümde akmayan yaş

Hey içimin acısı! 
Gülüyorlar biliyor musun bana? 
Suskunluğum kokuştu artık 
Konuşuyorum, o da yetmiyor 
Herkes seni biliyor

Hey içimin acısı! 
Sarıp sarmaladığım özlemsin 
Kimselerle paylaşmadım seni 
Gecelerden bahsetmedim sabahlara 
Hep sana kaçardım gün batınca

13/06/2015

İÇİMDEKİ YAĞMACILAR
 
Sesiniz gelsin koşarak 
Arkasına kır çiçeklerini alsın 
Bulabilirse çocukluğumu 
Elinden tutup getirsin

Bir uğultu var kulaklarımda  
Başıboş geziyor 
Nefessiz içtim dünyayı 
Başım dönüyor.

İzliyorum suskun suskun 
İçimdeki yağmacıları 
Bırakıp gidemiyorum 
Getirirler bir gün çaldıklarını

29/04/2015
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İKİ YANIM
 
Susadığın oluyor mu senin de; 
Benim gibi kimi zaman? 
Acılarını dövüyor musun 
Ya da hiç boğasın geliyor mu? 
Kesilir gibidir çoğu zaman nefesim 
İçime kızgın kumlar dökülür 
Ayaklarımın altına ateş düşürür 
Bir yanımda da kar yağar, üşütür 
Ne karlı hava soğutur ateşi 
Ne de kumlar eritir kar tanesini 
İçimde çöl, çölde sen serapsın 
Seni görüp yanıyorum, susuyorum 
İçimde karlı bir kış; 
Bir adam yalnız, o benim 
Soğuktan konuşamıyorum, susuyorum

24/06/2015

İFTİRA
Seni sevdiğim yalandır 
Yani yanlış bir beyandır 
Senin suskun halini 
Senin duymaz halini 
Senin görmez halini 
Ve senin bilmez halini seviyorum 
Gerisi koca bir iftiradır.

01/05/2015



48 49 

İSLİ BİR ÖZLEM
 
Uzandım artık boylu boyunca 
Gece düştü gözümdeki aklara 
Ağlamak, ne çocuksu bir bahane; 
Tıkılıp kalınca göğüs kafesine.

Çiseliyor kulaklarımda özlem 
Başımın içinde binlerce sen; 
Geliyorsun, gülüyorsun, gidiyorsun 
Yaşamak diyorsun, istemem.

Tutuşturup yakmalıyım senli her şeyi  
Dumanlar yükselmeli, kararmalı gökyüzü 
Yaktıklarım üzerime düşer mi? 
İsli bir özlem gibi

29/06/2015

İNSANLIK HALİ
 
Her şey ol, yağmur olma 
Yağma, gökyüzünde kal 
Hevesin gizli kalsın toprağa 
Kendinden vazgeçme! 
Düşersin ayağa. 
Ürkeksin; savrulacaksın belli 
Kader deyip, boyun da eğeceksin 
Şahlanacak bir ruhun olmadı ki 
Haklısın... İnsanlık hali.

14/04/2015



50 51 

İSTİRİDYE
 
Kıyıya vurduk biz seninle 
Öyle gelişi güzel rüzgarla 
Öyle dalgalı denizde 
Son nefesimizi hıçkırarak aldık 
Güneşli, kahpe bir günde.

Ağlayamadık biz seninle 
Güldürürken akıttılar yaşları içimize 
Ayrıldık, uzaklaştık birbirimizden 
İstiridyede iki kabuktuk 
Ölürken beraber kıyıya vurduk

15/09/2015

İSTEDİN Mİ?
 
Sen olur musun kimi zaman, sen? 
Her şeyi bırakıp 
Bakıp hiçbir şey göremediğin 
Düşündüğün, düşürdüğün 
Hayattan göz çektiğin an; 
Keşkeler, belkiler sığınırken sessizliğe 
Ve alıp başını giderken kuş sürüleri 
Kanatlanıp uçmak hiç istedin mi?

