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Beyaz at    
 
Sönmüş kentleri dolaştım sessizlikte 
Boş meydanları, kirli sokakları 
Herkes kendi yankısının peşinde 
 
Karanlık avlularda oturdum 
İçimde vahşi tamtamları inlerken ölümün 
Tüm putların yeniden dirildiğini gördüm 
Beyaz bir at gibi uzaklaşıp yiterken ömrüm 
 
Sen uyuyordun 
Kirli sokaklarına güneş vurmayan odanda 
Evler bir bir yıkılırken üstüme 
Yollar canlanmış sıkarken boynumu 
Uyuyordun sen 
Uyuyordun sen 
Uyanmak için bir başka gecede 
 
Ağır kanatlarıyla büyürken sessizlik 
Karanlık usulca konarken pencerene 
Gölgeler asarken kendini başka gölgelere... 
Kent yanıyor duyuyor musun 
 
Sönmüş kentleri dolaştım sessizlikte 
İçimde vahşi tamtamları inlerken ölümün 
Acının acıya, nefretin nefrete 
Karanlığın karanlığa dönüşünü gördüm 
Beyaz bir at gibi uzaklaşıp yiterken ömrüm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dost günlerin sonu     
 
Çingene ruhum, dizginle artık atını 
Bundan öte yol yok. 
Akşam, rüzgâr kanatlı bir kuş 
Çökmede ağır ağır, şimdi 
Yolculukların suya düştüğü andır. 
 
Eğilip bir bak yüzüme 
Gözlerimde çizili eski atlaslara bak 
Yıldızların döküldüğü o eski yollara, 
Şimdi orada 
Ne ağır ve uzun kervanların 
Konakladığı ırmaklar 
Ne göçebe sarhoşluğu var 
Sıcak yaz gecelerinin. 
 
Gecenin çatısıdır, açılınca 
Evrenin dişi güzelliği, 
Binbir gökyüzü altında uyuduğumuz 
Sevişip çoğaldığımız o özgür 
Gururlu ve dost  
Günlerin sonuna geldik. 
 
Hangi hasrettir bu, bitirir bizi 
Kapısı aralık odalarda eridi mumlar, 
Saat kaç, neredeyiz, kimin bu telle çevrili duvar 
Kimin eseri bu karanlık sokak 
Bu bembeyaz kefen, bu ansızın 
Ölüp yitiveren zaman. 
 
Bir ok atıp düşürsem geceyi 
Önümde diz çökecek aydınlık günler 
Çıplak göğüslerimizde yeni yıkanmış yaralarla 
Ve ağacın en yüksek dalında 
Gürültüyle açarken kalbim. 
 
Çingene ruhum, dizginle artık atını 
Yolun sonuna geldik 
 



Yikik şarki      
Işıl’a 

I 
 
Bir uzak kıyıda yıkılmış dalgalar 
Seninle üşüyorum, bulut paramparça 
Deniz tutuşan kayalıklarla kanıyor 
Biliyorum, kanadı kırılmış güneşlerin, 
 
Bir uzak kıyıda ağaçsız bir evin 
Bacasından tüten rüzgâra çizilmiş resmin 
Orada duruyorum, zaman 
Uğultular saçarak ilerliyor, 
 
Bir uzak kıyıda yakılmış yeminler 
Yağmur iri damlalarla göğsümü deler 
Orada yıkılmışım, orada sen yoksun 
Orada acı rüzgârların 
Sana benzeyen taşlara oyduğu resim 
Soğuk, erişilmez... Neredesin? 
 
Bir uzak kıyıda kanımı yaktı tuzun 
Ağır kamçılarınla açılan yaralarımdan 
Aktı akşama, kızıl, koyu ve buzdan 
Bir heykele dönen yüreğim, 
 
Bir uzak kıyıda yıkılmış dalgalar 
Seninle üşüyorum, bulut paramparça. 
 
II 
 
Uçurumların yamacında bekledim seni 
Düşerken içime kendi uçurumlarım 
Issız bir şarkıyı dişledim 
Güneşe gerdim derimi 
Uçurumların yamacında bekledim seni, 
 
Bir kuşu alnından öperken vuruldum 
Aktı kanım, serin bir geceyi kucaklarken 
Karanlık kuyulardan içtim ölümü 
Ölmedim, bekledim geleceksen, 
 
Çürüdüm kendi yapraklarımla 
Bir yaz günü girip kış mezarlarına 
Dokundum uzaklıklara, geceye ve sana 
Bir perçem gibi düşmek için alnına. 
 
 

 

 



Kiş masali   
 
 
Bu kış yeni düş tünelleri açacağız yalnızlığa 
Ve biraz daha derine gömeceğiz yüzümüzü 
Eski bir define avcısı yeni adalara çıkacak 
Yeni korsanlarla donanacak nehirler. 
 
Kış uykusu, ağır ve uzundur gece 
Bazen kar yağar, bazen bir çocuğun 
Açık kalmış kitabından fırlar sessizce 
Bir masal padişahı, üç turunç, bilmece. 
 
Kış sayıklamaları, düş ve gerçek 
Kim padişah, kim korsan, kim çocuk? 
Bu kış yeni tüneller açıp gömüleceğiz 
Kar üstümüzü örtecek. 
 
Bu nasıl gemi ki korkar ağacından 
Eski bir define avcısı... aslında korsan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vişne zamani    
 
Vişne zamanı, dallara çık 
Esrimiş ve eskimiş günleri fırlat 
Yanaklarında bir yılanın 
Soğuyan ve ürperen tadı. 
 
Kayalık, kırık saati gecenin 
Hiçbir yerin gösterilmediği o mavi atlasta 
Hangi su akıtabilir seni 
Bu Nil rengine bulanmış saçlarınla 
Kurumuş denizlerime hangi ırmak? 
 
Bu kumun geldiği kayayı nasıl bulmalı 
Denize dön o batık teknelerin 
Tozuna bulanmış sararan tüylerinle 
Kurumuş dudaklarıma uzat ellerini. 
 
Vişne zamanı, bahçeler, dikenli yalnızlık 
Git, git, bulut ol, tepenin ardında sonsuz genişlik 
Dağların ayak izleri, ovada ardıç sürüsü 
Senin derin gözlerinden çekilen kum ve çakıl. 
 
Kayalık, kırık saati gecenin 
Şimdi bütün haritalarda, yırtık... 
 
 
 
 
 