24/04/2015



52 53 

KADIKÖY’DE BEKLERKEN
 
Sessizliğimle, kimsesizliğimle 
Bekleyişteyim. 
Bir bardak çay yudumluyorum 
Kadıköy’de vapur sesi eşlik ederken 
Sahilin ışıkları denize düşüyor 
Gözlerim karanlığa dalıp giderken 
Martılar, vapurları kaçırmış martılar 
Yanı başımda uçup duruyorlar 
Bir vapur yanaşıyor... 
Kalabalıklar geliyor üzerime doğru 
Binlerce kişi sen gibi 
Hiçbiri tanımıyor beni 
Gülümsememden tanınırım diye 
Gülüyorum, gülüyorlar çaresizliğime 
Bekliyorum yıllardır beklendiğin yerde 
Bekleyişim uykusuzluklarda 
Uykusuzluklarım uyukluyor bu ara 
Dört bardak da çay içmişim... 
Fiyatı ağır geldi laf aramızda.

05/08/2015

İYİ AKŞAMLAR
 
İyi akşamlar demek zordur 
Güneş batmalı usulca 
Kızıl mavilikler tepeler ardına 
Börtü böcek yuvalarına kaçmalı 
Çocuklar akşam ezanından önce... 
Annesine, babasına sarılmalı! 
Zifiri bir sessizlik kanatlandığında 
Ağıtsız, gözyaşsız bir şehir duyduğunda 
Yaşamak herkesin hakkı olduğunda 
İyi akşamlar demek... 
O zaman yakışır sana.

07/07/2015



54 55 

KARŞILAŞIRIZ BİR GÜN
 
Sevilirsin bir gün üzülme! 
Beklediğin el değil, elin eli tutar elini; 
Okşar avuçlarını, gözlerini, düşlerini 
Gülmelerinin ardı arkası kesilmez 
Arı dolu kovanlarda, bal olur yaşamak

Yıllar geçer, kurumuş nehir olur ömür  
Mazide kalır gözlerin, hep yokluğu görür 
Ellerin uzaklaşır senden, seni bilmez 
Karşılaşırız bir gün; yüzün, yüzüme gelmez

25/04/2015

KARIŞTI AKLIM
 
Aklım taşlı kara toprak 
Bulutlandı gönlüm, karardı 
Sağanaktın; dinmedin, yağdın 
Karıştı aklım bilmezsin 
Sen vurdukça, ben çamurlaştım 
Ne kışım bitti, ne bahar geldi 
Kuşlar bile göçüp gitti 
Ağaçlar perişan; 
Yaprakları sarardı, ölüp gitti.

12/06/2015



56 57 

KİM YAŞIYOR, KİM ÖLÜYOR
 
Terk edildi sokaklar, terk edildi 
Duvarlardan yazılar silindi 
Dudaklardaki feryatlar bitti 
Sığ aklım bir köşeye çekildi; 
Sustu, susturuldu belki 
Kandı, kandırıldı çocuk gibi 
Mutluyum, uçuyorum sanki 
Ayaklarım değmiyor yere 
Ne kadar güzelmiş meğer yaşamak; 
Düşündürülmeden, susturularak

Dönsün, dönecekse artık! 
Nasıl bir devrandır, nerede sıkışık? 
Başımdan aşağı hayaller yağar 
Dip suskunluklarım beni boğar 
Gözlerimde denizler kuruyor 
Bu bekleyiş, bekleyiş değil, yoruyor 
Alıp beni kıyıdan kıyıya vuruyor 
Aklım suskun ama bir şey soruyor 
-Kim yaşıyor, kim ölüyor? 
Sorum hala cevapsız duruyor.

27/04/2015

KENDİNLE KENDİNE
 
Al başını bir gece yarısı 
Gidebildiğince git! 
Uzak, yakın fark etmez 
Terk ettiğin yarımlara 
Yarılayamadıklarına 
Başlayamadıklarına 
Yaraladıklarına 
Hatırlayamadıklarına 
Ağlayamadıklarına 
Sarılamadıklarına git! 
Giydiğin tüm ezberleri unut 
Kendinle konuş, kendine sus

07/09/2015



58 59 

KISIR DÖNGÜ
 
Kibritin yanma ihtimali kadar 
Rüzgarlı bir günde  
Ve ömrü kadar en fazla 
Baktığımda değil gözlerine 
Bıktığımdan... 
Uçuşur hayallerim.

Aklımın zor halisin 
Kalp kapımda sabahlatıyorum seni 
Boş odalı bir yerim var aslında 
Sana yabancıyım 
Sana yalancıyım 
Tüm hayallere... 
Bir sensizlik kadar uzağım

02/08/2015

KIR ÇİÇEKLERİ
 
Kır çiçekleri kırgındır 
Kopartıp atarlar, çiğnerler 
Güneşe dönüktür yüzleri 
Rüzgarla haber alırlar kırlardan 
Sahipsizken bu kadar güzeller... 
Bir bahçede gül olmak da istemezler. 
Kır çiçekleri; 
Bir bahar, bir yaz türküsüdür 
Yaşarken solmayan renk cümbüşüdür.

13/09/2015



60 61 

KOL GEZİYOR
 
Sen kapattığın için gözlerini 
Ben kapattığım için gözlerimi 
Kol geziyor birileri; 
Tarlamızda, bahçemizde, bağımızda 
Sokaklarımızda akıyor acılar 
Ekmeğimizden çalınıyor sarılar 
Kulaklarımızda feryatlar...  
Can çekişiyor birileri bir yerlerde 
Mahmur gözlerimizin tam kenarında

Kaldırım taşlarında çırılçıplağız 
Gri tonlu yağmurlara teslim olmuşuz 
Ben seni kapatamam, sen de beni 
Utancımız göğe yükselir bilmeyiz 
Hadi! Uyanma vakti

12/09/2015

KIŞTAN BOZMA
 
Uçuşan yapraklar değil istediğim 
Umutlar filizlenip yeşillenmeli 
Utangaç olmamalı güneş; 
Gün boyu alnımda 
Yanağımda 
Bağrımda kalmalı

Ilık esen bir rüzgar almalı 
Üzerimdeki gün yorgunluğunu 
Tatlı rüyalar kandırmasın beni 
İçim acısa da yaşamalıyım gerçeği

Çalınmış yüzler 
Tanınmaz kalabalıklar var 
Satılmış köşe başlarında ömür 
Hazin yalnızlıklar hep beni görür

Ne söylesem, ne yapsam boş 
Tadı bozuldu hayatımızın 
Tutsağız; başımız hep önde eğik 
İçimizde bir düş sızlar 
Kıştan bozma bir gün 
Olur mu gerçekten bahar?

07/05/2015



62 63 

MAVİ GÖZLER
 
Mavi gözlerinin yalancısı benim 
Bir balıktım, deniz sandım 
Herkesi ben çağırdım maviliğe 
Bir ben daldım 
Bir ben boğuldum gözlerinde

Gözlerin bende kalsın bu gece 
Bir taş, bir yosun olayım 
Rüzgar olup essin bakışların 
Tutup atsın beni  
Çırılçıplak sahile vurayım

30/03/2015

MANZARA
 
Karanlığın içinde, tepenin ardında 
Gözümün sağ tarafında bir bina 
Üzerinden uçaklar geçiyor 
İlerisinde bir cami; uzun minareli 
Bir köprü; suya gerilmiş, yaşlı, çileli 
Gece yolcusu bitmek bilmez mi? 
Balıkları uyumuş bir durgun deniz 
Kıyısında iskele, vapurdan habersiz 
Karşılarında gözüm, seyir halindeyim 
Ben uyumadan uyumazlar 
Bilmekteyim.

26/07/2015



64 65 

MÜLTECİK
 
Kulaklarında toprağının sesi var 
Ninnileri daha duyamadın çocuk 
Gün aşırı ayrılıklar sürükledi seni 
Analı, babalı; yetim, öksüz kaldın çocuk

Yanağında kaldırımın soğuk izi var 
Gözlerinde az önce söndü bir gülücük 
Yaşamaktan utandırırlar burada seni 
Ağlama! Ölmek hepimize yakındır çocuk

10/08/2015

MERHABA
 
Başkalaşmış yalnızlıklar gibiyim 
Her gün muhtıralar veriliyor 
Sokaklar kelepçelenmiş 
Gökyüzü sanık sandalyesinde 
Papatyaların yaprakları soluk 
Yaşamak, ümitsiz bir merhaba... 
Bugüne, yarına

19/04/2015



66 67 

NERDESİN ÖZGÜRLÜK
 
Bağda mısın, dağda mısın? 
Sarı başaklı tarlada mısın? 
Dizi kanayan bir çocuğun…
Gözündeki yaşta mısın? 
Bayramsız arefelerde misin? 
Uzanıp kaldırımlara, gökyüzüne bakan… 
Düşkün bir adamın hatırasında mısın?  
Yüzsüz gölgeler gibi duvarlarda mısın?  
Karanlık odamda… 
Sırtımı döndüğüm utanışımda mısın? 
Gözümde perdeler 
Yüzümde paslı demirler 
Güneşi özledim 
Küf tuttu sol yanımdakiler 
Bir zindan ki; karanlık beni heceler 
Nerdesin özgürlük? 
Bu suskunluk beni zehirler.

17/04/2015

NEFES 
 
Yanımda dur! 
Gitme desem kalır mısın? 
Neden diye sorma ne olur 
Bir şey var bende; 
Boğazıma sarılıp, boğacak gibi 
Kıpırdamadan duruyorum 
Korktuğumdandır belki 
Takılır kalır gözlerim gökyüzüne 
Sırtım toprağa yaslanır 
Toprak serin mi serin 
Bir nefes düşsün günü gelince 
O nefes sen ol isterim.

31/05/2015



68 69 

ONDOKUZ
 
Bugün nisan ondokuz 
Bir varız, bir yokuz 
Uzaktasın; gözümün kenarında 
Ağlasam... 
Dokunur mu hasretim dudağına?

Akşam saat ondokuz 
Bugün de yalnızlığa yolcuyuz 
Sarıldım; bedenime delice 
Çağırsam... 
Gelir misin bu gece?

19/04/2015

N’OLUR
 
N’olur beni unutma! 
Ben seni unutmakla günah işledim 
Yokluğunda güzelleşir sandım her şey 
Yokluğunda yokluğumu anladım 
Eksildim, tamamlayamadım kendimi 
Elim elime, gözüm gözüme küstü 
Bir yanım ağladı 
Diğer yanım susturamadı.

N’olur beni unutma! 
Nefretinde de olsa kalayım

18/05/2015



70 71 

ÖLDÜN MÜ?
 
Nasıl unutursun beni 
Öldün mü? 
Ellerin, ayakların kimsesiz mi şimdi 
Soğuk mermere uzanıp yatan sen misin? 
Kapanmamış gözlerindeki suret ben miyim? 
Ağlasam dökülse gözümden yaşlar 
İçim içimden çıkıp sana koşsa 
Sarılsa sımsıkı uyan dercesine 
Uyandırır mısın beni... 
Bu rüyadan?

01/09/2015

ORADA YOKTUNUZ
 
Herkes uyansın artık! 
Kör kütük uykulardan 
Biri ağlıyordu dün gece 
Daha önceki geceler gibi 
Avazı çıktığı kadar ağlıyordu 
Orada yoktunuz 
Sağır rüyalara sarıldınız 
Mışıl mışıldı korkularınız 
Yalandınız hepiniz 
Şaştınız, geceye yalvardınız 
Teslim oldunuz çöken karanlığa 
Uyanın artık, uyanın! 
Can çekişiyor duymadığınız... 
Duyamadığınız.

07/05/2015



72 73 

PENCERELER
 
Çocukluğum bıraktığım gibi... 
Mışıl mışıl uyuyor 
Gençliğim aksi rüzgara kafa tutuyor 
Biraz büyümüş halim; 
Kendini arıyor, soruyor 
Kafamda onlarca yanılgı, şüphe 
Gelecek var önümde kocaman; 
Yaşlı bir huysuz görünüyor 
Zamansız yollardayım 
Pencerelerden biri bana bakıyor.

19/06/2015

PENCERE KENARI
 
Pencere kenarına düşüyor yüzün 
Yüzüm yüzüne yaklaşıyor 
İşte o an, çöküyor bir hüzün 
Kanatlanıp uzaklaşıyor

Hayaldeyim, avuntularda 
İnanıyorum kendi yalanıma 
Gelmeyeceğini biliyorum 
Sadece kendime söylemiyorum

06/05/2015



74 75 

SARMAŞIKLAR
 
Otobüs camlarına yapışırdı yüzün 
Güneşli yarınların yalan olurdu 
Üzerime yağardı lapa lapa... 
Gidişin elbette 
Çift kişilik koltukta 
Yarım uykuların boğulurdu 
Mutlu sonu olmayan rüyaların... 
Müptelasıydı sarhoş gözlerin.

Şimdi; o günlerden sonra 
Senden öncedeyim 
Tutturabildiğim gönül nağmem olmadı 
Mırıldandı, sustu 
Sarmaşıklar sardı aklımı 
Sana dokundu, beni acıttı 
Seni istedi her gece benden 
Yok dedim ölmeden.

03/08/2015

SAKLI ZAHİR
 
Sayfalarca yazılmış şiir gibiyim 
Sonu gelmeyen, başı unutulmuş 
Anlaşılmayan, anlatılmayan hala 
Güzden yaza, aydan yıllara vurulmuş

Deniz dibinde kum tanesi gibiyim 
Işıksız kavgalar olur yanı başımda 
Sessiz sedasız ağıtlar yakılır 
Denizin üzerinde köpükler kalır

Gece karanlığında gölge gibiyim 
Kulağındaki uğultu benim sesim 
Kaçacak hiçbir yerin yok 
Anlayamadığın saklı zahir benim.

13/05/2015



76 77 

SEN KOKAN İHTİMALİM
 
Benim sen kokan ihtimalim var 
Çığlık çığlığa içimi parçalayan 
Buram buram gönlümü gıdıklayan 
Sen gülüşlü bir halim var

Pazartesi sabahı bir güldün  
Kan rengi yalnızlığımı kovalayan 
Salı sabahı bir papatya... 
İhtimalimizi düşündüm senden yana

Eflatun bakışlı menekşeydin bugün 
Kadife gözlerin dokundu gözlerime 
Günlerden bir garip çarşamba 
Yarın kır çiçeği ol çıkıver karşıma

Benim sen kokan ihtimalim var 
Sen gülüşlü bir halim var

12/08/2015

SEN BANA YETERSİN
 
Bozulmuş günlerin üstü kalsın 
Sen bana yetersin! 
Külün görmedim ateş olduğunu 
Körlüğüm sende son bulsun.

Uzamasın artık hiçbir gece 
Kendimde yalnızlaşmayayım 
Akıl dağarcığımın darağacı olma 
Düşlerken kaybetmeyeyim

Sen bana yetersin! 
Avuçların, avuçlarımda terlesin 
Gözlerim kapansın gözlerinde 
Uyumam, uyumak istesem de

09/06/2015



78 79 

SENİ SEVİYORUM
 
Sen benim susuzluğumun tuzusun 
Gül gibi kıvranırım bıçak sırtında 
İçim yanar seni basarım... 
Dinmeyen, kabuk bağlamayan yarama

Hiç ummazdım bunu; 
Hayalinle yetineceğimi 
Sen varsın yanımda biliyor musun? 
El ele dolaşıyoruz yüzünü görmeden

Dipsiz bir kuyudayım; karanlık 
Sesimin yankısı yağıyor başıma 
Gidiyor, gelmiyor; aklımı yitiriyorum 
Tutunduğu yerden olabildiğince 
Seni seviyorum.

04/09/2015

SENİ DÜŞÜNÜYORUM
 
Gecenin bir yarısı şiir yazıyorum; 
O nemrut yüzünü gözlerime düşürüp 
Tam şehrin orta yerindeyim 
Üzerimde kara bir yorgan; 
Delik deşik olmuş her yeri 
Üşütmüyor değil hani 
Titriyorum 
Kapat gözlerini uyu 
Biraz sessizlik... 
Seni düşünüyorum

16/04/2015



80 81 

SERSEMLER
 
Ne utangaç adamlar var 
Açken tok olduğunu sanan 
Yalandır, yalancıdır onlar 
Bakarken gözlere yok olan. 
Kibarlık budalası sersemler 
Şehvet rüzgarında uçarlar 
Aşk derler, dibine kadar aşk 
Bir kadının gözünde tutunmak 
Gönlünde yaşamak isterler... 
Her şey bitene kadar 
Sonrasında çekip giderler 
Geride gözü yaşlı bir kadın kalır 
Gidene değil, aldanışına yıkılır.

29/04/2015

SEREMONİ

Ellerimi tutma, bırak
Gözlerime biraz uzaktan bak
Ayrılık seremonisi yaşadığımız
Artık sarılmak olmaz

Alışığım ben sana aşktan da öte
Dönüp bakmam seninle geçen geçmişe
Yırtılır, uçuşur kurşun kalem sayfalarım
Sende kalsın parçalanmış çığlıklarım

26/03/2015



82 83 

SİYAH YALNIZLIK
 
Siyah bir yalnızlık bizimkisi; 
Sağır karanlıkların odalarında  
Yan yana olup hiç konuşamamaktı 
Susturulmuş mavi denizlere 
Umutlarımızı acıyla dökmekti 
Kanatlarından vurulmuş gökyüzüne 
Ağlamadan gözlerimizi kapatmaktı 
Düşlerimizin korkularda kaybolmasıydı 
Güneşi doğmayan... 
Siyah bir yalnızlık bizimkisi

31/08/2015

SESLENMEDEN
 
Sensizliğin bir adı olmalı 
Can yakmamalı söylendiķçe 
Alışmamalı bu şehre, gitmeli; 
Seni çağırmalı 
Seni getirmeli.
 
Suskun susup, seyrediyorum 
Şu hergele gönlümden gidişini 
Öyle acınacak haldeyim ki; 
Seslenmeden düşlüyorum seni.

24/04/2015



84 85 

SUSMA
 
Kulakların duyuyorsa; 
Uzaktan da olsa bir feryadı 
Bir acıyı; çiğ tanesi kadar küçük 
Başını çevirme, kumlara gömülme 
Yüreğinin parçalanacağı yere kadar... 
Susma, haykır! 
Her suskunluğun çaldığı 
Yarınlar vardır.

13/09/2015

SOKAKLAR
 
Sokaklar suskun bugün 
Karbon monoksit salınımlar yok 
Yol yok, geçiş yok 
Dört nala koşuyoruz patikalarda 
Su gibi kapanıyor önümüz 
Akıp gidiyoruz; kirli ya da temiz 
Sokaklar...  
Çöl sıcağını vuruyor yanağıma 
Gözlerim yanıyor, göremiyorum 
Kulağımda ağlayan kadın sesi 
Ve bir gencin inlemesi  
Ayak sesleri koş diyor, koş 
Sokaklar suskun 
Sokaklar kaçkın 
Sokaklar boş bugün.

01/05/2015



86 87 

TÜM ÇIPLAKLIĞIYLA
 
Bazen sevmeden seversin; 
Severse biri seni gerçekten 
Sevmek zorunda kalır  
Biten umutların direnmeden

Ağır basarken günahların, 
An be an yaşarken, yeniden her birini; 
Yüzünde utanç bulutları gözyaşı olur 
Yalanlar süzülür, ağlarsın.

Sen öyle biriydin; günahkardın 
İçimin acıyan tarafıydın 
Günahlarını unuttun yanımda; 
Sarıldın, okşadın ruhumu 
Kalbin kalbimdeydi 
Tüm çıplaklığıyla.

04/05/2015

ŞİİRE DÜŞMÜŞTÜR
 
Bir şair sevmiş olabilir seni 
Göz ucuyla dokunmuştur 
Sana yanmıştır... 
Bir şiir uyanmıştır 
Herkes o şiirin seni olmak isterken; 
Sen kalabalıklarda herhangi biri 
Adını bilmez...  
Yüzün şiire düşmüştür

20/09/2015
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UZAĞIM
 
Kanatlarından biri kopmuş 
Biri yaralanmış kuş gibiyim 
Kirlenmiş, birbirine bulaşmış günlerdeyim 
Yuvalarına çekiyor gözlerim beni 
Göz kapaklarımın ardında saklanmışım 
Uzağım, herkes kadar uzağım 
Çocuk olsam ağlardım 
Kimselere aldırmadan 
Kimselere sarılmadan 
Koşa koşa, bağıra bağıra... 
...ağlardım

06/06/2015

UCUZ ROMAN
 
Ucuz romanları sever kadınlar 
Az sayfalı, fiyakalı raflarda duranları 
Ayraç olmayacak içinde 
Bir çırpıda okunmalı 
Mazide bir yangında 
Bittikçe sayfalar kül olmalı

Ucuz romanları sever kadınlar 
Çok karakterli, dedikodulu 
Aşk olmayacak içinde 
Bir gecede bitmeli 
Sabah güneş tene değdiğinde 
Ruhundan kaçıp gitmeli.

04/08/2015
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ÜSTÜ BAŞI YIRTILMIŞ
 
Üstü başı yırtık çocuklar 
Çok paralı, çok havalılar 
Masa üzerinde kolları var 
Göz uçlarında rengarenk boyalılar

Üstü başı yırtık çocuklar 
Kafalarında oynar dumanlar 
Sokaklarda çoğu şebektir 
Sorsan hepsi erkektir

Üstü başı yırtılmış çocuklar 
Ellerinde nasır izi vardır, gözlerinde çile 
Sevmek isterler ölmeden bir kere 
Yorgun düşmeden gündüzden geceye

11/06/2015

UZAKLARDA
 
Ellerini tuttum bugün 
Oysa İstanbul gibiyiz biz; 
İki yakalı, derin yaralı 
Uzaklarda olmalısın 
Bu kadar yakın olman, iyi olmadı 
Öylesine akıyor aramızdan 
Özlem dolu, mavi dalgalı... 
Gözyaşı

22/04/2015
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YAĞMUR ŞAKIRDAMASI
 
Islanmak... 
Seninle güzeldir her zaman 
Göz göze bakıp güleriz 
Hissettirmeden ağlarız belki de 
Alır akarken gözümüzden yaşı 
Islandığımız kalır geriye 
Uzaklaşırız sonra; 
Kalır kahır dolu bir şarkı

05/05/2015

YAĞMUR GİBİ
 
Getirin bana bir tutam kır çiçeği 
Yağmalanmamış İstanbul’dan 
Yıllar binasız, yollar çamurlu olsun 
Çocukluğum, gözlerimle büyüsün 
Uçurtmalara takılsın hayallerim 
Gökyüzüne dokunsun  
Şaşkın bir çocuk gibi; masmavi 
Düşsün yeniden 
Can versin kurumuş toprağa 
Yağmur gibi.

18/05/2015
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YARI YOL HİKAYESİ
 
Denize doğru koşuyorum 
Uçuyorum, kanatlarım kopacak 
Damlalar yüzüme çarpıyor; 
Kayalara vuran dalgalardan arta kalan

Ellerim dokunuyor martı seslerine 
Yüzümden mavilikler akıyor 
Bir gemi geçiyor, içinde ben de varım 
Kendime bakıyorum; kıyıda mıyım?

Koştukça koşuyor, uçtukça uçuyorum 
Gökyüzüne kadar duvarlar örülmüş 
Kıyıya yaklaşamıyorum... 
Gidiyor içinde beni götüren gemi

Her şey yalana düşüyor 
Yaşamak, hayaller gibi sahipsiz 
Bir gün tamamlanır belki 
Aklımın yarı yol hikayesi

21/09/2015

YALNIZIM
 
Yalnızlıklar kol geziyor başımda 
Biri gitse, geliyor diğerleri 
Teke tek kavgam olmadı hiçbiriyle

Beni bırakıp gittiler 
Sevdiklerim 
Tekeri patlak bir bisiklet kaldı 
Frenleri tutmuyor 
Dolaşıyor çocukluğumun bahçesinde 
Vuruyor beni bir yerlere

03/05/2015
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YİTİRİRKEN GÜLÜMSETİRSİN
 
Hiç beklemiyordum seni 
Karşımda ne işin var şimdi 
Dokunma, bırak aksın 
Gelişine değil, gelmeyişine 
Dolmuştu gözyaşlarım

Gülümsemem gerek biliyorum 
Biri bitmeden başlamıyor diğeri 
Yani ruh halim 
Yani biriktirdiğim 
Sensizken dökemediğim

Olur ya gidersin yine bir gün 
Dinlemeden, görmeden, öpmeden 
Ellerin buz keserken ellerde 
Aklıma gelir gelişin 
Aklımı yitirirken gülümsetirsin.

08/08/2015

YENİDEN
 
Tam değil, hep eksik... 
Gökyüzünden çalıntı hayallerim 
İnsafsız yağmur, susmaz bilirim 
Gece çöker delirtir; 
Savrulur dört bir köşeye 
Paramparça çiçeklerim 
Gün doğunca durur; 
Yeniden... 
Güneşe doğru boy verip 
Rengarenk açar hayallerim 
Yeniden, hiç dinmeden.

29/04/2015
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